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Cumpre-me, em ob~diencia á dispo~ição do art. 15 do Regimento elo Senado,

apresentar-voo o l'clatorio elo trabalhos desta Camara, no anno findo.

O Senaelo em se. ão preparatoria de. 2 de maio, verificou a exi. teneia de nu

mero para poder l'unccionar. Pelo mesmo temp onstituiu-~ a outra CamarEl e,

no dia 3 ele maio, iniciou o Congre~ _racional a 3a sessã ela 6:< legi Iatura .

A ~ ão . olemne de abertura realisou-se, como ele co tume, no edificio do

,enado, ob a presidencia do illu:~tre Sr. enador Ruy Barbo a, \'ice-presidente.

o dia 10 o . enado encet u u eleição da . ua. commi ~Õ~ permanentes, tra

balho que s' Lel'minou em 27.

Foram reconhecidos e tomaram a ento: em 10 ele maio, o Sr. Jonatha

Pedro a, pelo Amazonas' Laura i\Iüller, por S!lnta Catharina; Francisco Salles, por

Minas Gerae . Joaquim l\1urtinho, por Matto Grosso e Victorino Monteiro, pelo Rio

Grande elo uI; em 27, o r. Oliveira alladão, por ergipe e em 1 de junho, o

r. Joaquim ~ralta, por lagAa e l\1eira e Sã, pelo Rio Grande do Norte; e em G

de maio ultimo, o r. Bezerril FontenelleJ pelo Ceará.

Perderam o mandato o r. Herculano Bandeira, de Pernambuco, e Xavier

da ilva, do Paraná, por terem a umielo o governo do E-taelo. que representavam

ne ta Casa do Cono-re

Fal1eceram o.~ . r . Joakim Catunda, elo Ceará' Pedro Velho, do Rio Grande elo

~orte' Gama e ~Iel1o, da Parahyba; e Cleto :\'unes, do E~pirito anto. Os dou

primeiro elurante 1- trabalho e dou ultimo~, no intervallo das -e ~ões.

Foram licenciad. s o . r . Ho a e ilva, J. J. de ouza, Lauro "Müller, :\Ietello,

Urbano de Goun~a e ilv~rio :\'erj·.

SessOes secretas

Fez o . enado ses"üe... o"ecreta : Em 16 ele maio para deliberar obre a e olha

de um embaix.ador do Brazil em Haya, por occa ião da Conferencia Internacional'

em 28 ~ me.smo mez pam upproval' a Con \'enção a.~:-ignacla em Haya, a 29 de
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jull1ó de 1 99, sobre confli to internacionaes' em 20 e 21 de junho, para tomar

canhec-imen do ti'tltado de limites entre o Bi'azil e a Guyana Hollandeza' em 5

de no"e L1oro para l-e 01 ver obre a 10meaç5 do Dr. Pedro AuO"u_ to Carneir

Le ~a, pal'a juiz do uprem Tribunal Federal e delihera I' obre a COl1Yenç'ào Inter

nacional Radio-Telegl'aphica le Berlim, celebrada em 3 de nlwembro de 1!:JOG; em

28 de dezembro, para resohel' sobre a_ proposiç-ue da outra Camal'a: uma relativa

ao tratado de limite entre o Bl'azil e a Repu]Jlica de ColumlJia, a~ igna lo m Bogotá

a 24 de abril de 1907 e outra, ao lue foi fil'mado ne ta Capital pelo~ repre entante,

da Ter-ceit'a Conferencia Intel'11acional Ameri ana ndhcrindo á Convençüo .'anitai'Ía

Internacional de Washington.

Commissão mixta

Em 2G de ,junho a Cam ea do DElput do~ convidou o .'en do a nom ar uma

Commis~ão, que, como a daquella Cu_a, e occup, ,,~e da reforma d I monteI io do

funC'cionarios publico~, id. e militare3. enado, em 9 de julh . ac elieu a convite

e nomeou os r. 1\leira e 'á, Bl'azilio da Luz e Yieira ~[nlta, Ten o ido di pen

sado a pedido o r. Brazilio da Luz, foi nomeado para ub~tituil·o o 1'. Alvaro

Machado em 12 de julho.

A Commissão reuniu-se alguma "ezes para e tudar o :Lsumpto, ma não

concluiu ~ua mi ão.

Commissão especial

Em 29 de julho foi nomeada uma, compo ta do~ l'S. Franei co á, Gonçalve

Ferr-eii'a, Erico Coelho, Francisco Glycerio, Coelho Lisboa e Jonatha~ Pedro a, par&

representar o enado no~ funei'ae do r-. Joakim Catunda, 1° se retaria do Senado.

Decretos sanccionados

Do actos legislati"o~ enviado á ~'anc\ão, t -9 o fOi'am pelo enado.

Pareceres

Durante o anno foram emittido, 421, parecel'es, a::..jm di ct'i minados:

Commissão de Finanças. 256

» » Con, tituiç5 e Diplomacia. 8
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Commis ão de Ju~tiça eLegi lação.

» » Podel'e .

» ) Obras Publica

» ») ,'aude Publica

» » Policia

» » ln trucção Publica,

» ) Marinha 6 Guena

» )) Redacção das LeL

) ) Commercio '

) » Marinha e Guerra e Finança" leunidas.

Proposições da outra Camara

"3l>

8

4

1·

9

4

28

66

O
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Foram enviada ao enado pela outra Camara ~52 propo ir;õa , sendo appl'(~

vada 137, emendada 22, rejeitadas 9 e pendendo de deliberação 84.

Foram offerecidos ao 'enado 38 projecto~; destes, obti\'eram approvação 'e

foram enviado á outra Camal'a 18, rejeitados 17, pendendo de deliberação 3.

Dos 6 requerimento feito por enadores, 4 foram approvado , 1 rejeitado e

1 retirado pelo autor.

Votos de congratulação e de pezar

Foram appl'ovado o eguintes requerimento:

Em 9 de maio, do r, Bueno Brandão, pelo fallecimento do conselheiro Carlos

Atron o de A i Figueiredo; do r. Pedro Velho, pelo do ex- enador federal r. Jo~é

Bernardo de Medeiros.

Em 16 de maio, do r, Hercilio Luz, pelo fallecimento do Sr. con elheiro

:;\Ianoel da Uva Mafra, e em 2 , do Sr. Martinho Garcez, pelo do desembargador

,'aIvador Muniz Barreto de Aragão.

Em 4 de julho, do r. Erico Coelho, propondo a menç-o na acta de um voto

c mmem rati\'o do centenario do nascimento de G. Garibaldi, telegraphando- e ao

, enado italiano.

Em 24 do me mo mez, do Sr, Alfl'edo Elli ,para que se telegraphe ao Senado

ameri ano, enviando congratulações pelo annh'er.sario da independencia dos Estados

nido n da America.
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Em 21,'ainda do me mo mez, do. S1's. Erico Coelho e Franci o Glycerio,

propondo um voto r;.e pezar pelo fallecimento do. propagandistas da Republica,

Barros Madurei '-' e Monteiro Man. ó; elo r. Barata Ribeiro pelo do Sr. Visconde

de Cabo Frio.

Em 29 dé r julho, do r. Francisco de Sü, pelo fallecimento do Sr. Joakim

Ca tunda, tO secretario do Senado.

Em 21. de setembro, do r. Coelh Li boa, para que e felicitem o r. Pre

sidente da Republi a, Barão do Ri Branco e c n::;elheiro Ruy Barbo a, pela po ic:ão

do .Brazil na Conferencia de Ra -a.

Em 21 de outubro, do ... 1'. Barata Ribeir , pelo fallerimento do Dr. Cllapot

Pl"evost.

Em 28 do mesmo mez, do . r_ ?IIanuel Duarte, p lo do DI'. Fernando Pires

" ~ Fel'reira.

Em 10 de dezembro, do r~. Ferreira Cha e~ e Pinheir Machado, pelo fall

cimento do enador Pedro V~lho e a 12 do mesmo mez, do r. Pire Ferreira,

pelo do marechal Medeiro. Mallet.

Secretaria

r

r

r r

rC'

o trabalho foi feito com regularidade. Em 27 de maio o Senado approvou o

parecer da Commis ão de Policia, propondo a promoção do continuo André Rodri

gues Villarinho a ajudante de porteiro do sal-o e a nomeação do servente Jo é 1\f.

da Si!va Rosa, para o lagar vago.

Em 11 de setembro foi igualmente approvado o parecer da mesma C mmi ~ã

propondo a nomeação de Antonio Alexandrino de Iendonça para a vaga de con

tinuo, aberta com o faTIecimento de Olympio Calixto Guerra.

Pela Secretaria foram expedidas 230 mensagens do Sr. Pre~idente do Senad

ao da Republica, tendo sido recel idas 172.

Foram igualmente expedidos 707 officio~, aJ im cli~ riminado : 30- ao diver,-o

ministerios, 336 á Camara dos Deputados, 10 a. governador e presidente de

Estados e 6 a diversas mrtoridade. .

Tiveram entrada na . ecretaria 663 officio., sendo :H3 tl mini terio , ; 00 elD.

Camara do Deputados, 47 dos presidente e governadora. do~ Estado e 64 de

diversos.

D prefeito do Di 'tricto Federal foram recebida. nove men agen , relativa a

vetos oppostos a resol uçõe. do Con. elho Municipal.

,
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Os quadros annexos dão conta dos as. umptos obre os quaes se pronunciou

o Senado e do. que ainda pendem de . ua deliJ)eraçào.

A bibliotheca adquiriu o anno pa sado vaI'ia obras de utilidade·; ma. ,o espaço

já e vae tornando deficiente; re. ente-se da mesma falta o archivo do Senado, onde

ha documentos de real impOl-tancia e que não podem ser devidamente conservado_

no pavimento teneo do acanhado edificio deste rltmo do Congresso Nacional.

O serviço de tachygrapL1ia. revi8ão e redacção dos debate continuam a er

feito om regularidade,

ão esta .• 1'-. Senadore , as informaç'ões que, em nome da Mesa, cumpre-me

mini trdI'-vo·.

Senado Federal, lt de junho de 190 ,
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Synopse dos assumpos resolvidos p.elo Senado na sessão ordinaria de 1907, organizalla de
conformidade com o art. 148 do Regimento, pelo Vice-Director da. Secretaria

A ·to tio r. Presidente da HepuiJlica, appl'o\·ado. '.

Vet do Prefeito do Dio;;tl'icto Federal ri re<::oll1ç,je;;; do COl1sell1,) ~lul1idpal, apPl'ovados

» » ) » » .o .o )) j)') ) l'ejeitados •

OIficio e telegrammw res lvidos

II » » prejudicado;~ .

Requel'imento e repre~entac:üe diversos, deferido

» lt » » areh ivados, . ..
) » " )) prejucJicado.~

li ) " )) i ndererjdo~ .

Hesolução do Congre.. o 1 ncional, vetada pelo Sr. Pre. iclente da Republica e mantida pelo

r:ongloe~ o .

Projecto iniciado.' no "enodo, apPl'o\'ado

» »»» l'etirado~ e rejeitado"

Proposi(;õcs ini 'iada~ na Camül'a do DeI utado. , approvada

" »» » » emendada

Propo iç<1o iniciada na Camara do. Deputado e pela mesma

Pl'Opo. ic:õe ini iada~ na Carnal'a do.~ Deputados, rejeitada.

I arecere da Commi:-s6es, appl·ovado.~ .

Hequerimento de informa<.õ , approva<1os

3

5

19

23

75

9!J

101'-

iOa

115

117

119

121

12:3 ..
12:-

.127 ..
12!J

133

135

137

retirada

l'etirado.~ e rejei(.ado»»»

.... ~ . - .

.. ..
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ResoluçãO 00 Congresso Nacional, vetada pelo Sr! Presloente Da RepubHc~ e mantiDa pelo mesmo Congres&ll

A:"NOS nATAIil pROCESSOS

........

19C;, 12 de setembro .\.utoriza. o Presidente da Republica Inici.a.da e approvada na Gamam do !lepu
a conceder á viuva. e tU as otteiras tado', foi remettida ao Senado em 3 de
do capitão de mar 6 gtlerl'a Fran- agosto de 19:)4.
cisco Romano Stepple da. Sitva a Approvada peto Senado foi submettida á
pensão mensal de 200$, repartida- sancção.
mente, sem prejuizo do meio-soldo Vetada foi devolvida á Gamara, com a
e montepio pela. tabeHa. do IR96 a mensagem do Sr. ?residsnte d<1 Republica,
que teem direito- I de 22 de setembro de 1904.

Mantida pela Gamara. foi remetóida <10 Se
nado em 26 de novembro de HI07 e ne. ;;a
data enviada á Gommissão de Justiça e
Legislação.

A Commissão deu parecer favoravel"ã Reso
lução, o qual, sob n. 376, de l\J07, foI LI. im
primir em 9 de dezembro.

Em 13 entrou em discussão, que se encerrou
sem debate, ficando adiada a votação por
falta de numero,

Em 14 foi mantida em votação nominal por una
nimidade de votos e enviada ao Poder Exe
cutivo para a devida promulgação. -

, Pro:rnulgada.foi convertida. na lei n.1811,
de 17 de dezembro de 1907,

"
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7 de outubro. Autoriza o Governo a construir Offerecido peloSr. Nogueira Paranagllá eou
uma estrada de ferro que, par· tros, ficou sobre a mesa. para cumprimento
tindo de Formosa.. na margem do triduo regimental, em 7 de outubro.
esquerda do Rio Preto, no Es- Em 10 foi apoiado e. a imprimir.
ta.t1o da Babia, vá á coofluencia Em 14 entrou em la discussão, que se en
do Rio Taquarussú com o Pa- cerrou sem debate, ficando a votação
rabyba, no Estado do Piauby, <i.diada por.faitilo de numero.
partindo um ramal do ponto Em l(j foi appl'ovado e passou para. 2" dis
mais conveniente para o trecho cussão, iado antes ás Commissões de Obras
navegaval do rio UrussuhyusslÍ. Publicas e Emprezas Privilegidas e de

Finanças.
A COí71missão de Obras Publicas e Emprezas

Privilegiadas deu parecer ravoravel, que,
sob. u. 206, de 1905, foi remettitio á. de
Finanças em 23 de novembro.

A requerimento do Sr. Pires Ferreira, en
trou independente de pareeer em 2a dis·
cussão. Oraram os Srs. A. Azaredo, Pires
Ferreira e Francisco Glycerio, olferecendo
este uma emenda, que foi posta conjuncta·
mente em discussão, ficando esta sus
pensa, na fôrma do 3.rt. 144 do Regimento.

A Commissão de Obras Publicas deu pa
recer, requerendo informações ao Governo,
o qual, 'sob n. 211, de 1906, foi lido e posto
em discussão, que se encerrou sem de
bate, ficando a votação adiada por falta
de numero em 27 de outubro de 1906.

Em 29 foi approvado o parecer, depois de
observações feitas pelos Srs. Francisco
Glycet'io, Pires Ferreira e Presidente.

Em I de· novembro expediu·se mensagem
solicitando as informações.

A pedido do Sr. Pires Ferreira, em 22 de
agosto de 1907, a Mesa resolveu dar o pro
jecto para ordem dos trabalhos, indepen
dentemente das informações solicitadas.

Em 27 da agosto proseguiu em 2" discussão.
Orou o Sr. Pires Ferreira. Encerrada. a.
discussão. foi approvado e passou para 3",
com dispensa de intersticio, a rp.querimento
do Sr. PiL'es Ferreira.

Em 28 entrou em 3a discussão. O Sr. Her
cilio Luz r'~quel'eu que o projecto voltasse
á. Commissào de Obras Publicas. O reque
rimento foi apoiado e posto em discussão,
que se encerrou sem debate. ticando pre·
judicado por fllJta de numero para vo
tal·o. Proseguiu a discussão do projecto,
que se encerrou sem mais debate, ficando
a.diada a votação por falta de numero.

Em 29, annunciada a votação, o Sr. Her
cílio Luz requereu que o projecto voltasse
á Commissão de Obras Publicas. O reque·
rimento foi apoiado e posto em discussão.
Oraram os Srs. BeLrort Vieira, Hercilio Luz,
Pires Ferreira e Francisco Sá.. Encerrada
a discussão. foi approvado o requerimento.
Ficou adiada a votação e o projecto foi
remettido·á. alludida Commíssão.

Em 29 de novembro, a pedido do Sr. Pires
Ferreira, à. Mesa resolveu dar o projecto
para. a ordem dos trabalhos, independente·
de parecer.

m
o
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Projectos iniciados no Senado, approvados

AS~UMl'TOS PROCESSOS.
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A:-INOS AY'OJIPTOI PROCESSOS

Em 30 foi approvado em 3a discussão e re
mettido ii. Commissãu de Reda.cç~"o.

Esta deu parecer Que sob n. 35.. de 19 7.
ficou sobre a mesa. em 5 de dezembro.

Em 6 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo o projecto
rcmettido á Camam. dos Deputados.

26 25 de novembro Autoriza o Governo a conceder a. Olferecido pelo Sr. Nogueira ParanaO'uá e
subvenção annual de 60:000 á outros, ficou sobre a mesa pa.ra cumpri.
pessoa ou empreza que se pro· mento do triduo rerrimental, em 25 de no
puzel' a fazer a navegação <lo vembro.
Alto J?arahyba e seDS aftluentes Em 28 foi apoiado e a imprimir.
principaes. Em 2 de dezembro entrou em la discussão.

que se encerrou sem debate, fic"ndo a
votação adiada por falta de numero.

Em 5 foi approvado e passou para 2' dis
cussã.o, indo a.nte' às Commis ões de
Obras Publicas e Empl'ezas Privilegia·
das e de Finanças.

A Commissão de Obras Publicas deu parecer,
oJferecAndo emenda, o qual sob n. 281, de
1907, foi remettido ã. de Financas em 19
de outubro.

Esta deu parecer acceitando a. emenda da. de
Obras Publicas e olferecendo outra. O pa
recer' 80b n. 293, de 1907, foi a imprimil'
em 25 de outubro de 1907.

Em 31 entrou em 2" discussão, Que se en·
cerrou sem debate, ficando a. votação
adiada por falta de numero.

Em 4 de novembro foi approvado com as
emenda.s e passou para 3" discus ão, com
dispensa de intersticio, a requerimento do
Sr, Piras Ferreira.

Em 5 entrou. em 3a diseus ão. 'lue e en·
cerrou sem debate. ficanllo a vo&ação
adi' da por falta de numero.

Em 6 foi approvado e remettido á Com
missão de Redacção.

Esta deu parecer Que sob n. 316, de 1907,
ficou sobre a mesa em 11 de 1J0vembro.

Em 12 en&rou o parecer em discussãc, e foi
sem debate appruvado, sendo o 1Jrojecto
remettidu á. Camara. dos Depu\ados.

1905

r
r

3 de setembro Equipara a Alfandega. de Corumb..'\ Otferecido pelos Srs. A...\zeredo e Metello,
á de Paranaguá. ficou sobl'e a mesa. para cumprimento do

tl'iduo regimental, em 3 de setembro.
Em 6 fui apull~do e a impl·jmir.
Em 11 eu tl'uu em Ia discu 'ã"O, que se en·

cerrou em deba.te, ficando a. votação
adiada por fa.lta de numero. '

'Em It foi approva.do e passou para 2a discus·
são, indo antes á Commissão de Finanças.

A Commi são deu parecei', requerendo ao Go
verno informações. o qual sob. n. 16\:1, de
1906, r i li<lo e posto em discussão que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero, em 4 de ou
\ubro.

Em 8 lu' appl'ovado o pa.recer. I
Em O expedlu·se mensagem, solicitando as

informações. '
Com a mensagem do Sr. Presic.lente da.

Republica, n. 47, de Ig07, viéram as in·

181906
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. formações, que for&lD remettidas á Com·I

missij,o em 2 de maio.
A Commissão deu parecer favoravel, que

sob n. 68, de 1907, foi a imprimir em 12
de julho.

Em 15 entrou em 2& discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

I . Em 16 foi approvado e passou para a 3a dis·
cussão.

Em 24 entrou em 3a discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero. .

i Em 26 foi approvado e remmettido á. Com·
I missão de Redacção.

Esta. deu parecer que, sob n. 114, de 1907,
ficou sob a mesa em 31 de julho.

Em I de agosto entrou o parecer em discus-
sã{) e fui sem debate approvado, sendo o. .
projecto remettido á. Camara dos Depu- .
tados.

1906 21 10 de setembro Eleva. os vencimen tos aUlIua,es Oíferecido pelos Srs. Ba~ta Ribeiro e Au·
do carteirgs, este'tfetas e con- gusto de Vasconcellos, ficou sobre a mesa
ductares de malas. para cumprimento do triduo regimental

em 10 de dezembro.
o Em 14 foi apoiado e a imprimir.

Em 18 entrou em la discussãe, que se encer-I,
rúu sem debate, ficando a ,"otação adiada
por falta de numero.

Em 24 foi approvado e NSSOU para 2a dis-
cussão, indo antes <1 Commissão de Finan.
ças.

A CommiBBão deu .parecer, sob n. 1 6,
o de lIJO" requerendo informações ao Go.-

verno.
I, O parecer foi lido e posto em discussão, que,

se encerrou sem debate. ficando a votação..
adiada por falta de numero em 13 de ou-,
tubro.

Em 15 foi approvado o parecer.
Em 16 expediu-se mensagem solicitando a!l

informações•.
Em 15 de dezembro foi approvado o reque-

rim!Ulto do Sr. Barata Ribeiro. feito ante·
riol'mente para que dispensado o parecer
fosse o projecto dado para ordem do dia.

Em 17 entrou em 2' discUSllão, que se encer-
I rou sem. debate, ficando a votação adiada

por falta de numero. "t
Em 26 foi approvado e passou para 3" dis-

.cussão, com dispensa de iu&ersti.cio, are.
querimento do Sr. AlJredo Ellis.

J .' Em 27" entrou em 3a discussão, que seencer.
rou sem debate, ficando a. votação adiada.
por falta. de numero.

Em 28 foi approvado e remettido á Commis.
são de Redacção.

I Esta deu parecer, que sob n. 430, de 1906,
ficou sobl'e a mesa em 29 de dezem bro.

Em 28 de ma'o de 1907 entrou o pa.recer em
dÍllcussão. que se encerroll sem debMe,
ficando a. votação adiada por falta de nu·
mero.

Em I de junho foi approvado o parecer.. sendo o projecto remettido á Ca.mara dos
Deputados.

..
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1906 37 12denovembro Determina que a. parteira, auxilio.r OJIerecidopelo Sr.VirgUio Damasio eestando
do ensino de clinica obstetrica apoiado. foi a. imprimirem 12denovembro.
de cada uma das Faculdades Em 19 entrou em ta discussão e foi sem de-
de Medicina, continuará a perco· bate approvado e passou para 2", indo
bel' vencimentos iguaes aos dos antes á Commissão de Finanças.. .. outros auxiliares do ensino. as- A COmmis~ão deu pa.recer, requerendo in·
sistentes de clínica e prepara· furmllções ao Governo, o qual sob n. 301.,
dores. rIe 1006, foi po to em discussão, que se

encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numel'O.

I Em 1 de dezembro foi approvado o parecer.
, Em 3 expediu-se mensagem, solicitando as

informaçOds.
Com a menso.gem n. lIi4, de 1906, o Sr.Pre-

sidente da Republica. prestou as informa-
l , cães, que foram remettidas á Commissão

em 22 de dezembro.
, A Commissão deu parecer contrario, que sob

n. 34, de 1907, foi a imprimir em 28 de. junha de 1907•
Em 2 de julbo \.ln trou em 2" discussão. Orou

o Sr. Virgilio Damasio, ficando encerrada
, a votação.

Em 4 fOi approvado e passou para a 3" dis-
cns.ão, com dispensa de intersticio, a re-
querimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 5 entrou em 3" discussão, qne se encer-
o r. , rou sem debate, ficando adiada a votação

por falta de numero.. .
I Em 8 foi approvado e remettldo á CommlS-, são de Redacção.. Esta deu parecer que, sob n. 67, de 1907,

ficou sobre a mesa. em 9 de jnnho.- Em 10 entrou o parecer em discussão, quo
, se encerrou sem debate, ficando a vota·

" cão adia la. por falta de numero.
r

, .~ Em 12 foi approvado o parecer, sendo pro-
l

, jecto remettido á Camara dos Deputauos.. Acceito pela Camara, foi a respectiva

~ r
resolução submettida á sancção.

. Sanccionu.da, foi convertida na lei, n. 1838, de 31 de dezembro de 1907.

190G 41 . 19de novembro Eleva os vencimentos dai! funccio- 01ferecido pelo Sr. Lauro Sodré e outros e
narios da Bibliotbeca Nacional. estando apuiado, foi a. imprimir em 19 de

novembro.
Em 22 entrou em 1&discllssão e foi sem de-

v . ,
bate approvado e passou para 2&, indo
antes á Commissão de Finanças.

r A ommis~ão deu parecer (omendando, o qual
sob n. 3i9. ue 190G, foi a imprimir em 19
de dezembro.

Em 23 en trou em 2' di cussão. Ol'OU o Sr. Se·
I verino Vieil'a. ficando encerrada adis·

cussão e adiada a vot, 'ão por fa.lta de
numero.

I
Em 26 foi apprnvndo com a emendfl. e passou

.' para. 3" discussão, com di!'pensa de.intersti-, cio, a r liueriment do Sr. Ferreira
Chaves... Em 27 entrou em 3& discu. sã.o, que se encero
1'OU sem duba.\e, fica.ndo n. votação adiada.

'. .- por falta. úe numero.
Em 28 foi approv do e remettido 11 Com·- I . I .\ misão d'3 H.edllcçào.,)' .'
Estadeúparecer. que sob n. 420, de 1906,

"." ') r

r. r

r

r
r

r

t,
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I, Em 28 de maio de 1907 entrou o parecer
em discussão, que e encerrou sem debate,
ficando a votação adiada por falta de nu
mero.

Em 1 de junho foi approvado 6 parecer e o
projecto remettido á Camara. dos Depu
tados.

_~ceeito pela Camara, foi a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1666, de 10 de julho de 1907.

..

r........ " .

126 de dezembro Equipa.ra os vencimentos dos func· 01l'erecido pelos Srs. A. Azeredo e Pires
cionarios da Recebedoria do Rio Ferreira. como emenda, na 3& discussão do
de .Janeiro aos dos do Thesouro de n. 23, de 1906, foi approvado e desta·
Nacional. cado, por proposta da Commissão de Fi-

nanças, para constituir projecto dis
tincto, em 26 de dezembro.

Em 27 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 28 foi approvado e remettido á Com
missão de Redacção

Esta deu parecer, que,. ob n. 427, de 1906,
ficou sobre a mesa em 29 de dezembro.

Em 28 de maio de 1907 entrou o parecer
em discussão, que se encerrou sem debate,
ficando a votação adiada por falta de nu,
mero.

Em 1 de junho foi approvado o parecer, I

sendo o projecto remettido á. Camara dos
Deputados.

-I,';.

481906

1907

,

I.

• II

r
l

24 de maio.

:

Autoriza a concessão de um anno Oft'erecido pela CommiBsão de Finanças no
de licença, com todos os venci· seu parecer, n. 8, de 1907, sobre o reque
mantos, ao Dr. Godofredo Xa· rimento n. 6, de 1907, foi a imprimir em
vier da Cunha, juiz federal da 24 de maio.
I" va.ra desta Capital, para Em 28 entrou em 2" discus ão, que se en'
tratar de sua aude, onlie lhe cerrou sem debate, tirando a votação
convier. adiada por falta de numero.

Em 1 de junho foi approvado em escrutinio
secreto e passou para 3" discussão com
dispensa. de intersticio, a requerimento do
Sr. Pires Ferreira.

Em 3 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando adiada ao vo°
tação por falta de numero.

Em 4 foi approvado em escrutinio se
creto e remettido á. Commissão de Re
dacção. 

A Commissão deu parecer Que, sob n. 17,
de 1907, ficou obre a mesa em 7 do
junho.

Em 8 entrou o pa.recer em discussão, que se
encerrou sem debate ficando a votaçã.o
adiada por falta de numero.

Em 10 foi approvado o pa.recer, sendo o
projecto remettido i Camara dos Depu
tados.

Accei-to pela Camara, foi a respectiva.
re olução submettida á. sancção.

Sanocionada, foi convertida na. lei
n. 1663, de 27 de junho de 1907.

1007 5 27 de junho. Concede repartidamente a D. Anna. Offerecido pela Commissão de Finanças no
Laopoldina da Serra Gonçalves seu parecer sobre a. petição n. 45, de 1907,
e a D. Juliana da Serra Nunes Coi a. imprimir em 28 dejunho.

1& Part~ 2 •

~ .



GODçalVes, viuva e filha do an- Em 2 de junho entrou em 2' discussão, que
tigo r Senador do Imperio An- se encerrou sem debate, ficando adiada a.
tonio Marcellino Nunes Gon- votação por falta de numero.
çalves. a pensão annual de Em 4 foi approvado em escrutinio secreto
3: 600 000. e pa sou para 3& discussão.

Em 8 entrou em 3& discussão e foi sem
debate approvado em escrutinio secreto
e remettido á Commissão de Redacção .

Esta deu parecer, que, sob n. 66, de 1907,
ncou sobre a mesa em 9 de junho.

Em 10 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 12 foi approvado o parecer, sendo o
projecto remettido ~ Camara dos Depu
tados.

Acceito pela Camara, foi a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida Da lei
n. 1738, de 30 de setembro de 1907.

I r:I2
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1907

, .

1 de julho.

7 20 de julho.

Maoda que a antiguidade de posto Offerecido pela Commi são de Marinha e
do 20 tenente Antenor dos Santos Guerra no seu parecer D. 55, de 19J7,
Cruz Pereira de Abreu deve ser sobre o requerimento n. 29, de 1906, foi
cODtada da data de 14 de agost.o a imprimir em 2 de julho.
de 1894, em que oeste posto foi Em 6 eDtrou em 2& discussão, que se en
commissioDado. cerrou sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em 8, annunciada a votação, o Sr. Lauro

Sodré orou pela. ordem.
Foi approvado em escrutínio secreto e

passou para 3' discussão.
Em 19 entrou em 3& discussão. Orou o r.

Lauro Sodré. Encerrada a discussão,
ficou adiada a votação por falta de nu
mero.

Em 23, annunciada a yotação, foi apoiado,
posto em discussão e sem debate appro
vado um requerimento do Sr. Pires Fer
reira para que o projecto voltasse á Com
missão de Marinha e Guerra.

Ficou adiada a votação, sendo o projecto
remettido á Commissão.

Esta deu parecer, sob o. 231, de 1907,
mantendo o que anteriormente dera, o
qual foi a imprimir em 21 de setembro.

Em 24 pl'oseguiu, na fórma do art. 188 do
Regimento, em 3' discussão, que se en·
cerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero .

Em 27 foi approvado em escrutinio secreto
e remettido á Commissão de Redacção.

Esta deu pal'ecer, que sob o. 241, de 19J7,
ficou llobl'e a mesa em 28 de setembro.

Em I de outubro entrou o parecer em dis
cussão e foi sem debate approvado, sendo
o projecto remettido á Camara dos Depu
tados.

Faz reverter para D. Luiza Gui- Ofi.'el'ecido pela Commissão de Finanças no
lhermi.na de Campos, unica filha seu parecel' n. 92, de 19G7, sobre o reque-

'sobreVivente do de embarga.dor rimento n. 21, de 1907, foi a imprimlr em'
José Innocencio de Campos, a 2'2 de julho.
parte da peDsão que com eIJa Em 30 entI'ou em 2n discussão e foi sem
percebiam suas irmãs. debate approvado em escrutinio secreto

e passou para a 3/1.
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1907 8 20 de julho.

'. '. Em 16 entr.ou em 3& discussão, que se en-
• cerrol1 sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numero. ;
Em 22 foi <lillprovado em escrutinio ~creto e

remettido á Commissã6 de Rédacção.
Esta deu parecer,que sob n. 166, 'de 1907,

ficou sobre a mesa em 23 de agosto.
Esta deu parecer, que, so1> n. 166, de HI07,

ficou sobre a mesa em 2'3 de junlm .
Em 24 entrou o parecer em discussão e foi

sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados.

Autoriza a conces ão de um anno Offerecido pela Commissão de Finanças no
de licença, com ordenado, ao seu parecer n. 93, de 1907, sobre o reque
escrivão da Corte de Appellação rimento n. 22, de 1907, foi a imprimir a
do Districto Federal, José Ga- 22 de julho.
briel de Toledo Pisa. Em 27 entrou em 2" diScussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 30 foi approvado em escrutinio secreto
e passou para 3& discussão.

Em JO de agosto entrou em 3" discussão,
que se encerrou sem deba.te, ficando avo·
tação adiada por falta de numero.

Em 14 foi approvado em escrutínio secreto
e remettido á Commissão de Redacção.
Esta deu parecer, que, sob n. 151 de 1907,
ficou sobre a mesa em L9 de agosto.

Em 20 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando 3, vota
ção adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvado o parecer, sendo o pro
jecto r~mettido á Camara dos Deputados.

Â.ccei'to pela Camara, foi a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1819, de 19de dezembro de 1907.

Eleva a 100$ mensaes a pensão Offerecido pela Commíssão de Finanças no
que percebe I? Anna Co~~o de parecer n. 107, de 1907, s.obr~ o r~qu~ri
Figueiredo, VlUva do capltao do mento n. 13, de 1903, fOI a lmpnmll' a
exercito Joaquim Soares de Fi· 27 de junho. •
gueiredo. Em 16 de agosto entrou em 2" discussão,

que se encerrou sem debate, fic<lndo a
votação adiada por falta de numero.

Em í?2 foi approvado em escrutinio secreto
e passou para 3a discussão, com di&pensa
de intersticio, a requerimento do Sr. pj
res Ferreira.

Em 23 entrou em 3& discussão, que se ,en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero. Na mesma
data foi approvado em escrutinio secreto
e remettido á. Commissão de Redacção.

Esta deu parecer, que, sob n. 169, de Hi07,
ficou sobre a mesa em 24 de agosto.

Em 26 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a vota
ção adiada por falta de numero.

Em 27 foi approvado o parecer, sendo o pro
jecto remettido á Camara dos Deputn.dos.

AlltOl'iza. a abertllra do credito de Otrerecido pela Commissão de Finanças no
1:038$, ,supplementar a verba 6& parecer n. 127 de 1907, em virtude da re
do art. 2" da lei n. 1617, de 30 presenta~ão dirigida. á. Mesa e por esta

. de dezembro de 1906, para. paga· enviada a.quella Commíssão, foi a. impri
mento da gratificação addicional mil' em 2 de agosto.

1907

1907

10

12

27 de julho.

1 de agosto.
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19(}7 16

a que tem direito o omcial da. Em 5 entrou em 2& discussão, que se en·
Secretaria do Senado, José Fer- cerrou sem debll.te, ficando ao votação
nandes de Oliveira. adiada por falta de numero.

• Em 16 roi approvado e passou para 3& dis·
cussão.

Em 10 entrou em 3 discussão e foi sem
debate approvado e remettido á Commis
são de Redacção.

Esta deu parecer, que, sob n. 1-15, de 1907,
ficou sobre a. mesa em 12 de agosto.

Em 13 entrou o parecer em discussão. quo
se encerrou sem debate, ficando a voloa~ão

adiada por falt:J. de numero.
Em 14 roi approvado o parecer. endo o pro·

jecto remettido á Camara. dos Deputados.
EInendado. foi devolvido ao Senado

com a. proposi ão n. 174, de 1907, em 26
de novembro.
cceita a emenda pelo Senadú, roi sub
me~tidaá ancçáo a respectiva resolução.

Sanccionada, foi convertida. na lei
n. 18UI, de 12 de dezembro de 1907.

22 de a~sto. Substitue a proposição da Camara Oft'erecido pela Commissão de Finanças no
dos Deputados, n. 4de 1907,q.ue parecer n. 156 de 1907, foi a. imprimir
autoriza a abertura do credIto em 23 de agosto.
de 25:000$ supplementar á ver· (Vide processo da proposição n. 4 de lS07).
ba. cEventuaes~ do art. 20 da
lei n. 1453, de 30 de dezembro
de 1905.

,,

r

r

r r

1907 17 24 de agosto. Regula o deferimento da herança Oft'erecido pelo Sr. Feliciano Penna e ou
no caso da succes [o ab intestato. tros e estando apoiado foi a imprimir

em 24 de agosto.
Em 27 entrou em 1& discuseão. O Sr. Erico

Coelho pediu que sobra o projecto. antes
da 2& discussão fosse ouvida a Commissão
de Constituição e Diplomacia. OSr. Pre
sidente declarou que o pedido seria satis
feito.

Encerrada a discussão,foi approvado e passou
para 2- discussão, indo antes ás Com·
missões de Justiça e Legislação e de Con
stituição e Diplomacia.

As Commissões deram parecer. sob n. ~35, de
19 7, opinando pela adopção do projecto
com as emendas offerecidas. O parecer
foi a imprimir em 2:> de setembro.

Em 25 entraram os arta. lo e ;.lo em 2" dis.
cussão, que se encerrou sem debate. fi
cando a vota.ção adiada por falta de nume·
1'0. eguiu·se em discussão o art. 30 • O
Sr. Erico Coelho offereceu emenda, que
foi posta conjuntamente em di 'cu ão,
que ficou suspensa na fôrma do art. 144
do Regimento. Entraram em di cu ão,
que se encerrou em deba.te, ficando a vo
tação adiada, os arts. 40 e 50.

A CommiS:lão de Justiça e Legislaçã.o deu
parecer contrario á emenda, o qua.l sob
n. 240. de 1907, foi a imprimir em:..7 de
setembro.

Em I de outubro proseguiu a discussão do
art. 3". Oraram os Srs. Erico Coelho.
Feliciano Penna, Meira e Vasconcellos,
ficando encerra.da a discussão e adiada
ao votàção por ralta de numero.
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1907 19 29 de agosto.

Em 5 foi approvado com as emendas da
C.ommi~ de Justiça e Legislação, tendo
SIdo reJeltada a emenda do Sr. Erico
Coe1!J.o. O projecto passou para 3" dis.
cussao.

Em 11 entrou em 3" discussão. O Sr. Coelho
e Campos o1fereceu bases para. emendas
que a Commissão redigirá.. Foram apoi
adas e postas conjonctamente em dis·
cussão, que ficou sem mais debate sus
pensa na fórma do a~t. 144 do Regimento,
as emendas o1fereCldas pelo Sr. Erico
Coelho.

A Commissão deu parecer contrario ás
emendas, o qual sob n. 302. de 1907, foi
a imprimir em 31 de outubro.

Em 5 de novembro proseguiu em 3& dis
cussão. Oraram os Sra. Erico Coelho,
Coelho e Campos e Meira e Sá, ficando
encerrada a discussão e adiada a votação
por falta de numero.

Em 6 foram rejeitadas as emendas do Sr.
]!;rico Coelho. Foi approvado o projecto
com as emendas adoptadas em 2" dis
cussão e remettido á Commissão de Re
dacção.

Esta deu parecer que sob n. 309, de 1907,
ficou sobre a me a em 7 de novembro.

Em 8 entrou o parecer em discussão e f0i
sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á. Camara. dos Deputados.

Acceito pela Camara, foi a. respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1839, de 31 de dezembro de 1907.

Autol'iza a concessão de um a'nno Offerecido pela Commissão de Finanças no
de licença, com ordenado, ao parecer, n. 194 de 1907, sobre o reque
Dr. Luiz Cruls, director do Ob- rimento n. 31 de 1907, foi a imprimir em
servatorio Astl'onomico e pro- 30 de agosto.
fessor vitalício da Escola do Es- Em 10 de setembro entrou cm 2" discu são ..
tado Maior. Foi apoiada e posta conjunctamente em

discussão uma emenda offerecida pelo
Sr. Alu'edo EUis, ficando a discussão llUS
pensa na fórma do art. 144 do Regi
mento.

A Commissão de Finanças deu parecer favo
ravel á emenda, o qual sob n. 294, de
1907, foi a. imprimir em 25 de outubro.

Em 31 proseguiu em 2& discussàli, que 'se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada p,)r falta de numero.

Em 4 de novembro foi approvado em escru
tínio secreto, com a emenda do Sr. AL
fredo Ellis e passou para 3& disc U ão
com dispensa de interstício a requeri
mento do Sr. Pires Ferreira.

Em 5 entrou em 3" discussão, que e en
cerrou sem debate. ficando a. votação
adiada por fa.lta de numero.

Em 6 foi approvado em escrutinio secreto
com a emenda adopt:ula em 2& discu ão
e l'emettido á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer que, sob n. 315, de
1907, ficou sobre a mesa em 11 de ou· I
tubro.

..
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Em 12 entrou em discussão o parecer o foi
sem debate approva.do, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados.

Ae eito pela Camara, foi a respectiva
resolução BUbmettida á saucção.

Sane ionada, foi convertida. na lei
n. 1832, de 26 de dezembro de 1907.
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1907 20 2 de setembro. Sepa.ra a legação brazileira em 01Ierecido pelo Sr. A. Azeredo em nome
Guatemala da do Mexioo e an- da Commissão de Constituição e Diplo·
nexa·a á de Cuba e America macia, foi a imprimir em 2 de setembro.
central. Em 6 entrou em 2'" discussão, que se en·

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 9 foi approvado e passou para 3& dis
cus'ão,

Em 12 entrou em 3'" di cussão, O Sr. A.
Azeredo em nome da Commi são de Con·
stituição e Diplomacia oífereceu uma
emenda que foi po ta conjunctamente em
discu ão, encerrando-se esta sem mais
debate.

Posto a vot s, foi approvado com a emenda
e remettido á CoIllIDissão de Reda ção.

Esta deu parecer qae sob n. 229, de J907,
ficou sobre a mesa em 13 de etembro.

Em 14 entrou o parecer em discussão, que
se ncerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falia de numero.

Em 17 foi approvado o parecer, sendo o
projecto remettido á Camara dos Depu
tados.

Em.endado pela Camara,foi devolvido
com a proposição n. 214, de 19v7 (vide
processo dessa proposição).

r r

1907 22 12de setembro. Eleva os vencimentos dos func- Olferecido pela Commissão de Finanças no
cionarios da Secretaria do Su- parecer, n 225, de 1907, sobre a petição
premo Tribunal Federal. n. 23, de 1907, foi a imprimir em 13 de

setembro.
Em 17 entl'ou em 2'" discussão. F i apoiada

e posta conjunctamente em discussão, fi
cando esta sem debate suspensa, na fôrma
do art. 144 do Regimento, uma. emenda
oft'erecida pelos 'rs. Manoel Dua.rte e
Jndio do Bra7.il.

A Commissão deu parecer oIrerecendo sub
emend'L á emenda. O parecer sob n. 2 '5,
de 1907, toi a imprimir em 18 de ou
tubro.

Em :..3 pro eguiu em 2'" discussão, que se
encerrou em debate, ficando a votação
adiada 1J0r falta de numero.

Em 24 foi approvado com a ementla dos
Srs. Manoel Duarte e Judio do Brazil e
passou pa.ra. 3'" discussão, com dispensa
de intersLicio a requerimento do r. Pires
FerreÜ'a.

Em 25 entl'ou em 3& discussão, que se on
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 28 foi aplJrovado com a emenda ado
ptada em ~'" discu são e remettido á Com·
missão de Rejacção.
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Esta deu parecer que sob n. 308, de 1907, foi
lido e, a requerimeDto do Sr. Francisco Gly
cerio, posta immediatameDte em discussão
e sem dedate approvado, sendo o projecto
remettido á Camara dos Deputados.

17 de outubro.

1907

1907

1907

25

28

29

I

16 de setembro. Regula o processo e julgamento Offerecido :pelo Sr. A. Azeredo e outros e
das infracções das leis, regula· estando apoiado foi a imprimir em 16 de
meDtos e posturas municipaes setembro. . .
do Diatricto Federal. Em 18 entrou em 1& discussão, que se encer-

rou sem debate, ficaDdo a votaçã" adiada
por falta de numero.

Em 23 foi approvado e passou para 2" dis
cussão, indo antes á CommiEsão de Justiça
e Legislação.

À Commissãodeu parecer,offerecendoemeDda,
o qual sob u. 356, de 1907, foi a imprimir
em 2 de dezembro.

Em 7 entrou em 23 discussão e foi sem debate
approvado com a emeDda offerecida pela
Commissão e passou para 3', com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. A.
Azerado.

Em 9 entrou em 3& discussão. Oraram os
Srs. Augusto de Vasconcellos e Metello,
ficaDdo encerrada a discos ão e adiada a
votação por falta de numero.

Em 11 foi approvado e remettido ã. Commis
são de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 386, de
1907, ficou sobre a mesa em 13 de dezem
bro.

Em 14 entrou o parecer em discussão, que se
eDcerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de Dumero.

Na mesma data foi approvado o parecer, e
o projecto remettido á Camara dos Depu
tados•

.( de outubro. Substitue a. proposição da Ca.· Offerecido pela Commissão de FiDalDçaS no
mara dos Deputados n. 7, de seu parecer sob n. 246, de 1907, foi a imo
1907, autorizando a abertura primir em 4 de outubro. (Vide processo da
de um credito de 4:955$ para proposição D. 7, de 1907).
occorrer ao pagamento de soldo
e etapa devidos ao capitã.o-te-
nente Horacio Nelson de Paula
Barros.

Concede ao praticante da Adroi· Offerecido pela Commissão de l<'iuanças no
nistração dos Correios desta parecer, n. 278 de 1907, sobre o requeri
Capital, Heraclito Augusto Mo- mento n. 20 de 1907, foi a imprimir em
reira, um anno de licença, com 18 de outubro.
ordenado, para t·l'atar de sua Em 23 entrou em 2& discussão, que se en.
saude. cerrou sem debate, ficaDdo a votação adiada

por falta de numero.
Em 24 foi approvado em esorutiDio secreto e

passou para 3& discussão, com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em 25 eDtrou em 3& discussão, que se eD
cerrou sem deba.te, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 28 foi approvado em escrutinio secreto e
romettido á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob D. 306, de 1907,
1!cou sobre a mesa em 4 de novembro. r
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Em 5 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo o projecto
remettido á. C.~mara dos Deputados.

Acceito pela Camara, foi a respectiva
resolução Bubmettida á saDcçã.o.

Sanccionada, foi cODvertida Da lei
D. 1 52, de 3 de jaDeiro de 1907.

r
r

r

r

r

r

( r

t007

1907

30

31

22 de outubro. Determina que a promoção ao Offerecido pela Commissão de FiDa.nças DO
posto de major do teneDte-co- parecer n. 292, de 1907, sobre o reque·
ronel reformado do exercito, I8- rimento n. 30, foi a imprimir em 25 de
mael Lago, será. contada da data outubro.
de 16 da jaDoiro de 1894. Em 31 eDtrou em 2A discussão, que se eDcer-

rou sem debate, ficaDdo a votação adiada
por falta de Dumero.

Em 4 de novembro foi approvado em escruti
nio secreto e pa8sou para 3A discussão, com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. Pires Ferreira.

Em 5 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a. votação
adiada por (alta de Dumero.

Em 6, aDDunciada a. votação, o Sr. A. Az 
redo requoreu que, adiada esta, fosse sobre
o projecto ouvida a Commissão do Finan·
ças. O requerimento foi apoiado, posto
em discussão e sem deba.te approvado.
.endo o projecto remettido á. alludida Com·
são e ficando reaberta a discussão.

A Commissão deu parecer emendando, o qual
sob D. 395, de 1907, foi a imprimir em
17 de dezembro.

Em 23 proseguiu em 3a discus'ão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 24 foi approvado em escrutínio secreto
com a emenda. e remettido á. Commissão
de Redacção.

Esta deu parecer que sob n. 4) 9, de 1907,
ficou sobre a mesa em 26 dezembl'o.

Em 27 eDtrou o parecer em discussão e foi
lem debate approvado, sendo o projecLO
remettido á Camara dos Deputados.

9 de Dovembro Autoriza a concessão de um anno Offerecido pela Commissão de FiDanças no
de licença ao teDeD te-coroDel parecer, D. 314, de' 1907, em deferi
Augusto Xavier CarDeiro da meDto do requerimento D. 3 , de 1907, foi
Cunha, collector das reDdas fe- a imprimir em 11 de novembro.
del'aes do municipio de Olinda, Em 14 entrou em 2& discussão, que se encer
Estado de PerDambuco, em rou sem debate, ficando a votação adiada
prorogação da. em cujo goso se pOl' fa.lta de numero.
acha e pa,ra tratameDto de Em 19 foi approvado em escrutiDio secreto e
saucle. pa.ssou para. 3& discussão, com dispeDsa.

de iDte1'8ticio a. requerimento do Sr. Bel·
fort Vieira.

Em 20 eDtron em 3A discussão, que se encero
rou SBm debate, ficaDdo a votação adiada.
por falta de numero.

Em 22 roi approvado em escrutiuio seoreto
e remettido â. Commissão de Redacção.

Esta deu parecer que sob D. 358, de
1907, ficou sobre a mesa. em 23 de novem·
bro. .

Em 25 entrou o palecer em discussão, que se
eDcerron sem debate, ficaDdo a votação
adiada por falta de numero.
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Em 28 foi approvado o parecer, sendo o pro
jecto remettido á Gamara dos Deputados.

Accei-to pela Camara, foi a· respectiva
resolução submet tida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1 30, de 26 de agosto de 1907.

1907

1907

ia Parle

32

33

26 danovambro Determina que o Presidente da Oiferecido pelo Sr. AIvaro Machado e outros,
Republica u ará, como distin- e estando apoiado foi a imprimir em 26 de
ctivo, uma faixa de seda com novembro.
as cores nacionaes. Em 29 entrou em I" discussão e foi sem de

bate approvado, e passou para C)', indo
antes a Gommissão de Ju tiça e Legisla
ção.

A Gommissão deu parecer favoravel, que
sob n. 355. de 1907,.foi a imprimir em
2 de dezembro.

Em 4 de dezembro entrou em 2" discu são.
que se encerrou sem debate, ficando avo·
tação adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvado e passou para 3" dis
çussão com dispensa. de interstício, a reque·
rimento do Sr. Goelho Lisboa.

Em 7 entrou em 3a discussão e foi sem de·
bate approvado e remettido á Gommis ãc
de Redacção.

Esta deu parecer que sob n. 375. de 1907.
ficou sobre a mesa em 9 de dezembro.

Em 11 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 12 foi approvado o parecer, sendo o pro
jecto remettido á Gamara dos Deputados.

12 de dezembro Concede ao cabo reformado do Oiferecido pela Gommissão de Finanças TI(

exercito, Lino Ribeiro Novaes, a parecer n. 3 2. de 1907, foi a imprimir
pensão mensal de I" 000, (Sub- ém 13 de dezembro. (Vide. processo da

• .'titue, a proposição da Gamara proposição n. lll, de 1907).
dos Deputados, n. 111, de 1907,
que autoriza o pagamento ao
cabo reformado, furriel gra-
duado do exercito Lino Ribeiro
Novaes, recolhido no Asylo dos

f Invalidos da Patria.

•

•
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1907 ~

J

,

3 13 de junho.

.

Substitue a propDsição da Ca- Offerecido lJelo ·r. Erico Coelho na 2& dis..
mara das Deputados. n. 20. de cussão da proposição da Camara. n. 209,
1906. creando o Instituto de Pa- de 1906, foi apoiado e posto conjuncta
thogenia Experimental de Man· mente em discussã-o, ficando esta. uspeDEa,
guinhos. na fórma do art. 144 do Regimento, em

13 de junho .
Re ti rado a requerimento do seu au to:' .

(Vide processo ria proposição n. 209, de
1906.)

1901

(

13 26 de julho.

.

;,

•

Dá nova organização á
do Porto de 1I1anáos.

Capitania Oiferecido pelo r. Constantino Nery e ou
tros 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" dis
cus ão, indo antes ás Commissões de Ma
rinha e Guerra e de Finanças.

A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
recer c<:'otrario que sob n. 154, de 1907,
foi a imprimir em 21 de agosto de 1907.

Em 23 entrou em ,2a di>cussão, que e eu
cerrou sem debate, ficando a 'lotação
a.diada por falta de numero.

Xa mesma. data foi re.jeitado.

,I

I

!
•

I

i

1905

:
í
j

t
I

t
j
;

30

I

.
I,

,

9 de dezembro Autoriza o Governo a mudar a Ofi'erecido pelo Sr. Nogueit'a Paranaguá. e
capital da Republica para o outros. e e tando apoiado, foi a imprimi~'
logar já demarcado no planalto em 9 de dezembro.
Central de Goyaz. Em 13 entrou em la discussão e foi sem

debate approvado, e passou para 2", indo
antes ás Commissões de Constituição e
Diplomacia e de Finanças.

Em 5 de junho de 1907, entrou em 2" dis
cussão, independente de parecer.

O Sr. Francisco GJycerio requereu que o
projecto fosse ás Commissões de Obras Pu
blicas e Emprezas Privilegiadas e de Fi
nanças. O requerimento foi apoiado e
posto em discussão, que se encerrou sem
debate, ficando prejudicado por falta de
numero para votaI-o.

Proseguiu a discussão do projecto, que se
encerrou sem mais debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

Em 10, anuunciada a votação, o Sr, Alfredo
Ellis. pela ordem. requereu que o pro
jecto fosse á Commissão de Obras Publicas
para soure elIe emittir parecer.

O Sr. Presidente declarou que tinha du-
vidas em acceitar o requerimento; mas,
como não houve parecer sobre o projecto,
ia consultar o Senado. Consultado este,
resolveu negativamente. Depois de uma
questão de ordem, o Sr. Barata Ribeiro,
fez seu o requerimento, alterando, porém,
o destino. O Sr. Presidente dehIarou que
o requerimento não podia ser acceito
pela Mesa .

Posto a votos, foi rejei tado o projecto.
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14 de dezembro Proroga novamente a actual ses- Offerecido pelo Sr . .J. Catunda, que obteve
são legi lativ[l, até 15 de ja- urgencia para a sua discussão immediata,
neiro de 1906. foi 3.poiatlo e posto em discus ão em 14 de

dezembro. Oraram os Sr . Francisco Gly
cerio e Feliciano Penna, que r quereu que
o projecto fo se submettido ao exame da
Commi'são de Constituição e Diplomacia.
O requerimento foi apoiado e posto em

I discu ão. Oraram os Srs. J. Catunda, Fe
liciano Penna e Ruy Barbosa. Encerrada
a discussão, foi approvado o requeri
mento e o projecto remettido á COm
mis ão alludida.

A Commíssão deu parecer contrario que sob
n. 101, de 1907, foi a imprimir em 3 de
etembro de 1907.

Em 14 continuou em discussão. que e en·
cerrou em debate, ficando adiada a vo
tação por falta de numero.

Em 17 foi rejeitado.

til

"'~o ....
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1906 24 22 de dezemlJro Autoriza a abertura do credito que Oiferecido pelo Sr. Barata Ribeiro. ficou
for necessario para pagar ao sobre a mesa para cumprimento do tri
Dr. Celestino Vicente o que lhe duo regimental em 21 de setembro.
é devido pelos serviços de assis- Em 20 foi apoiado e a imprimir.
tente e:!fectivo de clinica ped.ia- Em 2 de outubro entrou em 1" discu ão
trica da Faculdade de Medicina que se encerrou sem debate, ficando a .0-
do Rio de Janeiro. tação adiada por falta de namero.

Em 8 foi approvado e pas ou para 2" discus
são. indo ante á Commissão de Finanças.

A Commi ão deu porecer opinando que fos
se ouvido o Governo. Oparecer sob n. 268,
de 1906, foi posto em discussão e sem de·
bate approvado em 23 de novembro.

Em 27 expediu-se mensagem solicitando as
informações.

Com a mensagem n. 163, de 1906. o Sr. Pre·
sidente da Republica prestou as infor
mações que foram remettida á Com
mis ão em 22 de dezembro.

A Commissão deu parecer contrario que
sob n. 32, de 1907, foi a imprimir em 28
de junho.

Em 2 de julho entrou em 2" discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 4 foi rej citado.

,." 1905 46 18 de dezembro Eleva os vencimentos dos lentes, OlIerecido pelo Sr. Erico Coelho o outros, e
substitutos e professores, tanto est;),ndo apoiado, teve. a requerimento
militares como civis dos institu- desse Senador, urg9ncia para entrar na
tos de ensino superior do Exer- ordem do dia da, sessão seguinte, em 1 . de
cito e da Armadã, de accôrdo dezembro.
com o decreto TI· 1500, de 1 de Em 19 entrou em 2& discussão.
setembro de 1906. O Sr. Pires Ferreira requereu qne fossem

ouvidas as Commissões de Marinha e Guer-
• ra e de Finanças. Orequerimento foiapoia

do, posto em discussão e sem debate appro
vado. Ficou adiada a discussão, sendo o
o projecto remettitlo ás alludidas Com
missões.

A Commissão deu parecer contrario que
sob n. 24, de 1907, foi a imprimir em 21
dejuoho de 1907.
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190,

1907

13

15

Em 25 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrou sóm debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 27 foi rej eitado.

S de agosto. Concede isenção de direitos de im- 01ferecido pela Commis ão de Fi nanças no
portação, nos termos da lei parecer n. 138, de 1907 sobre o requeri
n. 947 A, de 4 de novembro de mento n. 9, de 1907, foi a imprimir em 9
1 90, para o material importado de agosto.
pela Veneravel Ordem Terceira Em 13 entrou em 2" discussão. Orou o Sr.
de Francisco da Penitencia, Erico Coelho, ficando encerrada adis
exclusivamente destinado á con· discussão e adiada a votação.
strucção e installação do seu Em 14 foi rej eit~do.
novo hospital.

16 de agosto. Define o que se deve entender por 01ferecido pelo Sr. Virgilio Damasio, ficou
l?rincipios constitucionaes da sobre a me a para cumprimento do triduo
União, dos quaes falla o art. 63 regimental em 16 dI> agosto.
da Constituição Federal; enu- Em 20 foi ,Lpoiado e a imprimir.
mera os dispositivos constitu- Em 2:3 entrou em I" discucsão. Orou o Sr.
cionaes que os encerra.; pro- VirgilIo Damasio. O r. Erico Coelho
videncia no sentido de dar cor- requereu que se nomeas'e uma commi .
rectivo aos actos do governos são especial de cinco membros para dar
estadoaes que os infrinjam ou parecer sobre o projecto. O requerimento
desrespeitem. foi apoiado e po to em di cussão. O Sr.

Presidente declarou que só depois de
approvado o projecto submetteria ore·
querimento a votos.

Orou o Sr. Francisco Glycerin, que reque
reu o adiamento da discussão. O r. Pre-
idente declarou que a Mesa não podia

acceitar este requerimento, por contt'ario
ao Regimento. Orou, pela ordem, o Sr.
Erico Coelho. Ficou encerrada a dis
cussão do requerimento sem mais debate.
Ficou igualmente encerrada a discussão
do projecto.

Annunciada a votação, o Sr. Pires Ferreira
requereu fosse eUa nominal. Posto a
votos, foi rejeitado o requerimento. Posto
a votos, foi approvado o projecto. O Sr.
Sá Peixoto, pela ordem, requereu verifi
ficação da votação. Feita. esta, verifi
cou-se não haver numero legal, pelo que
ficou adiada a votação.

Em 24 foi rej eitado o projecto, ficando
prejudicado o requerimento do r. Erico
Coelhe para a nomeação de uma com
missão especial.

•

o

/
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57 26 de julho.

19U3

!DO!

Ir

II
I~

etembro Autoriza o levantamento, em Lida e remettida á Commissão de Finança.s
uma das praças desta apital, em IS de se.tem bro.
de um monumento ao almi- A requerimento do r. A. Azeredo, appro
r::u~te Barroso, commemora- vad em 15 de dezemhro de 1906, foi dis
tivo ela ba,talha naval do Ria- pensado o parecer da Commissão, afim da
chuelo. proposição ser dada para a ordem dos tra-

balhos.
i~m 17 entrou em 2& discussão, que se eocel'

rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero. .

Em 27 foi approvada e passou para 33. dis
cus.ão com dispensa deintersticio, a reque
rimento do Sr. Indio do Brazil.

Em 2S entrou em 33. discussão, que s~ enller
rou sem debate, ficando a ,otação adiada
por falta de numero.

Em 1 de junho de 1907 entrou novamente em
33. di cu são, que se encerrou sem debate, fi·

II caudo adiada a votação por falta de numero.
Em -l foi approvada, sendo a respectiva re

solução submettida á sancção.
Sanccionada, foi convertida na lei

n. 1,651, de 10 de junho de 1907.

l\Ianda contar pelo dobro, para Lida e remeiJtida ás Commissões de Marinha e
os etreitos da reforma, o tem- Guerra e de Finanças em 27 de julho.
po de serviço dos officiaeil e A Commis~ão de Marinha e Guerra deu pa
praças do exercito e da ar- recer contrario qlle sob n. 124. de 1904,
mada, que fizeram parte das foi remettido á de Finança em 25 deagosto.
forças mantidas na Republica Esta deu parecer fa,oravel que ob n. 59,
do Paraguay, após a guerra, de 190G, foi a. imprimir em 20 dejulho.
desde o dia 1 de março de Em 24 entrou em 28 discussão e foi sem Ge
IS-O áqu311e em que deixa· bate approvado e passou para 3', com d:s
r8lm de perceber as outras pensa de intersticio a requerimento do Sr.
vantag.8n. . Pires Ferreira..

Em 25 entrou em :ia discussão. Oraram os
Srs. Urhano de Gouv{·a. Fraucisco Glyce
rio. Julio FI'ota, Hercilio Luz, Pires Fer
reira e Belf:'rt Vieira. Fbi P ta conjoncta
mente em discussão uma emenda otrer~

'ida pelo Sr. A. Azeredo. A di~cussão fi
cou suspensa, na fárma do art. 1-44 do
Reo-imento.

A Commi~são de Finanças deu parecer con
trario a emenda, o qual sob n. 295, de
1907, foi a imprimir em 25 de outubro de
1007.

Em 31 proseguiu em 3& discussão, que e en·
errou sem debate, ficando a votação adia

da por falta de numero.
Em 4 de novembro foi approvada, tendo ido

rejeitada a emenda do Sr. A. Azp.redo.
sendo a l'espectiv,~ re olução ubmettida ti.
sancção.

",\Tetada, foi devolyida á Camaradas Depu
tados com a mensagem do Sr. Presirlente

I' da Republica de 18 de novembro de 1907.

.,

o

~I

1905

I~

8 29 de dezembro Autoriza o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commissões de Marinha
de 100,1 blica aJ'eformar no posto de o Guerra e de Finanças em 28 de abril.

alferes_e com o sol<1o da tabella A Commi , ão de Marinha e Guerra deu paI'El
em vilJ'or o enfermeiro-mór ceI' favoravelque sob n. 299, de 1906, foi
do Hospital Central do Exer- remettido á de Finanças em 30 de novem
cito, Hen~iqlle José da Rocha. bro.
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1905

190Q

I·

21 :3 de julho.

39 20 de ago to.
I

.'.

Esta deu parecer favoravel que sob n. 300,
de 1900, foi a imprimir em 18 de dezembro.

Em 93 entrou em 90 di cussão, que e encer
rou sem debate, ficando a vOtação adiada
por falta d'3 numero.

Em . 7 foi approvada em e crutinio secreto
e passou para 3" com di pensa do inter
ticio, a rp,querimento do Sr. Pire.. Ferreira.

Em 28 entrou em 3" di cussão. que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de Dumero.

Em 29 de maio de 1907. enteou novamen te
em :3" discussão, que se encerrou sem de
bate, ficando a votação adiada por falta de
numero.

Em 1 de junho foi approvada, sen\10 a re"
pectiva 1'e olu ão submettida á. sanc
ção.

Sanccionada, foi convertida em lei
n. lü52, de 13 de j unho de 1\)07 .

.tutoriza o Presidente da Repu- Lida e 1'emettida <i, Commissão de Instruc ·0
blica a applicar ao preparador Publica em 4 de julho. .
de ll!s~olo&,ia da .Faculdade ~e A Commissão rleu parec.er f~v?raveL que s.ob
MediCIna oa Bahla, Dr. Juho n. 5 , de 1907, foi a Imprimir em 4 de JU-
ergio Palma, a disposição da nho de 1907.

lei n. 138, de 21 de julho de Em 19 em;rou em 9" di cus ão. Orou o Sr.
189:3. Virgílio Damasio. Encerrada a discussão,

foi approvada em e crutiuio secreto e pa 
.ou para 3" discussão com dLSpensa. de lO
tersticio a re uerimento do Sr. Pire Fer
reira.

Em 10 entrou em 3" discus ão que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 11 foi approvada em escrutinio ccre·
to, sendo a respectiva resol ução submettida
á sancção.

Su.n~cioDada. foi convertida na lei
n. lG79, de 25 de junho de 1U07.

Autoriza a concessão do premio Lida e remettida <i, Commissão de Finanças
de viagem a que tem direito o em 21 de agosto.
Dr. Fau to Alves de Brito, sen- .\. Commis. ão deu parecer favoravel que ob
do-lhe concedida a quantia de n. 31:10, de 1006, foi a imprimir em 21 de
4:200$, ouro, para ua manu- dezembro.
tenção. Em 22 foi julgada materia urgente a reque-

rimento do r. Feliciano Penna.
Em 23 entrou em 2" discu são que se encer

rou ~em deba.te, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 26 foi approvada em escrutinio ecreto
e passou para 3" discussão, com dispen a.
de inter ticio, visto ter sido julgada mate
ria urgente .

Em 27 entrou em 3" discussão, que se encero
rou em debate, ficando a votação a.diada
por falta de numero.

Em 28 de maio de 1907 entrou novamente
em 3& discu sio, que se encerrou sem de
bate, fica.ndo a votação adiada por falta
de numero.

Em 1 de junho foi approvada em escrutinio
secreto, sendo a respeotiva resolução subo
metüda á sanação.

Sanccionada, foi oonvertida na lei
n. 1655, de 13 de junho de 1907•

..

r
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Autoriza a contagem, para o Lida e remettida á Commissão de Finanças
e1feito da aposentadoria, do em 25 de agosto.
tempo em que Francisco José A Commissão deu parecer favoravel, que
Carlos serviu no Arsenal de sob n. 146, de 1907, foi a imprimir em
Guerra do Rio de Janeiro como 14 de agosto de 1907.
encarregado de serviço geral, Em 19 entrou em 2" discussão, que se encer
desde 1 de abril de 1865 a 13 de rou sem debate, ficando a votação adiada
março de 1873. por falta tle numero.

Em 22 foi approvado em escrutinio secreto
e passou para 3& discussão, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em 23 entrou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta. de numero.

Na mesma data foi a.pprovada em escrutinio
secreto, sendo a respectiva resolução sub
mettida á sancção.

Sanceionada, foi convertida na lei
n. 1715, de 12 de dezembro de 1907.
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1906 59 24 de agosto.

1906 68 28 de agosto. Determina que não se suspenda Lida e remettida á Commissão de Justiça e
o julgamento da partilha por Legis1ação em 29 de agosto. .
fa.lta de inscripção da hypo· A Commi~ão deu parecer favoravel, que
theca legal dos menores ou sob n. 46, de 1907, foi a imprimir a 28 de
interdictos. junho de 1907.·

Em 2 de julho entrou em 2" discussão. Ora·
ram os Srs. Francisco Glycerio, Oliveira
Figueiredo e Meira e Sá, ficando encerrada
discussão e adiada a votação.

Em 4 foi approvada e passQu para 3& dis-
cussão. .

Em 8 entrou em 3& discussão e foi sem
debate approvada, sendo a respectiva re
solução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1675, de 18 de junho de 1907.

o

1906 86 28 de setembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado ao em 29 de setembro.
3° official da Secretaria da A Commissão deu pa.recer requerendo se
Justiça e Negocios Interiores peçam "informações ao Governo.
Ernesto Epaminondasde Castro. O parecer sob n. 312, de 1906, foi posto em

discussã.o, que se encerrou sem debate,
fiC3.ndo a votação adiada por falta de nu
mero, em 4 de dezembro.

Em 5 foi approvado o parecer.
Em 6 expediu-se mensagem, solicitando in

formações.
Com a mensagem n. 147, de 1906, o Sr. Pre- •

sidente da Republica prestou as informa.
ções, que foram remettidas á Commissão
em 15 ife dezembro.

A Commissão deu parecer favoravel, que sob
n. 59, de 1907, foi a imprimir em 5 de
julho de 1907.

Em 9 entrou em 2" discussão e foi sem debate
approvada em escrutínio secreto e passou
para. 3a •

Em 12 ent.rou em 3" discussão e foi sem de
bate a.pprovada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida a
sancção.

Sanceionada, foi convertida na lei
n. 1676, de 1 agosto de 1907.

ta Parle 4
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, 1906 1f;2 19 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Lida o remettida ã. Commi são de Finanças
de licença. com ordenado. ao em 20 de outubro.
praticante dos COrl' ius do a· A Commi -ão deu parecer fo.voravo1, que
ran.hão,Antonio da Costa Gomos, sob n. 134, de 1907, foi a imprimir em 9 de
para tratar de ua aude. agosto de 1907.

Em 14 entrou em 2' discu são. O 'r. Pire
Ferreira olferecell um requerimento de
adiamenío, que foi apoiado e posto em,
discus ão. Oraram os S1'8. Alvaro Ma
chado e Pires Ferreira. Encerrada a dis-

o cus~ão, ficou prejudicado o requerimento
por falta de numero para votaI-o.

Pro eguiu a discussão que fi ou, sem mai
debate, encerrada e adiada a votação por
falta de Dumero.

Em ]4 foi approvada em e crutinio secreto
e passou para 3"' di 'cu são.

Em 20 entrou em 3"' di cu são, que se en·
cerrou em debn.te, ficando adiada a votação
por faltA. de Dumero.

Em 22 foi approvada em escrutini ecreto,
sendo a r8;lp.ecti va resolução submettida a

ncção.
an cioupda, foi convertidn. na lei
11. 1704, de 29 de agosto de 1907.

.-

, ,

llJ06 . 139 18 de novembro .\.utoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finança
extraordinario de 535:875 147 em 20 de novembro.
para pagar dividas de exer- A Commíssão deu parecer sob n. 325, de
cicio findo . HlOG, requerendo e peçam informações ao

Governo. O parecer foi po to em di cussão
que se encerrou em debate, ficando a vo
tação n.diada por falta de numero, em
10 de dezembro.

Em 13 foi appl'ovado o parecer.
Na me ma data expediu· e mensagem soli·

citando a informações.
Com a men agem do ·r. Pre idente da

Republica, n. 156, de 1907, vieram as in·
formações que foram remettidas á Com
missão em 21 de dezembro.

A Commissão deu parecer, requerendo qu
fo~sem "olicitadas informações do Go
'Verno, por isso que não satisflizem as
que fül'am prestada . O parecer sob n. 50,
do 1907, foi lido, posto em di cu ão e
sem dehate approvado em :28 de junho
de 19ú7.

Em 6 de julho expediu·se mensagem, solici.
tando as informações.

Com a mensagem n. 79. de 1907, lida e re. o,

mettida á Commi ·ão de Finanças em 5 do
agosto, vieram as informações.

A Commi <ão deu parecer favora.vel, que
ob n. 178, de 1907, foi a imprimir em 30

de agosto.
Em 2 de setemhro entrou em 2~ di cussão, e

foi dem debate approvada e pas ou para 3"
com dispensa de intersticio a requerimento
do Sr. Pires Ferreira .

Em 3 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada, sendQ a re pectiva reso
lução submettida a. sancção.

Saucciouada, foi convertida. na lei
n. 1717, de 12 de setembro de 1907.
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21 de novembro Approva os protocollos para a de· Lida e remettida. á. Commissáo de Consti
marcação das fronteiras entre o tuição e Diplomacia em 22 de novembro.
'Brazil e Venezuela. A Commis~ão deu parecer, que apresentou á

Mesa em II de julho de 1907.
Em 12 entrou em discus .. ão em séssão secreta

e foi approvada. sendo a respectiva reso
lução submettida á. sancção.

Sancciollada, foi convertida na lei
n. 1768 de 6 de novembro de 1907.

190B 14.5 21ae novembro A1JJ1I'ovà o tratado que estabelece Lida e remettida á Commissão de Consti-
a fronteira entre o Brazil e a tuição e Diplomacia em 22 de novembro.
Colonia de Surinam. A Commissão deu parecer que apresentou á

Mesa em 19 de junho de 1907.
Entrou em di cussão nas sessões secretas de

20 e 2l de dezembro de 1907 e foi appro
vada, sendo a. respectiva resolução ub
mettida á sancção.

lSan.eeiona;da. foi convertida na lei
n. 1659 de ~5 de junho de 1907.

1906

1906

,

,

150

154

I

I

I

2i3de novembro Autoriza a concessão de um anno 'Liàa e remettida á Commissão de Finanças
de licença., com direito a etapa, em 27 de novembro.
ao ooronel honorario e capitão A Commissão deu parecer favoravel que,sob
l'eformado Miguel Calmon du n. 304. de 1906, foi a imprimir em 4 de
Pin Lisboa, porteiro da Repar- dezembro.
tiçao do Estado-Maior do Exer· Em 7 entrou em 2" di cussão. O Sr. Pires
citC!l, para tratar de sua saude Ferreira o:trereceu uma emenda, que foi
onde lhe convier. apoiada e posta conjunctamente em dis-

cussão, ficando esta suspensa na fárma do
art. 144 do Regimento.

ACommissâo deupal'ecer contrario á emenda
a qual sob n. 34e, de 1906, foi a imprimir
em 14 de dezembro.

Em 17 continuou em 2" discussão, que se en·
cerrou sem dehate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 26 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo rejeitada a emenda o passou para
30. discussão, com dispensa de intersticio a
requerimento do Sr. lndio do Brazil.

Em 7!.7 entrou em 30. discussão, que se en
cerrou sem debate,ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 6 de junho de 1907 entrou novamente
em '30. discussão, que se encerrou sem de
bate, ficando II. votação adiada por falta
de numero.

Em 10 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1657 de 20 de junho de 1907.

26de novembro Releva a presoripção em que in- Lida e remettida á Commissão de Finanças
cori'eram os vencimentos do aI'- em 97 de novembro.
chivista d,~ Secretaria da:! Rela-- A Commissão deu parecei' sob n. 79, de 19J7,
ções Exteriores, Eugenio Ferraz .requerendo que se solicitassem informa
de Abl'eu, relativos ao tempo ções do Governo.
decorrido de 17 de abril de 1893 O parecer foi lido,posto em discussão e sem
a 21 de maio de 1904. debate approvado ~m 12 de julho de 1907.

Em 16 expediu- e mensa.gem solicitando a.s
informações.

Com II. mensagem n. 74, de 1907,do r. Pre
~idente da Republica., vieram as informa.
ções, que foram remettidas á Commissão
em 24 de ·ulho.

.-

o
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ACommissão deu parecer favoravel, que sob
n. 147, de 1907, foi a imprimir em 14 de
agosto de 1907.

Em 19 entrou em 2& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approva.do em escrutínio secreto e
passou para 3" discussão.

Em 27 entrou em 3& discussão. Orou o
r. Francisco Glycerio. Encerrada a dis

cussão foi approvada em escrutinio se
creto, sendo a respectiva resolução sub
mettida á sancção.

Sanceionada, foi convertida na lei
n. 1706 de 30 de agosto de 1907.

, r

1906 155 26 de novembro Autoriza a conce ão de um anno Lida e remettida. á Commissão de Finanças
de licença, com soldo e etapa, ao em 27 de novembro.
2° tenente de artilhar.i.a Ricardo A Commis ão deu parecerfavoravel que sob
de Berredo, para tratar de sua n. 849. de 1906, foi a imprimir em 14 de
saude. dezembro.

Em 17 entrou em 2& discussão.
Foi apoiada e po 'ta conJunctamente em dis

cussão uma emenda offerecida pelo Sr.
Pires Ferreira. A discussão ficou sem
debite suspensa, na fórma do art. 144 do
Regimento.

ACommissão deu parecer contrll.rio á emenda,
a qual sob n. 394, de 1906, foi a imprimir
em 21 de dezembro.

Em 23 proseguiu em 2& disou~são, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 27 foi approvada em escrutínio secrete,
sendo rejeitada a emenda do Sr. Pir s
Ferreira e passou para 3" discussão com
dispensa de inter ticio a requerimento do
Sr. Francisco Olycerio.

Em 28 entrou em 3& discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 6 de junho de 1907 entrou novamente
em 3a discussão, que se encerrou em de
bate, finando a votação adiada por falta de
numero.

Em 10 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1656 de 20 de junho de 1907.

1906 167 10 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em II de dezembro.
continuo da Alfandega de Ma- A Commissão deu parecer sob n. 64,de 1907,
não Gonçalo Rodrigues Souto. requerendo, que se solicitassem informa-

ções do Govo,rno.
O parecer foi lido e posto em discussão, que

se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero, em 5 de julho
de 1907.

Em 8 foi approvado.
Expediu-se mensagem em 9 de julho.
Com a. mensagem n. 100,de 1907,do Sr. Pre·

sidente do. Republica, vieram as informa
ções, que foram remettidas á Commissão
em 20 de agosto
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ACommissão deu parecer 'favoravel que sob
n. 155, de 1907, foi a imprimir em 23 de
agosto.

Em 27 entrou em 2' discussão, Que se encer
rou sem debate, ficando li> votação adiada
por falta de numero.

Na mesma data foi approvada em escrutinio
secreto e passou para 3" discussão.

Em 31 entrou em 3' discussão e foi sem
debate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva. resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 709 de 5 de setembro de 1907.

179

1906

1906

1906

172 13 de dezembro Autoriza a concessão de seis mezes Lida e remettida á Commissão de Finanças
'de licença, com ordenado, em em 15 de dezembro.
prorogação da que obteve,aJoão A Commissão deu parecer favoravelque,sob
Lopes Brazil, telegraphista da n. 409, de 1906, foi a imprimir em 26 de
Estrada de Ferro Central do dezembro.
Brazil. Em 27 entrou em 2" discussão, que se en·

celTOU sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 12 de junho de 1907 entrou em 2" dis·
cussão, que se encerrou sem debate,ficando
a votação adiada por falta de numero.

Em 14 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para 3" discussão, com dispensa
de inter ticio a requerimento do Sr. Oli
veira Figueiredo.

Em 15 entrou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate. ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 19 foi approvada em escrutínio secreto,
sendo a. respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1664 de 27 de junho de 1907.

178 15 de dezembro Autoriza a prorogação por 10 me· Lida e remettida á. Commi.;são de Finança!!
zes, da licença, em cujo gozo se em 17 de dezembro.
acha o bacharel Manuel Joaquim A Commissão deu parecer favoravel que,sob
de Castro Madeira, praticante n. 417, de 1906, foi a imprimir em 27 de
dos Correios. dezembro.

Em I de junho de 1907 entrou em 2" dis
cussão. Orou o Sr. Francisco Glycerio.

Encerrou-se a discussão sem mais debate
ficando a votação adiada por fa.lta de
numero.

Em 4 foi approvada em e crutinio secreto e
passou para 3" discussão.

Em 10 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1658 de 21 junho de 1907.

15 de dezembro Autoriza a concessã-o de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 17 de dezembro.
ajudante ~o Correio de Caxias, A Commis ão deu pa~ecer. fav0.rayel que. sob
Luiz de Brltto. n. 416, de 1906, fOI a lmprlmlr em 27 de

dezembro.
Em 14 de junho de 1907 antrou em 2" dis·

cussão. Orou o Sr. Francisco Glycerio.
Encerrada a discussão foi approvada em

•

o
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181
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escrutinio secreto e pa sou para 3& dis
cus ão, com dispensa de intersticio a. re
querimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 15 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou mm debate, ficando adiada a vo
tação por falta de numero.

b:m 19 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a rc pectiva. resolução submettida á
sancção.

Sa.ne ionada. foi con vertida na. lei
n. 1665, de 27 de junho de 1907.

1.5 de,dezmnbre '&utoriza :a cooces~ã.o de um anno Lida e remettida. li. Commissão de Financas
de licença, em vencimentos, e em 17 de dezembro.
em prorogação, ao Dr. Alceu A Commissão deu parecer favora.ve1; que
Mario de Sá. FeeiFe. condncwr sob n. 135 de 1907, foi a imprimir em 9
geral das Obras Publicas. de -ag to de 1907.

Em 14 ntrou em 2" discussão e foi sem
debate a.pprovada em escrutinio secreto e
passou para 3" discussão.

Em 20 entrou em 36 discu ão que se en
celTOU sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 2.2 foi approvada em e crntinio secreto,
sendo a respectiva. resolução submettida á.
sancção.

Com a mensagem n. 111 de 1907, do Sr.
Presidente da. Republica consta que foi
sanccionada em :25 de agosto.

I

.,

193

187 15 de dezambl'o illl.to1'iza o Governo a relevar o Lida e remetthla ti. Commissõo de Finanças
thesoureiro da Estrada de Ferro em 17 de dezembro.
Central do BraziJ, Miguel de A Commissão deu pa.recor, sob n. 118 de
Oliveira Sa.lazar, da 1'e pon abi- lf:l07, opinando a maioria pela approvação
lidade e pagamento da quantia da propo ição e a minoria. contra.. pa·
,de 36: 148:477, ubtrahida pelo recer foi lirlo e a imprimir em 2 de
seu fiel, José Xavier da Silva agosto de 1907,
Malafaia. Em 14 entrou em 2" discussão. Oraram os

Srs. Pires Eerreira. e Victorino lIfonteiro.
Encerrada a discussão foi approvada em
escrutinio secreto e passou pa.r·a 3~ dis-

t, : cus &0, eom dispensa de intersticio a.
requerimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 1(3 entrou em 3" discas ão, que se encer
rou em debate, fica.ndo a. votação adiada
por falta de numero.

Em 22 foi approvada em e crutinio secreto.
• sendo a re'pectiva resolução submettida á.

sancção.
San '<:ionada, foi convertida na lei

n. 1705 de ~9 de agosto de 1907 .

18 de dezembro Autoriza a concessão de um a,nno Lida e remettida á Commi são de Finanças
de licença, com ordenado, a Ray- em 19 de dezembro.
m?Ddo Jo.ão dos Reis Lisboa, es- A Commissão deu parecer favorave1 que
cnpturarlO do Thesouro Federal sob n. 7" de 1007, foi a imprimir em 12

de julho de 1007.
Em 15 entrou em 2a discussão, que e en·

cerrou sem deba.te, ilcando a votação
adiAda por falta de numero.

Em 16 foi approvada em escrutinio secreto e
pa ou para 36

, com dispensa. de intorsticio
, a requerimento do Sr. Ul'bano Santos.

Em 18 eo trou em 3" discussão que se en
cenou 'em debate ficando a votação
adiada por falta de numero.

,

1906

1906

. r

r
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Em 23 foi approvada. em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada. foi convertida na lei.
n. 1677 de 25 de julho de 1907.

19 de dezembrOIEquipaTa o vencimentos do SilCTe- Lida. e r'emettida a Commissão de Firranças
tario da inspectoTia do A:csenal em 2'0 de dezembro.
doe ~PariD'ha desta 0apital, aos A Commíssão deu parecer pedindo informa
d'os chefes de secção da Secre- ções ao governo, o qual sob n. 30 de 1907,
taria da Marinha. foi lido, posto em discussão e em debate

approvado em 21 de junho de 1907.
Em 25 expediu-se mensagem solicitando as

informações.
Com a mensagem do Sr. PresideDte da Repu

blica, n. 80 de 1907, vieram as informa
ções que foram remettidas á Commissão
em 9 de agosto.

A Commissão deu parecer favol'avel, que
sob n. 204 de 1907, foi a imp~imir em 6
de setembro.

t:m 13 eDtrou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada;
por falta de numero.

Em 16 foi approvada e passou para 3" dis
cussão.

Em 19 entrou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de Dumero.

Em 23 foi approvada, seDdo a respectiva
resolução submettida á sancção.

San 'ciouada, foi convertida em leL
D. 1732 de 26 de setembro de 1907.

1906

1906'

I

197

. 213

19 de dezembro Ap:prova o Protocollo concluído e Lida e remettida á Commissão de CODstitui
firmado em 12 de dezembro do ção e Diplomacia, em 20 de dezembro.
corl'ente anno (1!W6) entre o A Commissão deu pare::ler, que apresentou
Brazil e a Republica do Uru- a Mesa em II de julho de 1907.
guay, sobre a execuçio de car- Em 12 entrou em discussão em sessão secreta
ta rogatorias. e foi approçada. sendo a respectiva reso-

lução su.bmettida á. sancção.
Sanccionada. foi convertida ná leil

D. 1769 de 6 de novembro de I\'l07 .

2Tde dezembr)Elqrend'<t o projecto do Senado Lida, ficou sobre a mesa para, na rórma do
n. 19 de 1905, que re tabelece art·. 163, n. 2, do Regimento ser dada.
as Elscolás de Aprendizes Mari- p:.lra a ordem do dia em.2 de dezembro.

I. nheiros nos E'tado~ do ParaDá, Em ;Zg foi lido um officio do lo secretario
E pi'rito Santo, Rio Grande do da Camara dos Deputados. communicando
Norte e Piuub:r. 11m engano que se deu na. redacção final

da proposição.
Em ;:>9 entrou em discussão unica que se

encerrou sem debate, ficando a votaçãu
adiu.da por falta de numero.

Em 28 de maio de 1907, entrou Dovamente
em discussão unica que se encerrou sem
deba'te, tlcando a. votação adiada por falta
de num.ero.

Elm 1 de, junho foi approvada e remet
tida áJ Commissão de Redacção para redi
gil-lll de accôrdo com o vencido.

A Commi são deu parecer. que sob n. 18
de 1907, ficou sobre a mesa em 7 de junho.

Em 8 entrou o parecer em discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada. por falta. de numero.

•
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Em 10 foi approvado o parecer, sendo a
respectiva resolução, ubmettida li. san
cção.

San cionada, foi convertida na lei
n. 1654, de 13 de junho de 1907.

215 28 de dezembro Manda contar de 20 de dezembro Lida e remettida á. Commissão de Marinha
de 1893 a antiguidade do posto e Guerra. em 29 de dezembro.
do 20 tenente Antonio Netto de A Commissão deu parecer favorave1, que
Azambuja. sob n. 54. de 1907, foi a imprimir em 2

de julho de 1907.
Em 6 entrou em 2" discussão, que se encero

rou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 8 foi approvada em escrutinio secreto
e pa sou para 3a discu são, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Pi
res Ferreira.

Em 9 entrou em 3" discussão. O Sr. Fran
cisco Glycerio requereu que a proposição
fosse remettida á. Commissão de Justiça e
Legislação.

O requerimento foi apoiado e posto em ilis
cussão. Oraram es Srs. Lauro Sodré,
Pires Ferreira, Sá Peixoto e Francisco
Glycerio, que otfereceu um substitutivo
ao seu requerimento, afim de que o. pro
posição fosse a Commissão de Constituição
e Diplomacia.

O substitutivo foi apoiado e posto conjun
ctamente em discussão e sem deb....te
approvado. Ficou adiada a discussão da
proposição que foi remettida li. alludida
Commissão de Con:>tituição e Diplo
macia.

Esta deu parecer, sob n. 85, de 1907, reque·
rendo que fosse ouvido o Governo a. res
peito da. proposição.

O parecer foi lido, posto em discussão e
sem debate approvado em 16 de julho.

Em 18 expediu·se mensagem solicitando as
informações.

Com a mensagem, n. 84, de 1907,do Sr.Pre·
sidente da Republica vieram as informa·
ções que foram remettidas li. Commissão
em 10 de agosto:

A Commissão deu parecer favoravel que sob
n. 171 de 1907, foi a imprimir em 27 de
agosto.

Em 31 continuou em 3a discussão e foi em
dtlbate approvada em escrutinio secreto,
sendo a re pectiva resolução submettida.
á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1722 de 19 de setembro de J907.

1907 1 29 de dezembro Concede a pensão de 100$ mensaes Lida e remettida li. Commissão de Finanças
a Francisco Alexandrino Bar- em 29 de abril.
r~so da .Silva, filho ~o legenda· A CommiBsão deu parecer favoravel. que
rIO AlmIrante FranCISCO Manoel sob n. 266, de 1907, foi a imprimir em 18
Barroso. de outubro.

Em 22 entrou em 2" discussão e rei sem de·
bate approvada em escrutinio secreto e

I passou para 3", com dispensá do intersti
cio a requerimento do Sr .Coelho Lisboa

Em 22 entrou em 3a discu. são, que se en-o
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cerrou sem debate, ficando adiada avo·
tação por falta de numero.

Em 24 foi approvada em escrutinio secreto, .
sendo a respectiva. re~olução submettiJa.
á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1766, de 31 de outubro de 1907.

crivães pela arrecadação
rendas federaes.

1907

1907

1907

11' Parle

2 23 de maio.

8 I de junho.

9 I dejunho.

Approva a convenção pal'a. solu- Lida e remettida á Commissão de Con ti·
ção pacifica dos conflictos in· tuição e Diplomacia em 24 de maio.
teroacionaes, assignada na Haya A· Commissão deu parecer, que apre-entou
<lo 29 de julho de I 99, por di· á Mesa em 25 de maio.
versas potencias. Em 26 entrou em discussão em sessão se-

creta e foi approvada, sendo a re pectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1647, de 28 de maio de 1907.

Autoriz~ a concessão de seis me· Lida e remettida á Commissão <le Finanças
ze de licença, com ordenado, em 3 de junho.
ao telegraphista da Repartição A Commis ão deu parecer favoravel, que
Geral dos Telegraphos João Ba· sob n. 136, de 1907, foi a imprimir em 9
ptista Xavier Nune.> da ilva, de agosto.
para tratar de sua sande. Em 16 entrou em 2" discussão, que se en-

cerrou sem debate, Doando a ,otação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvada em escrutinio secreto
o passou para 3" discussão.

Em 26 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, Doando a votação,
adiada. por falta de numero.

Em 27 foi approvada em escrurinio secreto,
sendo a respectiva. resolução submetlida
á ancção. .

Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 1714, de 5 de setembro de 1907.

Estabelece as porcentagens a que Lida e remettida á Commissão de Finanças
têm direito os collectores e es· em 3 de junho.

das A Commi são deu parecer favoravel, que
sob n. 29, de 1907, foi a imprimir em 21
de junho.

Em 25 entrou em 2" discussão. que se en
cel'rou sem debate, Dcando adiada a vo
tação por falta de numero.

Em 97 foi approvada e passou para 33 dis·
cussão.

Em 4 de julho entrou em 3" discussão. Foi
lida, apoiada e posta canjunctamente em
discussão uma emenda otrerecida pelo
Sr. Francisco G1ycerio. A dLcu~ ão ficou
sem debate suspensa, na fórma do ar
tigo 144 do Regimento.

IA Commissão de Fina.nças deu parecer con
trario á emenda, o qual sob n. 99, de
1907, foi a imprimir em 26 de julho.

Em 6 de ago to continuou em 33 discnssão
que se encerrou sem debate.

Annunciada. a votação, o Senado a requeri
mento do Sr. Francisco G1ycerio, con
sentiu na retirada da sua emenda.

Po ta a votos foi approvada a. proposição,
sendo a respectiva resolução submettida
á sa.ncção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1689, de 16 do agosto de !\-)07.

5
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1 de junho.

1 de junho.

1 de junho.

190,

1907

1907

1907

10

11

14

15

AutoriziL a conce ão de um anno Lida e remettida á Commissão de Fina.nças
de liceuça, 0:1 fOrma da lei, a em 3 de junho.
Otavio Muniz de ouza, talJel- A Commi ão deu parecer fa.voravel, que
lião da. Prefeitura do Alto sob n. 37, de 1907, foi a imprimir em
Purú-. 28dejunllo.

Em 2 de julho entrou em 2" discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiado. por falta de numero.

~m 4 foi approvada em escrucinio secreto
e pa sou para 3a discussão.

Em entrou em 311 discussão e foi sem de
[)ate approvada em e crutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
ancção.

ISn.nc 'ionada" foi convortida na lei
n. 166" de 11 de julho de lü07.

Autoriza :t abertura do credito Lida e remottida á Commissão de Finanças
extraorrlin3orio de 3: 000... p:11'a ero 3 de junho.
occorrer ao pagamento da des- A Commi são deu parecer favorave1, que
apropriação por utilidade pu- sob n. 38, de 1907, foi a imprimir em
blica, de duas ca~a de ns. 27 ') de junho.
e 33, ~ituadll no terreno fron- Em 2 de jlllho entrou em 2" discussão, quo
teiro ao Jardim Botanico. se encerrou em debate, ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em 4 foi approvada e passou para 3" dis

cussão.
Em 8 entrou em 3" discussão e foi sem de

bate approvada, sendo a respectiva reso·
lução ubmettida li. sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1 69, de 11 ue julho de 1907.

Autoriza a concessão de um anno Lida e l'emettida {t Commi são de Finanças
de licença. com ordenado. ao em 3 de junho.
director do Archivo Publico A Commi são deu parecer favoravel, que

acíona1, Franci co Joaquim sob n. 28, de 1907, foi a imprimir em 21
Bethencourt da Silva,para tra· de junho.
ta.r de sua saude. Em 25 entrou em 2" discussão, que se en·

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por ialta de numero.

Em 27 foi approvada em escrutínio ecreto
e passou para 3" discussão com dispensa
de inter ticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em2 entrou em 3"discussão e foi sem debate
approvada em escrutinio secreto. sendo a
respectiva resolução submettida á sancção.

ISanccionada, foi convertida na lei
n. 1667. d 11 de junho de 1907.

7 de junho .••. Autoriza. a inclusão na aposenta- Lida e remettida á Commissão de Finan~as
doria de João Carlos Tompson em 8 de junho.
Junior, ajudante. apo enta.do, A Commi ão deu parecer fi1vor ,wel, que
do director da Casa da Correc- sob n. 221, de t007 foi a imprimir em
ção. do tempo que, erviu como 13 de setembro.
profe~sor dos menores artesãos Em 16 entrou em 2" discussão, que se en
e de escripturarro extranume- cerrou sem debate, ficando a votação
rario do me mo estabeleci- adiada por falta de numero.
mento, para o etreito de er Em Li foi approvada em escrutinio secreto
reformado o processo da mes- e pa sou para 3" discus. ão.
ma aposen tadoria. Em 23 eu trou em 3a discu' ão e foi sem debate

approvada em escrutinio secreto, sendo a
respectiva resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. li35, de 26 de setembro de 1907.
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1907

i

1907

,

1907

16

19

21

7 de junho.

7 de junho.

7,de junho.

Releva da prescripção em que Lida e remettida á Commissão de Finanças
tiver incorrido o cidadão Au- em 8 de junho.
tino Alfredo de carvalho. ama· A Commissão deu parecer favora.vel, que
nuense do extincto Arsenal de sob n. 2)5, de 1907, foi a imprimir em
Guerra de Pernambuco, pa.ra Gde setembro.
que p ~sa receber do Thesouro Em 13 entrou, em 2a discussão, que se en·
Nacional a quantia de........ cerrou sem debate, ficando a votação
6:095$506, vencimento, que adiada por falta de numero.
lhe competem a contar de 19 Em 17 foi approvada em escrutino secreto e
de janeiro de 1889 até 15 de passou para 3a discussão.
fevereiro de 1904. Em 23 entrou Pom 3a discussão e foi sem de-

bate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1742 de 3 de outubro de 1907.

Autoriza a <l.bertura do credito Lida. e r Jmettida á Commissão de Finanças
extl'aordinario de 8:083$690 em 8 de junho.
para o~correl' ao pagamento A Commissão deu parecer favoravel, que
de obras executadas em 1900 sob n. 120, de 1907, foi a imprimir em
pela Companhia Rio de Janewo 2 de agosto.
City I mprovements para ligar Em 5 entrou em 23 di cussão, que se encer
a canalização da mesma com- rou sem debate, :ficando a votação adiada
panhia até á~ bacia~ do ..u:- por fal~a de numero.
senal de Marinha desta Capl- Em 6 fOI approvada e passou para 3' dis-
tal. cussão.

Em 10 entrou em 3a discussão e foi sem de.
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução ubmettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1698, de 22 de agosto de 1907.

Autorim o pagamento a D. Lida e remettida á Commissão de Finanças
Joanna Jaguaribe Gomcs ~e em 8 de junho.
Matto , viuva do bacharel Joao A Commissão deu parecer fd.voravel, que
Paulo Gomes de Mattos, dos sob n. 157, de 1907, foi a imprimir em
vencimentos correspondentes 23 de agosto.
ao tempo de juiz de direito Em 27 entrou em 2' di cu são e foi sem de
que lhe mandou contar o Su- bate approvada em escrutinio secreto e
premo Tribunal de Ju'tiça por pa son pal'a 3a •

sentença de 17 de ago to de Em 31 entrou em 3' discussão e foi sem de
18 7, relevada qualquer pre- bate approvada, sendo a respectiva re
scripção em que tenha incor· solução submettida á. sancção.
rido. Sanccionada, foi convertida na lei

n. 1710. de 5 de setembro de 1907 •

1907 9') 7 de junho. .\.utoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 13: 500$. supplementar:i. em de junho.
"Verba da rubrica 2' do art. 23 A Commissão deu parecer favollavel, que
da lei n. 1616, de 1906, par::\. sob n. 39, de 1907, foi a imprimir em
ocorre1' ao pagamento de ven· 28 de jnnho.
cimentos dos jnize togados do Em 2 de julho entrou em 2" discu,são. que

upremo Tribunal Militar, de se encerrou em debate, :ficando a votação
accordõ com o art. Ioda lei adiada por falta de numero.
n. 1625, de 1907, em virtude Em 4 foi approvada e passou para 33 dis'
do art. 17 da lei n. 149, de cu ão com dispensa de intersticio are·
1 93. querimento do Sr. Ferreira Chaves.

Em 5 entrou em 3" discus ão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada.
por fJ.lta de numero.

Em 8 foi approvada, sendo a respectiva re·
solução submettitla á sancção.

Sa,nccionacla. foi convertida na loi
n. 1671, de 17 de julho de 1907.
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24 7 de junho.

28 20 de junho.

o

1907

1907

1907

1907

25

26

13 de junho.

13 de junho.

Autoriza. a abertura do credito Lida e remettida á Commi ão de Finanças
especial de 1.000:000 para em 8 de junho.
acquisição do material fixo e A ommissão deu parecer favoravel, que
rodante e execução dos melho· sob n. 40, de 1907, foi a imprimir em 28
ramentos necessarios á Estrada de junho.
de Ferro Oe te de Minas. Em 2 de julho entrou em 2& discussão, que

se encerrou sem debate, ficando a vota.ção
adiada por falta de numero.

Em 4 foi approvada e passou para 3" dis
cu..."São, com dispensa de in ter ·ticio are·
querimento do Sr. A. Azeredo.

Em 5 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrOL1 sem debate, ficando a votação
ad.!.ada por falta de numero.

Em 8 foi approvada, sendo a respectiva
resolução ubmettida á sancção.

:San cionada. foi convertida na lei
n. 1670, de II de junho de 1907.

Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças,
de 1:371$289 para pagamento em 14 de junho.
dos ordenados que deixou de A Commiosão deu parecer favoravel, que sob
receber o finado marido de D. n. 158, de 1907, foi a imprimir em 23 de
Rita de Cassia Nunes de Alagão, agosto.
amanuense do extincto Tribu· Em 26 entrou em 2" discussão, que se en·
nal Civil e Criminal, Augusto cerrou sem debate, ficando a votação
~foreno de Alagão. adiada dor falta de numero.

Em 27 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para 3 dis!:ussão.

Em 31 entrou em 3· discussão e foi sem de·
bate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

ISan cionada, foi convertida na lei
n. 1712, de 5 de setembro de 1907.

Autoriza o pagamento a D. Maria Lida. e remettida á Commissão de Finanças
fathilde de Oliveira, viuva do em 14 de junho.

coronel de estado-maior de I" A Commissão deu parecer favoravel, que
clas e José Felix Barbosa de sob n. 75, de 1907, foi a imprimir em 12
Oliveira, da ditrerença do meio julho.
soldo desta patente para a do Entrou em 2" diEcussão, que se encerrou sem
meio soldo de general de bri- debate ficando a ,otação adiada por f.Llta
gada, de de maio de 1898 a de numero.
janeiro de 1904. Em 23 foi approvada em escrutinio secreto

e pas ou para 3" discussão.
Em 27 entrou em 3" discussão, que se en

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada. por falta de numero.

Em 30 foi approvada em escrutinio secreto
sendo ao respectiva resolução submettida á
sancção.

ISanc 'ionad , foi convertida na lei
n. 1682, de !O de agosto de 1907.

Torna exten. iva ao tenente João Lida e rrmettida á Commissão de Marinha
Philadelpho da Rocha a exce- e Guerra em 21 de junho.
pção do o.rt.l° da lei n. 981 de A Commissão deu parecer favoravel, que
7 de janeiro de 1903. sob n. 54, de 1907, foi a imprimir em 2 de

julho.
Em 6 entrou em 2" discussão. Orara.m os Srs.

Francisco Glycerio e Lauro Sodré, ficando
encerrada a discussão e adiada a votação
por falta de numero.

Em 8 foi approvada em escrutinio secreto e
passoa para 3'" discussão.
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1907

1907

1907

29

30

20 de junho.

20 de junho.

20 de junho.

Em 19 entrou em 3~ dLcussão, que e en
cerr(JU sem debate, ficando adia.da a vo
tação por falta de numero.

Em 23. aununcíada. a votação, foi lido, posto
em discussão e sem debate approvado. um
requerimento do Sr. Pires [<'erreira, para
que a proposição fo se devolvida á Com
missão de Marinha c Guerra. Ficou adiada
a votação e reaberta a 3a discussão, na
fórma do aI'L 188 do Regimento.

A Commissão deu parecer soh n. 232, de
1907, mantendo o que anTeriormente dera,
o qual foi a imprimi!' cm 21 de etembro.

Em ~4 pI'O. eguiu. em 3' discussão. que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.

Em 27 foi approvad;L em e-crutinio _ecreto.
sendo a respecti V<l, resolução submettida á
sancção.

Sal1ccionadu,. foi convertida na lei
n. 17·H. de 10 de outubro de 1907.

Autoriza a abertura do credi o Li.da e remettida á CommIssão de Finanças
especial de 123:387 728, dili'e- em21 dejunho.
rença entre o alcance de A Commissão deu parecer favoraíel, que
163:3 7 728 apurado pelo Tri· sob n. 247. de 1907, foi a imprimir em 4
bunal de Contas, pelo qual é de outubro.
respon~vel o curador de bens Em c entrou em 2" discussão, que se en
de defuntos e ausentes Dr. Ge- cerrou sem debate, ficando a yotação
nesco Telles Bandeira de Mello, adiada por falta de numero.
e a sua fiança de 40:000"000, Em lL foi approvada e pas_ou para 3a dis
para. occorrer á restituição de cussã(l.
expoliosarrecadadosporaquelle Em 16 entrou em 3a discussão, que se eo·
funccionarlo. cerrou sem debate. ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em I foi approvada, sendo a respectiva

resolução submettida á sancção.
Sanecionada. foi convertida na. lei

n. 1753, de2~de ouiubro de 1907.

Autoriza :L abertura dos creditas Lida e remettida á. Commis~ão de Finanças
supplementares de 30:000$ e em 21 de junho.
7:000$, papel, ás verbas 23 e30 A Commissão deu parecer favoravel, que
do art. 45 da lei n. lô17, sob n. ôl, de 1907, foi a impl'imir em 5 de
de 1906. julho.

Em 9 entrou em 2a discussão e foi ~em de
bate approvada e passou para 38..

Em lô entrou em 3" discussão e foi sem de
bate apprúvada, sendo a respectiva re o
lução submettida á sancção.

Sancc-ionada, foi coníertida na lei
n. 1672, de 18 dejulho.

Rele,a a prescripção em que in· Lida e remettida á Commissão de Finanças
correu D. Laurinda Hercilia em21 dejuolIo.
Adelaide da Rocha para rece· A Commi são deu parecer f<1voravel, que ob
bel' a quarta parte do oldo n. ü2, de 1907, foi a imprimir em 5 de
que lhe compete como irmã .do julho. ._
filllecido tenente do exercIto Em 9 entrou em 2" dJscussao. O['OU o Sr.
Pa.ulo Antonio da. Rocha. Pires Ferreira. Encerrada a discussão, foi

approvada em e crutinio secreto e passou
para 3' discussão com dispensa de inter
sticio <lo requerimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 10 entrou em 3" di"cussão, que se en
cerrou em debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.
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E:m 12 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respecti va resolução submettlda á
sancção.

San ionada, foi convortida na lei
n, 167-1, de 18 de julho de 1907.

1907

1907

~n 20 do junho. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
extraordinario de 2:570$530, em 21 de dezembro.
pa.ra pagamento de ordenados A Commi são deu parecer fayoravel, que
ao 20 oflieial dos Correios An- sob n. 159, de 1007,foi a imprimir em . 3
tonio de Souza Guedes. de agosto.

b;m 26 entrou em 2& discu ão, que e en·
cerrou sem debate, ficando a votação adi,\da
por falta de numero.

Em 27 foi approvada e pas ou para 3& dis
cussão.

Em 30 entrou em 3& discu são e foi sem d .
bate approvada, endo a re"pectiva 1'e 0
lução ubmeuida á ~a.ncção.

San ionada, foi convertida na lei
n. 1719, de 1:2 de setembro de 1907.

38 :20 do junho. Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commis ão de Finanças
12:276 98, upplementar á ver· cm 21 de junho.
ba-Alfandegas-do orçamento A Commis~ão deu parecer favoravel, que
em vigor, para occorrerá des· sob n. 03, de 1907, foi a impl"imir em
peza resultante da execução da 5 de julho.
lei n. 1594, de 20 de dezembro Em 9 entrou em 2& discus ão e foi sem
de 1900, que concede mais duas debate approvada e pll.S ou para 3·,
quotas de gratificação aos fieis com dispensa de intersticio a requeri
de armazem e aos ajudtLntes menta do Sr. Vieira Malta.
das Capatuzias da Alfandega do Em 10 enbrou em 3· discu são que se n
Rio de Janeiro. cerrou em debate, ficando a vota.ção adiada

por falta de numero.
Em 12 foi approvada, sendo a. 1'e pectiva. re·

solução submettida á sancç.ã .
Sane ionada, foi convertida. na lei

n. IOi3, de I de julho de 1907.

1907 3D 25 de juoho. Autoriza a abe:,tura do credito Lida e remettida á Commis ão de Finanças
de 50:000 , para occorrer as em P:7 de junho.
despezas com os runccionarios A Commissão deu p:1recer fa,orn.vel, que sob
e commissões designados pa.ra n. 121, de 1907, foi a impl'imir m ~ de
inspeccionar e fiscalizar as re- a.<tosto.
partições arrecadadoras' Emo5 entrou em 2a discussão, que se encero

rou sem d bate, ficando a. votação adiada
por ÍlLlta de numero.

Em 6 foi l1'pprovada em 2& discus"ão e pas.ou
par&. 3&, com dispensa de inter ticio a. re
querimento do r. Pire Ferr ira.

Em entrou em 3" discu_são e roi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida â sancção.

ISan ionada, foi convertida na lei
n. 16 5, de 12 de agosto de 10 7.

1907 41 '..'8 de junho. Considera por actos de bravura a Lida e remettida á Commissão lo Marinha,
pro?1_oção ao PO!l~ que tem o e Guerra em 1 de julho.
caplta? do 20 reglment? de ca- A Commissão deu parecer favoraveL que
vallarlU. Marcos Antomo Telles sob 86, de 1907, foi a imprimir em 17 de
Menezes. julho.

Em 2 de setembro entrou em 2& discussão.
01'OU o Sr. Victorino Monteiro. Encerrada.
a discussão, foi approvada em escrutinio
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secreto e P9.SS0U para 33 di:;cussão. com
dispensa de intersticio. a requerimento
do mesmo senbor.

Em 3 entrou em 33 discussão e foi sem debate
approvada em escrutínio secreto, sendo a
respectiva resolução. ubmetnda á sancção.

Vetada, foi devolvida á Camara dos
Deputados, conf"rme consta do officio do
Ministerio da Guerra de 13 de setembro de
1907, lido em 10 .

]907 43 1 de julho. .\.utoriza o emprestimo ao Estado Lida e ramettida á Commissão de Finanças
de S. Paulo até a quantia de em 3 de julbo.
-B 3.000.000 ou o _eu equíva- .A. Commissão deu parecer favoraveI. que
lente em moeda na.cional ao sob n. 109, de 1907, foi a imprimir em
juro de 5 % ao anno. 27 de julho.

Em 31 entrou em 2" discussão. Orou o
Sr. Barata Ribp.iro, ficando a discussão
adiada pela hora. e com a palan'a o mesmo
senhor.

Em 1 de agosto continuou em 2" di~cussão.
Oraram os Srs. Bara.ta Eibeiro e Francisco
Glicerio, ficandu a discussão adiada uela
hora. ~

Em 2 proseguiu a 2' discussão. Orou o Sr.
Barata Ribeiro, ficando adiada a discussão
pela hora, e continuando com a p:l.lana o
mesmo enhor.

Em 3 proseguiu a .<" discussão. Orou o
r. Barata R:beíro. ficando a discus ão

adiada. a pedido do Sr. foniz Freire.
Em 5 proseguiu a 2" discus-ão.Oraram os Srs.

Moniz FreÍl'e e Alfredo ElIis, ficando :t dis
cussão encerrada e adiada a. vot:1ç'ão pOl'
falta de numl:'ro.

Itm 6 foi uominalmente votadct, a requeri
mento do Sr. Barata Ribeiro e approvada
por 32 votos contra 2 e passou para 3" dis·
cussão com dispensa de intersticio are·
querimento do Sr. Pire Ferreira_

Em 8 entrou em 3& di cu são e foi sem de·
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submeLtida á ancção.

Sane ionada, foi convertiria na lei
n. 16 4, de 12 de ago t:J de 1907.

1907 44 1 de julho.

!

Autoriza a conces ão de um anno Lida e remettida á Commis [o de Finanças
de licença, com oldo e etapa, em 3 de julho.
ao l0 tenente macllinista da A Commissão deu parecer favoravel, que
armada Aurelio da Silva Reis sob n.76, de 1907, foi a impl'imir em
para tratar de sua saude. 12 de julho.

Em 24 entrou em 2' disco são, que se en
cerrou sem debate, fic,todo it votação
adiada por falta de numero.

Em ;)0 foí approvada em e~crutinio secreto
e passou para' 3a disc\l,;.ão.

Em 5 de ago to entrou em :~. disclnão. quI:'
se encerrou sem deba.te, ficando a votação
adialb. por falta de numero.

Em 6 foi approvada em ns.::rutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida
á sancção.

Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1168, de 16 de agosto de 1907.

•
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1907

19 7

1907

1907

45

49

51

55

I de julho.

3 de julho.

3 de julho.

8 de julho.

Approya a Convenção Intel'na· Lida e remetLida á Commissão de Con ti·
cionuLRadio·telegraphica, o ac- tui~ão e Diplomacia em 3 ele julho.
cordo addicional, o protocollo A Commis ão deu parece!', que apresontou á
final e o regulamento re pe· i\les<L em 4 de novembro.
cti voo concluido' e assignados Em 5 en trou em discu ão em essão secreta
em Berlim a 3 de noyembro de e foi approvada, sendo a re pectiva reso·
1906. lução submettida á sancção.

~allc<"ionada, foi convertida na. lei
n. 1175, de 8 de novembl'O de 1907.

Autoriza a conce,são de um anno Lida e remettida ti. Commi são de Finanças
de licença. com ordenado a Luiz em 6 de julbo.
Eg~'dio MarLin de Lemos, lo.\. Commis fio deu parecer fü.voravel, que
e~crjpturario da Delegacia Fis- ob o n. 1 I, de 1907, foi a imprimir em
cul Lio Tbe 'ouro Federal no Eg· 30 d a.g-osto.
t Ido rio Amazona, para tratar Em 3 de setembro entrou em 2" di cu ão.
de sua saude. que e encerrou _em debilte, ficando a

votação adiada por falta de numero.
Em 9 fui approvada em escrutínio se reto e

passou para 3" di cussão, com di pen a de
inter-Ucio a requel'imento do S '. á Pei
xoto.

Em 10 entrou em 3" discussão e foi sem de
ba.te approvada em escrutinio secreto, seno
do a re.pectiva re.olução submettida á.
ancção.

8~..,nccionada, foi convertida na l~i
n. 1725, de 19 de setembro de 19 7,

Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
d licença com ordenado, ao em 6 de julho.
bacharel 'azino Barbo a. do A Commis ão deu parecer favoravel, que ob
Va.lle, juiz substituto seccional n, 96, de 1907, foi a imprimir om 26 de
do E5tado de Minas Geraes, pa- julho.
1'a. tratar de sua. saude. Em 5 de agosto entrou em 2" di cussão, que

se encerrou sem debate, ficando a vota
çãn adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para a 3" discus -ão. com dis
pensa de intersticio a requerimento do r.
Bueno Brandão.

Em entrou em 3" discussão e foi em de·
bate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida
á sancçáo.

Sanccionad r
", foi convertida na lei

n. 1693, de 16 de agosto de 1907.

Manda vigorar a dispo ição do Lida e remettida á Commissão de Finanças
art. 2o! § 36, das Preliminares em 9 de julho.
d:L Tlm.fa das Alfandegas e de- A Commissão deu parecer favoravel, que
clara lIvre de pagamento de sob n. D7, de 190';', foi a imprimir em 26 de
t~xa de expediente as mercado- julho.
rla~ a que se refere o citado Em 5 de agosto entrou em 2" discu são, que
artIgo, se encerrou sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em 6 foi approvada e passou para 3" di 

cussão, com dispensa de intersticio a reque·
rimento do Sr'. Siqueira Lima.

Em 8 entrou em 3" di cu são e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva 1'eso
lu~ão submettida á sancção.

ISaoccionada, foi convertida na lei
n. 1686, de 12 de agosto de 1907.
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1907 56 10 de julho. Autoriza. <lo concessão do premio Lida e remettida á Commissão de Finanças
de viagem a que foi julgado em 12 de julho.
com direito pela Congregação A Commissão deu parecer fa,ora.vol, que
da Escola Polytechnica desta sob n. 89, de 1907. foi a imprimÍl' em 2.2
Capital o engenheiro civil Dr. de julho.
Henrique de Novaes. Em 20 entrou em 2a discussão ·e foi sem

debate approvada em escrutínio secreto e
passou para 3".

Em 10 de agosto entrou em 2" di cussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 14 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução ubmettida ii
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1697, de 22 de agosto de 1!:I07•

11 de julho.1907

1907

58

60

Crê<\ vice-consulado' nas cidades Lida e remettida á Commissão de Finanças
de Artigas, San Eugenio e San· em 12 de julho.
ta Rosa, no Estado Oriental A Commissão deu parecer favoravel, que
do Uruguay. sob o n. 248, de 1907, foI a imprimir em

4 de outubro.
Em 9 entrou em 2" discussão.
Foi apoiada e posta conjuntamente em di .

cussão, que ficou sem debate su.pensa na
fórma do art. 144 do Regimento, uma.
emenda offerecida pelo Sr, .inisio de
Abreu.

A Commissão deu parecer contrario á emen
da, o qual sob n. 267, de 1907, foiaim·
primlr em 1 de oatubro.

Em 23 proseguiu em 2" discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a \'otação
adiada por falta de numero.

Em 24 foi appl'ovada a proposição, sendo re·
jeitada a emenda do Sr. Anisio de Abreu.

A proposição passou para 3" discussão com
dispensa do intersticio a requerimento do
SI', Victorino Monteiro.

Em 25 entrou em 3" discus ão, que en-
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 2 foi approvada, sendo a re-pectiva re
solução submettida á sancção.

:sanccionada, foi convertida na lei
n. 17eO, de 30 de outubro de 1907.

11 de julho. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
necessario, afim de occorrer ao em 12 de julho.
pagamento da parte dos venci· A Commissão deu parecer favoravel, que
mentos que deixaram de perce- sob n. 310, de 1907, foi a imprimir cm 11
bel' e a que teem direito, em de novembro.
virtude da lei n. 947, de 29 de Em 13 entrou em 23 discussão e foi sem de
dezembro de 1902, o director, o bate approvada e pa sou para 3" com dis
secretario, o escripturario, o pensa de interstício a requerimento do r.
almoxarife e o mestre da oID· Pire Ferreira.
cina da Escola Correccional Em 14 entrou em' 3" discu ão, que se en
Quinze de Xovembro. cerrou sem debate, ficando a vohção

adiada por falta de numero.
Em 19 foi approvada, sendo a respectiva re

solução submettida á sanc~ão.

Saucciouada., foi oonvertida na lei
n. 17 6, de 28 de novembro de 1907.

..

1907 61 li de j:1Iho. Approva a Convençã.o Postal tida e remettida. á Commissão de Consti
Uni,versal, o Protocollo final, o tuição Diplomacia em 12 (te julho.

ia Pllrle 6
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·1

1907

1907

1907

1907

,

.

62 19 de julho.

63 19 de julho.

64 19 de julho.

,

65 19·de julho.

Regula.mento. o Aceordo sobre A Commi são deu parecer, quo apresentou á
permutas de cartas e cartões Mesa em 3 de eGembl'o.
com o valo!' declarado e o Ac- Em 9 entrou em discus fio em essão se
cordo sobre o serviço de vales cret<~ e foi a.pprovada, sendo a respectiva
po tu.e, actos internarionaes 1'e olução submettida á ancção.
esses concluidos em Roma em Sane0iona la, foi convortida na lei
26 de maio do 1906. n. 17:..0, de lô de setembro de 1907.

Autorjza a abertura do credito Lida e l'emettida. á Commi são de Finanças
e pecial de 70:000 , papel. para em 18 de julho.
oecorrer .\s despezas colo are· .\. Commi 'ão d u parecer favoravel, que
pre entação internacional de sob n. 90, de 1907, foi a imprimir em 22 de
Hygiene e Demographia, a re· julho.
uuir-se em Berlim. Em 26 entrou em 2~ discus ão e foi em

debate approvada e passou para 3".
Em 5 de a"osto entrou em 3" di cu ão, que

se encerrou em debate, ficando a votação
adiada. por falta de numero.

Em 6 foi approvada, sendo a respectiva 1'0
,oluç'ão submettida á sancção.

Sa.ne iona,da, foi convertida na lei
n. 16 J. de 9 de a.gosto de 1907.

Autoriza. a abertura do credito Lida e remettida á ComlI'issão do Finanças
extraordinario de 199:0 O, em 90 de julho.
papel, para. torminação das A Commissào deu parecer favoravel, que
obras do quartel do Corpo da .ob n. 122 de ID07, foi a imprimir em
Bomàeiro;>. 2 de ag sto.

Em 5 entrou em 2~ discussão,que se eacerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

Em 6 foi approvada. e passou para 3~ dis
cus ão com dispen a de inter ticio a reque·
meuto do Sr. Pires Ferreira.

Em 8 entrou em 3" discus ão e foi approvada.,
endo a re pectiva re olução submettida á.

sancção.
Saneeionada, foi convertida. na lei

n. 1690, de 16 de agosto de 1907.

Autol'iza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
especial de 68:570 576, papel, em:20 de julho.
para pa!!amento ao ex·confe- A Commi são deu parecer favoravel, que
rente da Alfandega do Rio ,ob n. 98. de 1007, foi a imprimir em 26 de
Gmllde. do Estado do Rio Gran- julho.
de do Sul, Norberto de Azeredo Em 5 de ago to entrou em 2" discu ão, que
Coutinho. em Yil'tude de carta' se encerrou sem debate, ficando adiada a
precatoria. votação por falta. de numero.

Em 6 foi approvada e passou para 3~ dis
cussão.

Em 10 entrou em 3" discussão. que se en·
cerrou sem debate, fic:.\ndo a votação
diad:.t por falta de numero.

Em 14 foi approvada, sendo a respectiva re·
solução submettida á sancção.

Saneeionada. foi convertida na lei
n. 1695, de 22 de agosto de 1907.

Autoriza. a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanç.as
extraordinariode2.l64:371$548, em 20 ue julho.
para saldar todas as despezas A Commissão deu parecer favoravel, qUj;\
feitas com o edifl.cio construido sob n. 123, de 1907, foi a imprimir em
para a Caixa da Amortisação. 2 de agosto.
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Em 5 entrou em 2" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 6 foi approvada e passou para 3" dis
cussão.

Em 10 eutrou em 3" discussão. que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 14 foi approvada, sendo a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1696, de 22 de agosto de 1907.

1907 66 19 de julho. Auwriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 876:335 '40,supplementar á em 20 de julho.
verba 21 do art. 2° da lei A Commissão deu parecer favol'avel, que sob
n. 1617, de 30 de dezembro n, 110, de 1907, foi a imprimir em 30 de
de 1906. rubrica- Material, julho.
constl'ucções e cventuaes - Em 5 de agosto entrou em 2" di cus~ã.o, que
para o serviço geral de SlLude se encerrou sem debate, ficando a votação
Publica. adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada e pas~ou para 3' dis
cussão, com dispensa de int rsticio a re
querimento do Sr. Coelho Lisboa.

Em entrou em 3" discu são e foi sem de
bate apPl'ovada, endo ft respec~iva reso
lução submettida á sancção.

Sanccionacla, foi converi,ida na. lei
n. 1691, de lf3 de agosto de 1907.

.'

1907

I

1907

67

6

19 do julho.

I'

19 de julho.

Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
especial de 45:665'7135, para em 20 de julho.
pagamento ao director aposen· A Commissão deu parecer favoravel, que
tado do Thesouro Carlos Pinto sob n. 137, de 1907, foi a imprimI' em 9 de
de Figueiredo. agosto.

Em 13 entrou em 2" discussão, que se en
cel'rou sem debJ.te. ficaudo a. votação
adiada por falta de numero.

Em 14 foi rupprovada e passou para 3' dis
cussão com dispen. a de intersticio a reque
rimeuto do Sr. Oliveira Figueiredo.

Em 16 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, dcando a votação
adiada por falta dc numero.

Em 22 foi approvada, sendo a respectiva
resolução ubmettida á sancçao.

!Sanccionada, fui convertida na. lei
• n. 1700, de 29 de agosto de 1907.

Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licenç'lt com ordenado ao em 20 de julho.
Dr. Alfredo Moreira de Barros A Commissão deu parecer favoravel, que
Oliveira Lima, lente cathedra- sob n. 1.24, de 1907, foi a imprimir em 2 de
tico da Facutdade de Direito de agosto.
S. Paulo, para tratar de sua Em 12 entrou em 2' discussão, que se en
saude. eerl'OU sem debate, ficando a votação adiada

por falta de numero.
i!Jm 14 foi approvada em escrutinio secreto

e passou para 3" discussão, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em 16 entrou em 3" di cussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

, J
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Em '.>2 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respeetiva resolução submettida á.
sancção.

San cionada, foi convertida na lei
n. 1703, de 29 de agosto de 1907.

f

1907

1907

1907

69

70

71

19 de julho.

19 de julho.

22 de julho.

Autoriza o concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finança
de licença, com o ordenado:l em 20 de julho.
que tiver direito,ao 3°escrip!'u- A Commíssão deu parecer, ob n. 168. de
rario da AlfandeO"a da Bahla. 1907, requerendo informaçõe' ao Governo.
Romualdo .Justino Netto. O parecer foi po to em discu ão, que se

encerrou sem debate em 23 de agosto.
Na mesma data foi approvado o parecer.

Em 21 expediu- e mensagem solicitando as
informaçõe .

Com a mensagem n. 152, de 1907, do
r. Presidente da. Republica, vieram as

informações, qu foram remettidas á. Com
missão em 15 de outubro.

Esta deu parecer favoravel, que sob n. 26 ,
de 1907, foi a imprimir em 1 de outubro.

Em 22 entrou em 2° discussão e foi sem de·
bate apPI'ovada em escrutínio secreto e
pa sou para 3&, com di pensa de interstício
a requerimento de Sr. Pires Ferreira.

Em 23 entrou em 3" discu são, que se en·
cerrou sem dehate, ficando a vota.ção
adiada por falta d~ numero.

Em 24 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á.
saucção.

San ionada, foi convertida na lei
n. 1765, de 31 de outubro de 1907.

Autoriza a a,bertura do credito Lida e l'emettida ,i Commissão de Finanças
extraordinario de 6: 000 para em 20 de julho.
pagamento do aluguel da casa A Commi' ão de~ pa~'ece~ fav~ra.veI, que sob
em que funcciona o Instituto n. 14 , de 190/, fOI a ImprImIrem 14 de
da Protecção e Assistencia á agost. ._
Infancia do Rio de Janeiro. Em 19 entrou em 2" dlScussao, que se en·

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvada e passou para 3& dis
cussão.

Em 26 entrou em 3° discussão, que se en
cerrou sem d bate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 7 foi approv:lda, sendo a respectiva re
solução submettida á sancção.

Sane ionada, foi convertida na lei
n. 1711, de 5 de setembro de 1907.

Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de 1.500:000$, em 23 de julho.
papel, para occorrer a despezas A Commissão deu parecer favoravel, que sob
da Estrada de Ferro Central D. 125, de 1907, foi a imprimir em 2 de
do Brazil e regularisação das agosto .
respectivas contas. Em 5 entrou em 2'" discussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 6 foi approvada e passou para 3'" dis·
cussão, com dispensa de intersticio are·
querimento do Sr, Sá Peixoto.
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Em 8 entrou em 38. discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva re 0
lução submettida á sancção.

Sanccionada. foi coo vertida na lei
u. l(j94, de 16 de agosto de 19 •.

1907

1907

1907

1907

73 23 de julho.

74 23 de julho.

75 23 de julho.

76 23 de julho.

AutorIza a concessão, no corrente Lida e remettida á Com missão de Instrucção
anno, de uma segunda época Publir.a. em 24 de julho.
de exame aos e'3tudantes de A Commissão deu parecer fitvorayel, que 80b
preparatorios. Ii. lll, de 1907. foi a imprimir em 30 de

julho.
Em 5 de agosto ont~ou em 2' discussão, que

se encerrou sem debate. ficando a vota.ção
adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada e passou para 38. discus
são, com dispensa de interstício a requeri
mento do Sr. Bueno Brandão.

Em 8 entrou em 38. di cus~ão, e foi sem de·
bate approvada, sendo a respectiv,t resolu
ção ,>ubmettiJa á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1692, de 16 de a.gosto de 1907.

Concede a pen ão mensal de l20';j, Lida e remettida á Commissão de Finanças
l'epartidamente, a D. Philo- em 24 de julho.
mena Nunes de Mello e sua A Commissão deu parecer favoravel, que oh
filha de igual nome. n. 183, de 1907, foi a imprimir em 30 de

agos&o.
Em 3 de setembro entrou em 28. discussão, que

se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 9 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para a 38. discus8ão.

IEm 13 entrou em 3 discussão, que se encer
rou em debate, ficando a votação adiada
por fa.lta de numem.

Em 17 foi approvada em e crutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á

-sancção.
San cionada, foi convertida na lei

n. 1737, de 30 de setembro de 1907.

Approva o protocoUo contendo Lida e remettida á Commi ~ão de Constitui
instrucções sobre o reconhe 'i- çào e Diplomacia em -'>4 de Julho.
menta do rio Verde e suas ca- A Commissão (leu parecer que apresentou á
beceIras, ajustado e firmado :\le"a. em 3 de setembro.
pelos plenipotenciarios do Bra· Em Oentrou em discus-ão em essão secreta
·zil e da Bolivia. e foi approvada. sendo a respectiva reso-

IUÇe1.o submettida á sancção.
Saucciooacla., foi con,ertida na lei

n. 1721, de 16 de setembro de 190•.

Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com e ordenado a em 24 de julho.
que tiver direito, ao Dr. José.\ Coromís'âo deu parecer, sob n. 129, de
de Souza Pondé, inspector de 190., requerendo que se solicitem infol'ma
saude dos portos do Estado de ções ao Governo.

ergipe. O parecer foi lido, posto em discu ão e sem
debate approvado em 2 de agosto.

Em 6 expediu-se mensagem, solicitando as
informações.

Com a mensagem, n. 93, de 1907, do r.
Presidente da Republica, vieram as infol'·
mações, queforam reroettida á Commis·
eão de 10 de ago. to.

•
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A Commi ão deu parecer fa.vol'avel, que
ob n. 160 de 1907, foi a imprim.ir em

23 de agosto.
Em 27 entrou em 2" discussão, que se encero

rou sem debate, ficando a votaçã adiada
por f,tlta. d numero. . .

Na mesma. data foi approvada em escrutlOlO
secreto e 110. sou para a 3 <li cu iio.

Em. 1 entrou em 3"discus ão e foi s m debate
approva,da em escrutini secreto, send.? a
respe tiva resolução submettida á. ancçao.

S. fi ciolllada, foi convertida na lei
n. 1713 de 15 de setembro de 1907.

IS07

1907

1907

25 de julho.

79 2õ de julho.

2 30 do julho.

Autoriza a matricula em IDO. Lida, e remettida á. C()mmi~siio de ~Iariuha e
na E'cola de Artill1aria e En· Guerra em 27 de julho.
genharia, dos ex·alumoü da A Commi io deu parecer favoravel, que.
E cola ~IiJitar, nas condições ob n. 130, de 1907, foi a imprim.ir em
qne estabelece. 3 de aO'osto.

Em 10 entrou em 2" discu são, que se encer
rou em debate, ficando a votação a iada
por falta de numero.

Em 14 foi approvada e passou para 3' di .
cussão, com di pensa de ioter' ticio, are·
querimento do r. Pires Fel'l'ei1'a.

mm 16 ntrou em 3" di cu ão, que se encer
rou sem deba.te ficando a votação adiada
por falt:1 de numero. .

Em 22 foi apprO'·ada., send a 1'e pectIva re·
sol ução ubmettida á. ~ancção.
anc iona.da foi convertida na lei
n. 1708, de .- de setembro de 1907.

Autoriz'1 a abertura do credito Lida rem ttida Commi são de Finança
de 80:00 ... ouro, upplementar em 97 de )ulI10.
ii. "Verba 'j8. do art. 16 da lei A Commi ão deu parecer fa.v ravel, que sob
n. 1617, de 30 de dezembro de n. 126, de J907, foi a imprimir cm 2 de
1906. pa.ra occorre!' ás despezas agosto.
com a representação do Brazil Em 5 entrou em 2' discus ão, que se encero
nos Congres os internacionaes rou .em debate ficando a votação adiada
que se reunem no corrente por falta de numero.
exercicio . Em 6 foi approvada e pa 0\1 para 3" discus-

ão com dispensa de intersticio a requeri.
mento do Sr..~. Azeredo.

Em 8 entrou em sa discu5S'to e foi sem de·
bate a.pprovada. sendo a r pecti va reso·
lução submettida á sanção.
anccionada, foi con"Vertida na lei
n. 16 3, de 10 d 0.0'0 to de 1907.

Manda contar ao capitão de fL'a· Lida e r mettida á Commíssão de Marinha e
gata reformado, commissario GuerL'a em 31 de julho.
da Armada, Pedro Antonio da A Commissão deu parecer favoravel, que, sob
Silva, para os eIfeitos de me· n. 198. de 1907, foi a imprimÜ' em 2 de
lhoria de reforma, o tempo de etembJ·o.
serviço como operario do Arse· Em 16 atrou em 2R discussã.o. que se encero
nal de Marinha do PaTá. rou sem debate. ficando a votação adiada

por falta de numero.
Em 17 fui approvada em escrutíuio secreto a

passou paJ1a 3/l. discussão.
Em 23 entrou em 3" discussão e foi sem de· I

bate approvada em escrutinio secroto
sendo a respectiva resolução submettida. á
sanccão.

Sanccionarla, foi convertida na. lei
n. 1740, de 3 de outubro de 1907.
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1907

HJ07

1907

HJ07

83

87

88

3 de julho.

13 de ago to.

13 de agosto.

12 de ago to.

Autoriza a concessão de um Lida e remettida. á Commis-â de Finanças
anno de licença com ordenado cm 31 de julho.
ao bacharel Thomaz de Lemos A Commissão deu parecer favoravel, quo
Duarte, contador da Delegacia sob n. 185, de 1907, fui <J. imprimir em 30
Fiscal do Tllesouro Federal em . de ag-osto.
Pernambuco, para tratar de Em 3 de setembro entrou em 2' diõcussão,
sua ~aude. que se encerrou sem rlebate, ficando a vo-

tação adiada por falta de numero.
Em 9 foi approvada em escrutinio secreto e

passou pal'a 3" discussão.
Em 13 entrou em 3" discussão, que se en

cerrou sem debate, ficando a votação acliada
por falta de numero.

Em 17 foi approvada. em escrutínio secreto.
•endo a respectiva re oluC;ão ubmeclida á.
sancção.

ISanccionada. foi con,ertid.]. na lei
n. 1736, de ~ de setembto de 190-;.

Au1iJriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
que for nece~-ario para pagar em 14 de agosto.
a dill'erença. de g-ratificação que A. Commissão deu parecer favoravel, que sob
deixou de receber, no cargo de n. 249, de 1907, foi a imprimir em 4 de
-ecretario paisano do Corpo de outubro.
MarinheÍl'os Nacionaes, o ca- Em 9 entrou em 2" di"cu_são, que encer
pitão-tenente 110norario Ar- rou sem debate, ficando a votação adiada
lindo Pinto Duarte. por falta de numero.

Em II foi approvada e pas ou para. 3" dis
cussão.

Em 16 entrou em 3' discu.são, que se encer
rou sem debate, ficando a VOLu.ção adiada
por falta. de numero.

Em 18 foi approvada, sendo are pectiva re
solução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 1750, de 24 de outubro de 1907.

Autorisa a abertura do credito Lida. e remettida á Commis lio de FInanças
necessario para execução do em 14- de ago to.
decreto n. lô:?6. de 2 de ja-.1 . Commi ão deu parecer fa,ol'u.vel, o
neiro de 1907. qual sob n. 207, de Ili07, foi a imprimir

em 6 de setembro.
Em 12 entrou em 2& discus.àoe foi em debate

approvada e pas ou para 3&, com dispensa.
de interstício a requerimento do Sr. Ma
noel Duarte.

Em 13 entrou em 3' discussão que ~e encer
rou sem debate, ficando a. votação adiada
por falta de numero.

Em 16 foi approvada, sendo a. resp~cti\a re
solução submetcida. á ~ancção.

Sanccionada, 1'oi con\'erlida na lei
n. 1730, de 19 de setembro de lV07.

Manda observar, na decisão dos Lida e remettida ii. Commissão do Ju~tiça e
pedidos de habeas-co?jJus pelos Legislação em 14 de agosto.
juizes de secção e pelos juizes ri Commissão deu parecer favora,el, que sob
da justiça local dos Districto n. 236, de 19U7, foi a. impl'imir elll ::5 de
Federal, o disposto no art. 439, setembro.
D. 1, e 441 do regulame::J.to Em 7 entrou em 2" discussão, que e encerrou
D. 1~0, de 31 de janeiro de sem debate, ficando a votação adiada por
1 42. falta de Dumero.

Em 11 foi approvada e pas ou para 3& dis
cussão, com dispensa de inter ticio a re
querimento do SI'. Pires Fereeira..
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1907

ID07

1907

9

!:i0

93

13 de agosto.

13 de ~g03tO.

17 de ,gosto.

Em 14 entrou em 3" discu "ão e foi sem de·
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida á sancção.

Sane •iOllacla, foi convertida na lei
n. 1748, de 17 de outubro de 1907.

Autoriza a a.bertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 400:000$ ~upplementar á em 1-1 de agosto.
verba 20" do art. 45 da lei .\. Commi são deu pa.recer r3.vora.vel, que ob
u. 1617, de 30 de dezembro de n, 1~6, de 1907, foi a imprimir em 30 de
l!)06 . agosto

Em 2 de outubro entrou em 2 di cm: ão e
foi em deba.te approvada e pas ou para :3",

Em 5 entrou em 3" discussao, que e en·
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 10 foi approvada, sendo 3. re pectiva re
solução ubmettida á "ancção.

l:Sallceion~ da,_ roi convertida na lei
n. 172.'3, de 19de.etembl'ode 1907.

Autoriza a abertura dos creditos Lida e remettida á Commis ão do Finanças
supplemtntal' de .280:000 e em 14 de agosto.
extraordina!'io de 2.220:000::; A Oommissão deu parecer favoravel, que sob
vara ser applicarlo na constru- n.20, de 1907, foi a imprimir em 6 dr,
cção da fabrica de polvora sem setembro.
fumaça, Ibrtificação em Copa- Em 11 entrou em 2~ discu.são e foi em de
cabana, .illa militar, inicio da bate appro,ada e pas ou para 3", com dis
construcção de cinco quarteis pensa. de interticio a requerimento do
no 6° dlstricto militar e compra r. A. Azeredo.
de campo para invernada e Em 12 entrou em 3" discussão e foi em de
plantio de forragens. bate approvada endo a respectiva ro~o.

1ução submettida á sa.ncção.
Sanceiollada. foi cnnvertida na lei

n. 173J, de 21 de setemtiro de 1907.

t-Iaoda applicar aos trabalhos da" Lida e remettida á. Commissão de Justiça e
commissões de revisão do alis- Legislação em 19 de agosto.
tlmento eleitoral os recur"os A Commissão deu parecer favorave1 que sob
estabelecidos pelos arts. 36 e n. 162, de 1907 foi a imprimir em 2.1 de
37 da lei n. 1269, de 15 de no- ago to.
vembro de 1904. Em 27 entrou em 2" discussã . Or.lram os

S1's, FrancLco Glycerio e Coelho e Campo.
Encerrada a, di cus ão, foi approvada e passou

para 3" discussão.
Em 31 entrou em 3" discussão. O Sr. Erico

Coelbojustificou e mandou a mesa emendas,
que foram apoiadas e po ta' coojuocta·
mente em discussão, ficando esta sem mais
debate suspensa na fó1'ma do art. 144 do
Regimento.

:\. Commissão de .Justiça e Legislação deu
parecer, sob 11. 223, de 1907, opinando que
as emendas sejam separadas para consti
tuirem projectos distinctos. Oparecer foi a
impl'imir em 13 de setembro.

Em 17 proseguiu em 3" discussão. OSr. Erico
Coelho requereu que as emendas fos em
sujeitas ao e tudo da Commissão ue Con
stituição e Diplomacia, antes de submeto
tidas a votos. Orou o Sr. Coelho e Campos.
Foi apoiado, po to em discussão e s m de.
bate rejeitado o roquerimento do Sr. Erico
Coelho. P1'oseguindo a discussão, foi esta
sem mais deba.te encerrada. Annunciada a
,"otação das emendas, o ,Sr, Erico Coelho
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1007

1907

94 17 de agosto.

20 de agosto.

entendeu que eUas não podiam sei' su
jeitas á. votação ante de ouvida a. Com
missão de Constituição e Diplomacia,
como aconselhou a Commissão de Justiça e
Legislação. O Sr. Presidente diz que só
depoiiJ de approvadas as emendas irão ellas
á Commissão de Constituiç'ão e Diplomacia.
Postas a votos foram rejeitadas as emen
das. Posta a votos foi apPl'ovada a pro
posição, sendo a respectiva resolução sub
mettida á sancç'.ão.

ISanccionada foi convertida na. lei
n. 1733, de 26 de setembro de 1907.

EmendiL o projecto do Senado Lida e remettida á Commissão de Finanças
(n. 26, de 1906) que autorisa a em 19 de agosto.
concessão do premio de viagem A Commissão deu parecer f,""voravel, que
,i. Europa a cada uma das diBCi· sob n. 250, de 1907, foi a imprimir em 4
pulas do Instituto Nacional de de outubro.
fusica uzana de Figueiredo e Em 11 entrou em discussão unica e foi sem

Helena de Figueiredo. debate approvada em escL'utinio secreto e
remettida á CommLsão de Redacção para
redigíl-a de accordo com o vencido.

Esta deu parecer, que sob n. 2H9, de 1907,
ficou sobre a mesa em 2:> de outubro.

Em 26 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votilção
adiada por falta de numero.

Em 28 foi approvado o parecer sendo a res
pectiva re;,olução submettida á sancção.

Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1774, de 7 de novembro de 1907.

Autoriza a abertUl'a do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 18:864$504, supp1ementar á em 21 de agosto.
verba 33" do art. 20 da lei A Commissão deu parecer favoravel, que
n. 1617, de 30 de dezembro de sob n. 188, de 1907, foi a imprimir em 30
1906. de agosto.

Em 2 de setembro entrou em :l" discussão e
foi sem debate approvada e passou para
3&, com dispensa de intersticio a requeri
mento do Sr. Coelhb e Campos.

Em 3 entrou em 3& discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida á sancção.

ISanceionada, foi convertida na lei
n. 1718, de 12 de setembro de 1907.

1907 96 21 de agosto. Autoriza a abertura do creclito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
extl.'aordinario de 176: 123$646. em 21 de a.gosto ..
ouro, e 493:720 305, papel, A CC'mmissão deu parecer favorave1, que
para occorrer aa pagamento de sob n. J.89, de 1907, foi a imprimir em 30
dividas de exercicios findos. de agosto.

Em 2 de setembro entrou em 2" discussão e
foi sem debate approvada e passou para 3".

Em 5 entrou em 3& di cussão, que se en-
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 9 foi af,provada, sendo a respectiva reso-
lução su mettida ii. sancção.

Sane ionada, foi convertida na lei
n. 1724, de 19 de setembro de 1907.

~ 97 20 de ago~to. Concede a D. Emília Saldanha Lida e remettida á. Oommissão de Fina.nças
I~rinho Conceição, filha de em 21 de ago to.

1& Parte 7
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Saldanha Marinho, a
mensal de 300:.;000.

19ú7 9'

pen~ão A Commis5ão deu parecer favoravel, que
~ob n. I 9, de 1907, foi ao imprimir em 30
ne l\O'o~to.

Em 3 de setembl'o entrou em 2" discu são,
que e p.ncel'rou em debate, ficando a vo
tação adiada por falta. de numero.

Em O 10i approvada. em escrutinio ecreto e
pa sou para 3" di cussão com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Coelho
Li~boa.

Em 10 entrou em 3a discussão a foi sem de
bate approvada em escrutinio secreto,
endo a re p ctiya re olução ubmetiid,~ [~

anc<;>ão.
au(.· ionada. foi convertida na lei
n. 17~C3, de ;9 de setembro de 1007.

':'0 de arrosto. Autoriza ;l, abertura do credito Lida e remettida á Commi 'são de Finançl
extl'aordinario de 57:309;-;0')1. m '!I rle ago~to.
papel para pagamento de,idu .\. Commi' ão deu parecer favoravc1, que
ao capitã.o Jo é Cícero Bianchi. ob n. 191, de I!JO- foi a imprimir em . O
em "i:'tude de sentença judi- do agostü.
ciaria. Em 2 de setembr entrou em 2" di co.são e

foi em dobate approvada passou para 2"
com di pen a de interstício a requerimento
do r. li. Peixoto.

Em 3 ntrou em 3" di cu~ ão. O r. Pires
Ferreira requereu que a proposição fo se
á Commi- ão de I ra.rinha e Guerra. Ore
querimento foi apoiado e po to em dis·
cu ão. Oraram os 1'8. Barata Ribeiro e
Pire Parreira, que pediu a retirada do
eu requerimento, no que annuiu o '13

nado. Continuou <L discu~ ão da. propo 'i
<;>ão. raram o Srs. Victorino Monteiro,
Moniz Freire, O\1\-eira Valladão, Urbano
",antos e Pir s Ferreira. Encerrada a
discu são foi approvada, endo a re pe
ctiva resolução ubmettida á ancção.

!ôiõanccionada, foi convertida na lei
n. I/lO, de 12 de setembro de 1907.

l!:J07 IDO 21 de ago, to. Autoriza a abertura do credito Lü!n. e remettida ii Commissão de Finanças
extrao~'dinario de 55: lGJsl34 m 22 de ago t'J.
para pU!.:ar 6 Pedro Brusque A Com missão deu parecer favoravel, que
de .\.breu e outros em virtude sob n. 100, de 1907, foi a imprimir m 6
de carta precatorIa. de setembro.

Em 10 entrou em 2 di cussão e foi sem de·
bate approvada c pa sou para. 3' com dis
pen a de intersticio a requerimento do
r. Victorioo l\Ionteiro.

Em 11 entrou em 3' discu~são e foi sem de·
bate appro"ada, 'endo a respectiva reso
lução submettida li. ancção.

!ióõaucciouada, foi convertida na lei
n. 1727, de 19 de setembro de 1907.

1907 101 21 de agosto. Autoriza a concessão de um anDO Lida e remettida ;i Commissão de Finança
de licença. com ordenado ao em 22 de agosto.
Dr. Lafayette Cavalcanti de A Commissão deu parecer fa\"oravel, que
Freitas, inspector sanitario do .obn. 192, de 1907, foi a imprimir em 30
Districto Federal. de agosto.

Em 3 de setembro entrou em 2" diSCUSsão, que
se encer:rou sem dellate, ficando a votação
3Idiada por falta de num~ro.
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1907 102 21 de ago to.

Em \:I foi approvada. em escrutinio secreto
e passo p.lra. 3'" discussão, com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em 10 eo trou em 3a discussão e foi sem de
bate approvada em escrutinio secreto,
sendo a l'especti va resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1728, de 19 de 'etembro de 1907.

Autoriza :1 abertura do credito Lida e remettida á Commi .ão de Finanças
extraordinario de 32:648 '489, em :22 de agos•.
para pagamento ao Dr. Bento .-\. Commiss'to deu parecer fu.voraycl, que sob
BorO'e da Fonseca, em ,irtude n. 210, de 1907, foi a. imprimir em (j de
da. carta precataria. setembro.

Em 12 entrou em 2'" di~cu são. e foi sem de·
bate appl'ova1a e pa sou pal'a 3".

Em 20 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou em debate, ficando a votação
adiada por fJ.lta de numero.

Em 2:3 foi approvada, endo a respectiva
re13olução submettida a ancçlo.

SanCCiOllé."LCla, foi convertida na lei
11. 1734 ue 26 de ~etembro de 19ú7.

23 de agosto. Ccea a ,UCandega da cidade
São Franci co, no E tado
Santa. Catharina.

1907

1907

103

104

de Lida e reme,tida li Gommissão de Finanças
de em :24 de aO'OSL •

A Commissão deu parecar favol'avel, que sob
n. 250, de 1907. foi a imprimir em 4 de
outubro.

Em 10 entrou e!TI ~'" discus ão, que se en·
cerrou se debate ficando a votação
adiada por fa.l.a de numero.

Em 11 foi approvada e passou pa.ra 3'" dis
cussão.

Em 26 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por t'al a. de numero.

Em 28 foi apPI'ovada, sendo a respectiva
resolução submettida á ancção.

Sanceiollada, foi convertida na. lei
n. 1771, dv 7 de novembro de 1907.

113 de aO'o to. Prol'oga até o . ia 3 de outubro Lida, ficou sobre a mesa afim de ser como
do cor 'em. anno a ar.tual _es- ma.eria urgente, dada para a ordem do
sio legislativa. dia da sessâo eguinte, em 27 de agosto.

Em 28 entrou em discussão unica e foi sem
debate appl'ovada, sendo a respectiva reso
lução remettida ao SI'. Presidente da Re
publica pa 'a a formalidade da publicação'.

Publica,da, roi convertida. na lei
n. 1702, de 29 de agosto de 1901.

19 7 105 27 de agosto. Autoris:1 a abertura do cl'edito ex- Lida e remettida á Commissão de Finanças
traordinal'io de 2:tl 6:,' '6 ,para em 2" de agos o.
pagamento (le vencimentos a A Commissão deu parecer favoravel, que
Paulino Francisco Paes B:tl'reto sob n. 270, de 1007, foi a imprimir em is
de l' de novembro de 1904 a 31 de outubro.
de dezembro de 1905, como mes- 1~11l 21 entrou em 2'" discussão e foi sem de.
tre de gymnastica da extincta bate approvada e pa. sou para 3&.
compa.nhia de artifices do Ar- Em 24 entro.. em 3" disco são e foi sem
senal de Guerra da Capital debate approvada, sendo a respectiva re-
Federal. solução submettida á sancÇão.

San«' iOllada, foi convertida na lej
n. 1.770, de 7 de novembro de 1907.



AN:'IOS DATAS

- 52-

ASSU1IiPTOS PROOESSOS

r

r

1907

1907

1907

1907

I~ I

107

108

110

112

27 de agosto. Autoriza a. a.bertura do credito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
extraordinn.rio de 2:6 3$200 em 28 de agosto.
para, pagar a dilferença de A CommLsào deu parecer favol'3.vel, que
vencimentos a que têm direito sob n. 224. de 1907, foi a imprimir em 13
os conferentes das Capatazias de setembro.
da Alfandega do Rio de Ja- Em I entrou em 2" discussão, que se en
neiro. cerrou sem debate. ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em 23 foi approvada e passou para 3& dis

cu são, com dispensa de interticio are·
querimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 24 entrou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 27 foi approvada, sendo a respectiva
resolução ubmettil1a á sancção.

l!ianccionada, foi convertida na lei
n. 1741, de 3 de outubro de 1907.

27 de a.gosto. Autoriza a concessão de seis me· Lida e remettida á Commissão de Finanças
zes de licença, com os respe- em 28 de agosto.
ctivos vencimentos, ao bacha- A Commissão deu parecer favoravel, que
rei Jo é A1fonso Lamounier Ju- ob n. 211, de 1907, foi a imprimir em 6
nior, juiz da 3" vara commor- de setembro.
cial do Rio de Janeiro. Em 19 entrou em 2& discussão e foi sem de-

bate approvada em escrutinio secreto e
passou para 3", com dispensa de interstício
a requerimento do Sr. Vieira falta.

Em 13 entrou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 16 foi approvada em escrutínio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida. á.
sancção.

Sanccion d ,foi convertida na lei
n. 1729, de Hl de setembro de 1907.

30 de agosto. Autoriza a abertura do cl'edito Lida e remettida á. Commissão de Finanças
extraordinario de 4:415.770. em 31 de agosto.
para occorrer ao pagamento A Commissão deu parecer favol'3.vel, que
de Silva Mattos & Comp., em sob o n. 95~, de 1907, foi a. imprimir em
virtude de sentença. 4 de outubro.

Em 8 entrou em 2" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em II foí approvada e passou para 3a dis
cussão.

Em 17 entrou em 3" discussão que se en
cerrou sem debate,ficando a votação adia.da.
pOI falta de numero.

Em 18 foi apprGvada, sendo a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1755, de 24 de outubro de 1907.

19 de setembro Autoriza o Presidente da Repu- Lida e remettida. á Commissão de Finanças
blica. a manda.r fazer, gratuita- em 21 de setembro.
mente, a. cunhagem e impressão A Commissão deu parecer favoravel, que
na Casa da Moeda e na 1m· sob o n. 253, de 1907, foi a imprimir em
prensa Nacional, das medalhas, 4 de outubro.
diplomas de honra e menções Em 7 entrou em 2" discussão, que se encer
honrosas destinados a premios rou sem debate ficando a votação adiada.
nas exposições municipaes, re- por fatal de numero.
gionaes e estadoaes, promovi- Em 11 foí approvado. e passou para 3" dis
das pelos governos locae3 e es- cussão, com dispensa de intersticio are·
tadoaes. querimento do Sr. A. Azerado.
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Em 14 cntrou em 3" discussão e foi !lem de
bate approvada. sendo a respectiva reso·
lução submettida á sancção.

Sanccionada. foi convertida na lei
n. 1745, de 17 outubro d 1007.

190,

1907

1907

114

115

lIG

23 de setembro Manda contar, para o. e1feitos de Lida e remettida li. Commissão de Finanças
melhoria da reforma, ao ma· em 2:- de setembro.
chinista de 3a classe reformado, A Commis,ão deli parecer, requerendo se
capitão de cor,eta graduado, pedissem informações ao governo, o qual
Antonio de Siqueira Lopes, o sob n. 318, de 1907, foi lido, posto em dis
tempo em que serviu como ope- cussão e sem debate approvadu em II
rario do Arsenal de Mal'inba de novembro_
do Rio de Janeiro, de 1803 a Em 12 expediu-se mensagem solicitando as
1865. informaçõe '

Com a mensagem do L', P!'esidente da Re
publica.. n. 183. de 1907, vieram as in
formações que foram remettida ã Com
mi~ão em 30 de novembro .

.\. Commissão dou parecer favoraveI, que
~ob n. 399 de 1907, foi a imprimiL' em 17
de dezembl'o

Em 19 entrou em 23 di cllSsão, que se en·
cerrou. sem debate, ficando a ,otação
adIada por fa.lta de numero.

Em 20 foi approvada em escrutinio secreto
e pas ou pa.ra 3" discus.ão. com dispensa
de inter ticio a requerimento do Sr. Pires
Ferreira.

Em 21 entrou em 33 discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 24 foi approvada, sendo a respectiva re
solução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1835, de 26 de agosto de la07,

24 de setembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
especial de 1.614:091 120 para em 25 de setembro.
a conclusão do edificio des- A Commissão deu parecer lavoravel, que
tinado â Escola TacionaI de sob n. 262, de 1907, foi a imprimi!' em 18
Bellas Artes. de outubro.

Nessa mesma data resolveu o eJudo, a re
querimento do Sr, A. Azeredo, que fo se
a proposição dada para a ordem dos tra
balbos, dispensada a dLtribuição do pa
recer em avulso.

Em [4 entrou em 2' discussão e foi sem
debate applovada e passou para 3a com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. A. Azeredo.

Em 15 entrou em 2" di ClIssão, que se en
cerrou em debate, ficando adiada a vo
tação por fa.lta de numero.

Em 1 foi approvada. sendo a respectiva
resolução submettida. á sancção.

Sanc ~ionada.. foi convertida na lei
n. 1757) de 24 de outubro de 190•.

24 de setembro Autoriza a abertura dos creditas Lida e remettida á Commi são de Finanças
necessario para occorrer ao em 25 de setembro.
pagamento das despezas com a A Commissão deu parecer favoravel, que
recepção, no proximo anno, de ob n. 254. de 1907. foi a imprimir a 4 de
S.S. M.M. El·Rei e a Rainhu de outubro.
do Portugal. Em 8 entrou em 2" discus.iio. que se encerrou

sem debate, ficando a votação adiada por
falta. dc numero.
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Em 11 foi approvada e pas ou para 3" dis·
cussão. •

Em 17 entrou em 3" discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 18 foi apPl'ovada. sendo a respectiva re
solução submattida á. sancção.

Sanecionad foi convertida. Dt\ lei
n. 1756, de. 24 de outubro de 1907.

\

etembro Autoriza a prorogação da licença Lida e remettida ás Commissõ de Marinha
em cujo goso e acba o 2" te- e Guerra e de Finança em 25 de se·
nente do 11° batalhão de infan· tembro.
taria Alfredo Romão dos Anjos. A Commissão de Finanças deli parecer favo
com todos os vencimento, pelo ravel, que sob n. 272, de 1907, foi re
tempo que em vistadeattestado mettido á de Marinha e Guorra em 18 de
medico ou exame de inspecção outubro.
for lulgado necessario. Esta deu parecer tambem favoravel que

ob o. 307 de 1907, foi a imprimir em5 de
novembro.

Em 8 entrou em 2" discussão e foi sem de·
ba.te approvada em escI'utinio secreto e
passou para 3" discu são.

Em 12 entrou em 3" discussão o foi sem
debate approvada em escrutinio ecreto,
sendo a respectiva re olução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1778, de 19 de novembro de 1907.

2-10 du setembro Autoriza a abertura do cI'edito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 2:806 451, supplementar á em 25 de setembro.
verba 12a dn. art. 2° do orçn.· A Commissão deu parecel' favoravel, que
mentovigente,parn.pagamento sob n. 271, de 1907, foi a imprimir em 18
dos vencimento que competi· de outubro.
rem ao escrivão do juizo fe· Em 2l enteou fi 2" di cos ão e foi sem
deral de Minas Gerae I Leandro debate approvada e pa sou para :3" dis
Castilho de Moura., no corrente cu~são.

exercicio. Em 2-[ entrou em 3" discu lio e foi sem
debate approvada, sendo a re pectiva re
olução submettida á <anoção

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1761, de 31 de outubro de 1907.

24 de119

1171907

1907

1201907

1907

26 d.~ s:tembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettid3. á Commi são de Finanças
extraordinario <.le 4:551 . para em 27 de setembro.
pagamento, cm virtude de sen-.1 Commis ão deu parecer favoravel, que
tença judiciaria, ao coronel sob n. 255, de 19.,7, foi a impl'imir em 4
honoral'io Antonio Bezerra Ca· de outubro.
bral. Em 9 entrou em 2a discussão, que se encerrou

sem debate, ficando a votaç-o adiad3. por
falta de numero.

Em 11 foi approvada e passou para 3" dis
cussão com dispensa do intersticio a reque·
rlmento do Sr. Coelho Lisboa.

Em 14 entrou em 3" discussão e foi s m
debate apprQvada, sendo a respectiva re
solução submettida á sancção.

8 neciollada, foi convel'tida na lei
D. 1746, de 17 de outubro de 1907.

122 .26 de setembro Autoriza a concessão de um 0.1) no LidllJ e remettida á Commissão de Finanças
de licença, om o respectivo em 27 de etembro.
ordenado, ao Dr. Thadeu de 'A Commissão deu parecer favoravel, que
Araujo Medeiros, inspect0r de sob D. 273 de 1907, foi a imprimir em 18
Saude Publica. de outubro.
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Autoriza a conces ão de um anno Lida e remettida á CommLão de Finanças
de licença,com o re pectivo 01" em 5 de outubro.
denado,em prorogação daquella A Commissão deu parecer favoravel, que sob
em cujo go~o se acha, ao ba· n. 277, de [907, foi a imprimir em 18 de
charel José Calheiros de ~Iello, outub,'o.
juiz de dir'eito da 3a Vam Civd1 Em 22 entrou em 2' discussão l:l foi sem de
do Districto Federal, bate approvada em eserutinio secreto e

passou para 3' discus ão.
Em 25 entrou em 3' discus ão, que se en

cerrou sem debate. ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 28 foi approvada, sendo a respectiva re
solu~ão submetl.idã â. sancção.

Sanccionad:a., foi convertida na [ei
n.1764, de 31 de outubro ae lDJi.

1907 134 17 de outubro. Autoriza a abertura do cródito Lida e remettida á Commi~~ão de Finauças
de 10:470 860, sendo 759~677 em 1 de outubro.
supplementar á verba 15a e.\. Commissão deu parecer favora,el, que sob
9:71 I. '192 supplementarávorba n. 29 , de 1907, foi a imprimir em 25 de
16' do art. 2° da lei 0.16[7, de outubro.
30 de dezembro de 1906, para Em 29 ~ntrou em 2' discussão, que e encer
oecorrer ao augmento de des rou sem debate, ficando a votação adiada
peza resultante da execução do por falta de numero.
decreto n .167" de 25 de julbo Em 4 de novembro foi approvada e pa!;sou
de 1( 00. para 3" discu são.

Em 7 entrou em 3' dJscussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
faita de numero.

Em 8 foi approvada, ndo a rl"spectiva re
solução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
o. 1776, de [4 de novembro d 1007.

1907 136 li de outubro. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Com missão de Finanças
de 4:923 '917, supplementar á em 1 ' de outubro.
verba l";'-Guarda Naciona[- A Commissão deu parecer ia,oravel, que sob
do art. 2° da lei n. 1617, de 30 D. 31l,de 1907, foi a imprimir em II de
de dezembro de 1906. ' novembro.

Em 13 entrou em 2' discussão e foi sem de
bate approvada e passou para 3'.

Em 19 entrou em 3' di ~ussão e loi sem de·
bate appl'ovada, sendo a, respectiva re-o
lnção submettida á sancção.

Sancciona<L"l., loi convertida na. lei
n. 1780, de 21 de no,embrJ.

11l
C

00>
O~p: ....

AMNOS s< DATA-z
""O0_
Zf:l

A

--- .
1907 132 4 de outubro.

1007 137 17 de outubro. Autoriza a. abertura do credito de Lida. e remettida. á Commüão de Finanças
15 :0l.i5"750, supplementar ,i em I de outubro.
verba 12a-Ajudas de custo- A Commissão deu puecer favoravel, que sob
do a.rl;. 2.2 da lei n. 1617, de 30 n. 312, de 1907, fui a imprimir em LI de
de dezembro de 1906. novembro.

Em [4 entrou em 2' discus àe>, que (; en·
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 19 foi approvada e pa sou para 3' discus·
são, com dispensa de intersticio a 1'eque
rimento do Sr. Pire Ferreira.

Em 20 entrou em 3' discussão, que e en·
cerrou em debate, ficando a votaç'ão
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvada, sendo a respectiva re·
solução submettida á. ancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 178[, de 28 de novembro de 1907.
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1907 12- 27 ues tembro. Autoriza. a abertura do credito de Lida e remettida á. Commissão de Finanças
:~o:000 " papel. supplementar em I de outubro.
â. verba 2a-Empregados em A. Commissão deu parecer favoravel, que
disponibilidade-do art. 16 da sob n. 275, de 1907, foi a imprimir em 18
lei n. 16li, de 1906. de outubro.

Em 21 entrou em 2a discussão e foi sem de
bate approvada o passou para 33 •

Em 24 entrou em 33 discussiLo e foi sem de
bate appI'ovada, sendo a respectiva. reso
lução submettida lL sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1758, de 26 de outubro de 1907.

1907 128 27 ue setembro Autoriza a apo'entadoria com Lida e remettirlu á Commissão de Finanças
touos os vencimento do Dr. em I de outubro.
Lucio de :\1endonça,:Mini. tI'O do .-'1. CommLsão deu parecer favoravel, que
:upremo Tribunal Federal. sob n. 257, de 1907, foi a imprimir em 4

de outubro.
Em 7 entrou em 23 discussão, que se encerrou

sem debate, freando a votação adiada por
falta. de numero.

Em 11 foi approvada em escrutinio ecreto e
passou para. 3& discussiLo com dispensa de
interstício a reqllerimento do Sr. A. Aze
redo.

Em 14 entrou em 3" discussão. Orou o Sr. Fe
liciano Penna.

Encerrada a discussão, foi approvada em es
crutinio secrato, sendo a respectiva reso
lução submettida. á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1747, de 17 de outubro de 1907.

4 de
r

1907

1907

120

131

4 de outubro. Autoriza a abertura do credito Lida. e I'emettida á Commissão de Finanças
extraol'dinario de ·H5:J03$753 em 5 d.e <!.utubro.
par:1 pagamento a Antonio A Comml.·sao deu pare?er. fav~ra:vel que
Nune' Pires, em virtude de sob n. 276, de 1907, fOI a ImprImIr em 18
.·ontença. de outubro.

Em 21 entrou em 2a discussão e foi sem de
bate approvada e passou para. 3a , com
dispensa de intersticio a. reli aerimento do
Sr. Pires Ferreira.

Em ~2 entrou em 33 discussão e foi sem de
bate approvacla,sendo a respectiva resolu
ção submettida. á sancção.

Sanccionada, foi coo vertida na lei
n. 1754, de 24 de outubro de 1907.

outubro. Autoriza a u.bertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extmordinal'io de 35:388.742, em 5 ~e ~utubro.
para pagamento de vencimen· A COm[~llSSaO deu pa~ece~ fav:or~vel, que sob
tos a varios officiaes da Ar- n. 204, de 1907, fOI a ImprImir em 17 de
roada. outubro.

Em 19 entrou em 2& discussão, que se 60
cerrou sem debate,tl.eando i.Io votação adiada
por falta. de numero.

Em 21_foi approvaJa e passou para 3- dis
CUSd8:0 ' com dispensa de inters~icio a re
querImento do Sr. Pires Ferrtlira.

Em 22 entrou ero 3& IDscussão e foi sem de
bat~ approvada, sendo u respectiva. reso
luçao sllbmettida á sancção.

Sànacionada, foi convertida na lei
n. 1751, de 24 de outubro de 1\:107.
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Em 22 entrou em 2" discussão e foi em de
bate approvada em escrutinio -ecreto e
passou para 3" com dispensa de intersticio
a requerimento do Sr. Araujo GÓes.

Em 23 entrou em 3a discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votaç'ão
adiada por falta de numero.

Em 24 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada., foi convertida na lei
n. 1763, de 31 de outubro de 1907.

ia Parte

1907

1907

1907

123

125

126

26de setembro. Autoriza a concessão de um armo Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado. a em 27 de setembro.
Eduardo José Monteiro Torres, A Commissão deu parecer favoravel, que sob
fiel recebedor da Estrada de n. 297, de 1907, foi a imprimir em 25 de
Ferro Central do Brazil. outubro.

Em 29 entrou em 2" discussão. que se en
cerrou semdebate,ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 4 de novembro foi approvada em e-cru
tinio secreto e passou para 3"" discussão.

Em 7 entl'ou em 3" discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 8 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida á
sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1777, de 14 de novembro de 1907.

26 de setembro. Proroga a actual sessão legisla- Lida, ficou sobre a mesa afim de, como ma·
tiva até o dia 3 de novembro teria urgente, ser dada para ordem do
do corrente anno. dia da sessão seguinte, em 27 de etembro.

Em 28 entrou em discussão unica, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em I de outubro foi approvada, sendo a
respectiva re olução remettida ao Sr. Pre
sidente da Republica para a formalidade
da publicação.

Publicada, foi convertida na lei n.1I39,
de 2 de outubro de 1907.

27de setembro. Autoriza a concessão de um a.nno Lida e remettida <í Commissão de Finanças
de licença, com soldo e etapa, em I de outubro.
ao ganeral de divisão Migue.l A Commissão deu parecer favol'avel, que sob
Maria Girard. n. 256. de 1907, foi a imprimir em 4 de

outubro.
Em 8 entrou em 20. discussão, que se encer

rou sem debate, ficando a votaç'ão adiada
per falta de numero.

Em 11 foi approvada em escrutinio ~ecreto,

e passou pa.ra 3" discussão, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Oli
veira Valla.dão.

Em 14 entrou em 3" discussão e foi sem de·
bate approvada em escrutinio secreto, sondo
a respectiva resolução submettida á san
cção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1749, de 21 de outubro de 1907.
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1907 139 25 de outubro. Prorog;. a. actual se "ão legisla· Lida, ficou sobre a mesa afim de, como ma·
tiva até o dia 3 de dezembro teria urgente, er dad:~ para ordem dos
do corrente anno. trabalhos da se são seguinte, em 26 de ou

tubro.
Em 28 entrou em discussão unica e foi sem

debate approvada, sendo a respectiva re
solução remettida ao Sr. Presidente da
Republica pa.ra. a formalidade da publi·
cação.

Publi da foi convertida na lei
n. 175 de 29 de outubro de 1907.

1007 141 25 de outubro. Maoda readmittir como addidos Lida e remettida. â Commissõe de Marinha
ao quadro eífecti,o. nas ofll- e Guerra e de Finanças am 28 de outubro.
cioa do Arsenal de Marinha A Commissão de Finanças deu parecer fa
de ta Capital, que precisarem voravel, que sob n. 361 de 1907, foi a
de seu serviços. os operarios imprimir em 6 de dezembro.
extraordinarios do mesmo Ar· Em 11 entrou em 2" discussão, que se
enal que indica, eprovidencia encerrou em debate, ficando a votação

quan o â despeza decorrente adiada por falta de numero.
dessa readmllisão. Em 14 foi approvada em 2" di 'cussão e

pa ou para 3"', com di pensa de intersticio
a requerimento do r. A. Azeredo.

Em 16 entrou em 3' discu~ ão, que e en·
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de num 1'0.

Na mesma data foi approvada, endo a res
pectiva resolução submettida á sa.ncção.

ISanccionada, foi convertida na. lei
n. 1 13, de 19 de dezembro de 1907.

1907 142 25 de outubro. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida. a Commissão de Finanças
de 3 0:000' pape1,supplemen· em 28 de outnbro.
tal' á verba 12'" do art. 45 da A Commissão deu parecer favoravel, que sob
lein. lfi17. de 30 de dezem- n. 323, de 1907, foi a imprimir em 16 de
bro de 1906. nov mbro.

Em 19 entrou em 2'" discus~ão e foi sem de·
bate approvada e passou para 3"'.

Em ')') entrou em 3- discussão e foi sem
debate approvada, sendo a respectiva re·
solução submettida á sancção .

.Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1783, de 28 de novembro de 1907.

1907 143 [25 de outubro. Autoriza. a abertura dos creditos Lida e remettida á Commissão de Finanças
nece"sarios para occorrer a to- em 28 de outubro.
das a despezas com a cunha- .\ Commissão deu parecer favoravel, que sob
gem de moeda~ de prata de n. 3"4, de 1907, foi a imprimir em 16 de
2, L' e ,,500 destinadas a novembro.
ubstituir a notas de igual Em 20 entrou em 2'" diseussão, que se encero

\alor da The ouro Federal. rou em debate, ficando a "otação adiada
por falta de numero.

Em ~2 foi approvad:t e passou para 3" dis.
cussão.

Em 30 entrou em 3" discu são e foi sem
debate approvada, sendo a respectiva re·
solução submettida a sancção.

SancC'ionada, foi convertida na lei
n. 1790, de 5 de dezembro de 1907.

1907 144 25 de outubro. Autoriza a abertura do credito Lida remettida á Commissão de Fin;tnças em
extraordinal'io de 39: 150$12l 2 de outubro.
para occorrer a varias paga- A Commissão deu pareoer favorave1, que
mentos pelo Ministerio da Jus- sob n. 313, de 1907, foi a imprimir em

J tiça e Tegocios Interiores. II de novembro.
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Em 14 entrou em 2" discussão. que' se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 19 foi appro,ada e passou para 3" dis
cussão.

Em 22 entrou em 31' discussão. foi sem de·
bate approvada sendo a respectiva reso
lução submettida a sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1784, de 28 de novembro de 1907.

1907 146 30 de outubro. Autoriza. o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commissão de Finanças
blica a arrendar, pelo praw em 31 de outubro.
que julgar conveniente, o edi- A Commissão deu parecer fd.voravel, que
ficio destinado á Alfandega de sob n. 325, de 1907, foi a imprimir a 16 de
Juiz de Fóra e seus terrenos. no,embro.

Em 20 entrou em 2" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votoção
adiada por falta de numero.

Em 22 Coi approvada. e passou para 3" dis'
cussão.

Em 30 en trou em 3" discussão e foi sem
debate approvada sendo a respectiva reso
lução, submettida á sancção.

ISallccionada foi convertida na lei
n. 1791, de 5 de dezembro de 1907.

I.
I

19 7

1907

1907

I.

r,
I

147

149

150

5 de novembro Crêa os logare de medico aju- Lida e remettida á Commissão de Finanças
dante e pbarmaceutico da Casa em 7 de novembro.
de Detenção, e fixa os venci- A Commissão deu parecer favoraveI, que sob
mentos dos funccionarios res· n. 362, de 1907, foi a imprimir em 26 de
pectivos. dezembro.

Em II enLrou em 2" discussão, que se en
cerr-ou sem debate, ficando avotação adi
ada por falta de numero.

Em 14- foi approvada e passou para 3" dis
cussão.

Em 17 entrou em 3" discussão e foi ~em
debate approvada sendo a respectiva reso
lução submettida. á sancção.

Sallccionada, foi convertida na lei
n. 1824, de 20 de dezembro de 1907.

II de novembro Autoriza a abel'tul'a do credi to Lida e remettida á Commi ão de Finanças
e'pecial de 98:096 '088, papel. em 31 de novembro.
para paga.mento de pensões, A Commissão deu parecer favoravel, que s0b
que por insufficiencia de verba n. 344, de 1907, foi a imprim~ em 29 de
deixaram de ser abonada' aos novembro.
operario' do extincto Arsenal Em -! de dezembro entrou em 2" discu são
de J Iarinha. do Estado ela Babia. que se encerrou sem debate, ficando a vo-

ta.ção adiada por falta de numero.
Em 6 foi approvada e passou para a 3a di 

ClISSão.
Em 12 entrou em 3" discussão, que se en

cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 14 foi approvada sendo a respectiva re
solução ubmettida á sancção.

IS~"'llC ionada, foi convertida na lei
n. 1814. de 9 de dezembro de 1907.

I I de novembro Autoriza a concc.ssão de seis Lida e remettida á Commissão de Finanças
mezes de licença com ordenado, em J3 de novembro.
a Augusto Rapl1ael Moreira, 4° A Commissão deu parecer favoravel, que sob
e~cripturario da E. F. C. do n·.345. de 1907, foi a imprimir em 29 de
Brazil, em prorogação da. em novembro.
cujo gozo se acba.

..
~

"
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1907

Em 6 de dezembro entrou em 2& discussão
e foi sem debate approvada em escrutinio
secreto e passou para 3".

Em 13 entrou om 3& discussão que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 14 foi approvadn. em escrutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida
á sancção.

San 'cionada, foi convertida na lei
n. 1822, de 19 de dezembro de 1907.

1907 151 11 de novembro Autoriza a conca são de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, para tratar de eus em 13 de novembro.
interesses, a Antonio Lopes A Commi ão deu parecer favoravel que sob
Cardoso, tabellião do judicial n. 327, de 1907, foi a imprimir em 22 de
e notas da Prefeitura do Alto novembro.
Purús. Em 28 entrou em 2& discus ão foi sem debate

approvada em e'cl'utinio secreto e passou
para 3&.

Em 5 de dezembro ent1'ou em 3& discussão,
que se encerl'OU sem debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada em e crutinio secreto,
sendo a respectiva resolução submettida
á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1799, de 12 de dezembro de 1907.

1907 153 11 de novembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Instrucção
de licença, sem vencimentos, Publica em 13 de novembro.
ao Dr. Samuel da Gama Mac A Commissão deu parecer favoravel, que sob
Dowell, lente substituto da Fa- n. 340, de 1907, foi a imprimir em 27 de
culdade de Direito do Recife, novembro.
para tratar de sua saude e em Em 30 en1rou em 2& discus ão e foi sem de
prorogação da em cujo goso se bate approvada em escrutinio secreto e
acha. pa sou para 3" oom dispensa de intersticio

a requerimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 2 de dezembro entrou em 3& discussão e

foi sem debate approvada em escrutinio
secreto, sendo a respectiva resolução sub
mettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1806, de 12 de dezembro de 1907.

154 11 denovembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença. com ordenado a Do- em 13 de novembro.
mingos Fernandes Monteiro, A Commissão deu parecer favoravel, que sob
contador da Delegacia Fiscal n. 328, de 1907, foi a imprimir em 22
do Thesouro Federal no Estado de novembro.
de Minas Geraes, para tratar Em 28 entrou em 2" discussão e foi sem debate
de sua saude e em prorogação approvada em escrutinio se reto e passou
da em cujo goso se acha. para 3& com dispensa de intersticio a reque·

rimento do Sr. Pires Ferreira.
Em 29 entrou em 3 discussão e foi sem de·

bate approvada em escrutinio secreto sendo
arespec~iva resolução submettidaá.sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1789, de 5 de dezembro de 1907.

1907 155 11 deoovembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 2.828:000.~, supplementar a em 13 de novembro.
v~rba g.., n. 1, do ad. 34, da A Commissão deu parecer favoravel, que sob
lel n. 1617, de 1906, para n. 329, de 1907, foi a imprimir em 22 de
occorrer a despezas de diversas novembro.
sub-coneignações.
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Em 25 ent1'ou em 20. discussão. que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 2 foi approvada e passou para 3& dis
cussão.

Em 2 de dezembro entrou em 30. discussão e
foi em debate approvada sendo a respe·
ctiva resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1809, de 12 de dezembro de 1907.

1907 158 12 de novembro Determina qae ° Governo mano Lida e remettida á Commissão de Marinha e
dará cont:1r a antiguidade de Guerra em 14 de no,embro.
posto do 2° tenente José Au- .\. Commis ·0 deu parecer fayoravel. que sob
gusto Soares de 28 de dezembro n. 339. de 1907, foi a imprimir em 25 de
de 1893, data em que praticou novembro° acte de bravura pelo qual Em 30 enerou em 20. discu~são e foi sem de
reclama essa equidade. bate approvada em escrutinio secreto e

passou para 3".
Em" entrJU em 30. diseu. são e foi sem de

bate appro"ada em escrutínio secreto. sendo
a respectiva resolução submettlda a san·
cção.
Não consta que tenha id sanccionada,
Dem yetada.

1907 159 12 de novembro Autoriza a concessão de um anno Lida o remettida á Commi ão de Finanças
de licença, com soldo simples, em 14 de novembro.
ao 2" tenente :io 2D batalhão A Commissão deu parecer !avoravel que sob
de infantaria Frederico Bueno n. 334. de 1907, foi a imprimir em 22 de
da Horta. Barbosa, para tratar novembro.
de seus interesse-. Em 2 entrou em 2' discussão e foi sem de-

bate approvada em e crutinio secreto e
passou para 3.., com dispensa de intersCÍcio
a requerimento do Sr. Francisco Glycerio.

Em 29 entrou em 3 discussão e foi sem de
bate approvada. sendo a respectiva reso
lução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1796, de 9 de dezembro de 1907.

1907 160 12denuvembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida ;í Commis ão de Finanças
especial de 11 :006 665, papel, em 14 de novembro.
para occorrer ao pagamento da A Oommis"ão deu parecer favoravel, que sob
Oompanhia Cantareira e Viação n . .:>-16, rle 1907, foi ao imprimir em 29 de
Fluminense, proveniente do alu- novembro.
guel do predio que serviu de Em 4 de dezembro entrQu em 2' discu.são,
alojamento do 38° batalhão que se encerrou sem debate ficando avo·
de infantaria do Execrito ao tação adiada por falta de numero.
contar de 1 de janeiro de 1904 Em 6 foi approvada e pa.sou para 3' dis-
a. 20 de abril de 1906. cussão.

Em 12 entrou em 30. discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada. por falta de numero.

Em 1-1 foi approvada, sendo a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionad.9., foi convertida na. lei
n. 1821, de 19 Ele dezembro.

1907 160 A 13denovembro Approva o tra.tado de limites e Lida remetti~a á Oommissão de Constituição
navegação e os protocollos de e Dipl~m~cla em 14 de dezembro.
modus 1Ji"endi obre navega- A Comml'sao deu parecer que apresentou á
ção e commercio pelo rio Içá Mesa em 96 de dezembro. .
e Putumayo, fil'mados em Bo- Em 28 entrou em discussão em sessão secreta
aotá. a 2.( de a.bril de 1907. e foi approvada, sendo a. re pectiva reso-
o lução submettida. sancção.

Sanccionada, foi con,ertida na lei
n. lu6~, de 9 de janeiro de 190
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1907 161
,

14denovembro Crêa uma delegacia de policia Lida e remettida á Commissão de Finanças
de la entrancia na ilha de Pa- em 16 de novembro.
quetá, que constituirá o 29° A Commissão deu parecer, requerendo quo
districto policial do Districto se pedissem informações ao . Governo. o

Federal. O parecer sob n. 336,de 1907, fOI posto em dls-
o cussão em:..2 denovembro.Oral'am os Senho·
rss Barata Ribeiro e Feliciano Penna.Encer
rada a discassão foi approvado o parecer.

Na mesma data expediu-se Mensagem solici·
tando a.s informações.
Coma Mensagem n. 195, de 190~, vieram a~
informações, que foram remettldas a Com·
missão, em 7 de dezembro.

A Commissão deu parecer favoravel, que sob
n. 383, de 1907, foi aimprimir em 13 de
dezembro.

Em 16 entrou em 2& diBCU ão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 17 foi approvada e passou para. 3& dis
cussão, room dispensa de intersticio are·
querimento do Sr. Feneira Chaves.

Em 18 entrou em 3" discussão e foi sem de·
bate approvada sendo a respectiva. reso
lução submettida á sancção.

I,Sanccionada, foi convertida na lei
, D. 1828, de 2:3 de dezembro de 1907.

14 de Dovembro Autoriza a cuncessão de um anno Lida. e remettida à Commissão de Fina.nças
de licença, com todos os ven- em 16 de novembro.
cimento , ao Dr. Alberto de A Commi sã.o deu parecer filovoravel, que sob
Seixas Martins Torres, Miais· n.330 de 1907, foi a imprimir em 22 de
tI'O do Sup!'emo Tribunal Fe· Do·vembro.
deral, para tratamento de sua Em 28 entrou em 2& discussão e foi sem de
saude. bate approvado em escrutiDio secreto e

passou para 3" com disp~nsa de intersticio
a requerimeDto do r. Oliveira Figueiredo.

Em 29 entrou em 3a discu são e foi sem
debate approvada em escrutio.io secreto,
seDdo a respectiva resolução submettida
á sancção.

San ·ionada, foi convertida na lei
D. 1793, de 5 de dezembro de 1907.

14 de nJvembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida a Commissão de Finanças
de 31: 143' supplementar {L em 16 de novembro.
verba 3'0. do art. 2°, sub-coD- A Commi são deu parecer favorav<el, que
sigDação - Para reparos, con- sob n. 3: 1, de 1907, foi a imprimir em
servação e acquisição de ma- 22 de nov-embro.
terial, etc., da lei n. 161'7, de Em 25 entrou em 2& discussão, que se encar
1906. rou sem debate, ficando a. votaçãG ailiada

por falta de numero.
Em 28 foi approvada e ~assou para 3" di .

cussão.
Em 4 de dezembro eDtrou em 3a discussão,

que se encerrou sem debate, ficando a
votação élidiada por falta de numero.

Em f3 foi approvada, sendo a. respectiva re
solução submettidct á sancção.

" , Sancciollada, foi convertida Da lei
n. 1804., de 12 de dezembro de 1907.

1907

1907

I.'

162

163

DATAS
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HJOT 164 14denovembr,o Autoriza a concessão de um aDno Lida e remetti,la á CommisBão do FinaDça.s
de licença, com ordenado, ao em 16 de novembro.
Dr. Flav\Ío Brederode Pessoa ACommissão deu parecer favoravel que. sob
de Malto, para tratar ue sua n. 347, de 1907, foi a imprimir' em 29 de
saude. novembro.
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1907

1007

1907

Em 4 de dezembro entrou em 2" discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 3& discussão.

Em 13 entrou em 3' discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a ,otação adiada
por falta de numero.

Em 14 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo a res,!)ectiva re olução submettida
á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1817, de 19 de novembro de 1907.

165 14de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de 21:000 para em 16 de novembro.
occorrer as despezas com os A Commissão deu parecer favorave1. que
premios de viagem conferidos sob n. 348, de 1907, fol a imprimir em
aos engenheiros civis José 29 de novembro.
Pires do Rio e José Luiz Ba- Em 4 de dezembro entrou em 2a discussão,
pti ta, Dr. Euripides Clemen· que e encerrou sem debate, ficando a vo
tino de Aguiar e bacharel Do- tação adiada por falta de numero.
mingos de Souza Leite e Clo- Em 6_ foi approvada e pa_sou para 3" dis
domiro Cardoso, á razão de cussao, com dispensa de interstício a re-
4:200', ouro, a cada um. querimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 7 entrou em 3adiscussão e foi sem de
bate approvada. sendo a respectiva reso
lução submettida á ancção.

Sanccionada. foi convertida na lei
n. 1808, d~ 12 de dezembro de 1007.

167 14 de novembro Autoriza a concessão de um aono Lida e remettida á Commi, ão de Finanças
de licença, com o respectivo em 16 de novembro.
ordenado a Alipio Na.poleão A Commissão deu parecer favora"";el, que sob
Serpa Filho, amanuense da n. 332, de 1907, foi a imprimir em 22 de
Bibliotheca Nacional, para tra- novembro.
tamento de sua saude. Em 27 entrou em 2a discussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 28 foi appro,ada em 2& discus-ão em es
c~'utinio secreto e pu sou para 3& com
dIspensa de intersticio a requerimento do
Sr. Alvaro Machadu.

Em 29 entrou em 3a discu s10 e fui sem de
bate approvada em escrutínio secreto
sendo a respectiva re~olução submettid~
á sancção.

San cionada, foi con,ertida. na. lei
n. li92, de 5 de dezembro de 1907.

170 14 de novembro Autoriza. o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commis~ão de Finanças
blica. a promover de accordo em 16 de novembro.
com o art. 2° do decreto A Commissão deu parecer fa,oravel, que sob
n. 9 2, de 1906, para as armas n. 335, de 1907, foi a imprimir em 22 de
de infantaria e cavallaria,os al- novembro.
feres alumnos e os a pirantes Em 25 entrou em 2" di cu são. que e en
a ofllcial que se acham habi· cerrou sem debate, ficando a votação
lltados com o curso da escola adiada por falta de numero.
de guerra. Em 2' foi appro,ada el? ')a discussão e pas-

sou para 3' com dispensa de intersticio
a. requerimento do Sr. Pires Ferreira.

Em 29 entrou em 3& discus-iio e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva I'eso
lução submettida a sancção.

Sanccionada, foi con,ertida na lei
n. 1797, de 9 de dezembro de 1907.
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1907 171 14de novembro Autoriza a. concessão de um anno Lida e remettida li. Commissão de Finanças
tIe licença, com ordenado, ao em 16 de novembro.
Dr. Hugo Furquim \Verneck A Commissão deu parecer favoravel. que
de .-\.Imeida, medico dos hos- sob n. 33', de 1907, foi a imprimir em
pitaes de isolamento da Dire· 22 du novembro.
ctori,t (~el'al de aude Publica. Em 27 entrou em 2" discussão que se encer

rou sem debate, ficando a votação adiada
pOl' falta de numero.

Em 28 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 38 di cussão.

Em 4 de dezembro entrou em 3 discussão,
que e encel'rou sem debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada em e cl'utinio secreto.
sendo a re }lectiva resolução submettida li.
sancção.

San' ionada lbi convertida na lei
n. I 03 de 12 de dezembro de 1907.

1907 172 14de novembro Autoriza a expedição
regnlamento para a
da lei n. 1181, de 25
reiro de 1!:l1"J4.

du novo Lida e l'emettida ás Commi Õ09 de Jus iça
axecução e LeO'ls1ação e de Finanças em 16 de no
de feve· vembro.

A Commissão de Justiça. eLegi lação deu pa·
recer favoravel, que sob n. 341 de 1907.
foi rem ttido á de Finanças em Z7 de no
vembro.

Esta deu parecer tambem favoravel, que sob
n. 364, de 1907, (oi a imprimir em 6 de
dezembro.

Em II entrou em 2a discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

Em 14 foi approvada e pa sou para 3" dis·
cussão, com dispensa de intersticio, are·
querimento do Sr. Gonçalves Ferreira.

Em 16 entrou em 3" discussão. Oraram os
Srs. Francisco Sá e Oliveira Figueiredo.
Encerra(la a discussão, ficou a votação
adiada por falta de numero.

Em 17 foi approvada, endo a respectiva re·
solução submeUida li. sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1820, de 19 de dezembro de 1907.

•

1907 174 23denovembro Emenda o projecto do Senado Lida e remettida á Commissão de FinanÇas
n. 12, de 1907, abrindo o cre· em 26 de novembl'o de 1907.
dito supplementar de 1:038$ á A Commissão deu pal'ecer favoravel, que
verba 6· do n.rt. 20 da lei sob n. 354, de 1907, foi a impl'imir em
n. lG 17, de 1906, para paaa- 29 de novembro.
mento da gratificação de 15 % Em 4 de dezembro entrou em discus ão unica,
a que tem direito o official da que se encerrou sem debate, ficando avo·
Secretaria do Senado José Fer· tação adiada pOJ: falta de numero.
nandes de Oli,eira. Em 6 foi approvada e remettida á Com·

missão de Redacção para redigil-a. de
accôrdo com o vencido.

Esta deu parecer, que sob n. 373, de 1907,
ficou sobre a mesa em 7 de dezembro.

A requerimento do Sr. Pires Fcrreira en
trou o parecer immediatamente em dis
cussão e foi sem debate approvado, sendo
a respectiva resolução submettida á san·
cção.

Sanccionada, foi conTertida na lei
n. 1801, de 12 de dezembro de 1907 .
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1907 175 23 de novembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, ao em 26 de novembro.
engenheiro Luiz Felippe Alves A Commissão deu parecer favoravel, que
da .'obrega, sub·director da sob n. 350, de l!J07, foi a imprimir em
6" Divisão da Estrada de Ferro 29 de novembro.
Central do Brazil, para tratar Em 4 de dezembro entrou em 2a discus ão,
de sua saúde. que se encerrou sem debate, ficando avo·

tação adiada por falta de numero.
Em 6 foi approvada em escrutinio secreto e

passou para 3a discussão, com dispensa
de intersticio a requerimento do Sr. Oli-
veira Figueiredo.

Em 7 entrou em 3" discussão e foi sem de-
bate approvada, sendo a respectiva re 0-
lução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1810, de 12de dezembro de 1907.

1907 177 23 de novembro Autoriza. a concessão de um anno Lid:!. e remettida á Comnllssão de Finanças
de licença, com ordenado, para em 26 de novembro.
tratar de sua saúde, ao escrivão A Commíssão deu parecer favoravel, que
vitalicio da I" delagacia de poli· sob n. 351, de 1907, foi a imprimir em
cia do Districto Federal, major 29 de novembro.
Luiz de Andrade. Em 6 de dezembro entrou em 2" discussão e

foi sem debate approvada em escrutinio
secreto e passou á 3".

Em 13 entrou em 3" discussão. que se en-
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 14 foi approvada, sendo a respectiva re·
solução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1818, de 19 de dezembro de 1907.

1907 178 23 de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 120:úOO ,ouro, supplemen· em 26 de novembro.
tal' á verba 6" - Ajuda. de A Commissão deu parecer favoravel, que sob
custo-do art. 16 da lei n.1617, n. 352, de 1907, foi a imprimir em 29 de
de 1907. novembro.

Em 2 de dezembro entrou em 2" discussão e
foi sem debate approvada e passou para
3", com dispensa de intersticio, a requeri·
mento do Sr. A. Azeredo.

Em 4 entrou em 3" discussão, que se enceITOU
bm debate, ficando a votação adiada por

falta de numero.
Em 6 foi approvada, sendo a respectiva re-

solução ubmettida á sancção.
San cionada, foi convertida na lei

n. 1795, de 7 de dezembro de 1907.

1907 179 23 'de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remet tida á Commissão de Finanças
especial de 4:758$334 para pa- em 26 de novembro.
gamento de gratificações de A Commissão deu parecer favoravel, que sob
exercicios devidas a Orozimbo n. 397, de 1907, foi a imprimir em 17 de
da Silva Marques, chefe da ofll· dezembro.
cina de selleiros e correeiros do Em 19 entrou em 2" discussão, que se en·
Arsenal de Guerra do Rio Grau- cerrou sem debate, ficando a votação adiado.
de do Sul. . por falta de numero •

Em 20 foi approvada em escrutinio secreto
e passou para 3' discussão.

Em 27 entrou em 3"discussão e foi em deba.te
approvada em escrutinio secreto, sendo a
respectiva resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1856, de 4 de janeiro de 190 . I

ia Parte



'"o
Z
z
<

DATAS

-66-

ASSU~PTOS PROCESSOS

i907

190

1907

1907

1 O

181

182

183

23denovembro Autoriza a conce são de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de licença, com ordenado, para em 26 de novembro.
tratar de sua aude, ao Dr. Leo· A Commissão deu parecer favoravel, que
poldo de Abreu Prado, enge- sob n. 365, de 1907, foi a imprimir em 6
nheiro chefe do 3° distrir-to da de dezembro.
Inspectoria Geral de Obras Pu- Em 12 entrou em 2" discussão, que se n
blicas. cerrou sem debate, fioando a votação

adiada por falta de numero.
Em 14 foi approvada em escrutinio secreto

e pa sou para 3R discussão.
Em 17 entrou em 3& discussão e foi sem

debate approvada em escrutinio secreto,
sendo a respectiva re olução subme.tida
á sancção.

San 'cionada, foi convertida na lei
n. 1831, de 2(j de dezembro de 1907.

25 de novembro Torna obrigatoria por parte das Lida e remettida ii Commi.>são de Justiça e
autoridade' federaes. civis ou Legi lação em 26 de novembro.
militares. dos pre identes, di- A Commi ~ão deu parecer favoravel, que
rectoresou gerentes de fabrica, .ob n. 371, de 1907, foi a imprimir em 7
emprezas companhias, as 0- de dezembro.

, ciações e outros estabeleci- Em 10 entrou em 2' discussão, que se en
memos industriaes, commer- cerrou em debate, ficando a votação
ciae , de instrucção e moraes, adiada por falta dc numero.
bem como particulares, nacio- Em 20 foi approvada e pa...qgOU para 3n clis
nae~ ou extrangeiros, domici- cussão, com dispen a de intersticio, are·
liMos na Republica, a pres- querimento do Sr. A. Azeredo.
tação de informações pedidas Em 21 entrou em 3" discu são, que se en
pela Directoria Geral de Esta- cerrou sem debate, ficando ao votação
tistica, nos prazos e segundo os adiada por falta de numero.
plano adoptados. Em 23 foi approvada, sendo a respectiva

resolução submettida á ancção.
ISanceionada, foi convertida na lei

n. 1 50, de 2 de janeiro de 1908.

25denovembro Auto iza a abertura do c:l'edito de Lida e remettida á Commis ão de Finanças
271 :033 688, supplementar á em 26 de novembro.
verba 15a do art. 2° da lei A Commissão deu parecer favoravel, que
n. 1617, de 1906, para diversas sob n. 353, de 1907, foi a imprimir em 29
despezas da. Repartição da Po- de no'embro.
Ucia. Em 4 de dezembro entrou em 2& discussão,

que se encerrou em debaLe. ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

Em 6 foi approvada tl p sou para 3' dis
cus ão, com dispensa de intersticio, a re
querimento do Sr. Coelho Li boa.

Em 7 entrou em 3 discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução ubmettida á sancção.

Sanc ionada, foi convertida na lei
n. 1800, de 12 de dezembro de 1907.

27denovembro Proroga a aotual ses.ão legislativa Lida, ficou sobre a mesa afim de, como ma
até o dia 3l de dezembro do teria urgente, ser dada para a ordem do
corrente anno. dia da sessão seguinte, em 28 de no

vembro.
Em 29 entrou em discussão unica e foi sem

debate approvada, sendo a respectiva re
solução remettida ao Sr. Prosidente da
Republica para a formalidade da publi
cação.

Publi cada. 10i convertida .na lei
n. lí8S, de 2 de dezembro de 1907.
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'1907

1007

1007

1907

18!

iSá

186

l89

26denovembao Autoriza a a.bertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
35:000.... ouro, supplementar á em 30 de novembro.
verba 3l" do art. 45, da lei A Commissão deu parecer favoravel, que
n. 1617, de 1906 (reposições sob n. 398, de 1907, foi a imprimir em
e restituições). 17 de dezembro.

Em 19 entrou em 2& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 20 foi approvada e passou para 3& dis
cussão.

Em 27 entrou em 3" di cussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida à sancção.

Sancionada, foi convertida na lei
n. 1843, de 2 de janeiro de 1908.

26denovembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraordinario de 13:476$799 em 30 de novembro.
para pagamento ao capitão do A Commissão deu parecer fa'loravel, que
exercito Francisco X.a~·ier Alen- sob n. 366. de 1907, foi a imprimir em 6
castro de Araujo, em virtude de de dezembro.
entença judiciaria. Em 9 entrou em 2° discussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.

Em 11 foi approvada e passou para 3° dis
cus-ão, cJm dispensa de intersticio, a re
querimento do Sr. Francisco Glycerio.

Em 12 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem deba.te, ficando a votação
adiaca por falta de numero.

Em 14 foi approvada, sendo a l'especti~a
re olução submettida á sancção.

Sanccíonada, foi convel'tida na lei
n. 1 15, de 19 de dezembro de 1907.

26denovembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remettida á Commissão de Finanças
25:000.";, papel, supplementar a em 29 de novembro, .
verba 'n. 43 «Eventuaes" do A Commissão deu parecer favorave1, que
art. 2° da lei n. 1617 de 1906. sob n. 367, de 1907, foi a imprimir em 6

de dezembro.
Em 9 entrou em 2° discussão, que se en·

cerrou sem debate, ficand.o a votação
adiada por falta de numero.

Em 11 foi approvada e passou para 3& dis
cu são com dispensa. de intersticio are·
querimento do Sr. A. Azeredo.

Em 12 entrou em 3° discussão, que se en
cerrou ",em debate, ficando a votação
adiada por falta de numel'o.

Em 14 foi appI'ovada, sendo a respectiva
resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1 16, de 13 de dezembro de '1907.

2Gdenovembl0 Autoriza li- concessão de seis Lida. e remettida á Commissã.o de Finanças
mezes de licença, com ,oldo e em 30 de novembro.
etapa ao tenente da Força Poli- A Commi€ ão deu parecer favoravel que
cial do IJistricto Federal Ovidio oh n. 402, de 1907, foi a imprimir em
Xavier de Barros, para tratar 1 de dezembro.
de sua saude. Em 23 entl'OU em 20 di cussão, que so en.

cerrou sem debate, ficando a vota.ção
adiada por falta de numero.

Em 24 foi approvada em escrutinio ecreto
II e passou para 3& discu são.
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Em 27 entrou em 3a discussão e foi sem
debate approva.da em escrutínio secreto,
sendo a respectiva resolução ubmettida
á ancção.

ISan' ionada, foi convertida na lei
n. HH6, de 2 de janeiro de 1908.

1907 191 28denovembro Reorganiza o quadro dos officiaes Lida e remettida ás Commi sões de Marinha
generaes da Armada. e Guerra e !le Finanças em 30 de no

vembro.
A Commi5'ão de Marinha e Guerra. deu pa

recer favoravel, com voto em separado do
Sr. Pire Ferreira, o qual so b n. 393, de
1907, foi remettido á de Finanças em 16
de dezem bro.

, Esta deu parecer tambem favoravel. que,
ob n. 407 de 1907, foi a imprimir com o

de n. 393, ~m 20 de dezembro.
Em 94 eutrol1 em 2a discu são. Orou o Sr. Pi

re Ferreira, ficando encerrada a discussão
e adiada a votação por falta de numero.

Em 96 foi approvada e passou para 3" dis
cussão com di pensa de intersticio, visto
ter ido julgada materia urgente.

• Em 97 entrou em 3& discussão e' foi sem de-
bate approvada, sendo are pectiva reso
lução submettida á sancção.

ISanccionada, foi convertida. na lei
n. 1842, de 2 de janeiro de 190 .

1907 193 3 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 720:000', supplementar a em 4 de dezembro,
varia verbas do art. 18 da lei A COmmissão deu parecer favoravel, que,
n. 1617 de 1906, sob n. 384, de 1907, foi a imprimir em 13

de dezembro,
Em 16 entrou em 2a discussão, que se encerrou

em debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

INa mesma data foi approvada e passou para
3& discussão, com dispensa de interstlcio,
a requerimento do Sr. Francisca Sá.

Em 1 entrou em 3a discussão e foi sem debate
approvada, sendo a respectiva resolução
submettida á sancção.

ISallccionada, foi convertida na lei
n. 1826, de 23 de dezembro de 1907.

3 de dezembro Autoriza a. abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
, de 48:000$, supplementar á em 4 de dezembro.

verba-Telegl'aphos-do artigo A Commissão dou parecer favoravel, que,
34 da lei n. 1617 de 1906, sendo ob n. 385, de 1907, foi a imprimir om 13
32:000$ para transporte do de dezembro.
pessoal e 16:000$ para o do Em 16 entrou em 2'" discussão, que se encerrou
material. sem debate, ficando a votaçii.o adiada. por

falta de numero.
Na mesma data foi approvada e passou para.

3" discussão.
Em 17 entrou e::n 3a discussão e foi sem de

bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submottida á. sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1833, de 26 de dezembro de 1907.

1907 196 3 de dezembro Approva a Convenção de 23 de Lida e remettida á Commissão de Consti
agosto de 1906, concluida na tuição e Diplomacia em 4 de dezembro.
cidade do Rio de Janeiro, na A Commissão deu parecer, que apresentou á.
Terceira Conferencia Interna- Mesa em 22 de dezembro.
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1907

1907

1907

1907

204

207

210

214

cional Americana, creando uma Em 23 entrou em discussão em ses ão secreta
Commissão Internacional de Ju- e foi approvada, sendo a respectiva reso
risconsultos, encarregada de lução submettida á sancção.
preparar os Codigos de Direito Sanccionada~ foi convertida na lei
Internacional Privado e Pu- n. I 34, de 27 de dezembro de 1907.
blico, para as relações entre
os paizes da America.

4 de dezembro Approva a resolução firmada no Lida e remettida á Commissão de Consti
Rio de Janeiro pela Terceira tuição e Diplomacia em 5 de dezembro.
Conferencia InternacionalAme· A Commis ão deu pare::er que apresentou a
ricana, em 23 de agosto de 1906, meza em 22 de dez mbro.
adh.erindo á ,c~nvenção Sani- Entrou em di' cnssão, em sessões secretas de
t~rla InternacIOnal de Was- 22 e '2 de dezembro citai approvada, sendo
blOgton. a respecti,a resolução submettida á sanc-

ção.
Sancciona<1a~ foi convertida na lei

n. 1861, de 9 de ja.neiro de 1908.

4 de dezembro Sujeita a distribuição todo os Lida e remettida á Commissão de Justiça e
feitos, petições e precatarias LegLlacão em 7 de dezembro .

. dirigidos aos juizes de direito A Commissão deu parecer favoravel, que
da justiça civil criminal do sob n. 3i8, de 1907, foi a imprimir em II
Districto Federal, inclusive os de dezembro.
que couberem ás varas de ju· Em 14 entrou em 2a discu ~ãQ, que se encerrou
risdicção limitada, ou que .e- sem debate, ficando a votação adiada por
nham um só escrivão priva- falta de numero.
tivo. Na me ma d'lta foi approvada e passou para

3a , com dispensa de intersticio, a requeri·
mento do Sr. Oliveira Figueiredo.

Em 16 entrou em 3a discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 17 foi approvada, sendo a respectiva
resolução ubmettida á sancção.

Sanccionada~ foi convertida na lei
n. 182i, de 23 de dezembro de 1907.

16de dezembro Regula o alistamento e o sorteio Lida e remettida.á Commissões de Marinha
militares e reorO'ani.za o exer- e Guerm e de Fmanças em 17 de dezembro.
cito. <> A Commissão de Marinha e Guerra deu pa-

recer favoraveI. que, sob n. 403 de 1907
foi remettido â de Finança em '18 de de:
zembro.

Esta deu parecer tambem favoravel, que,
sob n. 4.0 , de 1907, foi a imprimir com o
do n. 403, em 20 de dezembro.

Em 24 entrou em 2a discus ão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 26 foi approvada e passou para S" dis
cu~são, com di pensa de intersticio, visto
ter sido julgada materia urgente.

Em 27 entrou em 3& discussão. Orou o Sr.
Pire Ferreira. Encerrada a discu ,ão, foi
a.pprovada em vota.ção nominal, sendo a
respectiva re olução submettida á ancçáo.

Sanccionada. foi convertida na lei
n. I 60, de 4 de janeiro de 1908.

23 de dezembro Emenda o projecto do Senado, Lida. ~ rem~ttida a~ Commi~sões de Consti
n, 20, de 1907, que separa a tUlçao e DiplomaCIa e de Fmança em 23 de
LeO'ação BrazUeil'a em Guate- dezembro.
m:ta da do Mexico, annexan· A Commissão de. Constituição c .úiplomacÍiL
do.a á de Cuba e America e deu pal'ec~l' fa.voravel, que, sob n. 41:-,
autoriza o Presidente da Repu- de 1907, fOlremettido á de Finanças em
blica. a acreditar tambem no 24 de dezembro.
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Imperio da China o
do Brazil no Japão.

Ministro Independente de parecer da Commissão de
Finança. entrou em discussão unica. e foi
sem debate approvada e remettida ã Com
missão de Redacção.

Esta deu immediatamente parecer, sob
n. 422A, de 1907, o qual, ao requerimento
do Sr. Cllell:o Lisboa, foi posto immedia-'
tamente em discussão e sem debate appro·
vado, sendo a respectiva resolução sub
roettida ã ancção.

ISan cionada, foi convertida na. lei
n. 1865, de 9 de janeiro de 1908.

1907 225 1~3~e dez mhrv Autoriza a abertura do credito Lida, ficou sobre a mes:!., afim de, na fôrma
de 90:000 supplementar ã do art. 126, n. 2, do Regimento, ser
verba 25a «Juro dos empres- dada paJ a. a ordem dos trab",lbo , em 24
timos do cofre dos orphão ~ do de dezembro.
art. 45 da lei n.1617, de 1906. Em 26 entrou em 2a discu~~-o. que se encer

rou sem deba.te, frca.nd a. votação adiada
por falta de numero.

Em 27 fof approvada e pas ou para 3" di 
cussão. com dispensa de intersticio, a re
querimento do Sr. Francisco Glycerio.

Ii'm 28 entrou em 3' discus ão e foi sem de
bate approvada, endo a respectiva re o
lução submettida. á sancção.

ISancciolOada, foi convertida na lei
n. 1844, de 2 dejaneiro de 190 .

1907

1907

1907

226

227

228

23 de dezembro Autoriza a abertura do credito Lida, ficou sobre a mesa, afim de, na fôrma
de 67:761$810, supplementará doart. 126,n. 2, do Regimento, ser dada
verba lia do art. 45 da lei para ordem dos tra.balnos, em 24 de de-
n. 1617, de 1906. zembro.

Em 26 entL'OU em 2a discussão, que se en
cerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta. de numero.

Em 27 foi approva'ia e passou para 3" dis
cu ão.

Em 28 entrou em 3" discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a reepectiva re O'
lução 8ubmettida á ancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1845, de 9 de janeiro de 190 .

23 de dezembro Autoriza a abertUl'a do credito Lida, ficou sobre a mesa, afim de, na fórma
de 300:000" para occorrer ás do art. 126, n. ~, do Regimento, ser
despezas eom a representação dada para ordem dos trabalhos, em 24 de
do Brasil no 40 Congresso Me- dezembro.
dica Latino Americano, a reu- Em 26 entrou em 2& discussão, que se en
uir-se nesta Capital em 1909. cerrou sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numoro.
Em",-7 foi approvada e passou, para 3a dis

cussão, com dispensa de intersticio are·
querimento do Sr. Ferreira Chaves.

hlm 28 entuou em 3& discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a re pectiva reso
lução submet&ida ã sancção_

Sanccionada, foi convortida na lei
n. 1 -4, de 4 de janeiro de 1908.

23 de dezembro Autoriza a abertura do credito de' Lida, :fieou sobre a mesa atIm de ser na
129:896 960, supplemenfíar ál

l
, fórmal dOI art. 126, n. 2, do Regim~nto,

verba 20" do art. 2°, dIa lei dada para a ordem dos tra.balbos, em 24de
n. 1617, de 1906, para: oecorrer' d~zem<broJ.
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ás despezas de diversas con· Em 26 entrou em 2a discussão, que se en-I
signações do material do Hos- cerrou sem debate, ficando a votação adiaaa.
picio Nacional de Alienados. por falta de numero.

Em 27 foi approvada e pa_ilou para 3"
discussão, com dispensa de intersticio.
a requerimento do Sr. Francisco Gly
cerio.

Em 28 entrou em 3' discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva. reso
lução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1848, de 2 de janeiro de 190 .

1907 215 23dedezembro .\.utoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
extraord~nario de 30:510$700, em 23 de dezembro ..
para pagamento á Companhia Em 27, em virtude de urgeDcia concedida a
Norte Mineira, em virtude de requerimento do 'r. Feliciano Penna, en·
carta precatoria, expedida pelo trou em 2" discussão e foi sem debate ap·
juizo federal da 2· vara deste provada e pa sou para 38 com di pensa de
districto em 22 de agosto de intersticio ,isto ter ido julgada matel'ia.
1907. urgente.

Em 28 entrou em 2' oi~cussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida. á. sancção.

Sanccionada, foi con vertida na lei
n. 1862, de 9 de janeiro de 190 .

ANNOS

1907

1907 221 23 de dezembro Autoriza a abertura dos creditos Lida. ficou sobre a mesa. afim de. na. fórma
de 552:016 032 para a concluo do art. 126. n. 2 ser dada para a ordem
são das obras da Faculdade de do dia, em 24 de dezembro.
:}[edicina da Bahia e 50:000$ Em 26 entrou em 2" discussão e foi ·em de·
para a conclusão dos edificios bate approvado e pa .ou para 3', c:om dis
da :}Iaternidade da mesma ci- pensa. de intersticio a requerimento do
dade. r. Ferreira Ch:wes.

Em 2 entrou em 3& discussão e foi em de
bate approvado, sendo a respectiva reso
lução su bmettida á ancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1855, de 4 de ja.neiro de 1908.

222 23 de dezembro Autoriza a abertura do credlto de Lida, ficou sobre a mesa, a.fim de. na fõrma
l:I27$7JI,paraoccorreraopa- doart.126.n. 2, do Reaimento, serdada
gamento do augmento de ven- para a ordem dos trabalhos, em 24 de de
cimentos ao secretario do Ar- zembro.
senal de Marinha cio Rio de Ja· Em 26 entrou em 2" discussão, que se en·
neiro, de con formidade com o cerrou sem debate, ficando a votação a.diada
decreto n. 1732, de 1907. por falta da numero.

Em 27 foi approvada e passou para. a 3" dis
cussão com dispensa de inter-ticio. a reque·
rimento do r. Francisco Glycerio.

Em 28, entrou em 3& discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a re pevtiva. re olu
ção ubmettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida. na. lei
n. 1 51, de 2 de janeiro do 190 .

•

1007 224 23 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida, ficou sobre a mesa, afim de. na fól'ma
9.400:000' para conclusão do do art. 126, n. 2, do Regimento, -er
edificio da Bibliotheca Nacio· dada para a ordem dos trabalhos. em 24 de
nal. dezembro.

Em 26 entrou em 2~ discussão e foi sem de
bate approvada e pa ou para 3', com dis
pensa de intersticio, a requerimento do
Sr. L Azeredo.

Em 27 entrou em 3a discussão e foi em de·
, ba.te approva.da, sendo a re pecti va res)·

lução submettida á. sancção.
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1907

Sane ionada, foi convertida na lei
n. 1853, de 4 de janeiro do 1908.

23 de dezembro J.utoriza a abertura do credito de Lida, ficou sobre a mesaafimde ser, na fOrma
~ I :360';. upplementar á. verba do art. 126, n. ,do Regimento,dadapara
:')& do art. 22, da lei n. l.017, a ordem dos trabalhos em 4 de dezernbro.
de 1906, para pagamento da E:m 25 entro'l em 2' discussão, que e encer
gratificação de funcção, devida rou sem debate, ficando a votação adiada
a profes ores e coadjuvantes da por falta de numero. .
E cola de Guerra de Porto Em 27 foi approvada e passou para :" di'
.-\legre. cussão, com dispen a de inter ticio, a

requerimento do Sr. Francisco Glycerio.
Em 28 entrou em 3" discussão e foi sem de

bate approvada. sendo a respecti. Vil. reso
lução ubmettida á. sancção.

San eionada, foi convertida na lei
n. 185", de 4 de janeiro de 1908.

23 de dezemLro .\utoriza a abertura do credito Lida, ficou sobre a me a afim de ser, na fOr-
de R9:802,'021,supplementar li. ma do art. 1')6, n. 2 do Regimento, dada
verba 15&, «:\JIateriab, n. 19, do para a ordem dos trabalho em 24 de de·
art. 2~, da lei n. 1617, de dezembro.
1906. Em _6 entrou em 2& discus'ão, que e encer-

rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 27 foi approvado e pas ou para 3" dis
cu são, com dispensa de intersticio a re
querimento do r. Franci co Glycerio.

Em 28 entrou em 3· di cu são e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida á. sancção.

Saneeionada. foi convertida na lei
n. 185\1, de 4 de janeiro de 1908.

1907 233 23 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida,ficou sobre a mesa,atlm de ser, nafórma
473:884. '4173, supplementar á. do art.126,n. 2do Regimento, dada pa.ra a
verba 15a, consignação «Van ta- ordem dos trabalhos, em 24 de dezembro.
,gen de forragens e ferragens» Em 26 entrou em 2· discu são, que se encer
do art. 22, da lei n. 1617, rou sem debate, ficando a votação adiada
de 1906. por falta de numero.

Em 27 foi approvada e passou para 3& dis
cussão, com dispensa de intersticio a re
querImento do Sr. Franci co Glycerio.

Em 28 entrou em 3a discussão e foi em de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida á sancção.

Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1857, de 4 de janeiro de 1905.

1907 238 23 de dezeml)l'o Autoriza a abertura do credito Lida, ficou sobre a mesa, afim de ser, na
extraordinario de 00: 957$579, fOrma do art. 1;)6, n. 2. do Regimento,
para pagamento ao engenheiro dada para a ordem dos trabalhos,em 24 de
civil Luiz Thomaz da Cunha dezembro.
Navarro de Andrade, em vír- Em 26 entrou em 2a discussão, que se encer
tude de sentença. rou sem debate, ficando a votação adiada

por falta de numero.
Em 27 foi approvada e passou para 38 dis

cussão, com dispensa de intersticio a re
querimento do Sr. Francisco GJycerio.

Em 28 entrou em 3" discussão e foi sem de
bate approvada, sendo a respectiva reso
lução submettida. á sancção.

Saneeionada, foi convertida na lei
n. 1861, de 9 de janeiro de 1908.

1907 240 24 de dezembro Autoriza a. concessão de seis me· Lida, ficou sobre a mesa afim de ser, na
zes de lIcença com todos os fOrma do art. 126, D. 2, do Regimento
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i Parte

vencimentos ao Dr. Joaquim de dada para a ordem dos trabalhos, em 26 de
Toledo Piza e Almeida, Unis· dezembro.
tro e Presidente do Supremo Em 27 entrou em 2" discussão e foi sem da
Tribunal Federal, para. tratar bate approvada em escrutinio secreto e
de sua saude. passou para 3" com dispensa de .inter-

sticio, visto ter sido julgada ma.terIa ur
gente.

Em 28 entrou em 3" discussão e foi sem
debate approvada em ei'crutinio sec~eto,
sendo a respectiva resolução submattlda á
sancção. .

Sanccionada~ foi convertida na leI
n. 1847, de 2 de janeiro de 1908.

10





Proposi~ões iniciadas na Camara dos Deputados, emendadas

ANNOS DATAS ASSUMPTOS PROCESSOS

6 de julho.1903

1904

14

68

Autoriza o Poder Executivo a Lida e remettida a Commissão de Finanças
mandar erigir em uma das em 7 de julho.
praças desta Capital uma es· A Commissão deu parecer emendamdo, o
tatua em homenagem ao mare· qual sob n. 132, de 1907, foi a imprimir
chal Floriano Peixoto. em 9 de agostu de 1907.

Em 13 entrou em 2" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de numero.

(i;m 14 foi approvado o art. l° com a emenda
da Commis ão. Foi rejeitado o ,~rt. 2° e
foram approvados os arts. 3° e 4°. A pro
posição, assim emendada. passou para
3& discussão, com dispensa de intersticio
a requerimento do Sr. Coelho Lisboa.

Em 16 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, fica.ndo a votação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvada tal como passou em
2- iliscussão e remettida â Commissão de
Redacção.

Esta deu parecer que sob n. 165, de 1907
ficou sobre a mesa em 23 de agosto.

Em 24 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição
devol vida á Camara dos Deputados.

Acceitas a~ emendas pela Camara, foi a res
pectiva resolução submettida â sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1772 de 7 de novembro de 1907.

12 de agosto. Organiza o credito agricola .... ' Lida e remeitida â' Commi sões de Finanças
e de Justiça e Legislação em 13 de agosto.

A Commissão de Finanças deu parecer offe·
recendo emendas, o qual sob n. 131, de
1907, foi remettido a de Justiça e Legis
lação em 6 de agosto de 1907.

(i;sta deu parecer, concori:lando com as
emendas da Commissão de Finanças o qual
fOl a imprimir em 26 de agosto.

Em 28 entrou em 2" di cussão e foi sem de
bate approvado o art. l°. Entrou em dis
cussão o art. 2° que foi approvado. depois
de or,U'em os Srs. Francisco Glycerio e
Urbano .santos. Entrou em discussão o
art. 3°. Oral'am o' mesmos 81'S. Francisco
Glyceriô e Urbano Santos, ficando encer
rada a discussão e adiada a votação por
falta. de numero· Entrou em discl\8São o
art. 4". Orou o Sr. Franci co Glycerio,
ficando encerrada a discu são e adiada a
votação. eguiram·se em discu são, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada pOl' faHa de numero os arts. 5° a
32 e os <1dditivos offerecidos pelas Com
missões.

Em 29 foram appl'ovaàos os artigos com as
emendas das Commissões,. bem como os
addiLivos.

A proposição, assim emendada pa S011 para
3a discussão.

8m 6 de setembro entrou em 3" discussão.
OSr. Urbano Santo em nome da Commissão

de Finanças offereceu emenda, que foram

•
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postas conjunctamente em discus ão, fi
cando e ta em mais debate encerrada e
adiada a votação por falta de numero.

Em 9 foi approvada com as emendas e re
mettida á Commissão de Redac~o.

Esta deu parecer, que sob n. 218, de 1907,
ficou sobre a me a. em li de etembro.

Em 12 entrou o parecer em discussao e foi
sem debate appravado, sendo a proposição
devolvida a Caroara dos Deputados.

Acceita3 a em nuas pela Gamara., foi a
re pecti\'a resolução submettida á sancção.

San ionada, foi convertida na lei
n. 1782 de 28 de novembro de 1907.

r

1904 137 25de novembro Impõe aos administradores de offi· Lida e remettida. á Commissão de Justiça e
cinas de tipographia, lithogra Lc-rislação em 26 de novembro.
pbia, photographia ou gravu· A Gommi- ão deu par 'ceI' favoravel. que sob
ra, no Districto Federal e nos n. 144, do lfl05, foi a imprimir em 10 de
Estados,a obrigaçãode remettel" outubro de 1905.
á Bibliotheca. Nacional no Rio Em l(j entrou em 2" di cus Tio. Oraram os
de Janeiro, um exemplar de Srs. Feliciano Penna e Coelho e Campo .
cada obra que execuhrem. Encerrada a discu ,ão foi, a requerimento do

Sr..\. Azeredo. posta nominalmente a
votos e approvada. por 20 votos contra 16
e passou para 3'" discussão.

Em 8 de novembro emrou em 3a discus ão. O
Sr. Coelho Ca.mpos. ofi'ereceu emendas
que foram apoiada. e postas conjuncta.
mente em discussão, ficando esta sem roais
debate su pen a, afim de serem as emendas
sujeitas ao e:studo da Commis ão de Justiça
Logislação.

Esta deu parecer favornvel ás emendas, aos
art . lo e 2° e propondo a substituiçao da.
additiva. O parecer sob n. 19' ,de 1905, fui
a imprimir em 10 de novembro.

Em 1 continuou em 30. di CUS'u.o, que se en
cerrou sem deba.to, ficando a votação adiada
por falta de numero. .

Em 20 foi a.ppro"ada com as emendas e re
mettida á ommis ão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 207, de 1905,
ficou sobre a mesa em 23 de novembro.

Em 24 entrou o parecer em discussão. que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 25 foi approvado o parecer sendo a. pro
po ição devolvida á Gamara. dos Depu
tados.

A Camara. não tendo acceitado uma das
emendas, devolveu com o omcio n. 164 de
1907, lido e remettido a Commissã de Jus
tiça e Legisla iio em 3 de julho de 1907.

Esta deu par ceI' contrario á emenda, o qual
sob n. 357, de 1907 foi a imprimir em 2 de
dezembro.

Em 4 entrou a emenda em di cussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adia.da por [aI ta de numero.

Em G foi rejeit, a a emenda, sendo a propo
sição remettida a Commissão de Redacção
para redigil-a de accar,10 com o vencid .

Esta deu parecer que sobn. 377, de 1907, ficou
sobre ao mesa em 10 de ãezembro.
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Em II entrou o parecer em discussão e foi sem
debate approvado. sendo a respectiva reso
lução submettida á sancção.

Sal1ccioDada~ foi con.vertida na lei
n. 18':'5, de 20 de dezembl'ode 1907.

1.905 139 23 denovenibro Concede vitaliciedade aos om- Lida. e remettida ás Commissões de Mari-
ciaes e praças de pret dos nha e Guerra e de Finanças em 24 de no
corpos de Voluntarios da Patria vembro.
que ainda existem, aos mem· Em ~5 e 29 foram remettidos ás Commissões
bros do tribunae' militares em os requerimentos ns. 34 e 36, de 1905.
campanha e aos e tudantes de A CommLsão de Marinha e Guerra. deu pa
medicina que serviram como 1'ecer, otrerecendo, como emenda substi
contr-actados do Corpo de Saúde tuti va, o projecto n. 3. de 1906.
do Exercito em campanha. o O parecer. ob n. 55. de 1906, foi remettido á
soldo por inteiro de .eu pOBtO~ Commis ão de Finanças em 9 de julho.
naquelle tempo. Esta deu parecer olferecendo urr:a emenda

sub~titutiva, o qual ob n. 129, de 1906, foi
a imprimir em U de etembro.

Em 18 entrou em~" discus-ão. O Sr. Coelho
Lisboa o.lfe1'ecbu sub·emendas ao sub titu
tivo oiferecido pela Commi ão de Finança'!,
o qual loi po ta. conjunctamente em di 
cu~ ão, ficando esta u pen a na fôrma do
art. 144 do Regimento.

A Commis ão de Marinha e Guerra deu pa
recer favoravel á emen la . o qual sob
n. 213, de 1906. foi remettido á de Finanças
em 31 de outubro.

Esta deu parece!" sob n. 328, de 1906, oITere
cendo emendas, o qual foi a imprimir em
11 de dezembro.

Em 12 continuou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Pires Ferreira, Franci co Glycel'io e
Coelho Li boa. ficando encerrada a dis
Cl!ssão e adiada a votação por falta de
numero.

Em i5. depois de uma observação do Sr. Pre
idente, foi approvada com emendas e pa!l

sou para 3J discus ão.
Em 23 entrou em 3' d' cus ão. O Sr. Severi·

no Vieira oll'ereceu uma emenda, que foi
posta conjunctamente em di cussão. Ota
ram os r•. Coelho Li boa e everino Viei
ra. Foi po ta. conjunctamente em discussão
uma emenda offerecida pelo rs. Feliciano
Peuna e Moniz Freire. A di cu ão ficou
uspen~a na fórma do art. 144 do Regi

memo.
A Commis õe reunidas de Marinha e Guer

ra e de Finanças, deram parecer o.lferecen
do emendas ao substitutivo offerecido pelo
r. Feliciano Penna tendo o Sr. Pires [<'er·

reira dado ,oto em separado, propondo
outro substitutivo. O parecer, ob n. 31 de
1907, foi a imprimir em 26 dejunho.

Em 28 continuou em 3" discussão. Oraram os
81'S. Pires Ferreira, Franci co Glycerio e
Lauro odré, que oífereceu emenda, que
não foram acceita pela Mesa, attenta á.
natureza restl'icta d3. discussão. obre esta.
decisão suscitou-se uma que tão de ordem
em que tomaram parte diversos Srs. Sena
dore . Encerrada a discussão, foi approva
do o sub titutivo do Sr. Feliciano Pauna,
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com as emendas das Commissões reunidas
e a propo ição assIm emenda.da remettida
á. Commis ão de Reda.cção.

Esta deu parecer que sob n. ~ ,de 1907,
foi lido e a requerimento do Sr. Coelho
Lisboa po to immeditomente em discussão
em 1 de junho. Oraralll os Srs. Pires
Ferreira e Coelho Lisboa. tendo a aquelle
ofIerecido um requerimento.

Encerrada a di cussão, foi approvado o pa
recer, sendo a. proposição devolvida á
Camara dos Deputados.

A ceito pela Cilmaro. o substitutivo, foi a
respectiva resolução submettida. á. sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1687 de 13 de a.gosto de 1907.

142 25 de novembro Autoriza a concessão de seis me- Lida e remettida. á Commissão de Finanças
ze$ de licença COI11 ordenado ao em 27 de novembro.
bacharel João Pinto Martins do A Commissão deu parecer fa.voraveI que sob
Oliveira, procurador da Repu- n. 282, de 1906, foi a imprimir em 30 de
blica na secção elo Amazonas. novembro.

Em 7 de dezembro entrou em 2n discu são.
O Sr. Pir Ferreira o1fereceu uma emen
da, que foi posta conjunctamente em di 
cussão, ficando elSta suspensa na fórma do
art. 144 do Regimento.

A Commissão de Finanças deu parecer con
trario á emenda, o qual, ,ob n. 415, oe
1906, foi a imprimir em 27 de dezembro.

Em 15 de junho de 1907 entrou em 2& dis
cussão, qUE' se encerrou sem debate. fican
do a votação adiada por fa.lta de numero.

Em 19 foi approvada com a emenda, em es
crutinio secreto e pas ou para 3" cU cussão.

Em 26 en trou em :;a cUscu -são, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 27 foi approvada em escrutinio ecreto e
remettida á Commissão de Redacção.

I' Esta deu pa.recer, que sob n. 52,de 1007, ficou
~obre a mesa em 1 de julho.

Em 2 entrou o parecer em discus ão, que se
encerrou sem debate, ficando a vot1çno
adiada por falta de numero.

Em 4 foi approva.do o parecer, sendo 3. pro
posição devolvida á Camara dos Deputados.

1906

: ~

16 16 de julho . Releva a p1'escripção em que in- Lida e remettida ás Commissõos de Mal'i
correu o capitão-tenente hono- nha e Guerra e de Fino.nças em II de julho.
1'ario Dr. João Cordeiro da A Commi sã.o de Marinha O Guerra deu pa
Graça, para obter a contagem recer olIerecendo uma emenda substitu
do serviço milití1l' a que se jul- tiva. O parecer sob fi. 113, de 1906, foi re
goa com direito, para o e:tfeito mettiâ.o a de Finanças em 31 de outubro.
das gratificações addicionaes Esta deu pil.l'ecel' olfel'ecendo snb·omenda (),
que ll1e devem ser concedidas, emenda da lJommis ão de. Marinha e Guer
de accordo com o .Codigo dos ra, o qual, ob n. 361, de 1906, foiaimpri
I-nsUtutO$ de Ensino Superior e mil' em 18 de julho.
Secundari'O e regulamento da ll:m 23 entrou em 2a discussão que se encer
Escala Na.val. rou sem debate, fica.ndo a votaçàG adiada

por falta de numero
Em 27 foi approvada em escrutinio secreto

com a emenda da Commissão de Marinha e
Guerra e a sub·emenda da de Finanças.
A propoS,ição passou paira. 3& discu à,o,
com dispensa de inter ticio a l'e'l.uerimento I

do Sr. Pires Ferreira.
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Em 28 entrou em 3'" discussão que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 14 de junho de 1907 entrou novamente
em 30. discussão.

O Sr. Feliciano Penna requereu que a pro
posição voltasse á Commissão de Finanças.
O requerimento foi apoiado e posto em
discussão. Oraram os Srs. Pires Ferreira
e Feliciano Penna. Encerrada a discussão
foi approvado o requerimento, ficando adia·
da a discussão sendo a proposição devol
vida á Commissão de Finanças.

Esta deu pM.'ecer favoravel que sob n. 70,de
1907, foi a imprimir em 12 de julho.

Em 18 proseguiu a discussão, e foi sem mais
debate, approvada com a emenda que já
o havia sido em 2& e remettida á Commis
são de Redacção.

Esta deu parecer que sob n. 94,de 1907, ficou
sobre a mesa em 26 de julho.

Em 27 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição
devolvida á Camara dos Deputados.

1906

1(:106

53

57

.1

21 de agosto. Concede a pensão de 300$ men· Lida e remettida á Commissão de Finanças
saes, repartidamente á viuva e em 22 de agosto.
filha solteira do desembargador A Commissão deu parecer offerecendo emen
Luiz Antonio Fernandes Pi· da, o qual sob n. 372, de 1906, foi a impri·
nheiro. mil' em 19 de dezembro.

Em 23 entrou em 2" discussão, que se encer
rou em debate, ficando adiada a votação
por falta de numero.

Em 27 foi approvada em escrutinio secreto,
sendo rejeitada a emenda da Commi são
de Finanças e pas ou para 30. discussão com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. á Peixoto.

Em 28 entrou em 33. discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 12 de junho de 1907 entrou novamente
cussão. Foi posta. conjunctamente em dis·
am 3& discussão uma emenda off13recida pela
Commissão de Finanças. Eucerralta sem
debate a discussão, ficou adiada a votação
por falta de numero.

Em 14 foi approvada com a emenda em es
crutínio ecreto e remettida á Comrnissão
de Redacção.

Esta deu parecer que sob n. 21, de 1907, ficou
sobre a mesa em 19 de junho.

Em 20 entro,u o parecer em discnssão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

\Em 21 foi approvado o parecer, sendo a
,1 proposij;ão devolvida á Camara dos Depu·

'tallos.
Acceita a emenda pela Camara, foi a respe·

ctiva resolução ubmettida á ancção.
I Sanccionada, foi convert.ida na lei

n. 1707 de4 de setembro de 1907.
II

23 de agosto .. EquíparaJos -vencimento do subo Lida e remettída á CommLssão de Finanças I

secretariole dos amanuenses da em 25 de agosto.

.,

•
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Escola Polytechnica aos dos A Conunissão deu parecer favoravel, que
funccionarios de igual cate- sob n. 232. de 1906, foi a imprimil' em 9
goria das Faculdades de Medi- de novembro.
cina e de Direito. Em 13 entrou em 2' di cu ão. Foi apoiada.

uma emenda ofi'erecida palo Sr. A. Aza
rado.

O r. Coelho Lisboa justificou e enviou á.
mesa uma emenda. ubstitutiva.. Ficou
suspensa a discussão na fórma do 8.rt. 144
do Regimento.

A Commissã deu parecer favol'avel a emen
da do Sr. A. Azeredo e contrario a do
Sr. Coelho Li boa. O parecer ob n. 35,
de 19)7, foi a imprímir em 2 de junho.

Em 2 de julho continuou em ')~ dlscus ão.
Oraram os Sl' . Coelho Lisb a e Franci co
Glycerio. Encerrada a discu ~ão, ficou
adiada. a votação por falta de numero.

Em 4 foi approvada salvo as emeDd:J.s. Foi
approvada a emenda do r. A. Azeredo e
retirada a do r. Coelho Li boa. a reque
rimento deste. A proposição as im eman·
dad,~ pa ou para 3& discussão.

Em 8 entrou em 3~ discussão. O Sr. Coelho
Lisboa offereceu uma emenda substitutiva.

A emeDda foi apoiada e posta cODjunctamen
to em discussão, que ficou sem mai· debate
au pensa, na fórma do art. 144 do Regi
mento.

A Commissão de FinaDças deu parecer COD
trario á emenda do SI'. oelho Lisboa, o
qual sob D. 117, de 1907, foi a imprimir
em 2 de agosto.

Em 9 prosegui u em 3' discussão. Orou o
SI'. FraDcisco Sá, ficando encerrada a. di 
cussão e adiada a votação por falta de

Dumero.
Em 10, annunciada a votação, o Sr. Coelho

Lisboa requereu o adiamento da votação
a.fim da proposição voltar á Commissão de
FiDaDças para esta ouvir o Governo. O
requerimeDto foi apoiado, posto em discus
são esem debate rejeitado.

Foi rejeitada a. emenda. do Sr. Coelho Lisboa.
Foi approvada a proposição, com a emen
da adoptada. em ~a discussão e remettida
á Commiseão de Redacção.

Esta deu parecor que sob D. 152, de 1907,
ficou sobre a mesa em 19 de agosto.

Em 20 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de Dumero.

Em 22 foi approvado o parecer, seDdo a pro
posição devolvida á Camara dos Deputa
dos.

1906 125 5 de novembro Eleva a gratificação dos directo- Lida e remettida á Commissão de Finanças
res das Fa.culdades e Escolas em 7 de Dovembro.
Superiores que deHas não forem A Commissão deu parecer fàvoravel, que,
leDtes e os vencimentos dos sob D. 177, de 1907, foi a imprimir em 30
professores de scieDcias da. Es- de agosto de 1907.
cola 1 acional de BeHas Artes. Em R de setembro entrou em 2& discussão.

Foram apoiadas e postas conjunctamente
em discussão emendas ofterecidas. pelos
Srs. Coelho Lisboa e Belfort Vieira.. A dis
cussão ficou sem mais debate suspensa na
tórma do art. 144 do Regimento.
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A Commissão deu parecer contrario ás emen
das, o qual sob n. 203, de 1907, foi a imo
primir em fi de setembro.

Em 11 con~inuou em 2" discussão. Oraram os
Srs. Belfort Vieira e Alvaro Machado. En·
cerrada a discussão foi approvada com as
emendas e pa. sou para 3" discussão com
dispensa de intersticio a requerimento do
Sr. Pires Fel' 'eira.

Em 12 entrou em 3" discus.'ão e fúi sem de
bate approvada, tal como pa SOl! em 2", e
remettida á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 22', de 1907,
ficou sobre a mesa cm J3 ele setembro.

Em 14 entrou o parecer em discussão, que,
se encerrou sem debate, ficando a vota·
ção adiada por Calta. de numero.

Em 17 foi approvado o parecer, sendo a pro
posição devolyida á Ca.mara. dos Deputados.

Acceitas as emendas pela Camal'a, foi a res
pectiva resolução submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1773, de 7 de novembro de 1907.

138 ,l8de novembro Regula as ferias forenseg,

1906

1906

133 7 de novembro Estabelece penas para o crime de Lida e remettida á Commi'Jsão de Justiça e
peculato. Legislação em 9 de novembro.

Em 14 de setembro de 1907, e em virtude de
deliberação da Mesa, entrou, sem parecer,
em 2a discussão, que se encerrou sem de
bate, tlcando a votação adiada por falta de
numero.

~m 17 foi approvada e passou para 3" dis·
cussão, sendo, a requerimento do Sr. Coe
lho Lisboa remettida á Commissão de Jus
tiça e Legislação.

Est[l, deu parecer, ojferecendo emendas, o
qual, sob n. 23-1, de 1907, foi a imprimir
em 22 de setembro.

Em 25 entrou em 3' discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 27 foram approvadas as emenda.s, que
por conterem materia nova ficaram sobre
a mcza para passarem por mais uma di::;·
cussão na sessão seguinte.

Em 28 entraram as emendas novamonte em
discus ão, que se encerrou sem debate. fi-

, cando a votação adiada por falta de nu
mero.

Em 1 de outubro furam appro,adas as emen
das. Foi a proposição assim emendada,
ap;:>rovada e remettida a Commissão da
Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 243, de 1907,
ficou sobre a mesa em 3 de outubro.

Em 5 entrou o parecer em discussão e fo'
sem debate approvado, sendo a proposição
devolvida á Camara dos Deputados.

Acceitas as emendas nela Cam"ra, foi a res
pectiva resolução sübmettida;l, sancção.

Sanccionada, foi convertida na. lei
n. 1787, de 28 de novembro de 1907.

Lida e remettida á Commíssão de Justiça e
Legislação em 20 de novembro.

ii
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A Commis ão deu parecer olferecendo emen
das, o qua.l sob n. 307, de 1906, foi a im
primir em 4 de dezembro.

Em 6 entrou em 2" discu ão. O Sr. Severino
Vieira olfereceu ao art. lo uma emenda
substitutiva.

Ficou su pensa a di'cussão na fõrma do
art. 144 do Regimento. Seg-uiram-se em
discus ão os demais artigos, ficando adiada
a votação destes para occa ião opportuna.

A Commissão deu parecer contrario á emen
da, o qual ob n. 2", de I 07, foi a impri
Illir em 19 de junho de 1907.

Em 21 proseguiu em 2" di cu são e foi sem
debate approvada com as emendas da :iom
missão, ficando prejudicada a do Sr. e
verino Vieira, ubstitutiva de UJn,L das
da Commissão. A proposição as iro emen
dada, pa ou para 3" discu ão.

Em 26 entrou em 3" discus ão, qu e encer
uou sem debate, ficando ao votação adiada
por falta de numero.

Em 27 foi approvada em 3" discu~ -o com as
emendas adoptadas em 2lt e remettida á.
Commis'ão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 57, de 1907,
ficou sobra a mesa. em 3 de julho.

Em 4 entrou o parecer em di cu ão e fo!
sem debate approvado, sendo a proposição
devolvida á Camara do Depl.Jt, dos.

189 17 de dezembro Manda que sejam aproveitados Lida e remettida á Commi.Jio de Finanças
para o quadro dos empregados em 1 de dez mbro.
de Fazenda, os guardas das Al- A Commissão deu parecer emendando, qual
fandegas da Republica que ti- sob n. 399, de 1906, foi a imprimir cm -)1
varem feito concurso de l° en- de dezembro.
trancia. Em 22 foi julgada m,Lteria urgente a reque-

rimento do r. Feliciano Penna.
Em 23 en trou em ~" di cu são, que se encer

rou sem debate. ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 26 annunciada a votação, o Sr. Feliciano
Penna, em nome da Commissão do Fi
nanças, requereu e o Senado COD entiu na
retirada da sua emeu la. F i approvala a
propo içãoe pM ou para 3" di cu~ão, com
dispensa de inter ticio. visto ter sido jul
gado materia urgente.

gm 27 entrou cm 3" discussão. Foi lida,
apotad,~ e posto. conjunctamente em dis
cU6são uma emenda oü'erccida pelo r.
FeliciaDo Penna. Encerrou- e sem debate,
a discns ão, ficando a votação adiada por
falta ele numero.

Em 28 foi approvad::t com a emenda e re-

I
mettido á Commi~são de Redacçã.o.

Esta deu parecer que ob n. 428, de 1906,
ficou sobre a mesa. em 29 de dezembro.

Em 2 de maio de 1907 entrou o parecer em
I discussão, que se encerrou sem debate, fic-

I ando a votação adiada por falta de numero.
Em 17 foi approvado o parecer, sendo a pro

posiçi.i.o devolvida á Camara dos Deputados.
Acceita a emenda pela namara. foi a respe-

ctiva resoluçfí.o submettida á. sancção.
Sanccjonada. foi convertida na lei

I n. 166:>, de 27 de junho de 1907.
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1906 203 24 de dezembro

PROCESSOSAS UMPTOS

iutoriza a restituição á Empreza Lida e remettida á Commissão de Finanças
Luz Electrica da cidade de Ja· em 25 de dezembro.
~uarão, Estado do Rio Grande A Commissão deu parecer, emendando, o qual
elO Sul, da quantia de 28:800$, sob n. 245, de 1907, fui a imprimir em 4 de
importancia de impostos de im- outubro de 1907.
portaçãoqueaquetlaCompanhia Em 14 entrou em 2& discussão e foi sem de
pagou á Alfandega daquelle Es- bate approvada com a emenda e passou
tado. para 3& discussão.

Em 18 entrou em 3& discussão e foi sem de
'bate approvada com a emenda adoptada em
2" e 'remettida á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer. que, sob n. 282 de 1907,
ficou sobre a mesa em 21 de outubro.

Em 2.2 en trou o parecer em discussão e foi
em debate aPPl'ovado, sendo a proposição

devolvida á Camara dos Deputados.
Acceitas as emendas pela Camara, foi a res

pectiva resolução submettida á sancção.
Sanccionacla. foi convertida na lei

n. 179 ,de 12 de dezembro de 1907,

24 de dezembro Releva a pre"cl'ipção em que ín- Lida e remettida á Commissão de Finanças
correu o soldado reformado Ma- em 26 de dezembro.
noel Dionisio de ant' ....nna para A Commissão deu parecer emendando, o qual
receber o soldo a que tem di- sob n. 3'>1. de 1907. foi a imprimir em 16
direito. de novembro de 1907.

Em 21 ent!'ou em 2" discus"ão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 22 foi approvada em escrutinio secreto
com a emenda da Commissão de Finanças.
e passou para 3& discussão com dispensa
de intersticIo a requerimento do Sr_ Coelho
e Campos.

Em 23 entrou em 3' discussão, que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 22 foi approvada com a emenda adoptada
em 2& discussão e remettida á Commissão
de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 358, de 1907,
ficou sobre a. mesa em 5 de dezembro.

Em 6 enteou em discussão e foi sem debate
approvado o parecer. sendo a proposição
devolvida á Camara dos Deputados.

2061906

... 1.

1906 20

.

25 de dezembro Crêa o ln tituto de Pathologia Lida. ficou sobre a mesa para, na. fõrma do
Experimental de Manguinhos. art. 162, n. ;l, do Reo-imento, ser dada.pa.r.a. _

a ordem do dia, em 26 de dezembro.
Em 29 entrou em 2' discus ão. Orou o

Sr. Erico Coelho. Ficou encerrada a dis
cus~ão e adiada. a votação por falta de
numero.

Em 13 de junho de 1907 entrou de novo em
2" discussão. O. Sr. Francisco Glycerio
orrereceu emenda, que foram apoiadas e
postas conjunctamente em discu são. O
r. Erico Coelho. em nome tia Commis ão

de Saúde Publica oifel'eceu uma emenda
substitutiva, que foi lida e posta conjun
ctamente em discussão, ficando esta sus
pan a na fórma do art. 144 do Regimento.

A Commi são de Finan~.a.s deu parecer con·
trario ás emendas do Sr. Francisco Gly·
cerio e da Commissão de Saude Publica.

O pa.recer sob n. 73 de 1907, foi a imprimir
em 12 de julho.
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Em 17 continuou em 2& discussão. Oraram
os Srs. Erico Coelho o Virgilio Damasio,
ficando adiada a discussão.

Em 18 continuou em 2.· discussão. Oraram
os Srs. Foliciano Penna e Erico Coelho,
ficando oncerrada a discussão e adiada a
votação por falta de numero.

Em '.>3 de julho annunciad:J. a votação, foram,
a requerimento dos Srs. Feliciano Penna,
Erico Coelho e Francisco G1ycerio, reti
radas as emendas offerecidas pelas Com
missõe de Finanças e de Saúde Publica e
pelo r. Francisco Glycerio.

Foi approva.d.a a propo ição e passou para
3" di cussão com dispensa de intersticio, a
requerimento do Sr. Feliciano Penna.

Em 24 entrou em 3" discussão. Foram postas
conjunctamente em discu ão lJ. emendas
olferecida pela Commi são de Finanças e
pelos rs. Brazilio da Luz e Erico Coelho.

Orou o Sr. Barata Ribeiro, que offereceu
uma emenda, que foi posta conjunctamente
em discussão, ficando esta sem mai debate
suspensa, nD. fôrma do art. 144 do Regi
mento.

A Commissão de Finanças deu parecer que,
ob n. 179, de 1907, foi remettido a de aúde

Publica em 30 de agosto.
Esta deu parecer, opinando a maioria pela

acceitação das emendas oiJerecida pela
mesma Commissão .

O parecer sob n. 289, de 1907, foi a impri
mir em 24 de outubro.

Em 28 pro eguiu a 3" discussão. Oraram os
Srs. Erico Coelho e Feliciano Penna. En
cerrada a. discussão foram approvadas as
emendas e sub-emenda o.trerecidas pela
Commi são de Finanças.

Foi a proposição, assim emendada, appro
vada e remettida á Commissão de Redacção.

E ta deu parecer que, sob n. 305 de 1907.
ficou sobre a mesa. em 4 de novembro.

Em 5 entrou o parecer em discu são e foi
sem debate approvado. sendo a propo ição
devolvida a Camara dos Deputado .

Acceitas as emendas pela Camara, foi a 1'0'
pectivaresolução snbmettida á. sane 5:0.

oSanccionada, foi convertida na lei
n. 1812, de 12 de dezembro de 1907.

1907 3 3 de maio. Eleva os vencimentos dos Preto- Lida e remettida á Commissão de Finanças
res do Districto Federal. em 24 de maio.

A Commissão deu parecer favoravel, que sob
n. 60, de 1907, foi a imprimir em 5 de
julho.

Em 9 de julho entrou em 2& discussão. Foram
apoiadas e postas conjunctamente em dis
cussão emendas olferecidas pelos Srs. Au
gu to de Vasconcellos e outros, e Coelho
Lisboa e outros, ficando a discussão sus
pensa na fórma do art. 144 do Regi
mento.

A Commissão de Finanças deu parecer accei·
tando as emendas, com a sub-emenda. que
o.tl'ereceu. O parecer sob n. 87, de 1907,
foi a imprimir em 22 de julho.
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I,

1907 4

Em 24 continuou em 2a dis ussão, que e
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta. de fi umero.

Em 26 foi approvada com a emendas e sub
emenda.~ e pa~sou para 3a discussão com
dispensa. de IDtersticio, a requerimento do
Sr. Coelbo Lisboa.

Em 27 entrou em 3" discussão. O Sr. Pires
Ferreira justificou e mandou á Mesa. uma
emenda, que conjunctamente com outras
offerecidas por diversos Srs. Senadores,
foram apoiadas e postas cflnjunctamente
em discussão, que ficou suspensa na fõrma
do art. 144 do Regimento.

A Commi são deu parecer fa.voravel ás emen
das, o qual sob n. 149, de 1907, foi a im
primir em 14 de agosto.

Em 19 proseguiu em 3& discussão, lJ,ue se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvada com emendas e remeto
tida á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 164, de 1907,
ficou sobl'e a Mesa em 23 de ago to.

Em 24 foi approvado o parecer, sendo a
proposição devolvida á Camara dos Depu
tados.

Com offieio n. 613 de 1907, a Camara de
volveu, por tel' regeitado uma das emen
das, que foi remettida á Commissão de Fi
nanças em 23 de dezembro. Em virtude de
urgencia requel'ida pelo r. A. Azeredo, a
emenda entrou em discussão em parecer e
foi sem debate regeitada, sendo a propo&i
ção remettida á Commi,são de Redacção
para redigil-a de accordo com o vencido.

Esta deu parecer que ob n. 422 de 1907 foi
lido e immediatamente posto em di cussão
e endo approvado.A re pectiva resolução
rói ubmettida á ancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1863, de 9 de janeiro de 1908.

23 de maio. Autoriza a abertura do credito Lida e remettida á Commissão de Finanças
de 25: OOO~ supp1ementar a em 24 de maio.
verba--Eventuaes-do art. 2" A Commi são deu parecer, sob n. 102, de
'da lei n. 1453, de 1905. 1907. requerendo que se pedissem infor-

maçãe ao Governo.
O parecer foi lido, po to em discussão e sem

debate approvado em 26 de julho,
Em 30 exped.iu-se Mensagem.
Com a. Mensagem, n. 82, de 1907, do Sr. Pre·

idente da Republica, vieram as informa· ~
ções, que foram remettidas á Commissão
em 9 de agosto.

A Commis"ão deu parecer, sob D. 156, de
1907, offerecentlo como emenda substitu
tiva. o projecto n. 16. de 1907.

O parecer foi a imprimir em 23 de agosto.
Em 26 entrou em 2& diBcussão, que se en

cerrou sem debate, ficando a. votação
adiada. por falta de numero.

Em 27 foi approvado com ~meDd~ da Com
missão e passou para 3& dI cussao.

Em 30 entrou em 3& discussão e foi sem debate
approvado com a emenda adoptada em 2a

e remettido á Commissão de Redacção.
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1907

1907

7

12

1 de

I de

E ta deu parecer, que sob n. 20~, de 1907,
ficou sobre a. mesa em 5 de setembro.

Em 6 o parecer entrou cm discu são, que e
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por I'alta de numero.

Em 9 foi approvado o parecer, sendo ao pro
posição devolvida. á Camara dos Deputados.

Acceita a emenda, foi a respecti va re olução
submettida á sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1794, de 5 de dezembro de 1907.

, h 't' b t d iit Lida e remettida â. Commissão de Finanças
Jun o. l1.U orlz~ ~ ~ er ura o cr~ o em S de junho.

de 4.9~_, supplemental
o

ás A Commissão deu parecer, ob n. 128, de
v~rba 8~ e 20 d_o ar,t. 6 da 1907, opinando que e ofIlcie ao Governo,
leI n. 1403, de 1900, paIa occor- levando ao seu conhecimento a necessi
reI' ao pagamento do ~oldo e dade de novo proce so para que possa. ser
etapa que, ~o exerCICIO •CEI" sati feito o compl'omi o, que a propo ição
rente compet~reID: ao capItao- tem por objecto attender.
tenente Ho I a c 1 o Nelson de O parecer foi lido, posto em discussão e em
Paula Barros. debate approvado em 2 de agosto.

Em 6 expediu-se Men agem.
Com a Men agem n. 119 A, de 1907, do

Sr. Presidente da Republica, vieram as
informaçõe , que foram remettida ii. om·
missão em 10 de setembro,

A Commis ão deu pa.recer, o:fferecendo como
emenda subs~itutivao projecto n. ~8 delgO?

O parecer, sob n. 246, de 1907, foi a impri
mir em 4 de outubro .

. Em 8 entrou em 2" di cussão, que se encer
rou em debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 11 foi approvada com a emenda da Com·
missão e pa sou para S" discussão.

Em 16 entl'ou em S" dis:mssão, qu e encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 18 foi approvada com a emenda adoptada
em 2" discussão e vae ser devolvida a Ca
mara dos Deputados, indo antes á Com
mis ão de Redacção.

A Commissão deu parecer, que, sob n. 2 S,
ficou sobre a mesa em 21 de outubro.

Em 22 entrou o par ceI' em discussão e foi
sem debate approvado sendo a proposição
devolvida á. Camara dos Deputado.

Sanccionada, foi conver&ida na lei
n. 1 12, de 19 de dezembro de 1907,

junho, Autoriza a abertura do credito Lida e rem~ttida á Commissão de Finanças
especial de 38:729 '4' 6 para pa- em 3 ~~Junho.
gamento, até o fim do exercicio A. c,ommls.ao deu parecer. sob o. 1.1°" de
de 1906, de gratitic:J.\ões de 19.~7, otreregendo emendas, o qual fOI a. lm
funcção que competem a II pl_Imlr em - de.a~osto,_
profe ores e 13 coadjuvantes Em o entrou en;t 2 dlscussao: q_ue ~e ~:lO~errou
do oo.s:no da E cola le Guerra. s,em debate. hC:lndo a votuçao adiada. por

• u . lalta de numero.
Em 6 foi appronda com as da Commis ão e

passou p:l.l'a 30. discussão com dispon :J. de
10 tersticio, a reQ.uerimento do r. Moniz
F!'eire.

Em 8 entrou em 3" di cussão .e foi sem de
bate approvada com as emendas adoptadas
em 2,' discussão e vae Bel' devolvida á Ca·
mara dos Deputados, indo antes á Com
missão de Redacção.
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Esta. deu parecer, que sob n. 144, de 1907,
ficou sobre a mesa em 10 de agosto.

Em 12 entrou o parecer em discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
a.diada por falta de numero.

Em 14 foi approvado o parecer, sendo a pro
posição devolvida á Camara dos Depu
tados.

Acceitas as emendas pela. Camara foi a res
pectiva resolução submettida á sancção.

8anccionada, foi convertida na lei
n. 1779, de 21 de novembro de 1907.

1907 27 13 de junho. Declara que não são ,italicios OS Lida e remettida á Commissão de Justiça e
funccionarios da justiça local do Legislação em 14 de dezembro.
Districto Federal, de que tra- A Commissão deu parecer, sob n. 101, de
tam o art. 8° n. VII e o art. 58 1907, offerecendo emendas, o qual foi a im-
da lei n. 133 , de 1905. primil' em 26 de dezembro.

Em 9 de agosto entrou em 2& discussão, que
e encerrou sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numero.
Em 10 foi approvada em 2& discussão, com a

emenda da Commi são de Justiça e Le
gislação e passou pa.ra 3& .

Em 20 entrou em 3& discussão. Foram apoia
das e p<>stas conjunctamente em discussão
emendas additivas, offerecidas : uma pelo
Sr. Belfort 'i ieira e outra pelo Sr. Erico
Coelho. A discussão ficou suspensa, na.
fórma do art. 144 do Regimento.

A Commissão de Justiça e Legislaçã.o deu
parecer, sob n. 220, de 1907. opinando
pela rejeição da emenda do Sr. Belfort
Vieira. e propondo urna substitutiva á do
Sr. Erico Coelho. O parecer foi a imprimir
em 12 de setembro.

Em 21 continuou em 3& discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por fa.lta de numero.

Em 23 fui approvada com emendas e vae ser
devolvida á Camara do Deputado, indo
antes á Commis ão de Redacção.

E ta deu parecer, que sob n. 237, de 1907,
ficou sobre a me a em 26 de setembro.

I Em 27 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate appl'ovado, endo a proposição
devolvida á Camara dos Deputados.

Acceitas as em6ndas pela Camara foi a res
pectiva re olução submettida á. sancção.

8anccionada, foi convertida na lei
n. 1823, de 19 de dezembro de 1907.

1907 35 20 de junho. Concede a D. Amandina Esteves Lida e remettida á Commissão de Finança.s
a pensão correspondente ao em 21 de junho.
montepio constituido por seu A Commis_ão deu parecer, offerecendo emen
pae Leopoldl) Justiniano E~· dus, a qual sob n. 74, de 1907, foi a im
teves, fiel da Alf;llldega de Flo- primir em 12 de julho.
rianopolis, no Estado de anta Em 26 entrou em 2& discussão e foi sem
Cathal'ina. debate approvada em escrutinio secreto,

com as emendas da Commissão e passou
para a 3' discussão.

Em 10 de agosto entrou em 3" discussão, que
se encerrou sem deba.te, ficando adiada a.
votação por falta. de numero.
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Em 14 foi approvada em escrutínio s creto
com a' emendas adoptada em 2" disclksão
e remettida. ii. Commissão de Redacção.

Esta deu parecer. que sob n. 150, do 1907,
ficou sobre a mesa cm 19 de agosto.

Em 2 entrou o parecer em discu. ão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada par falta de numero.

Em 22 foi approvado o parecer, sendo ao
proposição devolvida r~ Ca.mara. tIo De
putados.

Acceita ao emenda pela Camara, foi a res
pectiva resolução submettíd I ,i sancção.

8ancciona<la, foi convertida. na lei
n. 1829, de 26 de dezembro de ID07.

1907

1907 47

1 de julho. Declara comprehendido na ex- Lida e remettida á. Commi' ão de ~larinba e
cepção do art. 1" da lei n. 981, Guerra em 3 de julho.
de 7 de j neiro de 1903, para o Ao Commissão deu pareceI'. oifereceodo
fim de contarem antiguidade emenda, o qual, sob n. 24:.., de 1907, foi
de official, da datas das res- a imprimir em 1 de outubro.
pectivas commissões, os alferes Em 5 entrou em 2" discu. são, que se encerrou
e 20" tenentes promovidos a 3 sem debate, ficando a votação adiada por
de novembro de 1894, que es- falta de numero.
tiverem nas condições que es- Em II foi approvada e passou para 3" di
tabelece. cussão.

Em 17 entrou em 3& di'cus ão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 18 foi approvada a proposição com a
emenda adoptada em 2" discus 1.0 e vae er
devolvida á Camara dos Deputados, indo
antos á Commissão de Redacção.

A Commissão deu parecer, que sob n. 284,
de 1907, ficou sobre a mesa em 21 de ou
tubro.

Em 2"2 entrou em discussão o parecer e foi
sem debate approvado, sendo a propo ição
devolvida á Camara dos Deputados.

icceita a emenda pela Camara. foi a respe·
ctiva resolução submettida á. sancção.

8ancciona<la, foi convertida na lei
n. 1836, de 20 de dezembro de 1907.

1 de julho, Supprime os logares de presi- Lida e remettida á Commissão de Finanças
de~te e vice-pr~sidente da em 3 de julho.
CaIXa de ~onversao e crea o A Commissão deu parecer, 011'erecendo emen
c~rgo de dlrector, com o ven- das, o qual sob n. 77, de 1007, foi a im
cunento .que act.ualmente per- primÍL' em 12 de julho.
cebe o VIce-preSIdente. Em 15 entrou em .• discussão, que se encer-

rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta. de numero.

Em 16 foi approvada com emendas e passoll
para 3& discus ão, com dispensa de inters
ticio, a requerimento do Sr. Feliciano
Penna,

Em 18 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate,ficando a votação adiada
por f II ta ue numero.

Em 23 foi approvada com as emendas adopta·
das em 2& e remettida á Commissão de
Reda ·ção.

Esta deu parecer, que sob n. 95, de 1907,
ficou obre a mesa em 26 de julho.
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Em 27 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição
devolvida á Camara. dos Doputados.

Acceitas as emendas pela Camara dos Depu
tados, foi a respectiva re olução submet
tida á sancção.

Sanccionada, foi convertida n:t lei
n. 1701, de 29 d agosto de 19::l7.

1907 54 8 de julho. Fixa a despeza. do 1Iinisterio das Lida e remettida á. Commissão de Finanças
Relações Exteriores para o em 9 de ,jnlho.
exercício de 1908. A Commissão deu parece;, otferecendo emen-

das, o qual sob n. 176, de 1907 foi a im
primir em 30 de a:;osto.

Em 10 de setembro entl'OU em 2' discussão.
Oraram os Srs. Fl'ancisco Sã.. Francisco
Glycerio e Pires Ferreira. Encerrada a
discussão foi approvada com as emendas
da Commissão e pas ou para 3" di cussão
com dispensa de intersticio, a requerimento
do SI'. Francisco Gly-cerio.

Em 11 entrou em :3" di cussão. O Sr. Fran
cisco Glycerio em nome da Commissão de
Finanças, oifereceu uma emenda, que foi
posta conjunctamente em discussão. En
cerrada esta foi approvada a proposição
com a emenda otferecida nesta di cussão
e. as adoptadas em 2" e vae ser devolvida
á Camara, indo antes â Commissão de Re·
dacção.

Esta deu parecer, que ob n. 227, de 1907,
ficou obre a mesa em 13 de setembro.

Em 14 entrou I) parecer em discussão, que e
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 17 foi approvado o parecer, sendo a pro·
posição devohida á Camara dos Depu
tados.

Acceitas as emendas pela Camara, foi a
respectiva resolução submettida á saucção.

Sanccionada, foi convertida nos arts.
9 e 10 da lei n. 1841, de 31 de dezembro
de 1907.

1 Parle

1907 57 10 de julho. Fixa as forças de terra.
exercicio de 190 •

para. o Lida e reme~tida á Commissáo de Marinha e
Guerra em 12 de julho.

A Commissão deu parecer, olferecendo emen·
da, o qual sob n. 115, de 1907, foi a im
primir em .2 de agosto.

Em de agosto entrou em 2" discussão e foi
sem debate approvado com a emeada da.
Commissão (' pa.ssou para 3& discussão.

Em 12 eutrou em 3" discussão. Orou o r. Al
varu Machado olferecendo emendas, que
foram apoiadas e postas conjuncta.mente
em discussão. Orou o Sr. Pires Ferreira,
ficando a diseussão suspeasa na fórma do
art. 144 do Regimento.

A Commissão de ~rarinha e Guerra deu pa·
recer, sob n. 153 de 1907, acceitando as
emendas, com a sub-emenda, que oJferece.
O parecer foi a imprimir em 21 de agosto.

Em l!3 proseguiu em 3" di cussão que se n·
cerrou sem debate. O Sr. Pires Ferreira

12
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19:17 59 11 de julho.

.

requereu que a proposição voltasse á Com·
mi são de Marinho. e Guerra. O requeri
mento foi apoiado e posto em discussão,
que e encerrou sem debate. ficando pre
judIcado por fa.lta de numero para votai-o.

Na. mesma. data., bavendo numero legal foi
annunciada a votação da proposição. O
Sr. Pires Ferreira repetiu o seu requeri
mento de adiamento, que foi apoiado, po to
em discus ão e ~em debate approvado.
Ficou adiada a votação e reabel'&a a dis
cu são da proposição, que foi remettida á
Commis ão.

A Commi são de perecer opinando que sejam
mantida.s, as opiniãe contida.s nos seus
parecere.

O parecer sob n. 197. de 1907, foi:Ao imprimir
em 2 de setembro.

Em ;) continuou em 3& di cu são, que e en
cerrou em debate, ficando a. votação
adiada por falta de numero.

Em 9 foi approvada com as emendas do Sr.
Alvaro 1acha.do, com ub·emenda da Com
missão de Marinha e Guerra e remettida
á Commis ão de Redacção.

E ta deu parecer que, sob n. 215 de 1907,
ficou sobre a mesa em 11 de setembro.

Em 12 foi posto em discu são e sem debate
approvado o pa.recer, sendo a propo ição
devolvida á. amara dos Deputado.

Acceitas as emenda pela Camara roi á res
pectiya resolução submettida ,í sancção.

l!õõ;tLllCci nada., foi oonvertida na lei
n. 1767, de 31 de outubro de 1907.

Concede aos Jenti ta diplomados Lida. e remettida á Commi ão de ln trucção
pela Escola de Odontologia de Publica em 12 de julho.
S. Paulo, antes da data do seu A Commissão deu par ceI' oU'erecendo emen
reconhecimento olicial, os di· da, que ~ob n. 200 de 1907 foi a imprimir
reitos e regalias decorrentes do em 3 de ~etembro.
decreto que equiparou o mesmo Em 1:.. entrou em 2" djscu ~ão e foi sem de
instituto ás escolas omciaes. bate approvada com as emeadas da Com-

mis ão e passou para 3".
Em 18 entrou em 3" discu são, que se eo·

cerrou sem debate'. ficando ..~ votação
adiada por fltlta. de numero.

Em ')3 foi approvada com a emenda adoptada
em 2' di cussão e vae ser devolvida. á Ca
mara dos Deputado, iodo antas á. Com
mi são de Redacção.

A commis ão deu parecer, que sob n. 238 de
1(107, ficou sobre a me :~ em 20 de se
tembro.

I.;m 27 entrou em discussão e 'foi sem
debate aIlprovado o parecer, sendo a pro
posição devolvida á. Camara. dos Deputados.

Sancciona<.la, foi convertida na lei
n. 1 07, de 12 de dezembro de 1907.,

1907

: "

72 23 de julho. li'ixa os vepcimentos do fieis e Lida e remettid:t á Commhsão de Fioaoças
dos g;uardas da Intenc\encia Ge- em ~4 de:julho.
1'301 da. G!:(erra. A Commis ão deu parecer, oJfereceudo emeo-

da , o qual sob o a. 18~, de 1907, foi a im
primir em 3 de a.gosto,
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1907 84 31 de julho.

Em 3 de setembro entrou em 2" discussão
que se encerrou sem deba.te, ficando a vo
tação atiiada por falta de numero.

Em 9 foi approvada com a emendas da Com
missão e passou para 3' discus;âo, com a
dispensa de intersticio a. requerimento do
Sr. Pires Ferrei:'a.

Em :0 entrou em 3' discussão. O Sr. Pires
Ferreira justificou e mandou á Mesa uma
emenda, que foi apoiada e po ta conjun
ctamente em discus'ão, firando esta sem
mais debate. suspensa Da fárma do art. I-W
do Regimento.

ACommissão deu parecer contrario á emen·
da, o qual sob n. 269, de 1907, foi a im
primir em 18 de outubro.

Em 91 proseguiu em 3" discu 'são. Oraram
O" Srs. Pires Ferreira e Urbano antos.
Encerrada a di cussão foi rejeitada a
emenda do r. Pires Ferreira. Foi appro- ..
,ada a proposição com a emenda adopta
da em 2" e vae ser devolvida á. Camara
dos Deputados, indo antes á CommLsãu
de Reda.cção.

A Commissão deu parecer que sob n. 2 i,
,i de 1907, ficou sobre a mesa em 23 de ou
? tubro.
Em 24 entrou o parecer em di. cllS:;ão e fui

sem debate approvado, seOllo a propo ição
devolvida á Camara dos Deputados.

Acceita a emenda pala Camara, fui a res
pectiva resolução ubmettida á saneção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1849, de 2 de janeiro de 1V08.

Fixa o numel'O, classe e venci· Lida e remettida á Commissão de Finanças
mentos dos empregados das AI· em I de agosto.
fandegas do Rio de .Janeiro e.\. Commi 'são deu parecer favoravel, q~e
de "antos. sob n. 1 6, de 1907, foi a imprimir em

30 de agosto.
Em 2 de etembro entrou em 2'" discussão e

foi sem debate approvado e passou para
3' com dispensa de intersticio a requeri
mento do Sr. Pires Ferreira.

Em 3 entrou em S" discussão. O Sr. Fires
Ferreira o:ffereceu uma emenda, que foi
apoiada e po ta conjunctamente em dis
cussiio, que ficou em mais debate sus
pensa. na fárma do art. 144 do Reo-imento.

A Commissão de Finanças deu parecer favo
ravel à emenda, o qual ob n. 206, de
1907. foi a imprImir om 6 rie etembro.

Em lO continuou em 3" discus ão e foi sem
debate approvada com a emenda do r. Pi·
res Fereira e vae ser submettida á sanc
ção, ind0 antes á Cornrnissiio de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 217, de 1907,
tlcou sobre a mesa. em 11 de setembro.

Em 12 foi postú em discussão e sem debate
approvado o parecer. sendo a proposiçã.o
devolvida á Camara dos Deputados.

Acceita a emenda pela Camara dos D pu-

I
tados, foi a l'espectiYa 1'e olução submeto
tida á sa.ocçiio.

I
San ·cionada. foi convertida 080 lei

n. 1743, de 3 de outubro de 1907,
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1907 91 16 de agosto. Fixa a despeza do Mini terio da Lida. e remettida. á Comissão de FinanQas em
Guena para. o exercicio de 19 de ago to.
1908. A Comi::!são deu parecer, offi recendo emen·

das, o qual, 'ob n. 320 de 1907, foi a. imo
primir em 16 de novembro.

Em 19 entrou em 2" discr:ssão. Orara.m os
Sr'. Pires Ferreira e Oliveira. Yalladão.
FOl'tlm apoiada e postas conjunctamente
em discussão emendas otl'erecidas pelo
Sr. Francisco Glycel'io, Pires I' erreira e
Oliveira Valladão. Ficou uspensa adis·
cussão na fórma do art. 144 do Regi
mento.

i\. Commissão deu parecer contrario (lS
emenda, o qual sob n. 326, de HJ07, foi a
imprimir em 22 de novembro.

Em 25 proseguiu em 2" discussão. Orou
o r. Pire Ferreira. Encerrada. adis·
cus,ão, ficou adiada a votação por falta
de numero.

Rm 2,' foi approvada com as emendas otre·
re idas pela Commi são. tendo sido rejei
tadas as outra emendas e pas ou para 3"
discussão.

Em 2 de dezembro entrou em 3" discussão.
Foram apoiadas as emendas do r. Lauro

odré. Orou o Sr. Pires Ferreira. Foram
apoiadas as emendas ofrerecida pelo
Sr. Pires Ferreira e Victorino Monteiro.
Ficou a discussão suspensa. m:. fórma. do
art. 144 do Regimento.

A Commissão deu parecer, qu sob n. 394 de
1907, foi a imprimir em 16 de dezembro.

Em 17 proseguiu em 3" di cu são e foi sem
debate approvada com emendas e vae ser
devolvida. á Camara do Deputado, indo
antes á. Commissão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 405, de 1907,
ficou sobre a mesa em I9 de dezembro.

Em 20 entrou o parecer em discu são e foi
em debate approvado, endo a proposição

devolvida á Camara do Deputados.
Acceitas a emendas pela Camara, foi a.

respectiva. r solução submetida á. sanc
ção.

Sancciona.da. foi conver&idó. no al'
tigos 16 a 20 da lei n. I 41, de 31 de dezem·
bro de \907.

1907

.
l'

99 21 de agosto. Fixa a força naval para, o
cicio de 1908.

exer- Lida e l'emettida ii. Commissão de Marinha e
Guerra em 2! de agosto.

A Commi são deu parecer offerecendo emen
da, o qual sob n. 196, de 1907, foi a im
primir em 31 de agosto.

Em 5 entrou em 2" discussão, que se encerrou
sem debate, ficando adiada. a votação por
falta. de uumero.

Em 9 foi approvada. com a emenda dll. Com
missão e passou para 3" discussão, com dis
pensa de intersticio a requerimento do r.
Pires Ferreira.

Em 10 entl'ou em 3' discussão. O Sr. Pires
Ferreira ofrereceu emenlas, que não foram
acceitas pela Mesa por serem contrarias ao
Regimento.



ANNOS DATAS

:-93 -

ASSUMPTOS PROCESSOS

Encerrad,L a discussão, foi approvada tal
como passou em 28 discussão e devolvida
á Camara dos Deputados. indo antes á
COlluriissão de Redacção.

Ji'sta deu parecer, que sob n. 216, de 1907,
ficou sobre a mesa em 11 de setembro.

Em 12 foi Pc,sto em discussão e sem debate
approvado o parecer. sendo a proposição
devolvida á Camara dos Deputados.

Acceita :L emenda pela Camara dos Depu
tados. foi a respectiva resolução submet
tida á sancção.

Sanccionada, foi convertida. na lei
n. 1i52, de 24 de outubro de 1907.

1907 109

.

30 de agosto. Determina que sejam recolhidos Lida. e remettida ~ Commissão de Justiça e
á Secretaria da Justiça e Nego· Legislação em 31 de agosto.
cio~ Interiores os livros de de- A Commissão deu parecer offereceodo emen
claração instituidos pelos de- da, o qual sob n. 213, de 1907, foi a irri·
oretos n. 58A de 14 de dezembro primir em 9 de setembro.
de 1889 e n. 396 de 1- de maio Em 12 entrou em 2" discussão e foi sem debate
de 1890, para execução do § approvada com a emenda da Commissão e
4° da lei n. 904, de I'} de no- passou para 3'_
vembro de 1902. Em 20 entrou em 3" discussão, que se en-

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 23 foi approvada com a emenda ad
optada. em 2" e vae ser devolvida.- á Ca
mara dos Deputados, indo an,tes á Com
missão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob n. 239, de 1907,
ficou sobre a. mesa em 26 de setembro.

Em 27 entrou o parecer em discussão e foi
sem. debate approvado, sendo a pl'O
posição devolvida á Camara dos Depu
tados.

Sanccionada, foi convert\da na lei
n. 1805, de 12 de dezembro de1907.

1007 III 30 de a"osto. Autoriza- o Governo a. pagar, da Lida e remittida á Commissão de Finanças
o data desta lei, ao cabo refor- em 31 de agosto.

m;Jodo, furriel graduado do ex- A Commissão deu parecer oíferecendo como
ereito Lino Riheiro de Novaes, emenda sub titutiva o projecto n. 34 de
incluido e recolhido ao Asylo 1907. O parecer sob n. 382. de 1907, foi a
de Invalidos da. Patria a difl'e· imp.rimir em 13 de dezembro.
rença. entre o soldo constante Em 16 entrou em 2" discussão, que se encer
de sua provisão e o da tabella rou sem debate, ficando a votação adiada
annexa á lei n. ;)47 de 15 de por falta de numero.
dezembro de 1894. Em 17 foi approvada. em escrutinio secreto a

emenda da Commissão, substitutiva da
proposição da Camara, passando esta para
3" di. cussão com dispensa de intersticio a
requerimento do Sr. A. Azeredo.

Em 18 entrou em 3" discussão e foi sem de
bate approvado em escrutinio secreto com
a emenda adoptada em 2" e vae ser devol.
vida á Camara dos Deputados, indo antes
á Commissão de Redacção.

Esta deu parecer que 80b n. 404, de 1007, ficou
sobre a mesa em 19 de dezembro.

Em 20 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado, sendo a proposição
devolviila á. Camara dos Deputados.
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1907 113 25 de setembro Autoriza. a concessão do premio Lida e remettida á. Commissão da Finanças
da viagem a que tem direito o em 25 de setembro.
Dr. Eclmundo da Carvalho. .\ Commissão deu parecer, requerandoinfol"

mações, o qual sob n. .51 de 1007, foi
posto em discussão e am debato approvado
em 5 de outubro.

Em 7 expediu-se Mensagem.
Com a Mensagem n. 153 A de 1007, do

Sr. Presidente da Republica vieram as
informações, que foram remettidas á Ca
mara em 19 de outubro.

A Commissão deu parecer Í/\voravel que ob
n. 297 de 1007, foi a imprimir em 25 de
outubro.

Em 29 entrou em 2' discu são. O Sr. Alfredo
Ellis ofIereceu uma emenda, que foi
apoiada e posta conjunctamente em dis·
cus ão, ficando e ta. sem mais debate sus·
pensa na. forma do art. 144 do Regimento.

A Commissão de Finanças deu parecer favo
ra.vel á emenda o qual, 'ob o n, 303 de
1007, foi a imprimir em 4 de novembro.

Em 6 proseguiu em 2& discus'ão e foi sem
dp.bate approvado com a emenda do Sr.
Alfredo EUis e pas ou para 3' discu ão
com dispensa de interstício a requerimento
do Sr. Pires Ferreira.

Em 7 entrou em 3" discus ão que "e ancer
rou sem debate, ficando a votação adiada.
por falta de numero.

Em 8 foi approvada em e crutinio secreto
com a emenda adoptada em 9 a vae ser
devolvida á Ca.mara dos Doputa.do~, iodo
antes á Commissão de Redacção.

A Com11li são deu pal'ecer quesob n. 317, de
1907, ficou sobre a mesu. em 11 de no
vembro.

Acceita a emenda pela Camara, foi a respe
ctiva resolução submettida á sanação.

Sanccionada, foi con,ertida na lei
n. 18-10, de31 de dezembro de 1907.

f

1907

I

l

130 5 de outubro. Regula a con tru.cção de tapu· Lida. e remettida á COl11mis.~ão de Finanças
me entre proprledad.es ruraeS. em 5 de outubro.

A Commis. ão deu parecer, oIl) recendo
" emenda. a qual sob n. 26:'1, de 1907. foi a

imprimir em 15 do outubro.
Em 18 entrou em 2& discussão o foi sem de

bate approv(ldo com a emenda. oíferecida
pela Commissão e pa ou para :1" dis·
cussão.

Em 22 entrou em 3a discu ão e foi sem de·
:' bate appl'ovado tal como passou em 2a

e vae tie!' devolvido li. Gamara dos Depu
ta,dos. iodo a.ntes á Commisão de Re·
dacção.

A Commissão deu parecer que sob n. 2 8 de
1907 tlcou sobre a mesa em 23 de outubro.

Em 24 eot ou o par'ecer em rliscussão e foi
sem deb'lte approvado, sendo a proposição
deyol vida ir. CarneIra dos Deputados.

II Accelt~~ as enlj:lndas pela Camam, foi sub-
li mettlda á sancção.
11 Sanccionada, foi convertida na lei

n. 1786, de 2'l de novembro de 1907.
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1907

I

145 28 de outubro. Fixa a despeza do Ministerio da Lida e remettida á Commi. são de Finanças
Marinha para o exercicio de em 28 de eutubro.
1908. A CommiEsão deu parecer offerecendo emen-

da, o qual sob n. 337 de 1907, foia impri
mir em 23 de novembro.

Em 26 entrou em 2& discussão. Oraram os
Srs. Pires Ferreira, Belfort Vieira e Vir
gilio Damasio. Ficou suspensa a discussão
na forma do art. 144, em virtude de
emendas offerecidas pelo Sr. VirgiHo Da
ma io e Francisco "á.

A Commissão deu parecer (avoravel a emen
da do Sr. VirgiUo Damasio e contrario á
do r. Francisco Sá, o qual sob n. 342 de
1907. foi a imprimir em 29 de novembro.

Em 2 da dezembro proseguiu em 2' discussão.
Oraram os Srs. Francisco O1ycel'io e Fran
cisco Sá. Encerrada a discussão, foi appro
vada com emendas e passou pa.ra. 3& dis
cussão. Vieram á Mesa declarações de
voto dos Srs. Pires Ferreira e Barata Ri
beiro.

Em 4 entrou em 3" discussão. Oraram os
Sr'. Francisco Glycerio, B<Lr<Lta Ribeiro,
o·L Azeredo e Meira. e á, ficando a dis·
cu são suspensa na forma do art. 144 do
Regimento, em virtude de emendas olIare
cidas pelos Srs. Francisco Glycerio e Frano

cisco á.
A Commis ão deu parecer favoravel a emen

da do r. Francisco á e contrario á do
r. Francisco Glycerio, o qual sob n. 360

de 1907, foi a imprimir em 6 de dezembro.
Em 9 proseguiu em 3& discussão. Orou o Sr.

Barata Ribeiro, ficando a discussão encer
rada sem mais debate.

Votada nominalmente ficou empatada a vo
tação da emenda do Sr. Francisco Glyce.
rio. Foi approvada a emenda do Sr. Fran
cisco á. A proposição ficou obre a mesa
afim de proceder o desempate da votação.
d<L emenda do Sr. Francisco O1ycerio.

Em 11 submettida nom.inalmente a votos foi
rejei:.ada a emenda do SI'. Francisco O1y
cerio.

Foi a proposição com as emendas ad
optadas, approvada e remettida á Com
mis ão de Redacção.

Esta deu parecer, que sob o n. 389 de
1907, ficou sobre a Mesa em 14 de de
zembro.

Em 16 entrou o parecer em discussão, que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero. a mesma.'
data foi approvado o parecer, sendo a pro
posição devolvida á Camara dos Depu-'
tados.

Com o officio n. 643 de 1907, a Camara1
devolveu, por não ter acceitado, dua das'
emendas; que foram enviadas á Com-;
mi são de Finanças em 24 de dezembro.

Em 27 e em virtude de urgenr.ia rp.queridal
pelo r. 'Feliciano Penna, as emendas en-I
oraram em discus.ão independente deI
parecer. Orou o Sr. Feliciano Penna.
Encerrada a discussão foram postas a
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votos e mantidas por 2/3 dos voto pre·
sentes uma das emendas que roi devolvida.
á Ca.mara dos Deputados.

Tendo a Camara. mantido por 2/3 de votos
a sua rejeição á emenda, foi a re pe
ctiva resolução submettida ;1 sancção.

Sanccionada, foi convertida nos ar·
tigos ns. 11 a 15 da lei n. 1841 de 31 de
dezembro de }\.I07.

1907 156 12 denoyembro Autoriza, o Presidente da Repu- Lida e remettida á Commi' ão de Finanças
blica a jubilar, de accordo com em 14 de novembro.
o disposto no art. 75 da Con· A ommissão deu parecer emendando, o
stituição Federal e com todos qual sob n. 363 de 1907, foi a imprimir
os vencimentos do cargo que em 6 de dezembro.
exerce,,' o Dr. uno de An- Em 11 entrou em 2" discus ão, que se en·
drade, dispensado o numero de cerrou sem debate, ficando a votação
annos que faltam para com- adiada por falta de numero.
pletar o tempo exigido no Em 14 foi a.pprovada em e crutinio ecreto
art. 32 do Codigo de Ensino com a emenda da Commis ão e pa ou
Superior e Secundario. p'lra 3" discu$são, com dispensa de inters-

ticio a requerimento do Sr. CoeIno Lisboa.
Em 16 entrou em 3a discussão.
Oraram os rs. Barata Ribeiro e Moniz

Freire. Foi approvada e posta conjuncta·
mente em discussão uma emenda oifere
recida pelo Sr. Barata Ribeiro,

Depois de uma questão de ordem, o Sr.
Barata Ribeiro requereu e o Senado con·
sentiu na retira.da da emenda.

Na mesma data foi approvado em escrutínio
secreto, com a emenda adoptada em 2"
discussão, e vae ser devolvida á Camara
dos Depur.ados, indo antes á. Commissão
de Redacção.

Esta deu parecer que sob ns. 401 de 1907, foi
lido, e a requer imento do Sr. Cuelhu
Lisboa, entrou immediatamente em discus·
são e foi sem debate approvado sendo
a proposição devolvida á Camara dos
Deputados.

1907 192 2 de dezembro Fixa. a despeza do Ministerio da Lida e remettida á. Commissão de Finanças
Justiça e Negocios Interiores em 3 de dezembro.
para o exercicio de 1908. A Commissão deu parecer, o1forecendo emen-

das, o qual soh n. 31"8 de 1907, foi a im·
primir em l4 de dezembro.

Em 17 eutl'ou em 2" discussão, 13 foi sem
debate approvado e passou para 3a •

, Em 20 entrou em 3" discussão. Foram postas
conjunctamente em di!'cussão emendas
o1ferecidas pela Commissão de Finanças.

O Sr. Barata Ribeiro reqllereu o adiamento
da discussão por 24 horas.

Foram apoiadas e posta' conjunctamente em
discussão emendas o1forecidas por di
versos ::)es. Senadores.

Oraram os Srs. Barata Ribeiro, Pires Fer
reira, Gonçalves Ferreira e Barata Ri·
beiro. Ficou suspensa a discussão afim
de serem as emendas sujeitas ao estudo da
Commissão de Finanças.

O Sr. Feli::iano Penna, pala ordem, re
quereu urgencia para a continuação da
discussão, dispensado o parecer escripto
da Commissão, que o dal'á por occasião da.
votação.
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4 de dezembro Fixa a despeza do Ministerio
Fazenda para o exercicio
190 .

1907

1907

205

206

Foi approvado o requerimento do Sr. Feli
ciano Penna e continuou a disco são que se
encerrou sem nenhum debate.

Procedida a votação foi approvada a propo
sição com emendas e vae ser devolvida :i.
Gamara dos Deputados, indo antes á Com
missão de Redacção.

[i;sta deu parecer, que sob n. 410 de 1007,
ficou sobre a mesa em 2fi de dezembro.

:\a mesma data entrou o parecer em discus·
são e foi sem debate approvado, sendo a
proposição devolvida á Gamara dos Depu·
tados.

Acceitas as emendas pela elIDar;)" fui a. res
pectiva resolução submettida á sancção.

Sanccionada. foi convertida nos ar
tigos 2° a 9° da ei n. I 41, de 31 de de
zembro de 1907,

4 de der.embro Orça. a receita. geral da Repu- Lida e remettida á Gommissão de Finanças
blica para o exercicio de 1908. em 5 de dezembro.

A Commissão deu parecer favoravel, que sob
n. 391 de 1907, foi a imprimir em lU de
dezembro.

Em 18 entrou em 2a discussão e foi sem de
bate approvado e passou para s...

Em 21 entrou em 33 discussão. Orou o Sr.
UI'bano Santos. Foram po tas em discus
são emendas offerecidas pela Gommissão
de Finanças.

Oraram os Sr. Francisco Sá e Jonathas
Pedrosa, que offereceram emendas. que
foram apoiadas e postas conjunctamente
em discussão. ,

Ficou suspensa a. discussão afim de serem as
emendas sujeitas ao estudo da Gommissão
respectiva.

Em 23, a I'eqllerimento de urgencia do Sr.
Urbano Santos. approvado nessa data,
prosegue em 3' discussão, que se encerrou
sem debate.

Procedida â votação foi approvada com
emendas e vae ser devolvida á Ga
mara dos Deputados, indo antes á Gom
missão de Redacção.

Esta deu parecer que sob o n. 417 de 1907,
ficou sobre a mesa em 26 de dezembro.

Na. mesma data entron o parecer em dis
cussão e foi sem debate approvado, sendo
a proposição devolvida á Gamara. dos
Deputados.

Acceitas as emendas pela Gamara, foi a res
pectiva resoluç~o submettida li. sancção.

Sanccionada, foi convertida na lei
n. 1837, de 31 de dezembl'o de HJO',

de Lida e rem ttida a Gommissão de Finanças
de em 5 dn dezembro.

A Gommissão deu parecer faTora.vel, que
sob'o n. 390 de 1907, foi a imprimir em
16 de dezembro.

Em 17, em virtude de urgencia concedida
nessa data, a requerimento do Sr. Al
varo Machado entrou em 2n discussão,
foi sem debate approvado e passou para
3· discussão.

ia Parto 13
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Em 20, entrou em 3'" di/3c -ão. Foram
po tas con,iunctamente em di cussão
emendas o.trerecidas pela. Commissão de
Finança. . Foram apoiada e po tas tambem
em discu são emenda o.lferecida por
dever~os , enadores.

Oraram os 1'13. :'Ioniz Freire, Urbano Santos
e :\l"aro Machado. Encerrada a discussão,
ficou a votação adiada por lalta de nu
mero.

I~m 20, foi approvado com a' emendas e
vae er devolvida ii Camara dos Depu·
tado , indo antes á Commi ~ão de Re
dacção.

E ta deu parecer que sob o n. 218 de 1907,
ficou obre a mesa em 26 de dezembro.

Na mesma data, entrou o pal'ecer em dis
cu ã.o e foi 'sem debate approvado, endo
a propo ição devolvida il Camara dos
Deputado.

8al.l.ccionacl~ , foi convertida no ar
tigos 29 a 41 da lei n. 18H, de 31 de
dezembro de 1907.

1907

,

239 23 de dezembro Fixa a despeza do l\1inisterio da Lida e remettida a Commi são de Finanças
Industria, Yiação e Obras Pu- em:?4 de dezembro.
bJicas para o exercicio de 1'\e 'sa mesma data a requerimento de ur
HlO, • "encia do r. Feliciano Penoa. entrou em

2'" di cussão e foi em debate approvado
e pa' Olt para 3" discu são.

Em ')6, entrou em 3" discus~ão. Foram
po ta conjunctamente em di cu~ ão
emendas oJre1'ecidas peia. Commi são de
Finança . Oraram o St's. Pire~ Fetreira
e Urllano Santos. Encerrada a discussão
foi approvada com emenda~ e vae ser de
,olvida á Camara dos Deputado, indo
ante á Commi ão de Redacção.

Esta deu parecer que sob o n. 421 de 1907,
fj(;OU sobre a mesa em 27 de dezembro.

I:'\a mesma data, entrou o parecer em di
scu ~ão e foi sem debate app1'ovado, sendo
a proposição devolvida á Camara do Depu
tados.

Acceitas a emenda pel3. Caroara foi a res
pectiva re olu"ão subme&tida a sancção.

Sancciollacla, 10i convertida nos ar
tigos 218028 da lci n.1841, de 31 de de
zembro de 1907.
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1907 32 20 de junho. Autoriza o pagamento ao enge- Lida e remettida á Commissão de Finanças
nheiro civil Dr. Henrique de em 21 de junho.
Novaes do premio de viagem Com o otllcio de 24 de junho lido em 25 a
concedido pel::t. Congregação da Camara solicitou a restituição desta pro-
Escola Polytechnica desta posição, que por equivoco fora remettida
Capital. sendo-lhe dada a quan- ao Senado. no que consentiu a Mesa.
tia de -1:200.', ouro .

..
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1900 94
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22 de julho.

24denovembro Autoriza o Governo a dar perma.- Lida e remettida á Commissão de Finanças
nente installação, em preilio em 29 de novembro.
publico de que possa dispor, â ACommissãodeu parecer, sob n. 225, de 1900,
Faculdade Livre de Oirelto da pedindo informações. O parecer foi lido e
Capital Federal. posto em discussão em ti de dezembl'o.

Orou o Sr. B. de Mendonça Sobrinho,
ficando a discussão encerr<tda e adiada a
votação por falta de numero.

Em 7 fui rejeitado o parecer, sendo a pro·
posição devolvida á Commissão.

A Com missão deu parecer contrario, que sob
n. 25, de 1907, foi a imprimir em 21 de
junho de 1907.

lj;m 25 entrou em 2' di'cussão, que se en
cerrou sem debate. ficando a votação adiada.
por falta de numero.

Em í!i foi rejeitada e devolvida á Camara dos
Deputados.

Reorganiza o quadro do' pharma· Lida e remettida ás Commissões de Marinha
ceuticos da Armada. e Guel'ra e de Finanças em 24 de julho.

Em 18 de agosto a Commissão de Marinha
e Guerra pediu informações ao Governo.

A Commi são deu parecer contrario, que sob
n. 199, de 1907, foi a imprimir em 3 de se
tembro de 1907.

Em 6 entrou em 2' discu são, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

Em 9 foi rejeitada e devolvida á Camara dos
Deputados.

541903

1903 65

I,

30 de julho. Crêa premias pecuniarios e meda· Lida e remettida á Commissão de Finanças
lhas de distincção para serem em 1 de agosto.
conferidos, annualmente, em A Commissão pediu informações ao Govel'no
concuT'so solemne, aos melhores em 22 de dezembro.
atiradores. A Commissão deu parecer favoravel, que sob

n. 31, de 1905, foi a. imprimir em 26 de
junho do mesmo anno,

Em 30 entrou em 2" discussão. O Sr. Pires
Ferreira requereu o adiamento da. dis·
cussão por oito dias afim de ser ouvida a
Commi ão de Marinha e Guerra. O re
querim. DtO foi approvado e a proposição
remcttida á Commissão de Marinha e
Guerra. .

Esta deu parecer contra.rio, que sob n. 58,
de 19 5, foi a imprimir em 12 de julho.

Em 22 continuou em 2& discussão, 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 agosto entrou em 3& discussão. O
Sr. Ramiro BarceUos requereu o adiamen.to
da discussão até que o Sonado resolva
obre assumpto identico, que pende de sua

deliberação. O requerimento foi a.poiado
e posto em discussão, que se encerrou sem
debate, ficando prejudicado por falta de
numeró. Proseguiu a 3& discussão da pro
posição, que se encerrou sem mais debate,
ficando a votação a.diada por falta de
numero.
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Em , annunciada a votação da proposição,
o Sr. Ramiro Bar~ellos repetiu o seu re
querimento de adiamento, que foi apoiado
e posto em discussão. Orou o r. Pires,
Ferreira. Encerrada a discus ão foi appro
vado o requerimcnto, ficando adiada a
votação.

Em 21 ue junho de 1907, a Commissão deu
parecern. 26, de 1907, mantendo o favoravel
que já havia dado, em 23 de junho de 1905.

Em 95 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate ficanào a votação n.diada
por falta de numero.

Em 27 foi rejeitada e devolvida á Camara dos
Deputados.

"

I,

1903 211

1904. 127

I,i

I:

If

30 de novembro Revoga o art. 253 do Regula- Lida e remettida ás Commissêíes de ~Iarinha
mento que baixou com o de- e Guer.'a e de Finanças em 1 de 'dezembro.
creto n. ;> _8 I, de 1 de abril A Commissão deu parecer contrario, que sob
de 1 9 , só pormittindo a ma- n. 172, de 1907, foi a imprimir em 2 de
tricula de ofIiciaes nas escolas agosto de 1907.
prepal'atorias e de tactica, du- Em 30 entrou em 2" discussão e foi em de
l'ante tres annos, bate rejeitada e devolvida á Camara dos

Deputados.

14 de novembro Autoriza a conces~ão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças
de üceúça, com o re pectivo 01'- em 18 de no'vembro,
denado, a José Thomaz de A Commissão deu parecer, requerendo in
Aguiar Gusmão, 3° escriptura. formações ao Governo, o qual sob n. 308,
rio da Delegacia Fiscal do The- de 1906, foi posto em discns.ão, que se
souro Federal no E tado do encerrou sem debate, ficando a votação
Pará, em prorogação á. que lhe adiada. por falta de numero, em 4 de de·
toi concedida para tratar desna zembro.
saude, onde lhe convier. Em 5 foi approvado o parecer,

Em 6 expediu-se mensagem solioitando as
informações,

Com a mensagem do Sr. Presidente da Re
publica, n. 48, de 1907, vieram as informa
ções, que foram remettidas a Commi.são
em 2 de maio de 1907,

A Commissão deu parecer contrario, que sob
n. 6\J, de 1907, foi a imprimir em 12 de
julho.

Em 26 entrou em j?n discussão e foi sem de
bate rejeitada em escrutínio secreto e de'
volvida à Camara dos Deputados.

I.·

I 1905 33 18 de julho.

I;

'I~

it
I,.

:1

I~ I'i: 'Ir< I;

li II
"

Regula a. marcas de proprie- Lido. e remettida ás Commissões de Justiça
dade de animaes muar, cavaI· e Legislação e de Finanças, em 21 dejulho.
lar e vaccum, em todo o ter- Com o omcio n. :..75. Oe 1005, Jido em 23
ritorio da Republica.' de agosto, o l° secretario da Assembléa Le-

gislativa do Esta.do do Rio de J~n6irO' en·
viou uma moção votada pela assembléa,

, pedindo a approvação da propo ição.
Em 20 de outubro o Senado res Iveu, are·

querimonto do Sr. Francisco Glycerio, que
a proposição tosse dada para a !ordem dos
trabalhos, independentemente 50 parec6l'
das Commis ões. I

Em 23 entrou em 2a discussão o art. l°:
Orou o Sr. Ramiro Barcellos que o1fereceu
uma emenda, que foi apoiada e posta
conjunctamente em discu ·são. Oraram os
Srs. Bueno Brandão, Ramiro Barcellos,
Francisco GIycerio e Coelho e Campos.
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,

1905

1905

1905

g6

128

168

inguem mais pedindo a palavra, ficou
suspensa a discussão, na forma do art. 144
do Regimento.

Em 9 de novembro foi remettida á Commis-
são de Finanças o omcio n. 356, de 1905,
do Conselho Municipal da cidade de Pelo
tas, Estado do Rio Grande do Sul, pedindo
em nome da população agricola daquelle
municipio a approvação da proposição.

Em 22 de julho de 1907 entrou, independen
temente de parecer a requerimento do Sr.
Francisco Glycerio, em 2" discussão. O Sr.
Coelho e Campos req uereu que fosse sus
pensa a di cu são até quo ás Commissões
de Justiça e Legislação e de Finanças des
sem parecer sobre a proposição.

O requerimento f\li apoiado e posto em dis
cussão. Orou o Sr. Francisco Glycerio.
Encenada a discu são ficou p!'ejudicado o
requerimento por falta de numero.

Ficou encerrada a discu são da proposição e
adiada a votação por falta de numero.

Em 23 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

30 de setembro Crea mais um logar de medico Lida e remettida á Commissão de Finanças
ajudante e mais dous de guar- em 2 de outubro.
das, na Inspectoria de Saúde A Commissão pediu informações ao Governo
do Porto de Pernambuco, e em 6 de junho de 1906.
altera a respectiva tabeUa de Com o omcio de 8 de agosto do mesmo anno
vencimento<;. de 1906. do Ministerio da Justiça e Negocios

1nteriore~1 o Governo prestou as informa
ções pedidas.

A Commissâo deu parecer contrario, que sob
n. 133, de 1907, foi a imprimir em 9 de
agosto de 1907.

Em 13 entrou em 2" discus ão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 14 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

II de novembroIAuO'menta os vencimentos dos Lida, é remettida li. Commissão de Finanças
empregados da Inspectoria de em 13 de novembro.
aúde do Porto de Manáos. A Commi~são deu parecer, requisitando in-

formações ao Governo. Oparecer ob n, 40,
de 1906, foi lido, posto em disccussão e sem
debate approvado em 30 de junho.

Em 5 de julho expedio-se Mensagem solici
tando as informações.

Com a ~Iensagem do Sr. Presidente da Re
publica n. 42, de 1906, vieram as infor
mações que foram remettidas à Commissão
em 17 de ago to.

A Commissão deu parecer contrario, que sob
n. 27, de 1907, foi a imprimir em 21 de
junho de 1907.

Em 25 entrou em 2" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 27 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

2 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Lida e remettida á Commissão de Finanças'
de licenç'3. sem vencimentos, em 4 de dezembro.
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a contar de 20 de janeiro de A Commissão deu parecer, sob n. 140, de
1906, pa.ra tratar de seus in ter- 1907, requerendo que se pedisssm i nfor
es es, a Agostinho Rodrigues mações ao Governo. O pa.recer foi lido,
do Pra.do, telegraphista de posto em di eu são e ~em debate appro
3" classe da Estrada do Ferro vado em 9 de ago to de 1907.
Central do B!'azi1. Em 1:- expediu-se mensagem solicitando as

iofurmações.
Com a. mensagem do r. Pl'esiden te da

Republica, n. 21, de 1907, viera.m a in
formações que foram remettidas á. Com
missão em 14 do setembro,

A Com missão deu parecer contrario que sob
n, 244, de 1907, foi a imprimir em 4 de
de outubro.

Em 14 entrou em 2" discu são foi sem de
bate rejeitada. em escrutinio secreto e vae
ser devolvida. á Camara dos Deputados.

20 dt: agosto.51 A utoriza a prorot>ação por seis Lida e romettida. á Commis'ã de Fina.nça.s
mezes, com ordenado, da licen- em 21 de agosto.
ça em cujo goso e acha o escri· A Commis ão deu parecer requerendo se
pturario daC olonia Correccio- peçam ao Governo infol'mações. O pare
nal dos Dous Rios, Joaquim ceI' oh n. 3lli,de 1906, foi lido e po to em
Pires Ferreira. discussão, que se encerrou sem debate

ficando a votação adiada por falta de nu
mero, em 4 de dezembro.

Em 5 foi approvado o parecer.
Em 6 expediu -se mensagem solicitando a.s

informações.
Com a men agem n. 166, de 1907 o Sr. Pre

sideote da R.epublica prestou as informa
mações que foram remettidas á. Commi são
em 24 de dezembro.

A Commissão deu parecer contrario, que ob
n. 116, de 1907, 1'oi a imprimir em 2 de
agosto de 1907.

Em 12 cn trou em 2" discussão, que se eu
cerrou sem debate, fica.ndo a yotação
adiada por falta de numero.

Em 14 foi rejeitada em escrutinio secreto e
devolviola á Camara dos Deputados.

1906 117 30 de outubro. Determina que seja posto á dispo- Lida é remettida á Commissão de Finanças
sição dos Estados da Bahia, Rio em:H de outubro.
Grande do Sul, Pernambuco, Em 27 de dezembro entrou em discussão in
Matto Grosso, Minas Geraes, dependente de parecer.
Alagôas, Sergipe e Goyaz, a O Sr. Lourenço Baptista ofi'ereceu uma
quantia de 2.500:000 , para emenda que foi approvada. e po ta con
soccorrer ás localidades flagel. junctamente em discussão, ficando esta
ladas pelas calamidades da suspensa na fbrma do art. 144 do Regi-
innundação, da secca. e dos ga- menta. .
fanhotos, dpstribuidaessa quan· Em 28 a requerimento de urgencia do
tiA do modo que indica. Sr. Metello pl'oseguiu a 28 discussão.

O Sr. Lourenço Bapti ta requereu e o Se
nado consentiu na retirada de sua emenda.
Encerrada a discussão sem debate foi ap
provada e passou para 3" discus'ão com
dispensa de intersticio, visto· ter sido
julga.da materia ur~ente.

Em 29 entrou em 3" discussão, que se en
celTOU sem debate, ficando a vstação
adiada Dor falta de numero.

Em 27 de Junho de 1907 entrou em 3" dis
cus~ão e foi sem debate rejeitada e devol
vida á Camara dos Deputados.

1906
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1000 156 27 de novembro Elev:L os vencimentos do thesou- Lida e remet"Lida á Commis~ão de FinaDça~'
reiro do Instituto !'Iacional de em 23 de novembro d F10j.
Surdos JIudo'. A Commissão deu pa.recer, re'luereorlo se

peçam in formações ao (to verno . O pa
recer sob n. 344, de 1006, ['<li l'0S&J em
discns ão, que se encerrou sem debate,
ficando a votaç..'io adiada pJl' !'d.lta de n u
mero em 4 de dezembro.

Em ;=; foi approva.lo o parecer.
Em 6 E-xperliu-se J1ensagem ~olicitanJo <1.S

informações.
Comai\1ensagem n. I-!-t, .la 19JJ, o r. Pro

sidente da Republhl. prestou as in1"ll'Ola
ções. que forão romet ida.. : ComlOissão
em 1:- de dezembro .

.\. Commi-sào deu parec"::, contra 'io, ',ue
sob n. 3 I, de 1907, foi a imprimir em I:::
de dezembro de 1907.

Em lU entrou em i' di"eussã.o, que se f n·
cerrou sem debate, ticando a votaç'1.o
adiada. por falta de numero.

Em 17 foi rejeitada e devolvida aCamara.

1906 159 29 de novembro Fixa os emolumentos devidos ao Lid;), e remettida á Commissiío ole justiça c
pretor e ao es.:rivão nos casa- Legi'laçã.o em 30 de novembro.
mentos celebrados em casa par- A Commissão deu parecer cJntrari , que svL
ticular. n. 100, de 1907, foi a imprimir em 2/; de

julbo de l!l07.
Em 9 de agosto entrou e,n ~a discussão, que

se encerrou sem debate, ficando a vot:l.ç·ão
adiada por falta de numero.

Em 10 foi rejeitada e de,olvida á. Camara
dos Deputad03.

1906 190 17 de dezembro Autoriza a abertura do credito de Lida e remcttUa á Commi são de Fin:wças
30:000.' supplementar á verba em 1 de dezembro.
O'" do art. 5° (ajudas de custo), A Commissão deu pare~er coutrario, que
da lei n. I.r3, de 1905. sob n. 71, de 1007, foi a imprimir em 12

de julho.
Em I~entrou em 2·' di c ssão que s en

cerrou sem debate, fic,l ndo a votttção
adiada por falta de numero.

Em 16 foi rejeitada e devolvida á l'amat'a
dos Deputados.

1906 208 25 de dezembro .\.utoriza a concessão de um anno Lida, ficou sobl'e a mesa para na fórma do
de licença, com todos os venci· art. 16~, n. 2, do Regimento erdada para
mentos,ao amanuense da I" sec- a ordem do dia, em 20 de dezernhro.
ção da Administração dos Cor- Em 97 entrou em 2" discu 'são, que se en·
rreio do E tado de S. Paulo, cerrou sem debate fica.ndo a votaçã.o adia
Pantaleão Urbano de As~js da 1>01' fJlta de numero.
Painel. Em 15 de junho de 19t17 entrou de 00\'0 em

9" discussão, que se encerrou sem deb3."Le
ficando a. votação adiada por falta de DU
mero.

Em 19 foi rejeitada em e,crutinjo secreto e
devolvida á. Camara dos Deputados.

1907

ia Parte

6 I de junho Releva a prescrlpção em que, Lida e rem~ttida. á. COlnn1issã0 de Fin:l.nças
porventura, tenham incorri- em 3 ~ lunho.
do Deo;razia & I1'mão, para que A Commlssao deu parecer ftlvoravel, qu sob
possam receber a quantia de ~. 36, de 1\107, foi a imprimir 001 .2' de
7:G~7 500, proveniente de for- Junho.
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1907

19 7

1207

1907

13 1 de junho.

23 i de jUlho.

52 3 de julho.

53 3 de jlllho.

necimento de viveres ás forças Em 2 ue,julho entrou em 2~ discussão, que
do Governo fecieral em guarni· . e encerrou sem debate, ficando a votação
cão á cidade de Itaqui, no Es· adiada por fal ta de numero.
tado do Rio Grande do Sul, no Em 4 fui rejeitada devolyida á Camara dos
periodo ultimo da revolução Deputados.
naquelle Estado.

Autoriza a concessão de dous P nde d parecer.
annos de licença com soldo e Lida e remettida á Commi ão de Finanças
etapa ao alferes alumno da m 3 de junho.
escola de artilharia e enge- A Commis ão deu parecer, ob n. 8 , de 1907,
nb,tria Frederico Bueno Horta requerendo que se pedi em informações
Barbosa. para tratar de nego- ao Governo.
cios de eu interesse. onde lhe O parecer foi lido, PO"to em discussão e sem
convier. debate approvado em 12 de junho.

8m 16 expediu-se mensa.gem.
Com a mensgem n. 83, de 1907, vieram as

informações que foram remettidas á Com·
mis 5.0 em IOde agosto.

A Commis 5.0 deu parecer contrario, que ob
n. 1'4, de 1907 foi a. imprimir em 30 de
agosto.

Em 3 de setembro entrou em 2" discussão e
foi em debate rejeitada em escrutinio
eCl'eto e devolvida á Camara. dos Deputa·

do .

Releva a prescripção em que in· Lida. e remettida á. Commissão de Finanças
correu o ex· tenente do exercito em de junho.
Conrado :'IIuller de Campos para A Com mi" ão deu parecer contrario que sob
o fim de ser novamente admito n. 1 O, de 1907. foi a imprimir em 30 de
tido a contribuir para o mono ago to.
tepio, na razão das men alida· Em 3 de etembro entrou em 2" di cussão,
des correspondentes aquelle que e encerrou em debate, fieando avo-
po to. tação adiada por falta de numero.

Em 9 foi rejeitada em escrutínio secreto e
de,'o!vida á Camara dos Ueputado .

•
Autoriza a concessão de premio Lida e remettiua á Commis~ão de Finanças

de Tingem a que tem direito o em 6 de julho.
bacharel .'l.ntonio Maximo No· A Commi' ão deu parecer contrario, que sob
gueira Penido. destinada para n. 22:.. de 1907, foi a imprimir em 13 de
esse fim a quantia de 4: 200$, setem bro.
,ouro. Em 27 entrou em 9a discu são e foi sem de-

bate appl'ovada em escrutinio secreto e
vae ser devolvida a Ca.mara. dos Depu
tal1os.

Autoriza. a conces ão de um anno l.>ende de parecer.
de licença, com ordenado a Lida e remettidi~ á Commi são de Finanças
Alfredo Jeronymo Coelho d,1 m 6.julho.
Ro a, con. ervador da Faculda- A commissão deu parecer f. voravei que sob
de de Iedicina do Rio de Jil- n. 8 de 1007, foi a impl'imir em .)~ de
neiro para trata.r de sua saúde. .junho.

Em 3 entrou em 2" discussã.o e foi e!!l. de
bate approvada em escl'utinio eareto e
pas'ou para 3".

Em 10 entrou em 3" di cu são, que se en
cerrou sem debate, ficando a votaçãu adia·
da por falta de numel'O.

Em 14 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.
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81 30 de julho ... Dispõe sobre a transcripção dos Lida e remcttida á Commi são de Justiça e
titulos de transmissão de im- Legislação em 3l de julho.
moveis susceptiveis de hypo- A Commissão deu parecer favoravel, que sob
thecas e de intituições de onus n. 16l, de 1007, foi a imprimir em 23 de
reaes, bem como a inscripção agosto.
de hypothecas. Em 26 entrou em 2" discussão. Orn.ram os

Srs. F,'ancisco Glycerio e Oliveira. Figuei
redo, ficando encel'rn.da a discussão e adin.
da a votação por falta de numoro.

Em 27 foi rejeitada e devolvida á Camara
dos Deputados.

1907 118 24 de setembro Concede isenção de dire.itos de Lida e remettida a Commissão de Finanç:l.S
importa(ão para o ma.terial em 25 de setembro.
me:;allico, ladrilhos e marmo· .\. Commissào deu parecer favoravel, que ob
res importados pela. Associação n. 322, de 1907, foi a imprimir em 16 de
dos Empregados no Gommercio novembt'o.
do Rio de Janeiro, destimdos Em 19 entt'ou em 2a discussão, que se encet'
á con"trucção do seu no,o rou sem debate.
eJificio. O Sr. Pre idente declarou que na. forma do

Regimento a votação era secreta.
O r. Francisco Glycerio, pela ordem, obser

vou que em casos iden icos nunca se pediu
escrutinio secreto .

.\. Mes:1 consulta o Senado bre si a votn.ção
devia ser secreta ou symbolica e este re
solveu que fosse secreta.

Posta a votos em escrutinio secreto é rujei·
tada a proposição e Vd.e et' devol'ida. á
Cn.mara dos Deputados.

1907

19()'i 124 26 de setembro Releva D. Izabel \.mn.ncia Pi- Lida e remettidn. á Commissão de Finança
nl1eiro, da prescl'ipção em que em:..7 de setembro.
incorreu para se habilitar á. o-\. Commi são deu parecer contrario, que sob
percepção integral do monte- n. 274, de 1901, foi a imprimir' em 18 de
pio constituido por seu marido, outubro.
o capiLão de fl'agata graduado Em 22 entrou em ~I\ discu'são e foi sem de·
e reformado Francisco Xavier bate rejeitada e devolvida á Camara dos
Rodrigue' Pin~.eiro. Deputados.

1907 14' 5 de novembro Autoriza a abertura do credito Lida e remettida. á Commi5são de Finanças
de 900:000 para indemnizar em 7 de novembro.
a« acional Brazilian Harbour .\. Commissão deu parecer favoravel, que sob
Compaoy, limited», pela re- n. 390, de 1907, foi a imprimir em 17 de
cisão do seu contl'ucto para a dezembro.
construcção, USJ e goso das Em 20 entl'ou em S>a discussão, qne se encer
obl'U do porto do .Jaraguá. rou sem debate, ficando a votação adiada.

por falta de numero.
Em 21 foi l'ejeitada e vae ser devolvida á

Camara dos Depu~ado .
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.

19 7

]907

]907

]907

Irl07

1907

1907

I 2!) de ahril •

2 29 de ahril .

3 30 de abril .

4 30 de abril •

5 30 de a.bril .

6 '2 de maio.

7 23 de maio.

Da Commissão de Poderes, opi- Lido e a imprimir em 30 de abril.
nando .q~e sejam approvadas Em 2 de maio entrou em discussão, que se
as elerçoes a. que se procedeu encertou sem debate, ficando a votação
no E tado do Amnonas, no dia adhda paI' falttL de numero.
31 de janeiro de UJD7 e 4ue seja Eln 10 fui appr.)vado.
reconhecido e· pl'oclamado Se- Nessa mesma data o eleito tomou posse.
nador da Repabli.::a pelo mesmo
Estado o Sr. Dr, .Ion"thas de
Freitas Pedrosa.

D,t mesma Commissão opinando LidJ e a imprimir em' 30 de abril.
que sejam appr'ovada as el i- /!;m :! úe maio entl'ou em discussão, que se
ções a que se procedeu no Es· encerrou sem Jebate, ficando a votação
tado de S mta. Cathariua, no adiada. por fa.lta de numero.
dia 18 de março de HI07 e que Em 10 foi approvado.
seja. reconhecido e procb,mado Kessa mesma d,tta o eleito tomou posse.
Senador da Republica pelo
mesmo Estado o Sr. Dr. Lauro
....everiano Muller.

Da mesma Commi são opina.nrlo Lido c a imprimir em I de maio.
que sejam apprnvadas a elei- Em 9 entrou em discussão, que se encerrou
ções a que e procedeu no Es- sem devate, ficando a votação adiada por
tado de Minas Oerae~. no dia falta de numero.
12 de dezembl'o de 1906, e que Em 10 foi approvado.
seja. reconhecido e proclamado Em II o eleito tomou posse.
Senador da Republica pelo
mesmo Est:\do o Sr. Dr. FI'a.n-
cisco ,\11tonio de SaILes.

Da mesma Commis ão, opinando Lido e a imprimir em I de maio.
que sejam approvada as elei- Em~) entrou em discussão qne se encerrou
ções a que se pl'oceJell no E~- sem debate, fican:o a votação adiada por
tado de Matto Orosso, no dia falta de numero .
.?8 do favel'eiro de 1907, e que Em 10 foi approvado.
seja reconhecido e proclamado Em le o eleito tomou posse.
Senador da Republica. pelo
mesmo Estado o r. Dr. Joa-
quim Duarte ~furtinho.

Da mesma Commissão. opinando Lido e a imprimir em I de maio.
que sejam approvadas as elei· Em 9 entrou em discussão, qne e encerrou
ções a. que se procedeu no Es· sem debate, ficando a votação adiada por
tado do Rio Grande do Sul, no falta. de numero.
(lia ;)0 de m:trço de 1007, e que Em 10 fúi approvado.
seja reconhecido e proclam<tuu :-Ses a mesml1 data o eleito tomou posse.
Senador da Republica pelo
mesmo E::ta.do o Sr. Dr. Victo-
l'ino Ribeiro C<1l'neiro Mon-
teiro. ;

Da Commissão de Policia. pro- Lido e a imprimir em 9 de maio.
pondo que seja promovido ao Em li entrou em discussão, que se encerrou
logar de ajudante do porteiro sem debate, ficando a votação adiada por
do alão o continuo Audré Ro- falta de numero.
drio-ues Villarinho e que seja Em 27 foi apPl'ovado.
nomeado continuo o serVente
José Maria da. Silva Rosa Ju-
nior.

Da Commissão de Poueres, opi- Lido e a imprimir em 24 de maio.
nando que sejam appI'ovadas Em 27 e a requerimento de urgencia do Sr .
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as eleições a que se pl'ocedeu Coelho e' Campos, entrou em discussão e
no Estado de ergipe, no dia foi sem debate approvado.
8 de abril do corrente anno. Nessa mesma data o eleito tomou posse.
excepto as que menciOl!a; e
que seja reconhecido e procla-
mado Senador da Republica
pelo mesmo Estado o Sr. ge-
neral 1anoel Presciliano de
Oliveira Valladão.

10 2 de maio.

1907

1907

9 27 de maio. Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 28 de maio.
que sejam approvadas as elei· Em 31 entrou em discus ão. Oraram os
cões a que se pt'ocedeu no Es- 81'S. Barata Ribeiro, Pires Ferreira, Ma
tado de Alagôas. tiO dia 9 de noeI DuaEte, Ar~ujo GÓes. F~cou encerrada
março do corrente anno, ex- a discus~ao e adIada 3. votaçao por fa.lta de
cepto as que menciona; e que numero.
seja reconhecido e proclamado B:m 1 dejunho foi approvado o parecer.
Senador da Republica pelo Ne~ a me-ma data o eleito tomou posse.
mesmo Estado, o Sr. Dr. Joa·
quim Paulo Vieira Malta..

Da Commissão de Policia, opi- Lido e a imprimir em 29 de maio.
nando pela concessão dalicenc:a Em 31 entrou em discu são, que e encerrou
olicitada pelo Sr. Senador sem debate, ficando a votação adiada por

Rosa e Silva (requerimento falta de numero.
n. 12, 1907). Em j dejuuho foi approvado.

1907

1907

II 28 de maio.

12 28 de maio.

Da mesma Commi~ ão, opinando Lido e a impl'imir em 29 de maio.
pela concessão da. licença oli- Em 31 entrou em discussão, que e encerrou
citada pelo SI'. Senador Her- sem d bate, ficando a votação adiada por
culano Bandeira (requerimento falta de numero.
n. 5, 1907). Em 1 de junho foi approvado.

Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 2!J de maio.
pela conce são da licença soli- Em I entrou em discussão, que se encerrou
citada pelo Sr. Senador Joa- sem deba.te, ficando a votação actiada por
quim de Souza (requerimento falta de numero.
n. 4, 1907). Em I de junho foi approvado.

13 28 de maio.]907 Da mesma Commi são, opinando Lido e a imprimir cm 29 de maio.
pela concessão Lia licença soli- Em 31 emrou em di'cussâo, que sp enceneu
citada pelo SI'. Seoador Lauro sem debate, ficand a votação adiada por
Muller (requerimento n. 10, fa.lta de numero.
1907). Em I de juoho foi approndo.

1207 14 28 de maio. Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 29 de maio.
pela conce 'são da licença soli- Em 31 entrou m discussão, que e eocer
citada pelo Sr. Sen:.tdol' Me- rou sem debate, ficando a votação adiada
tello (requerlmentu n. 14, por falta de numero.
1907). Em I do junho foi approvado.

1907 15 28 de maio. Da mesma Commi são, opinando Lido e a imprimir em 2 de maio.
pela concessão da lJcença soli- Em 31 entl'ou em discussão, LUC se encerrou
citada pelo Sr. Seoador Urhano . em debate, ficando a votação adiada por
de Gouvêa. (requerimento n. 1, falta de numero.
1907). Em I de junho foi approvado.

1907 16 28 de maio. Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 29 de maio.
pela concessão da licença soli- Em 31 entl'ou em di$cussão. que :e ellcei'rou
citada nelo Sr. Senador 8ilve- sem debate, ficando a votação adiada por
rio N<lry (l'equerimento o. 16, falta de numero.
1907). Em 1 de j uoho foi approvado.

1907 19 10 de junho. Da Commissão de Poderes, opio Lido e a imprimir em 10 de junho.
nando que sejam approvadas as Em 12 entrou em dIscussão, que se encerrou
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1907

1907

1907

1007

1907

1907

19 7

43 28 de junho.

44 28 de junho.

48 28 de junho.

49 28 de junho.

55 - de julho.

7 12 de julho.

82 12 de Julho.

eleições a quo se procedeu no sem debate, ficando a votação adiada por
Estado do Rio Grande do :'íorte, falta de numero.
em 5 de ma.io do corrente anno, Em 14 foi approvado.
e que seja reconhecido e pro- O eleito tomou posse no dia 25.
clamado Senador da Republica
pelo mesmo Estado. o Sr. DI'.
Francisco SaUes Meira e Sá.

Da Commisssão de Finanças, opi- Lido e a imprimir em 28 de junho de 1907.
nando que seja indeferido o re- Em 2 de julho entrou em discussão, que se
querimento n. 2, de 1905, em encerra sem debate, ficando a votação
que D. Albina Sílveira da Motta adiada por falta de numero.
Conde e sua irmã pedem rele- Em 4 foi approvado o parecer.
vamento da prescripção em que
incorreu o seu direito ao mon-
tepio civil.

Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 28 de junho.
que seja indeferido o requeri- Em 2 de julho entrou em discussão, que se
mento n. 52, de 1906, em que encerrou sem debate, ficando a votação
os membros do corpo docente adiada por falta de numero.
do Instituto Benjamin Constant Em -1 foi approvado o parecer.
pedem accreicimo de venci-
mentos.

Da mesma Commissão, reque· Lido, posto em discussão é sem debate appro
rendo que se solicitem infor- vado em 6 de junho de 1907.
mações do Governo, sobre o
requerimento n. 20, de 1904,
de D. Luiza. onato de Abreu
e outro • solicitando uma me-
dida que acautele os dü'eitos
dos pocsuidores de apolices da
divida do Paraguay.

Da mesma Commissão, reque- Lido, po to em di~cu são é sem debate appro
rendo se solicite informações vado em 2" de Junho de 1907.
do Governo, sobre o requeri-
mento n. 17, de 190 ,em que
os auxilares de laboratorio da
Escola Polytechnica pedem a
elevação dos seus vencimen-
to-o

Da mesma Commis ão, reque- Lido e pos o em discus ão, que se encerra
rendo sc solicite informações sem debate, ficando a votação adiada por
do Governo, sobre a represen- fa.lta de numero em 5 de julho de 1907.
tação n. 37, de 1906, em que o Em 8 foi approvado o parecer.
Centro dos Varegistas de an-
tos reclamam providencias
acerca da sellagem de merca.·
darias_

Da mesma Commissão, opinando Lido e a imprimir em 12 de julho de 1907.
que seja indeferido o requeri- Em 26 entrou em discussão. Oraram os
mento n. 13, de 1907, em que Srs. Oliveira Figueiredo, Pires Ferreira e
D. Emilia Josephina de Mello. Feliciano Peuna. Encerrada a discns ão,
pede releva.mento de prescri- foi approvado o parecer.
pção para. receber °meio soldo
a que e julga com direito.

Da mesma Commksão, reque- Lido. posto em discussão é sem debate appro
rendo se solicitem informações vado em ]'> de julho.
do Governo, sobre o requeri·
mento n. 20, de 1907, de He-
raclito Augusto Moreira., fUDC-
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1907

1907

91 22 de julho.

105 25 de julho.

cionario do Correios do Dis·
tricto Federal, peLli ndo li·
cença.

Da mesma Commis [o, opinando Lido, posto em di' ussão, que se E'nc<;rrLt sem
que sejrt iJ1(lo1"erirlo o ]-equel'i· ilebate, ficando a yotaçào alUada em 27 de
menta n. ~O, de ]905, em que jnnho.
João Pedreira do Couto Fena.z I~m 30 foi approyado o parecei'.
por si e como represolltan ~o de
um grupo de capitalistas pede
o contracto par:L fazeI' o SOl'·
viço de cal'ga e de carga de.
mercadoria feito pela Alfan·
dega. do Rio de .Janeil'o.

Da mesma Commi~ ão, reque· Lide, posto em dLcuscião ê cm debate appro
rendo s s licitem in1"ormaçõl's vu.do om 20 de julho de \907.
do Governo, sobre o requeri
mento n. :..1, de 1DOQ, em que
Antonio Claudio Souto, tenente
do ~u re'~imento ue cavallal'il\o__
pede relevação da pre crlpçao
em que incorreu pal'a recebl:'r
consianações que in tituiü. em
favor de seu pae.

108 27 de julho.1007

19 7

1907

142

143

9 de agosto.

9 de agosto.

Da mesma Commis ão. opinando Lido, po to em discussão, que se encerra
que seja indefel"ido o requerl- 'em debate, ficllondo a votação adiada por
menta n. 30. de \904, em que fa.lta de numero em 16 de ao-osto de 1907.
D. Maria Val!ier Cav:Llcanti de Em 22 foi approvado o parecer.
Assumpção, pede o pagamento
do soldo por inteiro deixado
por seu marido.

Da mesma Commjs~ão, reque- Lido, posto em di-cus"ão é em Llebate appro
rendo se solicitem infol'mações vado em 9 de ago to de 1907.
do Governo. soure o requeri-
mento n. 35, d3 1905, em que
D. El'cilia do Nascimento Pe-
reira, pede reversão, para si,
da pensão que percebia seu
fallecido marido.

Da mesma Commissão, reque- Lido,posto em discu"são é em debate appro
rendo se solicitem informações vado cm 9 de agosto de 1907.
do Governo, sobre o requeri-
mento n. 2, de 19 7. em que
Stoft'en, Scbmach Muller &
Camp., pedem a conce .ão de
uma e'trllda de ferro.

1907

1007

163 23 ue agosto.

193 30 ue l1gosto.

Da. mesma Co mmissão , opinando Lido,po:sto em discu [o é sem debate appl'o
que seja indeferido o [-equeri- vado cm 27 de ago to de 1007.
menta n. :!5, de ]907. em que
D. Emitia Josepbina de MeUo.
pede re1ev:Lmento da prescl'i-
pção em que incorreu para. re-
ceber o meio soldo e mon tepio
a que se julga com direito.

Da mesma Commi ão, opinando Lido e a imprimir em :30 de ao-o to.
que ~eja indeferido o requeri- Em 3 de setembro entrou er;; LlisCllssão, que
mento .n. 4.3. de 1 06, em que se encerrou em debate, ticando lL votação
:Vltruv]~ :.vIarcondes, pede a adiada por falta de numero.
lmpressao de sua obra Jjallada~- Em 9 foi approvado o parecer.
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195 30 de ·~o"osto.HJ07 Da mesma CpI?mis .ão, req~e- Lido, posto cm discussão é sem debate appro-
rendo se sollCltem lDformaçoes vado em 30 de agosto de 1907.
do Governo, sobre o recluElri·
menta n. 28, de 1907, em que
Phylemon Cordeiro pede um
anno de licença.

1907 214 9 de setemb. Da Commissão ~e Policia, pro- Lido e a imprimir em 9 de setembro.
pondo que seja nomeado con- Em 11 entrou em discussão e lbi sem debate
tinuo da Secretaria do "enad~, approvado.
na vaga aberta com o falleCl-
menta de Olympio Calixto

uerra, o cidadão Antonio .\.le
xandrino de Mendonça.

219

1907 226 13 de etemb. Da me~~a Ç<>mm~são,opinan~oLido o a imprimir em 13 de etembro.
que seja ~deferldoo requerl- Em 18 entrou em discus ão, que se encerrou
mento. n. 00, ~e 190?, de He- sem debate, ficando a vo ação adiada por
len~ 1edna de Sa, .pe~ndo rele- falta de numero.
:vaçao a prescrrpçao em 'Lue Em '>" •. approvado o parecer.
IOcorreram as suas pensoes ~:> 101
de meio Boldo e montepio, a
contar de 23 de setembro de
18fJ4, em que falleceu seu ma-
rido o capitão·tenente ~Ianoel
Cesa!' de Sá, até 29 de janeiro
de 1902.

IS de outubro. Da mesma Commissão, reque- Lido, posto em discu são é sem debate appro· I
rendo se solicitem informações yado em 18 de outubro.
do Governo, sobre o requeri-
mento n. 41, de 1907, em que
Viriato d'Emma Stockler, de-
senhista de 2" classe da Dire-
ctoria de Machinas do Arsenal
de Marinha desta Capital, pede
um anno de licença para tratar
de sua saude.

1907

1907 41 23 de junho. Da Commissão de Finanças. opio Lido e a imprimir em 28 de junho de 1907.
nando que seja indeferido o re- Em 2 de julho entrou em discussão, con
querimento n. 13, de 1903, em junctamente com o de n. 337. de 1906.
q le D. Anna Coelho de Figuei. Orou o Sr. Pires Ferreira, ficando encer
redo,pede augmento da pensão !'&la a discussão e adiada a yotação por
que pal'cebe. falta e numero.

Em 4 annunciada a votação, foi apoiado.
posto em discu'são e sem debate approvado
üm requerimento do Sr. Pires Ferreira,
para que adiada. a vl)tação do parecer,
o se o requerimento ubmettido nova·

mente á Commissão de Marinha e Guerra.
Esta deu parecer sob li. 107, de 1907, ofi'ere

cendo o projecto n. 7, de 1907.
PreJudicado com approvação do pro-

jecto em 24 de agosto. II

1 Purte
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8 de junho.

l4 de junho.

1907

1907

1907

1907

1

2

5

6

Do Sr. Senador Alfredo RUis, pe- 01l'ere -ido pelo r. Alfredo Ellis, foi
dindo ao Governo informações apoiado e posto em discussão, que ficou
acerca das taxas que a empreza adiada pela hora, em 8 de junho.
Docas de Santos cobra dos na· Em lO continuou em discussão e foi sem de
vios e mercadorias que se uti- bate approvado.
lizam dos seus serviços. Expediu-se mensagem em 12 de junho. Com

a mensagem n. 76, de 1907, do Sr. Presi
dente, vieram a~ informações que foram
remettidas a quem as solicitou.

Do Sr. euador Victorino Mon- O..ILere -ido pelo Sr. Victorino Monteiro,
teiro. pedindo que se requisite foi apoiado, posto em discussão e sem de
do Governo diverso documen- bate approvado em 14 de junho.
tos concernentes ti. Companhia EJ[pediu-~e mensagem em 17 de junho. Com
Docas de Santo. a mensagem n. 63, de 1907, lida em 8 de

julho, vieram os documentos solicitados,
que foram remettidos a quem os pediu.

21 de setembro Do Sr. Senador Coelho Lisboa, pe- Offerecido pelo Sr. Coelho Lisboa, foi
dindo que sejam consignadas na apoiado. posto em discussão e una.nime
acta congra.tulações ao Pre i- mente appr.wado, em 21 de setembro.
dente da Republica, ao Barão do Immediatameme foi cumprida a deliberação
Rio Brancoe ao conselheiro Ruy do enado.
Barbosa, pelo modo brilhan te
por que se houve a represen-
tação do Brasil na, Conferencia
de Haya.

26 de setembro Do Sr. enador Oliveira ValIadão, Offerccido pelo r. Oliveira Valladão,
pedindo se solicite, por inter- foi apoiado, e posto em discussão que se
medio do Ministerio da Fazenda encerrou sem debate, ficando a votação
um quadro demonstrativo da adiada por falta de numero, em 25 de se-
receita arrecadad? de 1 de ja- tembro. I

neiro de 1904 a 30 de dezembro Em 27 foi approvado.
do corrente anno pelas mesas Em 2 de outubro expediu-se mensagem.
de rendas federaes.

I..

r
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ASSUMPTOS

8 de agosto.1907

1907

3

4

00 Sr. Barata Ribeiro, pedindo OfJ:erecido pel() Sr. Bara.ta Ribeiro, foi
que, ouvidas as Commissões de a.poiado e posto em discussão em 8 de
Justiça e Legislação e de Cons- a17osto. Ol'al'8.m os Srs. Sá. Peixoto e Fran
tituição e Diplomacia. o Senado cisco Glycerio, ficando a discussão adiada.
opine sobre si os Estados têm Em 9 proseguiu a discussão. Oraram os
poder ou direito de adoptarem ra. Barata. Ribeiro e Urbano Sa.nto . En
nas suas respectivas Constitui- cerrada a ;fi cu ão, foi a requerimento do
ções principios que infrinjam ~eu autor retirado.
ou alterem o regimen e tabe-
lecido pelo arts. 43 §§ l° e 2°
e 47 4° da. Constituição Fe-
dem! .

14 de setembro Do mesmo enhor, pedindo que Off recido pelo Sr. Barata Ribeiro, foi
se solicite do Prefeito informe apoiado e po to em discussão que se en·
em que lei federal ou munici· cerrou em debate, ficando a votação
pai se baseia para privar o adiada por faBa de numero, em 14 de se·
povo desta Capital do u o e tembro.
gozo dos lagradouros publico . Em 17 foi rejeitado.





Actos ~o Sr. Presi~ente ~a Re~uDlica, a~~rova~os

ANNOS DATAS ASSUMPTOS PROCESSOS

49 9 de janeiro.1907 Solicita do enado a precisa li- Lido e remettido á Commissão de Consti-
cença para que o r. senador tuição e Diplomacia em 11 de maio.
Ruy Barbo.a po sa acceitar as A Commi são deu parecer, que apresentou á.
commissões de caracter diplo- Mesa.
matico que forem necessarias Em se~são ecreta de 17 de maio entrou o
para a representação do Brazil parecer em discussão e foi approvado.
na SegundíL Conferencia da. Paz
em Haya.

1907 164 29 de outubro. Sujeitando á approvaçã.o do Se- Lido e rem3t ido á Commis;;[ de Coo sti-
nado a nomeação que fez do tUição e Diplomacia em 29 de outubro.
Dr. Pedro Augusto Carneiro A. Commissão deu parecer, que apresentou á
Le 8a para o logar de Ministro Mesa.
do Supremo Tribunal Federal. Em 6 de novembro entrou em discussão em

sessão secreta e foi approvado.

1907 213 18 de dezembro Submette á approvação do e· Lido e remettido á Commissão de Consti-
nado as remoções, nomeações tuição e Diplomacia em 18 de dezembro.
e promoções que fez de mem-
bros do Corpo Diplomatico, isto
é, as remoções dos ministros
plenipotenciarios, Alberto Fia-
lho, ltiberê da Cunha, Gomes
Pereira, Rego Barros, Oliveira
Lima, Gonçalves Pereira, 00-
micio da Ga.ma e Lima Ferreira;
a promoção do Sr. José Ma-
noel Cardoso de Oliveira, e as
nomeações dos Srs. Gastão da
Cunha e Enéas Martin para
ministros no Para.guay e no
Perú.
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1902 31 7 de maio.

I

PROCESSOSASSmIPTOS

A' resolução do Conselho Muni· Lido e remettido á Commissão de Justiça e
cipal, que declara sem effeito o Legislação em 8 de maio.
acto da Prefeitura, de 13 de fe- A Commissão deu parecer favoravel ao veto
vereiro de 1 94. relativa ao Dr. o qual sob o n· 174, de 1907, foi a imprimir
.Athanagildo Barata Ribeiro. em 28 de aerosto.

Em 30 entrou em discussão e foi sem de·
bate approvado o veto.

10 denovembro .\.' resolução do Conselho ;Yluni- Lido e remettido á Commissão de Justiça e
cipal, que autoriza a nomeação, Legislação em II de novembro.
para os cargos de amanuenses, A Commissão dou parecer favoravel ao véto o
dos profe'"ores adjunctos eife· qual sob o n. .,l, de 1907, foi a imprimir
ctivos, que se acham em com· em 13 de julho.
missão na Directoria de Saude Em 19 entrou em discussão, que se encerrou
Publica. sem debate, ficando a votação adiada por

falta de numero.
Em 23 foi approvado o veto.

ig de fevereiro ..\.' resolução do Conselho ~Iunici· Lido e remettido á Commi ão de Consti·
pai, que concede licença ao tuição e Diplomacia em I de maio.
administrador do Entreposto A Commissão deu parecer favoravel, ao veto,
de S. Dioero João Serzedello o qual ob o n. 219, de 190-, foi a imprimir
Correa. em 11 de setembro.

Em J9 entrou em discussão, que se encerrou
em debate, ficando a votação adiada por

falta de numero.
Em 23 foi approvado o veto.

12dc novembro A' resolução do Conselho Munici- Lido e remettido á Commissão de Justiça e
pai, dispensando do impostos, Legislação em 13 de novembro.
que menciona, as construcções A Commissão deu parecer favoravel ao vetã,
que se destinarem a habitações o qual sob o n. 3, de 1907, foi a imprimir
populares. em 13 dejulho.

Em 19 entrou em discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

Em 23 foi approvado o "eto.

12denovembro A' resolução do Con elho ~Iunici- Lido e remettido áCommissão de Justiça e
paI, providenciando sobre a Legislação em 16 de novembro.
creação àe 15 escola nocturnas A Commissão deu parecer favoravel ao 'Veto,
pari1 menores e adultos. o qual sob o numero 23, de 1907, foi a im-

primir em 19 de junho.
Em 21 entrou em discu são e foi sem debate

approvado o veto .
.'\. resolução foi devolvida ao Prefeito, com ao

communicação do occorrido.

19denovembro .\.' resolução do Congresso Munici· Lido e remettido á Commissão de Justiça e
paI, autorizando a concessão de Legislação em 20 de novembro.
apo entadoria com todos ven- A Commissão deu parecer favoravel ao véto,
CImentos, ao eruarda municipal o qual sob n. 212, de 1907, foi a imprimir
E~te,am Gomes da ilva. em 6 de setembro.

Em 13 entrou em discussão. O Sr. Barata
Ribeiro requereu que se solicitassem do
Prefeito diversas informações sobre o as·
sumpto do veto. O requerimento foi apoio
ado e posto em discussão. Orou o Sr. Sá
Peixoto. Encert'ada a discussão ficou preju
dicado orequerimento por falta de numero.
Proseguiu a. discussão do veto, que se en
cerrou sem mais debate, ficando adiada a
vo ação por falta de numero.

II
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I 1906
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1907

1907

3 18 dejunho.

4 2 de julho.

Em 16 annunciada a votação, o Sr. Barata.
Ribeiro repetiu o seu requerimento de in·
formações. O requerimento foi apoiado,
posto em discussão e sem debate rejeitado.

Posto a voto foi approvado o veto. Are·
soluçãu foi devolvida ao Prefeito.

Proseguiu a discussão do véto, que se encer
rou sem debate ficando adiada a votação
por falta de numero.

Em 16 foi approvado, sendo a resolução
uevolvida do PreCeito.

A' re olução do Conselho Muni· Lido e remettido a Commissão de Justiça e
cipal, que estabelece que pelos Legislação em 20 de junho.
cofres da municipalidade não A ommissão deu parecer contrario ao véto,
poderá ser paga despeza algu- o qual sob n. 175. de 1907 a imprimir em
ma feita com publicações em 2 de agosto.
outro jornal. que não seja Em 30 entrou em discussão. Oraram os
orgão oflicial da Prefeitura ou Srs. A. Azeredo, Meira e Sá e BaraÚL
do Conselho Municipal. Ribeiro. Encerrada a discus ão, foi appro-

vado o véto, sendo a resolução devolvida
ao Prefeito.

A' resolução do Conselho Muni· Lido e remettido á Commissão de Consti
cipal, autorizando a constru- tuição e Diplomacia em 3 de julho.
cção de um pavilhão destinado A Commissão deu parecer favoravel a.o 'Véto,
a mercado de fiores no centro o qual sob n. 286, de 1907, foi a imprimir
ajardinado do largo da Carioca. em 23 de outubro.

Em 26 entrou em discussão, que se encerrou
sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero.

Em 28 foi approvado o vito, sendo a. reso·
lução devolvida ao Prefeito.
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1900 9 12de novembro A' resolução do Comelbo Muni- Lido e remettido á Commissão de Justiça e
cipal, revogando o dispositivo Legislação em 16 de novembro.
do art. 2° do decreto n. 1021, A Commissão deu parecer contrario ao véto,

I de 17 de maio de 1905, relativo o qual sob n. 20, de 1907, foi a imprimir
ao pagamento do imposto pre- em 14 de dezembro de 1907.
dial pelos predios incendiados Em 8 de agosto entrou em discussão.
e interdictados. Orara.m os Srs. A. Azaredo, Augusto de

Vasconcellos, Barata Ribeiro e Francisco
G1ycerio.

Encerrada a discussão foi rejeitado o vé', I

sendo a resolução devolvida ao PreLt ~.

J.906 13 21 de novembro AI resolução do Conselho 1-1uni- Lido e remettido á. Commissão de Justiça e
cipal, concedendo á professora. Legislação em 22 de novembro.
D. Leolinda de Figueiredo DaI· A Commissão deu parecer contrario ao veto,
tro um anno de licença com com voto divergente de um de seus mem-
ordenado pa.ra tratar de sau- broB. O parecer sob n. 290, de 1907, foi a
de. imprimir em 24 de outubro de 1907.

Em 13 de novembro entrou em discussão e
foi sem debate rejeitado o véto, sendo a
resolução devolvIda ao Prefeito.
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Otficios e tele[rammas resolvidos

PROCEDE 'ClAS E ASSUMPTOS PROCE SOS

1907

1907

1907

98 25 de maio.

.

153 22 de junho.

219 19 de julho.

Telegramma do Sr. Comman- Lido e remettido á Commissão de Marinha. e
dante Superior da Guarda Na- Guerra e de Finanças em 27 de julho.
cional de S. Paulo, enviando Resolvido com a adopção da aIludida propo
uma moção, approvada em sição, n. 139, de 1905, em 1 de julho de
reunião havida no quartel 1907.
general daquelle commando,
ácerca da proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 139,
de 1905, que providencia sobre
o pagamento de soldo aos vo-
luntarios da patria.

Telegramma da Mesa da. Camara Lido e remettido á Commissão de Finanças
dos Deputados do Estado de em 29 de junho.
Mlllas Geraes, communicando Resolvido com a adopção da proposição da
que aqueUa Camara votou uma Camara dos Deputados n. 68, de 1904,
moção de app1auso ao Con- em 9 de setembro de 1907.
gre,so Na.cional, pela sua acção
patrioticJ. em torno da ques-
tão do credito agricola.

omcio da Mesa da Camara dos Lido e remettido á. Commissão de Justiça e
Deputados de Minas Geraes, LeO'islação em 22 de julho.
communicando que aqueIla Ca- Resolvido com a adopção da. proposição da
mara deliberou representar ao Camara dos Deputados n. 130, de 1907,
Congresso Nacional sobre a em 24 de outubro.
urgente necessidade de legislar
sobre fechos e tapumes nos li-
mites divisorios das proprie-
dades ruraes e urbanas.
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1905 275 26 de setemb. Ofilcio do l° . ecretario da A sem- Prejudicado.
bléa Legislativa. do Estado do Lido e remettido á Commissão de Justiça. e
Rio de- Janeiro, remettendo a Legislação em 26 de setembro.
moção votada por aquella As- A proposição a que se refere este oflicio foi
semb1éa, em que ella pede a rejei tada em 23 de julho de 1907.
approvação da proposição da
Ca.mara. dos Deputados n. 33,
de 1905, creando o registro de

II
marcas de animaes.

1907 356 30 de outubro. [dem do secretario do Conselho Prejudicado.
Municipal da cidade de Pe- Lido e remettido á Commíssão de Finanças
lota.,>, Estado do Rio Grande em 9 de novembro.
do ui, pedindo, em nome da A proposição a que se refere esta proposição
população agricola daquelle foi rejeitada em 23 de julho.
municipio, a approvação da.
proposição da. C~mara dos
Deputados n. 33, de 1905.
creando o regi tro de marca
de animaes.





ReQUBrimentos e repre8enta~õe8 diversos, deferido&

ANNOS DATA.S ASSU:uPTOS A:-iDA:lIE:\'TOS

12 27 de julho. Requerimento de Anoa Coelho Pende de l)are ·er.
de Figneiredo, viuva do capitão Lido e remettido ás Commissões de Marloha.
do Exercito Joaquim Soares de e Guerra e de Finanças em 10 de julho.
Figueiredo, pedindo augmento A Commissão de ~larinha. e Guerra deu pa·
da pensão que percebe. recer contrario. que, sob n. 337, de 1906.

foi remettido li, de Finanças em 11 do
dezembro .

.~ Commissão de Finanças deu parecer con·
trario, que, sob D. 41, de 1907, foi a imo
primir em ') de junho d~ 1907.

Em 2 de julho entrou o parecer em dis
cussão. Orou o r. Pires Ferreira, ficando
encerrada a di cussão e adiada a votação
por falta dEI numero.

Em 4, annunciada a votação, foi lido, apoia
do e posto em discussão e sem debate
approvado um requerimento offerecido
pelo Sr. Pires Ferrpira, para que o reque·
rimento voltasse á Commissão de Marinha
e Guerra.

Esta deu parecer sob n. 107, de 1907, olfe
recendo o projecto n. 10, de 1907 ,em 27 de
junho.

Deferido com a adopçã.o do projecto
n. 10, de 1907, em 27 de agosto.

1906 29 15 de setembro Requerimento de Antenor Santa Lido e remettido á Commissão de :'farinha e
Cruz Pereira, 2° tenente do Guerra em 1 de setembro.
exercito,pedindo que a antigui- .A. Commissão deu parecer, sob n. 56, de 1907,
dade do seu posto eja contada olferecendo o projecto n. 6 do mesmo
de 29 de outubro de 1893. anno.

Deferido com a approvação do projecto
em 1 de outubro.

1903

1907 1 26 de abril. Requerimento do Sr. Senador Dr· Lido e reme 'tido á Commissão de Policia em
bano de Gouvea pedindo licença 2 de abril.
para deixar de comparecer á A Commi são deu parecer favorave1, sob
actual se...~ão legislativa. n. 15, de 1907 em 29 de maio.

Deferido com a appro,a.ção do parecer
em I de junho.

1907 4 6 de maio. Requerimento do Sr. Senador Lido e remehido á Commi são de Policia em
Joaquim de Sousa, pedindo li- 7 de maio.
cença para deixar de compa- A Commissão deu parecer f,lvoravel, que sob
1'recer ás sessões até o fim de n. 12 de 1907, foi a imprimir em 29 de
junho. maio.

Deferido com a approvação do parecer
em I de junho.

1907 5 14 de abril, Requerimento do Sr. enador Lido e remettido á Commissão de Policia em
Herculano Bandeira, pedindo 7 de maio.
licença por tempo iodetermi- A Commi ão deu parecer favoravel que. sob
nado para deixar de compare- n. ll, de 1907, foi a imprimir em 29 de
cer ás essões do S:mado. maio.

De:f'erido com a approvação do parecer
em 1 de junho.

1907 6 16 de abril. Requerimento de Godofredo Xa- Lido e remettido á. Commis&'í.o de Finan-
vier da Cunha, juiz federal da ças em Ude maio.
I" vara, pedindo um anno de A Oommissão deu parecer favorave1, que, sob
licença com ordenado e grati- n. 8, de 1907, foi a imprimir em 24 de
ficaIJão para tratar de sua maio.
saude.
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Deferido com a approvação do projecto
n. 1, de 1907, em 10 de ~anho.

1907 8 3 de maio. Requerimento do r. Senador Lido eremettido:1. Commissão de Policin em
Silverio Nery, pedindo tres 10 de maio.
mezes de licença para. conti- A Commissão deu parecer fllJvoravel,qua, sob
nuar a tratar da sua saude fora n. 16, de 1907, foi a imprimir em 29 de
do Brazil. maio.

Deferido com a approvação do parecer
em 1 da jl1llho.

1907 10 17 de maio. Requerimento do Senador Laura Lido e remettido á Commis ão da Policia em
Muller, pedindo licença para 22 da maio.
deixar de comparecer li. sessões A Commissão deu parecer favoraval, que, sob
do anado, pelo tempo qUE! fôr n. 13, de 1907, foi a imprimir em 29 de
necessario ao tratamento da maio.
sua aude. na Europa. D ferido com a approvação do parecer

em I de junho.

1907 11 14 de maio. Requ rimenio do Sr. Senador Me· Lido e remettido ii. Commissão de Policia em
tello, pedindo licença para dei- 27 de maio.
xal' de compareceI' a actual A Commi são deu parecer favoravel que, sob
se _ão. n. 14, de 1907, roi a imprimir em 29 de

maio.
Def"erido com a approvação do parecer

em 1 de junho.

1907 12 3 de maio. Requerimeno do ~r. Senadol' Rosa Lido e remettido á Commissão de Policia em
e Silva, pedindo licença para 28 de maio.
deixar de comparecel'il.s sessões A Commissiio deu parecer favoravel, que, sob
do corrente auno.visto precisar n. 10, de 1907, foi a imprImir em 29 de
demorar-se na Europa,por mo- maio.
tivo de aude. Deferido com a approvação do parecer

em de 1 junho.

1907

1907

I'

15 11 de junho.

20 26 de junho.

Requerimento de D. D. Anna Lido e remettido á Commissão de Finanças
Leopoldina da Serra Gonçalves em 13 de junho.
e Juliana. da Serra Nanes Gon· A Commissão deu parccer, sob n. 45, de 1907,
çalves, viuva e filha solteira olferecendo o projecf.O n. 5, de 1907.
d o desembargador Antonio Defel.~ido com a approvação do projecto
Marcellino Nunes Gonçalves em 30 de setembro.
(Visconde de S. Luiz do Mara-
nhão), Senador do Imperio, soo
licitando uma pensão Que re-
partidamente por ellas lhes
assegure os meios de subsis·
tencia e decoro que devem
manter os herdeiros de um ano
tigo servidor da Nação, que
desempenl1lou por muitos annos
elevados cargos na politica, na
administração e na magistra·
tura.

Requeril1lento de Heraclito Au- Pende de pa~~ecer.

gusto Moneira, praticante da Lido e remettido á Commissão de Finanças
Administração dos Correios do em 1 de julho.
DistriC'to Federal pedindo um A Commissão deu pn.recel.' sob n. 8_. de
anno de licenga,com ordenado, 1907, requerendo informações do Go
para tratrur da saude onde 'lhe verno. O parecer foi posto em discllssão e
convier. sem debate approvado em 12 de ju-

lho.
Exp~di1U' e mensagem.



- 131-

Al\NOS l'iUMERO DATAS ASSUMPTOS Ai'\D.urENTOS

Com a mensagem, n. 92, de 1907, do Sr. Pre
~ideme da Republica, vieram as informa.
ções que foram remettidas á Commissão em
14 de agosto.

A Commissão deu parecer, sob n. 27 ,de
1907. otIerecendo o projecto n. 29, de 1907,
em 18 de outubro.

Deferido com a approvação do projecto
em 5 de novembro.

1907 21 4 de junho. RequeJ'imento de Luiza Guilher- Lido e remettirlo á Commissão de Finanças
mina de Campos, pedindo re· em;> de julho.
verta em seu favor a peno A Commissã:o deu parecer, sob n. 92,de 1907,
são que percebia a sua fina· offerecendo o projecto n. 7, de 1907, em
da irmã Anna Julia de Cam- 22 dejulho.
poso Defer-do com a approvação do projecto

em 24 de agosto.

1907 ;'2 29 de junho. Rpquerimento de José Gabriel de Lido e remettido á Commissão de Finanças
Toledo Pisa, serventuario do lo em 4 de julho.
omcio d~ escrivão da Côrte de A Commi'são deu parecer, sob n. 93, de 1907,
Appellação do Districto Fede· offerecendo o proj cto n. 8, de 1907, em 22
ral, pedindo um anno de licença, de julho.
com todos o vencimento ,para De:Cerido com a approvação do projecto
tratar da sua saude. em 22 de agosto.

1907 30 8 de agosto. Requerimento de Ismael Lago, Lido e remettido á Commis ão de Marinha e
tenente·corone! reformadocom- Guerra em 10 de agosto.
pulsoriamente, pedindo que a A Commissão deu parecer Elob n. 292 de 1907
ua promoção, por actos de bra· ojfere~endo o projecto n. 30 de 1907, em

vura, a major, seja de -16 de 25 de úutubro.
janeiro de 1894, e não como foi Deferido com a approvação do projecto
de 12 de outubro desse anno. em 27 de dezembro.

381907

1907 31 8 de &O'osto. Requerimento de L. Cruls, dire- Lido e· remettido á Commissão de Finanças
ctor do Observatorio Astrono- em 13 de agosto.
mico do Rio de Janeiro, pedindo A Commissão deu parecer, sob n. 194 de
um anno de licença com todos 1907, offerecendo o projecto n. 19 de 1907,
os vencimentos. em 30 de agosto.

Deferido com a approvação do projecto
em 12 de novembro.

12 de setembro Requerimento do tenente-coronel Lido e remettido a Commissão de Finanças
Augusto Xavier Carneiro da em 13 de setembro. .
Cunha, collector de Rendas Fe- A Commissão deu parecer, SOb n. 314 de
deraes em Olinda, pedindo seis 1907, offerecendo o projecto n. 31 de 1907,
mezes de licença para. trata· em 11 de novembro.
mento de sua saude. Deferido com a approvação do pro-

jecto em 28 de novembro.

1097 54 11 de dezembro Repre entação daA ociação Com- Lida e l'emettida á. Commissão de Finanças
mercial do Rio de Janeiro sobre em 13 de dezembro.
a quantidade de suItlto tolera- Deferida com a approvação da emenda
vel em cada- litro de vinho, ol1erecida pela Commissoo na 3" discussão
fixada. em 200 milligrammas na da proposição da Cama.ra dos Deputados,
proposição da Camara n. 205 n. 205 de 1907.
de 1907,que orça a rcceita geral
para 1908, mostrando que o a
quantidade deve ser elevada a
350 milligrammas.





Requerimentos B reDresenta~ões diver~os, archivadas

1G de dezembro Repre entaçãoda Associação Com- Lida e remettida á Commissão de Commer
mercial de Pernambuco, mos- cio, Agricultura, Industrias e Artes em 2
trando a necessidade inadiave1 de janeiro.
dos altos poderes do paiz cura· Archivada, na fórma da deliberação
rem da reintroducção dos assu- do Senado de 6 de junho de 1904.
cares brazileiros nos mercados
portuguezes.
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1904 la 25 de fevereiro Requerimento de D. Maria de Lido e remettido ás Commissões de Marinha
ouza, da Silva, viuva do solda- e GU6rra e de Finanças em 26 de maio.

do do 3° bJ.talhão de artilharia A Commissão de Finança deu parecer con·
de posição, Antonio Pedro da trario que sob n. 49 de 1904, foi á de'
Silva, morto por desastre, pe- Marinha e Guerra em 10 de junho.
díndo uma pensão. Archivado. Idem.

19(14 13 l4denovembroIdem de DD. Adelaide Vieira de Lido e remettido ás Commissões de Marinha
de 1903. Co. tI'O eCamiUa Vieira Ramos, e Guerra e de Finanças em 31 de maio.

pedindo que lhes 'eja conce- A.rchivado. Iden:.
dida a pen ão de meio soldo,
que percebia sua mãe, já fal-
lecida e mais a de 60 men-
saes, correspondentes ao meio
soldo do seu irmão, o alferes
Antonio Vieira da Costa, morto
em combate.

29 de maio.

25 de julho.

22 de agosto.

25 de junho. Idem de José Daniel de Oliveira Lido e remettido á Commissão de Finanças
Martins, amaouense da Repar- em 28 de junho.
tição Fi cal do Governo, junto Archivado. Idem.
á Companhia Rio de Janeil' City
Impl'ovements, pedindo um anno
de licença, com ordenado.

Idem do engenheiro Luiz Felippe Lido e remettido ás Commissões de Obras
Goozaga de Campos, pedindo Publicas e de Finanças em 2i de julho.
concessão para estabelecer um ,A.rchivado. Idem.
syst ema de communicação ao
longo do Rio Paraná, de ac-
cordo com as bases que estabe·
Ieee.

Idem de D. Maria Emitia Pelioca Lido e remettido ás Commissões de Marinha
de Oliveira, viuva do tenente e Guerra e de Finança em 24 de agosto.
honorariodo Exercito Emygdio Archivado. Idem.
Getulio de Oliveira, pedindo
uma pen ão.

Idem de João Maria da Sil- Lido e remettido á Commissão de Obras Pu-
va Junior e Pedro Ferreira, blicas em 24 de agosto.
do eoado, pedindo autorização Archivado. Idem.
para explol'ar, usar e gozar dos
terrenos de alluvião do Amapá,
pertencente á. União.

agosto. Idem de Hermínio. Ferreira Ca· Lido e remettido ás Commissões de Marinha
valcanti e Laura Ferreira. Ca- e Guerra e de Finanças em 25 de agosto.
valcanti, filhas solteiras do fal- Archivado. Idem.
lecido major do Exercito An·
tonio José Ferreira Cavalcanti,
pedindo reversão das pen ões
que percebiam sua mãe e sua
irmã Maria do Carmo Ferreira
Cavalcanti.

24 de25

24

20

17

1901

1904

1907

1904

190i
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ANNOS DA.TAS A SUlIIPTOS PllOOESSOS

16 de junho.1904

1904

34

39

R.oquerimentode FelicianoCaliope Lido e remettido â Commissão Mixta., in-
Monteiro de Mello, general de cumbida da revisão das leis sobre monte
divisão graduado 'e reformado, pio em 11 de outubro.
pedindo permissão -para eleval'IArrehivado. Idem.
o montepio que fez em beneficio
de sua famila. .

12 de outubro. Idem de Jozino Emiliano da Sil- Lido e remettido ás Commis ões de Instru
veira, pedindo a concessão de cção Publica e de Finanças em 23 de no·
12 loterias que se denominarão vembro.
«Beneficente»,destina'd.as á fun- Archivado. Idem.
dação de uma instituição que
tenha por fim o amparo e en i-
no dos orphãos desvalidos.

1904 40 18 de novembro Idem do bacharel Cal'los Domicio Lido e remettido á Commis ão
de Assis Toledo, juiz de direito em 21 de novembro.
do Alto Aore, pedindo rele· Archivado. Idem.
vação da divida de 3:799$976,
proveniente do adiantamento
de vencimentos quàlhe foi feito
pela insufIloiencia da ajuda de
custo que recebeu para ir
desempenhar os deveres do seu
cargo.

de Finanças

1907

I

25 15 de julho.

I,
I

Idem de Emilia Josefina de ~Iel- Lido e remettido ás Commissões de Marinha
lo, viuva do oontra-almi-e Guerra e de Finanças em 18 dejulho.
rante Luiz Felippe de Salda.-l\. Commi são deu parecer, sob o n. 163 de
nha da Gama, dando os moti- 1907, opinando que seja arcbivado ore
vos porque não se habilitou em querimento. O parecer foi a imprimir em
tempo pl!-ra receber o meio 23 de agosto.
soldo e montepio deixado por Archivado com a approvação do pare
seu marido, incorrendo na pra· ceI' n. 278.
scripção, cuja relevação pediu
no requerimenton. 1'3 de 1907.

l!.!===================:::!==========::::!.,



Requerimentos e reDresenta~ões diversos urejud icados

ANNOS DATA ASSUMPTOS PROCE sos

1905 42 30de novembro Requerimento de Marcos da Lido e remettido ás Commissões de Marinha
Co"ta Brito, Francisco Gon- e Guerra e de Finanças em 20 de dezembro.
çalvc~ Costa Sobrinho e ou- Prej udicado com a adopção da pro-
tros, Voluntarios da Patria posição alLudida.
pedindo que, em additivo á
proposil:ão da Camara dos
Deputados n. 139, de 1905, se
lhes mande pagar o soldo por
inteiro, e torne extensivo a
todo os Voluntarios a etapa
do Asylo de Invalidas e o soldo
lhe seja pago pela. tabella
actual.

1907 24 A Idem do Sr. Senador Paes de Lido e remettido á Commissão de Policia
Carvalho pedindo licença para em 13 de julho.
deixar de comparecer ás ses- Prejudicado.
sõe do enado até fins de
agosto.

1907 45 17 de outubro. Idem de Gene io Telles Bandeira Lido e remettido á Commissão de Finanças
de MelIo, pedindo o adiamento eni 17 de outubro.
da discu ão da proposição da Prejudicado com a approvação da
Camara dos Deputados, n. 29, proposição em 18 de outubro.
de 1907, que autoriza a aber-
tura do credito de 123:3 $728
para restituição de espolias
arrecadados e desviado'! sob a.
respon abiüdade do curador de
defunto e ausentes.





Requerimentos e representa~ões diversas, indeferidas

ANNOS DATAS ASSUMPTOS PROCESSOS

1904 30 28 de junho. Requerimento de Maria. Wallier Lido e remettido ás Commissões de Marinha
Cavalcanti de Assumpção, e Guerra e de Finanças em 22 de setembro.
viuva do capitã~ do Exercito A Commissão deu parecer contrario, que sob.
Alexandre ZacarIas de Assum- n. 108 de 1907. foi a imprimir em 27 de
pção. pedindo lhe seja pago in· julho.
tegralmellte o soldo deixado por Indet"erido com a approvação do pare-
seu marido. recaI' em 22 dt< agosto.

1905

1905

1906

1906

1906

2

39

43

50

52

16 de maio Idem de Albina Silveira da Motta Lido e remettido á Commissão de Finanças
Conde e Anna Silveira da em 5 de junho.
Iotta. filhas legitimas do fina- A Commissão deu parecer contrario, que sob

do Dr, José lanacio Silveira da n. 43 de 1907, foi a imprimir em 28 de
Motta, lente jubilado da Fa- julho.
culda.de de Dil'eito de S. Paulo, Indeferido com a approvação do pal'e
pedindo relevação da prescri- ceI' em 4 de julho de 1907.
pção em que incorreram para.
perceber o montepio dos func·
cionarios publicas, que lhes
cabe.

15 de dezembro Idem de João Pedreira do Couto Lido e remettido á. Commissão de Finanças
Ferraz Junior, por si e como em 18 de dezembro.
representante de um grupo de A Commissão deu parecer contrario, que sob
capitalistas, pedindo o arren· n. 91 de 1907, 10i a imprimir em 22 de ju
damento dos serviços de carga, lho de 1907.
descarga e armazenagem dos Indef'erido com a. approvação do pa·
generos importados e exporta- recer em 30 de julho.
dos pela Alfandega do Rio de
Janeiro.

5 de dezembro Idem de Vitrnvio Marcondes, pe- Lido e remettido á Commissão de Finanças
dindo seja impre o gratuita- em 6 de dezembro.
mente na Imprensa Nacional, A Commis ão deu parecer, sob n. 193 de
um volume de versos intitu- 1907, opinando pelo indeferimento do re·
lado c Bailadas e Orações:t. querimento.

O parecer foi a imprimir em 30 de agosto.
Inde.f'erido com a approvação do pa

recer em 9 de setembro.

4 de novembro Idem de Helena Siena de Sá, Lido e remettido á. Commissão de Finanças
viuva do capitão·tenente refor- em 18 de dezembro.
mado, commissario da armada A Commis ão deu parecer contrario, que sob
Manoel Cesar de á, pedindo n. 226 de 1907, foi a imprimir em 13 de
relevamento da prescripção em setembro.
que incorreu o eu direito para Indeferido com a approvação do pa
receber o meio soldo correspon- recer em 29 de setembro.
dente ao periodo que cita. .

19 de dezembro Idem dos membros do corpo do- Lido e remettido á Commissão de Finanças
cente do Instituto Benjamin em 20 de dezembro.
Constant, pedindo se lhes torne A Commissão deu parecer contrario, que sob
extensivo o accrescimo de ven- n. 44 de 1907 10i a imprimir em 28 de
cimentos que os lentes do Gym, julho de 1907. _
nasio Na.cional, tiveram pelll. Indeferido com a approvaçao do pa
lei n. 1500, de 1 de satembro recer em 4 de Julho.
de 1906.

i Parte 18-



14 de maio ... Requerimento da Ordem Terceira. Lido e remettido á Commissão de Finanças
de S. Franci co da Penitencia em 15 de maiô.
pedindo isenção dos direitos de A Commi são deu parecer, sob n. l3 de
importação para o material 1907 oJJ'erecendo o projecto n. 13 de 1907
destinado ti construcção do seu em 9 ,le a.gosto.
novo hospital. Indeferido com a rejeição do projecto

em 14 de agosto.
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1907 13 3 de junho. Idem de D. Emília Josephina Lido e remettido á Commi são de Finanças
de IeUo, viuva do contra- em 3 de junho.
almirante Luiz Felippe de Sal· A Commis ~o deu parecer contrario, sob
danha da Gama, pedindo rele- n. 7 de 1907, em 12dejulho.
vamento da prescl'1p 'ão em que Indeferido com a approvação do pa.
incorreu o seu direito a reCeber recer em 26 de julho.
o meio soldo e o monte pio dei·
xado pOl' seu marido e corres-
pondente ao periodo de tempo
comprellendido entre 24 de
dezembro de 1895 e 5 de março
de 1907.

l'l!==:::::::!:========================:::d:



Syn:>pse dos assumptos que fica.ram pendentes de deliberação do Senado em 30 de dezembro
de 1907, organis3.da de conformidade com o art. 148 do Regimento, pelo Vice
Director da Secret3.ria.

Pags.
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ANNOS DATAS

Projectos iniciados no Senado

ASSUMPTOS PROCESSOS

10 de setembro1mspõe sobre bens doados á
dessa d'Eu.

I 91

I 92

40

57

21

Con- Pende de parecer.
Offerecido pelo Sr. Americo Lobo, ficou so

bre a mesa durante o triduo regimental
em 10 de setembro.

Em 14 foi apoiado e a imprimir.
Em 17 entrou em la discussão. Oraram os

Srs. Q. Bocayuva, Ramiro Barcellos e
Americo Lobo, ficando a discussão al.1iada
pela hora.

Em 18 continuou em discussão. Oraram os
Srs. Laper, A. Cavalcanti. Jose Hygino e
Pinheiro Machado, ficando a discus ão

I adiada pela. hora.
Em 19 continuou em discu'são. Orou o Sr.

U. do Amaral. Encerrada a discussão ficou
adiada a votação por fal~a de numero.

Em 2l foi approvado em la e passou para 2&
discus,ão, indo antes ás Commissões de
Justiça e Legislação e de Finanças.

'.>" de outubro Altera as disposições da lein.3150, Pende de parecer.
- . de 4, e do decreto n. 8 ~I ,de 30 Offerecido pelo Sr. Americo Lobo e outros,

deno.embro de I 882,que devem e, estaudo apoiado, foi a imprimir em 28 I
continuar em pleno vigor. de outubro.

Em 30 entrou em I a discussão e foi sem de- I
bate approvado e passou para a 2a , indo
antes ás Commissões de Justiça ~ ~e"~. I
lação e de Finanças.

25 de julho. Altera a actual organisação judi- Pende de pai·eCêr. II
ciaria do Dislricto Federal. OJrerecido pelo Sr. Americo Lobo e outros, I

e, estando apoiado, ibi a imprimir em 25 .
dejunho.

Em 2 de julho entrou em la discussão e foi
sem debate approvado e passou para 2a ,
iodo antes á Commissão de Justiça eLe·
gislação.

(A lei n. 1338, de 9 de .ianeiro de 1905. "eOl'
ganisou a Justiça do Distl'icto Fed~ml.)

1893

18D4

2

34

3

10 de maio.

3l de julho.

SO de julho.

Crea um commando geral supe· Pende de parecer.
rior da Guarda Nacional. cum Olferecido pelo Sr. Amaro Cavalcanti e ou
séd6 em cada'uma das capitaes tros e, estando apoiado, foi 11 imprimir
dos Estados da União. em 10 de maio.

Em 12 entrou em la discus ão e foi sem de
bate approvado o passou para 2a , indo an
tes â Commissão de Ju-tiça e Legislação.

Determina que os proprios nacio- Pende de parecer.
naes, que por lel do autigo 1'e- Olferecido pelo Sr. João Barbalho e outros,
gimen foram entregues á anta e, esta.ndo apoiado, foi a imprimir em 1
Casa da Misericordia do Recife. I de agos LO.
com o encargo do recolhimento Em 3 entrou em la discussão e foi sem de·
e educação de orphãos e de - bate apPl'ovado e pa sou para '.>a, indo
amparados, bem como a colo- antes á Commissões de Constituição e Di
nia Isabel, no Estado de Per- piomacia e de Finanças.
nambuco, continuarão a ter o
destino a que estão servindo.

Dispõe sob['e os contractos de loca. Pende de l>arecer.
çã.o de predios urbanos e sub- Offerecido pelo Sr. Juão Bal'balho, ficou so
urbanos. bre /L mesa durante o tricluo regimental,

em 30 de junho.
Foi apoiado e a imprimir em'" de julho.



ANNOS DATAS
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ASWMPTOS PROCESSOS

Em 6 entrou em la discussão e foi sem de·
bate approvado e passou para 2a, indo
antes á Commissão de Justiça e Legis
lação,

1894 26 25 de agosto. Dispõe sobre o tempo em que um I ende de pn.recer.
réo póde estar preso ou delento. Oli'erecido pelo Sr. João Barbalho., ficou so

bre a mesa durante o triduo regimental,
em 26 de agosto.

Foi apoiado e a imprimir em 1 de setem·
bro.

Em 11 entrou em la discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 5 foi approvado e passou para 2' dis
cussão, indo ante á Commlsaão de Justiça
e Legislação.

Em 2 de junho de 1896, independente de pa·
recel', entrou em 2a discussão.

O Sr. Gomes de Castro requereu o adiamento
da di~cussão. afim de ser o projecto devol·
vida á C:ommissão de Justiça e Legislação,

O Sr. Presidente deu as razões pelas quaes
incluIU o pojeeto na orrlem do dia.

O requerimento do r. Gome' de Castro foi
apoiado, posto em discussão e sem debate
approvado.

(j projecto foi devolvido à Commissão, ficando
adiada a discussão.

30 30 de outubro. Dispõe sobre a mobilisação
Guarda Nacional.

da Pende de parecer.
Orrerecido pelo Sr. Gonçal ves Cha ves e ou

tros e, estando apoiado, foi a imprimir em
2 de outubro.

Em 9 entrou em IA discussão e fvi sem de·
bate approvado e passou para 26

, indo ano
tes á CommLsão de Constituição €I Diplo
mama.

1895 20 9 de julho. Probibe a concessão de honras Pende de pareeer.
militares a civis e ainda a mi- Oli'erecido pelo Sr. CoelLJo Rodrigues e ou
litarel, quando elIas eKcedam á tros e, estando apoiado, foi a imprimir
graduação que por lei lhes com· em lO de julho.
petir. Em 13 entrou em In discussão e foi sem de-

bate approvado e passou para 2A
, indo an

tes ás Commissõe de Con tituição e Di·
plomacia e de Mninha e Guerra.

As Commi sões deram parecer ob n. 188 de
l~95, oíferecendo a de Coosl ituição e Di·
plomacia os substitutivos sob ns. 51 e 52,
de 1895, e opinando !lo de Marinha e Guer
ra pela adopção do projecto.

'Em "O de maIO de 189ti entrou em 2& discus
são com os substitutiv08 oITerecidos pela
maioria e minoria da. Comn:;i:ssão de "00
stituição e Diplomacia. Oraram os 1'8.
Coelho Rort.rigues, Virgilio Damasio, GH
Goulart e Francisco Machado. A di~cussão

ficou adiada pelil. hora.
Em <:2 proseguiu a discussão. Oraram os

Sr. Gonçal ves Cha ve ,Goelho Rodrigues,
Almino Ali'onso, que otrel'eceu uma emen
da que fvi apoiada e posta cODjuncta·
mente em discussão, e Gil Goulart, que of
fereceu um requerimento, o qual ficou so
bre a mesa para ser apoiado na seguinte
sessão, visto estar esgotada a hora.
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ASSUMPTOS PROOESSOS

Em 23, continuando a discussão, foi lido,
apoiado, posto em discus~ão e sem debate
approvado o requerimento do Sr. Gil Gou·
lart.

Ficou adiada. a. discussão, sendo o projecto
devolvido ás Commissões de Constituição
e Diplomacia e de Marinha e Guerra.

A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
recer favoravel que, sob n. 97, de "1898,
foi devolvido á de Constituição e Diplo.
macia em 30 de setembro.

1 J5 56 26 de outubro. Organiza o Codigo Criminal
Exercito.

do Pende de parecer.
01l'erecido pelo Sr. João Neiva e outros e,

estando apoiado, foi a imprimir em 26 de
outubro.

Em 2u de maio de 1896 entrou em I" discus
são. Orou o Sr. Rosa Junior. Encerrada a
discussão foi approvado e passou para 2",
indo antes ás Commissões de Justiça e Le
gislação e de Marinha e Guerra..

Em 28 foi, a requerimento do Sr. Rosa Ju
nior, remettido ás alludidas Commissões,
como elemento de estudo, o projecto do
Codigo da Justiça Militar, organizado pela
commissão nomeada pelo aviso de 14 de
janeiro de 1891.

A Commissão de Marinha e Guerra formu
lou parecer, cujo original foi remettido á
de Justiça e Legislação em 26 de julho de
1897.

58

68

29 de outubro. Transfere ao dominio do Estado Pende de inCorDl.a.ções.
de Pernambuco diversos pro- Offerecido pelo Sr. João Barbalbo e outros
prios nacionaes nelle exis- e, estando apoiado, foi a imprimir e rn 30
tentes. de oumbro.

~m 1 de novembro entrou em la discUB ão,
que se encerrou sem debate, ficaudo a vo
tação adiada por falta de numero.

~m 5 foi approvado e passou para 2" dis
cus ão indo antes á Cúmmissão de Justiça
e Legislação.

A Commissão deu parecer pedindo infor
mações, o qual, sob n: 97 de I 97, foi posto
em discus ão e sem debate approvado em
20 de ago to.

Em 23 expediu-se mensagem, pedindo as in
formações.

26deoovembro Determina o que constitue intra· Pende de parecer.
cção do disposto no 8ort. 61 da 01l'erecido pelo Sr. João Barbalbo, ficou so
lei n. 35, de 26 de janeiro de bre o. mesa durante o triduo regimental,
1892, por parte dos governado- em 25 de novembro.
res ou presidentes dos Estados, FOI apoiado e a imprimir em 2 de dezem
sobre eleições para, preenchF bro.
mento de vagas de senadores Em 9 entrou em I" discussão, que se encer
e deputados. rou ,em debate, ficando a votação adiada

por Calta de numero.
Em 10 foi approvado em la e pa sou para

2" discussão, indo antes ás Commissões do
Con tituição e Diplomacia e de JusLiça e
Legl laçao.

A Commissão de Justiça e Legislação deu
par'ecer favoraveJ, o qual, sob o. 37, de
1897, foi a imprimir em 7 de junho.
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1890 2

Em ')' entrou em 28 discnssão. Oraram os
Sr . Severino Vieira, Gon alves Chave,
Moraes Barros e Ramiro Barcollo , tendo
sido apoiadas emendas oJfereoidas "pelo
Sr. Severino Vieira. A dia ussão ficou
adiada pela hora.

Em 27 proseguiu a di cu. ão, que ficou
adia.da depois de orarem os rs: Gonçalves
Cbaves e Moraes Barro'.

Em 28 pro eguiu ll. discus<ão. Oraram os
rs. B. de 1endança ,obrinho e Gonçal

ves Cha,e , tendo este o1Tereoido um re·
querimento d adiamento. afim do pro
jecto voltar li. Commi ão, que o estudou.

O requerimento fui apoiado. posto em di 
cu são e sem debate appro.ado.

Ficou adiada a. discus ão, sendo o projecto
devol,ido á Commissão.

E ta deu parecer, opinando que fos, e ar
chivado, o qual, sob n. 4 • de lUO,!, foi a
imprimil' em 10 de julh d 1901.

Em 23 d novembJ'o entrou em 2& discussão.
OI'OU o Sl'. Francisco Gliceri . Encerrou-se
a di cu ão em mal debate. ficando a
votação adiada. por falta. de num 1'0.

Em 'lo! foi approvado e passou para 3" dis
cus ào.

Em 9 entrou em 3" discussão. O Sr. A.
Azcr'edo ,'equereu que o projecto fosse á
Commis-ão ne Ju tiça e Legislação, O re
querimento foi apoiado, posto em discussão
e sem debate appl'ovado.

Ficou adiada a discussão, sendo o proj~eto
remettido á alludida Cummi ·~ão.

26 de maio. Restituo ao Estado de Pernem· Pend de l)ar cer.
buco a antigcL comarca do Rio Otrerectdo pelo Sr. João Barbalho. ficou
S. FI'ancisco, que f6ra proviso- sobre a mesa durante o triduo regimental,
riamente annexada á provincia em ~G de maio.
da Bahia. Em 1 de junho foi apoiado e a imprimir.

Em 19 entrou em I" discussão. Oraram os
Srs. VirgUio Damasio c João Bal'balho,
ficando en errada a discu são e adiada a
votação por falta de numero.

Em 20 foi approvado e pas ou pa a. 2" dis
cus ão, iodo antes á Commi são de Justlça
e Legislação.

Em 25 de junho foram remettidos á Commis
são dous telegramma~, um da 11 a do Se
nado e outro da da Camara dos Deputados
do Estado da Bahia, reclamando. em nome
do pu (O bahüwo. contra a a.dopção do
projecto.

Em 8 de julho foi remettido á Commi são
um officio do l° secretario do cnado do
Estado de Pernambuco, confirmando o te
legramma em quo a Mesa do Senado com
municou que o me mo approvou uma in
dicação solicitando a adopção do projecto.

Em 10 de agoslo foram remettidas á Com
missão duas represeutaçõe contra o pro
jecto. sendo uma do Conselho Municipal
de am/Anna dos Bl'cjos, comarca de Co1'
1'entin8o, e outra do Cous~lho Municipal
de Cor1'entioa. Estado da Bahia.

No Diario do Congl'esso de 5 de novembro
foi publicada, por deliberação da Mesa do
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I 96 5 19 de junho.

9 2 de julho.

lO 30 de junho.

Senado, a requerimento do Sr. João :9ar·
balho, uma Memoria sob o titulo «Insti
tuto Archeologico e Geographico de Per
nambuco», em prol da integridade de Per
nambuco», por F. A. Pereira da Costa.

A Commissão deu pal'ecer contrario que,
sob n. 93 de 1897, foi a imprimir cm 17
de agosto.

Em 20 entrou em discussão.
O Sr. Gonçalves Chaves requereu que sobre

o projecto iuterpuzesse parecer a Com
missão de Constituição e Diplomacia.

O requerimento foi apoiado e posto em dis
cussão.

Oraram os Srs. Severino Vieira, Vicento
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 á Commissão alludida.

Autoriza a abertura do credito Pende de inforIllações.
extraordinario de 50:000 ,para Offerecido pelo Sr. Julio Chermont e outros
o balisamento do canal que e, estando apoiado, foi a imprimil' em 19
corre ao longo do cabo de Ma- de junho.
guary, na ilha de Marajó, no Em 27 entrou em Ia discussão, que ficou
Estado do Pará. sem debate encerrada e adiada a votação

por falta de numero.
Em 28 foi appl'ovado em Ia e passou para

2' discussão, indo antes ás Commissões de
Marinha e Guerra e de Finanças.

A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
recer pedindo informações ao Governo,
o qual, sob n. 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.

Autoriza o Governo a subven- Pende de parecer.
cionar a. companhia de vapores Offerecido pelo Sr. Julio Chermont e outros
que se propuzer a fazer duas e, estando apoiado, foi a imprimir em 2
viagpns mensaes entre os por· de julho.
tos do Rio de Janeiro, Ceará, Em 6 entrou em la discossão e foi sem de
S. Luiz e Belém. bate approvado e passou para 2-. indo

antes á" Commissões de Obras Publicas e
Emprezas Privilegiadas e de Finanças.

Extingue o logares de juizes subo Pende de parecer.
stituto dos juizes seccionaes, Offerecido pelo Sl'. 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 dejunho.
I 90, e equipara os vencim!lntos Em 8 de julbo foi apo.iado ~ a imp~imir.
de todos os juizes de secçao da Em 8 entrou em Ia di"cussao e fOI sem de
Republica a sim como os dos bate approvado e passou para a 2a, indo
procurado~es seccionaes. antes á Commissões de Justiça e Legis-

lação e de Fina.nças.
A Com uissão de Justiça e Legislação deu

parecer contrario que, lfob n. 115, de 18!J6,
foi a imprimir a 31 de agosto.

, Em 4 de setembro entrou em 2:. discussão.
O Sr. João Pedro requereu o adiamento da

discussão por 48 hora~. Posto a votos, foi
approvado o requerimento, ficando adiada
a discussão.
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1896

)

15 17 de junho.

16 20 da junho.

Em 6 de agosto de 1897 proseguiu em 2&
discussão.

Oraram os Srs. Vicente Machado, Gonçalves
Chaves e Almino AJIon.o, que olfereceu
um requerimento de adiamento da dis·
cussão. afim do projecto voltar ii. Com·
missã.o.

O requerimento foi apoiado e posto em dis
cussão.

O Sr. B. de Mendonça Sobrinho olfereceu
um substitutivo ao requerimento. que
foi apoiado e posto conjunctamente em
discussão,

Orou o Sr. Almioo Alfonso, que pediu a re
tirada de cu requel'lmento, no que con
sentiu o Senado,

Encerrada a discussão, foi approvado o re
querimento do Sr. B. de Mendonça So°
brinho.

Ficou adiada. a discussão, sendo o pl'ojecto
remettido á COO1mi são de Justiça o Legis
lação.

Autoriza o ~overno acontractar o Pende de}:> recer.
estabelecimento de um cabo OffeI'ecido pelos Srs. Justo Chermont, An
sub-iluvial entre Manáos e Ta· tonio Baena e Francisco Machado, ficou
batinga, sobre a mesa durante o triduo regimental

em 17 de julho.
Em 22 foi apoiado e a imprimir.
Em .. de a~osto entrou em 1& discus ão e

foi sem debate approvado e pa,sou para 2",
iodo antes ás Commissõe de Obl'as Pu
blica o Emprezas Privilagiadas e de Fi
nanças.

Autoriza o Governo a contr~.ctar a Pende de parecer.
navegação pelos portos de Al'a.lOfferecido pelos rs. Coelho e Campos e
cajú. Estancia, Victoria, RiO,1 outros e. estando apoiado, foi a impl'lmir
'an tos, Pa ranaguá, Floriano- em 28 de julho.

llolis. Rio Grande, Pelotas e Em 31 entrou em la discussão. Oraram os
Purto Alegre. Srs. ~Ioraes Barros e Coelho e ampos.

Encerl ada a di cussão, foi po~to a votos,
ficando a votação empatada.

Em 7 de ago to repetiu·se a vetação e foi o
projecto approvado e passou para ,& dis
cussão, indo autes ás Commis ões de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finança.

) 20

,

3 de agosto, .Revoga a lei n. 463, de 2 de se· P enele de parecer.
tembro de 1817, e restabelece a Offerecído pelo Sr. Coelho Rodrigues. ficou
ordenação do livro 4°, título 92./ sobre a mesa durante o triduo regimental,

em 5 de agosto.
Em 8 foj apoiado e a imprimir.
~m 19 entrou em }" discussão, que se ncer·

I
rou sem debate, licando a vota~'ão adill.da
por falta de numero.

Em 20 fIJi approvado e passou pAra 2" dis-

I
cussão, inlio antes á Commissão de Jus
tiça e Legislação.

A Commissão deu parecer contrario, ° qual,

I
sob n. 36, de 18\J7, foi a imprimir em 7 de
junho.

Em 10 entrou em 2a discussão. Oraram os

I
Srs. Gomes de Castro e Gonçalves Chaves,
ficando a discussão adiada pela hora.
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1896 21 5 de agosto.

Em 14 continuou a. discussão. O Sr. Seve
rino Vieira requereu o adiamento da dis,
cussão por oito dias. Posto a. votos, foi
approvado o requerimento.

Em 11 de agosto continuou em 2" discussão e
foi sem debate approvado e passou para 38 •

Em 16 entrou em 3" di~cussão. O Sr. Gomes
de Castro ofi'c)receu um substitutivo que
foi apoiado e posto conjunctamente em
discussão.

Foi igualmente apoiado e posto em discussão
outro substitutivo ofl'erecido pelo Sr. B.
de Mendonça obrinho.

Foi lido, apoiado e po to em discussão um
requerimento ofi'erecido pelo Sr. Gome
de Castr'o pa.l'a que o projecto e os ~ubs&i,

tutivos fU\lsem remettidos á Commissão de
Justiça e Legislação.

Oraram os Srs. Gonçalves Chaves e B. de
Mendonça SJbrinho. Encerrada a dis
cussão, foi posto a votos e approvado o
requerimento do Sr. Gomes de Castro. I

Ficou adiada a di cnssão, sendo o projecto
e os sub3titutivos remetti ios á aUudida
Commissão.

Em 29 dese_embro o Sr. Gonçalvas Ch.l.ves
requereu que, independente de parecer,
fosse o projecto incluido nJ. ol'dem dos
trabJ.lbos.

P0Sto a votos, foi ap;Jl'Jvajo o requeri
mento.

Em 30 conLinuou em 3" discus;iio com os
substi tu_ivos,

O Sr. Gonçalves Chaves olferocetl um sub·
stilu tivo e um req uerimento pedi ndo a no
meação de uma Comlllis~ão \illpecial para
interpor parecer sobre a materia dos
Stl bsti tu ti vos.

O substitutivo fJi apoiado e rosto conjun
ctamente em discuss'i.o.

O roqllel'imenLO foi apoiarlo. posto em dis
cu' 'iio e sem debate a.pprovJ.do.

Ficou adiada a discus ão do proj3cto.
O r. Presiden te nomeou pal'a a Commis ã.o

Especial os Srs. Gonçal >es Chaves, Gomes
de Castro e Coelho e Campos.

Tendo o SI'. Gome de astro pedido di 
pensa, o r. Pre idente nomeuu o Sr. Be
nedicto Leite par I substituil-o.

(O. Srs. Gonçalves Chaves, Benedicto Leite e
Coelho e Campos termitlu,'am o mandato.)

(Em virtude do ar!. 49 do Regimento està
ea:tincta a Commissão F.special nomeada em
20 de setembro de 19ú7 .)

Autoriza o Governo a providen- Pende de parecer.
Clar de modo a obter para os OtIcrecido pelo Sr. BeneJicto Lei to, ficou
c111'torios do registro civil os subre a mesa durante o triduo regiment",l
livros ecclesiastico dos assen- em 5 ia agosto.
tos de baptiFmos, Gasamentos Em 10 foi apoia,10 e a imprimir.
e obitos, realizados antes do Em 19 entrou em i" cliseu ào, que ] en
decreto n. 119 A, de 7 de ja- cerrou sem debate, ticando a votação
neiro de 1899. adiacla por falta de numaro.

Em 20 foi "pprovado e pa sou para 2" dis
cussão, indo antes fl,~ Cummissões de Jus
tiça, e Le~islação o de Finanç IS.

2- parte

•

2
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12 de agosto. Declara abolida a revalidação
selto.

1896 24

31 25 de agosto.

do Pende de parecer de UD1a.

OOD1D1issão Mixta.
O./ferecido pelos Srs. Justo Chermont, Q.

Bocayuva e Leite Oiticica, ficou sobre a
mesa durante o triduo regimental em 12
de agosto.

Em 17 foi apoiado e a imprimir.
Em 21 entrou em 1" discus ão e foi sem

debate approvado e passou para 2", indo
antes á Commissão de Finanças.

A Commis-ão deu parecer sob n. 114, de
1896, pedindo que fosse ouvida a de Jus
tiça e Legislação. O parecer foi posto em
discu são e sem debate approvado em 29
de ago to.

A Commiss..'lo de Justiça e Legislação deu
parecer sob n. 158, de 1896, o./ferecendo
como emenda sub titutiva o projecto
n. 45, do mesmo anno.

O parecer foi a imprimir em 1 de outubro.
Em i entrou em ." discus ão com o substi

tutivo olferecido pela Commi ão de Jus
tiça e Legislação. A discussão eneerrou·se
sem debate, ficando a votação adiada por
fal ta de numero.

Em foi approvado o projecto com o substi
tutivo e passou para 3" discussão.

Em 15 entrou em 3" discussão. Orou o Sr.
Fernando Lobo. O Sr. Leite e Oiticica re
quereu que o projecto fosse remettido á
Commissão Mixta. nomeada para dar pa
recer sobre a taxa do sell0.

O requerimento foi apoiado e posto em dis·
cussão e sem debate approvado. O pro
jecto foi rernettido á alludida Commissão,
ficando a discussão adiada.

(A Commissão lIiia;ta alludida (ai nomeada em
10 de junho de 1896 e está ea;tiflcta em
Vi1·ttlde do U1't. 49 do Regimento.)

Dispõe sobre a elegibilidade dos cio Pende de parecer.
dadãos e sobre accumulaçôes de Offereciclo pelo Sr. Coelho Rodrigues, ficou
funcções publicas. sobre a. mesa durante o triduo regimental

om 25 de a.gosto.
Em ~8 fui apoiado e a imprimir.
Em 9 de setembro entrou em la discu são,

que se encerrou sem debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.

Em 10 foi approvado e passou para 2" dis·
cussão indo antes á Commissão de Justiça
e Legislaçã.o.

A Commis ão deu parecer sob n, 114, de
1896. o1fel'ecendo ellJenda, o qual foi a
imprimir em 21 de setembro.

Em 2, entrou em 2" di cussã.o.
Oraram os Srs. Virgílio Damasio e Coelho

Rodrigues, ficando a discussão adiada pela
hora.

Em 29 continuou a discussão. Oraram os
Srs. Coelho Rodrigues e Severino Vieira.,
ficando a discussão adiada pela hora.

Em 30 continuouadiscussão. Foram apoiadas
e post'ts em discussão emendas otl'erecidas
pelos Srs. Severino Vieira e Virgílio Da.
masio, ficando a discussão adiada pela
nora.
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1896 42

Em 1 de outubro continuou a discussão.
Orou o Sr. Coelho Rodrigues, tendo sido
apoiadas e postas em dlscussão emendas
oíferecidas pelos Srs. Virgilio Damasio e
Coelho Rodrigues.

Encerrada a discussão e annuncíada a vo
tação, foí esta adiada a requerimento do
Sr. Leite e Oiticica, até que se publicas
sem as emendas.

Em 14, annunciada a votação do projecto
com as emendas, o Sr. Moraes e Barros
requereu e o Sanado consentiu no adia
mento da votação por 24 horas.

Em 15 votou-se e foi approvado com emen
da5 e passou para g& discussão, indo antes
â Commissão de Justiça e Legislação para
rerligil-o de accordo com o vencido.

A Commjs~ão deu parecer sob n. 185, de
189õ, redigindo-o para g& discussão, o qual
foi a imprimir em 19 de outubro.

Em 3 de novembro entrou em gã. discussão.
Foram apoiadas e postas em discussão
emendas oíferecidas pelo Sr. Justo Cher
monto Oraram os S1's. Gonçalves Chaves
e Coelho Rodrigues, tendo aquelle oífe
recido emendas que foram apoiadas. A
discussão ficou adiada pela hora.

Em 4 continuou em discussão. O Sr. Justo
Chermont requereu o adiamento da dis
cussão afim do projecto ir á Commissão
de Justiça e Legislação para dar parecer
sobre as amendas. U requerimento foi
apoiado, posto em discussão e sem debate
approvado. A discussão flcou adiada,
sendo o projecto remettido á alludida
Commissão.

21 de setembro Determina quaes as autoridad~s Pende de parecer.
competentes p~ra c?nceder. h- Oíferecido pelo êr. Coelho Rodrigue", ficou
cença aos funcclOnarJOs publlcos sobre no mesa durante o triduo regimental,

em 21 de setembro.
Em 26 foi apoiado e a imprimir.
Em 1 de outubro entrou em la. discussão e

foi sem debate approvado e passou para
2&, indo antes ti. Commis~ão de Finanças.

Em la de outubro de 1904 e por deliberação
da Mesa. entrou em 2a. discussão.

Foram ofl'erecidas, a-poiadas e postas con
junctamente em discussão varias eillendas.
Ficou sllspensa a discussão e as emendas
remetLidas á Commissão de Justiça eLe·
gi$lllção.

Esta Commissão deu parecer favoravel a
umas e contrario a outras emendas,
man i restando-se, entretanto, contraria ao
projecto.

O parecer sob n. 255, de 1904, foi a impri
mir em la de novembro.

Em 19 pro eguiu em 2" discussão que se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 21 foi approvado com p.mendas e remet
tido á Commis ão para redigil-o de accor
do com o vencido.

A Commissã.o deu parecer que sob D. 285,

I
de 1904, foi a imprimir em '20 de no-
vembro.
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Em 2 de dezembro entrou em 3a discussão,
que e enr.errou sem debate, ficando a. '1'0
ta,ão adiada. por falta de numero.

Em 5, lI.nnunciada a votação, tiJi lido, apoiado,
posto em discussão e sem deba. te appro·
vado um requerimento do Sr. Francisco
GUc rio, paro. que o projecto voltasse á.
Commis ão de Justiça e Legislação.

Es·vi do Reg-imento, ficou reaberta a 3& dis·
cussão, endo o projecto remettido á. alJu·
dida Commi são.

1896 46 29 de setembro ReT'oga o al't. 83 da lei n. 221, Pende de parec r.
de 30 de novembro de 1884, e Olferacido pelo r. Coelho Rodrigue , dcou
reconhece a competencia da sobre a mesa durante o triduo regimental,
Justiça Federal sobre os crimes em 29 de etembro.
poli Licos. Em 5 de outublO foi apoiado e :lo imprImir.

Em 10 entrou em la di'cu.são, que e eacer·
rou sem debate, ficando a votação adiada
por fal ta de numero.

Em 13 fui approvado em la e passou p~ra 2"
discus~ão, iodo antes ás Commi sõe de
Constituição e Diplomacia e du Justiça e
Legi lação.

}) 50 5 de outubro. Faz diversas modificaçõe nas leis Pende de parecer.
que organisaram as caixas eco- Ofl'erecido pelos Srs. Leopoldo de Bulhões
nomicas. e Severino Vieira, ficou obre a mesa du

rante o triduo regimental,em 5 de outubro.
Em 9 foi apoiado e a imprimir.
Em 14 entrou em I" di cu iio, que se encero

rou sem debate, ficando a voLação adiada
por falta de numero.

Em 15 foi approvaJo e pa sou para 2" dis
cussão, indo antes á. Commissão de Fi·
nanç::ls.

» 51 21 de outubro. Declara do dominio da União Pende de parecer.
todo~ o terrenos devolutos si- OlIerecido pelo 'r. Severino Vieira, ficou
tuados no territorio das Missões sobre a me,a dura.nte o triduo regimental,
e regula a sua administração. em 8 de outubro.

Em 13 foi apoiado e a imprimir.
Em 28 entl'ou em lO. discussão. Orara.m o

Srs. Alberto Gonçalves, GonQlllve Chaves,
Leite e Ollicica, João Barbalbo e Sevel'ino
Vieira.

Encerrada a discussão, ficou adiada a vo
tação pOI' fl.dta de numero.

Em 29 foi approvado e pas ou pl\ra. 2" dis
cu bão, iauo antes á. Commissão de Jus·
tiça e Le~islaç'ão.

I
.1

54 27 de outubro. Define qual é a duração da. legis- Pende <le pare er.
latura de que trata o § 2" do OlI'erecülu pelo r. JIIstO Chermont, ficou
art. 17 da ConsLituição. sobre a mesa durante o triLluu regimental,

em 27 ue outubro.
Em 31 fui apoiado e a imprimir.
Em 5 de novembro entrou em Ia discussão.

Oraram os Sr". Gúnçalves Chaves, Justo
Chermoat e Coalho Roll'igues. Encerrada

I
Il. discussão, foi approvado e passou pura
2&, indo antes á. Commissão de Consti·
tuição e Diplomacia.
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1897 7 de maio. Determina que são nuUos os con- Pende de parecer.
tractos celebrados pelos agen· Offerecido pelo Sr. Leite e Oiticica e outros
tes do Poder Executivo, em e estando apoiado, foi a imprimir em 7 de
que não estiverem declarados maio.
o artigo da lei que autoriza o Em 18 entrou em la discussão e foi sem
contracto e a verba do orça- debate approvado e passou para ;2", indo
mento que autoriza a despeza. antes ás Commissões de Justiça e Legisla-

ção e de Finanças.
Em 2 de julho de 1898 o Sr. Lei te e Oiticica

requereu e o Senado consentiu na inclusão
do projecto na ordem do dia, independente
de parecer.

Em II entrou em 2a discussão. Orou o
r. Gomes de Castro, ficando a discussão

adiada.
Em 12 proseguiu a discussão. Oraram

os Srs. Leite e Oiticica. Gomes de Castro e
everino Vieira, ficando adiada a discussão.

Em 13 proseguiu a discus ão. Oraram os
Srs. Gonçalves Ferreira e Leite e Oiticica.
Foi apoiado, posto em discu são o sem
debate approvado um requerimento de
adiamento o1ferecido pelo Sr. Severino
Vieira, para que o projecto fosse á. Com
missão de Justiça e Legislação_

Ficou adiada a discussão, sendo o projecto
remen.ido á aUudida Commissão.

A Commis ão de Just;ça e Legislação deu pa·
recer contrario, que, sob n. 47 de 1907, foi
remettiào á de Fina.nças em 28 de junho.

11 11 de agosto. Dispõe sobre a attribuição confe- Pend e de parecer de Ullla
rida ao Congresso acional no COllllllissãu Mixta.
§ 12 do art. 34 da Constituição, Offerecido pelo Sr. Vicente Machado e ou
para resolver. sobre os tratados tros, e estando apoiado, foi a imprimir em
e convenções estrangeiras. II de a.gosto.

E!ll 14 entrou em la discussão.
Oraram os Srs. Gonçalves Chaves e Severino

Vieira. Encerrada a discussão, ficou adiada
a votação por falta de numero.

Em 16 foi approvado e passou para 2& dig
cus~ão, indo antes ás Oommis,ões de Con
.:iitituição e Diplomacia e de Justiça e Legis
lação.

Em 19 de outubro o Sr. Severino Vieira
requereu que fosse convidada aCamara
dos Deputados par-a. a nomeação de uma
Commissão Mixta, composta de tres mem
bros de cada uma das Casas do Congresso,
afim de interpor pa.recer sobre o pro
jecto.

O requerimento fúi apoiado, posto em dis
cussão e sem debate approvado.

Omciou-se á Camara dos Deputados, com·
muDicando a resolução do Senado.

Tendo aCamara accedido ao convite. no
meou para a Oommissão os Srs. Deputados
Felisbello Freire, Barbosa Lima e Ildefonso
Alvim, conforme participou o seu l° Se·

'cretario em omcio n. 23 de 1897, lido em
28 de agosto.

INessa data. o Sr. Presidente dJ Senado nc
meou para a alludida Commissã.o os Srs.
Senadores Severino Vieira.. Jusw Chermoat
e Ramiro Barcellos.
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OS,'. SenadO?' Ramiro BarceUos terminou o
mandato em 1.897. O Sr. Sevel-ino Vieira
resignou o manclato em 1898,

Em vil'tude do at·t. 49 do Regulamento cstd
ea;tincta a Commiss«o Mia;ta nomeada em
outubro de 1.897.

1897

»

»

1898

12

18

33

9

14

14 de agosto. Estabelece a promoção ao posto Pende de in:t"orJ.llações.
immediato dos ofIlciaes do Exer· Olferecido pelo Sr. Julio Frota, ficou sobre a
cito, Armada. Guarda Nacional mesa durante o triduo regimental, em 10
e Corpos de Policia e de Volun- de agosto.
tarios, mortos em combate, de- Em 14 foi apoiado e a imprimir.
fendando a Republica. ~m 19 entrou em la discussão e foi sem de-

bate approvado e passem para. 2a , iudo an
tes á Commissão de Marinha e Guerra.

Esta. deu parecer que foi remettido á de Fi
nança cm 25 de agosto da 1 97.

Esta deu parecer pedindo informações. o qual
sob o n. 17 de 1898, foi posto em discussão
e em debate approvado cm 3 de a~osto.

Em 6 expediu-se Mensagem, solicitando as
informações.

9 de setembro Determina que os fllnccionarios Pende de parecer.
aposentados ou reformados per· Offerecido pelo Sr. Ramiro Barc~lJos e ou
derão as vantagens da aposen· tros, e estando apoiado, foi a imprimir
tadoria ou reforma durante o em IOde setembro.
tempo em que exercerem em- Er.l 14 entrou em I" discussão. Oraram 0S
pregos ou commissões remane- Srs. Julio Frota. Ramiro Barcellos, Rosa
rados pelo Governo Federal ou JuDiar e Virgílio Dama ·io. Encerrada a
mandatos legislativos. discussão, foi approvado e passou para 2a,

indo antes ás Commissões de Justiça. e
Legi lação e de Finanças.

(Foi offerecido pelo St'. A. Azet'edo, como
emenda suostitutiva ela p,'oposiç«o da Ca
mam dos Deputados n. 73 de 1906,
quando esta entt'OU em 2 a discussao em 1.9
de julho de 1904,)

6 de outubro. Determina que ficam comprehen· Pende de parecer.
didas na lettra-a- do § 6° do Olferecido pelo r. Severino Vieira e outros,
art. 2° da lei n. 392, de 8 de ou- e estando apoiado, foi a imprimir em 6 de
tubro de 1896, asdespezas feitas dezembr.
nos casos exemplificados na 2a Em 13 de junho do 1899 enkou em I'" dis
parte do § 4° do art. 4° da lei cussão e foi sem debate approvado epassou
n. 589, de 9 de setembro de 1850, para 2a, indo antes ás Commissões de Jus
e ~ispõesobre as distribuições de tiça e Legislação e de Finanças.
creditas ás estações pagadol'as
da Capital Federal edos Estados.

16 de agosto. Torna extensivas ao Vice-Presi- Pende de parecer.
dente da Republica as disposi- OJIerecido pelo r, Lauro Sodré, ficou s01re
ções das leis n. 27, de 7 de ja- a mesa durante o triduo regimental, em
neiro de 1892 e n, 30, do mesmo 12 de agosto.
mez e anno. Em 18 foi apoiado e a imprimir.

Entrou em Ia discussão e foi sem debate ap
provado e paSEOU para. 2a, indo antes á
Commissão de Constituição e Diplomacia,
em 28 de setembro.

6 de outubro. Determina quaes as vantagens Pende de parecer.
que cdnfere o titulo de nomea· Offerecido pelo Sr. Severino Vieira e outros,
ção para qualquer funcção ou e estaudo apoiado, foi a imprimir em 6 de
emprego publico. outubro. •

Em II de novembro entrou em I'" discussão
I e foi sem debate approvado e passou para

I 2", indo antes ás Commissões de Consti
tuição e Dipl~macia e de Finanças.
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1898

»

18

33

11 de outubro. Regula os serviços de esgoto e Pende del3arecer.
abastecimento de agua à. Ca- O:fferecido pelo Sr. Leopoldo de Bulhões e
pital Federal. outros, e estando apoiado, foi a imprimir

em 11 de outubro.
Em 11 de novembro entrou em la discussão

e foi sem debate approvado e passou para
2a , indo antes ás Commissões de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finanças.

19 de dezembro Autoriza o Governo a conceder Pende de l3arécer,
privilegio para execução de um O:fferecido pel Sr. F. Machado e outros, e
plano de navegação no rio Ma- estando apoiado, foi a imprimir em 19 de
deira. dezembro.

Em 21 entrou em la discussão que 'Se en
cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 22 foi approvado em 1a e passou para
2a discussão, indo antes á Commissão de
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas.

1899

»

1900

24

25

2

24 de outubro.

25 de outubro.

3 de julho.

Define e reguh1 a apoEentadoria Pende de parecer.
dos funccionarios do Estado. O:fferecido pelo Sr. Virgílio 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 xa discussão

e foi sem debate approvado e passou para.
2', indo a.ntes á Commissão de Justiça e
Legislação.

Declara que a legislação patria Pende de parecer.
não pl'ohibe ás mulheres di[llo- Ofl'erecido pelo r. Pires Ferreira, ficou
madas o exercicio daadvocacia. sobre a mesa durante o triduo regimental,

em 26 de outubro.
Em 29 foi apoiado e a imprimir.
Em 3 de novembro entrou em I a discussão

e foi sem debate approvado e passou
para 2a , indo antes á Commissão de Cons
tituição e Diplomacia.

Discrimina quaes as terras devo- Pende de parecer.
lutas do domínio da União e O:fferecido pelo Sr. Gonçalves Chaves, ficou
ql1aes os proprios nacionaes de sobre a mesa durante o triduo regimental,
que trata o art. 64 da Consti- em 2 ,de julho. , .,
tuição Federal. Em 7 fOI apOlado e a lmprumr.

Em 13 entrou em la discussão e foCsem de
bate approvado e passou para 2', indo
antes á Commissão de Constituição e Di
plomacia.

3 25 de dezembro Regula a decretação do divorcio. Pende de parecer da COlll
:ntissão Especial do Codigo
Oivil.

Olferecido pelo Sr. Martinho Garcez, ficou
sobre a mesJ. durante o triduo regimental,
em 19 de julho.

Em 24 foi apoiado e a imprimir.
Em 30 entrou em 1& discussão.
Oraram os Srs. Alberto Gonçalves, Mar

tinho ,Garcez, Ruy Barbosa e Martinho
Garcez, dando uma explicação pessoal.

Encerrou-se a discussão, ficando a votação
adiada por falta de numero.
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I·

23 de agos to.1900

1901

7

12

4

12

Em I rie agosto foi approvado em votação
nominal, a requerimento do l'. Coelho e
Campos, e passou para 2& discu~são. indo ano
tes á Commissão de Justiça e LPlrislaçoão.

Em 19 de ago to de 1903 a Commi sio deu
parecer, sob n. 103, de 1903, requerendo
que o projecto fosse remettido á. COID
missão Especial do Codigo Civil.

Em 20 de agosto o parecer entrou em di •
cu ão e foi sem debate approvado, sendo
o projecto remettido li. Commi são Especial.

(A C011lmissiIo Especial aUtldida foi nomeada
em março de 1902 e está ea:tincla em vir
tude do a,·t. 49 do Regimento.)

Regula o proce so de habilitação Pen~e de p re. er.
para a percepção do meio soldo OifereCldo pelo r. Ylcent. I~cha~0!3 ou
e montepio militares. tros, e e tando apoiado fOI a Imprimir em

23 de ago>to .
Em 28 entrou Iam 1& discussão e foi sem de

bate approvado e pas ou para 2&, indo
antes ás Commis ões de Marinha e Guerra
e de FInanças.

As Commis ões deram parecer sob n, 405,
de 1903, requerendo que a Mesa do Se
nado se entendesse com a da Camara dos
Deputados. no sentido de ser a Commi ão
Mixta encarregada de rever toda a legiS
lação referente aos mon t.epios civil e mi-
litar, tambem encarregada de fazer a res
peito do meio soltlo o mesmo trabalho que
lhe foi confiado a respeito do montepio.

O parecer foi a imprimir em 29 de dezembro
de 1903.

Em 21 de maio de 1904 entrou o parecor em
discu 'são e foi som debate approva o.

Em 28 de maio officiou-se li. Camara dos
Deputados.

10 de setembro Determina quaes as materias que Pende de pare er.
devem ser exigidas para ma- Ojferecido pelo ['. 10raes e 8arro , ficou
tricula nas escolas de ensino subl'e a mesa durante o trlduo reoi·
superior. mental, em 20 de setembro.

I!:m 24 fui apoiado e a imprimir.
Em 28 entl'ou em la discu são. Oraram os

~rs. Gonçalve. Chaves e MOI'aes e 8a.rl'OS.
Encerrada a di 'cus ão, foi approvado e

passou para ia, iudo antes á Commissão
dd Instrucção Publica.

!O de junho. Regula a prisão e o processo dos Pende de parecer
euadores, 01Ierecido pelo ~r. Manoel de Queiroz, ficou

sobre a meSl durante o triduo regimental,
em 10 de julho.

Em 14 foi apoiado e a imprImir.
Em 17 entrou em 1& discus~ão e foi sem de·

bate approvado e passou para 2\ indo
antes ás COII)mis_ões de Constituição e Di
plomacia e de Justiça e Legislação.

22 de julho. Autoriza o Governo a rever o Pendedep-n-ecer.
contracto do Lloyd Brazileiro Ojferecido pelu Sr. Pires Ferreira e outros,
de modo a transferir para o e estando upuiado, loi a impt'imir em it2
porto da Tutoya a escala que é de julho.
feita no da Amarração. Em 1 de agosto entrou em 1& discussão. que

se encerrou lem debate, ficando a votação
adiada. por falta de numero.
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Em 2 f<li approvado e pa.ssou para 2a dis
cussão, indo antes ás Commissões de Obras
Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Finanças.

1900 26 31 de ol,lLubro. Revoga o n. 1 do art. 19 eoar· Pende de p:.arecer.

I
ti!w ~2 do decreto n. 695, de Offerecido pelo Sr. Barata Ribeiro, ficou so
28 de agosto de 1891, e bem bre a mesa durante o triduo regimental,
assim o art. 2° da lei de 23 de em 31 de outubro.
setembro de 1895. Em 5 de novembro foi apoiado e a imp:-i.

mil'.
Em 13 entrou em la discussão. que se encer

rou sem dobate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 14 foi apprllvado e passou para 2a dis
cussão, indu antes ás Commissões de Ma
rinha e Guerra e de Finanças.

~ 32 23 de novembro Organiza o Codigo de Ensino das Pende de parecer de UDl.a
Faculdades e Escolas Superio- CODl.lDissão ~fixtll,.
res. Offerecido pelo Sr. Virgilio Damasio e outros,

e estando apoiado fui a imprimir em 23 de
noverrbro.

Em 28 entrou em Ia discussão e foi sem de
bate approv<J.do e passou para 2\ indo an
tes á Commi,:são Mixta, nomeada a reque·
rimento do Sr. Vil'gilio Damasio, approva
do em 2 de agosto de 1901.

Esta Commissão compõe-se dos Srs. Virgilio
Damasio, Moraes e Barros, Jon:l.thas Pedro
fla, nomeados pelo Senado. e dos Srs. Valois
de Castro,Augusto de Freitas e Eduardo Pi
mentel. nomeados pela Camara d(s Dopu
tados.

( O Sr. Moraes e Barros fallecev. em 1902.
Em 'Virtude do arfo 49 do Regimento esta
extincta a Commissão Mixta nomeada em
1901.)

39

I·

18 de dezembro Equipara. os vencimentos do au- Pende de parecer.
di tor do 2° districto militar aos Offerecido pelo Sr. egismundo Gonç<J.] Vl'8 e
de Guerra e Marinha da Capi- outros. ficou sobre a mesa durante o triduo
tal Federal. rogimental, em 18 de dezembro.

Em 21 foi apoiado e a imprimir.
Entrou em la discussão e foi sem debate ap

provado e p:1S ou para 2", indo ante ás
Commissões ne Marinha e Guerra e de Fi
nança em 30 de junho de 1902.

:\. Commi ão de la.rlDha e Guerra deu pa
recer, offerecendo emendas. o qual sob
n. 251, do 1906, foi remettido á de Finan
ças em 19 de novembro.

1901 41 24 de dezembro Dá nova oraanisação ao ensino no Pende de parecer de UDl.a
Gymnasi~Nacional. CODl.Jni sl!lão ~.Ib::ta.

Offerecido pelo Sr. Virgilio Damasio e ou
tros, e estando apoiado foi a imprimir em
24 de dezembro.

Entrou em la discussão e foi sem deba.te ap
provado e passou para ;2a, indo ante á
Cummissão Mixta. em 30 de junho de ]9J2.

: ( Em 'Vi"itlde do art. 49 do Regimento estd
extitlcta a Commissão lIIixta acima aUt!
didu nomeada em 1901.)

2a parte 3
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1902

>

6

7

25 de abril.

4 de maio.

30 de junho.

Autoriza o Governo a despender Pend de parecer.
até' .000:000' com a acquisição 01lerecido pelo r. Alvaro Machado e outros.
de materiaes e installações ne- e estando apoiado foi a imprimir em 25
ce sarias á defe a sanitaria dos de abril.
portos de l\Ianáos, Belém, São Entrou em 1a discu_são, que se encerrou sem
Luiz, Parahyba, Fortaleza, Na- debate, ficando a votação adiada por falta
tal, Cabedollo, Recife, Maceió, de numero, em 5 de maio.
Aracajú, Bahia, Victoria, Rio Em 12 foi approvado e passou para 2· dis
de Janeiro, Santos, Paranaguá, cussão, indo antes ás Commissões de Obras
Florianopolis e Rio Grande. Publicas e Emprezas Privileaiadas e de

Finanças.
A Commissão de Finanças deu parecer reque

rendo informações ao Governo, o qual sob
n. 176 de 1902 foi posto em discus ão e sem
debate approvado em 20 de novembro.

Em 22 expediu-se mensagem.
Com a mensagem do Sr. Presitlente da Re

publica de 6 de dezembro vieram as infor
mações, que foram remettidas á Commis·
~ão respectiva.

Revoga os decretos de 15 de no- Pende de parecer.
vembro de 1901, e n. 4238 e Offerecido pelo Sr. A. Azeredo e outros, e
n. 4409, de 16 de maio de 190~. estando apoiado foi a imprimir m 26 de

maio.
Em 30 dejunho entrou em la discussão e foi

sem debate approvado e pa sou para 2·
indo antes á Commissão de Constituição e
Diplomacia.

Reforma a Secretaria de Estado Pende de parecer.
das Relações Exteriores e os Offerecido pelo Sr. Nogueira Paranaguá. e
corpos diplomatico e consular. outros, e estando apoiado foi a imprimir

em 30 de junho.
Em 5 de julho entrou em 1& discu são e foi

sem deba.te approvado e passou para 2&,
indo antes ás Commissõe de Constituição e
Diploma.cia e de Finanças.

( A lei?l. 13./5 A, de 25 de maio de 1905, rc
formou a Secretaria do Ministerio das Rela·
ções Ea;leriores.)

> 20

24

16 de outubro. Altera a divisão eleitoral do Es· Peude d par cer.
tado do Paraná e augmenta a Olferecidopelo r. Vicente Machado e outros,
representação do mesmo Estado e estando apoiado foi a imprimir em 16
na Camara dos Deputados. de outubro.

Em 20 en trou em Ia discussão e foi sem de·
bate approvado e pas~ou para 2", iodo
antes ás Commissões de Constituição o
Diplomacia e de Finanças.

( A lei?l. 1425. de 27 de novemb,'o de 1905,
divide o l.errilorio da Republica em distri·
elos eleitoraes.)

29 de outubro. Regula a repressão do alcoolismo. Pende de parecer.
Offerecido pelo Sr. Lopes Trovão, ficou sobre

a mosa durante o tl'iduo regimental, em 29
de outubro.

Em I de novembro foi apoiado e a imprimir.
Em 8 entrou em I& discussão e foi sem deba

te approvado n passou para 2&, indo antes
ás Commissões de Saude Publica, de Justiça
eLegislação e de Finanças.
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Regula a repressão da vadiagem Pende de parecer.
Offerecido pelo Sr. Lopes Trovão, ficou sobre

a mesa durante o triduo regimental, em
29 de outubro.

Em I de novembro foi apoiado e a. imprimir.
Em 8 entrou em Ia discussão e foi sem de·

bate approvado e passou para 2"', indo an
tes á Commissão de Justiça e Legislação.

29 de outubro. Regula a prostituição. Pende de parecer.
O:l:ferecitlo pelo::lr. Lopes Trovão, ficou sobre

a meS:1 durante o triduo regimental, em
29 de outubro.

Em I de novembro foi apoiado e a imprimir.
Em 8 entrou em I'" discusção e foi sem de

bate approvado e passou para 2a, indo
antes á Commissões de Constituição e Di·
plomacia e de Justiça e Legislação.

29 de outubro. Regula a protecção aos menores Pende de parecer da COUl.-
abandonados. :m.i,-;são Especial do Codigo

Civil.
OJIerecido pelo Sr. Topes Trovão, ficou sobre

fi, mesa durante o triduo regimental, em
29 de outubro.

Em I de novembro foi apoiado e a imprimir.
Em 8 entrou em I'" discussão e foi sem de

bate él.pprovado e passou para 2"', iodo
antes às Commissões de Constituição e Di·
plomaci \ e de Justiça e Legislação.

A Commissão d;e Justiça e Legislação deu
parecp.r, requerendo que fosse ouvida a
Commissão Especial do Codigo Civil.

O parecer sob n. 161, de 1904, foi a imprimir
em 13 de setembro de 1904.

Em 20 entrou o parecer em discussão e foi
sem debate approvado.

(A CommissrZ"o atludida, nomeada em março de
1902, estd extincta em 'Vi,·tude do art. 49
do Reg:mento.)

27 de dezembro Eleva os vencimentos do auditor Pende de parecer.
de guerra do 7° districto mi· Offerecido pelo Sr. Generoso Ponce e outros,
litar. e estando apoiado foi a imprimir, sendo

dispensada a distribuição do avulso em
27 de dezembro.

Em '.>8 entrou em I' discussão e foi em de
bate approvado e passou para 2"', indo
antes á Coo;unissão de Finanças.

27 de outubro. Deroga o n. 2 do art. 3° da lei Pende de parecer.
n. 23,de 30 de outubro de 1891, OIferecido pelo Sr. Francisco GIycerio, ficou
relativa á confecção da lei de sobre a me~a durante o triduo regimental,
orçamento. em 27 de outubro.

Em 30 foi apoiado e a imprimir.
Em 19 de novembro entrou em I" discussão

e 10i sem debate approvado e passou para
2", indo antes á Commissões de Consti
tuição e Diplomacia e de Finanças.

4 de junho. Institue pensões em beneficio das Pen-de de parecer.
[amilias do officiaes e praças Offerecido pelo Sr. Barata Ri beiro, ficou
do Corpo de Bombeiros, que sobre a mesa para cumprimento do triduo
fallecer'em em serviço. regimental, em I de junho.

Em 4 foi apoiado e a imprimir.
Em 10 entrou em 1" discussão e foi sem de·

bate approvado e passou para 2", indo ano
tes á Commissão de Justiça e Legislação.

4

32

36

26

27

1903

1904
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de setembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
necessario para construir bos· Ofl'erecido pelo Sr. Barata Ribeiro, ficou
pitaes-barracaspara tratamento sobre a mesa durante 'o triduo regi-
dos atacados de variola. mental, em 2 de etembrcJ.

Em 1 de outubro foi apoiado e a imprimir,
Em 14 entrou em Ia discussão, que se en

cerrou sem debate, ficando a votação
, adiada por falta de numero.

Em 17 fOl approvado e passou para 2" dis·
cussão, indo antesáCommissão de~Finanças.
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1904 17 2

9 de agosto.1905 12

14

Autoriza o Governo a mandar Pende de parecer.
proceder a estudo de reconheci- O.lIerecido pelo S1'. Virgilio Damasio e ou
menta paraconstl'ucçãode uma tros, e estando apoiado foi a lmprimir em
via-ferrea transcontinental que 14 de ago to.
partindo da. Bahia de Todos os Em 19 entrou em Ia discussão, que se en·
Santos ligue o Oceano Atlan- cerrou sem debate. ficando a votação
tico ao Pacifico, pondo em com- adiada por falta de numero.
municação as Republicas do Em 25 foi approvado e pa sou para 2a dis·
Brazil. da Bolívia, do Chile e cus ão, indo antes á Commis ão de Obras
do Perú. Publicas e Emprezas Pl'ivüegiada .

4 de setembro Autoriza a creação em Marselha Pende de I are er.
de um museu deproductos agri- OJI'erecido pelo 'r. Ra.miro Barcellos e ou
colas e industriaes e de mate- tro. e estando apoiaJo foi a imprimir
rias primas nacionaes, desti· em 6 de setembro.
nadas ás industria. Em 19 entrou em la discussão, que se en-

cerrou som debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 2 foi approvado e pa sou para 2a di~.
cus ão, indo antes á Commissão de F1
nanças.

21

23

28

17 de outubro. Concede a subvenção annuul de Pende de p recer.
100:000$ ao cidadão ou em- Ofl'erecido pelo Sr, Pires Ferreira e outros,
preza que fizer a exportação ficou sobro a mesa vara cumprimento uo
de gados abatidos nos Estados tricluo regimental, em 17 de outubro.
do MaranhãO e Piauhy. Em ~O foi apoiado e a imprimir.

Em 28 entrou em la discussão. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerrada a discus ão, fi
cou adiada a votação por fulta de nUmf'fO.

Em 3 de novembro foi appl'ovado e pus ou
para 2a discu~são, indo antes á Commis ão
de Finanças.

27 de outubro. Autoriza o Aoverno a crear nas Pende de parecer.
capitaes de todos os EstadoStOJfereCido pelo Sr. Pires Ferreira, ficou sobre
collegios militares, obedecendo a mesa para cumprimento do triduo regi-
ás regras que prescreve. mental, em 28 de outubro.

Em I de novembro foi apoiado e a. imprimir.
Em Jl entrou em la discussão. Orou o r.

Pires Ferreira. Ficou encerrada a disoussão
e adiada a votação por falta de numero.

Em 17 fui approvado e pa ou para 2a dis·
ou são, indo antes às Commis.ões de Ma
rinha e Guerra e de Finança .

6 de dezombro Ro/?ula a oonstrucção de habita- Pende de parecer.
ções para operarias. OITerecido pelo Sr. Tbomaz Delphino e

, outros, e estando apoiado foi a imprimir
em 7 de dezembro.

Em li entrou em la dis.:ussão, que se en
cerrou sem debate, fioando a votação
adiada p",r falta de numero,

Em 12 foi approvado e passou para 2" dis·
cussão, indo antes ás Com missões de Jus
tiça e Legislação e de Finanças.
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1905 29 i) de dezembro. Incorpora ao Estado do Amazonas Pende de parecer.
a zona adquirida pelo Brazil Ofi'erecido pelo Sr. Jonathas Pedrosa, ficou
em virtude do Tratado de Pe· sobre a mesa para cumprimento do triduo
tropolis. regimental, em 6 de dezembro.

Em 9 foi apoiado e a imprimir.
Em 22 entrou em la discussão, que se en·

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 28 foi approvado e passou para 2" dis
cussão, indo antes ás Commissões de Cou
stituição e Diplomacia e de Finanças.

A's alludidas Commissões foi em 17 de julho
de 1906 remettida a representação n. 18,
de 1906.

1906 I 30 de junho.

2 7 de juIbo.

8 4 de agosto.

.

Autoriza o Governo a contractar Pende de inf'ormações.
com a Companhia Transbrazi· Offerecido pela Commis'ão de Obras Pu
1eira a con trucção de uma es· blicas e Emprezas Privilegiadas no seu
trada. de ferro que, partindo de parecer n. 39. de 1906. sobre o requeri
Santa Cruz, no Estado da Bama. mento n. 4, de 1904, foi remettido á de
atraves5e os de Minas Geraes, Finanças em 30 de junho.
Goyaz e Matto Grosso, e termi- Esta deu parecer, pedindo informações ao
ne na. fronteira do Brazil com Governo, o qual, sob n. 94, de 1906, foi
a Bolivia. posto em discussão e sem deba.te appro-

vado em 17 de agosto.
Em 20 expediu-se mensagem pedindo as in·

formações.
Autoriza o Governo a mandar a Pende de parecer.

Lisboa um navio para trasla- Oflerecido pelo Sr. Coelbo Li boa e outros
dar ao Rio de Janeiro os cor- e, e. tando apoiado, foi a imprimir em 7
pos de D. Pedro de Alean- de julho.
tara e D. Thereza Christina, e Em 12 entrou em la discussão. Orou o Sr.
bem assim a mandar con truir Erico Coelho. Ficou encerrada a. dis
um Pantheon, onde sejam de· cus~ão e adiada a votação por falta de
positadoB. 25 annos post mor- numero.
tem, os restos mOl'tae .dos ho- Em 13 foi approvado e passou á 2adiscus'ão,
mens illu -tres do Brazll. indo antes ás Commissões de Constituição

e Diplomacia. e de Finanças.
A Commissão de Constituição e Diplomacia

deu parecer contrario. que, sob n. 79, de
1906, foi remettido á de Finanças em 28
de julho.

Regula as ~romoções dos ofilciaes Pende de parecer.
, dú ExerClto e da Armada. Ofi'erecido pelo Sr. Pires Ferroira, ficou

sobre a mesa para cumprimen&o do triduo
regimental, em 4 de agosto.

Em II foi apoiado e a impl'imir.
Em 17 entrou em la discussão. Orou o Sr.

Piret" Ferreira. Encerrada a discussão,
ficou adiada a votação pOl' falta de numero.

Em 20 foi approvado em I" discus ~o ~ pa ,
sou para' a, indo antes á CommlliBao de
Marinha e Guerra.

Em 11 de setembro de 1907 o Sr. Pires
Ferreira requereu á Mesa que, indepen
dente de parecer, fosse o projecto dado
para a ordem d@ dia; e a ~lesa, de ac-

I cordo com o art. 126, n. 3, do Regula.·
mento, assim deliberou.

Em 14 entrou em 2a discussão. Oraram os
Srs. Lauro Sodré, Pires Ferreira e Belrort
Vieira tendo o Sr. Presidente dado as
inform'a,çôes pedidas pelos dous ultimos.
Por estes foram offerecidas emendas 80,
arts. 1°,20 e 40. Ficou susp<Jn a, na fórma do
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1906 14 22 de agosto. Regula a nomeação
chantes geraes da

art. 144 do Regimento, a discos ão destes
artigos e encerrada a dos demais.

As emendas foram remettidas á Commi são
de Marinha e Guerra.

dos despa- Pende de parecer.
Alfandega, Orrerecido pelo Se. A. Azeredo e outros, e,

e tando apoiado, foi a imprimir em 22 de
ago to.

Em 2 entrou em 1" discos ão, que se encee·
rou sem debate, ficando a votação adiada
poe falta de numeeo.

Em 29 foi approvado e pa sou para. 2" dis
cussão, indo antes á Commissão de Finança .

24 de agosto.» 16

29

Autoriza o Governo a nomear Pende de pare er.
uma commissão para examinar Offerecido pelo Se. AICredo Ellis, ficou sobre
e dar pareceI' sobre as obras do a mesa para cumprimento do triduo regi·
porto de Santos e sua escriptll' mental, em . 4 de aaosto.
ração e a tomar diversas outras Em 28 foi apoiado e a imprimir.
providencias acerca da. exe- Em 30 entrou em I" discussão e foi sem
cução das mesmas obras. debate approvado e passou para. 2a. indo

antes ás Commissões de Justiça e Legis
lação, de Obras Publicas e de Finanças.

A Commissão de Justiça e Legislação deu
pareceI' favoravel qne. sob n .145, de 1906;
foi remettido á de Obl'as Publicas em 21 de
setembro.

Esta deu parecer, que. sob n. 188, de 1906, foi
remettido á de Finanças em 17 de outubro.

A Commíssão de Finanças deu parecer con
trario, que, sob n. 41', de 1906, foi a im
primir em 27 de dezembro.

Em 29, tendo tres dos signatl2.rios do parecer
da Commissão de Finanças retirado suas
assignaturas do mesmo parecer, o projecto
foi de novo remettido a essa Commissão.

Jl de outubro. Releva o Estado do Piauhy do Pende de l~arecer.
pagamento da q u an t i a de Offerecido pelo Sr. Pires Ferreira, ficou sobre
38:959$945, que ainda parece a mesa para cumprimento do triduo regi
dever á União e proveniente mental, em LI de outubro.
do saldo devedor do empres· Em 16 foi apoiado e a imprimir.
timo que, sob ftançadesta.,con- Em 19 entrou em la di cussão. Orou o Sr.
trahiu em 1890 com o Banco Pires Ferreira., Encerrada a discus [o, foi
da Lavoura e do Commercio. approvado e passou para 2", indo antes á

Commissão de Finanças.
A Commissão deu parecer sob TI. 225, de

1906, requerendo informações ao Governo,
o qual foi lido e posto em discussão em 3 de
novembro. Orou o Sr. Pires Fel'reira. En
cerrada a. discussão, foi posto a votos e
approvado o parecer. .

Em 11 expediu-se mensagem solicitando as
informaçõe8.

Com o omcio o. 637, de 1906, vieram as
informações, que foram remettidas á Com
missão em 21 de dezembro .

. A Commissão deu parecer contrario, que,
sob n. 33, de 1907, foi a imprimir em 2a
de dezembro de 1907.

Em 2 de julho entrou em 2a discussão, O Sr.
Pires Ferreira justificou e mandou á mesa
um~ emenda, que foi lida, apoiada. e -posta
cooJunctameote em discussão, ficando esta
susRensa na fórma do art.144 do Regimento.



l6 de outubro. Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
necessario para pagamento das Offerecido pelo Sr. Pires Ferreira. fi~!)u

vantagens pecuniarias devidas sobre a mesa para cumprimento do triduo
ao marechal reformadoCandido re[imentai, em 16 de outubro.
Costa, como si estivesse em Em ~O foi apoiado e a imprimir.
effectivo exercicio de memb.o Em 24 entrou em la discussão, que se encer
do Supremo Tribunal Militar. a rou sem debate, ficando a votação adiada
contar de 7 de abril de 1 92, por fa.lta de numero.
data de sua demissão, até a Em 25 foi approvado e p'lSSOU para 2' dis
presente e as que se forem ven- cussão, indo antes á Commissão de Fi
cendo até a sua reintegração nanças.
no respectivo cargo, relevada A Commissão deu parecer, requerendo que
a prescripção em que tenha se pedissem informações ao Governo. Opa·
incorrido. recer sob n. 269, de 1906, foi p05tO em dis·

cussão em 23 de novembro. Orou o Sr.
Pires Ferreira. Encerrada a discussão, foi
approvo.uo o parecer.

Em 27 expediu-se mensagem solicitando as
in formações.

Com a mensagem n. 133, de 1906, o Sr. Pre- I
sidente da Republica prestou as informa
ções, que foram remettidas á Commissilo
em 7 de dezem bro .

(O at·t. 33 da lei n. 1617, de 30 de dezembro
de 1906, providencia a 1'espeito deste as
sumpto.)

18 de outubro. Declara suspenso para. todos os Pende de parecer.
effeitos o art. 84 do regula· Oftàrecido pelo Sr. Barata Ribeiro, ficou sobre
mento das Faculdades de Me- a mesa parll, cumprimento do triduo regi
dicina expedido e approvado mental. em 1 de outubro.
pelo decreto n. 3902, de 12 de Em 22 foi apoiado e a imprimir, sendo, a.
janeiro de 1901. requerimento do Sr. Barata. Ribeiro, dis-

peusada a di tl'ibuição do projecto em
avulso afim de ser dado para a ordem
dos trabalhos.

Em 23 entrou em la discussão e foi sem de
bate approvado e passou para 2a, indo
antes á. Commissão de Instrucção Publica.
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38 18 de outubro. Fixa os vencimentos do pessoal Pende de parecer.
da Estrada de Ferro central OlIerecido pelos ril. A. Azeredo e outros, e
do Brazil. estando apoiado foi a imprimir em 12 de

novembro.
Em 4 de dezembro entrou em 1" discussão,

que se encerrou em debate, ficando a
votação adiada por falta de numero.

Em 12 foi approvado e pa sou para 2& dis
cussão, inuo antes á Commissão de Fi
no.nças.

1907 2

4.

21 de maio.

12 de junho.

Reorganiza o Tribunal de Contas. Pende de l~arecer.
O:fferecido pelo SI'. Ruy Barboso. e outros, e

estando apoiado foi a imprimir em 24 de
maio.

Em 3 de junho entrou em 1" discussão, que
se encerrou sem debate, ficando adiada a
votação por falta de numero.

Em 4 foi approvado e passou pa.ra 2" dis
cu são, indo antes á Commissão de Fi
nanças.

Determina que fiquem sujeitas, Pen~e de inforJlla,çé?es.
para todos os efl'eitos, ao de- OffereCldo pelo Sr. Alfredo El1IS, ficou sobre
creto n 5407 de 27 de dezem- a mesa pal'a cumprimento do triduo regi~
bro de J!:J04,as concessões feitas mental, em 13 de junho.
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1907 9

11

14

18

21 de julho.

27 de julllo.

10 de agosto.

29 de agosto.

ás emprezas nacionaes de por· Em 19 foi apoiado e a imprimir.
tos, estradas de ferro e outras, Em 21 entrou em 1a discus ão e foi em de
para aproveitamento de força bate approvado e pa sou para 2a, iudo an·,
hydraulica e consequente teans· tes á Commi sõe de FlOança. e ObrlL Pu·
f",rmação em luz e energia ele· blicas e Empreza Privilegiadas.
cLrica., dadas certas condições. A Commissáo de Obras Publicas e Emprezas

Prhilegiadas deu parecer, requer odo in
formação ao Governo, o qual sob n. 280, de
1907, foi posto em discu ão e sem debate
approvado em 18 de outubro.

Em 21 expediu· e mens:1gem olicit:J.ndo a
informações.

~Ianda que os guarda das AIran· Pende d parecer.
negas ejam, para todos os eC· Oíferecido pel r. Barata. Ribeiro. e e tando
feiLos, con'iderados emprega- apoiado foi a imprimir em 26 de jnlho.
dos da. mesmas. Em 9 de ago to entrou em la di cu ão, que

se encerrou em debate, ficando a .otação
adiada por fulta de numero.

Em 10 roi approvado e pa ou para 2& di 
cus ão, indo antes á Commi ão de Finan
ças.

Autoriza o Governo a contractar Pende d inf'orJD.ações.
com Stoífen Schmack MüIler Ofi'erecido pela Commi ão de Obras Publi·
& C. a construcção de uma cas e Empl'ezas Privilegiadas no parecer
estrada de ferro do porto do n. 112 de 1907, obre o requerimento n. 2
Espil'idião, no rio Jaurú, a um de 1907, foi ramettido á Commissão de Fi
porto na parte navegavel do nanças em,)O de julho.
rio GUilporé. E: ta deu parecer, b n. 143 de 1907, reque·

rendo que e pedi em informações ao Go
verno por iotermedio dos Ministerio da
Guerra da Industria. Oparecer foi po to
em di cu são e s m deBate approvado em
9 de ago to.

Em 12 expediram·se mensa~el1s.

Prescrevo diversa providencias Pêlld de l'>arecer.
.endentes á valori ação do café üll'erecicto pelo Sr. Barata. Ri beiro, ficou
e di,rersos outros productos da sobre a mesa para cumprimento do triduo
industria agricola. regimental, em 10 de agosto.

Em 16 foi apoiado e a imprimir.
Em 23 ontrou em 1& discu ão, que se encero

rou em debate. licando a votação adiada
por ftlHa de num 1'0.

N.. mesma daia foi approvado e pas ou a 2&
discu ão, indo antes ás Commi 'sOe de
Commercio, Agricultura, IndusLrla e Arte
e de Finança .

Manda contar aos Cunccionarios Pende de parecer.
lJublicos civis da União, para Ofi'erecido pelo Sr. A. Azeredo, e e tando
os etreitos legaes, o tempo de apoia.do foi a imprimir em 29 d agosto.
exercicio do mandato legisla- Em 31 entrou em la discussão e Coi som do
tivo e de qualquer commissão bate approvado e pa sou par", 2 , indo an·
ou emprego. tes ás Commissõe de Justiça e Legislação

o de Finanças.
A Commissão de Justiça e Legislação deu pa

recer favoravel, que EOb n. 230, de 19v7,
foi remettido á de Finanças em 19 de se·
tembro.

21 9 de setembro. Equipara os soldos dos aspi· Pende de infhrmações.
rantes, alumnos da Escola Na- 011'erecido pelo Sr. Pires Ferreira, ncou so°
vai, aos dos alumnos militares bl'e a mesa para cumprimento du triduo
do Exercito. regimental, em 9 deselembro.
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23

Em 12 foi apoiado e a i mpri mi r .
Em 21 entrou em 1" discussão. que e encer-·

rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 23 foi approvado e pllSSOU "ara 2" dis-!
cus>ão. indo antes ás Commissões de M'Il'i
nha e Guerra e de Finanças.

A Commisi3ão de Marinha e Guerr.1 deu pare
cer. otrerecendo emenda. aqual sob n. 258,
de 1907, foLremettida á de Finanças em 5.
de outubro.

Esta deu parecer pedindo informaçõe3. O
parecer, sob n. 300 de 1907, foi posto em'
discussão, quo se enrerrou !lem debate,
adiaria a votação por .falta de numero em
25 de outubro.

Em 28 foi approvado o requerimento.
Em 9 de novembro expediu-se mensa.gem so

licitando as informações.

12 de setembro. Applica. aos Institutos de ensino Pende de pa.reoer.
superior equiparados o dis· Otferecido pelo Sr. Sá Peixoto, ficou sobre a'
posto no art. 107 do Codigo mesa para cumprimento do triduo regi~

tios Institutos officiaes de en· mental, em 12 de setembro.
sino superior e secuntlario. gm 16 foi apoiado II a imprimir.

Em 18 entron em la discussão, que se encer
rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta do numero,

gm 23 foi approvado e passou para 2a dis
cus,ão, intlo antes á Commissiio de In
strucçã.o PublicJ,.

26

27

2· parto

12 de setembro. Manda que o soldo dos officiaes e Pende de parecer.
praças reformadas do Exercito O.r:I"erecido pelo Sr. Plros Ferrou'a, ficou sobre
e da Arma.da. e officiaes tle elas· a mesa para cumprimento do triduo regi·
es annexas que serviram na mental. em 12 de etemb:o.

guerra do Paraguay seja pago Em 16 foi apoiado e a. imprimir.
pela tabeUa actual. Em 18 entrou em la di'cussiio. Orou o '51'. Pi·

res Ferreira, ficando encel'rada a di 'cu são
e adiada a votação por falGa de numero.

Em 23 foi approvaúo e pas;lOu para 2a dis·
cus ão, indo antes ás Com missões de Mal'i
nha e Guerra e de Finanças.

18 desetembl'o. Releva, para os que já tiverem Pende de parecer.
concorrido na forma da lei du- Olferccido pelo 'l'. Martinilo Garcez, ficou
rante 20 annos, para o montepio sobre a mesa para cumprimento do triduo '
"eral do Estado, a prescripção regimental, em 18 de setembro.
em que hajam incorrido por Em 23 foi a poiado e a imprimir.
dispo ição do decreto n. 942 A, Em 5 de outubro entrou em I" di. cus>ão, qne
de 31 de março de 1890. se encorrou sem deb~üe. ficando a votação

adiada por falta de numel'O.
Em 11 foi approvado e paS!Oll para 2a dis

cu dão, indo antes á Commissão de Fi
nanças.

27 de setembro. Autoriza o Governo a prestar á Pende de parecer.
clínica. pediatrica tio Hospital Oiferecldo pelo Sr. Barata. Ribeiro, ficou so·'
da. Misericordia desta cidade bre a mesa para cumprimento do triúl!o
os auxilias que à lei dispensa ii regimental, em 27 de etembro.
mesma clinica da Faculdade de Em 1de outubro foi apoiado e a imprimir.
Medicina. Em 5 entrou em la disou são, que se encero

rou sem deb:J.te, fic odo a vútação adiada
por falta de numero.

Em 11 foi approvado c passou p:t.ra 2a dis·
cussão, indo antell á Commió ão de Fi
nanQas.

4
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Em 11 de novembro e independente de pa-
recer entrou em 2" discus ão. Oraram OS
Srs. Barata Ribeiro e Julio Frota, ficando
a votação adiada por falta de numero.

Em 12.!oi approvado e passou para 3" dis-
cu 3ao.

A requerimento do Sr. Feliciano Penna foi
remettido á Commissão de Finanças.

1907 I "3 29de novembro Fixa os vencimentos dos funccio- Pende de parecer.
narios da Estrada de Ferro Olferecido pelo Sr. Augusto de Vasconcel1o .
Central do Brazil. e outros. e estando apoiado foi a imprimir

em 90 de novembro.
Em 13 de dezembro entrou em I" discussão,

que se encerrou sem debate. ficando avo·
tacão adiada per falta de numero.

Em 14 foi approvado e passou para 2" dis-
cussão. indo antes á Commissão'ue Final]-
ça .

..,- 13 de dezembro Autoriza o Governo a conceder ao Pende de parecer .~ ,);)

coronel João Carneiro de Men- Oiferecido pela Commissão de Obras PubLi-
donça uma subvenção de .... cas e Emprezas Privilegiadas no seu pare-
3 :000$ no maximo para o esta- ceI' n. 387 de 1907 sobre o requerimento
belecimento da navegação do n. 35 do mesmo anno, foi remettido ã
rio Paracatú. Commissão de Finança em 14 de dezem-

bru.

~ 36 14 de dezembro Eleva a 4:800~' annuaes os venci- Pende de parecer.
mentos dos escrivães das va- O:fferecido pelo Sr. Martinho Garcez ('l

ras criminaes. outro , e estando apoiado foi a imprimir
em 14 de dezembro.

Em 18 entrou em I" discussão e foi sem de-
bate approvado e pas ou para 2a , indo ano
tes ás Commissões de Justiça e Legislação
e de Finanças.

A Commi são de Justiça e Legislação deu
parecer favoravel, que sob u- 409. de
1907. foi remettido á. de Finanças em 21
de dezembro.

1> 37 16 de dezembro Substitue a proposição da Camara Pende de redacção.
dos Deputados, n. 178 de 1903, Ojferecido pela Commlssâo de Ju tiça e Le-
que modifica em varios pontos gi lação no seu parecer n. 400 de 1907, foi

I a lei n. 221 de 1904, que com· a. imprimir em 17 de dezembro.
pletou a organisação da justiça (Vide proce 50 da proposição.)
federal da Republica.

~ 38 21 de dezembro Equipara os vencimentos dos pra- Pende de I" di cu são.
ticos de pharmada da Escola Offerecido pelo Sr. Augusto de vasconcellos,
de Artilharia e Engenharia aos ficou sobre a mesa para cumprimento do
dos manipuladores de Ia classe triduo regimental, em 26 de dezembro.
do Laboratorio Chimico e Phar- Em '6 toi apoiado e a imprimir.
maceutico Militar.

1



Propo8i~ões fniciadas na Gamara dos Depntados

ANNOS DA.TAS ASSnfPTOS PROCESSOS

-- --1-----\-----------1--------------

6 24 de agosto. Manda acqrescer de varias linhas Pende de inibrJn.ações.
complementares a rêde ostra- Lida e remettida ás Commissões de Obras
tegica da Estrada de Ferro do Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Rio Grande do Sul. Finanças em 2.5 de agosto.

Em 98 de junho a Commi são de Obras Pu
blicas deu parecer, sob n. 31, de 1894, re·
quisitando informações.

Na me ma data foi posto em discussão e
approvado o parecer.

Pediram- e as informações.

18 4 5ê 22de novembro Fixa o numero de alumnos gra· Pende de parecer.
tuitos do Internato do Gym- Lida o remettida ás Commissões de Instrucção
ll:Lsio Nacional. Publica e de Finanças em 3 de novembro.

1 93

1895 17 19 de junho. Recnnhece como propriedade das Pende de parecer.
úrdens religio'3as os uens que Lida o remettida ás Commissões _de Consti
possuiam e que foram declara.- tuição e Diplomacia e de Justiça e Legis
dos proprios nacionaes em vir- lação, em 21 de junho.
tude das leis de mão-morta.

1896 2 9 dejunho. Autoriza a abertura do creditú Pende de parecer.
supplementar de 1.017:581 568 Lida e reme~tida á Commissão de Finanças
a diversas rubricas do art. 70 em lO de Junho.
da lei n. 26ü, de 24 de dezembro A C'lmmissão requisitou informações ao Go-
de 1894. vemo, em 24 de outubro de 1899.

3 9 de junho.

8 17 de junho.

Emenda o projecto do Senado ~eude de. parece~._
n. 39 de 1893, que torna vitali- LIda ~ re~ettlda á COJ?mIssao de Justiça. e
cios os cargos de contador dos Le~lslaçao em IOde Junho.
juizos do Distl'icto Federal.

Determina que seja considerado ~ende d~ parec~r.:
na collocação que occupava no LIda e remettlda á qommlssao de Marinha e
Almanak Militar, por occasião Guer'ra em 1 de Junho.
do seu fallecimento, o nome do
Marechal Floriano Peixoto.

28 24 de agosto. E tabelece o plano de viação geral Pende de parecer.
da Republica. Lida e remettida á Commissão de Obeas Pu-

blicas e Emprezas Privilegiadas em:..5 de
ag03to.

A Commissão deu parecer favoravel, que
sob n. 197, de 1896, foi a imprimir em 5
de novembro.

Em 13 entrou em 2" discussão e foi sem
debate approvada e passou para 3".

Em I entrou em 3" discussão, que ficou
sem deuate encerrada ti adiada a votação
por fa.lt'l de numero.

Em 20. annunciada a votação, o Sr. Pinheiro
Machado, pela ordem, requereu que a pro
po i~ão voltasse á Commissão que a estu
dou. afim de, sobre ella, ouvir o Governo e
omittil' novo parecer. Apoiado e posto em
rliscu são o requerimento, orou o Sr. Justo
Cherruon t. Encerrada. a discu3são do re·
Querimento, ficou elle prejudicado por
falta de numero, continuando adiada a
votação da proposição.
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Em 21. annunciada de novo a votação da
propOSIção, o Sr. Pinheiro Machado, pela
ordem, repetiu o requerimento foito na
ses!io anterior. Apoiado e posto em
di cussão, oral'am os Srs. Justo Chermont e
Pinheiro Machado.

Encerrada a discussão, foi approvado o re
querimento,

A proposição foi devolvida á Commissão de
Obras Publicas e Emprczas Privilegiadas I

ficando reaberta a 3" discussão, de confor
midade com o art. 1,8 do Regimento.

A Commissão pediu infurmaçÕ6s ao Governo
em 28 de novembro de IS96 e em 9 de
julho de !903.

Em 21 de agosto de 1905 a Commissão rei
terou o pedido de informaçõe3.

Em 13 proseguiu em 3" di cus ão, indepen
dente da in formações. Oraram os Srs. Al
varo 1I1a'~hado. Hercilio Luz e Oliveira
Figueiredo. Foram postas conjunctamen te
em discussão emendas olfel'ecidas pelos
Srs. Alvaro Machado e Oliveira Figueiredo.
Ficou suspensa a di~cussão, na fór ma do
art. 144 do Regimento.

1896

.

53

6S

73

10 de outubro. Autoriza a abertura. do credito Pende de parecer.
de 30: 000 á verba «Ajudas de Lida e remettida á Commissão de Finanças
custo», art. 7°, n. 19, da lei em 13 de outubro.
n. 360, de 30 de dezembro de A Commissão pemu in formações ao Governo
1895. em :.A de outubl'o de 1 99.

11 de novembro Autoriza a innovaçãodo contracto Pende de inf"ú1'D1a ções.
em vigor, para execução das Lida e remetl.ida á Commissão de Obras Pu
obras de melhoramentos dos blicas e Emprezas Privilegiadas em 12 de
portos de S. Luiz do Maranhão novembro.
e Laguna. A Commissão deu parecer pelindo informa-

ções.
Opa.recer, sob n. 206, de IS96, foi posto em

discussão e sem debate approvado, em 14
de novembro,

Em 17 expediu-se mensagem, solicitando as
informações.

19 de novembro D~termina que os omciaes do ~:t. Pende de parecer.
ercito e Armada. no exerclClO Lida e e reme&tÍLla as Cummis~ões de Marinha
de ma.ndatos populares, não po- e Guerra e de FInanças em 20 de novembro.
derão ac.c?muiar vencimento Em 9 de julho de 1904 o Sr, A. Azeredo re·
algum mIlItar. quel'eu que fus e a propo lção, indepen-

den te de pd.recer, dada para ordem
dos tra.balhos, e a Mesa declarou que
opportunamente o faria.

Em 19 de julho entrou em 2" discus. ão. Ora
ram os Sl'S. AI va.ro MaclJado e Ramiro
Barcellos, requerendo este que a propo
sição fosse remettida á Commissão de Con
stil.uição e Diplomacia. O requerimento
foi apuiado e posto em discussão. Orou o
Sr. Francisco Glycerio. Encerrada a dis
cussão, ficou prejudicado o req uerimento
por falta. de numero.

Proseguiu a. discussão da proposição. Orou
o Sr. A. Azeredo. que of1'erec.:u como
emenda substitutlva o projecto do Senal10
n. IS, de 1897, O projectu foi posto con_
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junctamente em discussão, ficando esh
suspensa, afim de ser a emenda submettida.
ao estudo das Commissões de Consütuição
e Diplomacia, de Justiça e Legislação, de
Finanças e de Marinha. e Guerra.

1897 4

5

10 de junho.

19 de junho.

Marca o pessoal dos estados·maio· Pende de parecer.
res do Ministro da Marinha e do Lida e remettida ás Commissões de Marinha
Chefe do Estado·Maior General e Guerra e de Finanças em 21 de junho.
da Armada.

Regula o serviço da Assistencia Pende de parecer.
Publica aos Alienados. Lida e remettida á Commissão de Saude Pu-

blica em 21 de junho.
A Commissão deu parecer, olferecendo como

emeada substitutiva o projecto n. 56, de
1898.

O parecer foi a imprimir em 5 de setembro
de 1898.

Em 24 entrou em 2" dis~ussão, que ficou en
cerrada depois de uma observação do Sr.
Severino Vieira, e adiada a votação por
falta de numero.

Em 26 foi approvada e passou para 3& dis·
cussão, ficando prejudicad.o o substitu
tivo.

Em 14 de setembro entrou em 3a discussão.
O Sr. Lopes Trovão offereceu um substi
tutivo, que foi apoiado e posto conjllncta·
mr,n te em discussão.

Foi lido, apoiado e posto em discu3são, que
ficou adiada pela hora, um requerimento
de adiamento o1fclrecido pelo r. Leite e
Oiticica.

Em 15 continuou a discussão do requeri
mento. Oraram os Srs. Moraes e Barros,
Leite e Oiticica, Cruz e Lopes Trovão.

Encerrada a discus ão, foi approvado ore·
querimento, ficando adiada a discussão da
proposição, que foi reme&tida á Commis
são de Justiça eLegi lação.

"

» 90

1899 17

1898 46 23 de setembro Autoriza o Governo a va.lidar os Pende de parecer.
exames prestados no Seminario Lida. e remettida. á Commissão de Instrucção
de S. José, desta Capital, pelo Publica em 24 de setembro.
cidadão Antero Olympio de Si·
queira.

11 de novembro Autoriza o Governo a nomear Pende de parecer.
junto á Escola de Engenharia de Lida e remettida á Commissão de Instrucção
Porto Alegre o fiscal institnido Publica em 12 de novembro.
pelo Codigo das Disposições Com-
muns ás Instituições de Ensino
Superior.

a de julho. Prohibe a emissão, por particula- Pende de parecer.
res, emprezas, banco ou ~ocies' Lida. e_remet.tida as. Commissões de Consti
dades, de titulos de credito ou tUlçao e Diplomacia e de Fmanças em 10
obrigações ao portador. de Julho.

A Commissão de Constituição e Diplomada.
deu parecer favoravel, que sob n. 297,
de l81cJ9, foi a imprimir em 20 de setembro.

Em 23 entrou em 2& discussão.
O Sr. MOl'l\es e Barros requereu que a propo

sição voltas e á. Commissão para reconsi-
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derar o seu p<Lrecer, <1 vist<L das observa
ções que fez.

O requerimento foi apoiado, posto em dis
cussão e sem debate approvado.

Ficou adiada a discu são da proposição,
sendo esta. devolvida. á Commissão.

A Commis~ão deu novo parecer. mantendo
o que jii, havia dado em 1899, ob n. 207.

O parecerst>b n. 15, de 1901, foi a imprimir
em 14 de junho do mesmo anno.

Continuou em 2" discussão em 18 de junho
de 19 l.

O t'. Feliciano Penna requereu que a pt'o·
posi~ão Co se á COIDmissão de Justiça e
Le~i lação _ O requerimento foi apoiado,
po to ID discussão e approvado. depoi de
orar o Sr. Vicente Machado.

Ficou adiada a. discus'ão, 'endo a proposição
rem3ttida. á alludida Commissão.

1899 29 17 de julho. Autoriza o Governo a rever ore· P nde de parecer_
guIamento da Caixa Economica Lida e remettida á Commis ão de Ju tiça e
e ~Ionte de Soccorro, obser- Lecrisl3.ção em 1, de junbo.
vadas as condições que pres-
creve.

1>

48

49

71

90

16 de agosto. Estabelece regras para a qualifi- Pende de p recer.
cação de jurados e para a respe· Lida e remettida á Commi são de Justiça e
ctiv<L revisão. Legislação em 17 de agosto.

16 de agosto. Regula. a e'ecução do art. 13 do Pende de parecer.
Codigo Commercial, no que se Lida e remettida. á Commi são de Justiça e
refere á numeração, rubrica e Legisla.ção em 17 de ago to.
termos nos livros exigidos pelo
art. 11 do mesmo Codigo.

13 de setembro Decreta o Codigo PeMI da Re- Pende de parecer.
publica dos Estados Unidos do Lida e remettida. {L Commi_são de Justiç<L e
Brazil. Legislação em 14 de setembl'o.

Em 11 de setembro de 1907 entrou em 2"
discussão independente de parecer.

O Sr. Muniz Freire requereu que fosse no·
mead<L uma commi_são especial para es
tudar a proposição e dar, com urgencia,
parecer <L respeito, e indicou o modo por
que deveria ser feita a discussão e votação
da mesma.

O requerimento, estando apoiado pelo nu
mero de assignaturas, foi posto em dis
cussão e sem debate approvado. A indi·
ca~ão não foi acceita por não ser oppor
tUBa.

O Sr. Presidente nomoou para a cOmmlSSõ.o
especial o Srs. Coelho e C<Lmpos, Muniz

I

Freire, Oliveira Figueiredo, Anisio de
Abreu e Meira e Sá. Tendo este pedido
dispensa, foi nomeado para Bubstituil-o o
Sr. Sá Peixoto em 17 de setembro.

9 de outubro.IDetermina que, nas capitaes dos Pende de parecer.
Estados onde não estiver creado Lida e remettida ás Commissões de Justiça
o lagar pl'ivativo de auditor de e Legisl<L(,'ão e de Finanças em 10 de ou
guarra,accumulará ae funcções tubro.
desse cargo o juiz seccional,
com <L graduação de capitão,
vencendo o soldo desse posto.
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1899 96 10 de dezembro Faculta aos estudantes que tive· Pende de parecer.
rem sido approvados em uma. Emendada, foi devolvida á Camara dos
ou mais materias, do curso pre· Deputados em 31 de outubro de 1899. A
paratorio, se habilitarem até o Camara, não tendo dado o seu assenti
tim do anno de 1899 á matri- mento á emenda do Senado, a devolveu
cula das escolas de ensino su- em 24 de maio de 1900.
perior. Nesta data foi a emenda enviada á Commis-

são de Instrucção Publica.
A Commissão deu parecer ob n. 189, rle

1900, opinando que a proposição fosse de·
volvida áquella Camar3., afim de ser alli
archivada.

O parecer foi a imprimir em 24 de outubro
de 1900.

Em 29 entrou o parecer em discussão.
Oraram os Srs. Gomes de Castro, Moraes e

Barros e Lauro Müller,que offereceureqoe·
rimento de adiamento indefinido da dis·
cussão. Foi apoiado e posto em dis
cussão o requerimento. Oraram os Srs.
Gomes de Castro e Gonçalves Chaves, que
requereu que o parecer voltasse á Com
missão. Foi este requerimento apoiado e
posto conjunctamente em discussão.

O Sr. Lauro Müner pediu e o Senado con
sentiu na retirada do seu requerimento.

Oraram os Srs. A. Azeredo e F. Penna.
Encerrad3. a discussão, foi posto a votos e

approvado o requerimento do Sr. Gonçal
ves Chaves. A emenda foi devolvida á
Commissão.

1900 10 16 de julho. Determina que o penhor agricola Pende de parecer da COD1
sobre fructos comprehendidos In.issão Especial do Codigo
na hypotheca opera seus etrei· Oivil.
tos em relação a terceiros. Lida e remettida á Commissão de Justiça e

Legislação em 17 de julho.
A Com missão deu parecer, s')b n. 116, de

1903, requerendo que a proposição fosse
reme"tida á Commissão Especial do Codigo
Civil.

O parecer foi posto em discussão e sem de
bate approvado em 27 de agosto de 1903.

(A Oommissüo Especial do Ood~go Oivil está
ea;ti,tda em virtude do a1·t. 49 do Regimento.)

96

102

3 de dezembro Approva o projecto de regula- Pende de pare er.
mento dos institutos de ensino Lida e remettida ás Commissões de Mnrinl1a
militar, de 30 de junho de lS99, e Guerra e de Finanças em 4 de dezembro.
com as moditicaçõe que e,sta· A Commissão de Marinha e Guerra deu pa·
belece. recer contrario, qne sob n. 54, de 19uO,

foi remettido á de Finanças em 9 de
julho.

IOde dezembro Faculta aos alumnos que nas Pende de parecer.
Faculdade de 1edioina inicia· Lida e remettida á Commissão de Instrucção
ram seus estudos pelos regula· Publica em 11 de dezembro.
mentos anteriores aos actuaes,
realizar, para terminação do
curso medico, os exames das
cadeiras de clínica pelo regula·
mento de 25 de outubro de
1884, mantida a dispensa da
disposição do art. 562 do de-
creto n. 9311,
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32 26 de junho.

II de dezembl'o Autoriza o Governo a mandar ar· Pende de parecer da, COll1-
bitrar ás viuvas dos otficiaes ll1iSSÕe8 reunidas de • nri
do Exercito um abono mensal nha. e Guerra e de'Finança,",.
provisorio, equivalente ás tres Lida e remettida ás Commissões de Marinha
lIuartas partes do soldo integral o Guerra e de Finanças em 12 de dezembro.
que percebiam mensalmente A Commis~ão de Marinha e Guerra deu pa
seus maridos, logo que a Audi- recer favoravel, que foi en-riado á de Fi·
toria de Guerra, de accordo nanças em 15 de dozembro.
com o decreto n. 785, de I de Esta deu parecer, propondo que a proposição
agosto de 1892, indique a quem fosse ás Commissões reunirjas de Marinha
cabe o meio·soldo e montepio. e Guerra e de Finani;'as, para formularem

um projecto I!'eral a respeito. O pa.recer.
sob n. ~20, de )90 1, foi a imprimir em
24 de dezembro do me mo anno.

Em 2 de julho de 1903 entrou em di cus5ão
e foi, sem debate, approvado o pareceL' da
Commissão de Finanças.

1901 13 \9 do dezembro Institue a inscripção maritima Pende de I a ..e e ...
obrigatori:1 para todos os bra- Lida e remettida á Commis ão do Marinha
zileiro ou naturalizados, que e GueL'ra em II de junho.
exercerem os empregos que es·
pecifica.

Determina que todas as pessoas Pende de pa.'e el" da. COll1-
maiores ou emancipadas, no ll1i ão Especial do C digo
gozo de seus direitos civis, Civil.
podem passar procuração por Lida e remettida à Commid85.o de Justiça
instrumento de proprio punho, e Legislação em 28 dejunllO.
feita e assignada com poderes A Commissão deu p'\recer, sob n. 128, de
de representação ou em cau a 1903, requerendo que a. proposição fu e
propria; e revoga a lei n, 79, remottida á Commi_são Especial do Codigo
de 23 de agosto de 1892. Civil.

O parecer foi posto em di cus ão e sem de·
bate appr'ovado em 3 de setembro de 1903.

(A Commissão E~pecial do Codigo Civil esta
extinda em virttlde elo art. 49 do Regimento).

I

'"o",:--
o~

~E-o

ANN0S ru<
::a z
p8zoo

ru
~

1980 105

»

33 26 de junho.

43 1 da agosto.

4-1 10 de ago to.

&:stab~lece ba-es para a organi- Penele de pa....ece ...
zacão das Svcledades coopera· Lida e remettida á Commis.ão de Justiça e
tivas. Legi lação em ;:8 de junho.

G:quipara o~ frontõu, e boliches e Pen<Ie de pareCeI".
todas as casas similares a casas Lidn. e remettirla li Commissão de Consti-
da tavolagem. tuição e Dip'om<l.cia em 3 de ago to.

&:quipara, para. o elJeito da. per- Pende de p_"re er <:Te Ull1a
cepção do monteplo mllitar, o COTU.Jnissão ll1ixtR,.
pae decrepito ou invalido, que Lida. e remettida á' Commissões de Marinha
não tiver outro amparo, á mãe e Guerra. e de Finanças em 12 de agosto.
viu va, ou solteira do omcial As Commissõos deram parecer, ob o. IH,
!alllcido. de 1901, opinando a de Marinha. o Guerra

pela appl'ovação do. proposição, o requ 
rendo a de Fiuanças que fosse ella remeG'
tida á Commissão mixtOl, nomeada em
11 de agosto de 1903, a convite da. Camal'l\
dos DepuGa.dos, pa.ra rever a legisli1ção
vigente ~obre os montepios civil e milita!'.

O parecer foi a imprimi!' em 15 de agosto
de 1903.

&:m 22, entrando em 2& discussão a propo
sição, foi posto em dlscus ão e seru debate
appl'ovado o requerimento da Commissão
de Finanças, sendo a PL'oposição remettida
á allndid'a Commissão.

(Esta Gommisst'fo esta extincla em vil'tude d~

. arf. 49 do Regimento.)
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106 21 de dezembrJAutoriza o Governo a conceder Pende de parecer.
a quem mais vantagens ofte- Lida e remettida á.s Commissões de Obras
recer,privilegio para a constru- Publicas, Emprezas Privilegiadas e de Fi.
cção, uso e gozo de uma estrada nanças em 23 de dezembro.
de ferro que, partindo de San· A Commissão de Obras Publicas pediu ·infur
tarém ou outro ponto melhor mações ao Governo em 15 de setembro de
que os estudos determinarem, 1903.
na margem do Tapajoz,no Pará,
vá. a CuyaM, com um ramal que
vá. ter á fronteira boliviana.

» 120 21 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de informações.
de 10:000', papel, para pagar Lida e reme~tida á. Commissão de Finanças
á. Santa. Casa de Miserico:'dia em 22 de dezembro.
da Victori:1. A Commissão deu parecer sob n. 136, de

1902, pedindo informaçoes ao Governo, o
qual foi posto em discussão e approvado
em 22 de outubro do mesmo anno.

Expeàiu-se mensagem solicitando informa
ções.

A Commissão de Finanças pediu novamente
informações ao Governo em 25 de setem·
bro de 1903.

1901

I,

8 de abril ...1

~ 121 21 de dezembro Autoriza a reorganisação do Cor· Pende de parecer.
po de En "enheiros Navaes, de Lida e remettida ás Commissões de Mari·
accordo oom as blSQS que esh· nh'!. e Guerra e de Finanças em 2* de de·
belece. zembro.

A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
recer offerecendo emendas, o qual foi re
mettido á de Finanças cm 27 de agosto de
1903.

Esta deu parecer, sob o n. 55, de 1905,
req uerendo que fusse novamente enviada
á. Commissão de Marinha e Guerra. Opa·
recer foi po to em discu,são. que se encero
rou sem debate, ficando a votação adiada
por fal~a de numero em 7 de julho de
1905.

&:m 12 foi approvado o plrecer e a propo
sição devolvida á Commi 'são de :Marinba
e Guerra.

E'ta deu plrecer contrario, que, sob n. 42
de 1906, foi remettido á de Finança em
4 de julbo.

Decreta o GodigoCil'il Rrazileiro Pende de parecer.
Lida e remettida. em 9 de abril á. Commis·

são Especial, nomeada pelo Sr. Pre'i
dente, a requerimento do r. Leopoldo
de Bulbões e outros, approvado na SIJ"sào
de 22 de março e composta dos Sr . Ruy
B1rbosa, Gomes de Castro, Gonçalve Cha·
ves, Coelho e Campos, Feliciano Penna,
Bernardino de Campos, B. de Mendonça.
Sobrinho, i\Ietello, Martins Torres, Mar
tinho G:1rcez, Joaquim de Souza, Leopoldo
de ;Bulhões, A. Azeredo, Ferreira. Cl1o:,es
e Sigismundo Gonçalves.

Na sessão de 24 do mesmo mez de março
foi approvada a seguinte indicação:

f Indicamos que na discussão e votação do
Codigo Civil se observe o seguinte:

I. o A 2& discussão e votação se farão por
titulos, sendo cunsiderada a lei preliminar
como um titulo.

1902

2& parte 5
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15 de junho.

2 de agosto.

1902 10

61

63

74

2. o Â 3- discussão e votação se farão m
globo. »

Em sessão de 21 de maio o Senado resolveu,
a requerimento do r. Ruy Barbosa, que
fosse elevado a 17 o numero dos membros
da Commissão Especial. Na mesma. data. o
SI'. Presidente nomeou os Srs. Benedicto
Leite e 11anoel de Queiroz para completar
esse numero.

(Dos membros nomeados para a Oommissão,
pel'del'mn o mandato os S,·S. Gomes de
Oastro, Oonçalves Ohaves, Fel-rei1'a Ohaves
e "l1anoel de QJ'eiro~. por tcnllinação do
mesmo; Berna1'dino de Oampos por ler
sido eleito Presidente do Estado de ,Paulo
e Leopoldo de Bulhões, por teI' sido nomeado
Ministro da Fa~enda).

Em 18 de julho de 1904 o 'r. Presidente
nomeou para substituirem os rs. Gomes
de Castl'o, Ferreira !laves, Manoel de
Queiroz e Gonçalves Chaves, que perde
ram o mandato, os r . Gomes de Castro,
Euclides Malta, Brazilio da Luz e Vaz de
MeUo e para substituir os Srs. Bernardino
de Campos, Leopoldo de BuIhões e Sigis
mundo Gonçalves, que renunciaram o
mandato, os Srs. Francisco Glycerio, Justo
Chermont e Rosa e Silva.

Tendo o Sr. Martinho Garcez pedido em
omcio de 12 de julho de 1905 dispensa
da Commissão attento o seu precario es·
tado de saude, o r. Presidente nomeou
em 13 do mesmo mez o Sr. João Pinheiro
para substituil·o.

Os rs. F1'ancisco mycerio e João Pinheil'o
perderam o mandato, aqueUe pOl' termi,
nação do me.çmo e este por tel' sido eleito
P,'esidente do Es!.ado de Minas Geraes.

(A ommissão especial aUudida nomeada em
março ele 1902. estd exlincta em virtude
do art. 49 do Regimento.)

Concede á viuva de Tobias Barre· Pende de parecer.
to de Menezes, quando seus fi- Lida. e l'cmettida á Commissão de Finanças
lhos attingirem a maioridade, em 17 de julho,
reversão da quota destes na pen, Em () de julho de 1903 a Commissão pediu
são a eUes e a eUa concedida. informações ao Governo.

Autoriza a abertura de credito de Pende d parecer.
3.000:000$ para as despezas com Lida e remettida ás Commi 1les de Marinha
o estabelecimento de um campo e Guerra e de Finanças em 1 de setembro.
de concentração de forças em
Obirlos e reparos das fortalezas
de Obidos e da Barra, no Pará.

I de setembro Prescreve os casos e a fórma da Pende de par cer.
revisio da. condemnações pe- Lida e remettida á. Commi são de Justiça e
naes. Legislação em 2 de setembro.

26 de setembro Mantem ás pensões de montepio Pende de parecer,
que percebiam os operarios in- Lida e remettida ás Commissões de Justiça
validos dos extinctos Arsenaes e Legislação e de Finanças em 27 de se
de Marinha da Bahia e de Per· tembro.
numbuco. Em 22 de setembro de 1905 a Commissão

de Finanças pediu informações ao Go
verno.
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1902 81

93

141

142

171

3 de outubro. Autoriza o Governo a conceder Pende de parecer.
em março de cada a.nno, aos Lida e remettida á Commissão de Marinha
alumnos das escolas naval e e Guerra em 7 de outubro.
militares, novos exames das
materias em que houverem os
mesmos sido lOhabilitados no
anno lectivo anterior.

25 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com ordenado, ao Lida e remet~ida á Commissão de Finanças
pagador da Delegacia Fiscal do em 28 de outubro.
Thesouro em S. Paulo, José Em 18 de nov.embro a Commissão pediu in-
Emygdio da Silva Novaes. formações ao Governo.

Em 30 de outubro de 1903 a Commissão soli.
citou, de novo, informações.

Em 10 de junho de 1904 a Commissão soli
citou, de novo, informações.

28 de outubro. Autoriza a abertura do credito de Pende de parecer.
9.133 333, supplementar á ver- Lida e remettida á Commissã6 de Finanças
ba n. 8, do art. 9° da lei n. 34, em 31 de outubro.
de 1901, <l Corpo da: Armada e
classes annexas», para paga-
mento de soldo a varias offi-
ciaes reformados que pas;aram
para a reserva.

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
de 96: 68, supplementar á Lida e remettida á Commissão de Finanças
verba 16, do art. 23 da lei em 16 de dezembro.
n. 34, de 1901. Em I de dezembro de 1905 a Commissão

solicitou informações ao Governo.

15 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
de 130:000$, supplementar á Lida e l'emettida á,·Commissão de Finanças
verba 24, do art. 23 da lei em 16 de dezembro.
n. 34, de 1901. Em I de dezembro de 1905 a Commissão

solicitou informações ao Governo.

126de dezembro Regula o modo de pagamento dos Pende de parecer.
vencimentos dos consules. Lida e remettida á CommissIio de Finanças

em 27 de dezembro.
A Commi são deu parecer favoravel que ob

n. 266, de 1902, foi a imprimir em 2 de
dezembro.

Na mesma data e a requeriml?nto do Sr. o·
gueira Paranaguá, entrou em 2a discussão,
que se encerrou sem debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

Em 29 foi approvada em 2a discussão e passoa
para a 3a•

Em 9 de julho de 1903 entrou em 3" discussão.
Oraram o Srs. Francisco Glycerio, A. Aze·
redo e Nogueira Paranaguá. A requeri
mento do Sr. Francisco Glycerio, foi re·
mettida ás Commissões de Finanças e de
Coo tituição e Diplomacia.

A Commissão de Finanças deu parecer sob
n. 30, de 1905, offerecendo emenda, o qual
foi remettido li. de Constituição e Diplo
macia em 26 dejunbo.
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1903 90 19 de agosto. Determina que OS omaiaes da Bri· Pende de l:)arecer.
gada Policial do Districto Fe- Lida e remettida á. Commissão de Justiça o
deraI perderão a patente quan- Legi Iação em 20 do ago to.
do condemnados, em processo A Commissão dea parecer favoravel que,
crime. a essa pena ou á maior sob n. 72, de 1904, foi a imprimir em 5 do
de dous annos do prisão. julho de 1904.

Em R entrou em 2" discus ão, que se en-
cerrou sem debato, ficando a votação adiada.
por falta de numero.

, Em I~ foi approvada e passou para 3& dis-
cussao.

Em 18 entrou em 3" discussão e o Sr. Francisco
Glycedo requereu que fosse a proposição
remettida á Commis.ão de Marinha e
Guerr:\. O requerImento foi apoiado, posto
em discu ~ão e. em debate, appl'ovado.

Esta Commissão deu parecer, sob n. 19. de
1905. requerendo que seja ouvida a Com·
mi ão de Constituição e Diplomacia, o qual
foi lido e posto em discussão, que se en·
cerrou sem debate, ficando a. votação adiada
por falta de numero, em 14 de junho.

Em 20 foi approvado o requorimento cons-
tante do parecer e a proposição remeto
tida.á Commissão de Constituição o Diplo-
maCIa.

~ 105 1 de setembro Declara quo goz:lrão da franquia Pende de p'l.recer.
postal a correspondencia e aRe· Lida e remetlida á Commissão de Finanças
vi5ta 'Ía. Sociedade Bahiana de em 4 de setembro.
Agricultul"a, do Estado da. Ba.hia.

,.
1O~ B de setembro Declara que gozará da franquia Pende de parecer.

postal a corl'espondencia. e a. Lida e remetüda á Commissão de Fino.nças
Revista da Associação Agricola em 5 de setembro.
Paulista, do Estado de S. Paulo,.

~ lIO 3 de setembro Declara que gezar'ão da franquia Pende de parecer.
postal a corre,pondencia e a Lida e remettida á Commissão' de Finanças
Revista da Sociedade Auxilia· em 5 de setembro.
dora de AgricuUw"a, do Estado
de Pernambuco.

» l!l 3 de setemhro Dec]ar:1 que gozarão da. franquia Pende de parecel·.
postllI a correspondencia e a Lida. e remettida á Cümmi~s5.o de Finanç s
Revista da Sociedade de Agri- em 5 de setembro.
cultu,"a Alagoana, ~o Es!ado de
Alagôas.

~ 112 3 de setembro Declara. quo gozarão da fran(;}uia P nde de parecer.
postal a currespondencia e a Lida e 'rem_ttida á Commi~são do FlDanças
Revista da União Agrícola, 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 remotLiúa á Commissão de Finanças
de Medicina. e CÚ'w"gia, do Rio em 15 de setembro.
de Janeiro.

» 123 14 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de ·paro er.
postal a correspondencia e 8 Lida e remetLida á Commissão de Finanç, s
Revista da Sociedade de Geo- em 15 de setembro.
graphia do Rio de Janeiro.



ANNOS DATA.S

- 37-

ASSUlI1PTOS "PROCESSOS

1903 125 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 Liga Naval Brazi- em 15 de setembro.
leir.a.

~ 128 17 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
postal a correspondeucia e a Lida a remettida á Commissão de Finanças
Re'Dista do ArcMllo Publico do em 19 de ~etembro.

Estado de Minas Geraes.

> J41 21 de setembro Declara que gozará da franquia Pende de pareoer.
postal a Re'Dista Medica, de Lida a remettida á Commis_ão de Finanças
S. Paulo. em 22 de setembro.

:. J42 21 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
po~tal a corraspondencia a os Lida e remettida á Commissão de Finanças
impressos do Club Militar. em 22 de setembro.

> 143 121 de setembro Declara que gozarão da franquia Pende de pn. recer.
postal a correspondencia e os Lida e remettida á Commis_ão de Finanças
impressos do Club Naval. em 22 de setembro.

~

178

179

6denovembro Declara que a a.cção de que trata Pende de redacçã.o.
o art. 13 da lei n. 22J, de 20 de Lida e remettida ã. Commissão de Justiça e
novembro de 1894, poderá ser Legislação em 7 de novembro.
exercida pelo processo estabe- Em 24 de dezembro o enado resolveu, a ra
lecido no mesmo artigo e pre- querimento do Sr. Urbano de GouvêJ., que,
sareve dentro de um anno. dispensado o parecer da Commissão, fosse

a proposição dada para. ordem do dia..
Em 28 entrou em 2° discussão. OSr. A. Aze

rodo requereu o adiamento da. discussão
para uma das proximas sessões. Posto a
votos, foi approvado o requerimento.

Em 21 de julho de 1904 continuou em 2" dis
CUSE'ão. 01'011 o Sr. Martinho Garcez. Fo
ram apoiados e postas conjunctamente em
discussão emendas offereciuas por diversos
Srs. SenadGre~. Ficou susponsa ã discllisão,
na fórma do art. 144 do Regimento.

Em 9 de dezembro de 1901 proseguiu a 2' tlis
cussão interrompida. 01'011 o Sr. F. Gly
cerio, ficando a discussão encerrada. e
adiada a votação.

Em li, depois de observações dos Srs. F.
Glycerio, A. Azeredo e Meira e Sá, foi ap
provado, tendo sido retiradas as emendas
offerecidas.

Foi lido, apoiado e posto em di cussão e sem
debate approvado, um requerimento do
Sr. A. Azeredo, para que a proposição antes
de ser dada para 3" discussão fosse à Com
missão de Justiça. e Legislação.

A Commissão deu parecer o1Ierecendo como
emenda substitutiva o projecto n. 37, de
1907. O parecer sob n. 400, de 1907, foi a
imprimir em 17 de dezembro.

Em 27 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando adiada a vo
tação flor falta de numero.

Em 28 foi approvada com a emenda e remet
tida á Commissão de Redacção.

6de novembro Declara que as .seDtenç~s prof~- ~ellde de. l:>arece.t;. _ .
ridas em primeira lOstanCla LIda ~ re~ettIda á Commls,ao de Justça e
contra a Fazenda Nacional ou Legll!laçao em 7 de novembro.
a União, seja qual for a natu·
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reza da causa ou o seu valor,
não erão exequiveis emquanto
não forem confirmadas pelo
Supremo Tribunal Federal.

1903 191. 12denovembro Declara que gozarão da franquia Pende de parecer.
po tal a correspondencia e a Lida e remettida á Commissão de Finanças
Revista dos Institutos Hi tori- ; em 13 de de novembro.
cos e Geographicos do Brazil, -
Pará, Ceará, Sahia, S. Paulo,
Para.ná e Santa Ga.tharina e dos
Insti tutos Archeologicos de Ala-
gõas e Pernambuco.

» 196 12denovembro Autoriza o melhoramento da apo- Pende d par <"er.
scntadoria de .João Rodrigues Lida e remettida á Commissão de Finanças
du. Fonseca Ro a, thesoureiro em 13 de novembro.
de fazenda da extincta tl1e ou- Em de junho de 1904 a Commi são solicitou
r~ria de S. Paulo. informaçõos ao Governo.

» ~Ol 21 de novembro Crêa em cada um dos Arsenaes de Pend de p recer.
Guerra desta Capital e de Porto Lida e remettida ás Commis ões de Marinha
Alegro uma companhia de 40 e Guerra e de Finan('as em 24 de no,embro.
menores com a denominação de
Aprendizes Artifices.

208 25denovembro Manda passar ao dominio dos Pende de pare el.'.
Estados, em cujos territori03 Lida e remettida. ás Commis ões de Consti
estiverem situados, os proprios tuição o Diplom:tcia e de Finanças em 2G
nacionaes, que não forem ne- de novombro.
ce3sarios para os serviços da A requerimento do Sr. Franci"co Sá em ses
União. são de 16 de set mbro de 1907, a Me a re-

solveu dar a proposição para a ordem do
dia independente de parecer.

Em 18 entrou em 2n discu ão, ficando encer
rada sem deba.te a discussão dos arts. I a
5 e adiada a votação por falta de numero.

Entrou om discussão o art. fi. O Sr. Erico
Coelho otrereceu uma. emenda que foi
apoiada e posta conjuncta.mente em diECU 
são. Oraram os Srs. Francisco Sá e Pires
Ferreira, ficando suspen a a discussão na
fórma do a.rt. 144 do Regimento.

Ficou sem debate encerrada a discussão do
art. 7 e adiada a votação.

A Commissão de Constituição e Diplomacia,
deu parecer, opinando pela rejeição da
emenda, o qual, sob n. 233, de ;907, foi a
imprimir em 21 de setembro.

Em 25 proseguiu em discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de n!1mero, o art. 6, com o pure
cer da Commissão de Constituição e Diplo
macia contrario á emenda.

Em 27 foi approvada em 2& discussão, tendo
sido a requerimento do Sr. Erico Coelho
retirada a sua emenda ao art. 6.

Em 5 de outubro entrou em 3& discussão.
Oraram os Srs. Anisio de Abreu, Franci co
Sá e Erico Coelho, ficando a discussão sus
pensa na fórma do art. 144 do Regimento,
em virtude de uma emenda otrerecida pelo
Sr. Erico Coelho.
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55 26 dd julho.

1903

1904

235 24 de dezembro ln titue premios destinados a Pende de parecer.
animar a ereação e o desen- Lida e remettida ás Commissões de Com
volvimento das industrias na- mercio, Agricultura, Industria e Artes e
cionaes. de Finanças em 25 de dezembro:

Autoriza a reforma, no posto de Pende de parecer.
alferes do exercito, com o soldo Lida e remettida ás Commissões de Marinha
iotegral da tabella de 31 de de· e Guerra e de Finanças em 27 de julho.
zembro de 1889, do lo sargento :\. Commissâo de Marinha e Guerra deu pa
do Asylo de Invalidos da Pa- reper contrario que, ~ob n. 288, de 190-!,
tria, Firmino Alvares de Souza. fOI remottido á de Finanças em 26 de

novembro.

.

110 13 de outubro.

• 100 19 de setembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
de 13:734$600 para pagamento Lid:1 e remettida á Commissão dEl Finanças
do que é devido, em virtude de em 20 de setembro.
sentença a José Luiz Pereira. Em 15 de dezembro a Commissão pediu in

formações ao lVlinisterio da Fazenda, que
as prestou com o oflicio de 28 do mesmo
mez.

Em virtude de despacho da Mesa. dado em
sessão de 29 de dezembro, a requerimento
da parte, foram entregues a esta os do
cumentos annexos á proposição.

Em L' de julho de 1905 a Commissão soli
citou novamente informações ao Governo.'

Or"'aniza o quadro dos auditores Pende de parecer.
do Exercito. Lida e remettida ás Commissões de Marinha

e Guerra e de Finanças, em 14 de outubro.
A Commissão de Marinha e Guerra deu pa

recer, olferecendo emendas, o qual sob
n. 251, de 1906, foi á de Finanças em 19 de
novembro.

Esta deu parecer favoravel que, sob o n. 345,
de 1906, foi a imprimir em 14 de dezem
bro.

Em 18 entrou em 20. discussão. O Sr. Pires
Ferreira olfereceu uma emenda, que foi
posta conjunctamente em discussão, fi·
cando e ta sem mais debate suspensa na
fórma do art. 144 do Regimento.

A Commis ão deu parecer contrario ás emen
das, o qual, sob n. 3 9 de 1906, foi a im
primi' em 21 de dezembro.

Em 23 continuou em 2' discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada pOl' faUa de numero.

Em 2i foi approvada com emenda~ e passou
para 30. discussão, com dispensa de in
ter ticio, a requerimento do Sr. A. Aze
redo.

Em 28 entrou em 3" discussão. Foram pos
ta conjunctamente em discussão emendas
o:tferecidas pelo Sr. Felippe Schmidt.
Ficou uspenS:1 a di cussão na fórma du
art. 144 do Regimento.

147 6 de dezembro Fixa. as idades limites para re· Pende de parecer.
forma voluntal'ia compulsoria Lida. e remettida á Commissão de Marinha
dos omciae dos Corpos de SaudE' e Guerra e de Fjnan~.as eDi 7 de dezem bl'O.

do Exercito c dá Armada. A Commissão de Marinho. e Guerra deu Po.-I
recer favoravel, que, sob n. ,312, de 1904.
foi remettido á de Finanças em 16 de de·
zembro.
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A Commissão de Finanças deu parecer tam
bem favoravel, que sob n. 32, d3 1904, foi
n, imprimir em 26 de junho.

Nessa mesma data e a requerimento do Sr.
Herculano Bandeira, o Senado concedeu
urgencia para. a. discussão da proposição
na sessão seguinte.

Em 27 entrou em 2& discussão. Oraram os
Srs. Pires Ferreira. Herculano Bandeira,
Ramiro Barcellos, Julio Frota e A. Aze
redo, tendo sido orrerecidas emendn.s pei03

1'8. Pires Ferreira e Brazilio da Luz, as
quaes foram apoiadas e po tas conjuncta
mente em discu 'são, ficando es+,a suspensa
na forma do art. 144 do Regimento.

A Commissão deu parecer opinando que
fossem rejeitadas as emendas e 11 propo·
sição, visto achar·se pendenLe de estudo
proposição que mais amplamente trata do
assumpto. Oparecer sob n. 42, d 1905,
foi a imprimir em 1 de junho.

Em 15 continuClu em 2& discussão, que se
encerrou sem debate. ficando a votação
adiada por falta de nUlllero.

Em 17, annunciada a 'l'otaç-ão, suscitou-se
uma questão de ordem em que tomaram
parte os S1's. Ramiro Barcallos, que en·
tendeu ser a rejeição da materia prejudi
cial á do projecto que se acha em estudos;
Francisco Glycerio, que l"lmbrou deixar
passar a proposição p:kra 3" di"cu sio afim
de ser esta opportunamente adiada; Bel
fort Vieira, Que não considerou prejudi
cada a m'lteria em estudo com a rejeição
da proposição, e J. Catunda, que requereu
o adiamento da votação da. proposição
para depois que o Senado deliberar sobre
projecto identieo que pJnde de delibera·
ção; sendo apoiado e pJsto em discussão
foi approvado esle requerimento. Ficou
adiada a "otação.

Em 30 dejulho de 1906 entrou de novo em
2" discussão em virtude de requerimento
do Sr. Lauro Sodré. O Sr. Pires Ferreira
o1fereceu uma. emenda, que foi apoiada e
posta em discussão, fic:tndo csh suspensa
na [órma do art. 144 do Regimento.

A Commis ão de Marinha e Guerra deu pa·
recer, devolvendo a proposição á. meia, por
i~so que sClbre a mesma já emittiu o pare
ceres ns. 312, de 1904, e 42, de 190-.

O parecer sob n. 41)4, de 1906, foi á Com
mis~ão de Finanças em 22 de d~zombro.

1905 4 29 de dezembro Autoriza o Pl'esidente da Repu· Pende de parecE'lr.
blica a mandar rever o pro.lLida. e rementida á Commissão de Finanças
cesso da aposentadoria do en'l e;u 28 de abril.
genheiro José Manoel da Silva. A Commissão solicitou informações do Go

verno, que as prestou com o omcio do
Ministerio da Fazenda, de 15 de set~mbro
de 1902.

15 28 de junho... Aut~riza o Presidente da Repu-1Pende de parecer.
blrca a conceder, a quem mais Li.da e remettida á.s Commissões de Obras
v~ntagens olferecer... privile·1 P,ublica.s e Emprezas Privilegiadas, e de
glO para. construcçao, uso e FlDanças, em 30 de ·unho.
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gozo de pontes ou portos com ..

serviço de transportes de mar·
~em á margem, por meio de
barcos movidos a vapor ou á.
electricidade, nos rios de que
trata o art. 34 da Consti·
tuição.

1905 20 3 de julho. ,Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
de 4: 700$666, supplementar á Lida e remettida á. Commissão de Finanças
verba da rubrica IS" do art. 7· em 4 de julho.
da lei n. 1145, de 31 de de· A Commissão deu parecer, requerendo que
zembro de 1903, para occorrer fosse enviada á. de Marinha e Guerra.
ao pagamento dos vencimentos O parecer, sob n. 56, de \905, foi lido e
devidos ao commissario geral posto em discussão, que se encerrou em
da armada, João Maria Bernes debate, ficando a votação adiada por falta
de Parrabére. de numero, em 7 de julho.

Em 12 foi approvado o parecer e a proposi-
ção remettida á. Commissão de Marinha e
Guerra.

Esta deu parecer opiPando que fosse ouvida
a Commissão de Justiça e Legislação.

Oparecer, sob n. 70,de 1905, foi posto em dis·
cussão, que se encerron sem debate, ficando
s votação adiada por falta. de numero, em
2 de agosto.

Em 3 foi approvado o parecer e a proposi-
ção remettida á Commidsão de Justiça e
Legislação.

Esta deu parecer que, 'ob n. 297, de 1905,
foi remettido á. Commis~ão de Finanças em
2i de dezembro.

:. 29 15 de julho. Dispõe que a estrada de ferro, de Pende de parecer.
que trata a lei D. 748, de 29 Lida e remettida á. Commissão de Obras Pll-
de dezembro de 19:>0, e de que blicas e Emprezas Privilegiadas, em 17 de
é cessionaria a Companhia Es- ju.lho.
trada de Ferro de Araraquara. Em 8 de agosto foi remettido á Commissão o
terá. o seu ponto de partida na requerimento n. 12, de 1905. diriO'ido ao
villa de Ribeirãosinho, desta Senado pelo presidente da companhia.
estrada. Em 99 de agôsto a Commi~são solicitou infor·

mações do Governo.
Em 16 de outubro de 1906 foi remettido á.

Commissão de Finanças, sob n. 36, de 1906,
solicitando seja archivado o requerimento
antetior.

• 39 24 de julho. Releva a prescripção em que iu· Pende de parecer .
correu o contribuinte do mon- Lida e remettida á. Commi ão de Finanças,
tepio bacharel Manoel Eugenio em 26 de ju.lho.
Pereira Maia, para que sua A Commis ão deu parecer, sob n. 210, de
viuva e filhos possam receber 1904, propondo que se inquira do Poder
o que desse montepio lhes cou· Executivo se ha precedentes que autori-

.. bel', descontadas as contribui· rizem o favor de que trata a proposição .
ções não pagas. O parecer foi lido e posto em diseus ão, que

se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero, em 27 de ou-
tubro.

Em 29 foi approvado o parecer.
Em 31 expediu-se Mensagem solicitando as

informações.
Com a Mensagem, n. 45 de 1907, do Sr. Pre·

sidente da Republica vieram as informa·
ções que foram remettidas á Camara, em 2
de maio de 19U7.

2'" parte 6
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1905 43

60

70

ll8

2 de julho.

16 de agosto.

23 de agosto.

25 de outubro.

Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença com ordenado, ao Lida e remettida á. Commissão de Finanças
engenheiro civil Antonio de em 29 de julho.
Almeida Mello, auxiliar tech· Em 16 de setembro a Commissão solicitou in
nico da commissão das obras formações do Governo.
do porto e da barra do Rio
Grande do Sul.

Emenda o projecto do Senado, Pende de parecer.
n. 18, de 1 99, regulando o Lida e remettida á Commissão de Marinha
sorteio militar. e Guerra em 17 de agosto.

(A Lei n. 1860, de 4 de janeiro de 1907, provi
dencia sobt'e o sorteio militar.)

Conserva as honras militares dos Pende de parecer.
respectivos po tos aos officiaes Lida e remettida á Commi são de Marinha e
do Exercito e da Armada vo- Guerra em 25 de agosto.
luntal'iamente demittidos do A Commissão deu parecer requerendo seja
serviço. ouvida a Commissão de Constituição e

Diplomacia. O parecer, sob n. 203 de 1905,
foi posto em discussão e sem debate appro
vado em 21 de novembro.

A proposição foi remettida á alludida Com
missão.

Institue o privilegio do homestead, Pende de parecer.
regulando o seu modo de con· Lida e remettida ás Commissões de Consti
stituição e o seus effeitos. tuição e Diplomacia e de Justiça. e Legis

lação em 20 de outubro.

:. 132 20denovembro Autoriza a concessão de um anno Pende de in:f"orDlações.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á Commissão de Finanças
bibliothecario da Faculdade de em 21 de novembro.
Direito do Recife, bacharel A Commissão deu parecer, sob n. 139, de
João Evangelista da Frota e 1907, requerendo que e solicita em in
VascoDcellos, para tratar de formações do Governo. O parecer foi lido,
sua saude onde lhe convier. posto em di cussão e sem debate appro-

vado em 9 de agosto.
Em 15 expediu·se Mensagem.

"

161

167

2de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de inf'orDlações.
de licença, com ordenado, para Lida e remettida a Commissão de Finanças
tra1.ar ue sua ande, ao Dr. em 4 de dezembro.
Amarilio Hermes de Vascon- A Commi ão deu parecer requerendo infor
cellos, inspector sa.nitario da mações ao Governo. O parecer, ob n. 309,
Directoria Geral de Saude Pu- de 1906. foi posto em discu são, que se
blica. encerrou sem debate, ficando a votação

adiada por falta de numero em 4 de de
zembro.

Em 5 foi approvado o parecer.
Em ô expediu-se mensagem solicitando as

in formações.

2 de dezembro Autoriza a conces~ão de um anno Pendo de parecer.
de licença, com ordenado,para Lida e remettida á. Commissão de Finanças
tratamento de sua saude, a em 4 de dezembro.
João Teixeira de Azevedo, ma-

.;.' chinista de la classe da Estrada
I de Ferro Central do Brazil.



12dedezembro Concede a pen ão annual de Pende de parecer.
3:600$ á viuva e filhos do D:. Lida e remettida á Commissão de Fiuanças
João de Barros Cas aI. 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 2a discussão. Foi
apoiada e posta conjuntamente em dis·
cussão uma emenda otrerecida pelo Sr.
Erico Coelho, ficando a discussão suspensa
na fórma do art. 144 do Regimento.
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1906 5

18

6 de julho.

20 de julho.

Equipara os vencimentos dos Pende de in:f'or:ID.ações.
empregados da. Alfandega de Lida e remettida á Commissão de Finanças
Sant'Anna do Livramento, ao~ em 7 de julho.
dos da Alfa n de g a de Uru- A Commis ão deu parecer requerendo in
guayana. formações ao Governo, o qual, sob n. 76,

de 1906. foi lido, posto em discussão e
sem debate approvado em 20 de julho.

Em 21 expediu-se mensagem solicitando as
informações.

Permitte que os alumnos dos col- Pende de parece.r.
legios de ensino particular Lida e remettida á Commissão de Instrucção
possam concorrer aos exa.mes Publica em 23 de julho.
de promoção ou serie, nesta
Capital, no Gymnasio Nacional,
e nos E tado perante os insti-
tutos ofliciaes equiparados.

33 11 de agosto. Eleva a 6:000 annuaes os venci· Pende de parecer.
mentos de varios funccional'ios Lida e remettida á Commissão de Finanças
do Hospicio Nacional de Alie- em 14 de agosto.
nados. A Commissão deu parecer req uerendo se

peçam informações ao Governo. O parecer
sob o n. 310, de 1906, foi posto em discussão
que e encerrou sem debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero em 4
de dezembro.

Em 5 foi approvado o parecer.
Expediu·se mensagem olicitando as informa·

ções.
Com a mensagem n. 162, de 1906, o Sr. Pre·

sidente da Republica prestou as informa
ções, que fora.m remettidas á Commissão
em 22 de dezembro.

A Commissão deu parecer favoravel, que sob
n. 380, de 1907, foi a imprimir em 13 de
dezembro de 1907,

Em 23 entrou em 3" discussão. Foi apoiada
e posta. conjuntamente em discus~ão uma
emenda oíferecida pelo Sr. Augu to de
Va concellos. A discussão ficou suspensa
afim de ser a emenoa submettida ao estudo
da Cummi ão de Finanças.

» 35 16 de agosto Concede favores aos indivi luas Pende de parecer.
ou as ociações que de· propu- Lidit .e l'emettida ás Commissões de Obras
zerem a con trair ca,as popu- ,Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
lares. Finanças em 17 de agosto.
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Em 28 de junho de 1907 entrou, indepen·
dentemente de parecer, em 2" di'cussão.
O Sr. Feliciano Penna requereu que fosse
€ln viada á Commissão de Finanças. O
requerimento foi apoiado, posto em dis
cus ão e sem debate approvado. Ficou
adiada a discussão, sendo a proposição re·
mettida á alludida Commissão.

89

1905 36 17 de agosto. Concede a D. Maria das Mercês Pende de parecer.
da Camara e Souza, viuva do Lida e remettida. á Commi ão de Finanças
ex.deputado federal Francisco em 20 de agosto.
Tolentino Vieira de Souza, a
pensão mensal de 250 '000.

~ 44 17 de agosto. Autoriza a prorogação, por um Pende de parecer.
anno, com ordenado, da licença Lida e remettida ã. Commissão de Finanças
em cujo gozo se acha Fran· em 2i de agosto.
cisco Jjarbosa dos Santos, fiel
do thesoureiro da Caixa de
Amortização, para tratar de sua
saude.

74 J7 de setembro Crêa nas Faculdades de Medicina Pende de parecer.
do Rio de .laneiro e da Bahia Lida e remettida á Commissões de Saude
uma cadeira de clinica da.s mo· Publica, Estatistica e Colonização, de Ins
lestias tropicaes. trucção Publica e de Finanças em 18 de

setembro.
A requerimento do Sr. Erico Coelho, appro

vado em sessão de 24 de setembro, a.s
Commissões de Saude Publica e de Instrll
cção Publica se constituiram em Com·
missão Mixta Especial para dizer sobre a
proposição.

As Commissões reunidas de Saude Publica e
de Instl'Ucção Publica deram parecer, opio
nando a maioria pela approvação da. pro
posição e a minoria pela rejeição. O parecer
sob n. 226, de 1906, foi remettido á Com
missão de Finanças em 6 de novembro.

~ 81 28 de setembro Veda a extradição de nacionaes e Pende de parecer.
regula o processo e julgamento Lida e remettida ás Commissões de Justiça e
de nacionaes e estrangeiros que, Legislação e do Constituição e Diplomacia
fóra do paiz, perpetl'arem al- em 29 de setembro.
gum dos crimes que enumera.

9 de outubro. Revela a prescripção em que in- Pende do parecer.
correu D. Marianna Alexan- Lida e remettida á Commissão de Finança.s
drina de Souza Costa, para que em \O de outubro.
possa receber o meio soldo, na
qualidade de mãe do alferes do
batalhão patriotico Vinte e Tres
de Novembro, Hormeville Ro-
drigues da Costa, morto no com·
bate de 9 de fevereiro de 1894.

93 11. de outubro. Autoriza a aliertl.lra do credito Pende de parecer.
de 139;050$ para pagamento Lido. o remcttida li. Commissão de Finanças
das diarias que competem aos em 13 de outubro.
engenheiros fiscaes das estradas
de ferro, nos exercicios de 1904
e 1905.
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1906 109 18 de outubro. Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com o respectivo Lida. e remettida ACommissão de Finanças
ordenado, em papel, ao Dr. An· em 19'de outubro.
tonio Augusto Ferrari, vice- A Commissão deu parecer, -requerendo infor·
director do Hospital de S. Se- mações ao Governo. O parecer sob n. 313,
bastião, para se aperfeiçoa.r nos de 1906, foi posto em discussão, que se
estudos de parasitologia e me· encerrou sem debate, ficando a votação
dicina tropical, na Inglaterra. adiada por falta de numero.

Em 5 foi approvado o parecer.
Expediu-se mensagem solicitando as infor

mações.
Com a mensagem n. 156, de 1906, o Sr. Pre·

sidente da Republica prestou a.l! informa.
ções que foram remettidas A Commissão.

:. 127 5de novembro Concede a pensão mensal de 150$ Pende de parecer.
a D. Emilia de Paula Baptista, Lida e remettida ACommissâo de Finanças
viuva do conselheiro Francisco em 7 de novembro.
de Paula Baptista.

» 128 5de novembro Concede a D. AtalA Drummond de Pende de parecer.
Macedo Guimarães, viuva do Lida e remettida á. Commillsão de Finanças
ex-deputado federal Dr. Manoel em 7 de novembro.
Adalberto de Oliveira Guima-
rães e aos seus filhos menores,
a pensão de 250$ mensaes,
rellartidamente.

:. 142 21 de novembro Dispõe sobre a soltura de reclusos Pende de parecer.
em casas de alienados. Lida e remettida á Commissão de Justiça e

Legislação em 22 de novembro.

:. 169 13 de dezembro Declara jogo prohibido a loteria Pende de parecer.
ou rifa de qualquer especie. Lida e remettida á Commissão de Justiça e

Legislação em 14 de dezembro.

» 180 15 de dezembro Concede aos pharmaceuticoll di- Pende de parecer.
plomado.s pelasEscolas dePhar· Lida e remettida á Commissão de Instrucção
macia de S. Paulo e de Per- Publica em 17 de dezemhro.
nambuco, antes do seu reconhe· (A lei n. 1807, de 12 de de.:;embro de 1907,
cimento omcial, os direitos e pro1W:lencia a ~·espeito.)

regalias decorrentes da sua
equiparação a officiaes.

~ 182 15 de dezembro Autoriza a concessão de seis Pende do parecer.
mezes de licença, com ordenado Lida e remettida A Commissão de Finanças
e em prorogação, a Annibal em 17 de dezembro.
de Sá Freire, telegraphista de
4" classe da Estrada de Ferro
Central do BrazU.

195 19 de dezembro Releva da prescripção em que Pende de parecer.
tiver incorrido D. Rosa Penedo Lida e remettida ACommissào de Finanças
Ahrens, mãe do alferes Felippe em 20 de dezembro.
Nery Penedo Ahrens, para que Em 27 entrou, independente de parecer, em
possa receber a quantia de 2a discussão. que se encerrou sem debate,
11 :950$066, importancia de ficando a votação adiada. por falta de
montepio e meio soldo. numero.

Em 28 de maio de 1907 entrQu novamente em
2a discussão, que se encerrou sem debate,
ficando adiada a votação por falta de nu
mero.

Em 1 de junho foi approvada em escl'utinio
secreto e pa.ssou para 3"'discussão.

A requerimento do Sr. Gonçalves Ferreira.
foi envia.da á. Commissão de Finanças.
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1906 198

.

19 de dezembro Concede pensões mansaes a Pende de pare er.
D. Clara Brand.viuva do piloto- Lida e remettida á. Commissão de Finanças
grapho Erard Brand, á. viuva. e em 20 de dezembro.
filhos menores de lrineu José Em 9 de maio de 1907 foi remettido li Com
Peixoto, e os vencimentos, sol- missão o requerimento n. 7, de 1907.
dos, ordenados, etc., ás viuvas
ou filhos menores dos offl.ciaes.
praças de pret e taifeiros, victi-
mados no desastre do couraçado
Aquidaban. .

}) 199 22 de dezembro Releva aprescripçãoem que tiver Pende de par cer.
incorrido o direito de D. Maria Lida e remettida á Commi são de Finanças
Paula da Cunba, viuva do ca- em 23 de dezembro.
pitão do exercito Augu to Cesar A Commi,são deu parecer, requerendo in
da Cunha, ao recebimento do formações, o qual sob n. 260, de 190-, foi
montepio a que tem direito. po to em discus ão e sem debate appro·

vado em 5 de outubro.
Em 7 expediu-se mensagem solicita.ndo as

informaçeles.
Com a mensagem do r. Pre idente da. Re·

publica, n. 171, de 1907, vieram as infor
mações que foram remettidas á. Commissão
em 25 de dezembro.

.

202

207

24 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende d parecer,
de licença a Francisco de Paula Lida e remettida á. Commissão de Finanças
Duarte, escrivão da Collectoria em 25 de dezembro.
Federal de S. José do Além Pa-
rabyba, para tratamento de sua
saude e em prorogação á que
lbe foi concedida pelo Ministe·
rio da Fazenda. .

25 de dezembro Reverte ao serviço activo do Pende de 3 a discussã.o ex·ui do
Exercito, com a patente de ge- art. 128 do Regulamento.
neral de brigada, o general de Lida, ficou sobre a mesa para, na forma do
brigada reformado Dionysio art. 162, n. 2, do Regimento, ser dada
Evangelista de Castro Cer- para a ordem do dia da sessão seguinte
queira. em 26 de dezembro. '

Em 27 entrou em 2a discussão, que se
encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 28 fIe junho de 1907 entrou de novo em
2a discussão. Oraram os Srs. A. Azeredo
Pires Ferreira e Fr!l.nci co Glycerio. En~
cerra.da a discussão, foi approvada em
escrut~o secreto e pa ou para 3a •

Em 4 de Julho eutrou em 3a discussão. °Sr.
Braz Abrantes. r~quereu que a proposição
fosse á. CommlSSao de Marinha e Guerra.
0. req,:!erimento foi apoiado, posto em
dlscu~ao e ~em d~bate rejeitado.

PrOSe%UlU a dlsoussao da proposição. Foi lida,
apo~ada e posta conjunctamente em dis
cussao, que ficou sem mais debate suspensa,
na fórma do art. 144 do Re<>imento uma
uma e;n~nda o1l'erecida pelo Sr. A. Az~redo.

A Commlssaodeu parecer contrarioá omenda,
o qual sob n. 173, de 1907, foi a imprimIr
em 28 de agosto.

Em 18 de outubro proseguiu em 3" discussão.
Oraram os Srs. Feliciano Penna e Francisco
Glycerio. Encellru.da a discussão o, r. A.
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Azeredo requereu que, adiada a votação,
fosse a proposição submettida ao estudo
da Commissão de Finanças.

O requerimento foi apoiado, posto em dis
cussão e sem debate approvado.

1906 210 26 de dezembro Declara nulIas. para 'todos os effei- Pende de parecer.
tos, as restricções postas ás Lida e remettida á Commissão de Constituição
amnistias decretadas no re- e diplomacia em 27 de dezembro.
gimen da Republica.

,. 212 27 de dezembro Confere ao substituto designado Pende de parecer.
para auxiliar o lente. nos insti· Lida e remettida ás Commissões de Instru
tutos ofllciaes de ensino su- cção Publica e de Finanças em 28 de
perior, no caso de divisão da dezembro.
disciplina de uma cadeira por A Commissão de Instrucção Publica deu pa..
duas ou mais, de modo que o recer favoravel, que sob n. 304, de 1907,
titular respectivo não possa ibi remettido á de Finanças, em 4 de no
fazer o curso de alguma, c di· vembro.
reito II. perceber uma gratifi-
cação igual á que receberia si
áqueIle substituisse.

,. 214 27 de dezembro Concede a pensão mensal de 250$ Pende de parecer.
á viuva e filhos do Dr. Do- Lida e remettida á Commissão de Fina,nças
mingos Olympio Braga Ca- em 28 de dezembro.
valcanti.

1907 5 23 de maio. Autoriza. a abertura do credito Pende de inforInaçÕe3.
de 25:000$, supplementar á Lida. e remettida á Commissãu de Finanças
verba. 3", do art. 14, da lei em 24 de maio.
n. 1453, de 1905. A Commi são deu parecer, sob n. 103, de

1907. reqllerendo que se solicitassem infor-
mações ao Governo.

O parecer foi lido, posto em discussão e sem
debate approvado em 26 de julho.. Em 30 expediu-se mensagem .

~ 17 7 de junho. Releva. a prescripçáo em que Pende de parecer.
incorreu o cardeal D. .Joaquim Lida e rpmettida á Commissão de Finanças
Arcoverde de Albuquerque Ca- em 8 de junho.
valcanti, para o tim de receber A Commissão deu parecer, sob n. 167, de
do Thesouro Nacional a impor- 1907. l'equerendo que se pedissem infor·
tancia das congruas a que tiver mações ao Governo. O pa.recer foi po~to

direito como conego preben- em discussão e sem debate approvado em
da.do da ex-cathedral da cidade 23 de agosto.
de' Olinda, desde 26 de outubro Em 24 expediu·se mensagem.
de 1890 até 5 de abril de l89í. Com a mensagem n. 182, de 1907, do Sr.

Presidente da Republica, vieram as infor·
mações, que foram remettidas á Commissão
em 20 de novembro.

}) 18 7 de junho. Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
de 23:551 484, supplementar á Lida e remettida á Commissão de Finanças
verba do art. 2°, n. ~, da lei em 8 de junho.
n. 1453, de 1905, para occorrer A Commis ão deu parecer, sob n. J04, de
a despezas no Alto Acre. 1907, requerendo que se solicitassem in-

formações ao Governo.
O parecel' foi lido, posto em discussão e sem

debate approvado em 26 de julho.
Em 30 expediu-se mensagem.
Com a mensagem, n. 81 de 1907, do Sr.

Presidente dn Republica, vieram as infor·
mações, que foram remettidas á Commissão
em 9 de agosto.

» 20 7 de junho. Releva o bacharel João Vieira. da Pende de parecer.
Cunha da prescripçáo em que Lida e remettida á Commissão de Finanças
incorreu para l'eceber o arde- em 8 de junho.
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nado a. que tiver direito, desde
o tempo em que foi declarado
avulso como juiz de direito da
comarca. de Cavalcanti, em
Goyaz, até o dia em .que foi
nomeado juiz de direito de AI·
fenas, em Minas Geraes.

PROOESSOS

1907

»

»

:ill

34

36

40

46

20 de junho.

20 de junho.

.
20 de junho.

28 de jup.ho.

1 de julho.

Releva a prescT'ipção em que in· Pende de parecer.
correu o direito do bacharel Lida e remettlda á Commissão de Finanças
Francisco Pires de Carvalho em 21 dI! junho.
Aragão, chefe de secção da Al-
fandega do Rio de Janeiro, ao
recebimento de di:lferença de
vencimentos.

Au toriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com metade do 01'- Lida e J'emettida á Commissão de Finanças
denado, a Luiz Segundo Pi- em 21 de junho.
nheiro, feitor da Repartição A Commissão deu parecer, sob n. 51, de
Geral dos Telegraphos, para 1907, requerendo que se pedissem infor-
tratar de sua saude. mações ao Governo.

Oparecer foi lido, posto em discussão e sem
debate approvado em 28 de junho.

Em 3 de julho expediu-se a mensagem so
licitando as informaçõe .

Com o.omcio n. 238, de 1907, lido e remel
tido á Commissão de Finanças em 30 de
julho, o Ministro da Industria, Viação e
Obras Publicas informou que o funccionario
1J. que se refere a proposição já faUeceu.

Autoriza o pagamento, mensal· Pende de parecer.
mente, a DD. Clotilde Austri- Lida e remettida á Commissão de Finanças
beMa do Valle Cabral, Anna em 21 dejunho.
Adol phina do Valie Cabral, Ma-
thilde Adalgisa do Valie Ca-
bral e Brazilina Amelia do
Valie Cabral, repartidamente,
da quantia de 60 " que percebia
do Thesouro o seu t'allecido
irmão, major honorario Fran-
celino do Valle Cabral. ,

Autoriza a concessão de um anno Pende de pa.recer.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á Commissão de Finanças
promotor publico do departa· em I dejulho.
mento do Alto Purüs Dr. Ma- A Commissão deu parecer, sob n. 81, de
noel Felippe de Souza Leão, [907, requerendo que se solicitassem in-
para tratar de sua saude. formações ao Governo.

O parecer foi lido, posto em discussão e sem
debate approvado em 12 de julho.

Em 16 expediu-se mensagem.
Com a mensagem do Sr. Presidente da

Republica n. 77, de 1907, vieram as infor
mações, que foram remettidas á Com
missão em I de agosto.

Permitte aos funccionarios civis Pende de parecer.
fe~eraes, activos e inactivos Lida e remettida á Commissão de Finanças
consignarem mensalmente á em 3 de julho.
Associação dos Funccionarios
Publicos Civis, até dous terços'
dos seus ordenados para paga-
mento daiS contribuições a que
se obrigarem com a mesma
Associação •
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1907 48 3 de julho.

50 3 de julho.

77 ~3 de julhll.

80 29 de julho.

Manda dp.sarranchar os en(e1'- Pende de parecer.
meiros-mores graduados que Lida e remettida ás Commissões de Marinha
tiverem 20 ann03 de bons ser· e Guerra o de Finanças em 6 de julho.
viços nas condições que esta- A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
belece. recer favoravel, que sob n. 106, de 1907,

foi remettido á de Finanças em ~7 de
julho.

Autoriza a concessão de um Pende de parecer.
anno de licença, com ordenado. Lida e remettida á Commis_ão de Finanças
a Francisco Correia Pinto,tele- em 6 de julho.
graphista de 4a classe da Re-
partição Geral dos Telegra·
phos, para tratar de sua saude.

Autoriza a concessão gratuita á Pende de parecer.
Associação Araca.juana de Be· Lida e remettida á Commissão de Finanças
neficencia, das terras do ex- em 24 de julho.
tincto encapellado de Santo Ao- A Commis!lão deu parecer sob n. 141, de
tonio de Aracajú, nos subur- 1907. requerendo que se pedissem infor
bios da capital do Estado de mações ao Governo. O parecer foi lido,
... ergipe, para augmento do edi- posto em discussão e sem debate appro
fieio em que funcciona o Hos· vado em 9 de agosto.
pital de Caridade. Expediu·se mensagem em 15.

Com a mensagem n. 148, de 1907, do
Sr. Presidente da Republica, vieram as
informações. que foram remettidas á Com·
missão em 7 de outubro.

Fixa os vencimentos dos empro- Pende de ]Jarecer.
gados civis dos hospitaes mili- Lida e remettida á Commissão de Finanças
tares. em 30 de julho.

85 13 de agosto. Releva a prescripção em que in- Pende de parecer.
correu o direito de D. Eufro- Lirla e re01ettida á Commissão de
sina de Miranda Lima a reco- ém 14 de agosto.
bel' o montepio que lhe tocou
por morte de seu pae José
Francisco dos Santos Miranda,
empregado publico aposentado
da Alfandega de Pernambuco,
fallecido em 2 de abril de 1 97.

Finanças

» 92 17 de agosto. Autoriza a abertura dos creditos Pende de parecer.
extraordinario de 22:45 -186 Lida e remettida á Commissão de FinançaE'
e supp1ementltr de 2:40 ,para em 19 de agosto.
pagamento da dift'erença de
vencimentos que competem ao
almirante Arthur de Jace-
guay.

li) 105

2" parte

27 de agosto. Autoriza a concessão de um anno Pende de 3& dlscus~ão.
de licença, com ordenado, a Lida e remettida. á Commissão de Fi.nanças
Carlos Augusto Pereira, caro em 28 de ago to.
teiro da Administração dos Cor- A Commissão deu "parecer, requerendo in
reios do Maranhão, para tratar formações, o qual, sob o n. 259, de 1907,
de sua saude. foi posto em discussiio e sem debate ap-

provado em 5 de outubro.
li:m 7 expediu-se mensagem solicitando as

informações.
Com a mensagem n. 193, de 1907, vieram as

informações que foram remettidas á Com
missão em 3 de dezembro.

A Commissão deu parecer favorave1, que sob
o n. 4LO, de 1907, foi a imprimir em 24 I
de dezembro.

7
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17 de

17 de

1907 121

133

135

Em 27 entrou em 2" discussão, que se encero
rou sem debate, ficando adiada. a votação
por falta de numero.

Em 2 foi approvada em escrutínio secreto e
passou para 3& discussão, com dispensa de
intersticio, a requerimento do Sr. Urbano
Santos.

26 de setembro Approva a Convenção concluida Pende de parecer.
no Rio de Janeiro a 23 de Lida e remettida á. Commissão de Constitui.
agosto de 1906, entre o Brazil ção e Diplomacia em 27 de setembro.
e as Republicas Americanas do
Equador. Paragnay, Bolivia,
Honduras, Panamá.,Cuba,Perú,
Columbia. Salvador,Costa Rica,
Estados Unidos do Mexico Gua-
temala Uruguay, Argentina,
Estados Unidos da America e
Chile.

outubro Autoriza o auxilio á Associação P nde de parec r.
do Centenario da Liberdade do Lida e remettida á Commissão de Finanças
Commercio no Brazil com li. em 18 de outubro.
quantia de 300:000$, para a A Commi são deu parecer requerendo se so
construcção de um arco com- licitassem informações ao Governo, o qual,
memorativo da abertura dos sob o n. 319, de 1907, foi lido, posto em
portos do Brazil ás nações do discu são e sam debate approvado em 11
mundo. de novembro.

Em 12 expediu·se mensagem, solicitando as
informações.

Com a mensagem n. 156, de 1907, do Sr.
Presidente da Republica, vieram as infor
mações, que foram remettidas á. Com
mis ão em 26 de novembro.

outubro Autoriza a abertura do credito Pende ·de 3" di cu iio.
extraordinario de 4:874'332, Lida e remettida ii. Commissão de Finanças
para pagamento de vencimen- em 18 de outubro.
tos que deixou de receber o Em 28 de dezembro, independente de pare
major do corpo do estado-maior ceI', entrou em 2" discussão e foi sem de
Erico Augusto de Oliveira, bate approvada, pas ando para a 3", com
como professor da extincta Es· di pensa de intersticio. a requerimento do
cola Militar do Estado do Rio Sr. Olivoira Figueiredo.
Gr'ande do Sul.

138

140

23 de

25 de

1

outubro Reorganiza o Gabinete de Ele- P nde de parecer.
ctricidade do Hospital Central LirJa e remettida ás Commissões de Saude
do Exercito. Publica. de 'farinha e Guerra e de Finan

ças em 21 de outubro.

outubro Autoriza a reorganização da Co- Pende cl 3" discus ão.
10niaCorreccional dos Dous Rios Lida e remettida ás Commissões de Ju tiça e
e da Guarda Civil. Legislação e de Justiça e Legislação em

21< de outubro.
A Commissão de Finanças deu parecer favo

ravel, que sob o n. 343, de 1907, foi re· .
mettido á de Finança em 29 de novembro.

Esta. deu parecer favoravel, que sob n. 36 ,
de 1907, foi a imprimir em 6 de dezembro.

Em 12 entrou em 2" discussão.
Foi apoiada e posta conjunctamente em

discus ão uma emenda offerecida pelo Sr.
Oliveira Valla.dão. Ficou su pensa a
discussão afim de ser ouvida a Commissão
de Finanças sobre a emenda.

A Commis ão deu pa.recer tavoravel á
emenda, o qual. sob o n. 392, de 1907, foi
a imprimir em 16 de dezembro.
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Em 18 proseguiu em 2" discussão e foi, sem
debate, approvada, sendo rejeitada a emen·
da do Sr. Oliveira Valladão, e passou
para 3".

1907 152 lldenovembro Releva a prescripção em que in- Pende de in:f'or:m.a~ões.
correu o direito de D. Francisca Lida e remettida á Commissão de Finanças
da Silva Lopes, viuva do es- em 13 de novembro.
cripturario daEscola Militar do A Commissão deu parecer, sob n. 369, de
BrazH Pedro Maria Lopes, para 1907, requerendo se peça ao Governo a re
que possa receber as pensões do messa do processo do montepio a que se
montepio civil do Ministerio da retere a proposição.
Guerra, de 10 de fevereiJ'o de O parecer foi posto em discussão e sem de
1897 a 31 de dezembro de 1901. bate approvado em 6 de dezembro.

Em 10 expediu·se mensagem solicitando o
processo.

~ 157 12denovembro Concede a D. Julieta de Lamare, Pende de parecer.
emquanto solteira, o monte· Lida e remettida á Commissão de Finanças
pio deixado por seu fallecido em 14 de novembro.
irmão, o capitão de mar e
guerra Rodrigo Antonio de La-
mare.

166 14denovembro Autoriza a abertura do credito Pende de in:f"or:m.açôes.
extraordinario de 3:887$ para Lida e remeGtida á Commissão de Finanças
occorrer ao pagamento de igual em 16 de novembro.
quantia devida ao tenente·co- A Commissão deu parecer contrario que sob
ronel José Faustino da Silva, n. 3-19, de 1907, foi a imprimir em 29 de
como lente cathedratico da ex- novembro.
tincta Escola Militar do Ceará, Em 4 de dezembro entrou em 23 discussão.
proveniente da differença de OSr. Francisco Sá requereu que sobre a
vencimentos e gratificação ado proposição fosse ouvido o Governo. Ore·
diciona! de 5 %, que deixou de querimento foi apoiado e posto em dis
perceber atê 31 de dezembro de cussão que se encerrou sem debate, ficando
1905. prejudicado por falta de numero para voo

tal·o.
Pro eguiu a discussão interrompida. que fi·

cou, sem mais debate, encerrada e adiada
a votação por falta de numero.

Em 6 foi c:l.pprovada em escrutinio secreto e
passou para 30. discussão.

O Sr. Francisco Sá requereu que sobre a
prolJosição fosse ouvido o Governo.

O requerimento foi apoiado, posto em dis
cus ão e sem debate approvado.

Na mesma. data expediu-se mensagem soli
citando as informações.

•

» 168

169

14denovembro Autoriza o Presidente da Repu· Pende de parecer.
blica a mandar contar a anti· Lida e remettida á Commissão de Finanças
guidade do posto de alfere3, em 16 de novembro.
desde 4 de janeiro de 1890,
ao lo tenente de cavallaria do
Exercito Igna.cio Teixeira da
Cunha Bustamante, e a fazer
a conveniente collocação no Al·
mafia" Militar.

14denoverobro Autoriza o Presidente da Repu· ~ende de. 3" disc~s~ão..
blico a mandar contar, para a LIda e remett1l1a á Commlssao de Fmanças
aposentação do porteiro da De· em!6 de novembro.
legacia Fiscal no Estado de Mi· ACommissão deu parecer favoravel, que sob
nas Geraes, Lucindo Caetano n. 411. de 1907, foi a imprimir em 24 de
dos Santos, o tempo em que dezembro.
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194

•

exerceu os cargos de servente Em 27 entrou em 2a di cussão que se en
e ajudante do co.rtorario da cerrou sem debate, ficando li. votação
mesma repartição. adiada por falta de numero.

Em 28 foi approvada em escrutinio seoreto e
passou pal'a 3a discussão, oom dispensa de
interstioio a requerimento do Sr. Francisco
Glyoerio.

1907 173 22 novembro. Autoriza. o Presidente da Repu- Pende de in:f"orDl.[l,~õ s.
blioa a concoder ao engenbeiro Lida e remettida ás Commi 'sões de Obras
Justino Norbert, ou á Compa- Publicas e Emprezas Privilegiadas e de Fi
nhia que organisar, privilegio nanças em 2ô de novembro.
por 70 annos para a con truc- A Commissão de Obras Publicas deu parecer,
ção, uso e goso de uma estrada sob n. 374, de 1907, requerendo informa
de ferro entre Guaratinguetá ções do Governo. O parecer entrou em dis
e Paratymirim. cussão e foi sem debate approvado em 7

de dezembro.
Em 9 expediu- e mensagem solicitl.LDdo as in

formações.

". 176 23 novembro. Releva a prescripção em que in- Pende de parecer.
correu D. Florinda Maria da Lida. e remettida li. Commissão de Finanças
Conceição para que possa per- em 26 de novembro.
ceber o meio soldo e montepio
deixados por seu fallecido filho,
o capitão do estado-maior de
la classe Eduardo Gonçalves
Ribeiro.

.. 187 26 novembro. Releva. a prescripção em que Pende de parecer.
incorreu o direito de D. Na- Lida e remettida á C.ommi são de Finanças
tbaliaDeolinda de Albuquerque em 30 de novembro.
Seixas, para. se habili tal' a re-
ceber o meio soldo e montepio
de seu finado marido.

.. 188 26 novembro. Releva a prescripção em que in- Pende de parecei~.

correu o direito de D. Maria Lida. e remettida á Commissão de Finanças
Amelia da ilveira Fortuna em 30 de novembro.
para receber o meio soldo de
seu finado marido.

190 27 novembro. Determina que pelo ThesouroNa- Pende de parecer.
cionaL na CapitaL Federal e no Lida e remettida ás Commi ões de Marinha
Estado do Rio de Janeiro e pe- e Guerra e de Fina.nças em 30 de novembro.
!.ls Delegacias Fiscaes nos ou- A Commissão de Marinba e Guerra deu pa
tros Estados seja arbitrado um recer favoravel, Que sob n. 406, de 1907,
abono provisorio mensal ás foi remettido á. de Finanças em 21 de de
viu,as e aos berdeiros L10s offi- zembro.
ciaes do Exercito e da Armada
que tenham direito a meio sol-
do e monte pio ou sómente a
uma de9tas pensões.

3 dezemb:·o. Autoriza a construcção nesta Ca- Pende de parecer.
pital de um editlcio apropriado Lida e remettida á Commissào de Finanças
para a Repartição Centl'al de em 4 de dezombro.
Policia e serviçol'! anoeXOB.

197 3 dezembro. Autoriza a construcção, 00 Dis- Pende de parecer.
tricto Federal, de um edincio Lida e e remettida ás Commissões de Justiça
apropriado ao serviço da. jus· e Legislação e de Finanças em 4 de de·
tiça local. zembro.

A Commissão de Justiça. e Legislação deu pa
recor favoravel, que sob n. 372, de 1907, foi
remettido á. de Finanças em 7 de dezembro.
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1907 198

199

200

201

202

3 dezembro. Regula o processo de todas as Pende de parecer.
contravenções previstas no li- Lida e remettida ás Commissôes de Justiça e
vro 3° do Codigo Penal e crea Legislação e de Finanças em 4de dezembro.
para seu j~gamento tres jw· A Commi -são de Justiça e Legislação deu
zes correCClOnaes. parecer otferecendo emendas, o qual sob

n. 379,de 1907,foi remettido á. de Finanças
em 12 de dezembro.

4 dezembro. Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
extraordinario de 18:873$320 Lida e remettida li. Oommissão de Finanças
pata occorrer ao pagamento de em 5 de dezembro.
Benjamin Elyseu de Moraes
Avelino, em virtude de sen-
tença judiciaria.

-1 dezembro. Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
extraordinario de 249:700$660, Lida e remettida á. Oommissão de Finanças
pa.pel, para pagamento a Dom em 5 de dezembro.
Joaquim Atcoverde de Albu-
querque Oavalcan ti, arcebispo
do Rio de Janeil'o, em virtude
de sentença..

4 dezembro. Autoriza a concessão de um anno Pende de 3& discussão.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á. Commissão de Finanças
bacharel José Augusto de OIí- em 5 de dezembro.
veira, pretor da 13& Pretoria A Oommi~ão deu parecer favoravel, que
do Districto Federal. sob n. 412, de 1907, foi a imprimir em 24

de dezembro.
gm 27 entrou em 2· discussão, qne se encer

rou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

Em 28 foi approvada em escrutinio secreto e
passou para 3" discu são com dispensa de
interstlcio a requerimento do Sr. Oliveira
Figueiredo.

4 dezembro. Autoriza a concessão de um anno Pende dc 3" discussão «ex-vi»
de licença, com os respectivos do art. 182 do Reghnento.
vencimentos, ao juiz seccional Lida oe remettida á. Oommissão de Fillflnças
do Ceará., bacharel Eduardo em 5 de dezembro.

tudart. A Commissão deu parecer favoravel que,
sob n. 413,de 1907, foi a imprimir em 24
de dezembro.

Em 27 entrou em 2" discussão e foi sem de
bate approvada em escrutinio secreto e
passou para 3" discussão, com dispensa de
intergticio a requerimento do r.Francisco
Sá. .

b;m 28 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação adia
da por falta de numero.

4 dezem bro. Autoriza a concessão de um anno Pende de 3" discussão.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á. Oommissão de Finanças
assistente do Observatorio doI em 5 de dezembro.
Rio de Janeiro José Dionysio A Oommissão deu pa~ece.r fav:or!!,vel, que sob
Meira. n. 414, de 1907, fOlIl. unprlIDIr em 24 de

dezembro.
Em 27 entrou em 2" discussão, que se en

cerrou sem debate, ficando 1:1. votação adia··
da por falta de numero.

Em 28 foi approvada em escrutínio secreto e
passou para 3& discussão, com dispensa de
interstício, a requerimento do Sr. Ferreira
Chaves.
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208

209

211

'>12

4 de dezembro Determina que á viuva e aos Fende de parecer.
herdeiros classificados no art. 33 Lida e remettida á Commissão de Finanças
do regulamento approvado em 7 de dezembro.
pelo decreto n. 942 A, de 31
de outubro de 1890, seja abo-
nada uma pensão provisoria
mensal correspondente a 3/4
partes da pensão do montepio
constituido pelo contribuinte.

6 de dezembro Define a lettra de cambio e a Pende de parecer.
nota promissoria e regula as Lida e remetti<Ia á Commissão de Finanças
operações cambiaes. em 7 de dezembro.

19de dezembro Concede á viuva do Senador Joa- Pende de pare er.
kin Catunda a pensão de 150$ Lida e remettida á Commis ão de Finanças
mensaes. em 20 de dezembro. .

23 de dezembro Eleva a 150 mensaes a pensão Pende de O">a discussão «e. -vi»
que percebe D. Maria Josephi- .do art.182do Regi:rnen"to.
na Pereira Pinto de Andrade. Lula, ficou sobre a mesa afim de er, na fórma

do art. 126 n. 2, dada para a ordem dos
trabu.lhos em 23 de dezembro.

Em 28 entrou em 2a que se encerrou sem
debate, ficando a votação adiada por falta
de numero.

» 213 23 de dezembro Eleva os vencimentos dos empre- Pende de parecer.
"ados da Casa de Correcção, Lida ficou sobre a. mesa. a.fun de ser, na. fõrma
não contempla.dos na lei n.1678, do art. 126, n. 2, do Regimento, dada para
de 1907. a ordem dos trabalhos em 23 de dezembl'o.

Em 27 entrou em 2" discussão; o Sr. Fe·
liciano Penna requereu que a proposição
fosse submettida ao estudo da Commissão
de Finanças.

O req.,?erimento foi apoiado, po to em dis
cussao e Bem debate approvado, ficando
adiada a discussão e sendo a proposição
remettida á. Commissão.

216 23 de dezembro Autoriza a. abertura do credito Pende de 2" di 'cussão «ex-vi»
de 55:819 14 para occorrer ao .do ar"t, 182 do RegiIn.ento.
pagamento devido em virtude LIda e l'emettida á Commissão de Finança&
de sentença á Companhia Colo- em 23 de dezembro.
nização e Industrial de Santa Em 27 entrou em 2" discussão.
Catharina. O ~r_. Feliciano Perma requer que a. propo-

slçao fosse submettida á Commissão de
Finanças.

O requ_erimento foi apoiado, posto em di .
cu~sao e ~em debate approvado, ficando
ad Ia~a. a discussão e sendo a proposição re
mettlda á Commissão.

Em 2., a requorimento do Sr. Francisco GJy·
c~rlO. ~ enado votou urgencia para a
discussao da proposição.

Em 28 continuou em 2a discussão, que se
encerrou sem debate ficando a votação
adiada por falta de numero.

» 217 23!de dezembro Eleva a 50$ mensaes a pensão de ~ende de parecer.
6$500. que percebe cada uma LIda e remettida á Commissão de Finanças
das pensioOlstas DD. Carlota em 24 de dezembro.
Cesar Sampaio, Amaziles Olym·
pia Sampaio, Maria Luiza

»
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223

Sampaio e Alice Olympia
Sampaio. filhas do coronel Ge
nuino Olympio Sampaio, mor
to em 1874, em serviço militar.

1907 218 23 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de 3& discussão «ex-vi l>
de licença com ordenado a He- do art. 182 do BegiJ:nento.
meterio Miranda, secretario da Lida e remettida á Commissão de Finanças
Capitania do Porto do Estado em 24 de dezembro.
do Paraná, em prorogação da Em 27 entrou em 2" discussão independente
que lhe foi concedida. de parecer e foi sem debate approvada e

passou para 3a, com dispensa de intersticio
a requerimento do Sr. Uandido de Abreu.

Em 28 entrou em 3" discussão, que se en
cerrou sem debate, ficando a votação adiada
por falta de numero.

219 23 de dezembro Concede uma pensão mensal de Pende de parecer.
100 a D. Henriqueta Ferreira Lida e remettida á CommiEsão de Finanças
dos Santos Pereira, viuva do em 24 de dezembro.
Dr. Antonio José Pereira, ex-
chefe de policia do Estado de
Goyaz.

2'.>0 23 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença com ordenado. ao Lida e remettida. á Commissão de Finanças
bacharel João Vieira de Souza em 24 de dezembro.
Filho, procurador da Republica
na secção do Maranhão.

23 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
especial de 29:587 477 papel, Lida e remettida ás Commissões de Consti
pa.ra pagamento ao bacharel tuição e Diplomacia e de Finanças em 24
Arthur de Carvalho Moreira, de dezembro.
10 secretario de legação, em Em 27 entrou em 2" discussão independente
disponibilidade. de parecer.

O Sr. Coelho Lisboa requereu que a pro·
posição fosse submettida ao estudo das
Commissões de Constituição e Diplomacia e
de Finanças.

O requerimento foi apoiado, posto em dis
cu são e sem debate approvado, ficando
adiada a discussão e endo a proposição
remettida ás Commissões.

»

230

231

234

23 de dezembro Concede seis mezes de licença, Pende de parecer.
com ordenado, a Pedro Adal- Lida e remettida á Commissão de Finanças
berto Fernandes. conferente de em 24 de dezembro.
2" classe da E. F. C. do Brazil,
em prorogação da em cujo
goso se aoha.

23 de dezembro Concede isenção de direitos adua- Pende de 3" discussão.
neiros para os medicamentos, Lida e remettida á Commissão de Finanças
fazendas e objectos de uso dos em 24 de dezembro.
enfermos e orphãos recolhidos Em 27 entrou independente de parecer em
aos hospitaes, asylos e reco- 2" discussão, que se encerrou sem debate,
lhimentos mantidos pela Santa ficanào a votação empatada.
Casa de Misericordia da capital Em 28, procedendo· e ao desempate, foi
Federal. approvada e passou para 3" discussão, com

dispensa de interstíCiO a requerimento do
Sr. Ba.rata Ribeiro.

23 de dezembro Concede a pensão mensal de 3~$ ~ende d~ p~rece~._
a Maria Ignacia Magdalena de LIda e remettlda a CommIssao de Finanças
Jesus, viuva do soldado do em 24 de dezembro.
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1907

»

l>

235

236

237

241

23 de dezembro Extingue as classes de sub-aju- Pende de parecer.
dantes e praticantes de ma- Lida e remettida á Commissão de Marinha

., chinistas da Armada. e Guerra em 24 de dezembro.

23 de dezembro Concede a D. Gabriella Muller de Pende de parecer.
Castro, viuva do tenente-coro- Lida e remettida á Commissão de Finanças
nel honorario do F.xercito So- em 24 de dezembro.
tero de Castro e á sua filha
solteira, a pensão de 100 men·
saes, l·epartidamente.

23 de dezembro Autoriza a contagem de 4 de ja- Pende de parecer.
neire de 1890, do. antiguidade Lida. e remettida ás Commissões de Marinha e
do posto de alteres ao capitão Guerra e de Finanças em 24 de dezembro.
Luiz Furtado, ao 10 tenente
Luiz Torquato de Souza e ou-
tros, promovidos por decretos
de 14 de abril do mesmo anno,
desde que provem ter tomado
parte no memoravel feito que
teve como consequencia a pro-
clamação da Republica.

25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
extraordinario de 2IO:00~$ Lida, ficou sobre a mesa afim de ser, na
para execução do accordo feito fOrma do art. 126, n. 2. dada para a
em 29 de novembro deste anno ordem dos trabalhos, em 26 de dezembro.
entro o Ministro da Fazenda e Em 27 entrou em 2'" discussão. O Sr. Feli·
D. Francisca Borges Monteiro, ciano Penna requereu que a proposição
Dr. Pedro FranceUino Guima- fosse submettida ao estudo da Commissão
rães Filho, Cesario da Silva de Finanças.
Pereira e Antonio Angra de O requerimento foi apoiano, posto em digo
Oliveira. cussão e sem deba~e approvado, ficando

adiada a diBcus ão e sendo a proposição
remettida á CommiBsão.

242 25 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de l:)arecer.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á Commissão de Finanças
Dr. Mario Moreira Bastos, aju- em 27 de dezembro.
dante da Commissão de estudos
e construcção de obras contra
os etreitos da secca no Rio
Grande do Norte.

» 243 25 de dezembro Antoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com ordenado, para Lida e remettida á CommiBsão de Finanças
tratamento de saude, ao the- em 27 de dezembro.
soureiro da Delegacia Fiscal do
Amazonas, João Tavares Cal"
reira.

l> 244

245

25 de dezembro Autoriza a concessão de um anno Pende de parecer.
de licença, com ordenado, para Lida e remettida á Commissão de Finanças
tratamento de suo. saude, ao em 27 de dezembro.
carteiro de 3& classe da Admi-
nistração dos Correios de Per-

. nambuco Pedro Lucio Rodri
gues·.

25 de dezembro Releva da prescPlpção em que Pende de parecer.
incorreu o direito de D. Maria Lida e remettida á Commissão de Finanças
Rita de Figueiredo, para que em 27 de dezembro.
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xado por seu pae, o ca.pitão
João Teixeira de Brito.
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1907 246 25 de dezembro Antoriza a concessão de um anno Pende de párecer.
de licença, com ordenado, ao Lida e remettida á Commissão de Finanças
Dr. Clodomiro Augusto de ali· em 27 de dezemhro.
veira, secretario da. Escola de
Minas de Ouro Preto.

,. 247 25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pend e de parecer.
extraordinario de 48:360$ para Lida e remettida á Cornmissão de Finanças
pagamento de vencimentos de· em Z7 de dezembro.
vidos a diversos otIlciaes da
Brigada Policial e relativos aos
annos de 1905, 1906 e 1907.

:& 24.8 25 de dezembro Autoriza a abertura dos creditos Pende de parecer.
extraordinarios de 6:123$109 Lida e remettida á Commissão de Finanças
para pagamento a D. Maria em 27 de dezembro.
Bonorina de Azevedo Santos e
25:534$563 para pagamento ao
major reformado do Exercito
Leobaldo Augusto de' Moraes,
tudo em virtude de sentença
judiciaria.

:& 249 25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de 3" discussão.
extraordinarlo de 8:500$ para Lida,ficou sobre a mesa afim de ser, na fórma
pagamento de D. Engracia do art. 126, n. 2, do Regimenf-ü, dada
i\Iarcondes Ribeiro de Faria, para a ordem do dia. em 27 de dezembro.
viuva do Ministro do Snpremo Em 28 entrou em 2a discussão e foi sem de.
Tribunal Federal Dr. Joaquim bate approvada e passou para 3a, com
Francisco de Faria, em virtude dispensa de intersticio a requerimento do
de sentença judiciaria. Sr. Oliveira Figueiredo.

,. 250 25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
extraordinario de 12:035'940 Lida e l'emettida. á Commissão de Finanças
para occorrer ao pagamento de em 27 de dezembro.
Carlos Mesiauo, em virtude de
carta de sen enca.

,. 251 25l1e dezembro Autoriza a abertura do credito Pendc de parecer.
extraordinario de 2:711 ~80 Lida e remettida á Commissão de Finanças
para occorrer lI.O pagamento em 27 de dezembro.
devido ao Dr. Manoel Ignacio
Carvalho de Mendonça em vir·
tude de sentença judiciaria.

:& 252 25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de parecer.
extraordinario de 4 :357 3 7, Lida e remettida á Commissão de Finanças
destinado ao pagamento de· em 27 de dezembro.
vida ao Dr. Paulo Martins
Fontes em virtude de sentença
judiciaria.

,. 253 25 de dezembro Autoriza a abertura do credito Pende de 3" discussão.
extraordinario de 124:397200 Lida, ficou sobre a mesa afim de ser, na f6r
para oecorrer á desl?()z~ com.a ma do art. 126, n. 2, do Regimento, dada
construcção do edlficlO destl- para a ordem dos trabalhos em 27 de de
nado á Escola Naoional de Bel· zembro.
las Artes. Em 28 entrou em 2' discussão e foi sem de·

bate approvada e passou para 3", com dis
pensa de intersticio a requerimento do Sr.
Ferreira Chaves.

8
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1907 423 30 de dezembro Da COmmissão de Policia, pro-lpende de discU8Sãõ.
pondo a elevação dos venciolLidO e a imprimir em 30 decl ezembro.
mentos dos funccionarios da
Secretaria do Senado.

I
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1894 1633 30 de janeiro. Decreto approvando o regula- Pende de parecer.
mento da Repartição Geral dos Na sessão de 21 de setembro o Sr. João
Telegraphos. Barbalho apresentou um requerimento

(n. 12 - 94) pedindo que esse decreto
fosse sujeito ao exame da Commissão de
Justiça e Legislação.

Na mesma data foi o requerimento apoiado,
~osto em discussão, que se encerrou sem

ebate, adiando-se a votação por falta de
numero.

Em 22 foi approvado, sendo o decreto re-
mettido á referida Commissão.

Por determinação da Commissão pediram-
se informa.ções ao Director Geral dos Tele-
graphos em 1 de junho de 1900.

1895 ........ 16 de junho• . R9gulamento Processual Crimi- Pende de pal-ecer .
nal Militar expedido pelo Su- Em 6 de agOiilto de 1895 o Sr. Rosa Junior
premo Tribunal Militar, em requereu que se solicitasse do Governo esse
virtude do art. 50, § 10 , do de- regulamento e o Codigo Penal para a M-
creto legislativo n. 149, de 18 mada, promulgado em 1891.
de julho de 1893,paraser obser· Apoiado e posto em discussão o requeri-
vado no Exercito e na Armada, mento, o Sr. Costa Azevedo oifereceu um
quatro mezes depois de sua pu- substitutivo, no sentido de ser o regula-
blicação em ordem do dia de mento alludido submettido ao estudo da
ambas as corporações. Commissão de Justiça. e Legislação.

Encerrada a discussão, foi approvado o sub-
stitutivo, e o regulameuto remettido á
Commissão.

Por deliberação desta pediram-se informações
ao Minisierio da Guerra em 1 de junho de
1900.

Com o omcio de 23 do mesmo mez o Minis·
terio prestou as informações.
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26 de abril.

1898 16

18

16 de dezembro A' resolução do Conselho Muuici- Pende de parecer.
de 1897. pai, que manda adoptar para Lido e remettido á Commissão de Justiça e

os enterramentos os ataúdes e Legislação em 28 de abril.
feretros metallicos do systema
Nueda y Pars.

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que eleva a 200 réis a Lido e remettido á Commissão de Constitui
diíferença de 100 réis estabele· ção e Diplomacia em 29 de abril.
cida na clausula 6a do contracto
assignado por Manoel Gomes
de Oliveira,para abastecimento
de carnes verdes.

1900

23

28

2 de maio.

4 de maio.

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que declara que funcções Lido e remettido á Commissão de Justiça e
publicas dependentes de eleição Legislação em 5 de maio.
pOflular e outras exercidas por
funccionarios municipaes não
interrompem o exercicio do
cargo para os eífeitos da vita-
liciedade.

A' resolução do Conselho Muni- Pende de l>arecer.
cipal, que dispensa de impostos Lido e remettido á Commissão de Constitui
duas funcções do Boliche Santa ção e Diplomacia em 5 de maio.
AnDa.

1901 80

83

29 de novembro A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que concede a subvenção Lido e remettido á Commissão de Constitui
aunual de 5:000$ ao Conselho ção e Diplomacia em 30 de novembro.
Superior da União de Regatas
para occorrer ás despezas do
Campeonato.

9 de dezembro A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, relativa ao recebimento Lido e remettido á Commissão de Constitui
sem multa dos impostos de li- ção e Diplomacia em 10 de dezembro.
cença, chapa e marcação de
vaccas e à. reconstrucção de
estabulos.

1902 31 17 de março. A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, relativa á aposentadoria Lido e remettido á Commissão de Constitui·
do l0 escripturario Duarte José ~o e Diplomacia em 19 de março.
Pereira e outros.

3 de maio.37

103

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipai I que transfere para os Lido e remettido á Commissão de Constitui
serviços da Prefeitura varios ção e Diplomacia em 10 de maio.
empregados da secretaria do
mesmo Conselho.

14da novembro A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal,queconcede ao engenheiro Lido ~ re~ettido á Commíssão de Justiça e
civil AMon Felinto Milanez Leglslaçao em 17 de novembro.
permis 'ão para estabelecer uma
galeria subterranea entre a
praça Coronel Tamarindo e a
estação central da Estrada de
Ferro Central do Brazíl, para
ser trafegada pelos trens de
suburbios da mesma estrada.
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1903 123 10 de outubro, A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que manda pagar os ven- Lido e remettido á Comrnissão de Consti-
cimentJs a que tem direito o tuição e Diplomacia em 13 d~ outubro.
professor jubilado Joaquim Al- Em 22 foi remettida li Commissão a repre·
ves Ferreira Gomes. sentação, sob n. 37, de 1903.

Em 8 de agosto de 1905 foi remettida á
Commissão a representação, n. II, de 1905.

» 132 20 de outubro. IA' resolução do Conselho Jyfuni- Pende de parecer.
cip;),l, que isenta de imposto Lido e remettido li. Commissão de Justiça e
predial o predio annexo á ma- Legislação em 22 de outubro.
triz de Sant Anna. e onde func-
ciona uma. escola publica gra-
tuita, mantida pelo conego João
carlos da Cunha.

» 143 3 de novembro A' resolução do ConselhQ Munici- Pende d parecer.
paI, que regula a construcção Lido e remettido á. COmmissão de Justiça e
e reconstrucção de predios nos Legislação em 4 de novembro.
districtosde InhaúJna e delrajá.

# 149 7 de novembro A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
nicipal, que concede o prazo de Lido e remettido á. Commissão de Justiça e
18 mezes aos proprietarios. e ~gislação em 7 de novembro.
moradores nos districtos de
Inhaúma e Irajli. para cercarem
seus terrenos, sem o pagamen to
de emolumentos ou braçagem
de qualquer natureza.

~ 157 25 de novembro A' resolução do Conselbo Muni· Pende de parecer.
cipal, que determina que o ma· Lido e remettido li. Commissão de COnsti·
tadouro da Penha seja fiscali· tuição e Diplomacia em 26 de novembro.
sado por facultativo designado
pelo director geral de Hygieno
e ASBistencia Publica.

1904 39 16 de maio. A' resolução do Conselho Mu~i. Pend de parecer.
cipal, que dispõe sobre a com· Lido e remettido li. Commissão de Const!o
municação de que trata o de· tuição e Diplomacia em 18 de maio.
creto n, 432, de 10 de junho
de 1903. .

» 41 23 de maio. A' resolução do Con elho Muni- Pende de parecer.
cipal, que torna de nenhum Lido e remettido á. Commissão rle Consti-
elI'eito o art. 67 do decreto tuição e Diplomacia em 23 de maio.
n. 445, de 27 de junho de 1903. .

" 43 25 de maio. A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal, que prohibe a conducção, Lido e remettido á. Commis ão de Consti-
á mão, por crianças, de cadave· tuição e Diplomacia. em 26 de maio.
res para os cerniterios publicos.

» 46 3 de junho. A' resolução do Conselbo Muni- Pende de parecer.
cipJ.l, que torna licito o exer- Lido e remettido á. Commissão de Conali-
cicio do culto cathvlico nos in· tuição e Diplomacia em 3 de junho.
ternatos mantidos pela muni-
cipalidade.

» 47 3 de junho. A' resolução do COnselho Muni- Pende de parecer.
cipal,que concede á firma Ame· Lido e remettido á Commissão de Consti-
rico Lage & C. o direito de tuição e Diplomacia em 6 de junho.
executar os planos de G. Fo- 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.)
~ue menciona, e sob as con-

ições que estabelece.
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1904 49 3 de junho. A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
nipa.l, que autoriza o Prefeito a Lido e l'emettido á Commissão de Consti
edificar um predio para escola, tuição e Diplomacia em 6 de junho.
nos terrenos pertencentes á mu-
nicipalidade, á rua de S. Chris-
tovão, esquina do largo do Es-
tacio de Sá, podendo abrir os
necessarios creditos,não s6 para
a edificação da referida escola,
como para as desapropriações
que forem necessarias ao au·
gmento da área para tal fim.

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal, que regula a cobrança da Lido e remettido á Commissão de Consti-
taxa sanitaria. tuição e Diplomacia em 9 de junho.

» 51 8 de junho.
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108 1 de outubro. A resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
pal,que autoriza a abertura do Lido e remettido á Commissão de Consti·
credito necessario para o plan- tuição e Diplomacia em 3 de outubro.
tio de arvores e uniformidade
do calçamento nas ruas Had-
dock Lobo e Conde de Bomtlm.

116 6 de outubro. A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
pai, que considera como trapi- Lido e remettido á Commissão de Consti
cbas alfandegados para entrada tuição e Diplomacia em 8 de outubro.
de aguardente e alcool, que fo-
rem importados com destino ao
Districto Fed.eral, as estações da
Estrada de Ferro Central do
Brazil.

139 IOde novembro A' resolução do Conselbo Munici- Pende de parecer.
paI, que determina que os ope· Lido e remettido á Commissão de Consti·
l'ariosjornaleiros que se invali- tuição e Diplomacia em 11 de novembro.
darem no serviço da municipa-
lidade perceberão um terço dos
respectivos vencimentos.

2" parte

1905

143

144

145

80

lldenovembro A' resolução do Conselbo Munici· Pende de parecer.
paI, que regula as promoções Lido e remettido á Commissão de Justiça e
nas repartições municipaes. Legislação em 12 de novembro.

II de novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de parecer.
paI, que estabelece as condições Lido e remettldo á Commi são de Consti
de demis ão dos guardas muni- tuição e Diplomacia. em 12 de novembro.
cipaes e de jardins, e dispõà soo
bre o preenchimento das vagas
de agentes da Prefeitura.

lIde novembro A' resolução do Conselho Munici· Pende de parecer.
paI, que manda contar para Lido e remettido á Commissão de Justiça e
aposentadoria do empregado Legislação em ~2 de novembro.
Acylino da Costa Jacques o
tempo em que serviu na Com-
missão da Carta Cadastral. :

II de novembro A' resolução do Conselho Munici- Pende de discussão« ex-vi»
pai que ooneede a Antonio da do art. 182 do Regiznento.
Costa Ayres, ou á. empreza. que Lido e remettido á Commissão de Justiça. e
organizar, o privilegio da cons· Legislação em 4 de novembro.
trucção, uso e gozo de uma li· A Commissão deu parecer contrario 11.0 veto,

9
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1905

1906

»

»

90

121

4

8

10

12

nha de carris por tracção ele- o qual sob n. 420, de 1907, foi a imprimir
ctrica. qne partindo de Bemfica em 26 de dezembro.
atravesse as ilhas do Fundão Em 2 entr u em discussão. O Sr. Pires
e do Governador, percorrendó Ferreira requereu que o veto voltasse á
toda esta, até a parte denomi- ommissão. O r querimento foi apoiadu e
na.dl\ Freguezia, mediante as posto em discussão. Orou o Sr. Metello.
condições que estabelece. Encerrada a di cussão, ficou prejudicado o

requerimento por falta de numero para
votal·o.

Proseguiu a discussão do veto, que se en
cerrou sem mais debate, ficando a votação
adiada por f..LUa de numero.

lO de novembro A resolução do Conselho Munici- ~ende de. p~recer:" _ . .
paI, elevn.ndo a 600 kilogram. Lld? e re~ettldo.a Commlssao de ConstituI'
ma o peso mn.ximo da carga çao e DIplou::aCla em 11 de novembro.
quo puderão trausporbr os car-
ros de mão.

23 de dezembro A' resolur;ão d Con olho }'funici- ~ende d. parec~~:. . .
paI, mundéLUdo caocellar os 10.0- LIdE e re~lettIdo.á. Commlssao de Con tltUl
çamentos feitos desde 1897, dos çao e Diplomacia em 25 de deze.mbr?:
predios situados f6ra das po- Em I <) de dezembro de 190? fOI. rejeitado
voações. o veto n. 6, de se anno, a IdentlCa re-olu-

ção, datada de 12 de novembro de 1905.

25 de janeiro. A' I - .1 C III M .. Pende de di cu são «ex-vi»
reso uçao uO ons~ o unlCI- do art. 182 do RegiDl. nto.

p.al que. co~ced~. sel,~ mezes de Lido e remettido á Commissão de Justiça e
licença a,o 'etclI~allo do M~ta- Legislação em I de maio.
dour~ d~ Santa ClUZ, FrancIsco A Commissão deu parecer, n. 291, de 1907,
de Ollvelra Bezerra. opinando a maioria pela rejeição do veto,

e o Sr. Meira e Sã em voto eparado pela
approvação. O parecer foi a imprimir em
24 de outubro.

Em 28 de dezembro entrou em discussão,
que e encerrou sem debate, ficando a vo
tação adiada por falta de numero.

6 de junho. ,_ . . Pende de parecer.
A resoluçao do Conselllo MUDlCl· Lido e remettido li. Commissão de Consti

paI, que concede á Companhia tuição e Diplomacia em 22 de junho.
Importadora e lntroductora do
Rio de Janeiro, ou a quem
maiores vantagens oíferecer, o
direito de montar no Di 'tricto
Federal o serviço de di tri-
bulção de ar comprimido, como
força motriz, media.nte as con·
dições que estabelece.

12 de novembro , _ .. Pende de parecer.
A resoluçao do Con elho MUDlCl- Lido e remettido á Commissão de Consti

paI, concerlendo ao Dr. João tuição e Diplomacia em 16 de novembro.
Paulo M. Lehfeld d outro o di·
reito de installação e explora-
ção de um ystema de appare-
lho, úenomioados- Caixas cha-
madol'as.

19denovembro, _ .. Pende de pare er.
A re oluçao do Conselho MUDlCl- Lido e remettido á COIDmlsoâo de Con ti

paI, providenciando sobre a tuição e Diplomacia em 2Õ de novembro.
hora oe fechamento das oasas A' me ·ma. Coromi 'são foram remettidas duas
de ba~bciros e cabelleil'eiro e r pre eotações (ns. 41 e 47, de 1906), diri-
padarIas. gidas ao Senado sobre o ,\S umpto.

21 de novembro Pende de parecer.
, A' resolução do Conselho Munici- Lido e remettido á Commissão de Consti-

paI, cl'eando uma escola pra- tuição e Diplomacia em 22 de novembro.
tica de agricultul'a na zona
suburbana desta Capital.
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1907

» 2

7

5

6 de junho.

6 de junho.

6 de junho.

5 de outubro.

A' resoluçã() do Conselho 1funi- Pende de parecer.
cipal que regula a venda ou Lido e remettido ã. Commissão de Consti-
entrega de pão. tuição e Diplomacia em 7 de junho.

A' resolução do Conselho Muni· Pende de parecer.
cipal autorizando a concessão Lido e remettido á Commissão de Jnstiça e
de licenca ao phal'maceutico Legislação em 12 de junho.
do hospital de S. Sebastião,
Manoel Teixeira Gal'cia. (Este
'Veto (oi submettido ao Conselho
Municipat em 'Vil"ttlde da lei
n. 493. de 1898. e o Consetho
não o tendo jutgado, enviou-o
ao Senado.)

A' resolução do Conselho ~Iuni- Penlle de parecer.
cipal, es&abelecendo as horas Lido e remettido á Commissão de Consti
em que deve ser feito o varri- tuição e Diplomacia em 8 de julho.
mento das ruas e praças.

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal que concede seis mezes Lido e remettido á Commissão de Justiça e
de licença, com todos os ven- Legislação em 7 de outubro.
cimentos, aQ 10 escripturario
da Directoria.. Geral de Fazenda
Municipa.l, José Vicente de
Oliveira.

31 de outubro.

9

A' resolução do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal que autoriza o Pr~feito a Lido e remettido ã. Commissão de Comti
conceder ao Dr. Eduardo Au· tuição e Diplomacia em 4 de novembro.
gusto de Araujo Jorge, com-
missario de hygiene e assisten-
cia publica, seis mezes de li-
cença com todos os venci-
mentos, para tratamento de
saude.

31 de outubro. A resolução 'do Conselho Muni- Pende de parecer.
cipal que isent:1 de emolu· Lido e remettido á Commissão de Justiça e
mentos e taxas çJ.e licença as Legi la.ção em 6 de novembro.
construcções que se fizerem em .
Copacabana e outros logares
que menciona.

IOde dezembro A' re~olução do Conselho Muni- Pell::le de parecer.
cipal que o autoriza o Prefl~ito LirJu e remettido á Commis~ão de Consti
a chamar concurrencia par.... a. tuição e Diplomacia em 12 de dezembro.
construcção, uso e gozo de um
:Matado:lro no curato de Santli
Cruz.
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1903 102 29 de abril. Officio do superintendente muni- Pende de parecer.
cipaI de Florianopolis solici- Lido e remettido á Commissão de Finanças
tando isenção de direitos de em 8 de maio.
importação, para todo o ma·
terial necessario aos melbora·
menta que se relacionam com
a bygiene, etc.

• 353 14de novembro Idem do l° secretario do Conselho Pende de parecer.
Municipal do Districto Federal Lido e remettido ás Commissões de Saude
communicando que o mesmo Publica e de Justiça e Legislação em 15 de
approvou uma indicação do setembro.
intendente Oliveira Coelho, (A lei n. 1151, de 5 de janeiro de 1904, pro
reprc~entando ao Congresso 'I)ide71cia sobre o serviço de hygiene no Dis.

acional sobre a necessid"de tricto Federal.)
de unificar-se o serviço sani
tario, ficando eUe a cargo da
Municipalidade, ou que, pelo
menos, a União o cUiilteie pela
verba. destinada á Policia o
serviço do ecroterio.

1904 392 15 de outubro. Telegramma da Congregação do Pende de parecer.
Gymnasio Amazonense pedin- Lido e remettido á Commissão de Instrucção
do a rejeição do projecto da Publica em 17 de outubro.
Camara dos Deputado, que
mantem o systema de exames
parcellados.

)005

19Q

11':6

461

619

I8 de julho. Officio do Presidente na Camara Pende de parecer.
Municipal de Juiz do Fóra tra- Lido e remettido á Commissão de Commer.
zendo ao conbecimento do Se- cio, Agricultura, Industria e Artes em 19
nado que aqueUa Camara, em dejulbo.
ses.ão ordinaria de 4 de julbo,
approvou, por unanimidade
de votos, uma ind4cação apre-
sentada pelo Sr. vereador
Dr. Oscar VidaI Barbosa Lage,
solicitando a attenção do Con-
gre o Nacional para o estado
affiictivo da lavoura e do com-
mereio naqueUa importante
zona do Estado de Minas Ge-,
raes.

II de dezembro Tele l7ramma do Presidente da Pende de parecer.
A~ociaçãoCommercial do Rio~Lido e remettido á Commissão de Finanças
Grande do Sul, reiterando 01 em 13 de dezembro.
pedido que a Associação já fez
ao 81'. Presidente da Repu-
blica, no sentido de evitar que
as despezas de melhoramentos
do porto recaiam exclu iva-
mente sobre aquella cidade.

16 de dezembro OffiCIO do director e secretario Pende de llarecer.
geral do Congresso de Instru- Lido e remettido á Cummissão de Instrucção I
cção, que se reuniu na Capital Publica em 17 de dezembro.
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Federal, submettendo, na fór
ma do a.rt. 7.2 § 9°, da Con
stituição, ao juizo do Senado o
projecto de organisação do en
sino industrial, a~ricola e com·
mercial, formulaao de accordo
com as idéas vencedoras oa
quelle Congresso.

PROCESSOS

1907 397 5 de setembro. Omcio do Pre idente do Estado Ponde ele pareoer.
de Matto Grosso, ubmettendo Lido e remeLtido á Commis ão de Con ti·
á approvação do Congre soo na tuiç-ão e Diplomacia em 30 de setembro.
fórma do art. 34 n. lO, da Con- A Commi ~ão deu parecer sob n. 2 -, de 1907,
stituição. o decreto n. 104, de opinandó que sO depois de sMisfeitas as
31 de dezembro de 1900, que exigencia' e formalidades do art.34, n. lO.
promulJ(a a convenção de li· da Con tituição, podera. o COl1gre~so re·
mites firmada entre aquelle Lllver definitivamente sobre o cuso, o (IUal
Estado e o do Parà. foi a imprimir em 23 de outubro.

Em 31 entrou em discussão, que e encerrou
sem debate, ficando a votaç-ão adiada por
fa.lta de numero.

gm 4 de novembro foi approvado.

" .
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1903 3 10 de maio. Requerimento de Olympia Cano Pende de parecer.
dida da Costa TeBes, viuva do Lido e remettido ás Commissões de Marinha
capitão reformado do Exercito e Guerra e de Finanças em 19 de maio.
Manoel Joaquim Telles, pedin- A Commissão de Marinha e Guerra deu pa
do augmento do meio soldo recer conirario, que sob n. 337, de 1906,
que percebe. foi remettido á de Finanças em 11 de

dezembro.

Idem de D. Virginia Lamenba Pende de parecer.
Lins Schifler, viuva do capitão. Lido e remettido á Commissão de Finanças
tenente João Maximiliaoo Al- em 7 de julho.
gernou Sidney Scbifier, pedindo A Commissão deu parecer contrario, que
uma pensão. sob n" 42, de 1907, foi a imprimir em 28

de junho.
Em 2 de julho entrou em discussão, que se

encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 4, an nunciada a votação, o Sr. Pires
Ferreira requereu oadiamento da votação
afim de ser ouvida sobre o assumpto a
Commissão de Marinha e Guerra.

Idem de Luiza onatadeAbreu, Pende de in:f"orJUação.
Luiz Alves Pinto e Luiz .fon· Lido e remettido á Commissão de Finanças
teiro. pedindo a decretação de em 16 de setembro.
uma lei que estabeleça as bases A Commissão deu parecer, sob n. 48, de 1907,
nacessarias para a solução do re1uerendo que se solicitassem informações
compromisso a sumido pelo Pa· ,lo Governo. O parecer foi lido, posto em
raguay, com relação a sua divi· discussão e sem debate approvado em 28 de
da externa.. junho.

Expediu-se mensagem em 2 de julho.

Idem do engenheiro ciíil Joa- Pende de parecer.
quim Catrambr, solicitando a Lido e remettido ás Commissões de Obras
construcção de uma estrada de Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
ferro da bitola. de um metro Finanças em II de julho.
entre trilhos que pa.rtindo do
ponto julgado mais convenien-
te nas margens do Ivinheima,
vá á margem do rio Mil'aoda,
ponto onde começa, a franca na-
vegação para Corumbá e Cuya·
bá e bem a~sim o direito de e "
taoelecér a navegação do Alto
Paraná e de seus tributarios,
partindo do Salto das Sete
Quédas até a Cachoeira do
Urubú-Punga.

1904

1905

18

29

4

16 de julho.

28 de agosto.

21 de junho.

Requerimentos e reprBsenta~ões àiversos

PROCEDEi\"CIAS E ASSUMPTOS PROCESSOS

8

11

17 de julho.

1 de agosto.

Idem de Eduardo Antonio de Pa- Pende de par~cer.
dua porteiro dispensado da Lido e remettido ás Commissões de Finan·
Sec~etaria do Senado federal, ças e de Policia em 17 de julho.
pedindo que seja melhorado de (Já e(aUecido o requel"ente.)
20 % o vencimento que actual-
mente percebe.

Representação de J. A. Ferreira Lida e remettida á Commissão de Constitui
da Gama contra o veto do Pre· ç.ão e Diplomacia, a !lue está sujeito o
feito do Districto Federal á re· veto, em 8 de agosto.
solução do Conselho Municipal,
restabelecendo as vantagens
que lhe tinham sido reconheci·
das ao tempo de soa jubilação
e lhe foram restringidas.
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1905 12 3 de agosto. Representação do director-presi- Lida. e remettida ás Commissões de Obras
dente da Companhia Estrada rle Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
Ferro de' :A.raraquara, pedindo Finanças, ás quaes está sujeita a propo
a alteração do traçado daqnella sição, em 8 de agos to.
estrada, adopta.ndo o que vae (Vide?'equerimento n. 36, de 1906, e lJl'OpO

de Ribeirãosinho a S. José do siçüo n. 29, de 1905.)
Rio Preto, EstaLlo de S. Paulo,
e garantia de juros sobre o
capital de 30:000$ para. os ki-
lometros que forem construidos,
emendando o Senado nesse sen-
tido a proposição da Camara.
dos Deputados, n. 29, de 1905.

14 17 de novembro Idem dos proprietarios, agri- Pende de parecer.
de 1904. cultores, commerciantes e in- Lida e remettida á Commissão de Constitui

dustriaes, residentes na re- ção e Diplomacia em II de agosto.
gião do tio Juruá e seus af-
fluentes, pedindo a annexação
da zona alli pertencente ao
Amazonlls ao departamento fe-
deral do Alto Juruá.

16

18

14 de agosto.

24 de julho.

Requerimento do Dr. D. Luiz de Pende de parecer.
Souza da Silveira, juiz do di:>- Lido o remettido á Commissão de Finanças
tricto do Alto Purús, pedindo em 14 de agosto.
um anno de licença, com orde- (O Jui:: a que se ?-e(ere este ?'equerimeltto }d
nado, para tratar de sua saude. esld apo5entado.)

Idem do engenheiro electricista Pende de parecer.
Torquato Gonçalves Lamarão, Lido e remettido á Commissão de Finanças
pedindo um auxilio naciona.l em 6 de setembro.
para construir o torpedo diri-
givel, que inventou.

~ 22 26 de setembro Idem de D. Cecilia Toledo de Aze- Pende de parecel-.
vedo Lisboa, viuva do conse- Lido e remettido á Commissão de Fina.nças
lheiro Bento Luiz de Oliveira em 27 de setembro.
Lisboa, pedindo uma pen~ão.

» 23 23 de setembro Idem de Sebastião Lino de Chris· Pende de parecer.
to. praticante dos Correios do Lido e remettido á Commissão de ~inanças
Districto Federal e do Rio de em 29 de setembro.
Janeiro, pedindo a sua reinte-
gração. .

»

25

30

8 de outubro. Idem de Bernardino José dos Pende de parecer.
Santos Moreira, lo escriptura. Lido e remettido á Commissão de Fina.nças
rio aposentado do Thesouro Fe- em 14 de outubro.
deral, pedindo que a sua apo-
sentadoria seja. melhorada com
o accrescimo da gratificação.

3de novembro Idem de Vicenti Casali, mestre de Pende de parecer.
gymnastica dos Institutos Ben- Lido e remettido á Oommissão de Finanças
jamin Constant e dos Surdos- em 7 de novembro.

• Mudos, pedindo lhe sejam con·
cedidas as vantagens que fo
ra.m feitas aos membros do ma·
gisterio daquelles institutoB.
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21 de novembro Requerimento de DD. Guilhermi- Pende de parecer.
na Alves Machado dos Reis e Lido e remettido ás Commissões de Marinha
Amelia AI vesde Paiva. e outras, e Guerra e de Finanças em 25 de novem.
viuvas de officiaes voluntarios bro.
da. Patria., pedindo lhes sejam (Já foi appro'IJada a proposição a que se refere
estendidos os favoros que a. Ca- este "equerimento.)
mara dos Deputados aca.ba de
conceder aos valuntarios da Pa-
trio ainda existentes, votando a
proposição n. 139, de 1905.

22 de novembro [dem de D. Emilia do Nasci- Pende de inforlDações.
meato Pereira, viuva do Lido e remettido á Commissão de Finanças
cirurgião,mór de brigada hono- em 27 de novembro.
ra)'io do exereito, Dr. José Luiz A Commis ão deu parecer, sob n. 142, de 1907,
Pereira Junior, pedindo uma requerendo que se pedissem informações ao
pan ão ou que se lbe transfira. a Governo. O parecer foi lido, posto em dis·
que percebia seu finado marido. cussão e sem debate approvado em 9 de

agosto.
Em 15 expediu-se mensagem.

24 de novembro Idem do coronel Marcos da Costa Pende de parecer,
Brito e outros oíficiaes volun- Lido e remettido ás Commissões de Marinha
tarios da Patria, sobrevi,entes, e Guerra e de Finanças em 29 de novem
da guerra com o Paraguay, pe· bro:
dindo que os soldos, a que se (Já fOI appro'IJada a P"oposiçao a que se "efere
refere a proposição da Camara este rl'que,'imento.)
do Deputados, n. 139, de 1905,
sejam os da tabella actual e não
os daquella época.

13 de dezembro Representaçã.o da União Operaria Pende de parecer.
do Engenho de Dentro, ofrere- Lida e remettida á Commissão de Justiça e
condo á. consideração do Senado Legislação em 14 de dezembro,
e pedindo a sua. approvação
para elle, um projecto regulan-
do a construcção de casas para
operarios.

20 de dezembro Requerimento de Domingos R. ~ende de. p~recel:. _
Cordeiro Junior, pedindo a con- Lido e remettlUo a. CommLS~ao de Finanças
cessão de diversos favores para em 91 de dezembro.
o fim de construir nesta capital

~ villas operarias, segundo os
.- planos mais adeantados e mais

economicos adoptados na Ingla
terra e na Allemanba.

29 denovembro Idem do major honorario Gui- ~ende de. parecer.. _ .
lberme Midosi Pereira do Nas- LIdo e remettIdo ás Commlssoes de JustIça
cimento, pedindo a. decre'ação e Legislação e de Finanças em 2 de de
de uma. lei gera.t que torne zembro.
exten iva a todos os funcciona-
rios civis a faculdade estabe-
lecida pelos §§ 10 e 11 do art.
lodo decreto n. 1178, de 16
de ia.neiro de 1904, relativo a
contagem de tempo para apo-
sentadoria.

27 de abril. Requerimento dos engenheiros ~ende de. parecer.. _
Abdon Felinto Milanez e Carlos LIdo e remettldo ás Commlssoes de Obras
Cesal' de Oliveira Sampaio, pe- Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
dinJo autorisação para, por si, Finanças em 7 de maio.
ou empreza que organi7iarem,
dar execução a todos os servi-
ços de que trata o decreto
n. 5366, de 7 do novembro ~e
1904, mediante favores e obrI-
gações que enumeram.

36

37

35

44

42A

1906
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1906 4

10

II

14

17

18

19

20

12 de maio.

2 de junho.

3 de junho.

29 de maio.

12 de julho.

24 de maio.

29 de julho.

30 de julho.

Requerimcnto da Com panhi a Pende de pare er.
Tran brazileira, pedindo a con· Lido e remettido ás Commissões de Obras
cessão, para a construcção, u o Publicas e Emprezas Privilegiada.s e de
e goso da Estrada de Ferro Finanças em 14 de maio.
Transbrasileira. de léste a oeste A Commissão de Obras Publicas e Emprezas
do Brazil, partindo do porto de Privilegiadas deu parecer o1ferecendo, em
Santa Cruz na Bahia. e atra- deferimento, o projecto n. I, de ]906.
vessando inteiramente o terri- O parecer sob n. 39, de 1906, foi remetlido
torio nacional. á Commissão de Finanças em 30 de junho.

Idem de Ma.noel Claudio dos Pende de parecer.
antos, oldado reformado e Lido e remettido ás Commissões de Marinha. e

asylado, pedindo uma pen ão. ~uerra e de Finança em 22 de junho.

Representação do TotUa Fred~- Pende de parecer.
rico Muzer contra o requerl- Lida e remettida ás ommissões de Obras
menta n. 4,de 1906, da Campa- Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
nhia Transbrasileil'a, assignado Finanças em 23 de junho.
por Antonio Roxo de Rodrignes,
pedindo privilegio para a con-
strucção de uma estrada de
ferro, que partindo do porto de
Santa Cruz, no Estado da Babia,
atravesse inteiramente o terri-
torio nacional, visto que lhe
pertence a prioridade da idêa,
já consignada num requeri.
menta quo pende de decisão
àa Camara dos Deputados.

Requerimento de Marcos da Costa Pende de parecer.
Brito, tenente·coronel honora- Lido e remettido ás Commissões de Marinha
rio do Exercito, e outros vo- e Guerra e de Finanças em 27 de junho.
ltmtarios da patria, pedindo a (A lei n. 1687, de 1907, providencia a re
fiei execução do decreto n. 6371, speito.)
de 7 de janeiro de 1865.

Idem dos auxiliares dos labora· Pende de infor:m.ações.
torios da E·cola Polytechnica, Lido e remettido ii Commis ão de Finanças
pedindo equipa.ração dos seus em 16 de julho.
vencimentos aos dos conserva- A Commissão deu parecer, sob n. 49, de
dores do gabinete da mesma 1907. requerendo que se solicita em inror.
escola. mações ao Governo. O parecer foi lido,

posto em discussão e sem debate approvado
em 98 de junho de 1907.

Expediu-se mensagem em 2 de julho.

Representação dos habitantes do Pende de parecer.
Acre contra o projecto do Se- Lido e remettido ás Commissõe de Consti.
nado n. 29, de 1905, mandando tuição e Diplomacia e de Finanças em 17 de
annexar ao Estado do Ama- .julho.
zonas o territorio do Acre.

Requerimento de Deocleciano Pende de parecer.
Martyr, pedindo a revoga~ão do Lido e relDettido á Commissão de Constitui
decreto do Governo Provisorio, ção e Diplomacia em 31 de julho.
que baniu do territorio nacio
nal a familia de D. Pedro 11.

Idem do engenheiro João Pe· Pende de parecer.
dreira. do Couto Ferraz Junior, Lido e remettido á Commissões de Obras
pedindo a concessão de duas es- Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
tradas de terro, uma da estação Finanças em 6 de agosto.
Bandeira de Mello a cidade de
Lençóes, e outra da estaçã.o de
Sitio Novo a Mundo Novo.
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l)

l)

21

23

2~

28

30

31

32

10 de agosto. R.equerimento do tenente do 9. re. Pende de parecer.
gimento de cavallarta. Antonio Lido e remettido á Commissão de Finanças
Claudio Souto, pedindo rele- em 23 de agosto.
vação da prescripção em que A Commissão deu parecer requerendo infor
incorreu para :-eceber a quantia mações, o qual sob o n. 105. de 1907, foi
de 1:750$, importancia de consi- posto em discussão e sem debate appro
gnações mensaes que instituiu vado cm 26 de julho de 1907.
em favor de seu pae o contra- Em 31 expediu·se mensagem solicitando as
almirante Antonio Luiz da informações.
Si! va Souto. Com o otlicio do Ministerio da Guerra. n ..597,

de 1907, vieram as informações que forãm
remettidas á Commissão em 20 de dezJm·
bro de 1907.

23 de agosto. Idem das filhas solteiras e filhos Pende de parecer.
menores do fallecido senador Lido e remettido á Commissão de Finanças
Carlos Vaz de Mello, pedindo em 31 de agosto.
uma pensão.

14. de sdtembro Representação da Mesada 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 naquelle Es- Finanças em 18 de setembro.
tado, da cidade de Arassuahy a
S. Miguel de Jequitinhonha, da.
de Mar de Hespanha ádo Pomba
e da construcção de uma linha
de Santa Luzia de Carangola á
de Caratinga.

4 de setembro R.equerimentodeAntonioMartins Pende de inforDl.ações.
Marinhas. pedindo seja o Go- Lido c remettido á Commissão de Finanças
verno autorizado a arrendar· em 18 de setembro.
lhe o edificio e terrenos do ano A Commissão deu parecer requerendo infor·
tigo Arsenal de Guerra no largo mações do Governo, o qual sob o n. 171,
do Moura. de 1906, foi posto em discussão, que se en·

cerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de numero.

Em 8 foi approvado o parecer.
Em 9 expediu·so mensagem.

20 de &etembro Idem dos proCessores da Escola Pende de parecer.
Nacional de Beilas Artes, pe· Lido e remettido ás commissões de Instruc
díndo a equiparação de seus ção Publica e Finanças em 1 de outubro.
vencimentos e direitos ao dos
lentes dos institutos subordina·
dcs ao Codigo de En8ino Supe-
rior.

1de outubro. Idem da «Ethelburga Syndica· ~ende de parecer. _ _
te Limited », pedindo -eja o LIdo e remettldo ás Commlssoes de Obra.s
Governo autorizado a contra· Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
atar com eUa a construcçào de Finanças em 3 de outubro.
uma rede de caminhos de fdrro Em 16 foi remettido á. Commissão o reque
constituida por uma grande rimento, n. 35, de 1906, do mesmo Syndi
arteria norte-sul, de u::n porto cato, fazendo uma rectificaçáo ao de n. 31.
do Maranhão á capital de Goyaz
e por quatro rama,es prin·
cipaes.

29 de setembro IdemdeD. Maria IgnaciadeMello Pende de parecer.
e Oliveil'a, viuva do capitão Lido eJemettido à Commissã:o de Finanças
do Exercito Luiz Mari::\ de Mello em;) de outubro.
e OliT6Íl'a. pedindo relevação
da prescripçãlJem que incorreu.
afim de poder receber presta-
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cões da pensão que o Governo
.do extinoto regimen lhe con·
cedeu e o Governo Provisorio
da Republica confirmou, rela
tivas ao l'eriodo decorrido de 1
de novembro de 1890 a 3 de
dezembro de l8Q3.

PROCESSOS

30 de julbo.

\.

1906 33

34

35

36

37

Requerimento dos escrivães do Pende de parecer.
judicial do E tado do Rio de Lido e remettido á Commissão de Justiça e
Janeiro pedindo uma reparação Legislação em 11 de outubro.
da. injustiça que para elles
commetteu a nova lei eleitoral,
confiando-lhes serviços pesadis-
simos, ob a ameaça. de penas
severas e sem remuneração al-
guma.

15 de outubro. Idem de Jeronymo Emiliano Silva. Pende de par cer.
engl)nheiro civil, propondo- e Lido e remettido ás Commis ões de Obras
a cOllstruir todos os edificios Publicas e Emprezas Privilegiada.s e de
publicos em substituição dos Finanç s em 15 de outubro.
particula.res onde aotualmente Em 21 de novembro a Commissão de Obras
se acham installadas as repal'- Publicas deu parecer, sob n. 252, de 1906,
tições, intituições e emprega- opinando quo só a de Finanças deve ser
dos do Governo. ouvida.

O parecer foi remettido a. esta Commissão.

15 de outubro. Idem dos representantes da Etltel- Pende de p recer.
, b/!ol'go Syndicate Limiled, razen- Lido e remettido ás Commissões de Obras

do uma rectificação na petição Publioas e Emprezas Privilegiadas e de
que dirigiram ao Senado em 1 Finanças em 16 de outubro.
de outubro do corrente anno.

20 de outubro. Idem da Companhia Estrada de Pende de parecer.
Ferro de Araraquara, por seu Lido e remettiao ás Commi~sões de Obras
presidente, pedindo seja archi- Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
vado o seu requerimento, n. 12, Finanças em 16 de outubro.
de 1905, solici Lando a alteração

, do traçado daquella estrada,
para prolongamento da linha.

20 de outubro. Representação d Centro dos Va- Pende de in:thrJl1açõe .
registas de .San~os .contra o Lida e remettida á. Commissão de Finanças
actual system:L de selJagem de em 27 de outubro.
lilercadorJas. A Commissão deu parecer, sob n. 65, de

1907, requerendo- que se solioitassem in
formações do Governo.

O parecer foi lido e posto em discussão que
se encerrou sem debate, ficando a votação
adiada por falta de nomero em 5 de
julho.

F.m 8 foi approvado.
Em 9 expediu·se mensagem.

38 29 de outubro. Requerimento do marechal Cano Pende de parecer.
dldo .Costa, pedindo o paga- Lido e remettido á. Commissão de
D?.ento dl)s vlJ,ntagens pecullia· em 29 de outubro.
I:las doca~go de m~mbro do Su- (Yide projecto do Senado fi. 3D, de
p.rem,? Tribunal Militar, como lei áo orçamento pm-Q 1907.)
SI estIvesse qm e.lfec ti 'lO ser-
viço. . ""

Finanças

1906, e a
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1906

.

I >

.39

4()

41

45

46

47

48

19denovembro Requerimento dos guardas da Es- Pende de parecer .
cola de Bellas-Artes, pedindo a Lido e remettido á Commissão de Fi nanças
equiparação dos seus venci- em 30 de novembro.
mentos aos dos bedeis das Fa.-
culdades de Medicina e de
Direito, e das Escolas Poly-
technica e de Minas.

5 de novembro Idem dOR juizes de direito em Pende de parecer.
illsponibilidade. pedindo seja Lido e remettido ás Commissões de Justiça
declarada exten!>i ...a aos ma.gis- e Legislação e de Finanças em 23 de no·
trados em disponibilidade, de vembro.
que cogita o art. 6° da Consti-
tuição. o disposto no art. 39
do decreto de 11 de outubro de
1890. que regula a aposentado-
ria dos juizes federaes.

22 de novembro Representação da Associação Pende de parecer.
União dos Pl'oprietarios de Pa- Lida e remettida á Commissão de Consti
daria, submettendo á. conside· tuição e Diplomacia em 28 de novembro.
ção do Sen<ldo diversas publica- (Vide veto do Prefeito. n. 10, de 1906.)
ções feitas ácerca da resolução
rloCon~elho Municipal,mandan-
do que as padarias se fechem
ao meio-dja aos domingos.

10 de dezembro Idem de diversos advogados, pe- Pende de parecer.
dindo amnisti.a para os soldados Lida e remettida á Commissão de Constituí
implicados na revolta havida ção e Diplomacia em 10 de dezembro .
em fins de 1905. na fortaleza
de Santa Cruz.

12 de dezembro Idem do Dr. Felisbello Freire, Pende de parecer.
propondo-se a escrever, me- Lida e remettida á Commissão de Policia
diante as condições que indica em 12 de dezembro.
e segundo o plano que descreve (A lettnl M do llrt. 8° da lei n. 1617, de
e correspondendo a cada mez 30 de dezembro de 1906, providencia sobre
dI) anno. um volume impresso o assumpto do requerimento.)
denominado c Archi,os Paru-
mentares:..

1 de dezembro Idem da Liga dos Empregados em Pende de parecer.
Padarias contra o veto do Prefei- Lida e remettida li. Commissão de Constitui·
to do Districto Federal á resolu- ção e Diplomacia em 13 de dezembro.
ção muncipal, determinando o (Vide .veto n. 10, do 1906.)
fecbament,o das padarias aos
domingos, depois do meio-dia.

4 de dezembro Requerimento da Companhia Im- Pende de parecer.
portadora e Intl'oductora do Rio Lido e remettido ás Commissões de Obras
de Janeiro. pedindo conces ão Publicas e Emprezas Privilegiadas e de
para estabelecer uma linha de Finanças em 13 de dezembro.
navegação a vapor, em paque·
tes, en~re o por&o de Antuerpia
e outros europeus e algUDs do
BraziL

12 de dezembro Representação da Commissão de Pende de parecer.
FUDccionarios Publicos, pedin- Lida e remettida á Commiesão de Finanças
do a approvação do projecto em 14 de dezembro.
apresentado áCamara dosDepu-
tados pelo r. deputado Al-
cindo Gua.nabara, regulando os
vencimentos dos funccionarios
publicos.
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1906 51 19de novembro Requerimento de D. Genoveva Pende de parecer.

Escudeiro Fernandes, viuva do Lido e remettido á. Commissão de Finanças
marechal Bento José Fernandes em 18 de dezembro.
Junior. pedindo. uma pensão de
300$ mensaés.

» 53 21 de dezembro Idem da Companhia Edificadora, Pende de }:)arecer.
pedindo isenção de direitos Lido e remettido á Commissão de Fina.nças
aduaneiros para o materia! em 21 de dezembro.
destinado á construcçã.o dos ho·
tei sanatorios que pretende
edificar nesta capital.

» 54 19 de dezembro Idem da Companhia de Loterias Pende de parecer.
Nacionaes do Brazi.l, pedindo Lido e l'emettido á Commissão de Finanças
reducção do imposto sobre o em 24 de dezembro.
capital das loterias e a sup· (A. lei. n. 1616, de 30 de de.:rembro de 1906,
pres ão do de 5 oI o sobre os manteve os impostos de que trata (l reque·
premios superiores a 200$000. rente .)

190i 2 30 de abril. Idem de StoJi'en Schnach Mul- Pende de inform.açõ .
ler &Comp., pedindo conce são Lido e remettido ás Commis'ões de Obras Pu·
para a construcção de uma es· blicas e Empreza Privilegiadas e de Fi·
t,rada de ferro ligando as agnas nanças em 4 de maio.
do Paraguay ás do Amazonas A Commis ão de Obras Publicas deu parecer
e que partindo do rio Jaruá sob n. 112. de 1907, oJi'erecendo o projecto
termine no Guaporé. n. 11, de 1907. O parecer foi remettido á

Coromissão de Finanças em 30 de julho.
Esta deu parecer, sob n. 143, de 1907, re-

querendo informações ao Governo.
O parecer foi posto em di cussão e sem de·

bate approvado em 9 de agosto.
Expediu· e mensagem.

1) 3 30 de abril. Idem de Joaquim Alves Ferreira Pende de parecer.
da Gama, pedindo seja o do- Lido e remettido á Commissão de Consti·
cumento, que oiferece, junto á tuição e Diplomacia em 6 de maio.
reprasentação (n. 37, de 1903)
que apresentou ao Senado re·
lativamente a. um veto do Pre·
feito. constante da mensagem
n. 123, de 1903.

1) 7 5 de maio. Idem de Esperidiana errão e Pende de par cer.
Elydia Antonia de Castro, pe- Lido e remettido á Commis ão de Finanças
dindo, como mães dos 2°8 sal" em 9 de maio.
gentos do corpo de infantaria
de marinha Dionysio Serrão e
Julio Antonio de Castro, victi-
mas da catastrophe do Aqui.
daban. que na pr0!C0sição da
Camara dos Deputa. os, n. 19 ,
de 1906, sejam contempladas
entre as beneficiadas.

» 14 5 de maio. Idem de D. Magdalena Maria de Pende de parecer.
Al'aujo Cos·ta, viuva do major Lido e remettido ás Commissões de Marinha.
honorario João de Araujo Costa, e Guerra e de Finanças em 8 de junho.
que fez, como voluntario da (A P"oposiçcíO a que se refere o pareoe/' jd foi
patria., a campanha do Para· approvada. )
guaj, de onde regressou no
posto de capitão, pedindo a suu.
inclusão entre os que vão ser
beneficiados pela proposição da
Camara dos Depú,tados, rela-
tiva ao pagamento de soldo aos
vo1untarios da patria.
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17 !O de maio.

16 5 de maio.

q.e Finanças

1907

»

18 21 de maio.

Requerimento da Companhia. Es- Pende de parecer.
trada de Ferro de Goyaz, re- Lido e remettido ás Commissões de Obras Pu
presentada por seu presidente, blicas e de Finanças em 14 de junho.
pedindo com as vantagens e
onus de que já crosa completar
a sua rêde de viação, prolon-
gando suas linhas até Caceres,
passando por Cuyabá.

Idem de Rogerio Alves de Lavor, Pende de parecer.
pedindo privilegio para um Lido e remettido á Commissões de Obras
apparelbo de desinfecções, que Publicas e Emprezas Privilegiadas. de
inventou. Saude Publica e de Finanças em 17 de

junho.

Idem de Joanna Corina Alves Pende de parecer.
Pires, viuva de Manoel Leo· Lido e remettido á Commissão
poldo Pires alferes honorario em 20 de junho.
e 2° sargento reformado do
Exercito, pedindo uma pensão.

19

23

24

26

6 de maio.

29 de junho.

14 de junho.

12 de julho.

Idem de Carlos Ronorio Benedicto Pende de parecer.
Ottom, juiz seccional em Minas Lido e remettido á. Commissão
Geraes, pedindo que lhe seja em 25 de junho.
permittido por um acto legis-
lativo inscrever-se como con-
tribuinte no monte-pio obri-
gatario dos funccionarios pu-
blicos.

Idem dos funccionarios da Secre- Pende de parecer.
taria do Supremo Tribunal Fe- Lido e remettido á Commissão
der.a1, pedindo augmento de em !O de julho.
seus vencimen tos.

Idem de Thereza Carolina da Pende de parecer.
Silva Freitas, viuva do desem- Lido e remettido á Commissão
barcrador José Manoel de Frei- em !O de julho.
tas, pedindo uma pensão para
i e seus filhos.

Idem de Clelia de Sinimbú, filha Pende de parecer.
do finado Visconde de Sinimbú, Lido e remettido á Commissão
pedindo reversão da pensão em 16 de julho_
que percebiam seus finados
pae e irmã.

de Finanças

de Finanças

de Finanças

de Finanças

27 17 de julho.

28 19 de julho.

Idem de Manoel da Silva Rosa Pende de parecer.
Junior, coronel do Exercito, Lido e remettido ás CommÍ8Sões de Marinha
reformado, pedindo melhora- e Guerra e de Finanças em 18 de julho.
mento de reforma.

Idem de Philemon Cordeiro, pra- Pende de inform.ações.
ticante da Repartição Geral Lido e remettido á Commissão de Finanças
dos Telegraphos, pedindo um em 23 de julho.
anno de licença, com ordenado, A Commissão deu parecer, sob n. 195, de
para tratar da sande. 1907, requerendo informações do Governo.

Oparecer foi posto em discussão e sem debate
approvado em 30 de agosto de' 1907.

Em 31 expediu-se mensagem.

29 9 de agosto. Idem de Maria José da Costa Ga- Pen.de de pareoer.
biso, viuva do Dr. João Pizarro Lido e remettido á Commissão de Finanças
Gabiso, pedindo uma pensão. em 23 dejulho.

. ,
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1907 32 20 de agosto. Requerimento de Vitruvio Mar- Pende de parecer.
condes, pedindo seja. mandado Lido e remettido á Commissão de Finanças
imprimir na Imprensa Nacio- em 21 de agosto.
nal a sua obra c Bailadas e
Oraçees •.

24 de agosto.

30 de agosto.

»

»

»

»

»

34

35

36

37

39

41

Idem de D. Maria. de Castro Pende de parecer.
Menna Barreto, filha do ca- Lido e remettido á. Commissão de Finança.s
pitão Jacintbo Ferreira de em 6 de setembro.
Castro, pedindo reversão a. seu
favor da pensão de 30$ men-
saes que percebia sua mãe D.
Francisoa Barreto de Castro.

Idem do coronel João Car- Pende de parecer.
neiro de Mendonça, pedindo Lido e remettido ás Commissões de Obras
favores para o restabeleci- Publicas e de Finanças em II de setem·
mento da navegação do rio bro.
Par'acatú, entre a cachoeira A la deu parecer sob n. 387, de 1907,
de Pirapara, no rio S, Fran- otrerecendo o projecto n. 35, de 1907,
cisco. que roi remQttido á Commissão de Fi·

nanças em 14 de dezembro.

12 de setembro Idem do coronel Alfredo Ernesto Pende de parecer.
Jacques Ouriques, pedindo me· Lido o remettido á Commissão de Finanças
lhoria do soldo com que foi em J2 de setembro.
reformado.

12de setembro Idem da directoria do Moniepio Pende de parecer.
Geral de Economia dos Servi- Lido e remettido á Commissão de Finanças
dores do Estado, pedindo lhe em 12 de setembro.
seja relevado o pagamento do
que deve ao Estado e a que
se refere a lei n. 992, de 18 de
junho de 1903.

1 de outubro. Idem de Ernestina de Barros Pende de parecer.
Sant'Anna, pedindo relevação Lido e remettido á. Commissão de Finanças
da prescripção em que incor- em 23 de setembro.
reu o seu direito para poder A Commissào deu parecer requerendo infor
receber o montepio a que se mações. o qual sob n. 301, de 197, foi
julga com direito. posto em discussão, que se encerrou sem

deba.te, ficando a votação adiada. por falta
de numero em 25 de outubro.

Em 27 foi approvado o parecer.
Em 28 expediu-se mensagem solicitando as

informações.
Com a mensagem u. 191, de 1907, do

Sr. Presidente da Republica, vieram as
informações que foram remettidas á COIU'
missão em 3 de dezembro.

15 de julho. Idem de Carlota de Azambuja Pende de parecer.
CastroPereira,viuvadoDr.José Lido e remettido á Commissão de Finanças
Fernandes de Castro Pereira, em 25 de setembro.
pedindo uma pensão.

2 de setembro Idem de Viriato d'Emma sto- Pende de parecer.
ckler, desenhista de 2" classe Lido e remettido á Commissão de Finanças
da Directoria de Machinas do em 25 de setembro.
Arsenal de Marinha desta Ca· A Commissão deu parecer requerendol infor
pital, pedindo um anno de li· mações do Governo, o qual, sob n. 279,
cença para tratamento de sua. de 1907, foi approvado em 18 de ou·
saude. tubro.
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Em 19 expediu-se mensagem solicitando as
informaÇÕes.

Com a mensagem n. 184, de 1907, do Sr. Pre
sidente da Republica vieram as informa·
ções que foram remettidas á Commissão
em 23 de novembro.

1907 42 25 de setembro Requerimento de Carlinda da Pende de parecer.
Costa Pinheiro, pedindo o be· Lido e remettido á. Commissão de Marinha e
neficio de meio soldo de seu Guerra em 28 de setembro.
irmão Manoel Joaquim da
Costa Pinheiro Junior.

» .,13 30 de setembro Idem de D. Gabriella Ferreira Pende de parecer.
França, filha do finado conse· Lido e remettido á Commissão de Fjnanças
lheiro Ernesto Ferreira França, em 1 de outubro.
pedindo a reversão para si da
pensão que percebia sua fi-
nada mãe D. Isabel Helena
VeUoso de Oliveira França.

» 44 3 de outubro. Idem de José de Andrade Pinto, Pende de parecer.
sub-Llirector da Estrada de Lido e remettido á Commissão de Fina.nças
Ferro Central do BrazlI, pe· em 14 de outubro.
dindo um anno de licença para (O reguei-ente já é (allecido •)
tratamento da saude.

» 46 22 de outubro. Idem de Leonor Carlota Ro- Pende de parecer.
auro da Silva Cunha, viuva Lido e remettido ã. Commissão de

do tenente de voluntarios da em 22 de outubro.
patria., Pedro Augusto da
Cunha, pedindo uma pensão ou
meio soldo a que se julga com
direito.

Finanças

»

»

47

48

49

50

16 de outubro. Idem do major do corpo de enge- Pende de parecer.
nheiros José da Silva. Braga, Lido e remettido ás Commissões de' Instru
pedindo providencias no sen- cção Publica, Ma.rinha e Guerra e de Fi
tido de ser inciuido no corpo nanças em 25 de outubro.
docente de um Instituto de en-
sino militar.

9 de novembro Idem de Alix Ribeiro de Avellar, Pende de parecer.
pedinLlo lhe seja contado o Lido e remettido á. Commissão de Finanças
tempo que serviu como auxi- em 9 de novembro.
liar gratuito da secr<'taria do
Supremo Tribunal Federal.

18 de novembro Representação dos moradores de Pende de parecer.
Copacabana contra o veto op- Lido e remettido á. Commissão de Justiça e
posto á. resolução municipal Legislação em 21 de novembro.
isentando de emolumentos e
taxas de licença as constru-
cções que se fizerem alli.

18de novembro Requerimento de Elvira Barbosa Pende de parecer.
de Mattos, viuva do tenente· Lillo e remettido á. Commissão de Ftnança.s
coronel Innocencio Fabricio em 25 de novembro.
Pereira de Mattos, pedindo
elevação da pensão que per-
cebe.

11-
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1907

»

51

52

53

55

56

57

58

23 denovembro Requerimento de Manoel Frede· Pende de parecer.
rico de Souza, continuo dis- Lido e remettidu á Commissão de Finanças
pensado da Secretaria do Se- em 28 de novembro.
nado, pedindo melhoria dos
seus vencimentos.

5 de setembro Idem de D. Luiza E. Cotrim :pende de parecer.
Trompowsky, filha do falle- Lido e remettido ii. Commissão de Finanças
cido capitão de fragata Thomaz em 2 de dezembro.
Pedro de Bittencourt Cotrim,
pedindo uma. pensão.

5denovembro Idem de Julio Gomes dos Santos, Pende de parecer.
commi sario de policia., pe- Lido e remettido á Commjssão de Finanças
dindo um anno de licença com em 7 de dezembro.
todo o ordenado.

1 de dezembro Idem de Marciana Rita Dias Pende de parecer.
de Aguiar, tia. do 2° te- Lido e remettido á Commissão de Finanças
nente da Armada Alvaro Dias em 14 de dezembro.
de Aguiar, pedindo uma. pen-
são.

12 de dezembro Idem de Antonia Eugenia Pe- Pende de parecer.
reira de Mello, pedindo rele- Lido e remettido á. Commissão de Finanças
vamento da prescripção em em 17 de dezembro.
que haja incorrido a pensão a
que se julga com direito.

12 de dezembro Idem de Innocencio de Drum- Pende de parecer.
mond JuDior, amanuense da Lido e remettido á Commissão de Finanças
secretaria da Escola Polyte- em 23 de dezembro.
chnica, pedindo um anno de
licença. com ordenado.

28 de dezembro Idem de Geraldino Antonio dos Pende de parecer.
Santos, pedindo uma pensao Lido e remettido á Commissão de Finanças
por se achar mutilado em em 3D de dezembro.
consequencia de um tiro que
recebeu de um na.vio de guerra
brazileiro em aguas de Cabo
Frio.
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Belaç~ dos Srs; Senadores na terceira sessão da 6a legislatura

ESTAnos
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NO~1ES onsERv.I.ÇÕES

Amazonas .......•.. Silverio José Nery.................. 1908 Eleito em 29 de outubro de 1904 para li

vaga aberta em virtude da renuncia do
Sr. Antonio Constantino Nery, foi rer.o
nhecido em 27 de dezembro do mesmo
anno e tomou posse em 16 de maio de
1905 .

»

.•. , ...•.. Antonio Gonçahes Pereira de Sá Pei- 1911
xoto.

........... Jonathas de Freitas Pedrol:a......... 1914

Eleito em 5 de março de 19 5 para a vaga
aberta em virtude do fallecimento do
Sr. José da Costa AzeveJo, foi reconhecido
e tomou assento em 15 de maio do mesmo
anno.

Eleito em 31 de janeiro de 1907 na vaga
aberta por ter as:mmido o cargo de Minis
tro dos Negocias da Marinha o Sr. Ale
xandrino Faria de Alencar, foi reconhe
cido e tomou posse em 10 de 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.

1) José Paes de Carvalho............... 1911

» Arthur Iodio do Brazil.............. 1914

Maranhão Manoel Ignacio Belfort Vieira....... 190

....... - .. Augu to Olympio Gomes de Castro... 1911

.......... Urbano Santos da Costa Araujo...... 1914

Piauhy Raymundo Arthur de Vasconcellos... 1908

Eleito para a vaga aberta com a termina.
ç'i.o do mandato do Sr. Laura Sodré. foi
reconhecido em 28 e tomou assento em
29 de abril de 1903.

Eleito para preencher a vaga deixada pelo
Sr. Manoel de Me110 Card'oso Barata. foi
reconhecido em 23 e tomou assento em
27 de abril de 19()6.

Reeleito em 31 de dezembro de lL99 por
haver terminado o seu mandato, foi reco
nhecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.

Reeleito em 18 de fevereiro de 1903 por
haver terminado o seu mandato. foi reco
nhecido em 2i; e tomou assento em 24 de
abril do referido anno.

Eleito para preencher a vaga. deixada. pelo
Sr. Benedicto Pereira Leite, foi reconhe
cido em 23 de abril de 1906 e tomou a.s
sento no dia immediato.

Eleito em 30 de agosto de 1904 para a vaga
aberta em virtude de renuncia. do Sr. Al·
varo de Assi" Osorio Mendes, fui reconhe
cido e tomou assento em 3 de novembro
do mesmo anno.

,. .....•....•. Firmino Pires Ferreira.............. 1911 Reeleito em 18 de fevereiro de 1903 por
haver terminado o seu mandato foi re
conhecido e tomou assento em, de maio
do mesmo anuo.

, ,
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Piauby Anizio ,'luto de Abreu.......... ••••.• 1014 Eleito para. preencber a vaga deixada pelo
~'r. Joaquim Nogueira Paranaguá foi
reconhecido em 23 de abril de 1906 e
tomou 8.8sento em 7 do maio do mesmo
anno.

Ceará .....•.••.... Jo.é Freire Bezer.il Fontenelle...... 1908 Eleito em 23 de feyereiro de j 08 -para
preencher a vaga aberta em virtude do
tallecimento do Sr. Joakim d'Oliveira
Co,tunda, foi reconhecido om 5 de maio
e tomou a sento em 6 do mesmo mez.

~ " .•..•...... Pedro Augu to Bo_ee..•..........••.. 1911 Eleito em 16 de outubro de 1904 por haver
renunciado o seu mandato o r. Antonio
Pinto Nogueira Accioly, foi reconhecido e
tomou assento em 19 de dezembro do
mesmo anno.

~ Francisco Sá •... 1914 Eleito para pr encher a vaga deixa.da pelo
r. João Cordeiro, foi reconhecido em 23

e tomou assento em 25 de abril de
1906.

Joaquim Ferreira Chave.. .. .. ..•. ... 1011»

Rio Grande do Nor e Francisco alie Me'ra e Sá.......... 1908 Eleito em 5 de maio de 1907 para -preencher
a vaga aberta. em virtude do fallecimento
do Sr. Jo é Bernardo de Medeiros, foi re·
conhecido em 14 de junho e tomou assento
em 25 do mesmo me~.

Reeleito por haver terminado o ~eu man
dato, em 1 de fevereiro de 1903. foi
reconhecido e tomou assento em 23 de
abril do mesmo anno.

.................................... 1914 IVago pelo lallecimento do Sr. Pedro Velho
de Albuquerque Maranhão.

Parahyba ...•...... João Coelho Jonç'alve~ Lisboa........ 1908 Eleito em 10 de junho de 1905 para ao vaga
aberta em virtude do fallecimento do Sr.
José de A1meillcl. Barreto, foi reconhecido
e tomou assento em 25 de agosto do
mesmo anno.

» .............................................. 1911 Vago pelo fallecimento do Sr. Antonio AI
freu.o da Gama e Mello.

.. . .•....... Alvaro Lopes Macllado. ........•. .... l!Jl4 Eleito para preencher a va"'a deixada pelo
r. \Valfrido Leal dos antas, foi reco

nhecido em 27 de abril de 190ti e tomou
a sento no dia. immediato.

Pernambuco '" 1908 Vago pela renuncia do Sr. Herculano Ban-
deira de Mello.

» •.•...• Francisco de A_~L ROEa e Silva... .•.. 1911 Eleito em 18 de fevereiro de 1903 para a
vaga aberta com a terminação do mano
dato do . 'r. José Marcellino da Rosa e

iiva, foi reconhecido em 23 e tomou
assento em 25 de abril, tudo do referido
anno.

» ....... Antonio Gonça,h-es FerI' ·ira.~........ 1914 Reeleito por haver terminado o seu mano
dato, foi re~onhecido em 27 de abril de
1906 e tomou assento no dia immediato.



ESTADOS l\'OME

-5-

.(
Q

om'ERVAÇÕES

Alll.gõas ..•.......• Manoel José Duarte................. 190 Eleito em 30 de dezembro de 1896 por haver
terminad0 o manda.to do Sr. Manoel Mes
sias de Gusmão Lyra. foi recon1}ccido e
tomou assento em 15 de maio de 1897.

» Joaquim Paulo Vieira Malta......... 1911 Eleito em 9 de março de 1907, em virtude
da annullação da eleição a que se pro
cedeu em 30 de janeiro de 1906, foi re
conhecido e tomou assento em I de
jultho de 1907.

» •• , .•••.••. Manoel de Araujo GÓes , . .. 191-1. Eleito cm 30 de janeiro de 1906 para a vaga
com a terminação do mandato do Sr. Ma
cario das Chagas Rocha. Lessa, foi reco
nhecido em 30 de abril de 1906, tomando
as ento immediatamente.

Sergi '" " ... , ... :'Iartinho Cezar da 'ilva Garcez... ... 190

............ ManDeI Presciliano de Oliveira Val- 19I1
laQão.

Eleito em 31 de dezembro de 1899 po~

haver terminado o mandato do Sr. Ma
noeI da Silva Rosa Junior, foi reconhecido
e tomou assento em 5 de maio de
1900.

Eleito em 8 de abril de 1907 para a vaga
aberta em virtude do fallecimento do
Sr. Olympio de Souza Campos em 9 de
novembro de 1906, foi reconhecido e
tomou assento em 27 de maio de 1907.

» •••••••••••• José Luiz Coelho e Campos. .•.•..•.•. 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, por haver
terminado o seu mandato, foi reconhecido
e tomou as ento em 18 de maio do mesmo
anno.

Ba.LlÍa ....•.....••.. Virgílio Climaco Damazio............ 1908 ReeLeito em 31 de dezembro de I 99, foi ré·
conhecido e tomou assento em 28 de abril
de 1900 .

............ .. ISeverino do. Santos Vieira . lDll Eleito para a vaga aberta com o falleci
menta do r. Arthur Cezar Rios, foi reco
nhecido em 2 de novembro de 1906 e
tomou assento immediatamente.

........•••••. Ruy Barbosa....................... 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1907 por haver
terminado o seu mandato, foi reconlJ.ecido
em 23 e tomou assento em 25 de abril do
mesmo anno.

Espirito Santo., .... Luiz Siqueira da. ... ilva Lima......... 1908

•••••••••••••• o' ••••••••••••••••••••••••••

Eleito em 3l de dezembro de 1899 por
haver terminado o mandato do Sr. Do
mingos Vicente Gonçalves de Souza, foi
reconhecido e tomou assento em 28 de
abril de 1900.

1911 Vago pelo faIlecimento do SI'. Cleto Nunes
Pereira.

» )l •••••• Jo é de MeUo C~U'valho Muniz Freire. U1l4 Reeleito em 30 de janeiro de 1906 por hao:er
terminado o seu mandato foi reconhecido
e tomou assento em 19 de maio do mesmo
anno.

I io de Janeiro ..... Erico Marinho da Gama Coelho...... 190 Eleito em 30 de janeiro de 1906 para preen
cher a vaga aberta com o faUecimento
do Sr. ManoeL Martins Torres, foi reco
nhecido em 23 de abril de 1900 e tomou
assento em 28 do mesmo mez e anuo.
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Rio de Janeiro Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo 1911 Eleito em 4 de setembro de- 1904 par.. a
vaga aberta em virtude de l' nuncia do
Sr. Nilo Peçanha, foi reconhecido em 17
e tomou a, ento em 20 de outubro do
mesmo anuo .

• l> » ...•.. Lourenço Maria de Almeida Baptista. 1914 Reeleito em 30 de janeiro de ]906 por haver
terminado o eu mandato, foi reconhecido
em 23 de abril de 1906 e tomou as nto
em 1 de maio do me mo anuo.

Districto FederaL .. Candido Barata Ribeiro.............. 190 Eleito em 31 de dezembro de I 99 por haver
tel'minado o mandato o r. Eduardo
\Vandenkolk, foi reconhecido em ~ de
maio de 1900 e tomou assento em 2ri de
junho do mesmo anno.

l>

l>

... Lauro Sodré..... _. . .. . . . . . . . . . . . . .. 1911

... Augusto de Vasconeellos 1914

Eleito em I de fevereiro d ]903 para a
vaga aberta. com a terminação do man
dato do Sr. José Lopes da Silva Trovão,
foi reconhecido em 2 e tomou assento em
6 de julho do réferido anuo.

Eleito em 30 de ianeiro de 190G para preen
cner a vaga deixada pelo r. Thomaz
Delfino dos Santo, foi reconhecido e
tomou as ento em 14 de maio do me mo
anno.

Minas Geraes .....• JuUo Bueno Brandão................ 190 Reeleito em 31 de dezembro de 1899. foi re
conhecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.

)} )} ..... Francisco A.ntonio de Salles. . .. . . . ... 1911 Eleito em 12 de dezembro de 190G para a
vaga aberta em virtude de renuncia do
Sr. João Pinheiro da Si!va, foi reconhecido
em 10 de maio de 1907, tomando assento
no dia seguinte.

• » .•..• Feliciano Augu to de Oliveira Penna... 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, foi roco-
nhecido em 23 e tomou a. sento em 26
do abril do me mo anno.

S. Paulo Alfredo EUls........................ 1908 Eleito em 18 de fevereiro de 1903 para a
vaga aberta com o fallecimento do Sr.
1I1<.1noel de MOl'aes e Barro. foi reconhe
cido em 23 e tomou a sento em 27 de abril
do mesmo anno.

)} » ........... Joaquim Lopes Chaves............... 1911 Eleito om 18 de fevereiro de 1903 para a
vaga aberta com a terminação do man
dato do Sr. João Francisco de P<l.ula e
Souza, foi reconhecido em 23 e tomou
assento em 27 de abril do me mo anno.

,. • . Francisco Glycerio 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, foi reco-
n)lecido e tomou assento em 23 de ab 'iI do
mesmo anno.

r •
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Pa.raná ......••.... Brazilio Ferreira di4 Luz. ..•........ 1008 Eleito· em 31 de dezembro de 1899 por
haver terminado o mandato do Sr. Joa
quim Rezende Corrêa de Lacerda. foi
reconhecido e tomou assento em 21 de
abril de 1900.

» 1911 Vago pela. renuncia do Sr. Francisco Xavier
da Silva.

» Candido Ferreira de Abreu.......... 1914

anta Catharina.... Felippe Schmidt...... .... ... . .. .. ... 190

» » Laura everiano Múller............. 1911

Eleito em: 30 ele jane!ro de 1906 para preen
cher a vaga deixa.da pelo Se. Alberto
José Gonçalv.es, foi reconhecido em 23 d.e
abei! do mesmo anno, tomando assento no
dia immediato.

Eleito em 18 de feve:'eiro de 1903 para a
vaga aberta com a renuncia do Sr. Laura
8everiano Müller. foi reconhecido em 23
de abril e tomou assento em 28 de maio
do mesmo anno.

Elei&o em 7 de feveeeiro de 1907 para a
vaga o.berta em virt,ude da renuncia em
13 de dezembro de 1906 do Sr. Gustavo
Richard. fui reconhecido em 10 de maio
do mesmo .anno, tomando assento imme
diatamente.

» » Hercilio Pedro da Luz............... 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, fui re·
conhecido em 23 de abt'il e tomou assento
em 7 de maio, tudo do meslIlo anno.

Rio Grande do Sul.. Victorino Ribeiro Ca.rneiro Monteiro. 1908 Eleito em 3 de março de 1906 para a vaga
aberta em virtude de renuncia do r. Ra
miro Fortes de BarceUos. em 24 de de
zembro de 19:>6 foi reconhecido e tomou
assento em 16 de maio de 1907.

» .... Julio Anacleto Falcão Frota......... 1911 Reeleito em 18 de fevereiro de 1903 por
ha,er terminado o seu mandato. foi reco
nhecido e· tomou assento em 23 de abril
do mesmo anno.

» .... José Gomes Pinheiro Machado....... 1914 Reeleito em 20 de janeiro de ]906, foi re
conhecido em 23 de abril e tomou as·
sento em I de maio, tudo do mesmo anno.

Goyaz José Joaquim de Sooza.......... .•.. 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi
reconhecido em 10 de maio do mesmo
anno e tomou assento no dia immediato.

» Urbano Coelho de Gouvêa............ 1911 Eleito em J8 de fevereiro de 1903 para a
vaga aberta com a renuncia do r. Jo é
Leopoldo de Bulhões Jardim, foi reconhe·
cido em 23 e tomou assento em . 7 de
abril do referido anno.

» Braz Abrantes...................... 1914 Eleito em 30 de janeiro de 1905 para preen
cher a vaga, deixada pelo Sr. Francisco
LeOPOlllO Rodrigues Jardim, foi reconhe
cido em II e tomou assento em 9 de maio
de mesmo anno_

Ma.tto Gros o José Mal'ia Metel\o . 1908 Eleito em 31 de dezembro de 1 99 por haver
terminado o mandato o Sr. Aquilino Leite
do Amaral Coutinho, foi reconhecido em
15 de maio de 1900 e tomou assento e:=l
'.l do mesmo mez e anno.

, ,
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OB~ERVAÇÕES

Matto Grosso Joaquim Duarte ~Iurtinho........... 1911 Eleito em 1 de fevereiro de 1~03 para a
vaga aberta com a. termiuação do man
dato do r. Generoso Paes Leme de onza
Ponce, foi reconhecido em 4 e tomou as
sento em 7 de julho do mesmo .:l.nno.

~ :. Antonio Franci co de Azare lo.. .. . .. 1914 Reeleito em 30 de janeiro de 1906, 1bi reco-
nhecido em 2 de ma.io do mesmo anno,
tomando assento immediatamente.

Secretaria do Senado Federal, 31 de ma.io de 1908.

' ...
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OBRAS ADQUIRIDAS POR DOAÇÃO

Da lmpren 'a 'a 'jorraI e outras corporaçõc ofr-i
ci~es da Capital, do. Estados e do extrangeiro:

25, Catalog-o dos mappas impressos existentes no Ar
chivo Publico,

1. AIbll.T.D. do Amazonas.
26. ongre!lSO (30

) Pan-Americano, no Rio de Janeiro.

2. AI n ar (Dr. Alvaro Gurge1 de) - Memoria his
torica. Fortaleza 1907.

27. Constituição do Rio Grande do Norte.

28. Constitucion politica deI Equador, Quito, 1907,

3. AIDl.a.nak do MiniBterio da Marinha, 1905, 1906. 29, Direito (O) continuação.

<I. - dos Coneios, V. 1907. 30. Educação Nacional, Revista.

:l. lm.eida. (Franci co de) - Le dictionnaire des ix 31. Eg-as (Eugenio) Guia Eleitoral.
langues.

n. Iv . (Dr. Protasio Antonio) - Re1atorio do Interior
e Exterior do Rio Grande do Sul, em 1906.

3::> Estado (O) da Bahia e a opinião Xaeiona1, 1907.

33. E tatistica d~ importa~ilo e exportação em 1906.

I. - (Dr. João Luiz) - Discursos proferidos na Camara,
em 1907.

34. Fastos do Mnseu Xaciona1.

13. - do Senado de S. Paulo, em 1906.

]4. ..t\..nné (L') Scientifique.

16. - e taU tieo da Republica Oriental do Uruguay, em
1904.

17. - Estati~tica de S. Paulo em J907.

JUani r: sto do Partido Republicano d~ Bahia, apre
sentando o DI'. Joaquim Ignacio Tosta, 1907.

46.

40. - Le microbe de la nevre jaune, decouvert demontré et
c1as~é par ..•

4\, Legislação, 1903 e 1904.

42. Lei~ do Ceará em 1906.

43. - de Matto Grosôo de J906.

.j...L - do Piauby, 1896.

47 . ~.lensag-eDl. do Ceará, 1907.

4, - do Governador do Rio Grande do Norte, em 1007.

49. - do JO vice-pre idente de Matto Grosso, 1907,

50. JUon OI'VO Filho-l!ygiene infantil, confere'
em 1907.

45, LiDl.a Figueiredo (Elpidio de Oliveira) ,Annot:l.ções do
Regu lam'en to do Gde abril de 1907, obre contabilidade
publica do Estado de Pernambuco, 1907.

36. France-BrésiI, revista.

35. Festas (As) Cardinalicias.

37. GaIvão (Dr. Enén-s) - Dualidade da Justiça, no Dis
tricto Federal, Rio, 1907.

38. Jacques Ourique (CCl) - o. Amazonas e o Acre,
Rio, 1907.

39. Lacerda (Dr. João Baptista de) - Contribution h
l'étude du beriberi.

nnu.ario Commereial de S. Paulo, 1905 e 1906.

nnae,,; da assemb1éa dos representantes de Rio
Grande do ·u1.

9, - da Camara dos Deputados, de S. Paula, 1906.

22. - da Tntenll neia Manicipal.

23. - da União dos yndicatos Agrícolas de Pernambuco,
Reci~ 1907.

24. - Semestral.

li. Ar 'hivos da Assi tencia á infancia.

19. Barbo,..;a:E odrig;uc;.:-Contributions du Jardim
ButtLuique rle Rio ue Janeiro.

20. Dar 110 (Ramiro) - Dbcursos pronunciados, no
Senado, sobre as obras do porto de antas.

2l. 1301 tilll de Importação e Exportação do Brazil em
1\)05.

15.

10. - do Congrasso Mineiro, 1906.

11 . - do Congresso do Amazonas, 1906.

12. - do Senado da Bahia, em 1907.

·8.
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51. "";\.Ionteneg·ro (Dr. T. G. Paranhos)-Fallencias.
Bal1i:t, 1906.

52. ='ascilUent.o Silva pIanoel Joaquim do)-Synopse
da Legislação Brazileira.

53. Ordens do dia do Exercito.

54. Partido Republicano da Bahia.

55. Prado (Dr. Antonio da SiJva)-Relatorio ("presen
tado á Ca.mara Municipal de S. Paulo cm 1906.

513. Pl1blicaçõe"" do .\.rehivo Publico Nacional.

57. Reichs Gezesblatt - Berlim, 1905.

58. Reis (JoSé Agostinho do') -Questões economicas. Rio,
1\/05.

59. Regula~nellto das Escolas de Aprendizes Ma
rinheiros, 1907.

60. Relatorio da Associação Geral de Auxilias Mutuas
da. E.F. central do Brazil.

61. - da. Commissão Geographica. e Geologica do Estado de
S. Paulo. ElrpIoração dos rios Feio e Aguapehy.

62. - da Prefeitura do Alto Juruá (10 seme tre de 1906).

63. - do Chefe de Poiicia de Cuyabá.

64. - do Instituto de Protecção e Assistencia á. Infancia,
pelo Dr. Moncorvo Filho.

65. Revista do Instituto Historico e Geographico da
Bahia.

66. Relatorio do Lyceu de Artes c Officios da Bahia,
1905, 1906.

Oi. - e S.vnop e dos trabalho' da . amara dos Deputados
de Minas, em 1906.

68. - e Synopse dos tl'abalhos do Senado de S. Paulo, em
1906.

69. R 1 torio do Ministro da Industria, para 190i.

iO. - do Tribunal de Contas, [906.

71. - do Amazona:, de de a sua fundação iLté á procla.
mação da Republica.

72. Rel>resent.açào da Compauhia Dóc:los de antos.

73. - dos directores e professores do en ino secundaria,
1907.

74. Revista do Archivo Publico Mllleiro.

75. - do Centro Economico do Rio Grande do Sul.

76. IS henk (E.) - A agricultura no I io Grande do uI.

77. lSynopse do~ trabalhos da Cama.ra dos Deputado
de ~. Paulo, em 1906.

7. - dos trabalho do Senado da Bahia, em 1906.

79. Tebiriçá (Jorge) - Commercio de fructas e ver
duras (extracto do Relatorio) .

80. Vieira Souto (Dr. Luiz Raphael)- Notes ur la
comr:nerce i~&ernational, navigation et finance I du
Brésll.

OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRA

1. AIgave (Paul e outros) - Questions MonétrLires con-
tempol'a.ines.

2. Alexandre - Dictionnaire Français-Grec.

3. Annuaire - de la ~Iarine, para 1906.

4. - de I'armée Française, de 1907.

5. - de rInstitut de Droit lnternational.

6. Arana (Diogo Barros) - Histoire de laguerre du Pa
cifiqlle, :2 vols. Pal'is, 1882.

7. Bluntschli - Theorié Geoérale de rE'tat. Paris,
113\)1.

8. -La politique. Paris, 1883.

9. BOlUpart (Raul) -Le «V'étol> do Président de la Re
publique et la. Sanclion ROY<Lle.

12. 13u.llet.in - de la ociété Générale d'Education et
d'Eu eigllemeo t.

13. 'alUões (Luiz de) - O' Luziada. edição do Gabi
nete PorLuguez de L itUl'i\. do Rio de Janeiro.

14. Cases Adjudged in tbe Supremo Court - Unjte(l
States, Reports. V I . 164 a :..04.

15. a ·tro (Dr. :\.t1gu~to Olympio Gomes de) - Trata.do
de AdmiOl. &ra.cão e Direito t\umini'tl·ativo.

16. - Senteo a~ II deei ões em materia criminal.

li. Codig;o Civil e RepLic<t do Dr. Ruy Barbosa, pelo
professor Erne~to arneiro Ribeiro.

18. Cooley (Thomaz)- General principes of ConsLitutio
nal Law ia U. . A. Boston, 189 .

10. Bosc (Henry)- Des Droits Legislatifs du Président des 19. - Tl'eatise of the Coo titutional Limitations. Boston.
E't<lots Unis d'Amerique. Pai'is, 1906. 1903.

II. Buccelli (Vittorio) - Um viaggio a Rio Grande do
uI. Porto Alegre.

r r

20. DCUloloIllbe (C.) - Traité des lois 00 géuéral.
Paris, 32 vols.
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21. Dic ona1'io pOpular - por Pinheiro Chagas, 16 40. O1'tolan (J.) -Législation Romaine. Paris, 1884.
vols.

22. roit ivil por Bandry La. cantenerie. Tables.
41. Pinheiro GuiJnaráe - O ensino Publico,

1907.

23. Du.. ain (Frérejouan) - Jeu et Pari.

24. Io arnhalll (Hary Philips) - The law of Waters
and Watar Rights. RochilBter, 1904.

42. Poillet (Eugéne) - Trailé des Brevets d'invention.
Paris, 1 99.

43. Proal (L.) - Le crime et la peine. Paris, 1 !I9.

95. F rrero (Guilllerme) -Grandeur et Décadenca deRom , 3 vols. 44. Re.cueil Général des Traités, por G. F. Martens.

2G. F rri (Eurico~ _ La Sociologie Criminelle. Paris, 45. Reis (Francisco Sotr.ro dos) - Curso de Litteratura.
1\.Ju5. Portugueza e Brazileira. 4 vols.

:..7. FonLin (Paul) - Gut'!rre et Marine. 46. Revista de Jurisprudencía.

28. 1.' r ire (Dr. Felisbello)- Archivos Parlamentares. 47. Rocha Pombo (José Francisco) - Historia do
Brazil illustrada, ~ vols.

2. Garrand (D.) Oroit Criminel. Pat'is, 19 O.

:10. I-IaDJ._' (E. T.) -Bomplaud, Explorateur ne l'Ame·
rUIue li LI Sud.

31. IIa,ll.'" (J. J.)- D1"oit PC'nal Belge.

Ii,;; L ria, da. littet'a.ura portugueza, por Tlteophilo
Braga. 14 vols.

33.. - de PorLUgal, por Arexa.ndre Herculano, 4 voi-.

48. RouT"ier (John) -~Land Dictionary. Bo,ton, 1897.

49. Tarde (G.) - Etudes pénale; et sociales. Paris,
1905.

50. Taille"Cer (A.) - Traité des marques de fabrique.
Paris, 1906.

51. Tailor (Hllunis) - A Treatise on internutional Pu
bJic La". Chicago. ICJ01.

38. :Uo1' au & Delpech. - Les régléments des As
semblées Legislatives. Paris, 1906.

. 9. <:>rdonneau-"\: (John) - Constitutional logislation
in U. S. A. Philadelphia, 1901.

34. - de Portugal. por Pinheiro Chaga. 12 vol-.

jl'j_ FC l,.,t (DI'. H. Von) - Constitutional and PoliticaI
History ofthe "(;. S. A. Chicago, 1889.

;;6. .IeDJ.oire. du General Baron de Marbot. 75& edição.
3 vols. Paris.

:31. .Iontesquieu - De l'esprit des lois.

- Jurisdiction and proredul'e of t!le ~uprEme Court o
U. S. Roche ter. 1905.

53. i,Tavares: Ba. tos (A. C.) - Cartas de um soli
tario, 1863.

54. Veiga (Didimo Agapito da) - Ma l'cas de fabrica •

55. ~harton and Stille's - Medical Jurisprudence. Ro
chester, 1905.

56. - (Francis)- A treatise of conflits of laws. Rochester,
1905.

•
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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

28 de Maio de 1907 a 9 de Janeiro de 1908

DECRETO N. 1647 - DE 28 DE MAIO DE 1907 DECRETO . 1649 - DE 4 DE JU~mo DE 1907

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

Approva a Convenção assignada, na Haya, por varias Po
tencias em 29 de julho de 1.899, para o ajnste pacifico
dos conHictos internacionaes.

aPre idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Con!ITesso acional decretou e eu sanc

ciono a resolução eguinte:
Artigo unico. Fica Cl.?provada a Convenção para. a so

lução pacifica. dos conflictos internacionaes, assignada, na
Haya, a 29 de julho de 1899, por diver as Potencias; revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro,\) de maio de 190-, 190 da Republica..

AFFONso AUGU TO IOREffiA. PENNA.
Rio-B)·arlco.

DECRETO . 164 - DE 3l DE :llA..IO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á.
sancção

Autoriza. o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Jus
tiça e Tegocios Interiores o credito extraordinario de 1.0:051.$456,
para pagamento de diverso.' despezas do Senado Federal.

O Presidente da Republica dos Estado Unido' do Brazil:
Faço aber que o Congresso 1 acional decretou e eu

sancciono a resolução seguinte:'
Artigo unico. E' o Pr iuente da Republica. autorizado

a. abrir, pelo Uni t rio da Justiça e egocio Interiores, o
credito extraordinario de 10: 051 456, sendo 3:363' para
pagamelíto de de pezas Ceita no enado por occasião da
apuração da eleição presidencial e da solemoidade' de l5 de
novembro deste anno (1900); 2:49 916,para pa.gaplento da
gratificaçõe addicionaes que competem ao empregado da

ecrefaria do enado e con tante do quadro organizado de
accoruo com a deliberação do me mo Senado, de 17 de no
vembro do corrente anno (1906); 3:600 para pagamento de
de ;pezas feitas com a limpeza do editicio e moveis e de sa
larlO de ervente ; 2 O P ~ra pagamento do vencimentos de
um officiaI da ecretaria, d 'de 1 do corrente mez de de
zembro (1906), data da ua nom ação até 31 do me mo mez;
256 . 48 pal'a pagamento dos de dou continuos, correspondendo
ao me mo periodo ; 3.' 92 para o do accrescimo dos do
porteiro da ecretaria, em igual p riodo' 1 . para o do accre 
cimo de 10 %, dos do aj udante des e porteiro, tambem de 18
a 31 de d zembro; revogada a' disposiçãe em contrario.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1907, 190 da Republica.

AFFOl o AUG-U TO MOREIRA PENNA .
..lugusto Tavares ele Ly,·a.

Mantem o direito dos aspiranles a com missarias que não foram incluídos
na reforma por que passou a classe, ficanao addidos ao Corpo de
Commissarios, aguardando vagas, afim de serem promovidos.

O Presidente da Republica dos E ·tados Un ido do Brazil :
Faço s:tber que o Congresso ~acionJ.I decretou e eu sancciono

a re olução seguinte:
Artigo unico. Os aspirantes a commis'arios da Armada que não

foram incluidos na reforma por que pa sou aquella classe ficarão
addidos ao respectivo corpo, uD"uardando vaga , afim de serem
promovido ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Fa)'ia de Menea,·.

DECRETO N. 1650 - DE 6 DE JUNlIO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á. sancção

Concede a pensão mensal de 2M... á viuva e aos filhos do tenente-coronel
Innocencio Fabricio Ferreira de Matto·.

O Presidente da Republica. dos Estado' Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre o Nacional decretou e eu ancciono a

resolução seguinte:
Art. I. o E' concedida a pen ão men 0.1 de 250 â ,iuva. e aos

filho do tenente-coronel fnnocencio Fabricio Ferreira de Matío .
Art. 2. o A referida pensão será distribuida assim: á Yiuva ca

berá 125' e os outro. 125$ serão igualmente repartido~ entre o
filhos, revertendo em favor da viuva os quinhõe pertencentes ao
que, no termos da lei, os forem perdendo.

Art. 3. 0 Todas esta conce ões erão e1fecti\-a' quanto á viuva.
mantendo-se a mesma no estado de viuvez e, no caso contrario, re·
verterá. seu quinhão em beneficio igual aos filhos menore e filhas
solteiras.

Art. 4. o Fica o Governo a.utorizado a abrir o credi nece ario
para immediata execução desta lei.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1907, 190 da Republica..

AFFO, SO AUGUSTO J[OREIRA PENNA.
David Oampista.

1.
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DECRETO N. 1651 - DE 10 DE JUNTIO DE 1907
DECRETO N. 1654 - DE 13 DE JU 110 DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Tniciado no Senado e por eUe enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a lcvantar om uma das praças desta
Capital um monumento ao almirante Banoso, coull11emorativo da
batalha do Riachuelo.

Restabeleco a companhias de aprnnclizos marinheiro nos Estados do
Paraná, E pirito anto. Rio Grande do 1 orte Piauhy, Amazona.
Pará, Rio de Janeiro e S. Paulo.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza a reforma, no posto de all'ores, do enfermeil'o-mor do Hospilal
Central do Exerci·to Hellriqlw José da Rocha.

. APFONSO AUGUSTO MOREmA PIl:. NA..

Bermes R. da Fonseca.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Fa;ço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

reformar no posto de alferes e com o soldo da tabella em vigor o
enfermeiro-mór do Hospital Central do Exercito Henrique José da
Rocha.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907, 19° da Republica.

O Presidente da Republica dos E tados Unido do Brazil :
Faço saber que o Congre so acional decretou e eu ancciono a

re olução seguinte:
Art. 1.0 Além da e 'colas do aprenilize marinheiro oxi tente.

ficn. o Governo autorizado a crear outra nos E tado do Amazona,
ParíL, Piauhy, Rio Grande do orto, E pirito anto, Rio de Janeiro,
S. Paulo e Paramí., á medi(b que a condiçõe financeira do paiz
permittirem.

§ 1. o As escola serão clas ificadas em dua categorias
primaria e modelo.

§ 2. 0 O Governo fará. a classificação de accordo com a impor
tancia de cada uma e fixará. o pe oal.

Art. 2. o A . e cal de aprendize deixarão, d'ora em deantc. d
ser commandadas pelo capitães dos porto e terão pessoal admini 
trativo proprio, escolhido dentre o omciae de reconhecida com
petencia.

Paragrapho unico. Cada c cola, além do que for exigido a b m
da educação physica e do en,ino elementar e Pl'Otl ional, di porêi.
de um navio de dimensões apropriada e convenientemente appa
relha.do para a pratica tanto da parte maritima. como da militar
da profissão.

Art. 3. ° Os marinheil'o procedente da e'cola' que durante o
tempo de erviço activo houver m b m proc dido t ráu direito. na
ituação de reservi tas, a emprego corr pondente á ua habili

taçõe nos ar enJoe., nas capitania e demais repartiçõe da marinha
e nas alfande!!as.

Paragrapho unico. A companhia ou empreza de navegação
que constituil'em o pessoal de convez de machina ele eu navios,
com dous terço<, pelo monos, de se reservi ta , ficarão relevada'
da despezas de emolumento referente a vistorias, despacho do
papei e a um abatimento na taxa d praLicagem de 10 a 15 %.

Art. 4.° A escola que apó dou tl'iennio da. pr ente lei não
pruduzirem pc oal na razão de 33 % elo ua r p etivas lotaçõe
serão extincta .

Art. 5. o O Go,erno abrirá o nece' ario' credit para a.
de. peza' com a execução desta lei.

Art. 6. 0 Revogam- e as dispo içõe em contrario .
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907,19° da Republica.

AFFONSO AUGU TO :\fOREIRA PEN"iA.
Alexandi'i?10 Fal'ia de A.lencC!l·.

AFFO"i~O AUG . TO l\loREIRA. PENNA.

Attgltsto Tava?'es ele Lym.

1652 - DE 13 DE JUNHO DE 1007DECRETO

aPre idente da Republica do Estado Unido do Brazil :
Faço saber que o Congre'o Nacional decretou o ou sancciono

a rcsolução seguinte :
Art. 1. 0 Fica o Pre idente da Republica autorizado a levantar

em uma das praça desta Capital um monumentl) ao almirante
Barro o, commemorati o da batalha do Riachuelo.

Art. 2. o Será desde já consignado para o:fim indicado no artigo
antecedente o credito de 100:00' $000.

Art. 3. o Revogam- e a' disposições em contrariu.
Rio de Janeiro, 10 de junbo de 1907, 19° da Republica.

DECRETO N. 1653 - DE 13 DE JUXHO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Fausto
Alves de Brito o premio de "iagem a que tem direito, e dá
outras providencias.

O Presidente da Republica. do' Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Xaciomtl decretou e eu ancciono

a resolução. eguinte: .
Artigo unico. E' o Pre ident rla Republica antorizado a con

ceder [1.0' Dr. Fausto Alves de Brito o premio de viagem a que tem
direito, sendo-lhe dada plra sua manutenção li. quantia de 4:200~·.

ouro, fazendo para esse fim a necessal'ia opcrJ.ção de credito; re
vogadas as di posições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907, 19° da Republica.

AFFOXSO Au ,USTO MOREIRA PI;: l'iA.

AU!Justo Tavares de LY1·a.

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á sancção

Autoriza a abertura do credito de 35:000$, pat'a verificar, por experiencias
adequadas, o valor do explosivo orrerecido pelo Dr. Alvaro Alberto da
Silva.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir o credito de 35:000.', para verificar, por experiencias ade
quadas, o valor do explo~ivo ofterecido ao Governo pelo Dr. Al
varo Alberto da ilva.

Rio de Janeiro, 13 de junho do 1907, 19° da Republica.

AFFON o AUGU. TO MOREIRA PE"i 'A.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO 1655 - DE 13 DE J'L":'iIIO DE 19 7

, ,



DECRETO N. 1656 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputa10s e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza a conce.são de um ao no de licença ao 2° tenente do do regi.
menbo de artilharia Ricardo de Berredo.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. Fica. o Presidente da Republica autorizado a con·

ceder ao 2° tenente do 60 regimento de artilharia Ricardo de Berredo,
um anno de Licença, com soldo e etapl\, para tratar de sua saúde
onde lhe convier; revogadas 1103 disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA..
Hel'me, R, da Fonseca.

DECRETO N. 1657 - DE 20 DE JUNHO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza a concessão de um anno de licença ao coronel honorario e capitão
reformado Miguel Cabuon du Pin Lisboa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

eguinte resolução :
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica. a con

ceder ao coronel honoraric e ca.pitão reformado Miguel Calmou du
Pin Lisboa, porteiro da Repartição do Estado-Maior do Exercito,
um anno de licença, com direito á atapa, para tratar de sua saúde
onde lhe convier; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREmA. PEN~A..

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 165 - DE 21 DE JUXRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancção

Autoriza o Presidente da Republica a prorogar por iO mezes, com
ordenado, a licença em cujo goso se acha. para tratamento
de saude, o bacharel Manoel Joaquim de Castro Madeira,
pra tican te dos COTreios de Pernambuco.

O Presidente da Republica dos E::stados Cnidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

<li egulllte re olução:
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a

prorogar por 10 mezes, cam ordenado, a lic nça em cujo goso
. e acha, para tratam nto de saude. O· bacharel .'lanoeI Joaquim
de Castro 1IIadeira, praticante dos Correios de Pernambuco; revo
gadas as di posiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 91 d~jlmho de 1907, 190 d<1 Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREmA. PEl lA..
lVigtlel C(!lmon clu Pin e Almeida.

DECRETO N. 1659 - DE 25 DE JUNHO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Appi' va o tratado concluido em 5 de maiu de i906, e tabelecendo a
Cronleil'a entre o Bl'azil e a Colonia de urinam.

O Presiuente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o acional decretou e ea 'ancciono ~

erruinte resolução :
Art. 1.0 Fica <1ppro'Vado, em todas as lutS clausulas, o tratado

concluido e as ignildo nesta Capital, a 5 de maio de 19:) -.. pelos
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plenipotencial'ios dos Estados Unidos do Brazil e dos Paizes Bl\ix08,
estabelecendo a fronteira entre o Brazil e a Colonia de SUl'inara.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de JaneirJ, 25 de junho de 1907, 190 da RepulJlica.

AFFO so AUGUSTO MORElltA. PE:-''N.A..
Ri~-Bl·anco.

DECRETO N. 1660 - DE 27 DE JUNHO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado
á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
.ordenado, ao 20 escriptural'io da Casa da Moeda Pe:lro de Alcantara
Benendes de Araujo Cint!·a.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a con

ceder ao 30 escripturario da Ca a da Moeda Pedro de Alcantara
Benevides de Araujo Cintra um anno de licença, com ordenado,
para tratamento de saude.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MORElltA. PE"'lNA..
David Campista.

DECRETO N. 1661 -DE 27 DE JUNHO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado
á sancção

Equipara a Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no E,tado do Ama
zonas a identica repartição no Estado de Pernambuco.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sanccioIio

a seguinte resolução:
Art. 1. 0 Fica a Delegacia Fi cal elo Thesouro Federal no Estado

do Amazonas equipJ.rada á identica repartição em Pernambuco,
sendo ma.ntidas as actuaes gratificaçõe .

Art. 2. 0 Fica o Poder ]!;xecutivo autorizado a abrir os neces
sarios creditas para esse fim.

Art.3. 0 Rev0.sam-se as di posições em contrario.
Rio de Janeiro, 27- de junho de 1907, 19° da Republica.

A.FFONso AUGUSTJ MOREmA. PENNA.
David Campista.

DECRETO N. 1662 - DE 27 DE JUNHO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado
ã sancção

&1anda aproveitar para o quadro dos empregados de Fazenda os guardas
das Alfanclegas da Republica que tiverem prestado o conCU1"0 ele
primeira entrancia.

O Presidente da Republica dos Estado" Unido do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a eguinte resoI ução:
.A.rt. 1. o Os guardas das Alfandegas da Republica que tiverem

prestado o concur::so de primeira entrallcia a que se refere o artAl
da No'V,t Consolidação das Leis da, Alfandega e Mesas de Rend::ts
serão aproveitados para o quadr'o dos empreuado de Fazend.a, de
pl'eferencia a outro qualquer candidato, em igualdade de condições.

Al't. 2. o Os guardas que tiverem 25 annos de elfectivo serv:ico,
liquidado na fórma das leis de Fazenda, poderão er reformados com
o soldo por inteiro, nos termos do art. 75 da Constituição Federal.
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Art. 3. o Os "uardas poderão, arequerimento seu e ouvidos a
respeito os chefes da respectivas repartições, ser transferidos de
uma para outra Alfandega, não só no ca,o de vaga, como no d
permuta.

Art. 4. 0 O' cargos de commandantes e sargentos das corpo
rações dos guardas serão adquiridos por accesso, tendo-se sempre
em vista a. competencia, antiguidade, conducta e merecimento.

Art. 5. o Os guardas que contarem 20 anuos de bons serviços em
repartições de Fazenda terão uma gl'atificação addicional de 5 "/0
sobre o ordenado, por cada cinco annos que exceder.

Art. 6. 0 Ficam elevados de 2U % os vencimentos das forças
dos guardas das Alfandegas o ~Iesas de Rendas da Republica.

Art. 7. o Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir os
creditos necessario' para oecorrer á despeza de que trata a pre
sente lei.

Art. 8. o Re.ogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 19J7, 190 da Republica.

AFFONSO A G STO MOREIRA. PENNA.

David Campista.

DlWRETO N. 1665 - DE 21 DE JUNHO DE 1907

Iniciado na Ca.mara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

\utoriza aPre idonte da Republica a conceder a Luiz Brito, ajudante
do agente do Correio de Caxias. no Estado do Maranhão, um anno
de licença, com o re pectivo ordenado, para tratamento de saude.

O Presidente da Republica dos Estado Unido do Brazil:
Faço aber que o Congresso acional decretou e eu ancciono <lo

seguinte resolução: .
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a con

ceder a Luiz Britlo, ajudante do agente do Correio de axia, no
E tado do Maranhão, um anno de licença, com o respectivo ord .
nado, para tratamento de sua aude j revogadas a di po içõe em
contrario.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1907, 190 da Republica.

ÂFFO:'<'O AUGUSTO 10REillA. PENNA..

MigHel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 1663 - DE 27 DE JUNHO DE 1907 DECRETO . 1660 - DE 10 DE JULHO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao DI'. Godofl'edo Xavier da
Cunha, juiz federal da ia vara na secção do Distl'icto Federal, um
anno de'licença, com todos os vencimentos. para tratar de sua saude.

Fixa os vencirnento dos funccionarios da Bibliotheea
accordo com a tal ella annexa.

acional, de

O Pre~idente da Republica dos Estado Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo umco. E' o Poder Executivo autorizado a conceder ao

Dr. Godofredo Xavier da Cunha, juiz federal da la vara desta Ca
pita.l, um anno de licença, com todos os vencimentos. para tratar
de sua saude onde lhe convier j revogada as di po ições em con
trario.

Rio de Janeiro, 2i de junho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREillA PENNA..

Augusto Tava"es de Ly?·a.

O Pre idente da Republica do E tados Unido do Brazil :
Faço s bel' que o Congresso acional decretou e eu sancciono a.

re olução seguinte:
Art. 1. o Os vencimentos dos funccionarios da Bibli thoC3. Na

cional serão pagos de accordo com a tabella. annexa.
Art. 2. o Revogam- e as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREl:R.A PENNA.

Augusto Tavares de LYl"a.

Tabella dos vencimentos dos fllIlccionarios da Bibliotbeca Na·
cional a que se refere o decreto n. 1666, desta data

DECRETO N. 1667 - DE II DE JULHO DE 1907

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1907. - Augusto Tava"es de
Lyra.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presid nt da Republica a conceder a Francisc Joaquim
Bethoncourt da Silva, director do Archivo Puhlic racional, um anno
de licença com ordenado.

O Presidente da Republica dos Estados Un.idos do Erazil:
Faço saber que o Congre so Nacional decretou e eu sane·

ciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica a con

ceder a Francisco Joaquim Bethencourt da ilva, director do Ar-

10: 00"000
9:000'000
6:000 000
4: O 000
5:400 000
3:900 000
2:700 000
3:600 000
3:000 000
2:400 '000
2: 100 000

Director.....................•.•..•.•.•...•.......•
Chefe de secção ...............................•....
Primeiros ofliciaes e ocretario .
Seaundos officiaes , .•..•...•
Conservador , ...•......
Amanuenses .
Au:'{iliares .
Electricista ..............................•.........
Porteiro .' .........................•........... , .
Ajudante de porteiro .
Continuas.................................•........

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' autorizado o Presidente da Republica a
cot.'ceder :t João Lopes Brazil, telegraphist:L de 3~ classe da Es
tr.ada de Ferro Central do Brazil, seis mezes de licença, com
ordenado, em prorogação da que obteve, para tratar de sua
saude onde lhe convier; revogadas as disJlosiç-es em contrario.

-Rio de Janeiro, Z7 de junh de 1907, 190 da Republica.

A);'FONSO AUGUSTO ~10RElRA PENNA..

lI:figue~ ·Calmo" du Pin e A~meida.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

DECRETO N. 1664-DE 27 DE JUNHO DE 1907

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a João Lopes
Brazil, telegraphista de 3' classe da Estrada de Ferro Cen
Lral do Brazil, seis mezes de licença, com ordenado, em
prorogação da que obteve, para tratar de sua saude onde
lhe convier.

, r
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chivo Publico Nacional, Licença por um anno, com ordenado, para
tratar da sua saude onde lhe convier; revogad IS as disposições
em contrario.

RIO de Janeiro, 11 de julho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Ta1Jal'eS ele Lym.

DECRETO N. 1668 - DE 11 DE JULlIO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Repnblica a conceder a Octavio ~Ioniz de onz a
labeIlião da Prcf,·itu.ra do Alto Pu.rús, um anno d' licença na fórm ~
da lei. '

O Pre idente da Republica dos Estados Unido do Brazil :
Faço saber qu o Congresso acional decretou e eu ancciono

a seO'uinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

conceder a Octavio Moniz de SouZJ., tabelliâo da Prefeitura do Alto
Purl1s, um armo de licença, na fõrma da lei; revogadas as dispo
siçãe em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1907, 190 da Republica,

AFFONSO AUGU TO fOREIRA PENNA.

Augusto Ta1Jal'eS de Lyra.

DECRETO N. 1669 - DE 11 DE JULHO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Repnblica a abrir ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Pnblicas o cr~d to extraordinario dJ 3:000"', para
occorrer ao pagamento da desapropriação, por utilidade publica, de
duas casas sitnadas no terr no fronteiro ao Jardim Botanico.

O Presidente da Republica dos E tado Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre o acional decretou e eu sancciono

a eguinte resolução:
ArtiO'o UllÍco. Fica o Presidente da Republica autorizado a

a.bril' ao linisterio da Indu 'tria, Viação e Obras Publicas o credito
extraordinario de 3: 000 , para. occorrer ao pagamento da desapro
priação, por utilidade publica, de dua casa de ns. 27 e 33,
situadas no terreno fl'onteiro ao Jardim Botanico' revogadas as
di pJ ições em contrario,

Rio de Janeiro, 11 de julho Je 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGU TO ~IOREIR.A PEN 'A.

JIiguel Oalmon du Pill e Almeida.

e execução dos melhoramentos necessarios á Estrada de Ferro
Oe te de Minas; revogadas as dispo içõe em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA,

Miguel Oalmon du Pin e Almeida.

DECRETO 1 • 1671 - DE 17 DE JULTIO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito de
13:500$. supplementar á verba 2" do art. 22 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1906. .

aPre itlente da Republica dos E'tados Unidos do BraziI:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução:
Artigo unico, E' o Pl'esidente da Republica autorizado a

abril' ao Ministerio da Guerra o credito de 13:50 , upplementar
á verba da rubrica 2" do art. 22 da lei n. 1617, de 30 de dezembro
de 1906, para occorrer ao augmento de vencimentos dos juizes
togados do Supremo Tribunal Militar, de accordo com o art. lO da
lei n. 1625, de 2 de janeiro de 1907 e em virtude do al't, 17 da lei
n. 149, de 18 de jullJO de 1893; revogadas as di po içõe em con
trario.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1907 190 da Republica.

.ÁFFoNso AUGUSTO MOREIRA PE NA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1672-DE 18 DE JULHO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Fazenda os credi tos 6upplementares de 30:000$ e 70: 000$, âs
verbas 23" e 30" do art. 45 da lei n. 16i7, de '30 de dezembro
de 1906.

O Presidente da Republica dos Estado:l Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a

seguinte re olução:
Artigo unico. E' o PresidenL da Republica autorizado a

abrir ao Ministerio da Fazenda os creditus sllpp!ementares de
30:000 e 70:000 , papel, á verbas 23" e 30" do art. 45 da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 19 6; revogadas as disposições em
contrario.
-r Rio de Janeiro, 18 de julho de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Da1Jid Campista.

DECRETO 1670 - DE 11 DE JULHO DE 1907
DECRETO N. 1673 - DE 18 DE JULHO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Repnblica a abrir ao ~1inist~rio da lndnstria,
Viação e Obras Publicas o credito csp cial de 1.0) :000$, para acqui
sição de material fixo c rodante e execução dos melhoram 'ntos n ce 
sarios li Eslrada de Ferro Oeste de Minas,

o Pr ideate da RepubliClt do \!; tados Unido" do Bl'azil:
Faço a.ber que o Congl'e:>s acional decretou e eu aucciono

a eguinte 1'e olução :
Artigo unico. Fica o Pre ideate da Republica .autorizado. a

abrir ao linisterio da Indu tria, Via.!,'ão e Obra Public3. o credito
especial de 1. 000: 00 ", para acqui i!,'ão de material fixo e r dante

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

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito de 12:276$398, supplementar â verba
Alfandega~.~do orçamento de 1907.

O Pre idento da Republica dosEstado Unido do Brazil :

Faço saber que o Congre o acional decretou e eu ancciono a
seguinte resolu!,'ão :

Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizada a abrir
,to. Ministerio da Fazenda o credito de 12:276 39, upplementar á
verba-Alfandega -do orçamento vigente, paraoccorrer á despeza.
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DECRETO N. 1677 - DE 25 DE JULHO DE 1907

DECRETO . 1676 - DE 1 DE JLLflO DE 1007

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre~idente da Republica a conceder um anno de licença
com ordenado ao 2° escripturario do Thesouro Federal R&ll
mundo João d08 Reis Lisboa.

O Pre'idente da Republica do E tado Unido d B1'azil:
Faço abe!' que o ongre so acional deeretou e u sancciono

a re olução seguinte:
Aetigo uoico. E' o Pre idente da Republica autorizado a coo

ceder um anno de liconç com ordenado a Raymundo João dos Reis
Li boa, 2° e cripturario do The ouro Federal, para tratar de sua
saude onde lhe convier; revogada a disposiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1907, 19° da Republica.

AFFo. o AUGUSTO MOREIRA. PEl'NA.

David Campista.

16713 - DE 25 DE J LHO DE lO07DECRETO

Iniciado nDo Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pl'esidonLe da Republica a concodor um anilo de liconça, com
ordenacl0. ao 30 úmcial da Secretaria ela Jus Liça c N gocios lntoriore
Erne to Epaminondas de Ca troo

O Pr i<.lente da. Republica dos E-tado nido' do Brazil:
Faço aber que o Coogres o 1 acional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Art.igo unico. FlCa aPre idente da Republica autorizlLdo a

conceder um anno de licença, com ordenado, no 3° omcial da Se
cretaria da Ju ti<;>a e Negocio Interiore Erne ,to Epaminondas de
Castro; revoaadas as disposi<;>ões em contmrio.

Rio de Janeiro, I de julho de 1907, 19° da Republica.

AFFO:'\SO AUG1:STO ~IOREIRA PE. NA.

Augusto Taual'es de Ly,·a.

re;'nltante da execuçã.o do decreto legi lativo n. 1594, de 20 de
<.lezembro de 19J6, que concede mais dua~ quotas de gratificaçào
aos fiei de n.rmazem e aos ajudn.ntes da capata.zia da Alfandega
<.lo Rio de Janeiro; revogadas a disposiçõe' em contrario.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 1907, 19° da Ilepublica.

AFFON o A 'GU'TO :\IORE1RÂ. PENNA.

Dal;id Campista.

oPresideate da Republica dos Estad~ Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu :m.ncciono

a s~guinte re olução : .
Artigo unico. Fica relevada da pre cripçã.o em que incorreu

D. Laurinda Ercilia Adelaide da Rocha, para que po sa receber no
l11e ouro Fadera1 a monsalidades a que tem clireito, 26s250. cor·
respondent s à qual'ta, parte do soldo que vencia seu irmã.o, o
tenente do Exercito Pa,ulo Antonio da Rocha, a contar do dia 13 de
abril de 1894 até 4 de março de 1906, abrindo o Poder Executivo
p'U'a isw o credito necess:wio; revogadas as di po ições em con
trario.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1907, 19° da RepubliclL.

AFFOI so AUGUSTO :\IOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 1675-DE 18 DE JULHO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Dero:;a o art. 4°, § 60 ,2a parte, do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro
<le 1890, e o at·t. 189 do decreto n. 370 de 2 de maio do me mo anno
e dá outras providencias.' ,

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Releva da prescripção em que incorreu D. Laurinda Ercilia
Adelaide da Rocha, para receber a quarta parte do soldo que
vencia seu irmão, o tenente do Exercito Paulo Antonio da
Rocha.

DECRE:TO 1 • 1674 - DE 18 DE JULllO DE 19)7

o Presidente da Republica do~ E tado Unido. do Brazil :
Faço saber que o Con<rresso Nacional decretou e eu sancciono

a resolu<;>ão seguinte: o

. Art: 1.:° Não. e suspenderá o julgamento da partilha por falta
ue 1Dscl'lp~ao da hyp theca legal do menore ou interdictos; mas,
uma ,:yez Julgada, promover[t,. o juiz, sem domora, a referida in
scrlp!,'Do.
. Art. 2." Não é _e,soncial, na escripturas de hypotheca conven

cl~n?-l, a declaraçao de estarem ou não os bens hypothecados
sUjeitos a outras hypotheca' legaes.

§ 1.°. A' es !iptllra' em que se omittirem taes declarações,
Dem por u~so 'erao nulias de pleDo direito, mas darão logar, contra
o mut~larlO ou outorgantes, á pena criminal de e tellioDato a
rcquerImentJ .d.o contractante prejudicado ou seu' succes~o~es
ljuando se vel'lticar má fé. '

§ 2. 0_Pra ume-se má .fé sempre que o mutuario ou outros outor
gant~s nao 'p0.:!suam m~lOS de reparar o prejuizos cau-ados pola

e referIda 01111 sao.
.;4.rt. 3.°. Ficam derogados o art. lS9 do decreto n. 370,

de ~. de maIO de !S90.; o art. 4°, § 6°, 2a parte, do decreto
n. 109 1:, de 19 de JanClro de lS90, e rcvoO'adas as cUsposições em
c ntrarlO. o

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1907, 190 da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENN....

Attgusto Tavares ele Ly"a.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pela mesma enviado á
sancção

Eleva os vencimentos do director e do medico da Casa de Cor
recção da Capital Federal, as dia rias dos guardas internos e
externos, a gratificação do enfermeiro do me mo estabeleci
mento e os vencimentos do director da Casa de Detenção,

O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres 01 acional decretou e cu 'ancciono

n. 1'e olução eguinte:
Art. 1.0 Ficam elevado respectivamente a 9:000" e a 6:00 ,

o; vencimentos do dir ctor e do medico da Casa de orrecção da
Capital Federal, percebendo o primeiro 6: 000,' de ordenado
3:000:" de gratificação, e o segundo 4:000'· de ordenado e 2:000' de
gratificação, ambos 'em mais direito á diaria que actualmente
percebem.

Art. 2.° Ficam igualmente levado : a I"' 00 a diaria do'
guarda internos e a 1 200 a dos externo' a 1:500 a gratifi
cação annual do enfermeiro do mesmo estabelecimento.

Art, 3.° Ficam tambem elevados a 9:000" annnaes o; venci·
mentos do director da Casa de Detenção.

Al't. 4.° Revogam. e as dispo'ições em contrario.
Rio d.) Janeiro, 25 de julho de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PB, NA,

Augusto Ta'l)aI'es ele LYi"Ct.



-9-

DECRETO N. 1679 - DE 25 DE JULHO DE 1907

IniciadJ na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a applicar ao preparador de
histologia da Faculdaue de Medicina da Bahia Dr, Julio 'Sergio

'Palma a disposIção da lei n. 138, de 21 de julho de 1893.

O Pre idente da Republica do:' E tado Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso Nacional decre&ou e eu sancciono a'

res lução 'eguinto:
Artigo unico. Fica o Pro ide!lte da Republica autorizado a

appl icar ao preparador de histologia da FacuLlado de Medicina da
Ballia Dr, Julio er"'io Pa.lma, a dispo"ição da 1 i n. 13 , de 21 de
julho ue L 03, consider<J.ndo·o substituto da me ma FacuLda.de e
do'ignando-Ihe a. secção que lhe compete pelas provas dadas em
concnr o; revooadas as dispo 'iç'ões em contrario,

Rio de Janoiro, 25 do julbo de 1007, 19' da. Republica.

AFFON o AUGUSTO M REIRA. PE~'NA.

...lugusto Tava?'es de lAp'a.

DEliRETO X. 1680 - DE 31 DE JULLlO DE 1907

Promulga a Convenção concluida p,m Genebra entre o Brazil e
varias Potencias em 6 de julho de 1906, para melhorar a sorte
dos feridos e enfermos nos exercitos em campanha.

O Presidente da Republica dú Estados Unidos do Brazil:
Tendo o Congre'50 Xacioual approvado, em 20 de dezembro da

1906, a Com'enção para melhorar,~ orte dos reridos e enfermos no
exercitos em ca.mpa.nha, c ncluidu. em Ganei'ra a 6 de julho de 1906
antre o Brazil e varia Potencia.' e tendo sido a 18 de junho ultimo
depositada em Berna a car ta do ratificação brazileira :

Decreta. que a m m<J. Convenç-.ão aja ob er-rada e cumprida tão
inteiramente como nella se contém.

Rio de Janeiro, I de julho da 1907, 19' da Republica.

AFFO:"lSO AUG BTO MOREIRA. PE:"\XA..

Rio-Branco.

Conv nção d <> de julho de 1906, a que se
refere.o decreto acilna

Convention pour I amélioration du sort des blessés et malade5 dans
les armées en campag-ne

(6 juillet 1906)

a laje 'tê l'Empéreur d AlJemagne, Roi de Pru~ e' Son Excel
lencu le Présidl'nt de la République Argentina; a i\Taje té l'Em
péreur d'.\.utriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apo tolique da Hon
gria ; Sa ~Iaje"1ê le Roi des Belga ; on Alte se Royale le Prince de
Bulgal'ie; on Excellence le Pré ident de b République du Chili .

a M.tje tê l'limpêr til' da hine' a Maje t; le Roi de Belga" ou
y rain do l'Etat [udépendant du Cougo; a MaJestê l'Empêreur de
Corée; .~a Maj tê le Roi da Danomark' a Maje tê le Roi d'Es
pagne; la Pró id nt eles Etat ni' d Amérique; le Président de
.l!:tats Unis du Br ':-oil . le Présid ut de li:tats !li M xicain ; 1 Pré
sid~nt de la République Françai e; a :.\lajo'té le Roi du RO~'aume-

Ul de Ia Grande Bretagna et d'Irlandc, Empéreur des [udo ; Sa
lI<J.je. t. le Poi de Helenes; le Pr ident de ln. Républiquo da Gua
temala; le Pró ident de la Républiqua de Honduras ; ~a Majosté le
Roi d'ltalio' a i\Iaje té rEmpereur du Japon; on Alt 'se Royale
I Gmnd Duc de Luxambourg, Duc de Na,s:Lu' on Alte 'e Royale le
Prin a da :.\lootan gl'O; a :.\1ajest lo Roi de I oruege ; \ n. Maje té la
Reine des Pays Ba ; la P!'ê id nt de la République du Pérou; a
Iajestc lmpériale le Schah d Per o; a Majesté lo ROI c\e Por

tu"'a I et des Algarves, atc.; Sa MaJesté le Roi de Roumanie; a Ma
.iesté l'Emp sl'oar do Toute le, Ru ias' a i\'1a.jesté la Roi de erbie;

'êJ, laj tt:í la Roi de Siam; a 11'1n.jc t le [oi de uMe; la Con eil
FCdér,1! Suissa' le Pré ident do la République Oriental de l'Uru.
guay:

E'galement animés du désir de diminuer, autant qu'il depend
d'eux, les maux in 'éparable de la guerre et voulant, dans ce bm
perfectionuer et compléter les di, positions convenue' i.L Gencve, le 22
aout 1864, POUl' l'a.mélioration du sort des militaires blessé" Ott mu
lades dans les armées eu campa"'ne:

Ont ré;olu de conelure une nouvelJe Convention à cet e[et, et
on nommé pour leur Pléuipoteutiaires. a,oir:

a ~Ia.je 'té l'~mp('reur d'AUemagne, Roi de Prus e:
S, E. L le cbambeUan et eonseiller intime actueI A. DE Bl:

LOW, envoyé extraordinail'e et ministre plérripotentiaire à
Berne;

M. le o-énéral de brigade baron de MA:"ITEUFFEL, ~L le médo
cin-inspectenr, médocin général Dt'. VlLLARET (avec ran'" de "'úné-
ral de bri,cade) ; o <>

i\1. le Dr, ZORX, conseiller intime de ju,tice, profes'enr ordi
naire de droit ã. l'Univer ité de Bonn, 'Yndi de la couronue.

Son ExceUence le Présidont de la République Argen
tino:

S, E, 1. Enrique B, MORENO, envoyé extraordinàire et mini tro
plénipotentiaiTe ã. Berne ;
'. M. Molina ALAS, consul général en uisse.

a Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et
Roi ApostoLique de Hou"'ric:

. S. E. M. le baron Heidler d EGEREGG et YRGE:\ TEI:'\", C u
seilier intime actuei, envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaira it Berne.
: a ~'1a.jesté lo Roi des Belga,:

M. le col01'1el d'état-major comte de T'SERCL.AE , ch f d'état
'major de la 4me circonscription militaire.

on Alte'se Royale le Prince da Bulgarie:
M. le Dr, :\Iarin ROl:s EFF, directeur du service sanitaire, i\1.1e

capitaine d'état-major Boris IRlIlAKOFF.
. on Excelleuce lo Président de la République du Chili:

L Augustin EDWARD, en,oyé extraordinaire et mini tre plé
rrinotentiairo.

- a :.\Iajesté 1 Empereur de Chine:
. E. 1\1. Lou T E::'\G T~IA.xG, envoyé o:üraordinaire at ministre

plénipotentmire u. la Haye.
, . :L :\Iajesté le Roi des BelO'es, Sou.erain de rEtat Indépen·

dent du Congo:
, 1\1. le colooel d'état·major comte de T'SERCLAE , chef d'éta.t-

major de la 4me circonscription militail'e de Belgique.
. ' a Majesté l'Empereur do Cor~e:

,S. E, 1\1. lU.TO T umetada, envoyd extraordinaire et ministre
plérripotentiaire du .lapon it Bruxelles.

a Majesté le Roi de Danomark:
M. Laub, méde iu géndral, cuef dLI co"ps des médecins de

rarmée. ,
Sa Majesté le Roi d E"pagne:

S. E. 111. ilverio de BagueI' r COl'"i, Comte de BagueI', i\1i
Di tre Ré ideiit.

La Pr1sident des E'tat" Uni d'Amél"ique:
i\1. William Cary aoger, ancien ou - ecrétaire de la guerro

des E'tat . ni d',AnH!riql1e;
1\1. le contre-amiral Charlo perl'Y, prétidont de l'écolo

de guorre ll<wale ;
M. le O'énéral de brigado GOJrge B. Dan, avocat général

de l'armée;
M, le gén }ral de brigado Robert:.\1. Q'reiUL mMocin général

do l'arméC.
Lo Pré ident des E'tats Unis dn BI'é'il:

1\1. le Dr. Çarlo LemO'ruber-KropC chargé d'a:lfail'e à,

Berne:
i\L lo C010U31 dn génie Roberto Tl'oml)Ow'ki Leitã.o d'Almeid:l,

attaché militair à h~ légatiou du Bré"iI itBernc.
Le Pt'éSident f[ 'E'tat' Unis :.\[oxicain :

1IL le génér,ü do hrigad .lu :\la1'ia. Peroz.
Le Pr~ 'ident de la Républillue Françai'o:

" E. :.\1. Révoil, <l.l11b:l." adeur à Berne;
M. Loui Rtinault, mombre de nu titut de Fl'anee, mini tI'

plénipotoutiaire, jUl'is on ult du Mini terc do' A1Taircs E'trange·
ros, profe 'eul' U. I<t F<l.cnlté de Dl'oit de Pari' ;

M. le colouel ln'oyeté d artilloric do ré ervo Olivier;
1\1. lo médeciu prin(;jpaI de 2m' la: a Pauzat.

a Maje,'td lo R i de Royaume Uni da Grande Brotagne et
d'Mando, Emperoar de Inde :

1\1. lo major général ir John Charle3 Ardagh K. C. 111. G..
IL C. r. E., C. B.; •
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M. le professeur Thomas El.'skine Holland, K. C., D. C. L.,
Sir John Furley, C. B. ;

M. le li utenaut colonel William Grant Macpherson, C. M. G.,
R. A. M. C.

Sa Majesté le Roi des Helenes:
M. ficheI' Kebedgy, professeur de droit international à l' ni

versité de B rne.
Le Pré ident dela République de Guatéma!a:

M. j\Ianuel Arroyo ch~rgé d'aU'aires à Paris; ,
M. Henri Wi wald consul général à Berne, en résldence à

Geneve.
Le Président de la Républiqu de Honduras:

M. O cal' Hrepel. consul génúral à. Berne.
Sa Majesté lo Roi d'[talie: , ,

M. le Marquis Ro'" r Maurigi di Castei Iaurlgl. colonel da,as
ou armée, grand oflicier de on ordre roSal de les . MauflCe

et Lazare;
M. le m .ior général médocin Giovanni Randone, inspecteur

sanitaire militaire, commanl1eur de Son ordre royal de la Cou
roune d'Italíe.

<lo Majesté l'Empéreur du Japon:
S. E. M. I ato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministre

Illénipotentiaire à BruxeUes.
San Altes e RoY,11e le Grand Duc de Luxembourg, Duc

de I assau:
M. le calonel d'é at major Comte de T'serclaes, chef d'éttLt

major de la 4me circon cription miJita.ire de Bel"'ique.
Son Alte e Royale le Prince de Montenegro:

M. E. OdieI', envoy~ extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de la Confédération ui se en Rus'ie, MI'. le c lonel MuI' et,
médécin en cbef de 1armée fédérale 'ui"e.

Sa. Ma.je té le Roi de ~orvege :
M. le capitaine Daae, dll corps anitaire de 1'armée nor

végieune.
Sa Majesté la Reine des Pays Bas:

M. le lieutenant-généra! en retraite Jonkbaer J. C. C. Becr
Portugael, membre du Con eil d J!:'tat ; ,

M. le colonel A. A. J. QuanJer, omOler de santé en chef de
1erc classe.

Le Président de la RépubJique du Pérou :
M. Gustavo de La Fuente, pramier secrétaire de la Légation

du Pérou ii. Pari .
Sa Majesté Impériale le chah de P rse :

S. E. M. Samad Khan Momtaz-o;·Saltaneii, envoyé extra
ordinaire et mini'tre plénipotentiaire à Paris.

Sa. Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.:
S. E. M. Alberto de Oliveira, envoyé extraordinaire et mi

nistre plénipotentiaire à Berne ;
M. José Nicolau Rapo o Botelbo, colonel d'infanterie, ancien

député, directeur du Royal College Militaire ii. Lisbonne.
Sa Maje té le Roi de Roumanie :

j\I. le Dr. Sache Stephanesco, colonel de ré erve.
Sa Majesté I'Empereur de Toutes les Russies :

S. E. M. le con eilier privé de Ma.rtens, membre permanent
du conseil du Mini.,'tere des Atraires Étra,ngeres de Rus'ie.

Sa Iajesté le Roi de erbie:
M. Milan st. Iarkovitch, ecrétaire général du MiniJlere do

la Justice;
M. le colonel Dr. Sondermayer, chef de la divi ion sanitaire

au Ministere de la Guerre.
Sa laje té le Roi du Siam:

• M. le prince Charoon, chargé d'alfaires à Paris;
L Corragioni D'orelli conseilier de légation à Paris.

Sa Majesté le Roi de Suêde :
M. Sõrensen, médecin en chef de la 2m• division de l'arm~e.

Le Coosei! Fédéral Sui ' e :
M. E. Odier, envoyé extraordinaiee et, mini ire plénipotentiaire

en Russie;
M. le colonel Murset, medécin en che1' de l'armée fédérale.

Le Président de la République Orientale de l'Uruguay:
M. Alexandre Herosa, ch_Lrgê d'affaires à Paris;
Lesquels, apre s'être communiqué leus pleins pouvoirs, trou

vês eIl'bonne et due forme, sont convenus de ce que suit:

( .

CHAPITRE PREMlER

Des blessés et malades

ARTICLE ler

Les mUitaÍl'es et le autre per ounes officiellement attachés
aux armée , ]ui eront ble sé' ou malade, devront ~tr respectés
et oignés, an' di tinction de nacionalité, par le bellig rant qui
le aura on on pouvoir,

Toutefoi , le belligérant, obligé d'abandoner des malades ou
des bles és à on adver 'aire, !ai sera, aveo eux, autaot que le oir
eonstances militaire; Ie perm ttrant, une partie d son personnal
et de son materiel aoitaire pour coml'ibuer à les soigner.

ART. 2

ou réserve des soins à ]e11r fouroir en vertu de l'article pré
oédent, le bl é' ou malados d'une arméa tombés au pouvoir de
l'autre belligérant oot prisonoie de guerre et les regle Il'éné
rale du droit de' gent concernaot le' prisouniers leur ont appli
cable .

Cependant, le~ belligérants restent libre de stipuler ntre
ellX, a J'égard des pri onuiers ble sll ou ma.lade, elles clau es
d'e:c ption ou de faveur qu'iI j ll"'erOllt lltile ; ils auront, notam
ment, la faculté de conveoir :

De e remettre rSciproquement, apre un combat, les bll3l:
lai é SUl' le cllamp de batallle;

De reovo)'er dau leur pay , < pr les avoir m' en état d'être
trao porte ou apre gllérison, le ble é ou malade qu'li ne vou-
dront pa garder pl'i oonior ; ,

De remottre iL un Etat neutr , du con entem nt docelui-ci,.d '
bles e ou malad de la. pa.rtia alverse, ii. la cbarge pa.r 1'Etat
neutre de los interner j u qU'à la fin d ho tilités.

ART, 3

Apl" chaque combat, l'occupaot du champ de bataille prendl'o.
de mesure pour rechercher les bles"és et p UI' le faira protégor,
ainsi que la morts, contre le pillage et 100 mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumatioo u ]'incinération das mort
soit précedée d un examen attenti1' de leurs cadn.vre

ART. 4

Chaque belligérant envol'ra, d~ CIU'H era. po'sibl , aux auto
rités de leur pays ou de leur arm "U les marque ou pi ce mili
taires d idpntité trouvés sur le mOl't et 1état nomioatif des
ble é" ou malarles recueilli par lui,

Le belligérant "le tiendront réciproquement au courant de'
intern ments et de mutations, ain i que de' entrées dans les
1lôpitaux et des déces survenus parmi le ble éS t malad en lem
pouvoir, IIs recueilleront tou les objects d'un u age p ronneI,
valeurs. lettres, etc., qui eront trouvés . UI' le champ do bataille
ou déiais é, par les ble; és ou malade décéd> dan le tabU ements
et fOl'mation sanitail'e, pour les fairc transmettre aux interes-és
par les autorit~s de 1 UI' pays.

ART.5

L'autorité militaire pourra faire appel au zele chal'itable de
habitants pour l'écueillir et soigner, ou" son contrôle, des ).>Ie ~
ou malados des <1rmées, en accllrdaot aux per80nne ayant répondu
à cet appel uno protection -péciale ot cortaioe immunité'.

CHAPITRE II

Das formatioos at établlssements sanitaires

ART.6

La formatioos sanitaires mobiles (c'est-t\-dire cellc qui 'OJlt
de tinées ii. aúompagner le armées eo campagoe) et le étabIL e
men ts fixes du service de santé seront r specté at proteg<: par les
beUigérants.

ART. 7

La protection due aux formations et établissements anitaircs
cesse si 1'00 en use pour commettre des actes nuisibles à. l'ennemí.
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ART.8

Ke ont pu, considerés commo étant do nature ii. priveI' une
form<1tion ou uu établissement sanitaire de la protectlon assurée
par l'article 6 :

1. Le fait que le personnel de la formation ou de l'établisse
meot e't armé et qu'il use de . e,' u,rmes pour sa propre dé
reu e ou celle de ses malades et bles és ;

li, Lo fàit qu'tI. défaut d'infermiers armés, la formation ou
l'établi, emeot eat gardé par uo piquet ou des sJntinelies munIs
d'till mandat régulier ;

m. Le fait qu'i! est trouvé daos la formation ou l'établisse
meot des armes et cartouches rétirés aux blessés et n'ayant pas
encoro été versés au service compétent.

CHAPITR8 UI

Du p e r s o 11 n e 1

ART.9

Le p rsonnel exclu ivement atrecté iL l'eolevement, <1U trans
port et au traitement de ble és et de malades, aio i qu'à. l'ad
mini 'tration de formation et établi emeots sanitaires, le au
mÍlnieJ' attaché aux arméc, eront re pectés et protégés, en
tout circonstJ.nc . 'H- tombent entre les main de l'enoemi, ils
n . er nt pa' traité c mme pri 'onnier de guerre.
. s lli po ition 'appliquent <l.U persoonel de garde d) forma
tion et établi ement sanitaires dans lo C1' prévu à I'article 8,
n.2.

ART. 10

E·t a -imillé au per.wnnel vi"é ii. l'article pr cédeot le person
nel de Soeiét ~ de sec UI' volontaires dftment reconnus et auto
ri é p LI' leur Gouvernement, qui era omployé dao les formatioos
eL Í'tabli~ ement anitaire de- armée. ous la réserve que le dli
p r 'onnel era oumis aux lois et réglements militail'es.

Chaque Etat doit notifier a l'autre, oit de les temp de paix,
oit illouverture ou au eour de" ho tilités, eu tout ca avant tout

emlJloi etrectif, les nom- de oeietés qu'il a autorisées ii. prêter
loul' coocàur.), sous a re.. pon abilité, au service sanitaire offieiel
úe ses armée

ART. II

Une ocieté recoonue d'uu pay. neutro ne peut préter le con
e nrs de e per' nnels ot formations anitairos iL un belligérant
(lU avec I'a 'ntimeot pr(lalable de ou propre Gouvernement et
l'autori ation du belligérant lui-même.

. Lo belli::éraot qui ao accept i le ecours est tenu, avant tout
emploi, d e~ 1àire la uotification ii. 00 onnemi.

ART. 12

Le per onne designées dans le a.rticl n, 10 et li continueront,
apre qu elio eroot tombée au pouvoir de l'ennellli, à remplir
leurs fouction ou a direetion.

Lor que lour concour ue era plu iudi peu abl , elies seroot
renvoré 'à leul' arméo ou iL leur par uaus le délai et suivant
l'itinl1raire compatiblos avec le, nece sités militaire .

EU mporteroot alor ,le effet. los in truments, les armes
et le heva.ux qui ont leur propriété particulicre.

L'onnemi a urera au per onnel yi'é par l'al'ticle 9, pendant
qu'il era en on pouvoir, le même aliocation et la même solde
qu'au personnel de même grade~ de on armée.

CHAPITRE IV

Du matériel

ART. 14

Le' fOl'mation sanitair03 mobile' c n-:erverout, i elie tom
bent Q.U pouvoir de l'enuemi, leur matél.'iel,y compri' les attelage ,
quel quo Jient les moyen de tra.n port, et le pel'sonnel conducteur.

Touterois. l'autoriM militair compétento aura. la fa,eulté do
'eo ervir pour les oin des bles é t ma.lade ; la re titution du

m,Ltéri 1 aura lieu dan I coodition prévue pour le per'onnel
St\Ditaire, et autant que possibl , en mê)l1o temp...

ART. 15

Les bâtimeuts et le matériel des établissements fixe démeu
reot soumis aux lois de la guerre, mai ne poarront êtr detour
né de leur emploi, t<1nt qu'ils seront necessaires aux bles'é et
aux m<11ades.

Touterois, les commandant de troupe d'opération pourront
en disposer, en cas de oéce'sités militaire importantes, en assu
rant au préalable le sort des ble sés et malades qui s'y trouvent.

ART. 16

Le matériel des sociétés de secours, admise' au hénefice de la
Conveotion eonformément aux cooditions détermioées par ce11o-ci,
e't con 'ideré comme propriété privée et, comme tel, re~pecté en
toute circon tance, sauf le droit de réqui itions reeonnu aux beili
gerant elon les lois et usage de la guerre.

CHAPITRE 'V

Des convois d'êvacuations

ART. 17

Les convois d'évacuations eront traités comme le formations
sanitaires mobiles, sauf los ilispositions spéciales suivante.s :

I. o Le belligérant interceptant un convoi pourra, i les néces
sités militaires 1exigent, le disloguer en e chargeant de maIades
et blessés qu'il cootient.

2. o Dans ce cas, l'obligatiou de reovoyer le personoel sanitaire,
prévue ii. l'article 12, sera éteodue à. tout le personnel militaire
préposá au tramrport ou à la garde du eonvoi et muni à cet effet
d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'arti
cle 14, s·appltquera aux trains de chemios de fel' et bateaux de la.
navigation inU:rieul'e spécialement orgam és pour les évacuations,
aiosi qu'au matériel d'améuagemeuts de voitures, trains et bOl.
teaux ordio<1ires appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autre que celies du ,ervice de anté,
pourront être capturé. avec leurs attelages.

Le personnel civil et les diver~ moyens de tran~port,provenant

de la réquisition, y c mpri le matériel de chemin de fel' et les ba.
team: utilisés poar les convois, seront soumis aux regles générales
du droit das geos.

CHAPITRE VI

Du slgne <íi.stinctif

ART. 18

Par hommage pour la Sui se, le signe Ml'alilique de la cl'oix
rouge UI' fond blane, formé pa.r interversion des couleurs fédérales,
e tmaintenu comme embleme et igne ilistioetif du servieo sanitaire
des armées.

ART. 19

Cet embleme figure SUl' los drapeaux, les bras'ards, aio.;i qne
. UI' tout le matériel e rattachant au ervice anitaire, avee la
permis ion de l'autorité militaire compétente.

ART. 20

Le personnel protégé en vertu des articles 9, a.linea 'ler., lO, et
11 porte, fixá a.u bras gauche uo bra sard avec cí'oix rolige UI'
fond blaoc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente,
acompagné d'un certificat d'ideutité pour les personnos rattachées
au ervice de anté de armée et qui n'auraient pa d'uniforme
militaire.

ART.21

Le drapeau di 'tinctif de la Convention oe peut être arboré
que SUl' les formations at êtablissem ms sa.nita,ires qu'elle ordonne
de respectm' et avec le eonsentim nt de l'autorité militaíre. li
devra etre acompagné du drapeau na.tional du Mllig rant dout
relê,e la formation ou l·établis~ement.

2
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Toutefois, les formations sa.nitaires tombées au pouvoir de 1'en- Fêdêl'al Suisse, les dispositions relatives à cette réprcs ion, au
nemi u'arboreront pas d'autre drape:tu que celui de la croix rouge, ,plu tard, dans les cinq ,10S de la ratification de la pt'êseoto Con·
aus'i longtemps qu'elles se trouverout dans c tte situation. vention.

ART. 22

Les formations anitaires des pays neutre qui, dan les con
ditions prêvues par 1'al'ticle 11 aura.ient êtê autoriHêes a fournir
leurs services doivent arborel', avec le drapeau de la Convention,
le drapeau national du belligêrant dont elies relêvent.

Les dispo ition du deuxiême alínea de l'article précedent leUl'
sont applicables.

ART. 23

L'embleme de la croil!: l'ouere SUl' fond blanc et les mots OROIX
RO GE ou OROIX DE GÉ:\'h'VE ne pourront être employé, soit en
temps de paix, soit en temps de guerre, que p 111' prJtéger 011
désigner les formations et éti.1blissement~ sanitaireil, le per'onnel
et le matériel protégés par la Convention.

CHAPITRE VII

De l'application et de I'exécution de la Convention

ART. 24

Les di 'positions de la présente Convention ne ont obligatoirOil
que pOUl' les Puissances contractant&:l, en cas de guerre entre dem
ou plusieurs d'entre elies. Ces dispositions ces eront d'êtl'e obli
eratoires du moment ou l'une de Pui sance beIlig~rantes ue serait
pas signataire de la Convention.

AR1'.25

Les commanr1ants en chef des armêes belligêrantes auront à
pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi
qu'aux cas non prévus, d'apres les instructions de leurs Gouverne
ments respectits et conformément aux príncipes généraux de la
pré ente Convention.

ART. 26

Les Gouvernements signataires prendront les meSUl'es néce 
saires pOUl' instruire leurs troupes, et spécialement le personnel
protegé, des dispositions de la présente Convention et pour les
portel' à la connaissance des populatious.

CHAPITRE VIII

De la répression des abus et des iDfractions

ART. 27

Lcs Gouvernement" sigoataires, dont la législation ne sel'ait
pas de à présent uffisante, 'eugageot à pI'endre ou [L proposer à
leUl' le!:Uatures les mesures néce saires pOUl' empêcher en tout
temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que
cenes y ayallt droit en vertu de la. présente Convention. de l'embl me
ou de la dénomination de OROIX ROUGE ou OROIX de GÉNEVE, notam
ment, d'lJlS uo but commercial, par le moyen de marques de fa
brique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de 1embleme ou de la dénomínation
dont s'agit pl'oduira son ell'et à partir de l'epoqu_ determinée par
chaque légi latioo et, au plu' tard, cinq aos apres la mise en

• vigueur de la présente Conventibn. Dês cette mi e en vigueur, il
ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de com
merce contraíre à l'interdiction.

lRT. 28

Les Oouvernenieots signataires s'engagent égaIement à pren
dre ou à propo er à leur légi 'latures, en cas d'insum ance de leurs
loi p,snales militaires, les mesllres nécessaires pour réprimer, en
temps de !,!Uerre, le actfls indíviduels de piUag'e et de m'1uvais
traitement envel" de bleisés et maIades des armées aiusi que
paul' punir, comme usurpatiou d'insignes militaires, 1'usage abu
sif du drapeau et du bras ard de la Croix Rouge par des mUi
taires ou des particuliers non 'protégés par la pré ente Conven
tion. n 'c communiqueront, par I'intérmediaire du Con eH

DI PO ITIO

ART. 29

La pr(l ente Conveotion sera ratifié aus itôt que pos ibl .
Le ratifications eront dépo ii, Boroe.
n sera dre é du dépot de chaque ratification un proc verbal

dont une copie, certifiée conforme, sel'a remi e par la voie diplo
matique à toutes le Puis'ances conLractantes,

ART. 30

La pl'é ente Convention ntrera en vigueur pour chaque Pui 
-ance six moi.' apre' la date du dépôt de a ratificatiou.

ART, 31

La présente Convention, dílment ratifiée, remplacera la Con
ventíon du 22 aoílt I 64, daas le rapports entre 1 État Con
tractants.

La onventioll de 18 4. re-te en vigueur dans le rapport entre
les Partie qui lont ígnó t qui ne ratifierai nt pa eral ment la
prllsente Convention.

ART. 32

La pr ente Convention pourra,jusqu'au 31 décembre prochaín
être igoée pa.r le Pui' .aJ~ces repré. e~téos [L la nferenc qui . t
ouverte à ,en v le 11 JUlO 1906, alD I que par le Pui ances non
repr,s"entées à cette Conférence qui ont 'ivné la Convention de 1 64.

Celle de ce Pui ance qui, au 31 décembre 1906, n auront
pas sign 1 la pré ento Convention, re teront libres d'y adherer par
la suite. EU allront rL Caire connaitre leur adhé ion au moyen
d'une notification écrite adI' - ée au Con eíl FédéraI Sui e et com
muniquée par celui-ci à tout s les Pui' ances contractantes.

Lo autre Pui- ances pourront demandeI' à adMrer dan la
même forme, mai leur demande ne produira e!fet i dan le délai
d'uu ano à partir de la notüication au Con eit F d 1'0,1, celui-ci na
raçu d'opposition de la part d'aucun des Poi ances contractanto .

ÂRT. 33

Chacune des Pal'tio contract nte aura la faculté do dénoncer
la pr~sente Conveotion. Ce~te dénonciation ne produira es o(fet
qu'un an apres la notification faite par écrit au Con eit Féd mI
Suis e ; celui-ci communiqu 1'30 imm'diatement la notitlcation ii.
toute l's autre Partie contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu à 1'égard de la Puissanca qui
l'aura notifié.

EN FOI DE QUOI, Ie Plénipoteutiaires ont igné la pré oote
Convention et l'oot revêtu de leur c<'\.chet •

Faite ii. Geneve, le :ixjuillet mil neuf cent . ix, en un seul exom
plaire, qui 1'0 tera (lépo é dans les archive' de la Confédél'a.tion
Suis e, et dont de copie', cortiliêe conforme, eroot romises pour
la vOle diplomatique aux Poi sances contractante .

Pour l'Allemagne: (L. S.) v. Bülow.- Fl'ltr. ". JIanteH/fel. 
Vitlaret. -Zorn.

Pour la République Argentin : (L. .) EIll'iqlle B. ,1[oretlo.
H·arre. o Uolina Salas.

Pour l'Autl'iche·IIoogrie: (L. S.) lh·h,·. ti. Beidler (ad "efe-
rendum.)

Pour Ia Belgique: (L. .) Cte. J. de T Serelaes.
Pour la Bulgarie : (L.. ) Dr. Rousse/f.- Capitaine Sirmanot!.
Paul' le Chili: (L. S.) Agustin Edwal·ds.
Pour la Chioe: (L. S.) LOlttsentsia1lfl.
Pour le Congo: (L. S.) Cte. J. de T·serelaes.
PaUl' la Corée: (L. S.) Kato Tsunetada.
Paul' 1 Oanemark: (L. .) H. Laub.
POUl' j'Espagne: (L. S.) ete. Silverio de BagueI".
Paul' les h'tat Unis d'Amél'ique: (L. .) Wm. Cal'Y Sanger.

- C. S. Sperry.-Geo. B. Davis.-R. ,II.O',·eilly.
POlir le E'tat Uni du Br~sil: (L. S.) C. Lemgntbel'-K,·opf.

-CoI. Roberto Trompowsky Leltão de Almeida.
Pour les E'tat Unis Mericains: (L. .) Josê ~i. Pere$ (ad

re(erenclwn) .
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Poul' la France: (L. S.) Révoil.-L. Ren.at~lt.-SOlivier. 
E. Pau;at.

Pour la Graode Bl'etagne et l'Irlande: (L. .) John O. Ar
dagh.-T. E. Hollancl.-John Furley. :- Wm. Grant Macpherson,
avec réserve de articles 23,27,28.

Pour la Grêce: (L. S.) Michel Keberlgy.
Pour lo Guatémala: (L. S.) JIanoel A,;royo. - H. Wi-

swaIcl.
Pour le rroodura : (L ... ) Oscm' Hcepf1.
POl' J'Italie: (L. , .) Mmwigi.-Randone.
Poul' le Japon : (L. S.) Kalo Tsunetada.
Pour 1 Luxembourg: (L. .) Ote. .r. de T'Se,·claes.
Pour le Montenegro: (L. .) E. Odier.- olonel Mii,·set.
Pour la l~orvêge: (L. S.) Hans Daae.
Pour le Pay Ba : (L. .) Den Bee,' Poortugael. - Quanjer.
Pour le p' rou: (L. S.) Gustavo de la Fuente.
Pour la Per e ou r erve de l'article 18 : (L. .) JIomtaz-os

Sal/aneh.-.lI. amad'lthan.
Pour le Portugal: (L. S.) Alberto de Olivei,·a. - Jose Nicolau

Raposo Botelho.
Pour la Roumanie : (L. .) D,' Sache I /ephanesco.
Pour la Ru ie: (L. .) Mar/cns.
Pour la. erbie: (L. .) ..1Iilan t Marhovitch.-Dr. Roman San-

de?·mayel·.
Pourle iam: (L..) Olla,·ooll.-Oon·agiorli D·O,-elli.
Pour la uêde: (L. .) Olor SÕ,·enson.
Pour la ui e: (L. .) E. Odiel'.-Oolonel JIü/·set.
Pour l'Uruguay: (L. ).1. Hel·osa.
Pour cop! oot·tifiée conforme, le ecrétaire du Département

Politique F~déral, (M>.)-Grnlfina.

B roe, le 22 aoüt 1906.

Protocolle final de la Confél'ence de revision de la Convention
de Gé.16Ve

La conféronce convoquée par le Conseil Fédéral uis"e, en vue
de la ré"i ion de Ia Convention internationale, du 22 aout 1864,
paUl' l'amélioration du sort des militaire blessés dans las armées
en campagne, 'e t réunie à Généve le li juin 1906. Le Pnissance,
dont 1énumeratíon uit, ont pri part à la Conference pour laquelle
EH ava.i nt désígnée de Déiégués nommés ci-aprê :

Allema.gno :
. E. r. le chambellan et con eilier intime actueI, A.

de Bülow, envoyé xtraordinairo et mini tre plenipotentiaire à
Berne j

M. 1 général de brigade Baron de Manteulfol .
L Ia médecin-in''Pecteur, médecin général Dr. Viliaret

(a ec rau" de général de brigade) j
~1. le Dr. Zorn, conseili r intime de ju tice, profe eur ordi

naire de droit ~L l' n:"ersité de Bonn, yndic de la couronne.
République Argentine :

.. E. r. Enrique B. Moreno, envoyé extraol'dinaiL'e et ministre
pléuipotentiaire à Bome ;

M. Molina Sala, con ui géneral en ui "o.
•Autriche-Hongrie :

. E. M. le Baron Hed1er de Egeregg et yr en tein, con eiller
inti.me actu 1 envoyé extraordinaire et mini tre plénipotentiaí,re
à Bero .

M. I~ chevalior Jo eph d'Uriel, m -decin en chef de l'armée
impériale t royale a.u tro-hongroi e, cher du corp' de officiers
sanitau'e; et chef du 14m• département du mini tére 1. c R. de la
guerre;

M. Arthur EdIer de Mec"nseffy, lleutenant-colonel du corps
de l'état major général .

M. le Dr..\lfl'ed chuckin~, médecin lieutenant-colonel mé·
del1in en ch f de la gal'ui ·ou de alzbourg.

Belgique:
M. lo colonel l'état major Corote de T 'erclae ,chetde l'état

major de la 4mB
• circonscription militait'e ;

M. le Dt'. DeIteM , médccin de régiment a.ux carabinier ;
Bulgarie:

M. le Dr. Mari.n ROll~ enf, dil'ecteur du ervice anitaire.
M. le capitaine d'état-major B ri' irmanoJf.

Chili :
M. Augu tin Edwarcls, envo é extl'aordinaire et mini tre plé

nipotenci ire j
M. Charles Ackermann, con uI du Chili à Genêve.

Chine:
S. E. M. Lou Tseng T 'iang, envoyé extraordinaire et mini tre

plénlpotenciaire à La Haye;
M. ou wen Tai, secrétaire de légation á La Haye;
M. Yo Tsao Yeu, secrétaire de la mi sion spéciale de Chine

en Europe.
Congo:

.M. Ie colonel d'état major Comte de T' erclae , cher d'état
major de Ia 4mB circonscription militaire de Belgique ;

M. le Dr. A. Deltenre, médecin de régiment aux earabi
niers, de Belgique.

Corée:
S. E. M. Kato Tsunetada, envoyé l'xtraordinaire et mini tre

plénipoteociaire du Japon à Bruxelles ;
L ~Iutojiro Akash, colonel d'infaoterie ;

M.le Dr. en mldecioe Ejiro IIa l1a, médecin principal de lere
clas C (avec rang de colonel) ;
. M. le prince Saniteru Iscllijo, capit3.ine de fré l1ate (rang de

lieutenant colooel) j

M. le Dr. en droit Masanosuke Akiyama, con,eiller au Mi
nistêro do la Guerre du Japon.

Danemark:
~I. Laub, médecin· général, chef·!lu corps das mérhcins de

l'armée.
E pa"ne :

S. E. M. ilverio de BagueI' y Cor i, Comte de BagueI', mí
nistre résident ;

Don Jo ~ Jofre .\lontojo, colonel d'éht major aide de camp
du MinistêrJ de la Guerre;

Don Joaquin Corté 'Bayona, som-in pecteur de lere clas"e
du corps sanitail'e militail'e.

Etats Unis d'Amérique:
M. Wi1liam C..Ll'Y Sanger, ancien ou -secrétail'e de la guerre

des États Uni d'Amél'ique;
~L le contre-amiral.Charles S. perry, président de rEcole de

Guerra 01avale ;
. L le gclnéral de brigade Georoes B. Davis, avocat général de

l'armée' -
M. ie général do brigade Robert M. O reilly, médocin général

!le l'armée.
États Unis du Bré~il:

M. le Dr. carlos Lemgruber-Kropf, chargé d'aJfaires à Berne ;
M. le colonel du génie Roberto Tromp.owsky Leitão d .Almei

da, attacM militaire à a légation des Etats Unis du BrésU à
Berne.

État Unis fex.icains:
M. lo génér(~l de brigade José :Jfaria Perez.

France:
. E. M. Révoil, ambassadeur à Berne j

M. Loui Renault, membre de l'Institut de Fl'<UlCe, . mini tre
plénipoteutiaire, jurisconsulte du ~Iini tere des Atrau'es Etraugêres,
professem' à la Faculté de Droit de Paris;

'1. le colonel breveté d'artiUerie de réserve Olivier;
M. le médecin principal Dme cla se Pauzat .

Grande Bretagne et Irlande:
M. le major général Sir John harlas Ardagh, K. C. :J1. G.,

K. C. 1. E., C. B.;
~r. le profd seul' Thomas Erskine Holland, K. a., D. C. L.

Sir John Furley, C. B.;
M. Ie lieutenant colonel William Grant Macpher on, C. M. G.

R. A. M. C.
Grece:

M. :JIichel Kebedgy, profes~eur do droit international à rUn'
versité de Berne.

Guatemala:
M. Ma.nuel Arroyo, chargé d'aífair ii. Pari, ;
M. Heori Wi wald, consul général à. Berne, en résidence à

Genêve.
Hondura :

M. {)scar Hrepfl, con ul généraI ii. Berne.
ltalie:

M. la Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi., colouel, grand
otIícier de 1ordre royal de . Maurice et Lazare ;

M. le major-général médecin Giovani llá.ndonne, in pecteur
sanitaire militaire, commandeur de I'ordre royal ae la Couronno
dltalie.
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Japon:
. E. M. Kato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministra

plénipotentiaire iL Bruxelle ;
M. Motojiro' Akashi, colonal d·iura.nterie; .
M. le Dr. eu médecine Ejiro Haga, médecin principal d

loro cla o (avec rang de coloual) ; .
1\1. le prince aneteru Itcllijo, cal)itaine de frégate (rang de

lieutenant co!onel) ;
M. la Dr. en droit Massanosuke Akiyama, conseiller au Minis

t/we de la Guerre.
Luxembourg:

M. le coloool d'état major Comte de T' er laes, chef d'état
major de la 4 cmc circonscription militaire de Belgique;

M. lo Dr. A. Dolterne, médecin de r6giment aux carabiniors,
de Bclgique.

Montenegro:
M. E. Odier, envoyé extl!aordinaire ei ministre plE!nipoteI!

tiail' de la '::oofédération ui e cn Rvssie;
1. le colonol Murset, ll'iétlecin ·en cher de l'arméa fédéraJe

suis,e.
icaragua:

M. O. Oscar Hrepel, con ui gênéral ele Honclura à Berne.
orvêge:

M. le capitaine Daao. elu corp ,anità.ire elo l'armée nor
vegienne.

Pays Ba :
M. le lieutenant général en ratraite Jonheer J. C. C. Den

Beer Poortugael, membre du Con 'oU d'Etat;
M. le colooel A. A. Quanjer, oflicier de anté en cher de

lcrc cla e.
Pérou :

~1. Gu ta 'e de La Fuent(J, promieI' . ecrêtaire de la lé l1ation
du Pérou à Paris.

Pêro'e:
. E. i\1. Sarnad Khan Momaz os altanh, envoSé extl'aordi

naire et ministre plénipotentia.ire á. Pari .
Portugal:

. E. :\1. Alberto d'Oli,eÜ'a, envoré extraordinaire et mini'
tre p16nipotentiaire à Berne;

M. José Nicolau Rapo"o Botelho, colonel el'iofantarie, ancion
deputé, c1irecteur du Royal College :'IiIitaire à Lisbonne.

Roumanie:
M. le Dr, Sache Stephanesco, colonel de réserve.

Russie:
S. E. M. le conseiller privé De ~1artens, membre permu.nent

du conseU du i\JIioistêro de Alfail'es Etrangere de Rus ie ;
M. le général major Yermololf, de l'état major gCnéral de

Russie;
M. lo conseiller d'état actueI Dr. en médecine Do Hubbenet;
M. le conseiUer d'état De Wreden, professem' agrégé à l'Aca

démie Impériale de Médecine ;
M . .J, Owtcbinnikoft', lieutc:lant colonel, professenr de droit

interuational iL l'Acaàemie avale de t. Pétersbourg;
M. A Goutchk01I, délúgué de la CroLx Rouge.

Serbie:
M. MUam st. :\-Iorkoyitch, secrétaire général du Ministere de

la Ju tice ;
M. le colonel Dr, Sonelermayer, cher de la division militaire

sanitairo au Ministére de la Guerre.
Siam:

l\I. Ie prince Cbaroon, chargé d'alfaire 'L Paris;
1'11, Corragioni D'orelli, conseill r de légation à Paris.

uêde:
M. SOl'ensen, médecin eo chef de la denxiême divi. ion de

l'armee.
&ui ~e:

1\1. OdieI', envoyé extraortlinairo et ministre plénipotentiail'e
en Rus 'ie;

. i\I le colonel Murset, médecin en cher de l'a.rmde fédérale.
UI'uguay:

1\1. Alexandre Herosa, chargé d'a1I'aires ii. Paris.

Dans une série de réunion. tenues du 11 juin au 5 juillot 1906,
la Confêr nce a discuté et arl'êtü, pour être soumis ii. la signature
des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui portera la
date du 6 juillet 1906.

Ftl1 outl'e, et en conformité de l'article 16 de ln. Couvention
]l0ur ·1e reglement pacifique des couiMs internationaux, du ,29

jUillAt 1899, qui a reconnu 1arbitrn.go commo le rnoyen lo plu
efficar.e et en mêmo temps 1 plus équitable do réglor los litige.
qui n'ont pas tê ré olu par le voies diplomatiqLlcs, la Conléronce
a émi le Vreu uivant:

La Conn'rence expI'im lo v u que, POUl' arrivoI' ii. une inter
prétation et it uno application au' i oxactes qu pos-ible (le la Cou
vention de Genev ,le' Pui au es coutl'actantes :oumettent iL la
CouI' Permanente de La Uayo, i les cas et le circon tance 'y
prêtent,l('s dilfel' nd qui, en temp de paix, ' 1 v raient entro
elie rclativement iL l'intel'protation de la.dite Convention.

Co vreu a été voté par le Etat uiva,nts:
Aliomagne, I úpubliquo Al'g ntino, Autricho-TIongl'io, Belgiqu ,

Bulga.rie, Cltili, Chine, Congo, Danemark, E pagno (ad 1'erel'{mdllm),
Etat nis d'Amériqu , Etat· ni dll Bl'ésil, Etat ni Moxi "ün ,
Franco, Grece, GU3.t·mala, IIond:.ll'as, Italio, Lux mbonrg, Mon
tonegro, Nicaragua, l'oI"Cge, Pay,,-Bas, PCrou, P r e, POl'tugal,
Roumanie, Russie, erl>i, Iam,. !lCde, ui e t Uruguay.

C v u a êté l'ejet~ pn.r les Etat sllivant :
Corée, Grande Br tagno t Japon.
Eu FOI DE QUOI, les Dél gué ont ign6 1 pr~sent protocolle.
Fait à Geneve, le 'ix juillot mil neuf cent six, n un ou!

exemplaire. qui sere:. d -'po • IttlX al'chiv de la onréd 'l'ation
ui e et dont de copie, certiliée conforme, rront délin'êe' à

toutes lo Puissance' l'épl'e ontCe iL la Confi 'renc . (ignatuI' ).
Pour l'Allemagne.-v. BülolO.-Fdw. v. Malltell/1el.- ViIlm·el.

- Zorn.
Pour la R publique rgontine: E1l1'ique B, Moreno.-Fl·a71cisco

Molina alas.
Ponr fAutriche-lIongl'ie: Baron Heilálel'-Eg~l'egg, d. pl.

Dr. Jos. Ritler 11. [)riet, G. Liellt. Délégué adjoint.- Arttw 11m

jJfecenseffy. Ob tit., Dêl 'gué adjoin .- Dr, rltrred chuchillg,
t. A. Ganlisollche/m'/; von alzbtn·g. MI. adj.

Pour la Belgiqlle: te. J. de T'sl!1·claes.-.J.. Deitel·l'.
POUl' la Bulgarie : Dr. Rov.setr.- Capitaine irnutIlOff.
POI' I Chili: Agl/StiH EdlOal·ds.- Ch. rlckel'lltam.
POUl' la Chine : Loulsengtsiartg.- O" Wcn/ai.- Yotsaoyeu.
Pour le Con l1o : ct . J. de Tserclaes.- Dr. A. Deltem'e .
Pour la Corée : [(ato TsulIelada.- Colonel .11••·lltashi.-Prince

S. Ischijo.- M. Akiyama.
Pour le Dauomark : H. Lallb.
Pour l'E pagne : Cte de BagueI' Jose Jorre MOI1IOjO, JO~qUitl

COl·tes y Bayona (ad l·erCI·el1dtlm).
Pour les Etat Uni.' d'Amrl'iqne: IIrm. Cal'Y Sangel', C.

Sperry, Geo. B. Da is R. M. O'ReiUy.
POUI' les Etats Di du BN~ .iI: . Lemgl'1A.be;·-K1'Op{, colonel Ro-

berto T1'ornp0tOski Leitao de Almeida.
POUl' les Etats Uni Méxicain : Jose M. Pere;.
Poul' la Franco: Revoil, L. Renault, S. Oliviel', E. Paw;;at.
Pour la Grande BI'étagne et l'Irlande : Johll '. A1'dagh, T. E.

Holland, John Furtey, II'. G. MacpiJ.erson,
Po UI' la Gréce : Michel Kebedgy.
Pour le Guatémala: Man1/el Arroyo, H. 1íislOald.
Pour le Honduras: OscU/' Hoepfi.
Pour l'Italie: llIatwigi.-G. Randone.
Pour lp. Japon: Kato Tsunetada.- Col. ílf. Akashi.-Princc

ltchijo.-M. Ahiyama.
POUl' lo LtL\:embouI'g: Cte. J. do T'Sel·claes.- Dr. A. Del/em'e.
Pour le Montenegro: E. OdiBl·.-Colonel Jfu1'Set.
Pour Ie icara l1ua: Osca?' Hrepfi. •
Pour la Nor,cgo: Hans Darle.
Pour lo Pays-Bas: d o Beel' pool·tllgaet.-Quanjel·.
Pour le Pérou: Gustavo de la Pt/ente.
Pour la Per'o: JlI. Samad Khan.
Pour 1e Portugal: Alberto de Otiveim. - Jose :Vico/cio RalJosQ

Botelho.
POUl' la Roumanie: Dr. Sache Stephanesco.
PourlaRll-,ie: Jlfarlens.- Yel'lllolotf. -V. delItlbbenet. -J.

Ototchinnikolf··
Pour la 'erbie: .il1ilan St.lllal·/iovitch. - Dr. Roman andcl'Illayer.
Pour le. iam: Cltaroon.-Con·agionni d·Oi·elli.
Pour la Suéde: Olor SOI'ensert.
Pour la uisse: E. Odiel'.-Colonal M!l7'set.
POLIr l'Uruguay: A. nel'osa.
Pour copie certifiée confol'm , Le Secrétair du Départemeot

Politique Fédél'al. (A:S.) Graffina.
Berne, le 22 aout 190fi.
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DECRETO N. 1.684 - DE 12 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancção

Autoriza o Governo ~ emprestar ao Estado de S. Paulo até a
'q1Iantia de e 3.000.000 ou o seu equivalenle em moeda na

cional.

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

Autoriza o Governo a abrir ao :Ministerio da Fazenda o credito
especial de 50:000$ para as despezas com os funccionarios e
commissões designadas para fiscalizar. e inspeccionar as.repar,
tições a'rrecacladoras. .

O Presidente da Republica dos Estados Unido do Brazil:
Faço saber que o Congresso ~acjonal decretou e eu sancciouo a.

~eguin te re-olução:
Artigo unico. Fica o Pr -idente da Republica autorizado a

abrir ao ~Ijnisterio da Fazenda o credito e3pecial de 50:000:' para
occorrer ás d.espeza com os funccionarios e commis'õe des(':llêLdas
para iDsp ccionar e fi calizar a repartições arrecadadoras' l:e,o C7a
da as dispo içõe em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1907, 19° da Republic....

AFFO o AUGU TO MOREIRA PENi\A.
David Campista.

O Presidente da Republica dos E 'tado Unido~ do Brazil:
Faço saber que o Congresso' Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Art. ].0 Fica Q Presidente da Republica autorizado a empres·

ta! ao Esta~o de S. Paulo até ':L'quantia de (' 3.000.000 (tre,; mi·
Iho~s de hbra) ou o 'cu e.qulvalente em moeda nacional, ao juro
d~ ;) °jo.ao an?o, :podendo, para e,se fim, fazer a opera ões de cre
dito nece-sarIas. dentro ou ftira· do paiz, at~ aquellé.L imp:Jrtanc;a >

a juro não excedent(l do acima marcado.
§ 1. ° No contracto do empre-·timo ao E"tado 'erão e peci fica.da .

as rramntias 'p'reci a~ "para, seu etrectivo pagamento e e ·tiplllada a
respecti.va amortização, podendo estn. ter inicio de tre a cincou.n
nos elepoi,' de realizado o empre timo;

§ 2.· Si o E tado de S. Paulo contrahir directament.e o em
prestimo, o Presidente da Republica fica autorizado a dar-lhe a
fiança da Uniã ,respeitada a lirnitaçJe e garantias do artigo e
paragraphos antecedente . .

Mt. 2. ° Revogam-se as di -posições em contrario. .
Rio de Janeü'o, l2 de agosto de 1907, 19° da Republi~a.

AFFO o AUGL:STO MOREIRA. PEX .,.\,
David Ca7YJ.pista.

. .
16 5 -DE 12 DE AGOSTO DE 1907.DECRETO

DECRETO ~. 1682 - DE 10 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancção

Autoriza o Govern:> a mandar pagar a D. Maria Mathilde Barbosa
de Oliveira, viuva do coronel do estado-maior de ia classe
José Felix Barbosa de Oliveira, a diJIerença entre o meio
soldo desta paLente e o meio-soldo da de general de brigada.

O Pre. idente da Republica dos Estado Unido~ do Brazü :
Faço saber que o Congre o a ional decretou e eu ancciono a

re lução seguinte:
Art. 1.° Fica o Pre idente da RepuMica autorizado a mandar

pagar a D. ThIaL'ia lathilde Barbo~a de OliveirJ., viuva do coronel
do e ·tado-maior de 1" cla~ e Jo é Felix Bal'b) a de Oliveira, a dure
rença. do meio- Ido desta patente para a de meio-soldo de genel'al
de brigada, de de 13 de maio de 1898 a 18 de janeiro de 1904.

Pa:ragrapho unico. Para a exe ução de'ta lei fica igualmente
o PresIdente da Republica autorizado a abril' o necessario credito,
r~levada a prescripção em que, porventUl'a, tenh,. incorrido a dita
VlUva D. r.laria 1Ilatllilde Ba,rbo a de Oli,'eira; revoaada as dispo-
ições em contrario. "

Rio de Janeiro, 10 de ago to de 1907, 19' da Republica.

AFFO:"/SO AUGU TO roIOREiRA. PE:\KA.
David Campista.

o Presidente da Republica dos E tados Unido do Brazil :

Faço ..ab r que o Congresso 1 acional decretou e eu sancciono a
resolução oC7 uinte: .

Artigo uuico. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio da Ju ti a e egocio~ Interiores O credito C::>llecial
de 70:000 ,papel. para occorrer á despezas com a repl'e entação
do. Brazil n? XIV Congresso Internacional de Hygiene e Demoora
pbla, a r 1I111l'- e, de 23 a 29 de etembro proximo, em Berlim;
sondo 30:00 I . pal'a ajndas de custo aos membros da commi ão
D?meada pelo Governo para representar o Bl'azil, e 4 :000.3 "paea
diversas de'"pezas com o material para a e~:po"ição dc bygiene,
annexa ao reí'erido congres-o ; revo"ada . as di po ições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de ago to (le1907 19° da Republica.

AFFO~ o AUGU TO MORElRA PENKA.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO . 1681 - DE () DE AGOSTO DE 190í

Iniciado na C~mara dos Deputados e pelo Senado enviado á sanéção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Justiça e Negocios Interiores o credito eSlleeial ele 70:000,',
pa pel, para as despezas com a representação do Brazil no
XIV Congresso Internacional de Hygiene e Demographia a
reunir-se em Berlim.

DECRETO N. 16 3 - DE 10 Df. AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio das Relações Eltte-riores
o oredito de 80:000$, ouro, supplementar à verba 7" do art. i6
da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.

O Pre idente da Republica dos E'tado Unido do Brazil:
Faço aber que o Congrcs o Nacional dccretou e eu ~ancciono

a re'oluçã -eguint'e:
Artigo unico. Fica o Pr ident da Republica autorizado a

abril' ao ~linist rio das Relaçõcs Exteriore o credito de 0:000,",
om'o, suppl mental' á verba 7110 do art. 16 da lei n. 1617, de 30 de
dezembro de 1906, pal'a occorrer a de peza com a repl'esentaç: o
do Brazil no congr ss internacionae que e reunirem no cor
rente exerci i ; re,oaada as dis.o içõcs em cOlltr.J,rio.

I io de Janeiro, 10 de ago to de 1907, 19° da Republica.

AFFOK o AUG- TO MOREIRA. PE NA.
Rio-Branco.

DECR.ETO N. 16 6 - DE 12 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Manda vigorar a disposição do art. 2°, § 36. da Preliminares da
Tarifa e isenta da taxa de expediente as mercadorias a que e
refere o citado artiO'o.

O Presidente da Republica do E tado . Unido do Brazil:
Faço saber que o Congresso 1 a.cional decretou e eu sancciono a.

seguinte r oIução:
Al't. 1.0 fica em inteiro vigor a. di po-ição do art. 2°, § 36, da~

Preliminares da Tarifa ela Alfandegas e tambelU isentas do palra
mento dtL taxa de expediente as mercadoria a qll se rerere o °ci_
tado artigo.

Art. 2.° Ficam revoO'ada a di po içõe em contrario.
Rio de Janeiro, 1:.. de agosto de 1907,19° d<L Republica.

AFFONSO AUG STO 10REIRA PENNA.
David Campista.
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DECRETO N. 1687 - DE 13 DE AGOSTO DE t907

Inioiado na Camara dos Deputados e por ena enViado á sancção

Concede vitali iamonte aos olTioiaes o praças üo pret sobr 'viventes dos
Corpos de Voluntarios da Patria e da Guarda Nacional, e aos audi
tore dJ guerra e pstudantes de medicina e pharlllacia, que s rviram
no ExerCIto p na Armada, por occasião da guerra do Paraguay, o
soldo regulado pela tabella actualmente vi"'cnt , t' dá outras pro
videncia'.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono a

seguinte resolução:
Art. 1.o E' concedido vitaliciamente aos omciaes e praças de

pret sobreviventes dos Corpos de Voluntarios da Patria e da Guarda
Nacional, que servi.ram no Exercito e na At:mada, por occasião da
guerra do Paraguay, o oldo regulado pela tabeUa actualmente vi
gente, correspondente aos postos e á situação em que se achavam
ao tempo em que foram dispensados do serviço militar.

§ 1. o Igual concessão é ex Lensiva e nas mesmas condições, aos
auditores de guerra e aos estudantes de medicina e pharmacia que
serviram como vo1untarios na referida campanha.

§ 2. 0 Os ofIiciaes e praças que já estiverem no goso de pensão
terão de optar entre elia e o soldo que a pre ente lei lhes concede.

Art. 2. 0 Para que os interessados possam perceber o soldo vi
talicio que esta lei lhes assegura é indispensavel que se mostrem
habilitados com as respectivas patente", baixas ou documentos equi
valentes, assim como os actos expedidos pelas repartições depen
dentes do Ministerios da Guerra, da Marinha e da Justiça, ou por
certidões authenticas, i-entas de seIlos, extrahidas das mesmas, ou
de quaesquer outras 'repartições publicas. da União ou dos Estados.

Art. 3.o Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir os
creditos necessarios para execução desta lei.

Art. 4. 0 Revogam·se aS disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 1688 - DE 16 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camarâ dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença,
com soldo o etapa, ao i o tenente machinista da Armada Aurelio da
Silva Reis.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Xacional decretou e eu sancciono a

J'e olução eguinte:
Artigo unico. E' autorizado o Pre idente da Republica a con

cedeI'. 1?-1D. anno de licença, com oldo e etapa., ao lo tenente
machilllsta da Armada Aurelio da Silva Reis, para tratar de ua
aude onde lhe convier e em prorogação daquella em cujo go o se

acha; revogad.a· as disposiçõe em contrario. '
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUG STO MOREIRA PENNA.

Alexancl"ino Faria de Alencar.

DECRETO N. 1689 - DE 16 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enViado á
sancção

Fixa as porcentagens a que teem direito os collectr..res e escrivães
pela arrecadação das rendas federaes.

O Presidente da. Repulillca. dos ESLados Ultidos do Brazil :

Faç,? sab r.que o Congress) .'l'a:::ional decretou e eu slncciono a
resoluçao segumte :

Artigo unico. As porcentagens a (lue tee'U direito os colle
ctore3 .e escri vãe peh. arre~ada;ção da.s rend:l.s federaes são as

. ,

estabelecida. na eguinte tabella, fica.ndo dorogado nesta parto o
art. lo <Iodecr to n. 1193, de 2 de julho de 1904, e o art. 29 da
lei n. 1453, de 30 de dezembro do 1905.

Tabetla

30 % até....... 20:000 00
25 % de.... . . . . 35: 000 000
20 % de...... . . 50:000::;000
15 % de........ 65:000. '000
10 .~ de.... _... 0:000 000
7 % de........ 100:000,'000
5 % de........ 170:000 000
3 % d ........ 2iO:OOO 000
2 % de........ 400:000 000
l'~. ele........ 400;001),'000 a 600:000 000

05 % de........ 600:000::;000 a 1.600:000,000
0,2 ~. do........ 1.600:000. '000 a 3.500:000, '000
0,1 % de.... ,... 3.500:00C·00.) para cima.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1007, 190 da Hepublica..

AFFO.' o AUGl; TO ;\lOREIRA PENNA.

Da"id Campistl1.

DECRETO N. 1690 - DE lG DE AGO TO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enViado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica :l abrir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocios Interiores o credito oxtraordinario de
i99:080$, papel para terminação das obras do quartel central
do Corpo de Bombeiros,

aPre idente da Republica do E'tado' Unido do Brazil':
Faço saber que o Congre"o acional decretou e eu ancciono

a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da R publica, autorizado a abrir

ao Mini terio da Justiça e 1 egocio Interiores o credito extraor
dinario de 199:0 O'" papel para a terminação da obra d
quartel central do Corpo de Bombeiro ; revogad, as di p içõe
em contrario.

Rio de Janeiro, 16 ele ago to de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGU TO. MOREIRA PE ,·A.

Augusto Tava,-es de Lyra.

DECRETO N. 1691 - DE 16 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o cI'edito da quantia de
876::135 340, supplementar à verba n, 2i do art. 20 da lei
n. i617, de 30 de dezembro de 1906.

O Presidente da.Republica dos Estado, Unido' llo Brazil:
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e u sancciono

a re oIução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente ela Repu.blica ,~lltorizado a

abrir ao Ministerio da Justiça e Negocio Interiore o credito da
quantia de 876:335 '340, sllpplementar á verba n. 21 do art. 2" da
lei n, 16l7, de 30 de dezembro de 1006, rubrica - Materia.l, con
strucções e eventuae -para o serviço geral da. Saude Publica;
revogadas as di 'posições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907, 190 da Republica.

AFFON o AUGUSTO MOREiRA PE A.

Augusto Tavares de bJra.
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DECRETO N. 169;> - DE 16 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Autoriza o Presiden te da Republica a conceder, no corren te anno,
uma segunda época de exames aos estudantes de preparato
rios, abrindo para isso o necessario credito.

O Pre idente da, Republica do~ Estado' Unido do Brazil :
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

re mução seguint :
Art. 1.0 E' o Pre idente da Republica autorizado a conceder,

no corrente anno, uma egunda época de exame aos estudantes de
preparatorios, abrindo para i o o nece ario credito.

Art. 2.° Revogam- e a dispo içõe em contrario.
Rio de Janeiro, i6 de agooto de 1907, 190 da. Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREIRA. PENNA.

Augusto Tavares de LY1'a.

DECRETO T. 1693 - DE 16 DE AGOSTO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacharel
Sezino Barbosa do Valle, substituto do juiz federal na secção

. de Minas Geraes, um anno de licença, com ordenado, para
tratar de sua saude.

O Presidente da Republica do' Estado Unidos do Brazil :
Faço aber que o Congre o acional decretou e eu sancciono a

resolução seguinte:
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica. a

con~eder ao bacharel . zino Barbosa do Valle, juiz sub tituto
secclOn~lno Estado de Mwas Gerae ,um anuo de licença, com o
respectIvo ordenado, para trato r de sua sauJe onde lhe convier .
revogada a di po ições em ontrario. '

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN 'A.

Augusto Taval'es de !AJra.

DECRETO . 1693 - DE 22 DE AGQSTO DE 1907

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

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o cr~dito especial
de 68:570$576, para cumprimento da carta precatoria expedida pelo
Juizo Federal da ia Vara deste Districto a favor de Norberto de
Azeredo Coutinho.

OPresidente da Republica dos E tados Unido do Brazil :
Faço saber que o Congres'o Nacional decretou e eu ancciono

a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir ao 11inistel'io da Fazenda o credito especial de 68:570$576
papel, para occorrer á despeza com o cumprimento da carta pre
<:atoria expedida, em 31 de janeiro ultimo, a favor do ex-confe
rente da Alfandega do Rio Grande, E tado do Rio Grande do Sul,
Norberto de Azeredo Coutinho, pelo Juizo Federal da I" Vara
deste Districto; revogadas as di;po~ições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1907, 190 da Republica.

AFF01'\SO AUGUSTO MOREIRA. PENNA..

David Campista.

DECRETO .1696 - DE 22 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sanação

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao i\Iinisterio da Fazenda
o credito extraordinario de 2.104.:371$548, para saldar todas as
de pezas feitas com o edificio con truido para a Caixa de Amor
tização.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congres o _ acional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado

a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de
2.164: 371 54 ,para saldar todas a despezas feitas com o edificio
construido para a Cabm de Â1llortização, inclusive a de acquisição
de movei ,armações, ia tallação electrica e adaptação do mesmo
predio para o ~erviço da Caixa de Conversão, que nelle está func
cionando; revogada as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

In~ciado na. Cama.ra dos Deputados é pelo Sanado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da In
dustria, Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de
i .500:000", papel,para occorrer a dospezas da Estrada de Ferro
Central do Brazil e regularização das respectivas contas.

O Presidente ?a Republica do E tados Unido do Brazil:
Faço aber que o Congres o acional decretou o eu sancciono a

r olução eguinte:
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a

a.brir ao ~fini terio dlt Indu tria Viação e Obra Publicas o cre
dito exttaordinario de 1.500:000', papel, para oecorrer a despezas
da Estrada de Ferro Central do Bmzil e rogutarizlLçã das re 'pe
ctiva conta ; revogadas a disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de ago to de 1907, 190 da Republica.

AFFO so AUGU TO MOREIRA PEN A.

Miguel Calmoll du Pin e Almeida.

DECRETO 1694 - DE 16 DE AGOSrO DE 1907
DECRETO N 1697 - DE 22 DE AGOSTO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao engenheiro
CIvil Dr. Henrique de Novaes o premio de viagem a que foi j.ul
gado com direito pela congregação ~a Escola Pol; techmca
desta Capital, sendo-lhe dada a quanha de 4:200$000, ouro.

O Presidente da Republicc\, do Estados Unidos do Bl'azil :
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono

a resoluçio eauinte: ..
ArtiO'o unic . Fica o Pre'idente da Republica autorizado 3

conceder'" ao engenheiro civil UI'. Henrique de ovaes_o premio de
viaaem a que foi julgado com direito pela conO'rega:cao da E cola
polYtechnica desta Capital, cndo-lhe dada a quantia de 4:200 ,
ouro; revogada as di posiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1907, 190 da Republica.

AFFON o AUGUSTO fOREIRA PE 'NA.

Augusto Tav!Zl'es de Lyra.

, ,
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DECRETO N. 169 - DE 22 DE AGO, TO' DF. 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autol'izu o Presidente da Republica a abril' ao Ministerio ela Industria,
Viacão e Obras Publicas o redito extraol'dinario de 8:083$590, pa"a
o cÓl'l'er ao paO'amento de obras executadas em 1000 pela Companhia
«H.io de Janeiro City Improvement~".

O Presidente da RepubUca dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução: "
Artigo lmico. Fica o Presidente da Repubhca ~lltorlZado, a

,Lbrir ao Miubterio da Industria, Viação e Obras Publicas o cretllto
extraordiuario de 8:083 690, para occorrer ao pagamento de obras
executadas em 1900 pela Companhia Rio de janeil'o ,City IrnrJ1"ove.
ments para ligar a canalização da mesma companh~a ás ,b~Clas do
Arsenal de Mal'inha nesta Capital; revogadas as dlSposlçoes em
contrario.

Rio de .Janeiro, 22 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN 'A.

, ll1igueZ Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 1699 - Com este numero não houve acto algum.

DECRETO N. 1700 -DE 29 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Gam3.ra dos Deputados e pelo Senado enviado á
saricção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
- especial de 45:1365$705, para occo1'rer ao pagamento devido, em
virtude de sentença judiciaria, a Carlos Pinto de Figueiredo.

O Presidente da Republica dos Estados 'Unidos do BrazU:
Faço sallcr que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

;'eguiúte resoluÇão:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir au Ministerio da Fazenda o credito especial de 45:665 "705,
para occ;)rrer ao pagamento de Carlos Pinto de Figueiredo, rlirector
aposentado dQ Thêsouro Nacional, em cumprimento da carta pre
catoria expedida em 18 de abril ultimo pelo Juizo Federal da
2' Vara deste Districto ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Ja,neiro, 29 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Da'Vid Campista.

DECRETO N. 1701 - DE 29 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado .na Gamara dos Deputados e por ella enviado á sancção

Stlpprime os Togares de presidente e vice-presidente da Caixa de
Conversão, crêa o de diréctor e da outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço :saber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono a

seguinte resO'lução :
• Art. 1.° Ficam supprimidos os logares de presidente e vice
presidente da Caixa de Conversão e é creado o cargo de director,
c:om o vencimento que actualmente percebe o vice-presidente.

Art. 2.° São creados os seguintes logares na mesma reparo
tição:

1 electricista, com o vencimento annual de .
1 conferente, idem idem •. ' " ' '" , . ,
1 lacrador, idem idem '" .

Art. 3.° Ficam elevados a 15:000' os vencimentos do chefe da
secção de contabilidade, alterado nesta parte o quadro anoexo ao
decreto n. 6267, de 13 de dezembro de 1906.

..
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Al'f;. 4.° Fica. e1eva.rlo a. qna.tro o num 1'0 ele ontinuas e a. seis
o do serventes, com os mesmos vencimento constantes da tabeUa
que acompanha o citado decreto.

Art. . ° Para a execnção de ta lei, no corrente exercicio, fica
o Prc idente da Pepublica autorizado a abrir o credito nece. sario.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Da'Vid Campista.

DECRI!:TO N. 1702 - DE 29 DE AGOSTO de 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado para
a formalidade da publicação

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga a
actual sessão legislativa até ao dia 3 de outubro do cor
rente anno,

O Prc 'idente da Republica dos Estados Unido do Brazil:
Faço abel' que o Congrcs"o acional, em conformidade do di 

posto no § l° do art. 17 da Con tituicão Federal, resolveu prorogal'
a actual essão legislativa até ao dia 3 de outubro do correntc
anno.

RiQ de Janeiro, 29 dc ago to de 1907, 19° da Republica.

AFFON o AUGUSTO MOREIRA PErINA..

Augusto Taval'es de !Ajra.

DECRETO N. 1703 - DE 29 DE AGO TO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder UIU anno de li
cença, com ordenado, ao Dr. Alfredo Moreira de Barros Oli
veira Lima, lente da Faculdade de Direito de . Paulo, em
prorogação daquella em cujo gozo se acha para tratamento
de sua saude.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e u sancciono

a resolução seguinte:
Articro umco, E' autorizado o Pl'esidente da. Republica a con

ceder um anno de licença, com ordena.do, ao Dr. Alfredo Moreira de
Barros Oliveira Lima, lente cathedl'atico da Faculdade de Direito
de S. Paulo, em prorogação daquella em cujo gO"O e acha, para
tratamento de sua saude ; revogada~ as di posições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de agosto .de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREtRA PENNA.

Augusto Ta'Vares de LYI'a.

DECRETO N. 1704 - DE 29 DE AGOSTO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Repuàlica a conceder UJll ánno de
licença, com ordenado, ao praticante elos Corl'eios do Ma
ranhão Antonio da Costa Gomes para tratamento de sua
saude.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono a

resolução seguinte:
Artigo unico. E' o PresldenL da Republica autorizado a con

ceder um ::muo de licença, com ordenado, ao praticante dos Correios
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-do Ml1'anhã'J Antonio da CJ3ta. Gomes p:1ra tratamento de sua
saude; l'e\Tognda as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1907, 19°da Republica.

AFFO:'iSO AUGUSTO ~IORElRA PE:-<NA.

JIignel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 1708-DE 5 DE SETEMBRO DE 1907

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

Autoriza o Governo a mandar matricular, elll 190 na Escola de Ar
tilharia e Engenharia os ex-alulllnos da exlincta' Escola Militar do
Brazil, nas condições que cm seguida se estabelecem.

Rio-B/·anca.

DECR~TO N. 1707 - DE 4 DE ."ETE:úBRO DE 1907

DECRETO N. liOõ - DE 29 DE AGO TO DE 1007

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Poder Executivo a relevar da responsabilidade e pa
n-amento da quantia de 36:148$477 o thesoureiro da Estrada
de Ferro Central do Brazil Miguel de Oliveira Salazar.

DECRETO N. 1709 - DE 5 DE SETEMBRO DE 1907

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa.ncciono

a seguinte resolução:
Art. 1.0 Fica o Governo outorizado a matricular, em 1908, na

Escola de Artilharia e Engenharia, para o fim de conbluirem seus
estudos pelo regulamento de 18 de abril de ·1898, os e)'-alumnos da.
Escola Militar do Brazil, aos quaes esteja faltando o 20 ou 3° anno
do cur~o geral; bem assim, os que, de accordo com o mesmo regu
lamento, devam proseguir no curso especial. .

Art. 2.° Para execução da prosente lei, o Governo fará fun
ccionar, pelo tempo necessario, naqulla escola, as cadeiras e aula
do 2° e 30 anuos do curso geral e as do curso especia.l, de accordo com
o regulamento citado, sendo aproveitados para tal fim os lentes em
disponibilidade.

Art.3° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1907, 19° da Republica.

AFFON~O AUGUSTO MOREIRA PENNA.
He,.,nes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1710 - DE 5 DE . ETE~rnRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a pal!"ar a D. Joanna Jagua1'ibe GOl11C~

de Mattos, viuva do bacha.rel João Pinto Gomes de Mattos, os v"'ncí
mentos d~ ju.iz de direito r lativos ao 'tempo que ao ll1 smo jniz foi
contado pelo Supremo Tribunal de Justiça, relevando a pre;cripção
elll que tenha incorrido.

O Presiçlente da Republica dos Esta,dos Unidos do Brazil :
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sa,ncciono

a re olução ,eguinte:
Art. 1.° FlCa o Pre idente da Republica autorizado n. pagitl.'.,

a D. Joanna Jagllaribe Gomes de il'Iattos, viuva do bacharel JoãlJ
Pinto Gomes de Mattos, os vencimentos correspondentes ao tempo
de juiz de direito que lhe mandou contar o upremo Tl'iblUl(l,!
de Justiça, por sentença de 17 de agosto de 1887, relevada qual
quer prescripção em que tenha incorrido .

Al't. 2. 0 Re\Togam- e a disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de etembro de 1907, 190 da Republica.

AFFO, o 1UGU, TO MOREIRA PEz\:-<A.
A!!gusto Tavat'es de Lym.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Autoriza o Governo a conceder nm anno de licença, com ordenado, ao
continuo da Alfandega de lIfanáos, Estado do Amazonas, Gonçalo
Rodrigues Souto.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o Naciona.l decretou e eu sancciono

a seguinte re olução:
Artigo unico. Fica o .Presidente da Republica. autorizado a.

COllceuer um anno de licenç<1, com ordenado, ao continuo da Al
fa.ndega de ,Mé\náos Gonç,üo Rodrigues Souto, para' tratar da na
saude onde lhe com-ier ; reyog,\das:ls dispo icões em contrario.

Rio de Janeiro, 5. de setembro de 1907, 190da Republica•

AFFONSO AUGUSTO MORE~~ PE~~A.

llivid Campista.

1706 - DE 30 DE AGO TO DE 1907DECRETO

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

Releva a pre-cl'ipção em que incorreram os vencimcntos do archivista
ria cCl"ctaJ'ia de Estallo lIa Relaçõc~ Exteriores. Eu~enio Ferraz de
Abreu., no periodo de 17 de abril de 1893 a 2l tlc maio de 1 94,

O Presidente da RelJublica do~ E tados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congr ,,0 Nacional decretou e eu sílJlcciono

a resolução e"uinte:
Art. 1. ° Fica releva.do da pl'e3cripção em 1uo incorreu o

.archivi~ta da ecretaria de Esta.do das Relaç'õ ' Exteriores, Eu
"enio Ferraz de Abreu, para o fim de receber eu vencimento. de
17 do abril de 1893 a, 21 de maio de 1894, período em que esto,o

111 comJnis-ão no e trangeiro, abl'indo- e para i. o o nec'3s-al'io
.credito.

Al·t. 2. ° Revogadas a disposiçõo:; em contrario.
Rio de Jan iro, 30 de ao-osto de 1907, 19° la Republica.

AFFOXSO AUG BTO ~iORE1R.\ PEN 'A.

lniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á sancção

Concede a pensflo de 200$ llll'maes, repartidamen te, a villva e filha sol
teira do desembargador Luiz Antonio Fernundes Pinheiro.

O Pr~, idente da Republica dos E tallos Unido do Brazil:
l~aço aber qne o Congl'es'o :'l"aeional decretou e eu , an~ciono

:a. reiõolução eguwte:
Artigo uuico. E' c Dcedida. a peusão le 200~' men3ae, re·

partidam ni , ii viuvd. e filha solteira do ue'embargador Luiz
.Autonio Fernande Pinheiro.

Rio de Janeil'o, 4 de ,etembl'o de 1907, l!J0 da. Republica.

APFOXSO .\.UClU TO MOREIRA PEXNA.
])tt v;li Ca mpista.

O Presidente da Republica dos Estados nidos do Brazil:
Faço saber que o ongre...: o Nacional decretou e eu sancciorio

a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Prel'idento da Republica autorizado a

relevar o thesoureil'o da Esteada de Ferro Central do Brazil Miguel
de Oliveira alazar da 1'0 pon abilidade e pagamento da quantia
de 36: 148, 477 que o seu ex-fiel José Xavier (la Silva. Malafaia

.subtrahiu do cofl'e da respectiva. thesouraria; revogadas as
di posiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de ago to de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREllU. PENNA.

Jligucl Calmon dt~ Pin e A.lmeida.

3
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DECRETO N. li14 - DE 5 DE SETEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Auboriza o Presideut. da Ropublicla a abrir ao Minisberio ela Jl1 tiça e
Negocios Interiore o credito extraordiuario de 6:000$, para pag~

mento do alug"uel da casa 011I quo l't1neeioha o Instituto de Proteeçao
e Assisteneia à Iul'aneia do Rio ele Janeiro.

o Pre'idente da Republic:l. dos E tado Unidos do Brazil:
faço 'abar qu o Congresso Nacional dacl'eton e eu sancciono

a resolução seguinte: , ,
Artigo unko. Fica o Presidente da Hepublica autorIzado a

abrir ao Ministel'io da Jn 'tiça e .gocio~ lHt riore o credito ex·
traordinario d (j:000\ para OCCOrrr!' no exercício de 1007 ao
pagamento do aluguel da cast. em que funcciona o Instituto de
Protecção e As, istcncia á [nfancia do Rio d Janeiro no termos do
decreto n. 1154, elo I de janeu'o de 1904; revogadas ,tJ dispo i
çõe., em contrario,

Rio de Janeiro, 5 de etembro de 1907, 19° da Republi a..

AFFON o At"GC:STO ~[OREIRA PENl'i.-\..

Augt!sto TavlZ"es de LY1·a.

DECRETO K. 17l~ - DE 5 DE SETE~1BIW Dr:: 1907

Iniciado na Camara dos Deputadas e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidelltc da Republiea a mandar abrir o credito do 1:3'i1,2 9
ao Ministerlo da Justiça e Negocio Inlel'ior' para pagamento dos
ordenados que deixou de receher o finado amanl1ense do exLincto
Tl'ibunal Civil e Criminal, Augusto MOI'eno de Alagãll.

O Presidente da Republica dos E tados nido do Brazil:
Faço sabel' que o Congres o ~acional decretou e eu sancciono a

re.olução eguinte:
Art. 1.0 Fica o Presidente da Republica autorizado a mandar

abrir o credito de 1:37 j " 89. ao Ministerio da Justiça e Kegocios
Interiores, para pagamento dos ordenados que deixou de receber
o fina.do ma.rido de D. Rita de Ca ~ia 'une de Ala~ão, ama
nuense do extincto Tribunal Civil e Criminal, Augu to Moreno de
Alagão, de Z7 de janeiro de 1905 a l~ de dezembro do mesmo
anno.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOX o AUGUSTO MOREIRA PEKXA.

Augusto Tava?'es de Ly?'a.

DECRETO N. 1713 - DE 5 DE SETIDIBRO DE ID07

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pl'esidlluLe da Repnhlica a cohéeder ao Dr. Jo" de Souza
Ponde, inspecto I' dos portos do Estado de llrgipe, UI11 anno (10 licença
para tra tal11ento dc' saude, COI11 o ordenado a que tiver direi·to,

O Presi<l~nte da Republica do Estados Unido do Brazil:
Faç.o _saber que o Congre 50 Nacional decretou e eu sancciono

a resoluçao 'egumte:
Art. 1. ° Fica o Pre idcnte da Republica autOl'izn.do a conceder

ao Dr. José ,de ouz:t ~oJ1dé, i~lspector de ..ande dos portos do E _
tndo de SergIpe, um anno de hcenç'a, com o ordenado a que tiv r
direito, pam tt-atamento de 'êtUde onde lhe con,ier.

"\l"t, 2. ° Ficam re,ogadas as dispo,.ições em contral'io.
Rio de Janeiro: 5 de etembro de 190í. 19° da Republio<'\.

AFFOXSO AUGU~TO i\[OREIRA PE"NA.

Augusto Tava?'es ele L1I1'CI.

r r

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

Autoriza o Pr~sid~nte da Republica a conceder ao telegraphista de
3a elas c da Repartição Geral dos l'Clegl'aphos, João BaptisLa Xaviel'

une da Sih'a, ~i l1le7.~ de licença. com ordenado, para lratar de
ua aude.

O Presidente da Republic<l do' E-tauo·' Unido do BrazH:
Faço ~aber que o C ngl'C8;'O Nacional decretou e eu sancciono,

a eguinte resolução:
Artigo ULUCO. ~. o Pl'e'idcnt d:\ Hepllblica alIt rizado a con

ceder <tO telegra.phi ta de 3a eLa' e da Reparti~'ão eral do Tele-.
grapho, João Bapti (' X,wi l' Nuno' da 8iln. ei meze de
licença com ordenado. par, trat, r da ua 'aude; re,or-ada
as disp siçõe, l'm comrario.

Rio dr Jun il'o. :> dr set mbro de 1007, 19° da I epublica.

AFFON'O .\t;C.Ldl'O ;\IOREllU PE:\"!\A.

jl.fi!/lIel Calm07} ri/li. Pia c .rllmciJa.

DECHETO -. 1713 - DE 12 DE SETEMBRO DE 190í

Iniciado na Camara dos Depu tados e pelo Sena:l.o enviado á sancção

Autoriza o P"esidC'nle .lu R publi -.I a mandar contar, para efiàíto
de aposentad I·ia. o 1~lnpn Clll qu Fral1 i co Joso arlos csle\'e no
Arsenal de Gucl'1'a do Hiu d...1an iro, 'omo nCal'!' gado do s l'Yiço
geral.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução :
Artigo uuico. O Pl'esidente da Republica é autorizado a contar,

para e:lfeito da aposentadoria. o tempo em que Francisco José
Carlos serviu no Arsena.l de Guerra do Rio de Janeiro, como encar-,
regado do serviço gera.l, desde 1 de abril de 1 65 a 13 de março
de 1873; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1907, 19° da Republioa.,

AFFON o AUGUSTO MOREIRA PEN 'A..

Bermes R. da Fonseca.

DECRETO N. lilG-DE 12 DE ETEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre idente da Republica a abril' ao :Hinisterio da Fa·
zenda o credito de [,7:39!1$001. papel. para o pagamento devido
ao capitão .Jo " Cicero Bianchi em Yirlude de s nlença judi
ciaria.

O Pre:id nte da Republica do~ .E tt\do, Unido' ao J3razíl :
Faço ,~bcr que o Coogre,;'o 'acional decretou e 11 san ciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. Fi a o I re~illunte dn. R publica auto,'izado a

abril' ao Mini teri da Fazenda o l'edito xtraordinario de
57:399$001, papel, para occor1'er ao pa,gamento devido ao cl~pitão

Jo é Cicero Bütl1chi, em virtude d' enteo a judicial'i,~; revogadas
as di posições cm tOntrario.

Rio de Janeiro, P de :e embro de 1907, 19° da Republica.

Al'1"ONSO AUGUSTO MOREIRA PE"NA.

David Campista.
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.Illiciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

.Autoriza o Governo a abrir ao MiniBtel'io da Fazenda o creditG
extraordinario de 535:875$147, para pagamento de dividas de
exercicios lindos.

DJi.iCRETO 1717 - DE 12· DE 'ETE~IBRO DE 1907 periodo de 19 de outubro de 1808 a 13 de novembro de 1899; revo
gadas as disposições em contrario.,

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO :YfOREIRA. PENNA.

Jlliguil (Jalmon dI), Pi~ e Almeida.

o Presidente da Republica dos E. t.ados Unido do Brazil :
Faço saber que o Conare o ~acional decretou e eu ancciono

a se!nlinte r oluç-ã :
Aet. 1.0 E' o Pre idente da Republica autorizado a abrir ao

)finisterio da Fazenda o credito extraordinario de 535:875 '147,
para occorrer ao pagamento da dh"ida de exercicios findos
constante da 'e"uinio rela.ção :

DECRETO~. 1720- DE 16 DE SETE;\I.BRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Appro,a a COD\"e~ção Postal Un.iyersal e outros actos internacionacs que
a ella se relaClonam, conclUldos cm Roma em 28 de maio de 190'.

Art. 2.° Revogam- e as di posiçõe el11 contrario.

Rio de Janeiro, 12 de etembro de 1907, 19° da Republica..

AFFO. so AUGU TO :\IOREIRA PE;\,NA..

Da'l)id Campista.

Mini t.erio da .Ju tiça e Jegocio' lnteriore , .
Mini terio da. Relaç-e Exteriore" .
Ministerio da Marinha , .
Mini terio da TU na '" .
Ministerio da Indu tria, Via ão e Obras Publica '

linisterio da Fazenda , .

Total papeI.. .......

204:800$066
10:093. '760

114: 138 '612
93:3UO 710
35: 166.'-60
78:375 . 9

535:~75$147

aPre idente da Republica dos E tado' !lido' do Brazil :

Faço saber que o Congres o ::'Iacional decretou o eu sanccióno ao
resolução seguinte: .

Artigo Ullico. Ficam approvados a Convenção Postal Universal,
o Prot.ocollo tinal da ConferencÍ<L, o RegulaJ1'~ento, o Accordo sobre
permuta. de cartas e caixas com o ,a10r declarado e o AccorOO
sobre o serviço de vale postae, acto internacionae e 'seS as igna
dos em Roma aos 26 de maio de 190J ; revogad~ as disposições
em contrario. .

Rio de Janeiro, 16de setembro de 1907,19° da Republicá.

AFFOl'.'SO ÀUGU TO ~fORELRA. PE:'< 'A..

Ri.o-B1'anco •

DECRETO . 1718 - DE 12 DE ETEMBRO DE 1907
DECRETO N. 1721 '- DE 16 DE SETEMBRO DE 1907

AFFON o AUGU''l'O :\IORElRA PENNA..

Ri.o-B1"anco.

DECRETO N. 1722 - DE 10 DE SETEMRRO DE 1907

Approva o Protocol1o contendo instrucções sobre o reconhecimento do rio
Verde e suas cabeceiras.

o Pre idente da Republica dos Estados Unido do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a re olução seguinte :
Artigo unico. Fica approyado o Protocollo contendo instruoções

sobre o reconhecimento do rio Verde e uas cabeceira, ajustado
e firmado na cidade do Rio de Janeiro pelos p1enipotenciarios do
Brazil e da B~livia; revogadas a disposições em contrario ..

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1907, 19° da Republica.

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o credito de :18:864$504.
supplementar ã verba n. 33 do art. '2° da lei n. :1617, de 30
de dezembro de :1906.

O Pro idonto da Republica do Estados Unido do Brazil :
Faço saber que o Congre o Nacional decretou e eu sancciono

.3. rosúlução eguinto :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. autorizado a

abrir ao Mini terio da Ju tiça e Neoocio lntoriores o credito de
18: 64$504, supplementar á. verba n. "3 do arl.. 2° da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 19J6, para occorrer ao augmento de de. peza
resultante da execução do decreto lcgi 1ativo n. 1666, do 10 do
julho de 1907 ; revo"adas as dispo içõe, om contrario.

Rio de Janeiro, 12 de 'otembr de 1907 19° da Republic,~.

AFFO~SO AuGt;!J'o :\10REIRA PENNA.

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á .
~niciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

sancção

. ltlgllsto Tacares fie Lyra .. Iniciado na Gamara dos Deputsdos e pelo Senado enviado á sancçã•

DECRETO T. 1719 - D)': 12 PE 'ETE)[BRO DE 1907

lIniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Prc idcntJ da Republica a abril' ao Mini terio da Indu tria,
Viacão o Obra Publicas o credito extl'aorc!inal'io de 2:570$530, para
OCcÔIT,'r ao pa"'amonto do ordenados do 20 olliciaI dos COI'l'cios
Antonio de Souza Guede .

aPre idento da R publica lo E bdo "Jlido' do Brazil:
Faço abor quo o Congr o I aciona1 decretou e eu anccioue

a re 'ol'uc;-.ão s "uinte :
Artigo unico. Fica o Pl'esidente da Republica autorizado a abril'

ao Mlni:,torio da Industria., Viação e Obra. publicas o credito extra·
ol'dinal'io de 2:570' ~30, para OCC01'rer ao pagamento dos or~enados
do 20 olficial dos Correios Antonio de Souza Guedes, relatIVO ao

Manda consideraI' por actos de bravura a commis~ão. do actual 20 tenente .
Antonio Netto de Azambuja e contar a sua ;mtiguidade de posto.
ele 20 de setembro de i 93.

o Presidente da Republica .dos Esta.dos Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congresso :'Xa<úonal decretou e eu sa.ncciono a.
seguinte resolução:

Art. 1. 0 A commissão do actual 2' tenente de cavallaria ~n

tonio Netto de Azambuja será con iderada por- acto' de bravura.. e.
a sua antiguidade de posto cnnnda. de 20 de setembro de 189~.

-'-d. 2.° Revogam-se as dIsposições em contl'ario.

Rio de Janeiro, 19 de aetembl'J de 19 i t 19° da Republica.

AFF1JN o AUG 'sro MOREIR.... PEN 'A..

H81'mes R. da Fonseca.



DEORETO N. 1723 - DE 19 DE SETEMBRO "DE 1907

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

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
400:000 ,papel, supplementar :i verba - Fiscalização e mais
despezas dos impostos de consumo e de transporte-do exer
cicio de 1907.

o Presidente da Republica. do Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Oongresso Nacional decretou e eu sa.ncciono a
seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado <10

abrir ao Ministerio da Fazenda o creditO de 400:000 " 'Papel, sup
plemental" <L verba 20', sub-consignação «porcentagem, diaria ,
passa.gens, !:ltc.», do art. 45 da lei n. 1617. de 30 de dezembro de
'1900; revoga.da' as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE~NA.

David Campista.

DEORETO N. 1724-DE 19 DE SETEMBRO DE 1907

Iniciado n;), Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
de 1.76: 1.28$646, ouro, e 493: 720$305. papel, para o pagamen to
de dividas de exercicios findos.
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de licença, com ordenado, para tr'atar de ua saude onde lhe con
VIer; revogada a.' di po..;içõe em contral'io.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1907, 100 da Republica .

AFFOl'i o Ali0uSTO MOREIRA PENNA.
Davicl Campista.

DEORETO N. 17;>6 - DE 10 DE ETEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado ii
sancção

Concede a pensão ele 300$ mensaes a D. Emilia Saldanha Marinho
Concci~ão.

O Presid nte da Republica do, E~tado Unidos do Bra.zil:
Faço sabeI' que o Congre o aciona.l decretou e eu ,ancciono·

a seguinte resolução:
Art. Lo E' concedida. a D. Emilin. alda.nha /farinho Oon

ceição, filha de Sa.1danha Marinho. a pensão mensal de 300:'000.
Art. 2. 0 Rel"ogam- e (1,. úi pO"içõc em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de s tembro de 1907, 190 da Republica.

AFFO _o AUGU_TO r.IORElRA PE:'\NA.
David Cam.pista.

DEORETO K. 17'~7 - DE 19 DE 'ETEHBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :

Art. 1.0 E o PI'esidente da Republica autorizado a abrir ao
lVrinisteriQ da Fazenda o credito extraordinario de 176: 123 '646,
ouro, e 493:720$305. papel, para occorrer ao pagamento de dividas
de exercicios findos constantes da seguinte relação:

Mini 'terio da Justiça e Interior .
Ministerio do Exterior .
Minderio da farinha .
1iinisterio da Guerra .........•......
Minderio da Inelustria, Viação e

Obras Publicas .. , .
Mini. terio da Fazenda .

Ouro

1: 15 '000
22:341'(H4

150:232$232
2:400$400

176:123 646

Papel
147:974'726

1:266 '000
40: 129$764
76:015$549

58:044$959
170.289$307

493: 720" 05

Autoriza o Governo a abril' ao fini terio da Fazenda o credito
extraordinario tle 55:164,134 para o pa"'amento devido a
Pedro Brusque de Abreu e outros, em virtude de sentenç~

judiciaria.

O Presidente da. ReI ublic~. do. E tados (nido' do Brazil:
Faço saber que o Congre 'o Tacional decretou e cu ancciono

a seguinte re 0111Ção :
Artigo unico. Fi <10 o Pre iden e da Republica autorizado a <~bl'ir

ao Ministerio da Fazenda o credito extraortlinario de 55: 164'134 para
occorrer ao pagamento de Pedro Bru que de Abreu e outro, em
virtude ele sentença. judiciaria. conforme a carta precatoria expe,
dida em 17 de aIJl'il de 1907 pelo Juizo Federal da ecção do
Rio Grande do Sul ;. revogada a dispo içõe em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de etembro de 1907,190 da Republica.

AFFON o AuGUSTO MOREiRA 'PEN A.

Daviel Campista.

ÂI't. 2. 0 Re\"ogam-se as disposio;ões em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1907, 190 da Republica.

AFFoNso AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Daviel Campista.

DECRl~TO N. 1725 - DE 19 DE SETE~1BRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sancção

.Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com orde
nado, a Luiz Egydio Martins de Lemos, 10 escripturario da
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado do Amazonas.

Ó Pre, idente da Repu~1ica dos Estados Unido" do Brazil:
Paço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a con

ceder a Luiz Egydio Martins de Lemos, lo escripturario da Dele
gacia J;i. cal do Thesouro Federal no Estado do Amazonas, um anno

DECRETO X. 1728 - DE 19 DE ETEMBRO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença,
com ordenado, ao Dr. La fayette Ca va1canti de Freitas, in
spector sanitario do Distril)to Federal, para tratar de sua
saude onde lhe convier.

O Presidente da. Republica dos E ta.do Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congl'es o Nacional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Art. 1. 0 Fica o Pre idente da Republica autorizado a conceder

um anno de licença., om 6t'denado, ao Dr. Lafayette Cavalcanti de
Freita.s, inspector sanitario do Di tricto Federal, para. tratar de
sua saude onde lhe conyier.

Art. 2. 0 Ficam revogadas a, di posições cm contrario.
Rio de Jo,neil'o, 19 de setembro de 1907, 190 da Republica.

AFl'ONSO AUGU TO MOREiRA PENNA.
Augusto TCtVal'es ele Lyra.



DECRETO N. 1729 - DE 19 DE ETEII1BRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacbarel José
Alfonso Lamounier Junior, juiz da 3" Vara Commercial do Rio
de Janeiro, seis mezes de licença com os respectivos venci
mentos.

O Presidente da Republ ca dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

l'e olução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

conc der ao bacharel José Alfonso Lamounier Junior, juiz da
:3(\ Vara CommerciaL do Rio de Janeiro, eis meze de licença com
o re pectiro vencimentos.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE ':-IA.

Augusto Taval'es de l/yra.

DECRETO 1 • 1730 - DE 19 DE ETEII1BRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da In
dustria, Viação e Obras Publicas o credito necessario para a
execução do decreto n. 1626, de 2 de janeiro de 1907.

O Pre'idente da Republica. do E tados nidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o ~acional decretou e eu sancciono a

r oluçã) eguinte:
Artigo unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a

abrir ao Ministerio da Industrü, Viação e Obras Publicas o credito
neces'ario para a execução do decreto n. 1626, de 2 de janeiro de
lU07; revogada as disposições em contr~rio.

Rio de Janeiro, 19 de etembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOl'\ o A 'Gt:Sl'O ~IOREIR.A. PEXl'\A.,

Miguel Calmon dlt Pin e Almeida.

DECRETO r. 1731 - DE 21 DE SEl'E~lBRO DE 1907

Iniciado na Camar.a dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Guerra os creditos de 2 O:OOU • papel,supplementar á verba 14
do art. 22 da lei n. i 617, de 30 de dezembro de 1906, e extra
ordinario de 2.220:000', papel, para diversos serviços.

O Presidente da Republica dos E'taclo Unido do Brazil:
Faço aber qu o Congre o Nacional decretou e eu ancciono

a re olu~ão ,eguinte:
Art. 1.° Fica o Pre i<lente da Republica autorizado a abrir ao

:Mini terio da Guerra o~ eguinte Cl' dito :
Um, supplementar á verba 14" do art. 22 da lei n. 1617, de

:30 de dezembro d 1906, sub-con'i<Ynação -COD trucção da Fabrica
ue Polvora ,em fumaça - na impor~anci<1de 2 0:000 '000, papel,

Outro. extmordinario, na importan ia de 2.220:000 , papel,
'[lara 'er applicado ao ,eguinte erviços: FOl'tificação em Copa
cabana, fazendas de Sapopemba e Jericinó 'destinadi1S á construcção
ue uma viUa militar. inicio da construc~ão de cinco quartei no
6° di tl'icto militar (Quarah~', Palmeira . Luiz, anto Angelo e
,'. BorjéL) campo de invernada.

Art. 9.0 Revogam-se a. dispo i~õe~ cm contrario.

1\io de Janeiro, 21 de etembro d 1007. 10° da Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREIRA. PENNA.
HCl mes R. da Fonseca.
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DECRETO N. 1732 - DE 2G DE SETEMBRO DE 19D7

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

Equipara os vencimentos do secretario da Inspectoria do Arsena.l
de Marinba do Rio de Janeiro aos de chefe de secção da Secre
taria da Marinba.

O Presidente da Republica dos E tado Unido do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono

resolução seguinte:
Artigo unico. Ficam equiparado os .encimento, do secretari

da Insp~ctoriado Ar,,~nal de ~~arinha desta Capital aos de chore
de secç~o da Secretaria da Marmha' revogada' as disposi~ões c
contrarIO.

Rio de Janeiro, 20 (le setembro de 1907, 19° da RepuMica.

AFFOi\' o Al.:G"L" TO MOnEmA. PENNA..

Alexand"illo Faria. de Alencar,

DECRETO N. 1733 - DE 26 DE SETE~IBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Manda applicar aos trabalhos das commissões ue revisão do
alistamento eleitoral os recursos estabelecidos pelos arh. 2ô
e 37 da lei n. 1269, de 15 de novembro de t 904.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil~
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccion&

a resolução seguinte : •
Art. 1.0 Os recursos estabelecidos pelos arts. 36 e 37 d...

lei n. 1269, de 15 de novembro de 1904, applicam-se aos tra.
balhos das commissões de revisão do alistamento eleitoral, d
que trata o art. 40 da mesma lei.

Art. 2. 0 ReV"ogam-se as disposições em contrario.
Rio de. Janeiro, 26 de setembro de 1907, 19° da Republic:J-

AFPONSO At:GUSTO MOREIRA. PE"fN!.4

Augusto Ta~ares de LY1·a.

DECRETO K. 1734 - DE ~G DE SEl'E)lBRO DE 1907

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

Autoriza o Governo a abrir ac; Ministerio da Fazenda o credito de
32:648 '489 para occorrer ao pagamento devido ao Dr. Bento
Borges da Fonseca, em virtude de sentença judiciaria,

O Presidente da Republica do' E tado "Gnido do J}razil :
Faço aber que o Congres o Nacional decretou e eu anccion.o

seguinte resolução:. ."
Arti<Yo unico. K o Pre ldente da RepublLca autorIzado a ahrll"

ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 3' :64 '4B~
para oecorrer ao pagamento do Dr. Bento Borge da, Fon 'oca, em
virtude de cn.rtn. precatoria expedida em 20 de n.brll de te ~nn.fJ
pejo Juizo Feder~ da 2a Yara deste dLtricto' rewgadas a di~
sições em ontrarlO.

Rio de Janeiro, 26 de etembro de 1907, U;o da Republica.

AFFO:"i o ACGt: TO MOREIRA. PE ":"iA..

David Campista.

. .



DECRETO N. 1735 - DE 26 DE SETEllBRO DE 1907
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DE8RETO N. 1738 - DE 30 DE SETEM:BRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancl<ão

Autoriza o Governo a mandar in1cluir na aposentadoria de João
Carlos Thompson JUllior o tempo em que serviu de professor
dos menores artezãos e escriptUTario extraDumerario da Cas-a
de Correcção.

O Presidente da Republica dos Estados tinidos do Brazil:
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono

a seguinte resolução:
Art. 1. 0 Fica o Pre~idente da Republica éliutorizado a mandar

incluir na aposentadorü\ de João Carlos Thompson Junior, ajudante
aposentado do director da Casa de Correcção, o tempo que serviu
como professor dos menor~s artezãos e de escriptnrario extranume
rario do mesmo estabeleCimento, para o elIelto de ser reformado
o proces'o da referida aposentadoria, devendo .sel: o pagaD?-ento
respectivo feito de accordo com o que por dIreito c~mpetIr ao
funccionario aposentado, aberto para es~e fim o credito que for
necessario.

Art. 2. o Revogam·se as dhposiçõ2s em contrario.
Rio de Janeiro, 2ô de setembro de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREiRA PENNA.
David Campista.

DECRETO N. 1736 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado envia.do á
. slllncção

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado,
ao contador da Delegacia Fiscal em Pernambuco, bacharel
Thomaz de Lemos Duarte..
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' autorizado o Presidente da Republica a con

ceder ao bacharel Thomaz de Lemos Duarte, contador da Delegacia
Fiscal em Pernambuco, um anno. de licença, com ordenado, para
tratar de sua saude onde lhe conVler ; revogada,' as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1907, 190 da Repull1ica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
David Campista.

DECRRTO N. 1737 - DE 30 DE SETEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Concede a pensão meJlSal üe i2Q$, repartida mente, a D. Philomena
Nunes de 2oIello e a sua IUha de igual nome.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso a:cional decretou e eu _31llcciono

a seguillte resolução :
r Art. 1. O E' co~cedida uma pensão men aI de 120 , repartida

mente, a D. Philomena Nunes de Mello e a ua filha de i"'ual
M~. o

Art. 2.0 E' o Presidente da Republica autoriz(~do a abrir o
creclito necessario pal'a a execução desta lei.

Art. 3. 0 Revogam-se as di. posições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 19071, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

r r

Iniciado no Senado' e pela Gamara dos Deputados envia.'do ã.
sancção

Concede a D. Anna Leopoldina da Serra Gonçalves e a D. Juliana da
Serra )lunes Gonçalvos li pensão annual de 3:600$, repartidamonte.

O Presidente da Republica. 0.0 Estados Unidos do Brazil :
Faço sabeI' que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução :
Art. 1. 0 B' concedida, repartidamente, a D. Anna. Leopoldina

da erra Gonçalve e a D. Juliana da erra Nunes G nçalve', viuva
e fillla solteira (lo antigo enador do Impel'io Antonio 1arcellino
Nunes Gonçalves, a pen ão annual de 3:600~', repartitlamente,
abrindo-se para o seu pagamento o necessario credito.

Art. 2.. o Revogam- e a di po lçõe em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de etembro de 1907, 190 da Republica.

:\FFOl o AUG . TO MOREiRA PENNA.

David Campista.

DffiCRETO N. 1739 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado para
a for:calidade da publicação

Publica a resolução do Con"'resso Nacional que proroga novamenLo :l
actual sessão legislativa aLo ao dia 3 de novembro do corrcn~e anno,

O Presidente da Republica dos E tados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre 80 Nacional, em conformidade do

disposto no § lo do art. 17 da eoitstituição Federal, re olveu pro
rogar novamente a actual sessão legislativa até ao dia 3 de no
vembro do corrente anno.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de l!J07, 190 da Republica.

AFFON o ACGU 'TO MOREIRA PEM'lA..

A'1Jgtrsto Tavares de LYI·a.

DECRETO N. 1740 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1907

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

Manda contar ao capitão do fra ata g-rauuado, commi 'sario da Armada
reformado Pedro Antonio da ilva, para meLhoria üe 'na reforma,
o tempo em que serviu como operario (lo Arsenal de Marinha rIo
Estado do Para.

O Presidente da Republica do E ·tauo· Unido Jü Braúl:
Faço saber que o Congre' o i acional decr tou e ou san ciono

a . eguinte resolução:
Art. 1. o Fica coutado ao apitão de fragata graduiul . commis

Sarjo reformado, Pedro Antonio da Uva, para os efreito ue me
lhoria de sua reforma, o tempo cm que servÍlI orno operario
od Arsenal de larinha do Pará, de 1805 a 1872, tomados dentro
deste prazo sómente os dia cm que eJIectivamente trabaJh li na'
officinas daquelle estabelecimento.

Art. 2.0 Revog<lim-se a di po içõe em contrario.
Rio de Janeiro" 3 de outubro de 1907, 190 da R publiclll.

AFFONSO AUGUSTO MOn.EIRA PENNA.

Alexandrino Fa1"ia de .Menear.
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DECRETO N. T741 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre idenle da Republica a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito extraordinario de 2:683$200 para paga
mento da differença de vencimentos a que teem direito o.
conferentes das capalazias da Alfandega do Rio de Janeiro.

o Pre .idente da Republica do E. tado~ Unidos do Brazil :
Faço aber que o Congre 'o _'aciooal re'olveu e eu sancciono a

eguinte re olu ão :
Artiao unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a abrir

;),0 Mini ',erio da Fazenda o cr úito xtl'aordinario de 2:683 '900, para
occorrer ao pagamento da dilfel'ença de ,encimento a que teem
direito ~ coni'~rentes da cUo])atazias da. Alfandega do Rio de Ja..
neiro, om v irtudo do decreto legislativo n. 1554. de 12 de novem
bro d 1906 j revogadas as di posiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 190., 19° da Republica.

•\FFO~ o AUGt' TO 1Il0REtRA PE~l\Á..

Dadd Campista.

DECRb:TO X. 1742 - m; 3 DE OUTCaRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e -pelo Senado ~nviado á
sancção

Art. 4. o A fOl'ça dos guardas ficará assim organizada:

1 commandante ;
5 sargentos;
120 guardas.

Art. 5. ° A nomeações dl3 iD"pectore e ajndantes de in peeto
res, em ,tmba~ a~ Alfandega, , serão feita em commissão.

Art. 6. o Ficam elevados de 20 % os vencimento das forças
dos guardas das duas Alfandega, na forma do decreto n. 1662, de
27 de julho de 1907, art. 6°, e de 20 % os dos auxilial'es de e, cripta
das capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro.

Art. 7. ° O provimento do novos cargos, creados por esta lei,
será feito por accesso ou remoção dos empregado de fazenda, res
peitada. a respecti""l'a categoria, e os logares de 1& entl'ancia e
de guarda' serão pro,ido. mediante concurso.

Art. .0 Para a immediat'l. execução desta. lei fica o Pre~iaente
da Republica autorizadu a abril' os necessario creditos.

Art. \l.0 Revogam-'e as di posições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de out.ubro de 1907, 19° da Repul)lica.

AFFOXSO AU01:~TO MOREIRA PEN 'A.,

.J)avid Campis,ta .

Tabella a que se Ilefere o art. 1°

ALFA~DEGA DO RIO DE JA'NEIRO

Lotaçüo 78.000:000$000 - Quotas 1.989 - Ra:;üo 0,88% - Valo;'
officíal da quota annual 345$090

Rio\le Janeiro, J de outubro de 1907 .-David CamZJista."

Releva da pre cripção em que tiver inco.rrido Antonio A.lJredo de
Carvalho, amanuen e do extincto Arsenal de Guerra de Per
nambuco, para receber vencimentos g:ue lhe competem, e au
toriza a abertura do credito de 6:095$506.

o Pre~ident da Republi a do;; E~t:l,do, Unido do Brazil:

Faço aber qu o Congr o Xacional decretou e eu ancciono a
eguinte re olução :

Art. 1.0 Fic<1. rele,ado da. prc cripção em que ti,er incorrido
o cidadão Ant uio 1\llrcdo de Carvalho amauuen e do extincto
Arsena.l de Guerra de Pernambuco, para que po, a receber do 'file
souro J. acional a qHantia de 6:095:'506 vencimentos que lhe com
petem a ontar de 19 de janeiro de h99 até 15 de fevereiro de
1904, autol'izado o Pre idente da Republica a eJiectuar o paD'a
mento da mencionada quantia, abrindo- e o credito nece~, ario. <>

Art. 2.° Revogam- e a di posiçõe:, em contrario.
Rio de Ja.neiro, 3 de outubro de 19J7, 19° da Republica.

AFFON o Au, 81'0 ~rOREIRA PE~XA.

David Campista.

UECRETO X. 1743 - fiE' DI': o 'TUBRO DE 1007

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção

Fixa o nUBlcro, C\3SSC e VCIH'illl~ulo do' Plllpregados das Alf3n-
degas do Rio d Janeiro e 3nto' e tlU' outra providencias.

o Pro idente d,t Pepublira uo' E~tado' Gnidoi' do Brazil:
Faço abor que o Co]]"r o Nacional decretou e ou san eiono a

'cgniuter otllçào:
Art. I. ° O num 1'0, ela e vencimento do empregados da

Alfandega do Hio de Janeiro er50 regulados pela tabollajunta.
Art. 2. o Fica ole\'a.do a 900 Q num 1'0 de guardas da mesma

Alfandega.
, 1\ 1't. 3. ° Onumero, ria 'e e v ncimellto dos empregado. da

.AHandoaa de ant' ,.erão regulado. pela t~thella jUBta.

1 Inspector (em commi-
são) .. , .

1 Aj udante (em commis-
são) .

3 Chefes de ecção...•••..
3~ Conferente~....•......•.
20 los e 'cripturado .
302"' dito .
30 3°s dito ......•......•..
304°' dito .

1 Quarda-mór (ba.l~a ! :c O ')
_ Ajudantes (barra 1: 00,).
1 Tbe'oureiro (q u br a

1:500~ ._ .••_ .•. _.~.
~ Fiei (quebra~ -00:') .....
I Porteiro.....•.......•.•
1 Ajudan e do mesmo .

10 Continuo ..
1 Administrador ela Capa-

tazia::; _ .
2 Ajuduut ' llo mC$mo .

19 Fieis de arma".em .

la3

ORDEXAOO

7. 9 00
3:000 .
4:400 .
3:600 '
1:400

QUOTAS

o
~ o
tl/l

.,
rnc:;
~<.o

p.

S
5o

<.o P-o
p...
-- -

40 40

20 20
18 54
16 512
12 240
10 300
8 240
6 180

18 1
12 24

1
'64

8 8
fi fi
4 40

15 15
10 20
10 190

1.989

•

, .
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Tabella a que se refere o art. 3° DECl~ETO N. 1744,- DE 10 DE O TUBRO DE 1907

ALFANDEGA DE SANTOS

Lotaçeio 36.000:000 '000 - Quotas 1.098 - Ra::üo 0,7 %

Valoi' official da quota annual 229~'508

ORDE:'<ADO QUOTAS

.1: o o
'd

~ 'd
~

~
;:II CLAS'E bIJ o bD o:>
<JJ Q) Cll D).... rn ::-. rn0'1 '"- A 05 A ~, S ...... S Õ<.>

Cll Cll

:... ::-. ::-. ::-.
o o o o
p.. p.. o.. p..

] Inspector (em commis-
40 40são) ..•............... - -

] Ajudante (em commis-
25 25ão) .................. - -

2 Chefes de secção ........ 6:000. '000 12:000"000 20 40
Ji2 Conferentes ............. 5:400 000 64:~00 000 18 216
12 los escripturarios ........ 4:800 000 57:600 000 16 192
12 2°6 ditos ................ 3:600: 000 43:200 000 14 16
15 3°9 ditos ................ 3:000 '000 45:000 '000 10 150
J5 4°5 ditos ................ 2:000 000 30:000 '000 8 120

1 Guarda-mór............. 6:000 000 6:000 '000 20 20
1 Ajudante ................ 4:000 "000 4:000 000 14 14
1 Thesoureiro (quebras

5:400$000 6:000~000 20 20600. ) .................
-4 Fiei do mesmo ......... 2:400,'000 9:600$000 10 40
] Porteiro................ 3:600 000 3:600 -'000 12 12
r Ajudante ............... 1:800.'000 1:800 '000 8 8
1 Archivi.ta .............. 2:400. 000 2:.00 '000 8 8
5 Continuos .... , .......... 1:000.;000 5:000, '000 5 25

-- ------ -- _._-
85 291 :000, '000 1.098

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Coogre , o Nacion<11 decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Art. 1.0 Fica o Presidente da. Republica. autorizado a mandar

fazer, gratuitamente, a cunhagem e impres 5.0 na Casa da Moeda
e na lmprensa Nacional, da medalha, diplomas de honra c
menções honrosas destinados a premio' na e\:po ições regionae' e
estadoaes, promovidas pelo Governo: locae' e estadoaes.

Paragrapho unico. O favores deste artigo erão concedido
mediante requerimento dos goyeroo do.' E tados ou dos 10caes, por
intermedio daquelle .

Art. 2.° Ficam isentos do imposto de tran ito nas e trada de
ferro os bilhetes para os 10gare em que se realiz<1rem exposiçõe'
regionaes, e,;tadoaes e nacionae .

Paragrapho unico. E ta isenção, que comprehouderá tanto o:
bilhetes de ida como o de volta, durará desde cinco dias antes da.
abertura até cinco dia depois do encerramento da expo. içõe .

Art. 3.° Revogam-se a3 dispo'ições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de outubrJ de 1907, ]90 da Republic~.

AFFONSO AUGU:sTO ~IORElRA PENNA.

Hennes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1745 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1907

Autoriza o Governo a mandar fazer, gratuitamente, na Casa da
Moeda e na Imprensa acional, a eunha"elU das medalhas e a
impressão de diplomas destinados a premios nas exposições
regionaes e estadoaes, e da oulras providencias.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

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

Torna xlensiva ao 10 tenente2do exoreito J050 Philadelpbo da Ro ha a
excepção do art. i o do decl'oto legislativo 11. 9 l, ue 7 de jan iI'o
de {'d03.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do.Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:

Artigo unico. A excepção do art. Ioda lei n. 981, de 7 de ja
neiro de 1903 é extensiva ao tenente João Philadelpho da Rocha,
visto ter sido promovido por actos de bravura, revoga.das as dispo
sições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1907, IDo da. Republica..

AFFONSO AUGU TO MOREIR.\ PENNA.

27:000$000

Embarcações

Expecliente

Para di.ersa despezas .

Cl1pata~ias

15 trabalhadores a 6" por dia.....•

David Campista.

CATEGORL-\.
aRDE, ADO
DE CADA

E~PREGADO

TOTAL
POR CLASSE

DECRETO N. 1746 - DE l7 DE O TUBRO DE 1907

1 l° patrão .
• 5 2°9 patrões.......................•

5 ~achinistas .
5 Foguistas .

50 Remadore .

3:000 000
2:400 000
3:600'000
1:800.000
1:440,'000

3:000"000
12:000 000
18:000 '000
9:00 '000

72:000 000

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Iinisterio da
Fazenda o credito extraordinario de 4:ó5i$900 para o paga·
mento devido ao coronel honorario Antonio Bezerra Cabral
em virt.ude de sentença judiciada.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1907. - David Campista.

ê6 114:000.000 O Presidente da Republica dos E tados Unido. do Brazi I:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o presidente da Republica autorizado a abrir

ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 4 :551 '900 p<1rlL
occorrer á despeza com a execução d;], sentençlL judiciaria (lue coo
demnou a Fazenda Nt1Cional a pagar ao cor'one1 110norario Antonio
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Bezerra Ca.bral :t, importancia de pensões que lhe competem, de
accordo com o decreto n. 1760, de 26 de outubro de 1869 ; re.
vogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1907, lao da Republica.

AFFO:"i o AUGU TO ~OREIRA PENNA..
David Campista.

DECRETO ~. 1747 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Camara <los Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pl'esidcntc da Republica a conceder ao minislro do upremo
Tribunal Federal Dr. Lucio rle Mendonça apo enladoria com todos
o vencimento· do ar"o.

O Pra idente da Republica do E tado "Gnidos do Brazil :
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu ancciono

-ao resolução eguinte:
Artigo UDlCO. E' o Pre idente da Republica autorizado a

conc der ao miai tI'O do upremo Tribunal Federal Dr, Lucio
..de ~fendonç.a apo entadoria com todo o vencimento' do cal'go,

Rio de Janeiro, 17 de outubr de 1907, l!J0 da Republica.

AFFOX, o AUGU TO )fOREllU. PE:\:'iA.

Augusto Ta'lJares ele LYi·a.

DECRETO )i. 1748 - DE 17 DE OUTCBRO DE 1907

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

Man,la ob'er\'ar o di po-to nos arts. 439, n. 1, e 441 do reau1amento
n. i20 de 31 de janeiro de 1812, com relação a hab~(M-OO'1Jlts.

O Presidente da R publica dos Estado "Gnidos do Brazil:
Faç aber que o Congre' o Nacional decretou e eu sancciono

are olução seguinte:
Art. 1.° 1 a de i ão do' pedido de habec:.s-cOl"p!(S pelos juizes

<1e secçã.o e pelo' juize' da ju tiça, local do Di trict Federal ob er
var-se-ha o di.po$to no' art . 439, n. 1, e ·UI do regulamento
11. IilO de :i I de janeiro de 1842.

O recur:so será. interpo to, re'pectivamente para o Supremo
Tribunal Federal e para o Con elho upremo da lJórte de Appel
aç.'lo.

Art. 2. ° Revoga,m- c as d.ispo ições em contrario.
Rio d Janeiro, 17 de outubro. de 1907 Ulo da Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREIRA PE1\:"iA.
At,gusto Ta'lJa?'es de Lyi'a.

DECRETO N. li49 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1907

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

Autoriza o PresidenLe la Republica a conceder um :lnno do licença, pal'a
tratar de sua :lutic na Em'opa, ao ~'elleI'JI de divisão :\Ii"'uel Maria
Girard.

O Prcsidonte du. Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o CongL'esso Nacional decretou e eu sancciono a
eguinte resoluçao:

Artio-o unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a con
ceder ao general de divi ão Miguel )far1a Girard um anuo de licença
com soldo e etapa, para tratal' de sua saude na Europa. ; revogadas
.as disposições em ontrario.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de H.J07, 19° da Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREIRA PENNA.
Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1750 - DE 24 DE OUTUBRO DE la07

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Marinha o credito
extraordinario que for necessario para pagar a difi'erença
de gratificação que deixou de receber, no cargo de secre
tario paizano do Corpo de Marinheiros Nacionaes, o capi tão
tenen te honorario Arlindo Pinto Duarte.

O Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil :
Faço saller que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da ~pulllica autorizado a abril'

ao l\1inisterio da Marinha o credito extraordinario da impurtancia
da dilferença eutre a gratificação que houver recebido o capitão
tenente honoral'io Arlindo Pinto Duarte, como secretario paizan
do Corpo de Marinheiros Nacionaes, e o soldo de l° tenente da Ar
mada, n periodo de 15 de março de 1902 a 31 de dezembr de
1905; revogadas as dis.posiçõe em contrario.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGU TO l\IOREIRA PE:'\ '.L

11lexa1td~'ino Faria de Alencal' •

DECRETO N. 1751 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Repnblica a abrir ao :\1inisttlrio da Jla
rinha o credito extraordinario de 35:388 742 para pa"amento
de Tencimentos devidos a varios officiaes da Armada.

O Presidente da Republica dos E tado 'nido do Brazil:
Faço saber que o Congres o Nacional decretou c eu sancciono a.

resoluçã.o seguinte:
Art. 1. ° g' o Presidente da Republica autorizado a abrir ao

~[in isterio da farinha o redito extmordinario de 35:383!-;7.J.2, para,
em virtude do decreto legislativo n. 1474, de 9 de janeiro de 190G,
fazer o seguintes pagamento, : 15:915 '721 ao capitão-tenenteDur
vaI Melchiade de ouza, 2:250"600 ao capitão-tenente reformado
José Au<>usto Vinhaes e 17:213:'421 á nuva do l° tenente .João da
Silva Hetumba.

Art. 2. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE:'< A.
Alexandl'i1w Faria de AlclIcm·.

DECRETO N. 1752 - DE 24 DE OUTI:BRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

Fixa a força naval para o exercicio de 1908

O Presidente da Republica do E~tado "Gnido do Brazil:
Faço saber que o Congre Nacional decretou e cu ancciono

a resolução seguinte :
Al't. 1.0 A força naval, no exercicio de 190 , con-tará:
§ 1.0 Dos officiae' do corpo da Armada e classes anne~a;,.

con tantes dos l'e~pectivo quadros.. ._
§ 2.° De 50, no maximo. a. pirante a guardas-marmh<\ e .0

alumnos do cur o de machina' da E cola Na.al.
§ 3.° De 4.000 praça do Corpo de Marinheiro Nacionae., in-

clu ive 118 para a companhia de MatLo Gro o.
§ 4.° De 1.200 foguistas contl'actado .
§ 5.° de 3.000 aprendize marinheiros. .
§ 6.° De 607 praç'a do Corpo de lnfantarm ,de ~rari.n~a,. d .

quaes 407 e de dobrarão em qua~ro c~mpanlllas ,de !uzlleu'o',
lbrmando tlm batalhão com o cluahficatlvo de batalhao mtvab

4

, ,
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e a.s 200 re ta.nte em duas companbia de :trtilheiros annexas a
este batalhão, destinadas exclu ivamente a sOl'viço do tiro de mar.

Art. 2. 0 Em tempo de guerra a força naval compor- e-ha do
pessoal que for necessario.

Art. 3. o O tempo de serviço dos marinheiros naclOnaes, pro
cedentes da escola, será de 15 annos, contados da dat<l. da .ua ma
tricula.

Art. 4,0 O tempo do erviço do voluntarios erá de 10 annos.
Art. 5. 0 Os marinheiros que, findo o tempo de orviço. e en

gajarem por tres annos, recebel'ão oldo e meio, e aqucll· que, con
cluido esse novo prazo, se reengajarcm por mai tre, quatro ou
cinco annos, pel'ceberão soldo dobl'ado.

Art. 6. o Os Toluntario perceberão a g 'atificação dia.ria de
125 réi e a praças que, findo o cu tempo de serviço. outinuarem
nas fileiras, com ou 'em engajamento, terão a arlLti fic:\,ç·ão de
250 réis diarios.

Art. 7, o A' praças que .e reenO'ajal'em terão lJjreito ao Ta.lor
em dinbeiro das peças de fardamento gratuitamente di'tribuida,
por occasião de verificarem a primeira praça..

Art. 8.° Revogam-se as dispo,içõe' em contrario ..

Rio de Janeiro, ::>4 de outubro de 1907, 190 da Republica.

AFl'ONSO AUGUSTO MOREm PENNA.
Alexandl'ino Fari.a de Alcllcal·.

DECRETO . 1755 - Dl~ 24 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Cama.ra dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministel'io da Fazenda o credito.
extraordinario de 4:4i5$i70 para pagamento devido a
Silva Mattos & Irmão em \"idude de sentença judiciaria.

O Pre,iu nte d:\, Republica do' E, tado Unidos'do Brazil :

Faço aber que o Congre o 'acional decrotou eu ancciono a
seguinte r solução:

.Artig~ ~nico: Fica o Pl'e.iden~e da. R publica autorizado a
abrll' ao Mllll tOIl d,t Fazenda o cr dtto e:traoujjnario d 4:41 770
para occaner ao pajmmento de 'il ,.;\ ~Iatto . Irmão cm virtude
da carta preca~o!'ia expedida em;> de janeiro de 1907 pelo juiz
fede~u.l da .e r:ao cio Cearll: 1'( \·og'<l.du. a~ di po içõ . em con
trarIO.

Rio de Janeiro 24 de outubro d 1907, Hlo da Republica.

AFFO:'\SO At:loU'TO MOREIRA PEKXA.

David Campista.

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

Autoriza o Governo a abril' ao f:inisterio da Faz~nda o credito
especial de i23:387$72 para a restituição de espolios que
foram arrecadados peto curador de bens de defuntos e ausentes
Dr, Genesco Telles Bandeira de Mello"

aPre idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço alber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a abl'ir

ao Mini terio da Fazenda o credito e:,'1lecial de 123:387 '728. diJre
rença entre o alcance de 163:3tj7 72 " apurado pelo Tribunal de
Contas, pelo qual é responsavel o curador de ben de defuntos e
a.usentes Dr. Gene co Tel1e Bandeira de Mello, e· sua fiança, na
importancia de 40:000 • prestada em apoliccs da divida publica,
para occorrer á restituição de e polios que foram [l,l'recadados por
aquelle fuuccionario ; revogadas as disposições em contr[l,l'io.

llio de Janeiro, 24 de outubro de 1907,190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREffiA PEl'õ.·A.
David, Campista.

DECRETO 1753 - DE 24 DE oUTUnRo TlE 1907
U t:: RETa -. 175G - DE ~4 DE Ot:Tt.:BIW m; 1907

Iniciado na Can1ara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Go\"erno a abrir cre,ditos necessarios para o pagamen.to
das despezas com a recepção, no pl'oximo anno, de Suas
Magestades EI-Rei e Rainha de Portugal,

o Presid~t da Republica do E tados Unido do Brazil:

Faço aber que o Congre o Nacional decretou c eu 5ancciono a
seguinte resolução:

Artigo unico. .Fica o Pre idente da Republica autorizado a
abrir os credito nece, arios pa.ra occorrer ao pagamento da des
'Peza~ com a recepção, no pr'ox.imo anuo de ua Iag stad EI-Rei
e Ramha de Portugal; reTogada a di posiçõ cm cau trario .

llio de Janeiro 24 de outub 'o de 1907, 190 da. Republicll..

ÁFFO '50 AUGUSTO MOREIRA PE[\:oiA.

David Campista.

DECRETO! . 1754 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sa,ncção

Antoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito extraordinario de 415:403$753 para o paga
mento devido a Antonio Nunes Pires em virtude de sentença
judicia ria.

O Presidente da Republica dos Estado' Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres, o Nacional decretou e eu 'o,occiono a

flcguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir ao Ministorio da Fazenda o credito extrél.ordina.l'jo de
415:403 '753 para occorrer ao pagamento de Antonio !lme, Pire,
de conformidade com a carta precatoria expedida em 19 de ago to
de 1907 pelo Juizo Federal da la Vara desta Capital; re'-ogada a
{lisposições em contrari@.

Rio de Ja.neiro, 24 de outubro de 1907, 190 da RepubHc<l..

AFFON"SO AUGUSTO ~IOREIRA PElVXA..
David O(('I11jJis Ia .

• •

DECRETO '. 1757 - DE <>4 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Cama.ra dos Deputados e rpelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Prc ideute da Republi'a a abril' ao Mini terio da Ju tiça II
!egocio' Intel'iol'e' o credilo e'pecial de 1.61~:O!Jl$i20 para a COII.

clusão do edificio de tinado á E'cola _'a ional de Bella' Arte.

O Presidente da Republica do' li: tados Unidos do Brazil:
Faço. aber que o eonCfre 'o aciona.l elocr tau u sanccion

a eguinte re olução :
Artigo lmico. Fica o Pre idento da R publica ll.utorizado a

abrir ao lVlinisterio da Justiça e egocio' Interiores o cr dit espe
Cial de 1.614:0 1 'l~O para a cOllclusão do aditicio de'tinado ti.
E cola l'\a ional de Bella' .\rt : reTogada a di 'po ições m COll
tI'urio.

Rio de ,Tan iro, 24 de outubro de 1907, 100 da. Republica.

AFF ',0 At:, TO MOREInA PEN 'A.

Augusto Tav(fl"es ele Lyl'a.
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DECRETO N. 1758 - DE 26 DE OUTUBRO DE 1907

"Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o GO"erno a abrir ao Ministcrio das Relações ExterioreE
o credito de 30:000$, papel, supplementar 3 verba 2" - Em
pregados em disponibilidade - do art. 16 da lei n. 1617, de
30 de dezembro de 1DOG.

O Presidente da. Republic:1 dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre so ~i1cional decretou e eu sancciono

a re olução eguinte:
Artigo uníco. Fica O Pre idento da Republica autorizado a

abrir ao Mini terio das Relaçõe E'\teriore' o credito de 30:000 "
pa.pel, supplement r á verba. i"-Emprlga.do· em dispOllibilidade
do art. 16 da lei n. 1617, d 30 de dez mbro de 190G; revogadas
as di po içõe em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de IU07, 190 da Republica.

AFFO:" o A Gti TO ~[ORE1RA PE:,{NA.
Rio-Branco.

DECRETO 1 • 1-5 - DE 29 DE OtiTC13RO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado para
R formalidade da puolicação

Publica a resolução do Congre 50 Nacional que proroga novamente a
actual sessão legislativa alo o.dia 3 de dezembro do corrente anno.

O Presidente dn. Republica do E tados l:nidos do Brazil:
Faço aber que o Congre 'o ! acional, em conformidade do dis·

po to no lo do art. 17 da Constituição Federal, re~olve prorogar
novamente a actual e ão leCTislati,a até o dia 3 de dezembro do
(lorrente anuo,

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1907, 19° d3. Repu.blica.

AFFOKSO AUGl:STO MOREIR.A. PE~KA.
Augttsto Tava1'es de LY1·a.

Artigo unico. Fica o Presidente da Républica autorizado a.
abrir ao Ministel'io da Justiça e 'egocios Interiores o credito dQ
2:806$451, upplementar 1"t veJ'ba n. 12 do art. 2° do orçamento em
vigor, para occorrer ao pagamento, no exercicio de 1907, do venci
mentos que competirem '300 escrivão do ,Tuizo Federal de Minas'
Ger3.es Leandro Ca tUho de Mou..:J. Costa; revogadas a:s di posições
em contrario.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1907, 19° da Republica.

AFFOl\SO AUGU TO MOR.EIRA. PE1'iNA.
Augusto Tavares de Ly·ra.

DECRETO •. 1762 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

Eleva os vencimentos de varios funccionarios do lns tituto Nacio
nal de Musica.

O Presidente' da Republica do Estado' unitlos do Brazil:
Faço s3.ber que o Congresso. acional de reton e eu ancciono a.

resolução e"uinte:
Art. 1.0 Ficam elevado.~ respectivamente o vencimento an

nuaes do eguintes f(IDccionarios do Instituto 1 acional de Musica:
do director a :000 '000 ; do ecrehrio a 6:800 '000; dos professores
a 4:800 000; dos auxiliares de III. cla se a 3: 000 "000 e do porteiro 3.
2:400 '000.

Art. 2.° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir o
nece-sario credito para a execução desta lei.

Art. 3. ° RevoCTum- e a disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1907, 19° da Republica.

AFEONSO AUGUSTO MOREIRA PEl\:U.
Augusto Tava~'es de Lyra.

DECR.ETO N. 1763 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sanação

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Sena.do enviado á'
sancção

'Crlla Vic~-Consulados nas cidades de Artigas, an Eugenio e
Santa Rosa, no Estado Odental do Uruguay com a dotação
an.nual de -1:000"000, ouro.

aPre idente da Republica do E'tado Unítlo tio Brazil :
Faço saber que o Congre' Xacional decretou e eu ancciono

a re olução e,!!:uinte:
Art. 1. ° Ficam creallo' Vice-Con ulado' na ciJade de Arti

gas, San Eugenio e ;J,nta. 1 Sil.. no Estado Ol'iental do Urllguay,
com a dotaçã annual de 4.:000:-;000, on~'o.

Art. 2. ° E' autorizado o Pee'ideute l1.:1 R publicl1 3. ::tbrir para
es e fim o necessuio credito .

AI,t. 3.° I evogam- o as disposições em ontrario.
Rio de Janeiro 30 de outubl'O de 1!J07, 19° da Republica .

•\FFON o .\UGUSTO ~IOR.EIRA PD" ..
Rio-Branco.

DECRETO 1760 - DE 30 DE OUTCBRO DE 1907 Autoriza o Presidente da Republica a concedor ao Dr. Tbadeu
de Araujo :\ledeiros, inspector sanitario da Directoria Geral
de Saude Publica, um anno de licença, com o respectivo orde
nado, para tratar de sua saude onde lhe convier.

aPre idente da Republica dos Estado Unido do Brazil:
Faço 'aber que o C ngre o Nacional decretou e eu sancciono

a resolução eguin.te:.
Art. 1. ° Fica o Pre idente da Republica autorizado a conccll81'

ao Dr. Thadeu de Araujo Medeiros inspector sanitario da Dir
ctoria (~eral d ~a.ude Publica. um anno de licenç , c m o respe
ctivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe conner.

Art. :2. ° Fic"1.m relogada as di po -içõe em contrario.
R\o de .Ja.neiro, :Jl de outubro de 190;, 19° da Republica.

AFFOl\ o A 'G . Ta 1IoRElRA.. PE:"NA..
Ilugusto Taval'es de LJJra.

DECRETO X. 1764. - DE 31 DE OCTl:BRO DE lJ07

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado à sa.ncção

DECR[i;TO~. 1701 - DE' 1 DE OUT BRO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Mini terio da Jus
tiça e egocio Intoriores o credito de 2:806$-i51 s?-pplemen.
tar a verba n. 12 do ar!. 2 do orçamento em Vl 17or, para
pagamento de vencim nlos ao . rrivão do Juizo Federal de
M.inas Geraes Leandro Castilbo da Moura Costa.

aPre idcllte da Republica do TI; ·talo· 'uido llo Brazil:
Faço saber quo o Congres o I tteioJ1n.1 deceetou e eu sancciono

a I esolução eguinte:

,
Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacharel Jo'o

Calbeiros de )le110, juiz 1e direito da terceira Vara Civel do
Di triclo Federal. um anno de licença, com o re pectivo or
denado. para tratar de sua saude, em prol' ogação daquella
em cujo gOBO se acha.

O Prcsill nte da 1 epublica üo'E·taflo· Unitlo· do Brazil: '
Fa o aber que o Congre"o ~aciooal decretou e eu ancciono a.

resolução .guinte: . "
Artia unico. Fica o Pre ldente' da Republlca 3.utorlzado a

concctler°:1o b3.ch3.l'el Jo é Calh iI'os de Mello.,. juiz de direito da. 311.
"ara Civel do Di tl'icto FederaJ., mn a.nno de licença cow 01'6-

, ,
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DECRETO N. 1706 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1907

LEI N. 1767 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1907

AFFON o AUGU TO MOREillA PE ·X.-\.

David CamlJista.

Iniciada na Camara dos Deputados e por elIa enviada á sancção

Fi"a o.s forças de terra para o e"ercicio de i90

§ 4.0 De quatro companhia regionaes, destinad/l.s a Corma.r as
guarnições do Acre, Pnl'ús, Juruá. e AmaplL, constituidas pelos
contingentes foenecidos pelos Estados .do Ceará, Piau.hy, M'!-Ea
nhão, Pará e Amazonas, do preferencla pelas proprlas reglOes
em as quaes tiverem ~p.ue, e composta carla· uma del1as dc
um capitão, um l° tenente, naus :los tenentes e 150 praças,
dev.endo ser apr,oveitados os officiaes aggregados aos quadros por'
excesso.

Art. 2. ° As praças erão obtidas pela fórma expressa no art. 87,.
§ 4°, da Constituição, sendo os contingentes que os Estados e aDis·
tricto Federal devem fornecer proporcionaes ás re pectivas repre-
sentações na Camara dos Deputa.do' do Congresso Nacional. .

Paragrapho unico. Determinn.do pelo I1stado:Maior do Exercito·
o numero total de praças a serem realmente iocorpoeadas ao eU'e
ctivo do Exercito, durante o exercicio vindouro, o Ministerio da.
Guerra communicará aos presidentes e governadores e ao Ministro·
do Interior quaes os contingente a que sii.o obrigados os E tados e g
Districto Federal, de accordo com o supracita.do ar·tigo da Consti·
tuição.

Art. 3.° Emquanto não for executado o sorteio militar. o
tempo'de serviço para os volunta.rios será de tres annos, podendo o·
engajamento dos que tiverem concluido esse tempo de serviço
ter logar por mais de UIUíl. ,ez, por tempo nunca maior de tres
annos e por peazo que erão arbitr'ados pelo Poder Executivo, de
modo a coincidirem com a duração das principae peças de farda
mento.

:; 1. ° As praças que não se engajar'em constituirio a reserva do·
Exercito e, como ta.I, serão obrigadas:

a) a attendel' ao chamado da reserva, comparecendo ao corpo·
posto militar, ou apresenta.ndo- e ás autor'idades Cederaes, que as
farão transportar aos centros de mobilização, de accürdo com as
instrucções que forem expedidas;

b) a servir durante o tempo de guerra com as Vb ntagens de
volnntario j

c) a quatro semanas de exercicio por a.nno nos campos de mar
nobras, quarteis ou fortalezas, desde que não tenham completado
28 annos de idade ;

. d) a·quatro semanas de exeroicio nos mesmos oampos, quartei
ou fortalezas, de dous em dou annos, desde que tenham de 28 a 44
annos de idade.

§ 2.° Gosarão dos seguintes favores:
a) receberão, desde a data do suas apresentações á autoridade

federal. a metade d.o soldo de voluntario até ao dia inicial do
exeroicios, data esta em que começarão a vencer o mesmo soldo por'
inteiro;

b) serão alimentado á custa do E~t:ldo, recebendo meia etapll.
em dinheiro, desde a data da a.preientação até serem encostados ao
primeiro posto militar, para seguirem a seus destinos;

c) ilndos os exercicios. receberão em dinheiro. de uma só vez,
adea.ntadamente, além dos meios de transporte, tantas meias etapas
quantos forem os dias de viagem, sem alimentação á. custa do·
Estado;

d) durante o prazo de sua ausencia, que será computado pelo·
dobro do numero de dias de exercicio, accrescidos dos dispendidos
em viagem, a sua familia terá direito á meia etapa, de accordo com
a legislação em vigor.

§ 3.° As ex-praças que não se apresentarem á competente auto
ridade federal, local, dentro de um prazo não inferior a 40 dias, que
será conta.do a partir da data da publicação de seus nomes em editaes
ou na imprensa, serão obrilfados a servir' por mais tres anno ; as
que não se apresentarem no segundo anno de chamada serão obriga·
dos :lo servlr por mn.Ís cinco annos, lle'lendo em ambos os casos
ser-lhes abonadas gratillc:l.ções de voluntarios; as que não se apre
sentarem do terceiro anno em deante serão consideradas desertor'as
e, como taes, punidas.

Em caso de mobilização para a guerra, as ex-praças que
não se apresentarem na época marcada serão consideradas deser·
toras.

Art. 4. ° Para a época das manobras são admittidos voluntarios
por um a tres mezes, mediante um exame, no qual se deverão
mostrar promptos na instrucção da escola de recrutas:

a) estes voluntarios, depois de exoluido • serão incorporados á
reserva, logo que tenham 21 annos de idade, ficando dispensa.dos do
serviço activo;

b) durante o tempo do serviço, estarão sujeitos ás leis militares
e se fardarão unicamente com o uniforme de campanha, que, bem
oomo aOS da re,serva., lhes será o.bonada por emprestimo.

1765 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1907DECRETO

j)cetivo ordenado, p<1rn. tra.tn.r de sun. sa.ude, cm prorogaçiio da
queHa. em cujo go o sc acha; rcvogacla, a, disposições em con
tl'ario.

Rio de J:oneil'o, 31 de outubro de 19.07, 19° da Republicn..

AFFO.·SO AUGuSTO MOREIRA PEririA.
Augusto Tavares de Lyra.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Concede a pensão de 100$ mensaes a Francisco Alexandrino Barroso
da Silva.

O Presidente da Republica dos Estados Unido:' do Brazil :
Fa.ço saber que o Congres o Nn.cional decretou e eu s11ncciono

a seguinte resolução :
Artigo unico. B;' concedida a lJensão de 100,' mensaes n. Fran

cLco Ale.-andrino Barroso da Silva, filho do legi:lOdaeio almirante
Fl'ancisco . lanoel Barroso.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1907, 19° da Republica..

AFFON'O AUGl:STO' MOREIRA PEl\~A.

David Campista.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte lei:
Art. 1. ° As forças de terra, para o exercicio de 1908 consta-

rão: '
~ § 1. ° Dos ottlciaes dos diíferentes quadros e classes do Exercito.

§ 2. o Dos alumnos das escolas milita.res. não podendo exceder
as novas matriculas o numero a que attingirem as vao-as de otnciaes
occor:ridas no Exercito até o fim do corrente anno o mais 30 °/ o desse
Dumero.

. 3. ° De 28. lôO praças de pret, distribuidas de accordo com a
organização em vigor: .

a) (, Governo não preencherá os claros actualmente existentes
além do numero fixado pela respectiva dotação orçamental'ia .

b) em caso, porém, de circumstancias extraordinarias, ~quelle
numoro poderá ser completado e mesmo elevado até ao dobro ou
mais.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com o orde
Dado a que tiver direito, a Romualdo Justino Netto, 3° es
cripturario da Alfandega d:J Bahia.

O Presidente da Republica dos Estn.dos Unidos do Brn.zil:
Faço saber que o Congre_so Nacional decretou e eu sancciono

a re 'olução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. autoriza.do a

conceder um auno de liccnçn., com o ordenado a que tiver direito,
para. tratar de sua sn.ude, a Romualdo .Justino Netto, 3°.escr~p~u
rario da Alfande,,<t elo Estaelo da Bahla; revogada a dlSposlçoe~

cm contrario.
Rio de Janeiro 31 ele outubro ele 1907, 19° da Republica.

, ,
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Art. 5.° A praças que, findo o tempo de serviço, continuarem
sem interrupção nas fileiras, com engajamento por tempo minimo
do dous annos, terão direito á importancia, em dinheiro. d~s peças
de fardamento, que se abonam gratuitamente aos recrutas no
ensino, e á gratificação diaria de 250 réis, estipulada na lei n. 247,
de 15 de dezembro de 1894.

Art. 6." As ex·praças que rle novo se alistarem, com engaja
mento ou reengajamento, terão direito á gratificação de 125 réis
diarios.

Art. 7.° O Governo providenciará para que nas colonias milita
res sejam convenientemente localizadas as praças que desejarem,
quando escusas do erviço por conclusão de tempo, garantindo·as na
posse dos re pectivos lote .

Art. 8.° Em cada districto militar haverá dous registros: um
de voluntarios, se~'llndo os Estados onde tenham verificado praça,
para o fim de deduzir-se do contingente a ser sorteado em cada
Estado (Constituição, art. 87 e eus paragraphos) o numero daquel
les voluntario ,e outro de inscripção de reservistas do Exercito,
com todas as indicações de seu assentamento de praça, para orga
nização das listas de chamada, que devem ser publicadas na loca
lidade de sua residencia.

Para"'rapho unico. TOS assimtamentos dos voluntarios, além
do E~tado e cidade, serão incluidas as villas e localidades do nasci·
mento.

Art. 9.° Revogam·se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro 31 de outubro de 1907, 19' da Republica.

AFFONSO ACGUSTO MOREIRA PENNA.

Hel'mes R. da FOllseca.

DECRETO :'\. 1768 - DE 6 DE XOVE:\IBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Approva os dous Prolocollos assignados em Caracas a 9 de de
zembro de 1905, com o fim de ultimar a demarcação das
fronteiras determinadas no Tratado de 5 de maio de 1 59,
entre o Brazil e Venezuela.

o Pre ident,e da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil:
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a re'olução se"uinte:
Art. L' Fi am :1ppro,ado o dou Protocollo a signac10s em

Cal'aca. a 9 de d 7. mbro de 1905, om o fim de ultimar a de
marcaçao da fl'onteira determinada no Tratado de 5 de maio de
1859, entre o Brazil Venezuela.

Art. 2.' Revogam- e a di"po içõe em contrario.
Rio d Janeiro, 6 de novembro de 1007, 19' da Republica.

AFFOXSO AUGu TO .MoREmA. PENNA.
Rio-B1'all co .

DECRET X. 1769 - DE 6 DE 1\OVEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Approva o Protocol1o firmado om i2 de dezerpbro de i906 entre o
Bra7.il e a Rel?ublica Oriental do Ul'uguay sobre a execução de
cartas rogatorias.

o Presidente ela P publica do E, tado' Unido do Brazil:
Faço 1.ber que o Congres o l'íacioual decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
AI'Ligo unico. E' approvado o Protocollo oncluido e firmado

em 1 de d zembro ele 1906 entre o Bl'azil eaRepublica doUruguay
obr a. xecução d cn.rta. rogatoria . modificando o art. 4' do ac

cordo de 14 de 1'e,er iro de 1 77 entre o dou paize ; re,ogadas
a di posiçõe em contrario.

Hio de Janeiro, fi de novembro de 1907, 19° da Republica.

AFF01\ o Atir.u TO l\IOREffiA PENNA.

Rio-B1·al1co.

DECRETO N. li'iO - De 7 DE !'iOYE)fDRO DE 1907 • ;

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado 'â
sancção

Autoriza o Presidente da Repuhlica a abrir ao Ministerio da
Guerra o credito extraordinario de 2:686$668, destinasJ.o ao
pagamento de vencim~ntos que competem a Paulino Francisco
Paes Barreto.

O Presidente da Republica do E tado Unido. do Brazil :
Faço saber que o Congro,so -acional decretou o eu sancciono

a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presülonte da Republica autorizado a abrir

ao Ministerio da Guerm o credito extraordin:1rio de 2:6 6 "668.
para. o pagamento de ,encimem.o, que compEtem a Paulino FmD
cLco Paes B,trret , de l' de no,embro de 1904 a. 31 de dezembra
de 190~, como. me tre de gymna tica da extincta companhia. de
aprendizes artlfices do Al'scnal de Guerm dest:l. C:1pitat; re,oITadas
as di pcsiçõe em contrario. ..,

Rio de Janeiro, 7 de no-emul'O de 1907, 19° da. Republica.

AFF01\ o AuGUSTO ~IOr:EIRA. PE:\l\'A.

Hennes R. da Fonseca.

DECRETO X. 1771 - Tlr: 7 DE 1\OYEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado ii
sancção

Crêa a Alfandega de . Francisco, no Estado de Santa albarina

O Presidente da Republica dos Estados Unido' do Brazil:
Faço saber que o Congre~so Nacional decretou e eu ancciono

a seguinte resolução:
.Art. I.' E' creada n. Alfandega da cidade de S. Franci co, no

Estado de anta Gatharina.
Art. 2.' O numero, clas~e e ,cncimentos dos empregado será/)

regulados pela tabella. junta.
AI't. 3.' O provimento do cargos creado 101' e·ta lei será

feito por acce~so ou remoção dos empregado do quadro de Fa
zenda.

A nomeação para o logare- de primeira enh'ancia e de
guardas será feita mediante concurs'l.

Art. 4.' Para a immediata execução de ia. lei fica o Presi
dente da Republica autorizado a n.brir os neces arios credito .

Art. 5.' Revo"am- e as di po ições em contral'io.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1907, 19° da Republica..

AFFOX-O AUGCSTO MOREIRA PENNA.
David Campista.

TABELLA DO PESSOAL E iUATERT.\L DA ALFANDEG.\ DE s. FRANCISCa
A QUE SE REFERE o ART. 2° DA LEI UPRA.

Lotação, 600:000" -Razão. 2,4°/. - Quota~, 144

Valo)' da quota, 1008000

Discriminação. Ordenado. Quotas. To tal. Despeza to ta

Pessoal

Da admini tração:
I inspector ......... .......... 20
4 primeiros escriptu-

2: 10 8:400 '000rarios ........ " . '000 10
4 se"undo e'criptu-

rarios ........... 1:000 000 8 6:400'000
I the,oureiro (0300 '). 2:400 '000 14 2:700'000
1 fiel de thesoureÍl'o. I :4.0 000 8 1:400 '000
I porteiro cartora-

1:400 000 8 I :400 '000rio ..............
1 continuo .......... 560 000 4 560'>000

, ,



144 quotas ua razão de 2,4 % sobre a. lo-
tação de 600: 000 l-! : -100"000

Salarios para dou erventes. . . . . . . . . . .• 1:200 000

1 administrador de
capatazias.. . . . . 1:600 000

1 fiel de armazem. . 1:400"000

]5

10 1:600 000
8 1:400$000

-----
23: 860$.000

15:60a~'000 39:400$000

Art. 2. 0 Fica o Pre51dente da Republica. autorizado a abrir
o naces I1rios creditos para execução desta lei.

Art: 3,0 Revogam- e a di po ições m contrario.
Rio de .Janeiro, 7 de novembro de Hl07, 19° da Republica.

AFFONSO AUGI; TO 10RELRA PE . 'A.

Augusto Ta1:lat'es de Lyra.

DlilCRETO N. 1773 - DE 7 fiE :-IOYEMBRO DE ID07

2:20 . '000

Soldo Gra tificação

1:200'000 600'000 1: 00000
1:000 000 500;;-000 15:00J: 00

Força dos guardas

1 commaudante .
]0 guardas :

Gratificação an
nual de 200
para fardamen
to ao commau
dante e a cada
um dos guarda

Das capatazias

8 trabalhadore~ a 3,
em 300 dias ...

Das emba"caçães

Pessoal da lancha

1 lnachinista .
1 fog uist<1 ...........•.••.....•..•......
1 C<1r voeiro ..........•..................
4 marinheiro a 80 ...•..••...•.....•.•..

Pessoal do escaler

] patrão .
2 remadore a 70 ....•..•.•....•..•.•....

Material:

Expediente:
Aluguel de casa e expediente .. , , .
Concerto de moveis , .....• ,.
ACCluisição, reparo e conservação do ma-

terial , ..........•............•
Combustivel e lubrificante ,., ,.
Diverso\s despezas .

DeslJeza com a installação da repartição..

19:000. 000

7:200 000

Gra tiJicação

2:400. 000
1:500 000
1:0 O 000
3:340 000

8:820$000

74:480$000

Gratificação

960 000
1:68 .000 2:640 '000

10:000 '000
200. 'oao

5:000s000
4:000 000
1:200~OOO 20:-100000

5:000 '000

102:520 000

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á sancção

Eleva os vencimento do proiessores de sciencias da Escola
acional de BeUa Arte A a gratifica ão dos directores das

faculdades e escolas superiores e do Gymnasio Nacional.

O Pra idente da Repnbli a do E ~n.tlo' nido, do BrazH :
Faço sn.ber que o Congre 'o Nacional d Cl'etou e eu sa.ncciono

a resolução seguinte:
Art. 1.0 Ficam eleva lo a 6:000" annuae o vencimentos do

profe ores de ciencia da E cola Naci nal de Beila Arte e a.
10:000 a gratificação dos dire t re d faculdade colas
sup:lr-iore e do ymnasio Kacional.

Art. 2,0 Fica o Presidente <la R ublica autorizado a abrir os
neces ario credito pn.ra. a execução de'ta lei.

Art. 3. 0 Revo"am-se a di po içõe' em ontrario.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1907, 19° da Republica.

.\FFOi'\,O A GU TO MOREIRA PE:-I:-IA.
A.ugusto Tava"es de Ly)"a.

DECRETO N. 1774 - DE 7 DE . OVEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

C~lDcede a cada uma das aluJDnas do Institnto Nacional de Mnsica
Suzana de Figueiredo, Helena de Figueiredo e ~laria Isabel
de Verney Campello, como premio de viagem á Europa, a im
portancia de 3:000$, ouro.

O Presidente da Republica do Estado Unido do Brazil:
Faço aber que o Congr • o Xacional decretou e eu anccioDo

a re olução seguinte:
Art. l.0 E' concedida a cada uma da' alumna do ln tituto

Nacional de Musica 'uzaoa de Figa ire lo, Helena d Figueiredo e
Maria Isabel de Verney Campello, c mo pr mio de viagem á. Eu
ropa, a importaocia de 3:000.', our .

Art. 2. 0 Revogam-se a di'po içõe em contrario.
Rio de Janeiro 7 de novembro de HJ07. 190 da Republica.

.\FFONSO AUGL' TO MOREIRA PE"'. 'A.
Attgusto Taral'es de LYI'a.

DECRETO _ . 1775 - DE DE :\ovE~LBao DE 1907

Da1:lid Campista.

DECRETO N. 1772 - DE 7 DE OVE~1BRI) DE 1907

~ Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á sancção

Autoriza a entregar á commissão incumbida da erecção de ums
es~atua em homenage,? ao be~emel'ito consolidador da Repu
bhca o marechal Flol'lano Pe~xoto, como a uxilio, a quantia
de 50:000 000,

O Presidente da Republica dos Estados "Cnülos do Brazil :
Faço saber que o Cóngre.'Jso acional decretou e eu sancciono a

resolução egl1inte:
Art. 1.0 Fica o Presidente da Republica autorizado a mandar

entregar á commissão incumbida da erecção de uma estatua em
homenagem ao benemerito consolidador da Republica o marechal
FloI'lano Peixoto, como auxilio, a quantia de 50:000 000.

, ,

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Approva a Convenção Internac.ional Radiotelegraphica, o aecordo
addicional, prottlcollo final e respectivo regulamento, con
cluidos em 3 de novembro de 1906, entre o Brazil e varias
Potencias.

O Presidente da Republica do' E'tado UJlido. do Brazil:
Faço saber que o Congre s acjoual decretou e eu ancciono:t

resolução seguinte :
Art. [,0 Ficam appro\'ailos a C•.Hlveução Internacional Radio

telegrapllica, o <.I.ccordo addi ional, o protocolio tlnal e o regula.
mento respectivo, concluido e as 19nados em Berlim. a 3 d
novembro de 1906.

Art. 2. ° Revogam- e a disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de novembr d l(J07, 190 da R. publi a.

AFFON o AUGU TO MOREIRA PEN, A.

Rio-B,'anco .



DECRETO N. 177fi - DE 14 DE NOVmmRO DE 1907

- 33-

DECRETO N. 1779 -DF< 19 DE NOVEMBRO DE 1907
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á

sancção Iniciado na Gamara dos Deputados e por elIa enviado á sancÇão

Autoriza o Presidente da Republica a ahrir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocios Interiores o credito de 10:470$869 sendo
759$677 supplementar a veroa 15" e 9:71.1, '192 supplem'entar a
verba 16" do ado 20 da lei n. 1617, de 30 de dezembro
de 1906,

O Presidente dn. Republicn. do. El tados Unido do Brazil:
Faço aber que o Congre so Nacional decretou e eu sancciODO

a 1"e olução ~eguinte:

Artigo unico. Fica o Presidente dn. Republica autorizado a
abrir ao i\![jni. terio da ,Justiça e -egocio 1nteriore o credito de
10:470,' 69, endo 759,677 supplemental' á verba 15" e 9:711 192
supplomentar á yerba 16" do ad. 20 da lei D, lfi17,. de 30 de de
zembro d~ 1906, para occorror ao augmento de despez<1 resultante
da e.X"ecu~~o do decreto n. 1678. de 25 de julho de 1\:107; rJvogadas
a dJSpo lçoes em contl'a.rio.

Rio de Jn.neiro, 14 de novembro de 1907', H)O da Republica.

AFFON o AUGU TO MOREIRA. PENNA.

Augusto Ta",al'es de LYI·a.

DóCl Ij;TO N. 1777' - DE 14 DE i'\O\'EilIBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Prc iLl nte da Republica a concedeI' a Eduardo Jose i\lon
teil'o Torre, licl-t'cccbedor da E trada de Ferro Central do Brazil
um anno de licença, com ordenaclo, para tratamento de su~
~aude.

O Presidente da Republica dos Estados Gnidos do Brazil:
Fa~o saber que o Congre so Nacional decretou e eu soncciono a

resolução seguinte:
Art. 1. o Fica o Pre 'dente da Republica autorizado a con

ceder a Eduardo José Monteiro Torres fiel-recebedor da Estrada de
Ferro Central do Bro.zil, nm auno de licença, com ordenado, para
tratamento de sua aude.

Árt, 2. o Revogam-se a di posições em contrario.

Rio d Janeiro, 14 de novembro de 1907, 190 da Republica..

AFFO o AUGU TO MORE.IRA PE /NA.

l1figuel Calrnon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 1778 - DE 19 DE NOVEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados !3 pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pl'esirlcnte da Republica a prorogar a licença em cujo goso se
acha o 20 teueut do 110 balalhào de inrant:.ll'ja .\lfredo Romao dos
Anjo

O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. autorizado a

prorogar a licença em cujo goso se acha o 2° trenente do 11 0 batalhão
de infantaria Alfredo Romão dos Anjos. com todos os vencimentos,
para tratar de sua saude, pelo tempo que, em vista de attestado
medilJo ou exame de inspecção de saude, julgar necessario; revoga
das as disposições em contrario.

Rio de Janei)'o, 19 de novembro de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO i\UG BTO MOREJ.R.A. PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

Au.toriza o Presidente da Republica a abril' ao 'Ministerio da Guecra o
credito especial de 38:729$4.3G para pagamento de aratificações a
professores e coadjuvantes que serviram na Escola d"e Guerra em
1906, .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saher que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono

are olução segujntc :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir ao Ministerio dit Guerra o credito especial de 38:729 436
para pagamento ue gratificações de fuucção que competem a 11
profes 'ores e 13 coadjuvantes do eru>ino, que ser,iram na Escola
de Guerra de Porto Alegl'e durante o anuo pa 'ado; r vogada~
as di po~i~ões em cOlltl'ario.

Rio de ,Janeiro. 19 de novembl:o de 190i, 190 da Rellublica.

AF1'0!\SO AUGUSTQ MOREIRA PE~'NA.

Hermes R. da Fonsec!l.

DECRETO K. 1780.".... DE 21 DE ·OV.EJM'BRO DE 1907

Iniciado na Gamara. dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancçào

Autoriza o Presid nte da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores o credito de 4 :9.23$917, supp111mentar á verha
:17~ - Guarda Nac-onal - do art. 2" da lei n. 1617, de 30 de de7Am
bro de 1900.

O Pre"idente da Repuhlica dos E tados Unidos do Bré),zil :

Faço ,':l.her·que o Congre ..0 N:acional decretou e eu ancciono
a resolução seguinte:

Artigo unico. Fica o Pre i.dente da Republica autorizado a.
abrir ao Ministerio da Justiça e regocios Interiore o credito de
4:923 917, upplementar á verba 17a - Guarda acional - do
3ort. 20 dn. lei u, 1617, de 30 de dezembro de 1906, para occorrer
ás de lPeza ,da con~iauação - Gratificação ao continuo e servente,
aluguel de ca a expediente, gaz, etc.; revogada a di posi
ções em contrario.

Rio de Janeu'o, 21 de novembro de 1907. 190 da Republica..

AFFO 'so AUG.USTO MOREillA PE.íNA.

.Augt~sto Ta'lJa~'es de Lp'a.

DECRETO N. 1781 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1907

I!liciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á.
sancçào

Autoriza o Pre idente da Republica a abrir ao Ministerio da
Guerra o credito de 158:075$750. supplementar li. verba Ua
do art. 22 da lei n. 1617, de 30 de liezembro de 1906.

O Pre idente da Republica do~ Estado Unido do Brazil:
Faço saber que o Congre~ o Nacional decretou e eu sancciono

a eguinte':ce olução: ,
Artigo uQ.ico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a.

abl'ir ao Miuistel'io da Guena o credito de 158:0i5 '750, upple
mental' ,L verba I::. -Ajuda de cu to-do al't. 22 da lei n. 1617,
de 30 de dez rubro de 190fi; revogada as di !posições em con
trario.

lUo de Janeiro, 28 de novembro de 1907, 190 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEI'í 'A.

Hel'nlliS R. da Fonseca.
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DECRETO N. 1782 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1907

I.niciado na Gamara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

Autoriza o Presi lente da Republica a promovcr a fundação de um
. Ranco ContraI Af;ricola, destinado a fornecer á lavom'a o auxilio

de capitae e' le credito. d~ accordo com as dispo'içõe que esta
belece.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução :
Art. 1. ° E' autorizado o Presidente da Republica a promover

a fundação ele nm banco central agricola, destinado a fornecer á
lavoura al1Xlllo de capitaes e de credito, ele accordo com n.s dispo
sições da pre. ente lei.

Art. 9.0 O capital do lJaaco será de 30.000:000" divididos em
J50.000 acções de 200 cada uma. De te capital o Governo, si
assim julgaI' conveniente, subscreverá umn. parte. AE acções
serão negociaveis desde que tenham realizados 20 % do seu valor.

Art, 3.° As operações do banco serão limitadas exclusivamente:
§ 1. ° A' unificação das letras hypothecarias de diver os typos

'lue daqui em deante forem emittidas pelos bancos e8taduae e
que gosarem, por parte dos Estados, de garantia de juros não
interior a 7 %.

§ 2. ° A adquirir, pela cotação da praça. e em moeda corrente, as
l'etras hypothecaria dos bancos estaduae , verifica,das preliminar
mente as condições de credito e solvabilidade do banco emissor.

§ 3.° A emittir letras hypothE'carias com o juro de 5 0/o, não
excedendo a emissão da importancia das letras hypothecaria.s
estaduaes em carteira.

§ 4. ° A descontar os papeis de credito emittidos pelos bancos
estaduaes ou pelas cooperativas de credito agricola de respon abi
lidade illimitada, com garantia daquelles bancos e que forem pro
-venientes das seguintes operaçõe :

a) emprestimos sob penhor agriccht. por prazo nunca exce
dente de um anno ;

b) desconto de letl'as da ter::oa á ordem, com o prazo maximo
àe um anno, garantidas por dua firmas ~olvaveis, sendo uma de
lavrador- ou wdustrial, além da responsabilidade solidaria do banco
estadual;

c) deEconto de lcan'ants, letras e bilhetes de mercadorias, emit
lidos de accordo com a legislação em vigor.

§ 5.° Aemprestimos, por meio de conta correntes ou por letras
~ prazo iufedor a dous annos aos syndicatos ou coopel'ativas de cre-
dito agl'ict>la de responsabilidade illimHada. .

§ 6.° A receber, em conta corrente ou por meio de letra, di
nI1eit'os e ouil'os valores, operando neste caso como banco de de
]losito.

§ 7.° A comprar letras hypothecarias ou outros titulos por
eont(l. de trrceiros e mediante commissão.

Art. 4,° O banco, sempre que julgar conveniente, podrrá reali
zar directamente as operações de que tratao § 4° do artigo ante
cedente. Será, entretanto, obrigado a ter para tal fim agencias pro
prias em todos o. Estados, onde não houver bancos garantidos,
excepção feita do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 5.° A's letras hypothecarias emittidas pelo banco central
eoncedera. a União garantia de juros de 5 %. A sua emissão jamais
poderá exceder do quintuplo do capital social etrectivamente reali
zado.

Art. 6. ° A emi são das letras hypothecarias, pelo banco cen
tral, será feita por series autorizadas pelo Ministl'o da Fazenda, de
fórma que nunca haja.emissão sem esta autorização.

Art. 7.° O valor das letras a que se refere o artigo antecedente
e.a época do pagamento dos juros e do sorteio annual serão fixados
em regulamento que o Governo expedirá.
• Art. 8.° Ao resgate das letras hypothecarias, por via do sor

teio annual, serão destinadas as quotas recebidas dos .bancos esta
Guaes em pagamento da; letras sorteadas.

A1·t. 9.° As letras hypothecarias, emittidas pelo banco central
gosarão dos favores, garantias e privilegios concedidos pela legis
lação hypothecaria.

.Art. 10. O banco central e bem as!>im os bancos de credito agri
cola, que forem fundados nas capHaes dos Estados, com a coopera
\Ião e immediata fiscalização dos respectivos governos, gosarão de
isenção de impostos sobre seus dividendos.

Art. 11. Verificada a inipontualidade do banco central no
serviço de juros das letras, o Governo occorrerá ao respectivo pa
gamentp, promovendo a liquidação amigavel ou judicial do insti-

, ,

tuto e assumindo a responsabilidade 'das letras hypothecarias eUl
circulação.

No caso de liquidação judicial, os liquidantes serão nomeados
pelo Govrrno. .

Art. 12. E' o Presidente da Republica autorizado a recolher, em
conta corrente, ao banco central. até a somma de 30.UOO:000'"
do saldo das caixas economicas. para auxiliar as operaçõ s de cre
elito agrícola, vencendo o juro de ~ %, pago s mestralmente.

·Art. 13. O bau o será administrado por tres directores, um
eleito pelos accionistas .c dOlls de nomeação e demissão livre do Go~

verno _ O presidente será designado pelo Governo de entre os dous
que nomear; a este competirá, alóm do '"ato deliberativo, o suspen
sivo das resoluções por meio de recur o para o ifinistro da Fazenda.

Art: 14. No regulamento que expedir pal'a, a execução d,L pre
sente 181, além dos detalhes no e ado á admini,truçoão do banco,
o Governo fixará as mma das operaçõe a fazer em cada J~ tado
na proporção da população de cada um. '

Art. 15, O banco terá. o dil'eito de. olicitar dos Governo dos
E tados, como condição para operar nos respectivo territorio, que
nii.o ..6 facilitem POl' legislação ade~J.I1ada a cobl'ança dos seu~ cre
~itos. a exc!1'são das garantias orrerecidas pelo mutuario, corno
Isentem de Imposto o banco, suas operações e a cobranç~L dos eu
creditos.

Ad. 16. Fic~ o Presidente da_Republica autorizado a abrir os
credl tos n cessarJO) para a execuçao desta Jei.

Art. 17. Revogam-se as dispo ições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de novembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOi\'. o AUGUSTO MOI ErRA PE NA.

David Campista.

DECRETO J. 1783 - DE 2 DE 'O\'EMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Governo a abrir ao i\linisterio da Fazenda o credito
de 380:000$, papel, supplementar li verba 12 do art. 45 da lei
n. 1617. de 30 de dezembro de HJ06.

O Pre~il1en e da Republica uo Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres J 1 acional decretou e eu sancciono a

seguinte resoIução:
Artigo unico. Fica o Pre 'idente da Republi a autorizado a

abrir ao Ministerio da Fazenda o creelito de 3 O:OOO~, papel,
supplementar á verba 12 do art. 45 da lei n. 1617. ue 30 de
dezembro de 1906, ub-con ignações-Pes oal amovivel-e-Arti
gos de consumo, etc.; revogadas a'5 di posiçoõc. em contra.rio.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1907, 19° da Republica.

AFFON o AUGUSTO {OREIRA PEi'.'l'i'A.

David Campista.

DECRETO N. 1784 - DE 2 DE NOVE~fBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presitlente daRepublica a abrir ao Ministerio daJustiça
e Negocios Interiores o credito extraordinario de 39:rO$j21
para occorrer ao pagamento de diversos omciaes da Brigada
Policial.

OPresidente da Republica do E.'tado' Unido.' do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ancciono a.

resolução seguinte:
Artigo unico. Fica O Presidente da llepublica autorizado a abril'

ao Ministerio da. Justiça e Negocios Interiol'e o cl'ellito extl'aordi
nario da quantia de 39: 150 '121, para occorrel' ao' eguintes paga
mentos: 9:348. '331 ao capitão da Bl'igada Policial Joaljuim Antonio
Lopes; 8:077$750 ao tenente Virgilio dos Reis Araujo Góes; 7:230' 12
ao tenente Antonio ,10s6 da Costa e ouza; 7:50' 720 ao alferes :l'la
noel de Assumpção e Silva e 6:991 '002 ao alferes João Lourenç de
Azevedo; revogadas as disposições em contl'at'io.

Rio de Janeiro, 28 do novembro de 1907, 19° da Republica.

AFFON"O AUGUSTO MOREIRA PE NA.

Atlgusto Tavares ele Ly,·a.
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LEI N. 1785 - DE 28 DE XOVEMIlRO DE 1907!

"Iniciada na Camara dos Deputados e por ena enviada á sancção

Estabelece penas para o crime de pecnla to, e dã outras
provillencias.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fal:o saber que o Congre.. o r acional decretou e en sancciono a

resolução seguinte:
Art. l.0 O funccionario publico que subtrahir ou rlistrahir

dinheiros, documento, titulos de credito, e./feitos, generos ou bens
movei~ publicos ou particulares, dos quae tenha. a guarda ou
administração ou o ueposit , em razão de seu cargo, quer este seja
gratuito ou remunerado, \lu·r sej,L temporario ou permanente, será
punido:

a) si o prejuízo verificado fõr infllrior a 10:000', com 2 a
6 annos l1e prisão celluhLr, perda do emprego, com inhabilitaçã.o
para exercer qualquer funcção publicü., durante 12 annos no
minimo. e 20, no maximo, alóm da multa de 10 % sobre o
damno;

li) si o prejuizo fUI' superior fi. 10:000', com 4 a 12 anuos
de prisão ce11ular, multa. de 15 %, aldm da perda do empreao,
com inhabilitação perpetua para exercer qualquer funcção pu
blim.

Paragrapho unico. Quando o prejuizo effectuado ver ar sobre
objecto de valor não conhecido ou instavel. o juiz formador da
culpa. mandará proceler á. avaliação, de conformidade com o dis·
po tO no art. 405 do Codigo Penal.

Art. 2.° i antes do julgamento fór integralmente resarcido o
prejuízo ca.usado mediante a restituição voluntaria da cousa subtra
hida ou distrahida:

Pena : perda do emprego com inhabilitação para exercer
qualqu ~r l'uncção publica durante 12 annos, no mínimo, e 20, no
maximo.

Art. 3.° Na hypothese do articro anterior, o criminoso poderá
ser julgado á revelia, precedendo, todavia,. intimação, na fOrma da
legislaçã.o vigente.

Art. 4.0 Quando o fi cto criminoso, previsto no <Lrt. l° desta lei,
fôr commettido por funccionario publico, sem concorrer a circum
stan ia de se achar a cous). subtrahida sob sua guarda ou adminis
tração ou deposito, em razão de seu car~o, serão applicadas as
penas de peculato, ,endo diminuida de um terço a de prisão, e
observada' asdispo'içães contidas nos arts. l°, 2° e 3° desta lei,
quando couberem.

Art. 5.° O processo de formação da culpa nos crimes de que
trata estJ.lei, e naquelles comprehendidos na. lei n. 515 de 3 de
novembro de 1898, deverá ficar conuluido dentro do prazo de 15
dias, ainda quando os l'éos estejam detidos.

Pal'agrapbo unico. i o juiz formador da culpa concluir o pro
cesso fOra do prazo previ ,to ne te al'tigo. fará constar dos autos
os motivos justificativo da d -muu, que, todavia, não poderá. ex
ceder de ~ dia, a começar da date. em que fúi oiferecid,L a queixa
ou denuncia.

Art. G.o Os crime~ previ to' nesta lei e bJm a im os de furto
e roubo, quando commettido contra a Fazentla Federü.I, 'erão pro
ce ado e julgados de coul'ormidade com as dispo'lçãe cvn tantes
da. lei n. 515 de :3 de n rembro de 1'98, bareudo appellação neces
sari<l. n,\ entença abso) utoria.

Art. 7.° Os co-autores e cumplices do' crime previstos nest·
lei, embol'a nfto , ejam funccional'i:> publico:>. 'erão proce"'ado' e
julgadu 'amo o' I:espectivos autore .

Art. 8.° U bill\l~t conve -sivel~ ou nã.o, que forem emittidos
por estabelecimento' bancarios, mediante autol'iza<:ão competente,
serão elluipar,~dv' ti. moeda e aos titulo de credito publlco lJara
o etreltos da lei penal.

Art. 9.° QlH~ndo no;' crimes previ to' nesta, lei fôr inter ada
a Fazelld,t do DI ti'icto Fedel'al, se ob er"ar1, além do mai -, o diS-
po to no art. 19 da lei n. 133,> de 9 de janeir de 1905. .

Art. 10. F't~bric'Ll-. sem autoridade legitima, moetla de matJrIa
identica e com a meSllllt l'órrrm, peso e valor intrinsdco tla ver
dadeira;

Fabricar, tlo mesmo modo, moetI;~ estrangeira, que tenba curso
legal no paiz :

Peua de prisã.o cellular paI' 4 a I:.. annos e tIe. perda para a
nação da mooua appl-ehendida e dos objecto' tIestlnados ao fa
,brico.

. Paragrapho unico. Si a moeda. fÔl' fabricada. com diversa ma
terIa e sem o peso legal:

~ena de prisão cellular por 8 a 16 anuo>, além da perda so
bredlta.

. Art. 11. Fabricar ou falsificar qualquer papel de credito pu
bltco que se receba nas estações publicas como moeda:

Pena de pri~ão cellular por 8 a 16 anuos, ü.lém da perda do
papal apprehendido.

Paragrapho unic~. Para os. eJl'eitos da lei penal, considera-se
p~'lpel de c,redJto publtco o que tiver curso legal como moeda, ou
fól' e!Ulttldo pelo Governo da União, ou por bancos legalmente
autorlzauo .
• Art. 12. Introd~zir na circulaçã.o, como autbentica, seja qual

for a sua procedencla, moeda falsa ou papel de credito que se
receba nas estações publicas como moeda, sendo fu.lso:

Pena de prisão cellular por 4 a 12 anuas, além da perdOo so
bredita.

Ar&. 13. Diminuir o peso da moeda verdadeil'a ou aU!mlen-
tar-lhe o valor, empregando qualquer artificio: "

~ena de prisão cellular por .2 tio 4 annos, além da perda so-
bredlta.

. Art. 14. upprimir ou ftlozer deS<1.ppal'ecer, por processo chi
mIco ou qualquer outro meio, os carimbos com qlle forem inuti
lizadas as notas ou ceJulas do Thes uro Federal ou da Caixa de
Conrersãt? ou dos bancos, recolhidas da circulaçã.o, e neila. iutro
uuzu-as oe novo;

Formar cedulas ou bilhetes do Thesouro FederJ.l, da Caixa de
Conversão ou dos bancos com fra.gmentos de oueras verdadeiras:

Pena de prisão c Uular de 1 <lo 4 annos.
Art .. 15. Explorar !lu ter sob sua. guarda machinismos ou obje

ctos destmados ao fabrICO de moeda falsa, naciooal ou e,trangeira,
tendo curso legal no paiz:

Pena de prisão celIular por 2 a 6 anuos, além da perda sobre
dita.

Art. 16. Receber de boa fé a moeda falsa nacional ou estran
geira e fazeI-a circular depúis de conhecer a falsidade:

Pena. de prisão celIular por2 a 4 anuos.
~rt. 17.. i ~ f~ificação 101' tão. ostensiva que possa ,er co-

nheclda á. prlIDell'a VIsta, os que fabrIcarem ou intra luzirem na
circulação a moeda assim falsificada incorrerão em Cl ime de
estellionato e erão punidos com as penas estabelecidas para este
delicto.

Art. 18. Falsificar papeis de credito ou titulos da divida pu
blica, bilhetes e leteras do Governo Federal, dos Estados ou das
prefeitura ou municipalidades:

Pena. de prisão cellular por 4 a 12 annos, multa de 5 a 20 %
do damno catrado e perda do' papeis sobreditos.

Art. 19. Fal tticar o seilo publico do Governo Federal, dos
E:stados ou das prefeituras ou muuicipalidades e destinados a au
thenticJ.r ou certificar actos olficiaes:

PeDi~ de prisão cellular por 2 a 4 annos.
Mt. 20. Falsificar estampilba , sellos adhesivos, vale' postaes

ou coupons de juros da divida publica d.~ União, do Estados ou das
prefeitura' o~ muoiL:ipalidades:

Pena de pl'isfto cellular p l' .2 a 6 ttnuos e multa. de 5 a
20 % do tlamno caus'Ldu.

Art. 21. FtLl'i ficar bilhetes de e 'trada de f~rr,) ou de qua.lquer
empl'eza de tran pJl'te pertencente' ii União ou aos Estados:

Pena de prisã.o pJr ti mezes a I ü.nno.
Art. ~2. Fal-illc.Lt' clIerr.ues e outros papeis do lanco letras

e titulo' cJ'lllmerciaes de qllalquer natul'eza, ejam ou não trans
feriveis por endos'o ;

Pena tIe pl'i.:ão cellular por 2 a fi aUllO_ e multa de 5
a 20 % do tlamn causado 011 que se poderia cau'ar.

Al't. 23. C tIor de qualquer papel ou titulo -dos indicados nos
tu'ti"u,' ameriore- como verdadoiro, <Lbendo ser 1'al-o:

Pena do artigo antecedente.
Art. 2-40 A tentLtiv.~ de qU<l.I'IUer do delicto previ tos nesta

lei erá punida com o médio da peu es&abelecidas parJ. u tIelicto
cOll'ummado.

Cun,idera- e como tentativa o Cacto Ile algllem ser depo itario,
expetlitor ou receptJ.tlor de moeda lal a o.U de qual uer :papel ou
titulo:> precetlontemente illdico.do .

Art. 25. Competem aos juizos de direit do crime, no Districto
Federal, o proce'so e julgamento dos crimes prevlstos no tit. 3°
CJ p. 1° e no tit. 13 do Codigo Penal, -r~yogados os capitulos 1° e 2"
do tit. 6° do meSIIiO Coíligo.

, 5
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Art. 26. A prisão pre,ent.iva 6 autorizada, de conformiclade
com a fórmas previstas na legi lação vigente:

§ 1.0 -os crimes afiançaveis, quando pela in trucção do pro
cesso e aplli'ar que o indiciado:

a) é vagabundo, sem profissão lieita e domicilio certo;
b) já cumpriu pena de pri ão por e1feito de entença. decretada

por tl'ibunal ·ompetente.
§ 2. ° Nos crimes inafiaoçavei;, emquanto não prescreverem,

qualquer que seja a época em que se verifiquem indicios vehe
mentes de autoria ou cumplicidade.

Art. 27. A rJquisição e a concessão do mandato de prisão pre
ventiva serão sempl'e fuodamentadas.

Art. 28. Revogam-se as dispo ições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1007, 19° da Republica.

AFFO:'\SO AUGUSTO MOREIRA PE:\NA.
.'lugusto Tava"es de Lyra.

DECRETO N. 17 G- DE 28 DE NOYEll13RO DE 1907

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

Antoriza o PreSIdente da Republica a abrir o nece sal'Ío credito
para occorrer ao pagamento da parte dos vencimentos que
ueixaram de perceber. o director o secretario, o e cripttL
rario, o almoxarire e o mestre da omcina da Escôla Corre.·
cional Quinze de ~oYembro.

o Presidente da Republica dos Estados uniLlos do Brazil:
Faço saber qne o Congresso Xacional decretou e eu ancciono a

seguinte resolução:
Art. 1.0 E' o Presidente da Republica autvrizado a abrir o ne·

cessario credito, atim de occorrer ao pagamento da parte de. ,en
cimentos que deixaram de perceber e a que teem direito, em
virtude du. lei n. 947. de 29 de dezembro de 190~, o di;:ecLOl, o
ecretario, o e cripturario, o almoxal'ife e o me ire da olficina da

Escola Correccional Quinze de Xovembro.
Art. 9.0 O referidos funccionarios continuarão, desde 100"0, a

perceber integralmente o' ,encimentos que lhe' marca o art. 0°
ela. citada lei n. 947, de 29 de dezembro de ]902 .

.\rt. 3. 0 Revogam· e as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2' de novembro de 1907, 19° dn.Repu1Jliea.

AFFOX o AUG 'STO 110REIRA PE:\:\A.
Augusto Tavans de Lyra.

DECRETO N. 17 7 - DE 28 DE KOVEMBRO DE 1007

Inici<tdo na Camara dos Deputados e por elia enviado á sancção

Regula a constrncçâo de tapumes divisorios enlre proprie
dades ruracs.

n Presidente da Republica dos Estados Gnidos do Br<Lzil:
Fn.ç·o ,.abeI" que o Congre so Nacional decretou e eu .. ancciono

a eguinte 1'e olução :
.-\rt. 1. ° Os tapnme di,i. O1'io~ entre propriedó,de rHr'aes pre

sumem·se commun , sendo obrigado a concorrer, em p1l,I"te.< i17uae',
pal'<1 a de, J1ez~,s de sua con trucção e conservação, o proprietario
dos immoyei confinantes.

.\rt. 2. o Por tapumes entendem-o e a ebes ,i"as. as cerca de
ara..me ou de ma~eira, os ,'alio ou banqueta, , ou quae quer outro
meIOs de , eparaçao do tClTenos, observada a rlimen..õe,' esta1Je
iccida' em postura municipae. de accortlo com os costume de
cada localidade, comtanto que impeçam a pas. agem de animae' de
gl'ande porte, como sejam gado yaccum, cavalIar e muar,

Paragrapho unico. A obrigação de cercar as propriedades para
detel' nos limites delles ave, domestic<1s e animaes que exigem ta
pumes e pecinp_, como sejam cabritos, carneiro e porcos correr[t
..p0~ conta excln l,a do re pectiYos propt'ietarios ou detentore'.

\rt. :-3.0 RC'Yogam-se'a~ dispo ições em contrario.
rio de Ja.!1eiro, 28 de novembro de 1907, ]90 da Republica.

ÁFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENl\'.\.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

r r

DECRETO K. 17 't' - DE') lJE DEzE~rnRO DE 10 :-

Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado para·
a formalidade d!L publicação

Publica a re olução do ,ongressII I\:\c'onal que proroga novament~ n.
actual se são [egi lath'a atO ao llia 31 de dezembro do COl'l'ente anuo.

O Presi,lentc da, Repuhlica dos E'buo Gnidos do Brazil :

Faço aber que o C ngl'C'sso i'\'\l:iona.l, m conformidade do
di po to no lodo [lt'r. 17 da Con, tituição [?odel'al, 1" Olyell
proro)!ar lloyamenie a:L tual :<es~ão ]egi:;lativa. ató au dia 31 WJ
dez mi 1'0 do corrente anno.

Rio d Janeil'o,.2 d dezembro de 1007, 10" LIa Repnblica.

AF1'O'S An;USTO ~IonEllU PE:\:-I.\.

A.l/!lIIStO 2'<!1JC!l'CS ele L1jm .

D.EcRETO X. 17 J - UI;; 5 DE DEZE~UlRO DE ID07

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre idenle da Repuhlicn a ('onceder um :lnno de licença',
com ol'tlena<lo. ao contadol' li:! De[c~acia FiSt":ll do 'rIJe ouro
Fedcral em :\lina' Gerae Domingos Fernande' ~[onlciro.

O Pre idente d,\ Republica do E,lados Unido do razil:
Faç a.bcr que o Congros o Kacional dccr tJll e eu occiono 1l.

ceguinte r ~olução :
, Arti.!?:o UOICO. Fica. o Pr ~i(lf'ntc d. R pllbli a a.utorizad a.

coneeder' ao cidadão Domingo' F '1'1H10l1 ' :\IOllL iro, . ntadol' da
Delc rracia Fi cal do The'ouro Fcd ral no EStado d MlllU' GI"l'a .
um ~nno de licença. com orlleuado. pura tratar d 'na tud, m
pl'oro l7açâ.o da 111 que (J a.cila, oncellida pelo 1Iin trio lil Fa.
r.enda ; revogada a di 'pociçõo:5 III contrarIO.

Rio de ~aneil'o, 5 de uezemlJ1'0 ue 1907. 10° da R publiLa.

ÁFFO:\ o Al:GC TO :UOREIRA Pr:X),'A,
Dadd Campista.

DECRETO K. 1790-DE 5 DE DEZEMBRO m; HJ 7

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre idenlc d:! Republica a :lbrir ao lini terio da Fa
zenda os credilo ne<'esS:lrios para occorrer às despezas com
a cnnhagem de moedas ele prata ele 2" 1$ e 500 réis,

O Presidente da Republica do E tado~ Unido do Brazil :
Faço ,aber que o Congres'o J,\cional decretou e eu ancciono a

cguime resoluçã : .,
Arti 170 unicu. Fica o Pre id nte da Repuhllc:\ autorIzado a

abrir ao ~\[joisterioda Faz llda o' Cl'ediro nece' arios para occor
rer a todas as Lle"pezas CJm a cUllbag m d moet[,t: de pra.ta de
~. '. 1 . e 500 J'úiB, do tinalla a ub tituir a nota de Igual valor do
Til ..ouro Federal; revogada' a di p J içõe e111 contrario .

Rio de Janoil'o, 5 de dezembro do 1907, 19° da [epublica.

,\FFO:\ o AUGe. TO 1IOHEIRA PE:\. '.\ .

Davirl Campista.

DECRETO X. 1i91- DE 5 DE DEZE)rBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Auto.riza o Presidente rIa Republica a arrenelar o edin io destinado
á Alf:lnrlega Lle Juiz de Fór:l e scus terrenos.

O Pre3idente da Republica do Estados nidos do Hrazil :

Fuço sn.ber que o Congresso Tacional decreton e eil ancciono
a seguinte resotuç'uo:

Árt. 1.° Ficit o I ro!illente da Republica autOl'izatlo a a.rron~

r
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(\:11', pelo pl'azo quc julgar mai conveniente, o ediflcio destinado á
Alfiwúega d .Juiz de FÓl'a c seus tcrrenos.

Ad. 2.° I e ogam-se as di posiçõe em contrario.
Rio de Janeil'o, 5 de dC7.Cmbl'o de HYl7, 10° da Republica.

:\.FFO~ o .\UGUSTO ~IOREIRA PE:'\l\A.
DCI'Vid Oampist"a.

DECRETO _. 1702 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancçilo

.\utoriza o Presidente da Republica a conceder a Alipio 'apoleão
erpa Filho, amanuen e da Bibliotheca :'\acional, um anno de

licença,eom o respecti\'o ordenado.'

aPre 'idente da Republica dos Estados Unido' do Brazil:
Faço aber que o Congro", o );acional decretoll c eu sn.ncciono

.a rc olução segUlllte:
Art. 1.° Fica o Pr'csidente da Republica autorizado a conceder

a Alipi ~apole.io erpa Filho, amanuense da Blbliotheca ~acional,

um a.nuu de licenç'L, com o resp Jtivo ordena.do, para trata.mento
de ua, a.ude onde lhe convier.

Art. 2.° Revogam- e a Ui posições em contrllrio.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFO~'O ALGu TO ~IORE)R.-\. PE?\':\'".-\.
.~uguslo Tavares de Lym.

DECRETO. 17a:., - DE 5 DE DEZDIBRO DE 1907

:Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senado envia
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Albert
Seixas Martins Torre, ministro do upremo Tribunal Federal,
um anno de licença, eom todos os vencimentos, para tratar
de sua aude.

O Pl'c'idente da Republica. dos Est:1dos l'nido' do Brazil :
Faço a.be1' que o Cougl'e:so _ acional decretou e eu sancciono a

re-olw::ão 'eeruinLe:
Artigo UOI '0. Fic<1. o Pra"idente da Republica. autorizado a c n

c 'der ao UI' ..\lberto de eixa' 1Iartin Torre', mini tI'O do . u
premo Tribuual Feder,ll um anno de llcença, com todo o venci
mento , para tratamento de ua saude; re,orradu.' a.,; di posic;ões

'illIl contrd.1'lO.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907 19° da. Republica.

AFFO:'\SO AüGt: TO ~IORE)P~\ PEX~A.

A.ugusto Tl1vai'es de LYi'a.

DECRl~TO ~. 1794 - DE 5 DE DEZEJfBÍW DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção

Concede ao Ministerio lia Ju liça e Negocio Intel'iores o credito
o pecia I ri 12:30: $ 14 para pa"'ar a d pezas etrectuadas
pai' conta ,Ia \"crba-I~\'entuae -do art. 2· tia lei n. 1-i53, de
30 de dezemhro de 1003.

Pr sicion tO da Republica do' Estado' Unido' do B1'a;r,il:
Faço a,bcl' que o Congro so 1 acional decretou e eu aucciono

, r 'olu('ão eguinte:
Artigo uni '0. E' concedido ao )fjni 'terio da Justi('a e ::"legocio

lnteI'lOI'CS o CI' dito pecial de' 12:303 14, para, paeral' as
de'p zn. ('.ffcctu'U\<l,' por ceuta da verb:1-Eventu:J.o -do :1l't. 2° da
lei n. 14;j3 ti 30 (( úew11lbro de 1905. que deixaram de er
sati. [uita por insuOi:iencia da dotação orçamentaria; revoerauas
a' di. po i('õc.' m c utral'io.

lho de Jau iro, 5 de dezembro de 19 7, 19° daR 'lmbliC:1.

,\FFON o AUGU TO 1IORELRA PENX.L
Attg!!sto Tavares de Ly,'a.

DECRETO N. l705 - DE 7 DE DEzE~rnRo DE 1907

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

Autoriza o Governo a abrir ao 1linistcrio das Relações Exteriores o
credito de 120:000$, ouro, supplementa á verba 6n-Ajudas de custa
do art. 16 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de i9~6.

o Presidente da Republica do' E tados Unidos do Brazil :
Fa.ço saber que o Congre o N<1cional decretou e eu sancciono

a resolução e"'uinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Repuhlica autorizado a abrir

ao Ministerio da Relações Exteriore, o credito de 120: (J00.;i, ouro,
supplementar â verba 6a - Ajudas de cu to-do art. 16 da. lei
n. 1617. de 30 de dezembro de 1906 ; revogada. as dÜ"'posiçõe~ em
conteario,

Rio de Janeiro, 7 (le dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFO:'\ o At:Gl: TO MOREIRA PENN.-\..

Rio-B"anco.

DECRETO. N 1796 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza aPre idenle da Republica a conceder um anno de licença ao
2° tenente do 2~ batalhão de infantaria Fredcrico Bueno Horta Barbosa
para tratar de S'.1US intere se .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br<1zíl :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a.

seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a con

ceder ao 2° tenente do 2° batalhão de infantaria Frederico Bueno
Horta Barbosa um anno de licença, para. tratar de seus interesses,
com soldo simples; revogam-se as dispo ições em contrario,

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1907, 19° da Republic<1.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE~"NA.

Hennes R. da Fonseca,

DECRETO N. 1797 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza aPre 'dente da Republica a promover, pal'a as armas de infan
taria e cavalJaria, o alfere -alumllos e aspirantes a omeial habilitado'
com o CUl' o da E cola de Guerra, e dá outra pro\'idencias.

9 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso 1 aciona1 decretou e eu sancciono a

seguint2 resolução:
Art. 1. ° Fica o Presidente da. Republica autorizado a promover.

de accordo com o a.rt. 2° do decreto n. 982, de 1903, para as armas
de infantaria e cavallaria os alferes,alumnos e os aspirantes a om- '
cia1 que se acham habiJitados com o curso da Escola de Guerra.

Paragrapho unico. Desde que não haja mai alferes-alumnos, as
vagas que se derem, de accordo com o citado decreto, serão preenchi
da.s por promo<:ão dos aspirantes a omcial.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario_
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1907, 19° da Repnblica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE (NA..

Bel-mes R. da Fonseca.

, .
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DECRETO N. 179 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á sancção

Autoriza o Geverno a restitui<r li Empreza de Luz Eleetrica da
cidade de Jagu8rão, E tado do Rio Grande do Sul, a impor
tancia dos impostos de importação que pagou na Alfandega
do Rio Grande por material que estava i ento de direitos.

O Presidente da Republica dos Esbdos "L"nido do Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e u ancciono a
resoluçãn .'eO'uinte:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica au~orizado a
restituu' á Empreza de Luz Electrica da cidade de Jaguarao. E tado
do Rio Grande do uI, a quantia de 3:769:-;821, ouro. e l7:80 !<521,
papel, importaocia de impo to' de importaçã, que pa.gou n,a
Alfandega do Rio Trande, pelo material destinado ao e tabelecI
mente de luz electrica, para a qual tioha isenção de direito' con
signada na lei n. 746, Je 2J de dezembro de HlOO, a.rt. 29, n, 2 ,
deiuzida por occasião do paga.mento a import,\ncia relativa ao
materia.l nao comprelJendido nes a i enção; reyoga.da' as dispo
sições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1!)Q7, 10° da Republica.

AFFO:olSO AUGU TO MOREIR.\ PE"iXA.
David Campista.

DECHETO N. 1799 - DE 12 DE DEZE~IBRO DE 190/

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado eenviad o á
sancção

Autoriza o Presidente da Repuhlica a conceder um anno delicença.
para tratar de seus interesses, a ntonio' Lopes Cal'doso, ta bel
lião do 20 oflicio do publico, judicial e notas do districto do
Alto PuruI•.

O Presidente da Republica dos Estados Uniao~ do Brazil:
Faço saber que o Congre so Nacional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Artigo unico. l!lca o Presidente da Republica autorizado a

conceder um anno de licença. para tratar de seus intere e, ao
cidadão Antonio Lope' Cardoso, tabellião do 2° omcio do judicial
e notas da Prefeitura do Alto Purús; revogada as di posições em
eontrario.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

ÂFFoNso AUGUSTO ~10REIRA PEXNA.
Augusto Tava1'es de Ly,·a.

DECRETO~. 1800 - DE 12 DE DEZE~1DRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao ~Iinisterio da Jus
tiça e .Tegocios Interiores o credito de 271 :033$68 , supple.
mental' li verba 15" do art. 2° da lei n. 1617, de 30 de dezem
bro de 1906.

O Presidente da Republica dos Estado, Unido:; do Brazil: .
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e TI sancciono

a resolução eguinte:
Artigo unico. E' o Presidente dá Republica autorizado a abrir

ao Ministerio d<1 Justiça e egocios Interiores o credito de
271:033"68 , supplementar á verba 15" do art. 2° da lei n. 1617,
de 30 de dezembI' de 1906, para occoner a de per.as, na Repar
tição de Policia, çom objectos de expediente, livro. , etc., acquisição
e concerto de moveis, padiolas, (l(J,misolas. cama>;, colchões, etc.,
alugueis de casas e sustento dos presos do Deposito tI;]. Policia. e
da Casa. de Detenção, com o sustento, curativo, yestuario dos.
pr4'sos, etc., forragem, fCl"ragem, arreiamento, etc .. e con.;ervação
do edificio e dIverso'· c acertos; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, HJo d:1 Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOHEIRA PE"iXA.
Attgusto Tava"es de LlITC! •

. ,
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DECRETO X. 1801 - DE 12 DE DEZE~mRO DE lO07

Iniciado no Senado e por elIe enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocios Interiores o credito supplementar de 1:038$
li verba 6" do art. 2° ela lei n. 1617. de 30 de dezembro de
1906 -para pagal1Jonto da gratifica ão addicional de 15 %,a que
tem direito o oflicial da ecretaria do Senado José Fernandes
do Oliveira.

OPre idente da Reprlblica do' E tado~ nid s do Brazil:
Faço aber que o onrrres. o •Tacional de retou u ancciono

a. re olução eauinte:
Artigo unico. E' o Presidente da. n. public<\ autorizado a a.brir

ao ~Jini terio ria .hdiça Xegocio' Interior' II cre lito upple
mentardeI:03.:'áYerba.6a doart. 2° da lei n.1611, de30 de
dezembr d 1006, par;t pagamento da gratiticação addicional de
15 %, a qu tem cllreito o omcial da ... e rct(u'ia do nado .José
F rnandes de Oliveira. a contar de 15 deja.neir a 31 de dezembro
do corrente anno; re,ogada as di.po'lç-e m cOlltrario.

Rio de Janeiro. 12 ti dezembrn dp 1007. 190 da Republica.

AFFO;-': , Aü eSTO ~!oREm PEXi'iA.

At'!llIslo l'ava7'es de Ly)'a.

DECRETO X. 1-102 - DE U DE DEZE)IllRO De l!) 7

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

rêa o Instituto de Patbologia Experimental de Manguinhos

Presidente da Republica do~ Estado:; Unido do Brazil:
Faço saber que o Congre~ o -aciona! decretou e eu sancciono a

seguinte resol ução :
Aet. 1.° E' ce :tdo o lu tituto de Pathologia Experimental de

Manguinhos, ubordinado directamente ao Hni terio da Ju tiça e
egocios Interiore , de tinando· e ao eguinte mi tere' :

a) e tudo da.s mole tia infectuo a e para itaria~ do llOmem.
dos animaes e das plant ';

b) questõe' r fcrente á hygiene e zoologia;
c) pr paro dos sôro. therapeutico e demai producto con

generes. de tinados ao tratam nto e prophyJaxja da mole tia;
d) escola d yeterina.ria. comprebendendo a p,ttbolo"ia, a hy-

giene e therapeutica, ma na medida dos tl'abalho cientificos
occurrentes.

§ 1.0 A parte techuico- cientifica do Instituto erá exercida por
um director, dou chefe de er'Yi<;o 'ei a si. tente.

§ 2.° Quando as circum tan ia. o exigirem, o director poderá.
suggcrir ao Go,crno a ou. niencirt de ('rom contractados prof1.
sionae para o auxiliarem nos trabalho., dl1raute o tempo clue
fôr necessario, custeada é\ despeza pela 'l'erl a p(lra e e fim de ti
nada, e, na faltll, pela de-.· ccorros publico - i legalmente puder
ser neUa cont mph.da.

§ 3." O director, qne terá tambem a eu cargo a parte admi
ni,tratim, eeá. d li"r nomea<;ã do Presidente da Republica, e 
colhido d ntrc os peofi iona elA notorio saber.

Os chel'e., de serviço rão igualm nte nomeado' pelo Presi-
dente da Republica, e. colhidos dentre O' Msi 'Leute ,que tllmbem
erão nomeado. pelo Presidente da Republica, mediant concUl' o,

excepto a primeiras nomea<;ue.;.
O, he~ de .'erviço (' as. istente, serão vitalicio depoi de

10 annos de e:ffectivo serri<;o. retyuladas ua apu ntlldorja pelo
di:spo. to no decreto n. 117, de 4 ,de JJovembJ'o de 1892.

§ 4.° SerGi. I!ratuita a fl'equeucia na li: cola de Yeterinnria,
mas dependente de permL' ';-0 nOlUinal do Governo, em numero
que o ln. titnto 'omporte, sem pl'ejuizo do de 'empelülo do en
ca.rgo que lhe incumbirem. no termo::; de ta lei e do .'eu r guia
mento.

§ 5. ° O ln tituto f01'oecerü toda~ a vaccioa e SÔl'OS quo se tor
narem necessario:s 1)01' o 'ca ião de epidemia." qnando rcqllisita~o
lofllcialmente, ficando. porém, dispensado da elabora<;ão da vacCl!1ll.
auti-varioliça, mquanto fór sta preparada de mOlto ati factono,
a juizo do 00\'e1 no, pelo In tituto "accinico do Distl'icto Federal.

,.
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AFFO:\ o AUG l' T ~IOREiHA PE:\:\1\..

Augusto Tavtlres de .Lyra.

57:240'000

3:600 '000
12:00 '000
9:600 '000

10:800 000
5:400 000

lO: 00..000
5:040. 000

Pessoal subalterno

1 chefe de cocheil'as .
4 serventes de 1& ela se a 3:00 000 ..
4 ervente' de 20, classe a 2: 400 '000 •.
5 ajudantes a 2: 100 '000 .
I mestre .
2 machini tas a 5:400. '000 '"
2 fognistas a 2:520~00 .

AU[llIsto TIJI)(I)'cs de Lym.

DECHETO . 1 04 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Al1.toriza i o Presidente da Repl1.blica a conceder ao Dr. Hugo
Furqu.im Werneck de Almeida, medico do hospitaes de isola
mento da Directoria Geral de aude Publica. um anno de
licen"a, com ordenado para tralar de sua saude.

DECRETO "X. 1803 - DE 12 DE DEZllliBRO DE 190-

M,~terial, vidraria. apparelbo , livro. jornae. im
pre.so , acqui ição e ustGnto de orrandes e pe
quenos animaes de laboratol'io, conducção. con
certo.:, combustivel. lulJl'iticantcs, producto
cbimico, etc. Eventuaes. Contracto a que e
refere o . 2° e do pes oa.l a qu ce refore o § GO.
Gratificações e a.juda de cldo para execução do
disposto no § 10.... . .... ...... .... ... .. ...... . 140:000$000

3;;1 :240 000

O Presidente da Republica do Estado_ Unido do Brazil:
Faço ~aber que o Congre- o Kacional decretou e eu sancciono a

resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Pra idente da Republica autorizado a con

ceder ao Dr. Hugo Furquim Werneck de Alm ida. medico dos
ho::spitae de isolamento da Directoria. Geral de SauJe Publica, um
anno de licenç3., com ordenado, para natal' de 'n,~ -aude' revo
gadas a di posições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Hepnblica.

AFFO ' o AUGU TO MOREIRA PEN 'A..

Augusto Tavares de Lym.

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

Hio de Janeit'o, 12 de dezembro de 190,.- Avguslo Ta",m'es
de ~y'·a.

Autoriza o Presidente da Repulllica a abrir ao ~inistcrio da Jus
ti"a e ~egocios ln teriore o credito de 31:143$, supplementar á
verba 3'8. do art. 2°. sub-cousi~nação-«Para reparos, conser
vação e acquisição de material, etc.»- da lei n. 1617, de 30
de delembro <Je 190H.

O Presidente da Republica. do E-tado~ unidos do Brazil :
Faço ~abe[' que o Conrrresso l\acional decretou e eu anccíono a

re ulução seguime : .
Artigo unico. Fica. o Presidente da Republica autorlz~do,a.

abrjr ao Ministerio da Ju-tiça. e Kegocio Interiore o credito de
31: 143', upplementar <i y rba 3 a. do art. 2°, .ub-con ianação-
«P,\l'a reparo, con cr,ação e acqui ição de material, etc:.-~a.}ei
n. 1617, de :30 de dezembro de 190'\; revogada as di pO~IÇoes

em contl'al'io.
Rio de Janeiro, ]'> de dezembro de 1007, 19° da R publica.

AFFOl\- An,c TO :\IORElRA PE A.

134:000$000

§ 6. ° AMm do pessoal teohnico-scientiflco, o Instituto terá. ma.is
'OS seguintes funccionario

Um zelador;
m almoxarife ;
mar hivista-e cripturario;
m dc"enhi ta;

nomeado. pelo lIlini tI'O da Ju tiça e Xeaocios Interiores, com
direito a vitaliciedade depois de la armos de elfectivo exercicio e
om direito á apo entadoria, nos termo:' do decreto n. 117, de 4 de

novembro de I 92.
O pe'soal subalt rno, cujo nUTIlrro e '-encimento estão fixado

na tabella que <tcompanha a. pre ente lei, sera da livre nomeação
li dir ctOI'.

~ 7.° O ln 'titlltO go ará de inteim franca autonomia nas in-
vr tiga<:õe, techuic -. cientifica.

§ 8.° O dil'ector do In~tituto. ou alguem a seu mando, tel'á.
iU!!T ~'o n . 11 . pitae alfccto ú, admini tração sanitaria do Gos
verno da União, solicitando das re 'pectiva directorias lJ.ue lha
permittam colher O' elementos que julgar indispensaveis para 
. ua investigaçüe

§ 0.° O, tudos pl'ocruido no Institnto de Manguinhos e011.1
publi (1(los, a titulo dc Jlelilol'ias, ao pa o que se forem conIJr
mando as ex)) l'iencias.

A .l[emori:rs erã9 di tribuidas pela e cola. profissionaes de
m dicina, de yeterinaria de a.gricultura, existentes no paiz,
constituindo objecto de permutll. com a publicações e trangeiras
do me mo genero.

s 10. ln tituto poderá representar ao Governo obre a c n-
yeniencia ue cr mandado qua.lquer de eu membro para. pontos
IIi, 1"0 com o fim de e..tudar que_ õe cientificas, intima.mente
r lacionada 'om u as I.1mpto tratauo no In títuto. e o Go,erno
poderá attender ti. representação 'i houyer verba d~stinada para

"e fim.
I1. ~ no "e 1 derão olfcreccl' :.i. venda vaccina e ôro f;

do no e~trangeiro, ou dentro do pa.iz por pa.rticulare , sem
exame en aio laudo fa,orasel uo In Lituto. A e e exame não
ficarão ujeito o ôro e '·a.ccina preparado por in titutos om
ciaes do E tactos e Di tricto Federal, alyo quando alguma ocrUl'.
rencia mI' de ord m a gerar 'u"peita contraria ti. pureza e perfeição
dos dito preparado .

l' . Para. completa. iu talla ão do In tituto de Patbologia
Experimental de Mauguinhos e on"trucção do edificios necessarios,
potl rá. sei' li pendida até a. quantia de 600:000'" abrindo o Presi-
•Iente da Republica, para e e tim, o nece sal'io credito pelo 1inis
terio da Jw:tiça e Negocio Interior s.

§ 13. Fica o Pre idente da Republica autorizado a desapropriar
o terr no da Fazenda de languinho' que fOI'em necessarios para
:t iustallação definitiva do ln tituto do Pathologia Experimenta.l de
;,Iangninho , abrindo para isso o nece~ ario credito.

Al't. 2.° Fica o Pre idente da Republica autorizado a abrir o
l'oJito necessarios para acudir ás despez.l con tantes da tabella

(lue acompanha a presente lei e qu montam á quantia de
:::31 :240. ':100.

\rt.3.0 Governo, no regulamento que expedir para dar
Ol·"a.nização a.o InstItuto, indicar<Í, a. attri buições. 'ub-tltuições,
om mintl.l·á, a' pena. di' iplina.re de u' p n, ão e d~ mluta até 200..

e o dobro nas l'eiucidencias. e e ta.b lecení. a' condiçõe em que
deva ('r mini'trado o en. ino.

.\rt. 4. ° l'eyog<~nhe a:s <li po:c:i\õe~ cm contrario.
Rio de Ja.neir . 12 de dezembl'o de 1007, 19° da Republica..

Tllbella (t 'l"e .<e ?'e{ere o art. 2° da lei

1 ulre ·t'Jr .
~ cheIo' de s r\'ic;o <~ 14 :.JU ·JOO ....•
li as i tente' (~ 10: 00···000 .
1 zelador•................... ·.··· •.
1 a.lmoxal'il'e ·.··········
1 des nllisLa ...•...... · ·········
1 arclJiví ta-e:;cl'iptnr, rio .

, .
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DECRETO ~. I 07 - DE 12 DE DEZE~IBRO DE 1907

DECRETO ~. 1809 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e por eUa enviado á ;;ancção

Concede aos diplomados pela Es ol:l de Odontologia de S. Paulo (;
ao. que o foram pelos demai. in titutos antos do decreto
n. 1371. de 28 de a"'o to de 1!)0~', os direitos e regalias de
corren tes do me mo decreto.

1. O - DE 12 DE DEZE~IDRO DE 1907DECRETO

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao )Iini'tcrio da
Justiça e )legocios Iuteriores o credito extraol"flinnrio de
21:000$, ouro, para occorrer li despezas com O' premias d
viagem conferido nos engenheiros civis José Pires rIo Rio
Jusé Luiz Bapti ta, Dr. Euripede. Clcmenlino de Aguiar ~

acharei Domin"'os de ouza Leite c Clodomiro Cardo o.

O Pre'idente da Republica do E'tado l1ido~ d Brazil:
Faço aber que o Con°'l'e~ o Xacional decretou e cu sancciono :L

resoluçào eguintc:
Art. 1. o Ao diplomado- prla E-cola de Odont logh de 'ãu

Paulo e ao que o toram pelos demai instituto ant do t] creto
n: 1371, de 2' de :1"0 t úe 1905, que os quipal'ou á escol,' uf1i-
claes, ão couceclid 'os direitos re"'alias decorr nie. do me. m
decr to legi-latiío.

"\rt. :... o R vogam- e a, di po I~ue em contrari .
I io ele Janeiro l' de dezembro d 10 7, 10° da Republica.

AFFOX'O ArGu T :MOREm,\. PE:\'X_L
AllfllCsto TaVCll"eS ele Lyra.

re 'idente ela Republica do' E 'tildo Unidos do Bmzil :
aço 'aber qu o Congre o ~aciona.l decretou e eu ancciono a

re oIução seguinte:
.Artigo ~n.ico". Fica o Pre, ideate Ú;), Republica autorizado a.

abrIr ao :Mml ,t 1'10 da Ju tiça ~egocio Inwriol'e o credito dt·
21 :000.'. oUl'O , para occorrer ás d spez< ' com premio de "ü),"'em
conferido ao- eo" n!1eil'os ci vi. José Pir do Rio e J ê Lniz
Bapti ta Dr. Euripcde Clementino d Aguiar e baclJllrei Domiú"'o
de ouza Leite e Clotlomiro CarJo 'o, (L razoo de 4:')00 , ouro,'" ,L
cada um ; revogada a di. po'ições em cootl'ari .

Rio de Jn.neiro, 12 de dezembro de 1907, 10° da Republica.

AI'FO:\' o A1;GU 'TO ~IORElRA PE:'\1\A.
Atl!ltts!o Ta1Jares de LY1"a.

DECRETO N. 18J5 - DE 12 DE lJEZE~BRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

Determina que sejam recolhidos à Seerctaria da Justiça e Nego
cios Interiores os livros ele ueclaração instituido para ex
ecução uo § 4° da lei n. 904, ele i2 ele nO\'emhro de 1902, e elá
outras providencias.

O Pl'esidente da Republica do E tado' "Cnido" do Brazil:
Fal;'O aber que o Congee 'o ~acional decretou e eu 'ancciono

a resolução eguinte:
_-\rt. 1.° Para a execu~ão lo R 4° da lei n. 904, de 12 de novem

hro de 1902, o Governo providenciará. no entido de serem reco
lhidos á ecretaria da Ju'til;'a e Negocios Interiore os linos d
declara~ão, instituidos pelo' decretos n'. 58 A, de 14 ele dezembro
de 1 9, e 396, de 15 de maio de 1890.

Paragl'apho unico. Para, identico fim, iambem solicitará dos
agente diplomatico e consu1are. das naçõe" e trangeiras o 10rne
cimento des nomes do. e tmngeiros que, perante elles, hajam de
clarado conservar a sua nacionalidade de origem até a data de 24
ae ago to de 18:.J1.

Art. 2.° Para. a expedição do titulo declaratorio de cidadão
hrazileiro ao e"trangeiro naturalizado por 10r~a do citad :s 4?, ê
,Íl1di 'pensa,el que elie exhiba, pelos meios regulares e acc ito' em
direit , prova da continuidade do domicilio no logar ondese achava
a, 15 de nOvembro de I '9, ou dos succe -ivo domicilio que tenha
tido desde:t me"ma data até 2~ de ago to ele 1891.

Art. 3. 0 Para a execução do art. 13 da lei j,t mencionada ê
ufficiente que o peticionü,rio junte atte'taelo d,~ autoridade do lo"ar

do eu domicilio e documento pa ,'ado pelo agente diplomatico ou
con ular de sua nação e do paiz de onde houver em igrado, no quaes
e declare nã er o mesmo processado por nenhulU dos crimes

nella. especificados.
Art. 4. o Fica di.'lJensada. a expeiliçã1 de titulo declaratorio ele

cidadão bmzileiro áCluelle que o forem 1)01' iorça do di po to no
n.. 2 e 3 tio art. 69 da Con titui~ão, re,o",ando- 'e a 'im a exigencia

o art. 12dalei n. 904, de 1') de novembrvde IVO::>.
_\It. 5." A clispo'ição contida no § 2° do art. 12 da citada lei

é applicavel tambem aos e traogeiros licitamente naturalizado
nor força LI0 § 5° do art. 09 da Con titlúção, valendo como +.itulo de
êlaratorio de cidadão brazileil'o os documento~ neUe especificados
e expedidos até a data de ta lei.

Art. 6. ° E' da competencia d<t respectiva Repartição de E ta
Í"tica a organização do quadro estatistico a que se refere o seu

art.I5,
.\rt. 7. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Jilneiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AuGUSTO :'.IOREffi.\. PEN:\'A.
Augusto Ta1Jal'es de LlJi"a.
JIig~tel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO X. 1, 06 - DE 12 DE DEzE~mRo DE 19J7

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presiden te la Republica a conceder ao Dr. Samuel
da Gama Mac-Dowell, suhstituto da Faculdade de Direito do
Reci:e, um anno de licença, sem vencimen'tos, em proroga
ção aquella em cujo bOso se acha para tratar de sua saude.

O Presidente da Republica dos Estado Unido do BrazLl:
Faço sabar que o Congre~ o Nacional decretou e eu sancciono

a ·resolução . eguinte :
_\rtigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

conceder ao Dr. Samuel da Gama Mac-DoweU, substituto da
Faeuldade de Direito do Recife, um auno de licença, em venci
mentos, para tratar de sua situde, em prorogação da em que se
a.cha ; revogadas as disposições em contrario.

J.{io de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° Ja. Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
A~tgtt~to 'l'a1Jai'es de Lyra.

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

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria
Viação e Ohras Puhlicas ocre lito de 2.82 :000$, supplemental:
à verba 91', n. i, do art. 34 da lei u. 1617, de 30 de dezembro
de 1906,

O Pre idente da. Republica do; Estados Unid s do Br.1zil :
• Faço sab r que o Congresso racional decret u e eu ê\nccionu (1

re olução eguinto:
Art. 1. o Fica Pre ideate da Republica autorizado a abrir ao

Mioisterio da Indu tl'ia, Viação e Obras Publica o credit li
2.828:000', upplementar á verba 9". O. 1, do <trt. 34 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 190.3, para occoner a de peza da ub-con-
i~naçõe. -Comb~l tivel, lubrificaote , e topa e (Iiver 'o dormente,.,

tnlhos e acceSSOrlJ., etc., e pe soaI da orticinas do Enuenho dl::
Dentro; revogada as disposições em contrario. o

Rio <le Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republicn.

AFFOi'\SO AUGUSTO MOJmIRA PENNA.
Miguel Calmon elu Pin e Almeida .

..
r

• •
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DECll~TO No 1, 10 - UE 12 DE DEZEMBRO DE 1\)07 DECRETO X. 1813 - DE 19 DE DEZE:\IRRO DE ]907

,\utoriza o Presidente da Republica a conceder ao engenheiro
Luiz irelippe Alves da ~ohre"'a, sub-director da Ga divisão
da Estrada de Ferro Cenlral do Brazil, um anno de licença,
com ordcnado, para tralar de sua saude.

DE RETO~. 1 14 - DE 19 DE DEZE:llBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Sen:ldo enViado ã
sancção

Anloriza aPre idenle da Repuhlica a ahrir ao Ministerio da Ma·
rinha o crcuito especial de 98:0%S9 S para pagamento das
pensões que deixaram de 5er abonadas aos operarios do ex
tincto Arsenal de .\1arinha do E lado da Bahia.

OPresidente da Republica dos Estado- Unidos do Bl'azil:
Faço saber que o Congresso Xaciona1 decretou e eu a.nccior:a

a resolução seguinte:
Art. 1.0 Fic:!. o Presidente da Repnblica autorizado a mandar

re:J.dmittir, como addido., ao qU:Ldro eJIectivo, nas officinas du
Arsenal de .1arioha dc<ta. Capital, que Drecis,~rem de seus ser
viços, áqueUes 0.0- opera.L'Íos extraoruinarios que, por suas habi
litetções reveladas durante o tempo em que -erviram, po am er
depoi. admittidos á elreci.ividade.

Paragrapho unico. O numero do' operarios a readmittir ser'(L
fixadu PêU'<1 cadi~ aflicina, de accordo com as nece -,id<lde- do ser,ico,
por decreto do Poder Executivo, com o qual erio expedidas in
strucções regulando as con.dições da admissão como audidus e da
promoção á elfectividade.

Art. 2.° A de 'peza com a. readmis ão dos referidos operarios
correrá, no exercicio vIgen te, por conta da quota de 2 I: a80, '018,
do orçamento em vigor, verba-Ar enae. -de 'ti nada. <LO paga
menLO Ul\ gratificação de que trata o art. 362 do regulamento dos
ai'. enae' (decreto n. -45, de 12 de setembro de I aO) e bem a' 'im
do ~alarios do operario' extra.numel'ttrios a que se reL'el'e o
art, 3Ul do citado regulamento. ficando o Go,erno autorizado a
fazer do saldo ,el'itic,ldo naqueUa. quota o extoruo da. qU<LDtÍi1 p.lra.
e.se fim nece_ aria.

:\.rt. 3.° Re"ogam-se as dispo 'iç'üe em contrario.
Rio ele Janeiro. 19 de lezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFO;-.(SO ArGCSTO ~IOREIRA PE;CA.
Alexandrino Fm'ia ele AlencQ1·.

á Iniciado na Camara do~ Deputados e pelo Senado enviado'
sancção

Autoriza a readmissão, como adclidos, no Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro, dos operarios extraordinarios, que, pelas ha
bilitações re\'.cladas ,q~ando serdram no mesmo Arsenal, pos
sam Bel' depol5 admlttldos no quadro eJIeetivo.

II - DE 17 DE DEZE)IBIW DE la07DE RETO X.

o Presidente ua Republic3, .lo Estados ünidos do Brazil:
Faç 3.ber que o Congresso )/acional decretou e cu sancciono

:1 re;;ol uç-iio seguinte:
,\),ti/!o unko, Fica o Presiclente ua R publica autorizado a

c:lOced l' ao engel heiro Luiz Felippe Ahe. da Nobrega, .ub-director
llt~ 6" dh'i. ão tia Estl'ad ~ de Feno Central do Brazil, um anno tle
licença, com ol'denado, p(l,ra tratar de ua aude onde lhe con
yiel', 111 prol'ogação a outra que lhe foi concedid::t. por decreto
legi'lati\'o n. 15;"7, de 13 de novembl'o de lOOG; rel'ogadas a'
di, po ições em contrario.

Rio d0 J.meiro, 12 de dezembro de 1907, 10° da Republica,

ÁFFO:\SO Arm; TO ~IOR EInA PE'\':\A.

Jligu,el CallilOll dt! Pin e Almeida.

Iniciado na Gamar:l dos Deputados e pelo Senado enviado para
a promulgação

Auloriza o Go,el'no :l concerler a pensão de 200.' mensaes a vinva
e filhas soiteiras uo capitão ue mal' e gnel'1'a Francisco Romano
Stepple da ilva.

O Presidente da HepnLlica do Estado Unidos do Brazil :

Faço aber que o ongre:80 :\acional decreta e eu promulgo
:l. res lução guin e :

Art. 1. ° Fica o PresiJent ua Republica autorizado a con
coiler (L viuva e filha sult ira~ do 'apltão de mar e guerra
Franci co [{omano S&epp1e du. iiI"(), a pen~ão mem;a1 de 2 0'000,
r partidament l:'m prejuizo do meio oldo e montepio pela
tabeLla de 1870, a que teem direito.

.\.rt. '). ° Rerooam-se a dbpo.içúe em contrario.

Rio de hneiro, 17 de dezembro de 1907 19° da Republic:.\.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada
sancção

AFFO:\.-O AL:GCSTO ~rOREm.\ PE:\:\A.
David Campista.

DECRETO~. 1812-DE 19 DE DEZKUBRO UE 1901

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancção

Autoriza o Presidcnte da Repuhlica a abrir ao lIIinisterio da
Marinha o redilo de 4:935 para occorrer ao pagamento do
soldo e etapas que deixou de receber, cm 1906, o capitão
tenente lloracio )/e1-on de Paula Barro-.

O Presidente da Republica do' E-tado· 1:nidos do Brazil :
Faço. abel' qne o Congre Xacional decretou e eu ~ancciono a

reso111 :ão egni nte :
,\rtigo unico. E' o Pre~idente da Republica autorizado a abl'ir

ao ~[jnisterio da ~[arinha o cl'edito de 4:95- , para occorrer iLO pa
gamento do ,01do e tal) ~ - que deixoll do reco bel', no exercicio de
H10G, por in uffi iencia-de verba' ol'çamcutaria . o c ~pit-o-tenente
Uoracio "'clson de Pa.u1a Barro~ ; re\'ogadas a.: di posiçõe em
ontrario.

Rio de Janeil' , la de d zembro de HlOi 1ao da Republica.

"\FFO:\~O .\rGl·sTo MOREIRA PE:\?i.\.

Alcxand)'illO Farirl d,' AlcIICaJ·.

O Pre.idente da. Republica do E 'tados unido do Brazil:
Faço .ab r que o Congres o Na.cional decretou e el1 sancciono

a r~so]ução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da RepnbLica autorizado a

abrir ao lllini terio da Marinha o credito especial de 98:090;9 c,

papel, pa:'a pagamento das pen ões que, por insutlicieacia do cre
dito, deixaram d ser abonada ao operarlOs do extillcto c\.ren:Ll
de Jrariuh,~ do E-tado da, Bahia; revogadas a' dispo i\,:õc em
contrario.

Rio de Janeiro, la lie dezembro de la07, W> da Republica.

.\FFO:'\ o AüGrSTO },IORE1.RA. PE:'\:\A.
Alexandril10 Faria de Alencal·.

DECRETO X. 1 15 - DE 19 DE DEZE:IJBR DE 1Q07

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enViado ã
sancção

Autoriza o Go~erno a abrir ao ~Iinisterio da Fazenda o cI'edito
extraordinal'io de 13;.ÍiGSl99 para oecorrer ao pagamf'nto
devido, em ,irtude de sentença judiciaria ao capitão do Exer-
cito Francisco Xavicr Alencastro cle Araujo. •

o Pre~idente da Republica, do~ E tado Uniuo do Brazil :
Faço aber que o Congre so Racional decretou e eu ancciono

a resolllç'ão eO'uinte:·, . '
Artigo unico. Fica o Pre Idrnte da ~epubllca autol'lzado a

abrir ao Mini:; crio d.~ Fazenda, o creuIto extraordin:J.N.o de

..

. . 1

•
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13:476$799 pal'a occorrer ao p3.O'a.mellto a.o capitão do Exercito
Francisco Xavier Alencastro ele Araujo, em virtude de entença
judiciaria; revogadas as disposições em contrarrÍo.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 19° ela Republica.

AFFO:\ o A1.iGCSTO MOREffiA PE.N~A..

Da.vid Campista.

DECRETO N. l8l6-Dlid9 DEDEZE~IBRO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao ~Iinisterio da
justiça e Negocios Interiores o crellito tIe 25:000$, papel,
supplemenLar a verba n. 43-Eventuae -do art. 2° da lei
n. 1617, de 30 ele ti zembro de 1906.

aPre idente da. Republica do E tados llido do Brazil :
Faço saber que o Congre s ~aciona.l decretou e eu sancciono

a resolução elTuinte:
Artiao unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a

abrir ao :\linisterio tia Justiça e ~egocios Interiore' o credito
de 25:000$, papel, supplementar á vel'ba n. 43-Eventuaes-do
art. 2° da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906' revogadas
as di pO'iç-es em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 19° da H,epublica.

AFFOi'/SO AUGU TO W!OREIRA PE:\NA.
Augusto Tavares de Lym:

DECRETO N. 1817 - DE 19 DE DEZEMBRO DI" 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de li
cença, com ordenado, ao Dr. Flavio Brederode Pessoa de
:\1e1l0, para tratar de sua saude.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizadll a

conceder ai) Dr. Flavio Brederode Pessoa de l\IeHo um anno de li
cença, com ordenado, para tratar de sua êLude; revogada as di 
posiçõ&> em contrario.

Rio de Janeiro. 19 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFO:\ o AtiGl'STO ~lOREIRA PE!'o'"NA.
Augusto Tavares de Lym.

DECRETO I • 1818 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de
licença, com ordenado, ao major Luiz de Andrade, escrivão
tla 1" Delegacia Policial do Districlo Federal.

O Presiden~e da Republica dos Estado: unidos do Brazil:
Faço saber que o Congl'esso Kacional decretou e eu sancciono

... re~olução seguinte:
ArtIgo unico. Fica o Pl'esiLlunte da Pepublica autorizado a con

ceder ao major Luiz de Antlrade, escri vão vitalicio da I'" Delegacia
Policial do Districto Federal, um anno de liceuça, com ordeuado,
pê'tl'êt tratar de ua s:LUd~ ; revoga,das as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de delembro de 1907, 19° da Republica.

.\}'FO:\SO A{;G STO :\IOREIRA PEN. ·A.
.-lugtt~to 'Iavw'es de Lyra.

. .

. ,

DECRETO I . 1 19 - DE 19 DE DEZE:l1BRO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á.
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacharel Jose
Gabriel de Toledo Piza, serventuario vitalicio do primeiro
officio de escrivão da. Côrte de Appellação do Districto Fe
deral, um anno de licença, para tratar de saude, com o respe
etiTO ordenado.

o Presidente da Republica dos Estado Unido do Brazil :
Faço. aber que o Congre: o NaciomÚ d cretotl e eu s:.Lncciono êL

re olu(,'ão agui'lte: ,
r.tigo u11ico, E' o Pl'esidente da Repuhlira autorizado a con

ceder ao ba harel Jo I) ,abriel de Toledo PIza, s l'vrntuaril) vita
licio do primeiro o:ffl.ci do c crivão da Côrte de App llação do Di:
trict Feàeral, um anno de lícen(,'a. para tratar de ,na. aud , onde
lhe convier, com o re"pectivo ord nado' revogada as disposiçãe.
em contr.~rio.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1\)07 19° da Republica..

A.FFOX o AeGu. TO ~IOREIRA PE NA.

Augusto TalJaI'es de Lym.

DEC RETa N. 1820 - nE 19 lJE DEZEMBRO DE 1907

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

Autoriza a expedição de novo regulamento para execução da lei n. 11 1,
de 25 de fe\'ereiro de {90•.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber qne o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a resolução seg-uinte :
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica autnrizado a expedir

novo regulamento para a execução da lei n. 1181, de 25 de feve
reiro de 1904, para o fim oe :

a) prohibir de modo absoluto a percepção de quaesquer rds
postos no territorio do cre, desde que não tenham sido decretamo
pelo Congresso Nacional;

b) reorg \nizar os serviços administrativos do referido territorio,
porlendo a.lterar a divisão terrItorIal das tre PI'efeituras, que ficam
mantidas, e Cl'ear substitutos para o respectivos prefeitos e as
autoridades policiars que forem necessarias ;

c) reorganizar o servi(,'o da administração da ju tiça. mediante
as seguintes clausulas:

1. Creação de uma secção de justiça federal. com o 1'e pectivo
juiz, seu substituto e supplentes, procuradol' da Republica. um
escrivão e um official de justiça.

II. Creação de ums. comarca em ca.da Prefeitura., com um
juiz de direito, um substitutos e tre supplentc, um prJmotor
publi'lo, um escrivão, que será tabellião de nota e o:ffl.cial de
registro de hypothecas e de titulos, dous partidores, dos quaes um
será. contador e tantos offlciaes de justiça quan tos forem neces·
sarios.

m. Creação de termos em cada. comarca, atê o maximo de nove
para todas, tendo cada um - um jUI:l: preparador, com tre' sup·
plentes, um adjunto do promotor publico, um e,cl'ivão, que será
tambem tabellião de notas. um contador e O' officiaes de ju tiça que
forem nece sarios.

IV. Subdivião dos termüs, {'eiLa pelos prefeito em di Lrictos
de paz que forem nece. sal'ios, contenno cada. di trict um juiz de
paz e dous supplentes. nomeados por um biennio, um escriváe. que
será tambem otficial de oa l\mentos e do regi tro civil. e os officiae'
de justiça. que forem necessarios.

V. Creação, na sMe da Prefeitura que mI' designada pelo
Governo e Jogo que este julgue opportuoo, de um Tribunal de
Appellação, composto de cinco desembargadores, ,lo quaes um
era o presidente e outro procurador geral cio territorio.

O TribumLl terá um secretario, formado em direito, um e .
crivão e um omcial de justiça, que accumulará a. {uncções de
porteiro. Emquanto não fàr ins&allaclo o tribunal, o Govern;o
creará em cada c()mal'ca um juiz de appellaçil.o, que fará de.pOls
parte do referido tribunal e exercerá. Mê então a re pectlvas
attribuições .

r
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DECRETO N. 21 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907

Total

72:000:'00
5-1:00 fl.'000
54:000:::000

2+:000. '000
18:000,000
18:000. '000
-1.:800. '000
2:.lO0...·000

150:00 :'000
1 :000..00
6:000s000
3:600, '000

Gratificação

2):000sOOO
12:000. '000
4:00ú..OOO
2:400 '000

36 :000"000 108: 00 J. '000

8 :000:'000 16 :000. '000
0:000..0 O 12:0JO,- 00
6: 000. '000 1;.,: 000. '000

..J : 000"000 8 :000 "000 10" :OOOSiOOO

Ot>denado

T.\BELLA DE vE~cmENTos

. NOTA - O juize de appella~ão terão os yencimento' de de '.
embar.sador.

apre idente do Tribunal terá mais a gratificação de 2:-100,~ e o
procurado/' geral a de 1:800._'000.

.Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 19J7. - Al!gusto Ta'lial'cs de
Lyra.

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

_\utol'iz:I o Presidente da Rcpublica Il. abril' ao Mini terio da Guerra o cr.'
,rto c,pecial rle tl:U66~G3;;. paI el, para occorrer ao pagamcnto a '1uo
t~lll .li..rcito a Compan!üa Cantal'eira e Yiação Fluminense.

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sa.ber que o Congresso :"l"acional decretou e eu sancciono a

resolnçãJ seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir

ao )1inisterio da Guerra o credito especial de II :066 665. papel, para
occorrer ao pagamento á Companhia Cantareira e Viação Flumi
nense, pl'Oveniente do aluguel do predio que serviu de alojamento
ao 380 batalhão de infantaria do Exel'cito, a contar de 1 de janeiro
de 190-1. a 20 de abril de 1900' revogadas fl.S disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 190 da Republica.

_-\.FFONSO AUGUSTO MOREIRA PENi'iA.
Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 1822 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907

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

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Augusto Ruphael
Moreira, 40 escripturario da Estruda de Ferro Central .10
Brazil seis mezes de licença em prorogação COIl1 ordenado,
para tratar de sua saudc.

aPre idente da Republica. do E't:\dos Unido do Bl'azil:
Faço, aber que o Congresso ~acional decretou e eu sancciono

a re olu~ã.o seguinte:
Art. I. o Fica o Presidente da Republica. antori7.ado a concedeI

a Augu ·to Raphael Moreira, 40 e cripturario da E trada de Ferro
ContraI do Brazil, eis rneze do licença, com ordenado, para ratar

G

10
- Pl'e(eülwas

3 prefeitos .

2°-Justiça Fede;'al
1 j lliz de ,ecção .
1 juiz 'ubst.itlltO ........•.
1 })rocurador da Republica.
1 e~crivão ..
1 oflieial de ju tiça .
3°-Tl-ibu1Wl de Appellaçiio

5 de embargadore
1 -ecretario .
1 e crivão , ..
1 oflicial de jldiça .

·ia-Comarcas

3 juizes de direito _ .
3 juize . ubstitutos .
3 prOmOtOrfls : .

5°-Tei"l110S
.9 j uize~ preparadore .....

VI. ~omeél:~ão, pelo .Go:vern?,. dos desembal'gadores, j'uizes de
.<1}Jpellaçao, JUIzes de dIreito, JUizes. subo titutos e seus supplentes,
JUlZ~S preparadores, l?romotol'es publlcos, secretario do tribunal,
escrI':,ao de appella9ao, escrivães de comarca e partidores;. no
m~açao pelos prefmto dos .s~pplentos dos juizes preparadores,
adJuntos dos prom?t~rQs, eSCl'lvaes e contadores dos termos, juizes
de p~z e seus escrl.vaes . ~om~ação pelo~ juJzes. perante os quaes
ser~rom. ~os ?ffiCIaeS de JU_tlça ..\S, prImeiras nomeações para a
secçao da JustJça !ederal serao livremente feitas pelo Governo.

VIr. Adaptaçao á administração da justiça local do territorio
das leis pl'oces uae da justiça federal e da do Districto Federal e
do Fe pectivos r gimentos de' cu~tas. com as modificações con
venIentes.

d) organização da milicia do territorio sob a immediaia juris:
dicção do Iinisterio da Guerra. .

_"-rt. 2. 0 O provimento interino dos cargDs de nomeação do
G.,9verno. ~xc,:pto o~ d~ desembargadores e de juizes de appella
çao e. de dlrelto,.s~ra feito pelos prefeitos,'o dos de nomeação do
PFefelto pelos JUIzes perante o.' (i.uaes servirem os funcciona
rIOs. . .

. R 1. o O abandono de emprego será declarado por acto da auto-
rlda.de a quem competir a nomeação do funccionario.

2. o As custa dos juize e demai funccionarios Jocaes que
percoberem vencimentos pelos cofres publicos serão arrecadadas
como l'enda da União. .

s 3. o De dOUJ em dou annos os funccionarios do terri torio
terão o direito d'l go-ar. onde lhes convier, sem perda de venci
mentos, quatro me7es de férias. O Governo prescreverá normas
para o exel'cício de e direito, de modo que o' funccionarios elfe
ctivos e eus substituto não gosem de férias ao mesmo tempo.

R 4. o O regulamento que expedir o Governo prescreverá as
condiçõe da concessões de licenças e de aposentadoria.

§ 5. o 03 funccionario remunerados pelos cofres publicos terão
os vencimentos da tabeUa annexa, sendo um terço de ordenado e
dous terço de gratificação. .

Art. 3. 0 Compete:
1. Ao Tribunal de Appellação :
a) O processo e julgameu~o dos crimes commUDS e de respon

abilida.de em que incorrerem os desembaro'adores, juizes de direito
e prefeito ;

b) o julgamento dos recursos interpostos das decisões dos juizes
de dll'eito e do tribunal do .Jury,

n..\.os juize de dil'eito :
a) O proces O e julgamento dos crime" de responsabilidade em

que incorrerem os demais funccionarios admini tl'ativo e judi
ciarios ;

b) o juloamento do crimes communs a que não e tiveL' im
posta pena l'estrictiva da liberdade, superior a quatro annos, nem
Inferior a um anno j .

c) o julgamento das cau as civeis de valor superior a 5: 000. 000 ;
d) o julgamento dos recursos interpostos das decisões dos juizes

inferiores.
UI. Ao juizes substituto, nas sédes das comarcas, e aos jLtizes

preparadure', nos termos:
a) O proces O e julgamento do crimes a que estiver imposta

pena restrictiva da liberdade atê um anno ou pena pecumaria e das.
contravenções previstas no liv. III do Codigo Penal j

b) o processo dos cl'imes communs de competencia do Jury ou dos
juizes de direito;

c) o proces o e julgamento das causas civeis de va.lor infei'ior
a 5:000" e supel'ior a 2:00J$000.

1V. Aos juizes de paz:
a) O preparo do" papeis para o casamento civil e a respectiva

celebração;
. ~) o auxilio que lhes fôr solicitado para o preparo dos processos

-orlmlnaes;
c) o processo e julgamento das causas civeL de valor inferior a

<) : OOO.,'OOU .
Pal'agrapbo unico. No regulamento o Governo consolidará. as.

demais attribuiçõe' uas autoridades judiciarias e dos seus au
xilia!·es.

Al't. 4. o Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir os
necessnrios creditos para. execuQã.o desta. lei; re,ogadas as dispo
~i~õe.q em cuntrario.

Rio de Janeiro. 19 de dezembro de 1907, 190 da. Republica.

AFFONSO AüG -STO MOREIRA. PENNA.
At'gHsto Tava1'es de Lyra.

• , ,

• •
• •

•
•
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de sua saude, em prorogação da em que se acha, concedida pelo
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas.

Art. 2.° Reyogam-se as dispo ições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOXSO AUG"C 1'0 MOREIRA PENNA.

Migu.el Calmol1 du Pifl e Almeida.

DECRETO N. IS23 - DR 20 DE DEZE)lBRO DE 1907

Art. 5.° Fica o Presidente da Republica autorizado a expedir
novo regulamento para a Ca a de Detençã.o e a abrir o n ces ario
credito para execução desta. lei.

Art. '6.° Revogam- e a di po ições em contrario,
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1907,]90 da Repul)lica.

AFFONSO AUGlJ 'TO MOREIRA PENt\'A.
Augusto Taval'es de Ly,'a.

Tabella a que se refere o art. 1°

Iniciado na Gamara dos Deputados e por ella enviado á sancção

Declara que, ccun excépção dos actuaes serventuarios, não são
vit.alicios os funcciouarios da Justiça local do Districto Fe
deral, de que tratam os al'ts. 8°, n. VII' e 5 da lei n. 1338,
de 9 de janeiro de 1905.

O Presidente da Republica dos Est,tdos Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congres~o Nacional decretou e eu sancciono a

re olução eguin &e : .
Art. L" O.:; funccionario' da Justiça local do Districto Federal,

de que tratam o art. ,0, n. "li e o art. 58 da lei n. 133 , de 9 de
janeiro de 1905. não são vitalícios.

Parngrapho unico. l':xceptuam-se os actuae senentuari s cuja
vita.líciedade é mantida.

Art. 2. ° Os !uncciooario aproveitados em consequencia do
art. 30 do decreto n. 1030, de 14 de novembro de 1 90, e que, na
execução da. lei n. 133 , de 9 de janeiro de 1905, não foram con
servado em sua nova" investiduras erão preferido" i bem
serviam, para cargo, identicos na' vagas que occorrerem.

Art. S.o Revogam-se a dispo ições em contl'ario.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1907, 190 da Republica.

1 Administrador .
1 Ajudante ' .
IMedio ,
1 Medico aj udante .
1 Pharma.centico .
1 Chefe de expelli ntt> .
I Almoxarife .

I'; cripturarios .
_ AmallUen c .
;! E Cl'ev ntes .
1 En/'erIU iro .. , .
1 Roupeiro .
I Porteiro .
1 Chefe do' guarda•..................

24 Guarda, , .
1 Cozinheiro .
5 Cocheiros , .

o o
''''-o c>os '" 2c c.>

'" c:: o
"O

~ &<...
o '"...

c..J

AFFOi\" o AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto TavaJ'es de Ly,·a.

DECRETO N. 182-1 - D~ 20 DE DEZEMBRO DE 1907

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1007. - Augusto Taval'es dr;
Lyra.

DECRETO '. 1 :..5 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1007

Iniciado na Gamara dos' Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção .

Autoriza o Presidente da Republica a crear 08 logares de medico
ajudante e pharmaceutico da Casa de Detenção e ele\'a os ven
cimentos de diversos empregado da Policia do Districto Fe
deral.

O Presid nte da Republica dos Estado" Unido do J<raziL:

Faço saber que o Congre, o Nacional decretou e eu sancciono a
re oluçé.LO seguinte:

Art. 1. ° Ficam Cl'eados o logares de medico ajudante e de
pharmaceutico da Ca a d Detenção, percebendo estes e o~ demai
í'unccionario; do mesmo estabelecimento o vencimentos fixados na
tabella annOXiL

Art. 2. 0 Ficam elevados a 4:S00', os vencimento do admini
trador do depo,.ito de preso e a 2:400 'o de cada um de seus au,
xiliares, sendo dous terços de ordenado e um de gratificação.
• ArL 3.° ão tambem elevados a 7:200" os vencimento do
inspector, a 3:600" o dos cinco~ub-in pectores, a 2:000' o dousau
xiliares"da Policia Maritima; e a 4:800: os do inspector de ve
hiculo , a razão de dous terços de ordenado e um de grati ficação.

P<l.ragrapho unico. O fiscaes de vellicu10, de que trata
o art. 221 do dect'Cto n. 6440 de SO de março do corrent: anno.
pe '~eberão 2: 160,'000 annuaes cadu. um, senc.o 1:440, de ar,
denado e 72J$000 de gra.tificação.

Art. 4. 0 O. encarregado" das filiaes do O'abinete de identifi
cação, a que. e refere o titulo VIU, capitulo XU, do citado de
creto n. 6440, serão em. numero de 20, sendo 10 para as DeleO'acias
rle .S" entrancia, percebendo cada um SOO, '000 de ordenauo e400 .
(Ie gr, ,ificação, c 10 para a Delegacia.s de 2° entrancia, com 600$
de ordenado e SOO' de O'ratificação.

f'

• •

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

Dispõe sobre a reme~sa de obras impressas a BiblioLheca L acional

O Pro. idente da Republica do E tados Unidos do Brazil :
Faço .aber que o ConO're .;o 1'acional decretou e eu _ancciono a

re olução eguinte:
Art. 1. ° O' administradores de omcina dG typograpbia. li

thograpbia, photographia ou gravura, ituadas no Districto F de
ral e no' Estado, ão obri~ado a remotter á BlbliothJca Tacional
do Rio de Janeiro um oxemplar d cada obra que executarem.

§ 1.° E tão comprebendicLo na di po ição leO'al não Ú livro-.
folbetos, revi ,tas jOl'llae, ma tambem obras mu icac., mapl):J.S,
planta. plano; 'tampa .

s 2. ° Applicar-se-l1a a mc ma di po il:ão ao s llo~, moualba
outra' e 'pecies numi 'matica '. quando clwhada' por conta do '0
"erno.

§ S. ° Consideram-se como obra dilIe1'ente" as reimpr 8 õe . no
vas ediçõos, cn ,tios e "ariant . de qualquer ordom.

§ 4.° Quando no' objecto' não estiver declarada a sua signifi,
cação, o :eu preço de renda e o num 1'0 de ex mplare d que a
edição constar, todas e a indicações s deverão acompanhar p r
occasião de ua l'emc~. a.

§ 5. o o Districto Federal a remessa deve lIe ·tuar- e no dia
em que a obra tôr publicada ou entregue a quem a m,mdou exe
cut<lr. o nos E ·tado até cinco dia~ depoi da publicação ou entl'eO'a.
devendo ne, te pl'azo er levados ao Corroio o ex mplare a tal lim
destinados.

Art. 2. ° No caso de ÍllObsel'\'ancia das disposiçõo, do artigo pre
cedente, incorrerão s aclmini ·tradOl·es das ofIJ.cina· na pena de
multa de 50:'000 a 100.'0 U, ficando o editores das obras não
remetticlas ohi'igado , logo que termine o prazo do al't. l°, § 5°, a
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e!fectuar a remes a em um segundo prazo, igual ao primeiro, sob
pena de apprehensão do exemplar ou exemplares devidos.

Ao procul'<J.uor seccional do logar communicará o director da
Bibliotheca Jacional a infracção occorl'ida, afim de tomar- e
elfectiva perante a Justiça. f~deral a 'ancç-o aqui e:stabelecida.

Art. 3.° São equiparadas á" obra:; nacionae para o e!feito da
contribuiçã e o da apprehen,ão, as provenientes do estrangeiro
que trouxerem indicação de editor ou vendedor domic~liado no
Brazil.

Ad. 4.° Os objecto remettido á Bibliotheca Nacional, em
obsel'vancia a e ta lei, tran it,Lrão pelo Correio da 1 epublic&.
com i enção de fl'anquia e gratuidade de regi tro, uevendo o re
mettente declarai' o titulo da obra, os nome' do euitor e do autor
ou o pseudonymo d ste.·o logar e a. data d.t edição.

Pal'agl'apho unico. O remettent poderá exigir do Correio que
nos certifit:a.do declare. depoi de verificar o titUlll do im
pre o os nomes do editor e ,lo autor ou o pseudonymo destê, o
logar e a data da edi<:ão.

Art. 5. ° A Bibliotheca Nacional publicará J'egularmente um
boletim bibliog'rap1.Iico CJ.ue terá por fim principal registrar as
acquísiçõcs elfectuada em virtuJe desta. lei.

AI't. 0.° Revogam-re a dispo ições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1907, 10° da Hepublica.

Paragrapho uoico. Esses li-..ros serão abertos, numel'ado~,

rubricados e encerrados pelo juiz da p. vara civel.
Art. 4. ° Nenhum feito, petição ou precatOl'ia será despachado

sem constar a respectiva distribuição.
Art. 5. ° A disti'ibuição nas escriptu'ras será feita alternada

mente pelos tabelliães, segundo o numero de ordem do seus
OmCIDS, si pelos interessados não fôr indicado ao di~tribuidor

geral o tabeUião que preferem.
Paragraoho uoico, Nehuma escriptura será. lavrada sem a

prévia i1presentação do bilhete de distribuição, sob peua de multa
de 100. , e, na reincidencia, de u pen ão por 15 dia, imposta
pelo juiz da lavara civel.

Art. 6,· O distribuidcr g }ra1 poderá ter um e crevente jura
mentado, que lJoderá escrever no j'espectives livros e lançamentos
e o sub tituirá nas sua falta ou impedimentos, até oito dia.

P~ragrapho uníco. E te e Cl'evente ,-erá nomeado p lo juiz
da la vara cível, sob proposta do distribuidor geral e rvirá
emquanto a este conviei'.

Art. 7.° Revogam-se as disposiçõe em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFO, o AUGUSTO MOREIRA PEN 'A .

.-l.t!gusto Ta'Val"es de Lyra.

AF1"O:'\SO :\.UGl; TO ~10REIRA PENNA.

Augusto Tavaí'es de Lyra. DECRETO:;l. 1828 - DE 23 DE DEZE:llBRO DE ]907

DECRETO ~. 1826 - DE 23 DE DEZEliBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

AutorIza o Presidente da Republica a abrir ao )Iinisterio da :Marinha
o credIto de 720:000"', supplemental' ãs rubricas 21", 220., 230., 25"
e 26" do art. 18 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.

O Pr idente da Republica. dos Estados Unido do Brazil:
Faço s1.ber que o Congre so Nacional decretou e eu s:J.ncciono

a eguinte re oluçã) :
ArtiGO unico. Fica o Pre idente da Republica autorizado a

abrir ao :'IHnl terio da Mn.rinha o l'mUto de 720:000$, upplemen
tal' á v I'bas das rubricas 91" «Muniçõo :\'avaes», 22" «~Iaterial de
Constlucção Na'aI». 23" «Obra.:;», 25" «Frete. , pa 'sa,!!ens, etc.» e
2 .. «b;ventuae », do art. 1 da lei n. 1617, de 30 de dezembro ue
1906 ; revogadas as dispo:içõe em contrario.

Rio de Janeiro, <) dê dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOC'SO AUGUSTO :\IOREffiA. PEx~u.

Alexa1tdl'ino Fat"ia de Alenca;·.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a crear uma Dele"acia de Policia de
. 10. entrancia na ilha de Paquetâ.

O Presidente da Republica dos E tado Unido do BrazU :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte resolução:
Art. 1.°E' creada uma Delegacia de Policia de ln entrancia na

ilha de Paquetá, que constituirá o 29° districto policial do Di tl'icto
Federal.

Art. 2.° Para 8"ta Delegacia serão nomeados os funccionarios
constantes da tabella annexa, licando o Governo autorizad a abrir
o credito necessario para pagamento dos vencimentos fixados na
mesma tabella e despezas de in tallação, devend o po to policial
ter ua sMe no mesmo edificio.

Art. 3.° Revogam- e a dispo ições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOX o AUGUSTO ~10RElRA PEXNA.

Augusto Ta'Ullres de LYl'a,

TabeUa a que se "efere o a,·t. 2°

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 190í.- Augt! lo Tavares de
Lyl'a.

DECRETO ~. '.>9 - DE 26 DE DEZE:uBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sanqção

Reconhece em favor de D. Alllandina Esteves o direito a pensão
cOl1respondente ao montepio constituído por seu pae Leopoldo
Justiniano Esteves.

Total
6:000 000
3:600 000

Gratifica ção
'.>:000 '000
1: 9 00,,000

Ordenado
4:000 000
2:.J.00,OOO

1 delegado .
I e crivão ..
2 commi ·sa.riO" (2' elas e)

a 3:600 cada. um .

O Presidente da Republica UO' E tado Unidos do Brazil :
Faço aber que o Congres"o Nacional decretou e eu ancciono a

seguinte r solução:. .
ArtilTo unico. E' recoohecldo em favor de D. Amandina Esteves

o direito'"á pensão correspondente ao montepio constituido,por sell

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

ajeita a distribuição todos os Ceitos, pel içõe e procatorias dirigidos
aos juizes do tlireilo tia ju ti'a civil e criminal do Di triclo Fe
deraI.

O President da. Republica do E'tado 'Cnido do Brazil :
Faço sabei' que o Congre' o 1 acionu.l decretou e eu sancciono

a re 01 ução egulllto: . . _
Art. 1. o 'ii.o ujeitas ü. di 'tribllição toclo os ferto , petlçoes e

precatorias dirigido ao' juize' de diroit da.iu tiça civil e cri
mina. I do Districto Federal, inclusive o que couberem tlS vara~
de juri dicçã,o limitlt ta, no termo do n. I do aet .. 3 da. l_C!
n. l33 , de \) do janeiro de 1005, ou que tenham um ,o escrlvao
privativo. _ . .

Art. 2.° A di tl'ibuição 5er,í. feita ao e crivao prIvatiVO ou
altet'nadamente pelo e crivãe da diver as vara pela. _ua .0r~elU
numerica e com inteira, igu~ld.?de, si o apres 'ntante n.ao lllUlCar
ao distribuído I' geral o e "Cr11'aO competente que preferIr.

Art. 3.0 O distribuidor gel'al terá ta.ntos lrvro quantos forem
nece sario para que a di tribuição o faça conforme a natureza e
importancia do serviço.

DECRETO ~. I 27 - DE ') DE DEZEMBRO DE 1907

, ,

... , , )
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pae Leopoldo Jllstiniano R'teve , fiel que foi da Alfandega de
FLorianopoli . nos termos do art. 3L, combinado com os arts. 32 e
33,.§ 2°, do decreton. 942 A, de 31 de outubro de 1890.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro ele 1907, 19° da Republica.

AFFONSO AUGuSTO _loRErRA PEXNA.
David Camp:sta.

DECRETO N. 1830 - UE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença ao col1ector
das rendas federaes em Olinda, Estado de Pernambuco, Au
gusto Xavier CarJ?eiro da Cunha.

O Presidente da Republica <.los Estados Unido elo Brazil:

Faço sa11er que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a 'egnin te re olução:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
ltloncerlcr ao tenente-coronel Augusto Xavier Carneiro da Cunha
collector das renelas federacs em Olinda, Estado de Pernambuco'
um anno de licença em prorogação da em cujo goso e acha pam
tratamento ele saude ; rerogadas as disposiçõe' em contrario.

Rio de Janeü'o, 26 de dezembro de 1907, 19° <.la Republica.

AFFON o AUGUSTO fOREIRA PEXi'\A.
David Campista.

DECRETO . 1831 - DE 26 DE DEZEofBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Auloriza o Gowrno ~ conceder liO DJ·. Leopoldo de Abrcu Prado. enge
nheIrO chefe .do ;)0 di ·trlcto da Tn. pecção Geral das Obras Publica ,
um nnno de hcença, com o re p divo ordenado, para tratar de Sua
saude.

O Pre.idente da Republica dos Estados 'nidos do Brazil:

Faco saber que o Congres50 NacioLlal decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :

Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a con
ce~er ao Dr. Leopoldo de Abreu Pra,do, engenheiro chefe do 5° di 
tl'lcto da lnspe?çao Geral das Obras Publicas, um anuo de licença,
'0111 o respectl,o ordenado, .para t.ratar de sua saude' revogadas
a' disposições em contrario. '

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de Hl07, 19° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO lOREIRA PENNA.
Miguel Calmoll dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 1832 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1907

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção

Autoriza o. Poder Executivo.a conceder um anno de licença, com todos
os.'enclUlenlos, ao pr ..L.UlZ Cruls, director do Ob enatorio AsLrono
mico e profe.sor vltahclO da Escola do Estado-Maior.

O Presidente da Republica dos Eshdos L;nidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono

a.. seguinte re 'olução :
Artigo unico. E' o Presidente de Republica autol'izado a conceder

u!U anno de licença, C01? todos os ve!lci mentos, ao Dr. Luiz Cru/s,
dlTector do 01JservatorlO Astronomlco e professo!' vitalicio da
:EsçoJa do Estado-Maior; revogadas as dispo. ições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1907, 19· da RepulJiica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Oalmon dou Pin e Almeida.

r r

, ,

DECRETO N. 1 33 - DE 26 DE DEZE)lBRO DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pre idenLe da RepulJlicn a abrir ao Ministerio ela
Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 48:000$, supple
menlar:i verba - 'l'elegl'aphos - uo art. 3.. da lei n. 161'7.
de 30 de dezembro de 1906 endo 32:000$ para transpol'le de
pe soaI e 16:000$ para lrnnsporle de !Unterial.

O Presidente da. R publica do' E-hdo 'uido' do BI.1zíl:

Faço a.ber que o Congre '0 :\acioUl~1 Jecret li eu. nrciono
,~ seguinte resolução:

Artigo uuico. Fica o Pre idente da. Republica autoriz:tdo a.
alJrir ao Mini. terio di~ Indu tri<L Viaçã:> e Obra' Publi a credito
do. 4 :0:)0.', upplementar ti. verba - Telegl'aI 110s - d al't ......~ dtl.
lei n. 1617, de 30 de d zembl'o (Le 1000, endo 3~:000' p:\l'a tran,;-·
porte de pc. soaI e 16:00U . plll'<t tran porte de material; rerogl\da
a <.lisposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26do dezembro <.le ]907,19° da Re ublica.

AFFOX o AUGCSTO MOREiRA PEXXA.

Jli[ll'el Ça/moll clu Pil1 e .1lulcidll.

DECltETO X. 183-1 - DE', DE DEZlmBp.O DE !lJ07

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

Appro\'a n eonvcnçflo d 23 de a;:o t do 1906. ('rcanuo ullla OIlIUli. ão
Internacional d.· Juri 'con"ullo.. l'ncarreg-ada de pI' 'parar Ulll Coui"o
de Dir 'ito TnLernacioual Pl';\,ado o out.·o dI' Dlrt'ltO fnlcl'llal'ional
Publico.

aPre ideute da RepuLlica <.lo" E'tado' Unido do Brazil
Fa.ço ,aber que o Congre,_o :\acionaJ decretou e u 'a'1cciono

a seguinte resolução:
Art. 1.· E' approvada a onvenção de 2:~ de arro lo tI 1900.

concluida na cidade do Rio de .Ianeiro, na 3- Cont'cl'encia Intel'
ntl.cional Americana, creando Umlt Commi 5.0 lntel'naciolHll d'
Jurisconsulto, encalT gada de pr pat'a!' um Codig de Direito ln,
ternacional Privado e outro de Dir ito lnte1'l1aciooltl Puhlico, que
regulem a rel::tçõe' entr o llaizes da America.

Art. 2. ° Fica o Pre,idente da Republica autorizado a fa,zer a
do peza que occa ionar a. prim irl1 reunião da. commi 'ão, a l'ea
lizar-se ne. ta Capital, e bem a' im a que se fizerem necos urias
para pagamento de honol'itrio do repre entante do F tudo:> nido'
do Brazil, preparo do projecto' e stuuos technico' preci o , na
fórma dos arts. 3" e 6° da ret'erida Convenção. .

Art. 3. ° Rm'ogam- e as di po ições em contl'ario.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 19 7, 19· da Republica.

AFFON o AUGUSTO MOREIRA PE:'>. ·A.

Rio-Brallco.

DECRETO N. 1835 - DE _8 DE DEZEMBRO DE 190,

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Manda contar ao machinista de 3' classe, reformaclo, capitão de
corveta graduado, Antonio de Siqueira Lopes, para os etreitos
de melhoria de sua reforma, os dias em que etrectivamente
trabalhou como opera rio do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro, ele 1863 a 1865.

O Presidente da Republica dos Estad s Unido do Bl'azil:
Faço salJer que o Congresso racional decretou e eu, l1nCCiollO'

a seguinte resolução: '" ~
Art. 1.0 Fica contado ao machinista de 3'" clas,'e, reformado,

capitão de corveta gracLnado, Antonio de Siqueira Lopes, para os
efreitos de melhoria de sua 'f'etbrma, o tempo em que serviu como
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71.000: 000 "000 ll8.400 :000"000

I . 100: 000$000

operaria do Arsenal de Marinha do Rio le Janeiro, de 1863 a 1865,
-tomado dentro do periodo citi.l.do o. dia' em que elfectivamente
trabalhou.

Art. :... ° Reyogam-se as di posições em contrario.
Rio dr' Janeiro, 28 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

Al'FO:-iSO AUGUSTO MOREIRA PE:-i:\"A.

Alllxandl'ino Fal'ia de Alenca)·.

DECRETO N. 1836 - DE 30 DE DEZE:\ffiRO 'DE 1907

Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado á sancçoã

Declara qu(' fjc~11l ·o}npr.ehendidos na excl!'pção do decreto legi sla tivo
n. 9 1, ue de )al1.elro ele 1903, para contar antiguidade de ol'licial
da dat;Js, que lndlca, O' alfere' e 205 tenentes ]Jromo\'ldo: a 3 de
novem bro de 1 94.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congre~so Kacional decretou e eu sancciono a
Eeguinte resolução:

Art. 1.° Ficam comprehendidos na excepção do art. I" da lei
D. 9 I, de 7 d~ janeiro de 1903, para o fim de contarem antigui
dade de offiClal das datas das respectivas commissões os alferes e
2°5 tenentes promovidos a 3 de novembro de 1894, que tiverem
Jlrestado ate a data da referida promoção serviços de guerra,
distinguindo- e por actos de bravura, devidamente justificados e
publicado em ordem do dia a do Exercito ou constantes de suas fés
de ameio.

Paragrapho unico. Si os actos de bravura, nas condições exigidas
por este arti o, houverem sido posteriores ás commissões dada
áquelle olIlciaes, a antiguidade de po to ser-lhes-ha contada da data
dos referidos actos de bravura.

Art. 2." Revogam·se as disposições em l3ontrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

.'l.FFONso ACGUSTO MOREIRA. PEl'iNA.

Hermes R. da Fonseca.

LEI K. 1837 - DE 31 DE DEZE:llBRO DE 1907

Iniciada na Camara dos Deputados e por alia enviada á sancção

Orça a recc'ta geral da Republica dos Estados Unido' do Bl'azil para
o excrcicio de 1908, e da outras providencias.

o Pr'! 'idente da Republiel. dos Estado" Unido' do Brazil:
Faço -~her que o Congres o Na ional decreta e eu sancciono a

lei seguinte: _
Art. I." A reeeitr. gera.I da Republica dos Estados Unidos do

Brazil é orço'lila. IU: OUI'O, 75. 9 79:380' 7, papel,. 258.979:900',
e a de·tinac1a ii applicação e peetal, em ouro, 16.214:333 '''34, e
empapeI 12.~37:500'" que 01'3:0 realizada com o proL1ucto do
quo ftil' arrecadado (leotro d exercicio da presente lei, sob os
. e"uiote tiLUlo. :

1900. cujas taxa_ perma
necem em ,igor; pelo de
creto n. 1686, de 12 de
agosto de 1907, e mai . a
egllinte alterações:

pueumatico pa.ra rodas
de automoveis, 5 % ad
'Valorem; cinematogra
phos, f.O$ cada um ; (ilms
impressos para os me 
mus. 5 ' por l\ilog.; films
virgens idem, I por
kilog.; gazolina de qual
quer densidade. 40 réi'
por kilo!!.. peso bruto;
supprimido o periodicos
do n. 606 (la cla e 19"
da citada Tarifa; substi
tuidas, no al't.l° lettra b
in-fine, da lei n. 1452,
de 30 de dezembro de
1905, as 'palaua -tollas
as bebi lia. alcoolicas que
contivCl'em absj'utho ou
quaesquer outras es'en
cias Doci,a - pelas e
guintes-todas a bebida
alcoolicas que contive
rem mais do que traço'
de absyntho ou quaesquer
outra e eneias Dociva .

2. 2 %, ouro, sobre o ns. 93,
95 (ce,ada em grão), 96,
97, 98, 100 e 101 da clas
se 7a da Tarifa (cereaes),
nos termos do art. l° da
lei D. 1452, de 30 de
dezembro de 190· .

3. Expediente de generos !ines
de llireitos de COillumo ..

4. Dito de capatazia_ .- .
5. Armazenagem .
6. Ta.xa e estatistica .

Ent1'ada, sahida. e estadia
de navios

7. Imposto de pharóes .
8. Dito de docas .

Addicionacs

9. 10 % sob:'e o xpediente dos
"eneros lines de direitos

EXpo1·tação

LO. 20 % dos direito de expor·
tação do tel'ritorio do
Acre, descontallo o que
ainda fÕI' de,ido ao fundo
de garantia do papel-
moeda .

Ouro

300:000$000
15 :000$000

Papel

3.100:000 '000
1. 300: 000 000
3.400:000$000

350:000 000

10:000$000

280: 000"000

13.000:000'000

On[lI:'\ARI.\

1 ln I' o r t a ç ã o

I. Direito.- lo importação para.
con:mmo. de accordo com
a Tal'ifa expedida pelo
decreto n. 3617, de I
de março de 1900, com a
lU ditieaçõ - introduzida
pela" leiS n. II44. de
30 d dez mbl'o de 1903,
1313, de Oele dezembro
de HJ04. 1452, de 30 de
dm:emhr (1 1905, 1616.
el 30 d dezembro de

Ouro Papel

Intcl'io)' ,

11. Renda da Estrada de Ferl'O
Central do Bra,zil .

12. Dita da E'tl'ada de Ferro Oeste
de ~[jnas. . . .. . .

13. Dita da Estrada de Ferro
D. Thereza Chri tina ....

14. Dita da Estrada. de Ferro do
Rio do Ouro .

15. Dita da E trada de Ferro
Central do Rio Grande do

orte .
16. Dita do Correio Geral, equi

paradas iÍ.' fixn.da para
a cone pondencia inte
rior do Br<tzil a_ taxa

..

.. ..
...

'9.000:000 000

1. 00:000 O~O

100: OOO,iiOOO

200:000 000

..
5:000$000

.,

)
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LO :000$000 2.

200:000 '000

170:000"000 66.
5:000 JOO

20:000, '000 67.
70:000$000

1.000:000$000
. . . .. .. .. .. . . . 170: 000 000

8:000 000 13.500:000~000

.............. 4.000:00Ll '000

60.
61.

4.ôOO:00000J 6~

70:000'000 63.
10:000'0 O 64.

65.

00:000 000

$

30:000 '000

1:30: 000, '00
250:.000000

$

7 7:500 '000

420:000'000

ü50:000 . 00
160:000 '000

1.200:000 000
160:000 000

1.200: 000, '000
_5:000, '000

0.300:000. 000
3.000:000s000

1.500:000.00

Papel

1. 300 :000 00
::130:000 000
430:000. 00

680:000:000
2.500:000'000
1. 100: 000 000

2.400: 000 000

2. 00:000 000

200:000 000

Ouro

1:61..1 ';>"0

3:333..3: 4

20:000 000

9 .GOO :000. '000

1:000.'000

00'000
300'000

8:000 000
4:000 000

1.200 :000 00

t········ .....

REi'lDA CO)! .A.PPLICAÇÃO
E'PECIAL

Montepio da marinha .
Dito militar .
Dito dos empregados publi-

cos .
Indemnizaçõo .
Juros de capit,~o.' nacionae .,
Dito do titulo' da Estra.da

de Ferro da Bahia e Per-
nambuco .

Remane centes dos premio'
de bIllJetes de 10t 'rias ...

Imposto de transmi ão de
propriedade, no Ui 'tricto
Federal .

Impo to de industria e profi 
sões, no Distrlcto Fed ral

Producto do arrendamento
da areia monazitica

68.

69.

EX1'RAORDINARIA.

49. Dita obre calçado ..
:'i0. Dita sobre vela ' .
51. Dita sobre perfumarias .
52. .Dita sabre especialidades phar-

maceuticas nacionaes e
e tran geiras .

53. Dita obre vinagre '" ..
54. Dita obre conservas .
55. Dita sobre carta~ dejoaar ..
56. Dita obre .chapéos .
57. Dita obre beugalas ..
58. Dita sobre tecido ..
59. Dit,L obre vinho e trangeiro.

Fundo de re gate do papel
moeda :

{L o Renda em papel prov-

\

Diente do arrendamento
das Estrada de Ferro
da União .

2. o Producto da cobrança lla
divida activa da União,L; em .PapeL ..

3. o Toda quae quer renda
e,entuae percebida
em papeL .

..1. o O~ saldos que forem
apurado no Orça-

I mento ...........•.....
5. o Dividendo da acçõe

do Banco do Bt'azil per
tencent~s ao Th ouro.

Fundo de garantia do papel
moeda:

Lo Quot"L de 5 %, ouro, sobre
todo. os direito de im
portação pat'<1 consum

2. 0 Cal rança da divü!.a activa,
em ouro .

3.o Pr ducto integral do ar-
rend••mento da; E tra
da de Forro d<l. União,
'Jue tiver sido ou fõr
c tipulado em ouro ....

4.0 Toda e quaesqu'er renda
eventuae , em ouro ...

5.0 O q u lOr devido pelas
rend,L do territorio do
Acre para inteira r 
con 'tituição de te fun-
do ..........•.•.......

G:OOO.OOO

Pa pel

4:000 000

12:000'000

330:000 000

150:000$000

5.200:000 000
5.100:000 000
7.000:000 '000

3.000:000'000

1.200 :000:'000
3.136: 900. uOO
1.900:000"000

1.300:000 '000

20:000' )00
..10:000 000
30:000.'0 O
130:000~000

6:000..,000

1.500: 000:'000

7.300:000$0 O

50:000 000

Ouro

106 :C66. '667

350 :000. '000

Consumo

45. Taxa sobre fumo .
46. Dita sobre bebidas " .
47. Dita s bre phosphor s .
48. Dita sobre o sal de qualquer

procellencia .

para a destinada a qual
quer paiz da America
do Sul, endo creados
para esse fim typos de-
sellos especiaes .

17. Dita dos Telegraphos, fixadas
as sel,! uinte.; taxas, que
tambem vigorarão para

. a imprensa e os governos
e"taduaes com a reducção
de 75 %, e upprimido:s
o tclogrammas prete
rido : 100 réi por pa.
lavra dentro de um E 
tado. 200 :::'éi por palavra
dentro de dous e tres &
tado , 300 réis p r pa
lavra dentro de quatr'o e
mais E tados .

18. Dita da Fazenda de Santa Cruz
e outl' IS ....•..•...•....

19. Dita da Casa de Correcção ...
20. Dita da Imprensa Nacional e

do Diario O{ficial .
21. Dita do Laboratorio racional

de Analyses "
22. Dit·. dos arsenaes .
23. Dita da Casa da Moeda .
24. Dita d I;ymnlsio Nacional.
25. Dit,~ do Tns.Huto dos Surdos

"Mudos e dos Meninos
Cegos... " ... '" ....•...

26. "Dit~ do Instituto Nacional de
Musica .

27. Dita das matriculas nos esta
belecimentos de instru-
cção snperior .

28. Dita da Assistencia a Alie-
nados .

29. Dita al'recadada no Consu-
lados .

30. Dita de proprios nacionae ."
31. Impo to do elio .
32. Dito de transporte .
33. Dito tle 3 1/2 % sobre o

capital das loterias fe
deraes e 5 % sobre as
e 'taduaes .

34. Dito sobre vencimentos .
35. Dito sobre o consumo de agua
36. Dito de 2 1/2 % sobre o' di

videndos dos titulas de
comp,.a.nhia ou sociellades
anonyma .

37. Dito. obre ca as de Sp01·t de
qualqner espccie, na Ca-
pital FederaL .

3 Contribuição das companhias
ou emprezas de e'trada'
de ferro e ontras .

39. Fóros de terreno de mui-
nhas .

40. Lau [e 11ias ..
41. Premias de depositas pu blicos.
42. Taxa judiciaria '"
43. Dita de aferição de hydro-

meGro .
44. Rendas feJera s do Terri torio

do Acre .

.. r

•
( , , •
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_\rt. 2.° E' o Presidente da. Republica autorizado
1. A emi ttir como antecipação de receita., no exercicio desta

lei. bilhete- cl0 Tho-ol11'o até á somma de 2.5.000:000 " que erão
resgatados ô.l.té ao fim d me mo exercicio.

n. A receber e r -tituir, de conformidade com o di posto no
art. 41 da lei n. 62 , de 17 de etembro de 1851 1, o dinheiro pro
Teniente do. cofre de ol'phãos, de ben de defunto e ausentes
e do evento de premio' de lotel'ia ,de depo ito das Caixas Eco·
nomicas e Monte- de occorro e do depositos de eutras origen ;
(JS alias que r soltarem do encontro das entradas com as ahldas
poderão ser a.pplicado á,- amortizações do empre:rtimo interno
(JU o exce"o da restituiçõe" serão levado ao balanço do exer
cicio.

m. A cobrar do impo to de importação para con uma 35 ou
. O %, ouro, c 50 ou 65 %, papel, no termos do art. 2°, n. 3,
lettra' a e b, da lei n. 1452, de 30 de dezembro de 1905 2.

A quota de 5 %, amo, da totalidade dos direito de impor
tação para consumo, será destinada ao fundo de garantia; a de
20 % ás despezas em ouro e o excedente será convertido em papel
para attender ás despezas dessa e 'pecie.

Os 50 %, ouro, serão col)radoa emquanto o cambio se mantiver
acima de 14 d. 'Por 1', por 30 dia.s consecutivos, e, do me"mo
modo, só deixarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo prazo,
elie se mantiver abaixo de 14 d. Para o eITeit dessa disposição
tomar- e-ha a média da taxa cambial durante 30 dias.

i o cambio baixar a. 14 d. 011 menos "cobrar-se-hão do imposto
de importaç.ã.o sobee as mercadorias de que trata a lettra a 65 %

em papel e 35 % em ç>uro.
IV. A cobrar para o fundo de3tinado [l' obra de melho

ramentos de portos, executadas á custa da Cnião e em virtude de
concessão:

1.0 A taxa até 2 %,0111'0. obee o ,alor official da impor
tação do porto do Rio de Janeiro e das AlfJJldegas do Rio Grande
do ul, Victoria, B.1hia Recife e Helém, exceptua'[;l a merca
dorias de que trata o n. 2 do al'L 10, podendo estender a
cobrança da mesma taxa, nas mesmas condiçõed, aos demais
poeto e fronteiras da Republica, nos tel'mo' do decreto n, 636 ,
de 14 de fevereiro de 1907 3 .

2.° A taxa de um a cinco réis, por kilogl'amma de mercarlorias
que forem careegadas ou descalTegadas, segundo o u Talor, de 
tino 011 procedencia dos outros pJrto .

Paragrapbo unico. Para accelerar a execLlçâo elas obras refe
rida' poderá o Presidente da Republica. acceitar donativos ou me3mo
auxilias a titulo onero o, offerecidos pelo E tatlo., municipios ou
assoviações interessadas no melbOl',~mento, comtanto que os en·
cargos resultantes de taes auxilios não' excedam .lo producto da
taxa indicada.

V. A modifi ·ar a tllxa dos direito do importação, atI' me,.mo
dar entrada livre de direítos, durante o prazo que julgar nec .
sario, para o artigo de procedencia e tl'angei,ra, que pos'am com
petir com os .imilares produzidos no paiz pelo tn!sts.

VI. A conceder franquia postal:
a) Aos jornaes, revistas e publicaçõe de caracter a"ricola in

dustrial e commercial e boletins otriciaes publicados pelo governos
dos Estados e no Districto Federal, desde que teubam distribuição
Ilratuita, a sim como á. correspondencia e l'emessa. de ementes
di"tribuidas gratuitamente pela oeiedade .'acional d A ricultura
e pelas sociedades congeneres dos Estados ;

b) Aos liTIO impres~os, de quali.\uer natureza, remettidos
para as bibliotheca publica ela União, dos Estados e d mu
nicipios.

VIl. A conceder isenção de direito aduaneiros:
1.° Aos instrumento de lavoura e machini mos de·tinado ao

fabrico e beneficio de productos agrícola, a' im como ao appa
relhos para o fabrico de lacticinios, directamente importados pelo~

aitricultore' ou respectiva emprezas, e ao machinismo' e appa
relhos para montagem de xarqueadas, para o fabrico de adubos, de
cellulo'e e papal de bagaço de cauna. de a ncar, bem a im aos
productos chimico para a . na fabricação, pagando 5 % de expe
diente.

lhama de ouro ou prata falo para 110rl'S: massa de (lUalqu~r qualidade
para a fabricação de papel), 613,620.6"-,641, 642,703, i32, 749, 15i. 757
1i05 (canos do slrada de ferro o pertences) e 1.060 das Tarifas da ~Ufan·

d ga , a que 50 refere o decrelo n. 3617. de 19 de março de i9JO ;
b) 65 % papel e 35 % ouro, sobre a demai mercadoria não men

eionada~na lettra antocedenle.
A quota de 5 % , cobrada em ouro, da totalidade do direito. de im

1?orlação para con ·umo. sera de linada ao fu.ndo de !!arantia; a de 20 o/ ,
as d spezas em 01'1'0 e o excedente será convertido em papol para attender
as despeza.. des a e pecie,

Os 50 %. oui'o, ~el'ão cohrarlos emquanlo o cambio a manti"er a ima
de 15 d. pOI'iS, por 30 dias cousecutivo, . do mesmo modo, so deixarão
de ser cobratlo Ippoi que, pelo mesmo prazo. eIle e mantiver abaixo de
i5 ú. Para o atreito desta di po ição tomar- -ha a média da laxa cambial
durante os 30 dia.•

Si o cambio baixar a i5 cI. ou menos. cobrar· n-hão do iropo t dll
importação sohr a~ mercadoria' de que LI'aLa a 1aLl t'a a (5°/° em papel
e 35 % em ouro.

3. D crelo n. 6368, de i4. de fC\-er iro de 1907 - Modifica o regímon-

l
e pecial pal'a eXGcução das obras de mdhoramento do portd~. labele-
cido pelo decr to n. 4.8-9. de de junh@ de 1903. (.1?l1ICXll o Relatol'io
da Fa;;enda. de 1907, pago ii .) .. •

30:000:000

00 :OOO,~OOO

Papel

2,900:000 '000

3.000:000.000

2,000:000 00

4.0UO:000 'oon
,00:00 '000
500.000 '000
4.'50: 000. '000
600:000, 'O O

160: 000$000

Ouro

4. Depo ito :

2, ° ~aldo 011 exce'o entre o
recebimento as resti-
tuições _, , . , .

5. Fundo destinado ás obra.s de
m lb 1'30 m e TI t o do
porto,', executadas á
cu ta da União:

Rio Je Janeiro. , , ..
Pará. ......•............. , ..
Ha,hia .. , " .
1 ia Grau le do ul ..
Red~ .

3. Fundo para. a caixa de re gate
da apolices da estra
das de ferro encam
padas:

Al'rendamento das me mas
e trada de ferro .

Fundo de amortização do'
empre timo int rnos :

L o Receita proveni nte da
venda do genero e de
proprio' nacionaes .....

L cArL 41, da 11'i n.62 de i 51 -:'i'ão obstante a dispo ição do ar
tigo antecedente. serão comprehendidos no orçamentos as rer ridas ru
brica com a avaliação da renda que poderem prodnzir, mas em capitulo.
I' po ial de' aixo do litulo - Depo itos diver os.

Da mésma rórma sel'ão contemplados nos halanços com sua de peza
pro)?ria; e o sa'do que houver sido empre!!,'ado na de poza gel'al do Estado
,-era rl'pl'e nlado entre a - mais l' ndas debaixo do titulo unico e especial
- R,' eita de Deposito-. . . ,

i o pa~Blllentos reclamados durante um exerCICIO e....wcd"rem as
entl'a,la" l) OXl'e o sI'rá paO'o com a Tenda oruinaria e contemplado na
re.pectiva l'U1)1'ica tlo balanço, (Coll. paO'. 52.)

2. São esl.l' a lelra a e ú do art, 20 nO 3, da lei n: i452 :
a) 50 % elll pap,'10 50 % em ouro, obro as mercadorias con tantes

dos ns. 1, 9,23.24 (exceplo arminho, ca 101', 1011tra e emalhallles.ll~ar
roquin:, call1lu'ça e pellicas), ~O, 41, 52, 53 (exceplo presunlo-. paIOS,
eh w'i Os, aIames o Illortadella ), 60 63, 69 91. 93,9 , 99,100, 1O~, i04,
106. 109, U5. 123 ( xoepto azoito ou oleo de oliveira ou do::e). 1.24 (que
pagarão a laxa - da Tarifa), 137. 159, 172, i78 (oom rela ao ao aCIdos
n uríatico, uit '100 o sul!'lll'i o impuro ), 179 (exoepto a" aguas naiurae
de uso 11llr.l1p ulico), i96. 204, 213 (somento quanto ao ch10rllr?to do
sodio), 2Z7, 2~', ;.59, 2i9, .280 32Ci. 330, 410 ( XCl1plo palhas do Clnlo, :!a
I' alia e semolhanto", proprins para ohapéo I' tecidos semelhant~s), 4J7,
4115, 46', 4 -9 (ceronla , call1lsas, c01larin1l0s e pnnl!o de al~?dao), 470,
472. 47:3, 474 (ex.eoplo belbule', b~l~utinas, ho~bnz1Das e '~euud~s), 4.
(ex 'rpto alpa a-, .dama"cos. mermo- oaohonllra, g~rgoru8S. l'lsoado
1'0Y:11, setim da Chiua. tonquim, ri<so ou veUlldo de la e te~ldos ~eme
lhantos não 1'.I.""i fic.ad os) , 5i7 534,,;) (somonle ,!uanlo ao bl\1~:n e a cro
~oolla), 547, 56') (ceroll1a', cami a, coUal'inhos e punho do linho), 563,
612, ( xc.eplu p pel pano e crever ou para desenho de qu~lquel' qualidade,
bl'an.co ou. do ""r' : papel pal'3 impI'essão ou typographla; papel de sed~,
bl'anoo Oll di' ore" para 'opiar ca,'ta~ e sem colla e o oLeado, arbolll
.30<10, uriental, tle 31'1'OZ, la. Cbina, I" getal e melhanle>.; papel com

.,

.,
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2. ° A's drogas e aos uten ilios, que fOl'em importados para u o
das a' ociações ou ligas contra a tuberculo.e.

• 3.0 A's sementes e aos exemplares de plantas vivas, de re
productores fino' de gado vaccum, ca,vallar, muar, lanigel'o e
suino.

4. o Aos ovulos do bicho da seda e aos enxa.mes de abelhas de
rac;-a e ao seu acondicionamento, bem como ao apparAlhos para
apicultura e ao yasilhame apropriado ao acondici.onamento do
re"pecti \0" producto , quand Importados por profisslOnae

5.° Ao material impoI'tado para a coo tl"ucção de engenho
centraes. a im como para a construcc;-ão e prolongamento de e3
trada de ferro e obras de porto', por conçe ão a plrticular s,
paaando 5 % de taxa de expediente.

" 6. ° 1\'" folhas e'tampada' e ao' a.ccessorio para a fabl'icaç30 de
latas para manteiga, banha, toucinho, doce ou carne, quando
directamente importados pelo productores deste artigo, que
pagarão 5 % de expcdiente.

7. ° Ao material importado por individuos ou emprezas que
se propuzerem a realizar a cultnra racional e economica do c'tf: '
cacáo, fumo, algodao, C:l.nna de a. sucar, arroz, cevalla, ai fa r,\,
triao e fibras textis, animaes e veg 'tae , e a proceder ao seu
bmfeficiamento em installações centrae , convenientemente mon
tadas ; promovendo tambem o Pre 'ideute da Republica, junto â
e tradas de ferro federaes e á.' companhia de nayegac;-ão ubven
eionada' ou de qu lquer outra fôrma auxiliada pelo Estado, uma.
reducção razoavel na tarifa' de tra.nsporte para os productos
beneficiados nesse estabelecimentos.

8. ° A quaesquer machini mo- e in trumento importado pelo
E tados, muuicipios e particulare , que ~e de tinem á" ua fa
brica de sericicultura, de de que empreguem na fiac;-ão e tecelagem
unicamente casulo" de proclucção nacional.

O. ° A' requisição dos governo do b;'tado, dos municipios e do
Di tricto Federal, pagando 5 % de expediente, ao material impor
tado para ser applicado pelo mesmos em ua~ obra, feitas por
admini tI'ação ou contracto, e que tenham por fim o auea,mento,
embellezamento, abastecimento de agua; ao material metaJlico
para rêde de esgoto ; ao material para. ca.lçamento, inclusive bri
tadore:;, m tore re pectivos e rolo~ ou compre "ores para maca
1amiza,ção, melhoramentos e con ervac;-ão de burras e porto, con
stI'ucção de foruo para incineração do lixo, pontes, illuminação,
e trada' de ferro e viação electrica, inclu ive o qU) se de tinar ao
desenvolvimento de força para estes fin ; ao de tinado a labora
t rios de analyses; á mobUia e ao material escolar impo,tados
pelos mesmos aovernos; ao materia,l p,\,ra colonias correccionae e
casas de prisão com trabalho; aos animae e material destinado
aos COl'pOS de policia e de. bombeiros; ao materialnecessario á pra
ticagem de portos e á de obstrucção de baixio' e canaes ; e, final
ment , a todo aquelle que f'ôr de immediata neces. idade ou utili
dadt> dos governo~ dos Estados, dos municipios e do Di tricto Fe
deral ou da respectivas repartições.

A me~mlL i enção e para os mesmos fins, poderá ser concedida
pelo Goveruo d.. União para serviços de sua competencia.

ln. An canos e a todo material ceramico nece'sario para
ervic;-os de esgotos nos Est:J.dos. da Bahia, Ceará, ~Iaranhão, Per

nambuco, S nta Catharina, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná,
na cid,\'de de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro, e nas capitaes
Jos Estados da Parahyba e do Espiri to Santo.

11. A' machinas de elevação de agua, de qualquer systema,
comprehen lido o respectivo motor; aos cataventos, poço' tubu
bre., bombas, encanamentos e mais accessoriod destinados ao
aba. tecimentu de agua nos diversos municipios do Estado do Ceará
e no' que fJrem flagellados pela secca, e que forem importado
pela respectivas camara com o fim de entregai-os á serviJão pu
l)lica; igual favor será concedido á pessoa que o importur por sua
oont;~ e paea seu u '0, nos referidos E. tados.

A dispeD~a dos direitos, nesses ca os, incluido o de expe
diente, sel'à solicitada ao Ministro da Fazenda pelos intendentes
m únic.paes.

12. Aos motores, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas e
(IUaesquer utensilios que utilizem como combu tiv 1 o alcool puro,
carburetaJo uu de,;naturado, pagando 10 % de expediente.
• #13. Aos animaes destinados aos jardin' zoologicos e aos que
forem irnportados para exhibições zoologicas e scientificas.

Pal'agrapho unico. Os animae~ de que trata este numero, uma
vez mortos, ~erãú entregues ao., museus das respectivas circum
scripções. '

14. Aos objectos importados pelos governo dos Estados, para
r as coloúias indigenas e civilizac;-ão do., indio .

r r

15. Aos apparelho ,machiua e in trum nto' arrricola de ti
nados á fazenda:; e aos camp:>s de experimentac;-ão e'f.abelecidos
pelos I~'tados.

16. Aos flratinho de betume de tinados a alvos voIant 's ou
e~pheras de vidro para o me m fim, impol'tados pelos clubs de
tll'O ao alvo, bvl11 como aos cartucho' Cal'l'egaüo~, destinado, ao
l'eferido sport, paaando apena 2 % de pxpedient .

17. A" quartola e bart'is novo e de 'montacios li tinados ao
accondicionam.ento de yil1ho nacional, e (lU forem importa.do: por
syncllCato' agt'lcola' ou outl'OS pl'od1tctorc. O' rnui ato, ne ta
hypothe e, tambem ficam ujeiLo ,t penal idadc - do para."rapho
uni o do art. 3° de ta lei.

1 . Ao machini mo de tinaclo ao estabelecimento le uma.
fabrica do ferro e maltado. imporh lo: pela firma Barro', Krllc" r
,,- Comp., de ~. Paulo.

19. Ao material nece ,ario para a. tia. e goto illuminaçiío.
importado pela emproza conce' ion·~t·i:J, de 'es cl'Yic;-o' na cidade
da Victoria, E 'tado do ]i;. pit'i to anto.

VJlI. A expedit' novo l'P-O'ulamento p1.ra a cobran ·a Jo con umo
de agua fornecida ao preJios da apital Federal, fixanlio r ,pe
ctivas taxas dentro do limite e tiptllado no arf.. 1° § 4° da lei
n. 263 de 22 de setembro de 1 75, e § l°, art. 7° lia lei n. 4 O,
de 1- de dozembr de 18 7~.

. IX ..\ in titui I' a competente fi calização do estabelecimentos
bancari in tituic;-õe' c ngen rei, exp dindo o re'pectivos r gu-
lamentos.

X. A entrar em accôrdo:
a) eJm o governo li Republica do t'ruguay e do Para

guay. no entillo de liq uidar o r pecti"O debitos para c m o
Brazil'

b) ~om os gov mo dos E tado' prodnctol'e d a.r ia mona
zitica, afim do regularizar '1 ua exploração e o seu com
mercio.

XI. A moditic:1.l' o 'el'viço d fi calização do impo to de c n
umo, revendo os re p 'cti "0 reO'ulamcnto e expedinJ.o novo, em

augmento de despeza.
XlI. A reduzir as taxa po~taes para o ex erior, de accordo

com a Con,euc;-ão Po~tal ni'Vord ~1. , m proporção, as taxa in
terna, logo que 101' decretada a reforma do ervic;-o dll Cor
reio.

XIII. Areformar a tabella do. emolumento con nlares appro
v.tda pelo decreto n. <) 32, d lo! de mal' o de 1

Art. 3.° Continüa m Yigor o al't. 3° da lei n. 145~, de 30 de
dezembro de la05·, a.s im modIficado:

Pa!larão sÔOlent 2 % de xpedi lUte, a.lém do;; artigo mel1
cillnadu no art. 2 0 § 33 da Preliminares da Tarifa, do tio (arame)

4. O art. 70 tla lei u. 4 9, de 15 de dezemhro dr 1<97 di"id os
predios urhanos da apital Federal em duas ela e : de I" ela' e o qn
pagarem ma,is de 2:400::; a!1uuaes de aluln~el. e de 2· aqu lle cnJ? alugon I
não exceda aquella quantla. Estes paO'arao a taxa annual d '-'0$000 por
peua, e 54$000, tambem por pena. sera a taxa anuual dos primeiros. O
estabelecimentos de eduração, os de bene Icencia e hospitaes re pecti\'o •
con~reO'ações civis on religiosas. casas de aúde. stala!ten terão lrydro
metro paO'arão a tax~ de 100 rei po~ metro cu~i o de a~ua I!asta ..\'
ca as de banho, cocheIras ou estabeleCI I eu to CUJO con 11I110 seja pro"e
niente de uso industrial pagarão 150 réis por metro cubico.

5. O art. 3' da lai n. i452, de 30 de clazem])ro de 1. 95, rezava
assim:

"Art. 3.° Pagarão somente 5 % ad ralol'em de imposto de importa
ção: 1.0, locomoveis a~ricolas . 2°, valvulas le borracha para bombas cl
ar e para outras m,.achinas de qualquer rórma ou feitio ; ~o, t.\I35 ue ara
me de cobre ou latao, cones de papelão ou couro para turblnas e pe as
conlponentes de baterias de di fusão; 4', escovas de arame, ferro ou la
tão, ou raspadeiras para limp~za.de tubos; 50, l11anometros ~al'a indicar
pressão de vapor e de "acuo, l1ldlcadores de temperatura; 0°, tllbos de
cobre, ferro ou latão, para caldeira e para apparelhos de concent.'a'·ão c
evaporação; 70, moinhos para quebrar e pnlveri ar assucar; 0. crivos
e seus supportes e travessões para fornalhas: Do, taxas, Dloendas e en
grenagem com os s us accessorios . 100, apparelhos de movin.ento 011

transmissão, comprehendendo polias, eixos mancaes, luvas, chavetas,
aUllOis e collares de suspensão; 11", trilho; com todos os SeU8 nccoss 
rios, gora: 'pos, chapai de juucÇão, para usos, dasvios, c utra-trilhos,
cruzal1lentos ou cora 'ões, agulhas para desvios e apparelhos de mano
bral-os; 12°, locomotivas e vagões com seus a essorios; 130 alambiques
e colllmuas distillatorias com seus accessorios; 1.40 , fôrma;; passad.cÍl·3;,
crystalisadores para purgar e retinal' assucar e cal espeCIal para fabri
cação ; 15", bomb:ls de ferro ou Outl'O metal paI'a qualquer licIUido 01\

{
r '
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TA.BELLA. A. QUE SE REFERE ESTE AR'rIGO

Titulo de registro de embarcação nacional .
Arrolamento permanente de qualquer embarcação, mo

vida por qualquer meio, não sujeita a reaistro ou
corpos f1uctuantes fixos ou não ~ .

20:000'

5.;'0 O

1.' LO:>

5.'0))

2;320)

1..650

3~.s0')

10'000
2~0

:..30)

20'-'00
30,'000
40.:'00

Por licença annual de embarcação registrada:
De 30 a 50 toneladas liquidas .
De 50 a 75}) » ...............•........
De 75 a 100» » .
Pelo que exceder de 100 tonelad<1s liquidas pagará mais

50 réis por tonelada.

Por licença annual de embarcação arrolada, movida por
qualquer meio, não sujeita ao registro ou corpos
l1uctuantes fiX03 ou não, <1té cinco tOlleladas de ar-
queação .

De 5 a 15 .
De 15 a 25 .
De 25 a 35 .
De 35 a 45 .
De 45 a 55 .......................................•..
De 55 a 65 .
De 65 a 75 .
De 75 a 85 .........................................•
De 85 a 100 .

Pelo que exceder de 100 toneladas de arqueação paga
rá mais 50 réis por tonelada.

Ob-ervação-São i3entas de taxas as licenças da
embarcaçãe arroladas na pesca e regata-s.
Por termo de vistoria de embarcações..... 30 '00

Ob ervação-As vistorias das embarcaçãe~. quando feita por
funccionarios federaes, serão gratuitas. devendo ser retribuid<1 :.i.
razão de 25 marios quando por peritos não funccionarios, cor
rendo por conta destes <1S de pezas com os eperario que os acom
panharem.
Por averbação nos Titulo de Regi tros ou de arrola-

mento de embarcação .
Por licença de qualquer natureza não especificada na

presente tabeUa .
Pbr l11atricuI<1 pes oal d<1 gente empregada na vida

do mar : .....•
Por inclusão da matricula no rol de equipagem, por

pes'oa '" , ..
Por termo de abertura de livros da M<1rinha Mer-

cante : .•............................
Por termo de encerramento de livros da Marinha 1\ler

cante, a importancia conespondente ao nu-
mero de folha rubricadas á razão de, por folha

Por portaria de exame de arraes, pr:atico' e mestre
de oequen<1 cabotagem .

Por portariâ de exame de praticante de machinista .
Por passe para sahida de navio nacional ou e3trangeiro

Observação- ão isentos o pJ.ssaportes ou p<1S3C'
conceclidos ás embarcações brazileiras, empregada
na pequena cabotagem.
Por termos de entrada ou sahida, nos livro de depo

sito de dinheiro feitos na Capit<1nia..... " ...
Observação-Entender- e-h:1, em geral por termo

toda declaração escripia, dat 'da e a janada por
empreaado publico em livro ou documento para in-
teres e

O

da p:1l~te, não e comprehendendo por elle
as notas relativa a empl'agados publicos.
Por licença para conductor de lanchas :1 gazolina ou

automoveis maritimo .
Por carta de l° e 2° piloto, arra , mestre- de pe

quena cabotagem, prat~cos, mac~s~" aju
dante-machinista e pratlCante-mn.chrnL-t.l. em
sello de verba _. •.... . . . . . 7.:'7'

Observação-O seilo de verba erá cobrado pela Rece~edoria.
no Rio de Janeiro, e pelas Delegacia Ft cae , Alfande.,<' M as d

'j

Ulassa, ou aba:LecimenLo lie a~ua quente ou l1'la : iljo, yidro" e tubos de
vidl'O para appal'elhos dc cvaporacão e concentra,ii ,para indica~ores
a nivel de a"ua u outro liquido dentro dos a.ppm' lhos ou calde.u·as.;
170, arame ral'pallo e o ovalado, sendo esLe ultllno das segmnte dlmen
sões: 1 X1G IOXI7. iu lu ive moírõcs dc ferro 011 aço pm'a cerca e os
respecti"os e~tí 'adores: I " os desnaturanLes carburetantes do alcool ;
19u , os toneis de ferro. e tanhados. para o tran porte de alcool: o ap
:parelhos destinado as ap-pli açõos industriaes ,lo alcool . 20~ •.ferramen
tas, en1<adas e ronce. de. tllladas a lavoura. Quando o, maclllDl mos. ap
parelhos e objectos a ima discriminados forcm importados por syndica
tos a;:rl'Ícolas 'ou llirectamonto pelos agricultores !!er~ntes de em prezas
agrícolas, propl'íl'tarios do campos de críacão bom a -lJU pelos Governos
dos Estados dos ~Junícipio . .

Pal'al!rapho uuico. Provado qu o syndlcato. ~re\'alecelldo-Ee do fa
V~l' da lei, illlportoll qualquer tlos objectos m 'n lona los, cOJU. a red~c.
çao do imposto. pal'a vendcl·o, ou cedeI-os a pos oa, l' tranhas a AssoCla
ão, scrá impo La a multa do 3:0nO$ aos importadore ,sendo pelo paga-

m n,to responsaveis solidal'iamente o assoclados. .
os ca os de r íu iden ia. a multa sora lio dobro e o ynulcato era

·i1issol\-ido por a to da administra~ão publica.»

• , ,

•
• • .

•

)
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Rendas e Collectoria federacs, nos Estado'. A Capitanias de portos
não receborão nem regi trarão papei sem que d Ue conste o
pagamento do se110 de ,erba.

Art. 6. ° Ficam i entoo de emolumentos e e1108 no Con uIadas
todo os documentos rr.lativos a de pachos dos na,io e vapore
brazileiro ,qne explorem o sorviço de navegação ontre portos
estrangeiros ou entre portos estrangeÍl'os e na.cioaae..

Paragrapho unico. Go arão da. mesma i 'eação. os de pachos
dQ,S mercadorias a tran portar pelo me mo nano e ,apare.
mercàdoria que, no emta.nto, continuam ujeita. ao. emolumentos
e sello da facturas con ulare .

Art. 7.° No prazo improl'ogavel de 10 meze_, o· n~ini teri~s da
Viação, Exterior, Guerra, Marinha Jll tiç'a e Ne~oclO' lnt rlOre
execut:.t.rão o que e acha prec ituado no art. 4" da. lei n. 741, de
26 de dezembl'o de 1900 G, quanto ao predios, proprio~ naciona~ ,
ituados DO Districto Federal e no E tado, ocwpado por fllncclO

nario publicos ciYi e milital'e, que não th'erem direito, por
força de lei, a neHe re ü.!ir m. O Ministerio da Fazenda em 'e
guida. farã vender, metliante concllrrencia publica. aqu U que
não forem neces~arios ao .'arviço publico,- applicando u producto,
como determina a 1 i, ao fundo de amorfjzação lo emprestimol:l
internos.

Art. 8.° E' tolerada a importação de vinho, nos qU;le aquan
lidade de anhyd1'ido sul(l!i'oso total (I ivro e combUlado) nã.o exced r
por litro a ogr ,200 (dllzento~ mi1Iigl'amma ), ncando o Go,erno au
torizado a elevar e ta tolerancia ",tê ogr,350.

Art. 9.° As disposições relativa. lW fa vare' concedido á so
ciedades de agricultura, no quo rc'peita a i enç'õe- Lle direito,
franquia po tal, etc., comprelJendem tambem os congres o scien
tificos e industriaes e as expo içõe~.

Art. 10. Os despachos da Alfandega da Republica sobre ouro
amoedado ou ouro em barra para o exterior ficam sujeito ao e!lo
proporcional de 2 %, podendo ser ele,ada esta taxa até 5 % ajuizo
do Governo, si as condições do mercado assim o exi"irem.

Este imposto será reduzido a 1 1/2 ')lo, quando o cambio attin
gir a 15 d. ou estiver acima de sa taxa.

Paragrapho uoico. Exceptua-sfl apenas o ouro exportado em
barra ou em pó directamente pelas companhias de mineração e ~o~
elia' extrahido das suas minas, ficando o Presidente da Republlca
autorizado a regulamentar a cobra.nça do impo to ora creado.

Art. ll. Continúa em vigor o art. 14 dalei n. 1616, de 30 de
dezembro de 1906, que creou o imposto de comUillO interno:

De I 500 por kilo de manteiga de producção nacional que não
seja de leite puro;

De 640 réis por kilo de banha artificial (similares da banha),
de producção nacional.

§ l.0 Este imposto será cobrado na fórma do reaulamentos
vigentes e das instrucções que forem expedidas polo Governo.

§ 2. ° Amanteiga e a banha, de que trata e te a,rtigo, só po
derão :ler expo tas a consumo, tendo nas respectiva latJ. ou quae 
qaer outros eov ltoriosa declaração de modo visivel, de «manteiga
artificial» e «banha al'tificial».

§ 3. ° Os prodl1ctos noci"Vos á. saude não poder"iLo ser entr gues
ao consumo.

§ 4. ° Serão apprebendidos o inutilizados o productos que não
contiverem o rotulo de que trata o § 2°, precedendo a nece~saria
analyse.

~ 5. ° Aos infl'actores applicar-se-bão a' penas de I:000 .a 5:000 .
e o dobro na reincidencias, sem prejuizo das pena criminaes em
que incorrerem, sendo taes multa. cobradas executi,amente na
fórma dos regulamento vigentes.

r Art. 12. Nas estradas de ferro da União far- e-ha o transporte
gratuito de alienados que se destinem ao manicomios mantidos ou
subsidiados pela União ou pelo' Estados.

§ I. ° A concessão do transporte gra.tuito dependerá de requi
sição dos chefes de policia dos E tados ou do Districto Federal ao
director da estrada.

r-
6. E' este o art. 40 da lei n. 711, de 2G de de7.embro de 1900 :
«Os Ministerios da Viação Exterior, Guerra, Marinha e Justiça e

Neg.oeios Interiores deverão transferir ao da Fa1 nda todos os proprios
n~clOnaes, terre~os c mai hens do dOl~1Ínio federal. a seu cargo, e que
:aao e~te alll applicados a serviços pubhcos federaes.

, Par~grapbo unico. Continuam em Yigor as disposic:ües da lei n. G58,
de 28 de novembro de 1399.,. (Coll. leis do B,'o,:;iI1899, pago 131.)

.'
r

(

§ 2.° ó se concederá. o tran porte gratuito para os en~ 1'
mos que tenham de ser gratUitamente tratados, em virtud
do seu estado de pobreza, no manicomio a quo se refere. este
artigo.

Art. 13. Continuam em vigor: o art. 15 da lei n. 953, de 29 de
d.ezembro de 1902 7

, e tendida a ua. dispo ição ,i. Estrada de Ferro
Oeste lie lIfin3. ; o art. 18 da lei n. 14:-'), de 30 de dezembro de
190· g; o o art. 13 da 1 i n. 1616, de 30 de dezembro de 1906 ~, que
manda. prorogar o prazo de quo trata o art. 20 dlt lei n. 1144, de
30 de dezembro de 1903 \0.

Art. 14. O despacbo livre de direitos e da ta..xa de expe
diente do animae destinado á reproducção e ao melhoramento
rias raça. indigenas não dep nde de ord m prévia do finistro da
Fazenda.

Art. 15. Continullm om ,i"01' toda as di 'posiçõ" da leis do
orçamento l\ntecedentes. que nii.o ,er'ar m particulal'me!lte obre
a fL'mção da receita e de 'pez L, obr autorizuçã nora. marcar ou
augmentar \'encirnento , reformar repartlçãe ou legisl.LÇ'ão fi cnol
e que não tenham sido expres amente re\'o~ada .

Art. 16. Fi am Lenta do impu to de eUo as operaçõe que
realizarem a caixas rume' ou urlmna que e fundarem ob a
fórma cooperativa de cretlit e 'ob a lJa '6 da re ponsabilidade
pe 0301, 'olidaria e illimitada, Yi ,Lndo ma i f<J. 'ilitar e ue envolver
o credito agricola do quo lucro rliredo:s ao a' ociado~.

Art. lí. Revogam- e a' di~po'içr:e,: em cntrario.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro lie 1907, 19° tla R publica..

AFFOX o "'\.UGt: TO ~IORlml.A PEXiSA.

David Campista.

DECRI!:Tü X. 12 - DE 31 DE DEZEMBRO DE HJ07

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção

Determina que :i parteira au:dliar do ensino de clinica obstetrica
de cada uma das Faculdades de Medicina do Rio dc Janeiro e
da Bahia continuará a perceber vencimentos iguaes aos do
outros auxiliares do ensino assistentes de clini a e prepara
dores, cujos vencimentos foram elevados a 5:400' annuaes.

O Pre idente da Republica do E ta.do Unido do Brazil:
Faço abar que o Congre 80 acional decretou o ou sancciono

a re olução eguinte:
Artigo unico. A parteira au:dliar do ensino de clinica obste

trica de cada uma da Faculdade. de Medicina do Rio do Janeiro e
da Bahia continuará. a perceber venci mento iguaes, mo ainda
e dá no ex rcicio corrente, ao do outros auxiliare do usino.

a 'istente de clínica e preparadore, 'ujo~ vencimento ibram
elevado" a 5:400 annn e:<.

Rio de .Janeiro, 31 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFOX~O At"Gt: TO IORErRA PE 'A.

Augusto Tarm'es de Ly,·u.

7. Art. 15 da lei n. 953 de 29 de dezembro de 1902 : A tarifa actual
sobre o milho - 400 reis por sacco de 62 1/2 kilogralllmas, na Estrada de
Ferro Central applica- e a todos os outros cereaes. (il1ntlso. pag •. 15.)

S. Art. 18 da lei n. 1452, de 30 de dezembro de 19 5: ontinúa
elD "igor a disposição do art. 60 da lei n. 1144, de 30 de dezembro de
1903, que se refere á tari a difl'errncial compen adora de concessões '~ita
a generos nacionaes, podendo a compen 'a ao estrnder-se aos segUlntes
artigos: machinas de escrever, caixas frigorilicas, pianos, balanças e
moinhos de vento.

9. Art. 13 da lei 11. 1Gl6, ue 30 ue dezembro de 1901i: Fica proro
gado pelo exercicio de ta lei o pra7.o, de que .trata o art. 20 da loi nmue
1'0 1144, de 30 de de7.embro de 1903.

10. Al't. 20 da lei n. 1144, de 30 de de7.embro de 1903 : Fica prol'o
gado até 31 de de7.embl' de 1904 o prazo para execução do decreto nu
mero 4697, de 12 de de7.cl11hro dr 1902. (l!:sLc deoreto n. 4697 é o quc
re!Jltla U l'otulo,!Jcm dos ,1)1'odltctos 7laoionae...)

r

r
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D1WRETO N. lS39 - DE 31 DE DEZE~lBRO DE 1907 I com 08 serviços designados nas seguintes verbas, a quantia deI 35.267:250$442, papel, e de 10:700$000, ourO:
Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancçlio

Papel

79:800 000

120:000$000

36:000.000

151 :440$000
567: 000$000

427: 659$468
1.90S: 000$000

Ouro
L

AFFO:'< O AUGU"TO MOREIRA. PEl'l A.

Augusto Tavares de Lyra.

LEI N. 1841 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1907

DECRgTO N. 1 40 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1907

utoriza o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Edmundo
de Carvalbo o premio de viagem a que tem direito, abrindo
para esse fim o credito de 4:200$, ouro.

Regula o deferimento da herança no caso da successão ab intestato

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção

O Presidente da Republica dos Estado Unid s do Brazil :

Faço aber que o Congre' o ~acional decretou e eu sancciono a
re oluç'to eguinte:

Al'tigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder ao Dr. Edmunuo de Carvalho o premio de viagem a
que tem direito, abrindo para esse fim o cl'edito de 4:200;:;, ouro;
revogada as di posiçõe'i em contrario.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1907, 19° da Republica.

AFFONSO ACGlj TO MOREIRA PEN1'iA.
Augusto Tavares de Lyt'a.

Subsidio do Presidente da
O Presidente da Republica dos Estados TInidos do Brazil: Republica , ,
l?aç saber quc o Congresso I acional decretou e eu sancciono a 2. Subsidio do Vice-Presidente

re olução eguinte: da Republica ,
Al·t.l. o Na faltada descendente' e a cendentes, defere-se a ~uc- 3. Gabinete do Presi lente da Re-

cessão ab intestato ao conju.{e 'obl'evivo, i ao tempo da morte do publica-Aug,nentada de
outro nio estavam desquitados; na falt ~ deste, aos collateraes até 7:200 'para representação
ao s xto grão por direito civil; na fa.lta destes, aos ~~tado:, ao dos membros da Cas'L Ci-

vil. abonaua a cada llm aDistricto Fudel'al, si o de cujus for domiciliado nas respectivas cir- ","ratificação de 200' men-
cum crlpçõe., ou ti. União, .·i tiver o domicilio em tel'ribrio não in-
corporado a q ualquer delln,s. aee , , .. ,

Art. iI.o O testalioI' clue tiver descendente ou ascendente. uc- 4. De,pezas com o P,Llacio do
. l' d á d' d t 1 d b n . d Presidente da Republicace'slve s po er Ispor e me a.c e e eus ens, cons I um o a -Auamentada de.')u:OOO.',

utra. mel.ade ,t legitLma daquelle , ob ervada a ordem legal. -
Art, 3. o O direito dos herdeiro', mencionados no artigo prece- para mobiliario e outras

dente, não impede que o te tador determine que ejam convertidos despezas. por não ter ido
em outras especies o' ben, lJ.ue con 'ütuil'em a 1egitlma, prescl'eva- utilizada. 19m11 importan-
lhe a incommunicabilidade, attl'ibua á mulher herdeira ,1 li \Te cia, concedida peLL lei do
admini:>tração, estabeleçJ. as condiçõe: de inalienabilidade tempo- orçamento vi~ente .
1'aria ou vltaltcia, a qual não pre; udieará a livre disposiç:ão t.e ta- ~. Subsidio dos Senadores "

" o Secretaria do ,'enado - Au-mentaria e, na f;llt'1 de ta, a tl'anslereueia do;:; bens ao;:; herdeiros .
legitimo, de embaraçados de qu üquer onus. gmentada,na consignação

Art. 4,° Esta lei obrigará destie sua data. «Pes.o'1l», de 1:12')$000,
Art. 5.0 Ficam revogaua as dispo ,ções em contrario. sendo: 1:0 U$ para paga

mento da gratificação
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de HJ07, 19° da Republica. addicional de 15 % a que

tem direito o aliciaI José
Fernandes de Oliveira, e
45$ para pagamento de
igual gratifica.ção ao bi-
bliothecal'io, a contar de
20 de dezembro (I~ dias);
e, na con ignação «~jate

ria!». de IS :56U$, sendo
8:200 na suil-con 'i!!nação
«Con'iel'vação e lImpeza
do editício», comprehen
didos os salarios de mais
quatro el'Yemes, !J:OOO$
na sub-consigni~ção «Oes
p e z as eventll.tes», e
1:360'" na sllb-consignação
«Aluguel de qa·i1· etc.»,
dos quaes 1 :{)O para
augmentar a verba de
aluguel da ca a tio por
teiro do salão e 3fiO$ para.
o ajudante de se porteiro.

7. Subsidio do Deputados ... ,'"
8. Secl'etaria da Call1al'a dos

Deputadfls-. lIgmentada
da qnantia de 7:2 O.. ,
, endo: no - Pessoal - na
con ignação-Pal'a paga
mento de gl'atlfieações
addici nae, etc., a um
oUieia.! da seel'etalü que
completou 10 annu de
er,iço n mez .lI; junho

do corren1e anno, 1.OSO$;
10-lI'Iaterial-de 5:000, ,
na con ignação - Conser
vação.limpeza do eulticio,
etc., e dd 1:200 ni~ con
signação - Alllguel de
{;asa flal'iL us dOlls portei
1'0 da secretaria c do

al'io, s e n d o I ::!.(JO.:; a
cad:t um, DimllllJirl,\ da
.quantia d 4<': LUOA endo:
no-Pe 'soaI d,~ ,;reta.ria
-da qU..Lntia de 7:200.:.
destinada ao pagalllento

Iniciada na Camara dos Deputados e por elia enviada á sancção

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para
o exercicio de 1908, o dá outras providencias.

o Presidente da RepulJlic \ dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sab l' qne o Congresso 1 acioni11 decreta e eu sancciono

a lei sc'-guinte:
Art. I, o A Desp za Geral da Republica dos I!:stados Unidos

do Brazil para o exel'0icIO de 100' é fixada na quantia de'
329.470:857 '314, papel, e 65.625:605 D45, ouro, distribuida pelos
re'pectivos Ministerios, na fÓrmi\ abaixo:

Art. 2. ° O Pre idente da Republica é autorizado a de pender
pelM repartições do Mini 'terio tia Justiça e Negocias Inte1'Íore~,

• • •

• •
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I. Decreto n. 48, de 11 de ontubro de 1890 -Organiza a Jnstiça fe
del'aÍ. (.Dec ..eto do GOtlll"no P1:ovisorio, pago 2iU.)

2. Decreto n. 167 • de k5 de julho de 1907 - Eleva os vencimentos do
d ir 'elor e lo me<lico da Casa de Correcção, as diarias dos guardas in
kl'no, e c, terno" a zl'atificação do enrermeiro e os vencimentos do di
l'Cdlll:2a_ Casa da Moeda. (Diu.l·io Oflicial n. 176 de %7 ~le junho de 1907,
pU". al:h.),

15.

11.

10.

Papel

8. 31): 23-1, '724

Ouro

1l:G25 '-I O a um tenent 
coronel, qn ficam aggre
gado, e 0:41 '200 no ca
pitão José Cicaro Bil1nchi.
que está ag-gregado' de
40:000, no-lIlaterial-da.
Repartição de Policia na
Consignação-Objecto de
expedi nt ,livro ,as igna
turas de j roa , re,i '
ta , encaderna.çãe ,etc.
de 40 :000"' na. con,ignaçiio
-Aluguei de ca a' pa.ra
em'ataria, delega.cia, , es

taçõe e po to ; d 4 :000:
na cou 'jguação - Condu
cção de enrermo', a.liena
dos e cadaverc'; de
13:000:' na consignação
Linhas telegra.phic t ou
telephonica etc. ; de
10:000" 0:1 con ignação
Padiola ,cami ola .cama-
colchões, etc.; de 4:000~'

na. con igna.ção- u -tento
de pre os no d po ito da
Policia; de 32: 000" na.
coo ignação - Cu' eio,
comou tivel da lancha. ';
de 12:000.- para. o 'ervi
modico-lega.l ; 4 :OOOs na
sub-consignação - Con
ducção de enl'ermo~.alie

nados e clda,eres - do
ma.terial da con ignação
-Guarda Civil: de 3:360,..;
na con ignaçno cP oal»
da Escola orrec 'ional
Quinze de Novembro para.
pagamento ao dire tor,
secretario e cripturario.
almoxaril'o e me-tre de
omcina de a Escola, do
augmento (lev ncimento
que tivera,m, em vit'tulle
elo decreto legislativo
n. 1786, de 2 de no,em
bro de 1907, cabendo 600 .
a cada um d-; qua 1'0
primeiros e 060' ao ul
timo 3 ; de 100:000' para
-Acquisição e cu ·teio do
material de trao porte
da Policia; de 72:000$ no
-Material-da Casa. de
Detenção, na sub-con i
gnação- 'ustento, cura
tivo, vestuario do pre os
ecombustivel; de 5:000,;
na sub-consignação-For
ragem, ferragem, a.rreia
mento, curativo e remon
ta de animae. e compra
de vehiculos; de 9:000 
para a ub-consignação
-Conservação do dificio
e concertos diverso ;
1.200:000' na sub-consi
gnação-Continuação das
obra -da consigoação-
Força Policial .

3. O decreto legislativo n, 17,6, de 28 de 1I0\'emlll'o de IflOi, autoriza
o Presidente da Republica a abrir o credito neccssnl'io ao pagamento de
vencimento de varios cmp regados da Escola Corrl'ccional Quinze de No
vembro.

Papei

454:253 118

20:800 '000

4 7:238"118

275:000$000

] .354:564 "118
442:313.,;059

]4:000:000

Ouro
de um oillci<:l.l em dispo
nibilidade, que falleceu,

"; e no-Material-na con
:5i~na,ção-Serviço steno
graphico - a quantia de
34:900. ,ficando reduzida
a quautia de 160:000 a
125:100 '000 .

~. -'.juda do cu to dos membro
do Congre o Tacional. ..

"ecretaria do Estado-Au-
gmentada de 4: 00,' na
consignação - Pessoal
~em nomeação-para gra
tificação a dou auxilia
re- no erviço de expedi
ção e registro de paten-
tes da guarda nacional.

Gabinete do con ultor geral
da Republica .

Ju"tiça Federal-Augmentada
da quantia do 38:400',
~endo: nO-Pessoal-de
3:600' para pagamento
dos vencimentos de mais
11m escrivão no Estado
de Mina Geraes,em 'vista
do dispo to no § lO do
art. 32 do decreto n. 8-1 i,

de 11 de outubro de 1 90;
nO-JIaterial- de 4:000 .
na consignação - Obje
cto de expediente li,r03,
jornae • almanaks e en
cadernaçãe ; de 18: 800 .
na consIgnação-Acqui i
çães,concerto de movei ,
repa teiro e outro obje
CtOi; de 12:000" no 
:\-Iatel'ial geral - na COI1
, ignação-Aluguel de sa
las destinadas ás auelien
eias dos juizos seccionaes
e cOlÍscnação da' me
mas. Diminuida de 1:800..:,
quantia incluida na ta
bella para mais um e 
crel' ente do Ministerio
Publico, além do unico
creado por]ei .

Ju 'tiça do Di..;tricto Federal. .
.-\juda de custo a.os·ma.gistra-

dos.. ,., .
Policia do Districto Federa.l

-Augmeotada de .
1.660:778~200, sendo: de
.1.: 03;:; no-pe,;,oal da Ca
sa de Detenção-para au
gmento do vencimentos
do atimini trador, de ac
cõrdo com o disposto no
decrato o. 1678, de 25
do julho de 1907 2; de
:22:980:'060 no - Pessoal
rln. FOl;ça Policial-para
pagamento de vencimen
'os, competindo 4: 936 '380
a um tenente e .

~2.

I '"'v.
14.

..
(
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4. A lei n, 1678, de 10 de junho de 1907, eleva o _voncill~~u~Ci do ~i
rectol' e ele oll.tro empregado da Ca a de COl'l'cc·uo. (Dla"'lo OfliclIki
n. 176 lo 27 elo junho el~ {(l07, pag, 5725.)

5. A lei D, 1773. de 7 de no.embro de 1907, eleva o vêneimeptos
dos prorcss~res do soioncia da E. cola ~a,cional de ;Bel,las Al'~e, C' gratili
cação dos du'eetore do GymnaslO NaCIOnal. (Dta ,'lO 0lfiClll;Z n. 263 de
9 de novcmbro de 1907.)

(*) Vide nota n. ,5.

1G. Casa de COl'recção-Augmen
t a d a da q u a n t i a de
22:l:l46 400 no-Pessoal 
sendo: de 3:000:' para o
augmento de vencimen
tos do director; de 1:200 '
para o au"menio de ven
cimento do medico, e no
-Pe oal de nomeação
do director-de 300" para
o augmento da gratifica
ção annual a um enfer
meiro; de 14:493$600 para
diaria de l' 00 a 22
gual'da internos, sendo
um chefe e outro aju
dante; de 3:513 '600 para
diaria de 1.;200 a oito
guarda externos e de
439"900 para a mesma
diaria ao guarda do ex
pediente, de accordo com
o di posto na lei n. 1678,
d 25do,iulhode 1907 4 •

Diminuida da qnantia de
I :64~<t5JO de diaria' do
director e do medico, em
vi ta d citado decreto. e
augmentada de 13$500
p'l.l'a mais uma diaria ao,
antro empregado' por
ser bi exto o anno de 1908

17, Gua.rda acional .
18. Junta Commercial. .. ' .
19. Archivo Publico .
20. A sistencia a r\lienado -Au

gmentada da quantia de
10:00 para-ln tallação,
COI1 ervação e mobiliario
do Gabinete de P'ycho
logia I!:xperimental. .. , ..

21. Directoria Geral de aude
Publica-Augmentada de
945:811' 40, sendo: 00
Material da Repartição
Contl'al-"i3' para SOl'
levada a 5 a diaria ao

interprete e 76:335~340
na sub-consigna!;ão - Ma
terial, cunstrucções e
eventuae - pa.ra o ser
'iço g ral, inclusi,e 600'
para o aluguel da casa do
porteiro e a despeza com o
pe soa.l das lanchasj<í. ad
quirida para o sel'viço de
audo do porto no E ·ta-

do do Rio Grande do uI.
. 1 a.ulo, Paraná, anta
atharin,\ ( . Franci co),
'ergipe. ParahylJa, i\Iara-

nhá () Rio (j1'80nd do Nor
te; de tin1.da da mesma
subcon ·ignaç..'io a quantia
de 28: 1 '-J ' pa:a gratifica-
ão ao p soai encal'l'egado

da visitado' navios entra
do á. n ite no porto do Rio
de Janeiro, elH.l.o: I :300$
para os m ,!icos ajudante,
á l'ltzão de 50.' por noite e
9: 8 'para. U111 me tre da

Ouro Papel

278:494$000
35: 100$000
43: 146 118

109:391"118

1. 305:0-12$548

lanchaa4 ',ummachini ta
4 " um fogui ta 3 " cinco
marinheiros a 2.'" cada
um, um continuo a 4,: e
um servente <) ; 13: 176,
no -Pes 'oal sem nomea
ção - da con, igna!;ão da
Inspectoria de Pernam
bucp, ~endo: 2:9~8 ' p:J.ra
um mestre de lancha C0111
a diaria de 8-; 2:562$
para um machinista com
a diaria de 7 ; 1: 830$
para um foguista com a
diaria de 5', e 5:856$
para quatro marinheiros
com a diaria de 4';
8:000 na sub·consignação
- Custeio e con ervação
dos tran portes mari ti
mos-do materi,t! da mes
ma inspectorüL - 30 :000 .
no - Material-da consi
gnação da Inspectoria do
Pará., para acql1isi!;ão de
um batelão onde eja
installado o appal'elho
Clayton, j<1 adquirido ; e
17:56 'para 0- Pe; oal
sem nomeac:áo - de ti
nado ao mesmo ba.telão,
a abel': 3:660,,' para um
machini ta com adiaria
de lO : 2:196 'para um
foguista com a diaria de
6 e 11 :719" pari\. quatro
desinfectadores com a
diaria de cada um ...

22. Faculdade de Direito de São
Paulo-D i m i n u i d a de
9:600 ,vencimentos deum
lente do curo o annexo ex
tincto que falleceu. Au
gmentada de 2: 00' para
pagamento da gl'atifica
ção ao director concedida
pela lei n, 1773, de 7 de
Dovembro de 1907 5 •• , , •

23. Faculdade de Direi.to do Re
cife - Augmentada de
2:800$ para pagamento
da gratificação conce
dida ao director pela lei
n, 1773, de 7 de novembro
de 1907" , .

24. Faculdade de Iedicina do
Rio de Janeiro-Augmen
tada de 2:800::' para paga·
mento da gratificação
concedida ao di I'ectol' pela
lei n. 1773. de 7 de no-
vembl'o de 1907 ' .

25. Faculdade de Medicina da
Bahia - Augmentada de
25:000' para gratificação
á Santa Casa da Miseri
cordia da Capital por
franquear âs clinicas da
Faculdade e de S: 800 "

~

,
~

Ouro

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

Papel

6.60-1:317 -40

309:780 000

433: 1006000

00:592$236

, ,

)
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Papel Ouro Papel

6. O d·r.reto n. 1762, rle 31 de outubro ue 1907, cleva os ven.elmen~o
de varios liLnccionarios cl Instituto "aeiona! de ~Iusica. (Dia"lo Officlal
n. 259, de 5 de novcll bl'o .le I!J07.)

7. «A ubvenção 6 sera mantida eme[uanto o Dispen arlo prestar
soccorros ao' individuos que leU,s preci ar 'm sem attenção á onüs-
sões religio as a flue pertellçam.»

8. Art.42 do deel'eLo n. ·108, de 1L de maio de 1890 - O Governo
proviclenciará ile maDeira qu,· os alumnos d que tratam os adigos pre
ceden'tes (40 e 41) não liquelll xpostos á mi cria, creando para ssc fim
casas ele tra! alho e runrlando asylos pa.-ra os invalidos, ou auxiliando !Js
associações que se destinarem a zelar pelaJ sorte deltas. (Col. de Lc~s,
pag.1027.)

26.

27.

28,

- 29.

30.

..

endo: 2:800' para paga
mentodagratiticação con
cedida ao 'director, pelo
decreto le~islativo nu
mero 1773, de 7 de
novembro de 1907' e
6:000~, para pagamento
dos vencimell&oj de um
:,ubstitut ,o Dr. Julio
Sergio Palma, nomeado
por decreto de 19 de no
vembro de 1907, em vir
tude tio disposto no de
creto legi lativo n. 1679,
de2'} de julho Q.c 1907 ...

Escola Polytechoica - Au
gmentada de 2: 00 ·,par'1.
pagamento da gratitica.
çio concedida ao director
pelo dccreto legi lati1'0
n. 1773. de 7 de novem-
bro de 1907· .

E~cola de lIIinas - Augmen
tada de 2: 00 ,para pa
gamento da gratiJicação
concedida ao director pelo
decreto legislativo nume
ro 1773. de 7 de novem
bro de 1907 '; 15:000~'para
completa in tallaçã de
gabinetes e ateliers desti
nado ao e tudo de cle
ctrntechnica; 5: 000 para
a reedição dos Annaes;
10:000 " na sub-con igna
ção destinada a laborato
rio ,etc., para momagem
de um laboratorio de me
tallurgia. e 3:000', na
ub-con ignação - Excur

'ões e estudos praticos 
Diminuida de 3:000.', na
sub-conslgnação - Labo
ratarias, etc ...... ,., .. - .

Gymnasio Nacional - Au
gmentada de 8:000 . para
pagamento das gratdica
ÇÕJS concedida aos dire
ctores do Intel'llato e do
Externato, pelo decreto
legislativo n. 1773, de 7
dc 'novembro de 1907'; e
de 50: 000 para occorrer
ás des'Pezas com o 'Pessoal
e material neces ario" ás
turm"s supplementares,
ficando su pensa t\ admis
'ão de alumuos gratuito
emluanto houver extra-
ordinarios ..

Escola "ac.io,lal de Bella"
Arte. - Augmentada ue
21:000$ pam pagamento
do accre'ciluo de venci
mentos concedido a 10
professore de sciencias
pelo decreto legislativo
n. 1773, de 7 de novem-
bro de HlQ7 ' .

Instituto Nacional de ~ILlsica.

-Augmentada de (\5:600'
para pagamento do. ac
ure ,cimo de vencrmen1iOs.
concedido pelo deer'eto

(*) Vide nota n. :;.

10:700. '000

t338: 153 '118

347:000 000

736:706" 54

16 :952"936

legislativo n. 1762, de 31
de outubro de 1907 6, ao
director, secretario, pro
fessores, auxiliares de 1"
classe e porteiro ,

31. Instituto Benjamin Constant.
32. Instituto acional de Surdo -

Mudo ..........•.......
3S. Bibliotheca Tacional - Au-

gmentada da quantia de
40:80 no - Pes oal 
para auo-mento de venci
mentos, de accordo com
a tabella que acompal1l1a
o decreto n. 1666, de 10
de julho de 1907 .

34. Museu acional. .
35. Serventmtrio' do culto ca-

tholico .
36. 80ccorros publicos-rvIantido o

disposto no n. 35 do art. 2·
da lei li. 1453, de 30 de
dezembro de 1906, quanto
ás condiçãe em que é COI1

cedidi~ a subvenção ao Di
pensaria . Vic ute de
Paulo 7, dirigido pela irmã
Paula, devendo, por m,
ser paga por em tre
adeantado, prestada d
cada vez a conta refe
rentes ao s m tI' ante
rior. Augmentada de
404:800' para pagamento
das seguintes ubvençõ :
60:000 á :'IIaternid,Lde da
Capital Federal; 10:000
á Associação Protectora
dos Cegos Dezesete de Se
tembl'o, para auxiliar
nesta Capital a fundação
de uma escola profi iO'1<\1
e a ylo para cegos adullOs
desamparado, de accordo
com o art. 42 do de
creto n. 408, de 11 de
maio de 1890 8; 20: 000 .ao
A 'ylo S. Luiz para a
Velhice De amparada ;
1O:00U. ' ao ln titlltO Pa
teU!' de . Paulo; 10:000
ao ln titut Pa.'teur do
Recife; 24:00~' ao Insti
tuto de Protecção e A"
sistencia á. Jof'ancia do
Rio de Janeiro em pre
staç-es de 2:000.' men
::Jaes, e 6:00'.' annua.es
para o alllU'uel da ca a
onde funcciona o me mo
instituto dI' accordo com
a lei n. 1554. de 7 de ja
neil'o de 1904; 15:lJOO.; para

260:23 -'9 7
265:43 '118

133 :239 'll8

25 :01')"1I
156: 73:0;118

167:700$000

(

.. r

r
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9. O art. to do decreto n. 1151, de - de janeiro de 1904, l:eorganiza
a Directoria Geral lle . 'aude Publica e especilica suas attribulçõe .

O § 60 desse artin-o diz:
No fim d tl'e annos. a contar da data da decreLação dos regula

mentos a que' r"lb'~ a pr en,te lei, s,Jja ou lião extiucta a lebre ama
relia na cidade do RlO dlJ JaueIro, sera o no,"o pes oal, nome!ldo ~m
virtude da pre ente lei, dispen ado, volt~ndo o antigo~ funcclOnarlo
da hygiene tene tl'C a percebJr os venCUllentos que tilJ~am antes.

Os funcciollarios da Directoria Geral de ~au(le Pubhca qu~" em
virtude do decreto n. 4463, de 12 de julho de 1902, fOl'am transfer~~s
da Municipalidade do Districto FlJderal para o 9'0VC'l'110 d;a mao,
contarão, para todos 0- ~n:eito . o ~em,po ele, ern,!-o qu tlnham na
repartição de u)'giene l11UOlClpal. ( DUkl'W Oflictal n. I, de 9 do me mo
mez e anoo.) ., ,

tO. Lei do O"camcnto para 1907-ArL. 46, n. 9 - Au;toriza o PresideJ?te
da Republica a "fazer as nccessal'ia opel:aç,õcs r~e crdeto para con truu',
adquirir e adaptar edilicios propl'io para os dlver os serViçoS pu~ilco

I'edcraes nesta Capital e nos E ~a(los, não p.oe~endo a quantia de tlllad~
á amortização e pagam 'nto d .Iuro tla dlvlda, co~ tl'autda exceder a
que s_ desp<'nde com os alllgllf'is do me mo edlflclOS», ..,

Papel

150:000 000

300:000$000
100:000$000

1:800$000

1.065:30~0(}

Ouro
no- Material geral - na
consignação-Despezas ex
traordinarias e even--
tuaes, transporte de om-
ciae. e praça. " etc...... .. ..

39. Magistrados em disponibili-
dade - Diminuida. de
60:000$ '.. . ., .

40. Serviço eleitoraL........... . .
141. Empregados de repartições

extinctas.. '" .. " ., , .,42. Prefeitm'as, Justiça e outras
despezas no territorio do
A c r e - Augmentada da
quantiade I. '76:000.' para
serviços publicas e obra
do mesmo territol'io..... 2.833:800"000

43. EI'entnaes-Augmentada da
quantia de 50:000'. .. .

Al't. 3. 0 O Presidente da Republica é autorizado:
L A sub,encionar as eguintes instituições: com 20:000';;

laIn tituto Historico e Geographico Brazileiro ; com 20:00Q a Acade
mia do Commercio de Santos; com 20:000 a Escola uo qommercio
da Capital do Estado de S. Paulo; com 5:000 . a AcademIa do Com
mereio de Pelotas; com 8:000$ o Institut? da Ordem ~o~ Advogados
Brazileiros; com 5:000 êL Academia NaCIOnal .de MQdicl1l~.

JI. A mn.ndar imprimir na Imprensa NaclOo'u a tensta do In
stituto Historico e Geographico Brazilciro.

lil. A despender a quantia de 50:000' com a compra de um
equatorial e ua installação no Observatorio rllL &cola Polytech
nicai do Rio de .Janeiro.

IV. A estabelecer laboratorios de ensino technico industrin.l,
nas escolas de engenharia, podendo contractar o pessoal technico
necessario e abrir o preciso credito até a quantia l\ie 2UO:000 000.

V. A expedir novo regulame~to pa;ra o Illst~tuto ue 'urdos
Mudos reoraanizando-o como for maIS conl'eOlente e sem au-
gmeot~ de d~ peza. , '._

VI. . A expedir regulamento e,speClal sobre ,a, adffiilll~traçae

dos patrimonios do Gymnasio NaCIOnal, do HOSPlCIO de Alienado
e dos In titutos Benjamin Constant e Surdo ~Mudo , os qua~s devem
ser convertidos, exclusivamente, em apolice e outros tItulo da
divida. publica. ' ,

Art. 4. o Fica prorogado até 3l de dezembro de 1908 o prazG
de que trata o art. lo, n. 6, do decreto n. 1151. de ~ de janeiro de
1904 9 , extensivo ás funcções do Juizo da Saude Publiea. ,

Art. 5.o O Governo adquirirá oLl mandará cons trUlr ne-ta
Capital um edificio apropriado á inst.allação do. Instituto de Pro
tecção e Assistencia á InCancia do RIO de JaneIro, nos termos dG
art. 46. n. 9, da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906 iO.

Art. 6. o As obras mandadas imprimir por conta do Go,erna
Federal e dadas ao respectivos autores, não poderão P?J.' elie _er
vendidas por preço sup3rior ao de metade do valor da.rmpre ao.
Esse preço será impresso em todos os volu.me '. .

Art. 7. o Fica o Presidente da Repubhca autorJzD.do a abrIr um
credito até 100:000 ,para desapropriar a chamada Fazenda de Man-

Papel

552:800$000

1 .025:352$118

Ouro

. : .

......•.......

conclusão do hospital pa.ra
tuberculosos da cidade
do Itajubá, e 15:000$
para o d Leopoldina,
ambos em Minas Gera s;
4:000' ao Asylo do Bom
Pa, tor, na 'apita.I Fe
dera.l; 24 :000' á Liga
Contra a Tuberculosv da
Capital Federal; 24:000$
á da capital do Estado de
•. Paulo; 12:000' á da ci
da.de de Juiz de Fóra em
Mina' G rae; 12:000: á
do l{,eci [', em I eruam
buco ; l2:000' á da ca
pital do Estado d~ Ba
hia; 12:000' á da cldade
de Campo', no do Rio
de J,meil'o; 2 :000' <~o

Saoatorio de S. Luiz de
Piracicaba para. trata
mento de tuberculosos,
no E tado de . Paulo;
4: 00' ao A rIo de No ~a

euhora do Carmo, em
Campo, manteneclor d,~

velhice de amparada. ;
10:000' tL cada um dos
no pitae (le abará, Pon
te To\'a, L-wras e ,Jo-é
de Além Para.hyba, em
Mina~ Gerae, para tra
tamento de tuberculosos;
10 :000 . para auxili.ar a
obras do edificio em coo
strucção destina.do ao A y
lo de Orphãos em Floria
nopoHs ; 10:000' para a
con t 'ucção do edificio
destinado ao A ylo dos 01'
phãos em Joinville, am
bo no l~stado de Santa
Catharino.; 10:000' ao
A ylo de Alienados Nos a

enhora da Luz, em Curi
tyba; 10:000 ao A ylo de
Alienado de Therezina ;
10:000 ti. Santa Casal-da.
Misericordia da ParabylJa
do arte; 10:000: ao
A y10 de ~Iendicidade d,o
Ceará ;rlO:OOO, ao Ho PI
tal de S. João dos La.za
1'0. , em Cuyabá, ..•.....

37. Obra - Augmentada de
725:000', ,jsendo :150:000'
para a con trucção de
dou pavilhões de isola
mento no mesmo hospi
cio ; :25: 000' para a.
01.)l';), nece 'sarias no edi
ficio do Internato do Gy
mnasio ~twional;450:000'

para a conclu ão da
obras da Faculda.de de Di
reiLo do Recife; 50:000
pam a. pintura de todo
o editlcio la Faculdade de
Direito do . Paulo e re
forma completa do mobi
liario; e I~O:OOO' para
conclusão da obra da
Po1iclinict~ do Rio de .la-
neiro .

38. Corpo de Bombeiros---Augmen
tada da quantia de 5:000 .

.., ,

,,
.., )

, '
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guinhas, onde se ucha. o Instituto de Pathologi~. Experimental de
Manguinbos, com exclusão dos terrenos em <iu'e a Prefeitura tem 7.
em construcçKo os fornos para incinerar o lixo da. cidade, as'im
como as adjaconcias necessarias a este serviço de ordem municipal.

Art. 8. o Fica relevada a prescripção em que incorreram as
ajudas de custo e o subsidio dos membros do Congres o Nacional e
autorizado aPre. idente da Republica a abrir os respectivos creditas.

Art. 9. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender
pelo Min isterio das Relações Exteriores as sommas de 2.406: 499"'436, 8.
ouro, e J .809:800 " papel, com os erviços designados nas seguintes
verbas:

Extraordinarias no Exterior
Augmenta.da de 100:000,' a
consignação - Para a re- .
presentação do Brazil no
Congre sos lnternaciona s
que 'e reunirem dentro do
exercicio ..

Tribunaes arbitraes que e
reunirem dentro do exer·
cicio .

Ouro

000 :000:'000

25U: 00"000

Papel

Al't. 10. E' aPre idente da. Repullicu. autorizado a abril' o ne
cessaria credito até a importancia d 40 :000...·, não só para a reali
zação de tratados e convenções com pa.ize.' estrangeiro, afim de
facilitar a entrada dos generos de producção brazilciJ:a, como para
a propaganda do nossos intere es no exi;el'ior, podendo para. t.ue·
fins occorr l' ás despezas necessaria com commi ões ou C0111
mi sionn.dos, bem como quae quer outras indi pcnsaveis.

Art. 11. Fica o Presidente da Republica autorizado a des
pender pelo Mini terio da Mal'iuba no cxercicio de 1908, a quantia.
de 36.006:256 '135, papel, e 8.541:662.··4 4, ouro, C;lm os serviços
constantes das seguinte verbas:

Ouro Papel

1. Secretaria de E tado-A\.lgmeu
tada. no - Material - de
34: 000, papel, sendo:
10:000$ na consignação 
Objectos para expediente,
etc. ; 15: 000 ,. na destLnada
á-Conservação do jardim,
etc., e 9:000. para-Organi
zação, revisão e impre sio
do relataria, etc.; e de
14:838 040, ouro, na 6a con
signação, endo: 706 -', ouro,
para o Congresso lotcrna
cional Permanente de Na
vegação,e 14:132".040, ouro,
para o lu tituto Internacio
nal de Agricultura de Roma.

2. Empregados em disponibilida
de - Au g m e n ta d a d e
50:000 '000 .

3. Extraordinurias no loterior
Augmentada de 22 :UOO .
na~ consignações seguintes,
sendo: 16:000. '-Para o pa
gamento d telegrammas
para o exterior, 200: 000 
Para o])l'as e reparns no pa
lacio Itamaraty e in tallação
do archivo, inclusive o ne
cessario p:1ra desapropria
ção dos predios ao la,do, e
12:000-Para despezas de
representação do Ministerio,
á razão de 3: 0"0 -. mensaes.

4. Commissões de limites .......
5. Embaixada~, Legações e Consu

lados-Elevada da quantia
de 44:000' para augmento
das seguintes contiignações,
sendo: 4:000 para augmento
na representação do mi
nistro no Chile; 8: 000 c, para
ordenado e gratificação de
um consul em Glasgow;
4: 00 J. para ser elevada a.
8:000 a consignação de
um vice-consul em Vigo,
que passa á categoria de
consul; 2:000$ para aug
mento . da consignação des
tinada ao comul geral de

" Rotterdam; 8: 000$ para
augmento'da representação
do ministro no Japão;
8:000$ para augmento da
representação do ministro
no Paraguay; e 10:000$
para o da representação do
Ministro, junto á Santa Sé
Diminuida de 4:000$, por
s~r supprimida a consigna
çao para o consul em Mon-
treal. ...........•.........

6. Ajudas da custo - Augmen-
'"tada de 50: 000$ .

. ,

Ouro

23: 999:'-136

1.332:500$000

200:000$000

Papel

397:800'000

100:000 000

612:000$000
700:000 '000

1. Gabinete do Ministro e Dire-
ctoria do Expediente .

2. Almirantado .
3. Estado Maior .
4. ln pectorias ..
5. Supremo Tribunal Militar .
6. Directoria Geral de Contabili

dade - Reduzida de 3:600
dl\ um 3° omcial addido,
incluido no quadro .

7. Auditol'ia ......•......... , ..
8. Corpo da Armada e clas es

annexas ..........•.....•..
9. Corpo de marinheiros nacio

na.e e infantaria de ma·
rinha:

Pa.ra o corpo de marinheiros
nacionaes:

PessoaL........ 913:070$140
Material:

Fardamento.... 480:000 '000
Instrumentos de

musica e con-
certos.. .. ... . 2: 800 '000

Impressões e en-
cadernações.. 1:000:000

Expediente e
objectos para
aulas......... 3:6 0"000

1.400: 470$140

Para o corpo de infantaria do
marinha:

Pessoal:
Reduzida a 500$

a gmtificação
do sargento
ajuda.nte, e a
20:000$ a con
si.gnação para
o córte e con
fecção do far-
damento.. ... 189:432 '865

raterial:
Reduzida a

72:000$000 a
quota de far
damento (ma-
teria prima). 79:900$000

269: 332$865 ..

201:758$000
44:480'000
5:000$000

106:440 000
28:800 000

237:943$000
31 :630 000

i .237:611$000

1.669:803$005



3.i49:456$295

10. Escola de aprendizes mari
nheiros:

Pessoal:
Esoolas mod los, sendo duas a

40:300: e duas a 37:900 ;
15 escolas primarias a
17:480"'-Augmentada de
46:800~, sendo 28:800$
para attender ao paga
mento de dous otriciaes
instructores para cada
uma das 15 escolas pri
marias e 18:000$ para
os escreventes das ditas
escolas; 465:400$000.

Material:
instrumentos de musica e

concertos, 200" a cada.
escola modelo; 400 para
impressões e encaderna
ções nas escola do Rio
de Janeiro e Bahia; 300
para as do Rio Grande
do uI e Rio Grande do

arte e 200 para as
. primaria; 1:000' para
expediente e objecto para
a e colas do Rio de
Janeiro e Bahia; 800.
para as uo Rio Grande
do uI e Rio Grande do
1 orte e 400.' para as
prima.ria ; 360: 000' para
o fardamento (materia
prima) e 10:000 para
o c ó rt e e confecção;
384 :80er'OOO .

I!. Al'senae" - R e d u z 1 d a de
450: 361 3 3, sendo
300:000 da quota desti
nada a. operaria extraor·
dinario . e 150:361 ·383 da
consignação para paga
mento aos operarias ex
tranumerarios e para pa
gamento de gratificações
a.ddicionae' ao operaria
que contarem mais de 20
anuos de serviço. Au
gmentada de 280:000:'
para pagamento dos ope:
rario addidos ao quadro
e de 4:560$ para attender
ao pagamento de venci
mentos do secretario da
Inspecção do Arsena.l de
Mal'inha do Rio de Ja
neiro, de confOI'midade
com decreto n. 1.732
de 25 de etembro de
1907 .

t2. Inspectoria de Portos e Cos
ta -Iteduzida de 3(10 do
praticu-mór do E tado do
Mara.lllião. Augmentada
de Hl:OOO ,sendo: 25:000$
parlL al:qui ição de um
batelãu e uma barca. de
agua pal'a a Capitania do
Port . de Santa Catharina
50: 000.' para. aCljuisição
do uma lancha 11 vapor
de quatro pés de calado,
destinada á fiscalizaçito
dos dill'erentes portos do

Ouro

: .

Parei
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rio Parnal1yba e 6: 000$
para o custeio e pessoal
da mesma lancha .

13. Deposito naval-Augmentada
de 2:640' para mais qua-
tro remadores .

14. Força naval. ..
15. Hospitaes ..
16. Inspectoria de N a v e g a ç ão

- A u g m e n t a d a de
1.069:051$194, sendo:
710: 000 para nove novos
pharóes, sendo um de 5"
ordem, no cabo de São
Roque, e outro de 4" or
dem, ·nos Olhos d'Agua,
Estado do Rio Grande do
Norte j dous de 6" or
dem, no Estado do Rio
de Janeiro, sendo um em
PontaNegrae um em Gua
ratiba; dous de 6" ordem
nas ilhotas Queimada
Grande e Lage de Santos,
Estado de S. Paulo j tres,
endo um de 3" ordem nas

Torres e dous de 4" ordem
na Costa do Albardão, Es
tado do Rio Grande do Sul;
30:000' para acquisição e
montagem de um poste
illuminativo na i I h a
Kiepe, na bahia de Ca
mamú, Estado da Bahia ;
00:000 para acquisição e
montagem de um pharol
na ilha de Cuyabá, entra
da dabarra de Guaratuba,
Estado do P a r a n ú. ;
100:000 . para acqui ição
e monta,gero de um pha·
rol na Ponta de Itapagé.
na costa do Ce a r á ;
104:05J '194 p a r a mon
tagem em Fernando de
Noronha do pharol adqui
rido para Rocca'. ficando
ne'ta ilhota um po te il
luminativo; 35:000 '. para
ser elevada a consignação
destinada aos trabalhos
de montagem dos pharoe
já adquiridos e 30:000'
para creação de uma ofli
cina de gravação, litho
graphia, pbotographia. e
typographia ...•........

17. Escola 1 aval. .
18. Directoria da Bibliotheca,

Museu e Archivo-Aug~

mentacia de 16:000$, en
do: 10:000$ para publi
cação da revi ta mensal
Liga ilIal'itima, sob a di
recção da Liga Maritima
Brazileira; e 6:000 para
ser elevada a consigna
ção d9'tinada;1. publica
ção da Revista Maritima.

. 19. elas es inactiva - Deduzida.
a quantia de 2:000$ para
flLr.lamento e pessoal do
córte .....•..............

20. Armamento e equipamento..
21. Balisamento de portos, com

prehendidos ' os da Ta
toya., Camocim, .~ma.r·

Ouro

.' , .

Papel

569:020$000

39: 130'000
4. 146:881l109

323 :715 '000

1.880:987$l.D4
408:920$000

51: 1.( 000

987:6::. .v 2
2iO :000$000

.,
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Art. 12. E' o Presidente da Republica autorizado: !

a) a ~brir os .creditos: de 200:000$ para attender á compra de I
embarcaçoes destmadas ao ,occorro maritimo ; e de ~ 13.448 para
a ~onstrucção de um rebocador com todos os apparelhos neces
sarlOS para levar soccorros aos navios em perigo no alto mar,
salv~r os nal~f~agos e suspender navios que tenham ido ao fundo,
a.cce~tando, I Julgar 'atisfazerem, 0$ planos com todas as especi
ficaçoes, orgamzadCis pela A' ociação Protectora dos Homens do
Mar, para tfl:l navia, cuja construcção será fiscalizada na Europa
~or engenhelro do Governo ou por pe$soa de sua nomeação e con
nança.

• O na.vi? poderá. ser entregue áquella associação, que custeará,
-aem subsullO on onus algum permanente para o Governo ; .

•b) .a vender o. material reputado inutil, inclusive na-vios jul
gados .lmpre~tavels, applicando o p~oducto da venda em reparos de
prOprIO::l.naclOnaes, coocerto de navIOS e outro material t1uctuante
podendo para esses concertos abrir. os creditas necessarios até
500:~Ou$OOO ;. '

ração e CalJedello, sendo
100: 000 'para estes por-
tos .

22. Munições de bocca-Augmen
tada de 743:004 '800, para
attender ás rações de
mais 1.300, aprendizes;
e de 13:288"·00 p,.ra at
tender ás rações de mai '
20 alumnos do curso de
machinistas da Escola Na
val, em virtude da lei
n. 1752, de 24 de outu-
bro de 1907 11 .

23. Munições navaes .
24. Material de cODstrucção naval
25. Obras - Augmentada de

50: 000 ' para a reconstru
cção do edificio onde fUD
cciona a delegacia da Ca
pitania do Porto da Ci
dade de Porto Alegre, no
Estado do Rio Grande do
Sul; e a p p li c a d a a
quantia de 100:000" a
obras urgentes de l'eCOD
strucção da fol'taleza de
Villegaignon, na parte
destinada ao aquartela- .
menta do corpo de ma
rinheiros nacionaes e suas
dependencia. Compre
hendidas nesta rubrica as
obras do Arsenal de Ma-
rinha da Bahia " .

26. COmbustivel. , .
27. Fretes, passagens, ajudas de

custo e commissão de
saque..... , .•.....•.....

2i, E v e n tua e s -Reduzida' de
50 :000$000..... , .......•

29. Commissão, construcçõas e
acquisição de material,
em paiz estrangeiro:
Para tres addidos navaes,
capitães-tenentes ou ofti
ciaes superiores e para
pagamento das presta
ções dos navios em con
strucção e acquisição de
material-Augmentadade
~ 813.384 (7.230:983$760)

Ouro

8.541:762 480

Papel

150:000$000

G.905:720'950
1.500 :000 '000

'1.500:000$000

1.050:000 '000
1.500:000'000

370: 000: 000

230:000 000

c) a reformar, sem augmento de despeza, os regulamentos da
Repartição da Carta Maritima, dos corpos de saude, de engenheiro
navaes e de machinistas navaes, o do erviço hospitalal' e o regula
mento da praticagem dos portos, costas e rio navegaveis; bem
assim o do montepio dos operarias do Arsenal de Marinha desta
Capital, adaptando-lhe, tanto quanto pos, ivel, o,regimen dos adean
tamentos aos operaria , estabel cido pelo regulamento approvado
pelo decreto n. 4860, de 14 de setembro de 1892-80bre a Caixa
de Pen 'ões dos Empregados e Operaria da Imprensa Nacional;

. d~ a re?rganizar. o corp~ .de marinheiro nac~onaes e o corpo
de mfantarla de marmha, utIlIzando dila companhIa. d· te ultimo
para o serviço de artilharia e cl'eando naquella uma classe de
infe~iores e peciali tas para o serviço de machina , caldiras, arti
llia~Ja, tOL'pedos, electricidade, núna 'ubmarinas, igllae, timo
nerIa e para o serviço de quartos e manobra a bordo;

e) a mandar estudar e pôr em execução um \' tema de
premias pecuniarios ás guarniçõe de navio que melhóres notas
obti.verem nos ~~rcicio' pratico' do tiro de guerra e, em cada
navlO, ás guarmçoes da peça que mellloee.' notas tivorem obtido
nos me mos exercicios, podendo pn,ra, tal fim d pel~der atê
100:000 '000 ;

f) a rever o regulamento approvado pelo decreto n. 3.234 de
17 de março de 1899, que di põe obre o corpo de ofticiaes i~fe
riores da armada;

g) a mandar construir os ,ubmarino ou submer iveis de in
venção nacional que forem julgado acceitavei , depois ue ou-vidas
as opiniões competente sobre o a' nmpto, p dendo par,\ e' e fim
abrir cl'editos até a importaDcia de 57 :000 000 ;

11) a vender, permutar ou arrendar a lu&m mai vantaaen
ofi'erecer, o edificios e terreno' do xtiucto Arsenal lIe Iarinh~ da
Bahia, ou'-indo ao respeito o Mini terio da Indu teia, Viação e
Obras Publicas;
. i) a firmal' contracto para o apparelhamento do terreno da.
ilha da Cobras ou de lagar mais apropriado, afim de erem nelle
estabelecidas as omcina do Ar cnal de Marinha do Rio de Janeiro,
podendo abrir credito atê 600:000' c alienar os terrenos que fica
i'em assim desoccupados e não forem mais precisos ao serviço
publico;

j) a desapropriar, paI' utilidade publica, por intel'medio do
Ministerio da Marinha, as ilha do Engenho e Mocanguê Grande,
podendo efi'ectuar as operações de credito necessarias.

Art. 13. Continúa em vigor o § 7° da lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905, que permUte a realização de contractos por
tempo nunca maior de cinco anuo, quando versarem obre aluguel
de casa, construções navae , fabrico de armamento, illuminação
de fortaleza, ilhas e navios de gnerra, ou forn cimento de agua a
qualq uer das as dependencia .

Art. 14. Ficam extensivas á marinba as vantagens concedidas
pelo decreto n. 6375, de 21 de fevereiro de 1907, relativamente á.s
etapas dos offl.ciaes inferiores e praças que servirem nos li: tados do
Pará., Amazonas e Matto Gro o (art. 30 da lei n. 1617, de 30 de
dezembro de 1906) i2.

Art. 15. O credito de 12.000:000 " aberto pelo decreto n. 6476,
de 16 de maio de 1907, passará a vigorar no exercicio de 1908 e bem
assim o saldo do credito de ~ 2.000.000, aberto pelo decreto n. 63'74,
de 19 de fevereiro daque1le anno, no termos do art. 3° da lei
n. 1563, de 24 de novembro de 1906.

Art. 16. O Presidente da Republica é autorizado a despender'
pelo Ministerio da. Guerra, com os serviços designarlos nas seguintes
verbas, a qnantia de 110: 000$, ouro, e 59. 8l1: 173$570, papel, a.~sim

distribuido :
Ouro Papel

1. Administração geral. - Au .
gmentarla (material) de
12:000$000, destinada ao
custeio das despezas de con
ducção do Ministro. Decla
rado, na respectiva tabella.
que a gratificação de 40$
mensaes, consignada para
os amanuenses do Estado
Maior e das Direcções Ge·

'11. Decreto legislativo n. 1752, de 24' de outubro de 1907 - Fixa a
, força naval para o exercicio de 1908. (Dicwío O/ficíal n.253, de 27 de ou- '

tubro de 1907, pago 7733.) .

• •

. '

12. Art. 30 da lei n. 161.7, de 30 de dez mbro de 1906- Fica oGoverno
autorizado a melhorar as cOlldições rnateriaes dos offlciaes e praças de
pret dos 10 c 70 districtos militares, especialmente no que s l'efrrc á.
etapa .

r,.
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l'aes de Artilharia e de En
genharia, é destinada ás
praças de pret, percebendo
a de subalterno os otllciaes
que exercerem essas run
cções, de accôrdo com o
art. 58 da lei n. l473, de
9 de janeiro de 1906, e não
esta e aqueLla cODjnDcta-
mente••...... , ..... , .. , .•

"2. Supremo Tribunal Militar e
auditore ..... , .. , ..... , ..

3. Direcc:ão Geral de Contabili
dade da Guerra ........•..

4. InteOllencia Geral da Guerra.
5, Instrucção Militar-Augmen

tada de 11:2 0$ para paga
meDto a II professores e 13
coadjuvaDtes da Es ola de
Guerra de Porto Alegre,
vencimeDtos corresponden
tes aos tres pl'imeiros mezes
de exercicio, pelos quaes se
prolongam os oxames pre
paratorios, cujo curso ter
mina em 1907•............

6. Arsenaes, deposito e fortale-
zas•....•..•.....•.. ' ....•

7. Fabricas e laboratol'ios -Au
gmeDtada de: 312:000$ para
oecorrer ás despezas com o
pes:lOal e material da fa·
brica de polvora sem fu
maça. do Piquete, de 1 de
julho a 31 de dezembro;
9:900$ para pagamento de
mais tres operarias de 2"
classe e dous de 3& na fa
brica de cartuchos e artifi
cios de guerra, calculado o
salario dos primeiros a 7
por dia e o dos u!t,imos a
em 300 dias de trabalho no
anDO .......•.......•.•..•

8. Serviço de Saude - Augmen
tada d' 500 réis a diaria dos
serventes dos hospftaes mi-
litares...................•

'9. Soldos, etapas e gratificações
dos otllciaes - AugmeDtada
de 33:840 , se Ddo: de
17:280$ a cODsignação
Gra~itlcações de posto
para 702 segundos teneD tes,
excluidos 4 veterinario,
pir.adores, etc., destiDada a
importancia assim elevada
a 522:720$ para 726 seguD
dos teneDte , incluidos 24
vei.erinal'ios picadores. etc.;
de 16:320$ á consianação 
Gratificações de funcções 
para 136 seoretarios e quar
teis-me tre do corpos arl'e
gimentados, elevada a "'1'30

tifica~ío a 840$; de 240,
á. mesma consignac:.ão para
dous secl'eti.lrios e quartei 
me 'tres do corpo de [,rans
porte, elevada a gl'atitica.
ção a 840 000 .

10. Soldos, otapas e gratificações
de praças de pret .

11. Classes inactivas.......•..•.•
12• .Ajudas de custo - Acorescen

tado, na respectiva tabella.
o seguinte:

Ouro

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

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

Papel

497:975$000

218:500$000

236:580:"000
345:996$000

1.579:207$000

1.304:996 414

689:931$300

886:495 000

17.965:598$000

16. 493:402$5CQ
2.195:322,$356

Só toom direito á ajuda de
custo do art. 29 da lei
n. 1473, de 9 de janeiro
de 1906, os otllciaes que
vão se estabelecer em al
gum dos log-ares especifi
cados na respectiva tabella.
Os officiaes que forem em.
commissão de pouca dura
ção, dous mezes no ma
ximo, terão uma diaria de
accôrdo com o art. 70, que
começarão a receber desde
o dia em que entrarem no
exercicio da mesma, com
exclusão dos dias de via-
gem ,.

13. Colonia.s militares .
14. Obra.> militares - Augmen

tada de: 30: 000$ para repa
r2ção do quartel do 37· ba
talhão de infantaria, em
Santa Catharina; 50:000$
pa;ra reparos no quartel do
19° batalhão de infantaria
em S. Luiz de Caceres;
50: 000$ para continuação
das obras do quartel de São
Luiz do Maranllão; l:l0:01l0
para construcção de um la
zareto de beribericos, em
Matto Grosso; 120:000, para
conclusãodasobrasdoediticio
do commando do 3° districto
militar; 200:000$ para acons
trucção de uma ponte sobre
rio Ibicuhy, no Rio Grande
do Sul; 450:000 para
construcção de um quar
tel em Lorena, no Estado de
S. Paulo; 300:000:' na sub
consigoação«O bras de fortifi
cações e defesa do littoral da
Republica, etc. », destinada.
a quantia de 100:000$, ex
clusivamente á installaçãe e
custeio de 20 linhas de tiro
nas capitaes dos Estados ou
em algumacidade do interior
dos 'mesmo, onde hou ver
guarnição militar do exer
cito ou da armada; e a ne
cessaria para um hospital
barraca em Angelina, no
Estado de Sauta Cathal'ina,
para tratamento de soldados
beribericos. Diminuida de
300:000' pela suppressão da
sub·con i~naçãu c Obras de
fortificações do porto de
Sa.ntos. l> •••• " ••••••••••••

l5. :/lfaterial-Diminuida da quan
tia de 12:00U • para con
ducção do Ministro - Au
gmuntada. de 10:0 O na
sub-consignação «Estado
Maior do Exercito» - Ex
pediente, livros j.Jrn~es,

etc. ; 2:000$ para acquisição
do material ex&raordimtrio
do archivo e da sem'etaria
du Supremo Tribunal Militar,
na vigencia desta lei; 1:000.'
Da sub-consignação «Ex
pediente e outl!as de pezas
do mesmoSupremo Tribunal
e a.uditores ; 10:000$ na sub-

Oure Papel'

400:000$000
80:800$0ElO

4.957:375$OGO

, ,
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Papel

401:760$000

Ouro

1. Secretaria de Estado:
Reduzida a 42:000' a. con

signação «Publicações, im
pressõe', etc.» e augmen
tada de 6:000' a consigna
ção «Pessoal do gabinete
do Ministrol> para attendel'
á gratificação do bibliothe
cario. Comprehendida na·
quella consignação a-Gra
tificação ao pessoal incum
bido da organização do
«Boletim da Propriedade
Industrial» ............•...

2. Estatistica:
Elevada: a 378:310 a con·

signação «Pe soai da Dire
ctoria», em virtude do
decreto n. 6628, de 5 de
setembro de 1907, e o au·
gmento de 500 réis na dia
ria de quatro serventes; a
37:032$500 a de «Pessoal da
omcina typographical> de
accôrdo com o !Uesmo de
creto, destinados 25:000$
para c Artistas do serviço
typographico, de gravura,
encadernação, brochura e
electricidade » e 3:832$500
para tres serventes com a
diaria de 3$500; a 3:000 a
consignação « Acquisição e
conservação de moveis, li·
vrOi e assignaturas de jor
naes e revistas ; a 10:000 .
a de objectos de expe
diente, franquia da corre
spondencia e publicação de
editaes; a 2:000$ a de des
pezas miudas e de prompto
Jll~g....mento »; e a 25:000$

de saude- e de intendencias, de modo que ahi existam todo~ os
elementos de mobilizaçã:o, em caso de guerra, ou dos grandes
exercicios annuaes, supprassas as delegacias e secções do pessoal e
material;

j) a reorganizar o Ao ylo de Invalidos da Patria, ad l'eferendum
do Congresso Nacional .

h) a, da verba destinada a subsidiar os trabalhos da Carta Ge·
1'0.1 da Republica com sMe em Porto Alegre, applicar até 70:000$
na acquisição de um predio onde funccione a direcção daquelles
trabalhos;

l) a abrir os creditos necessarios para organizar e instaUar
convenientemente as companhias regionaes, cI'eadas pela lei de·
fixação das forcas de terra para o exercicio de 1908, com séde nas
Prefeituras do Acre, Juruá e Purús e na região do Amapá..

Art. 18. O fardamento para as praças do exercito deverá ser
confeccionado na séde dos districtos militares ou dos commandos
de guarnição, sendo entregue o serviço a senhoras pobres e bonesta~~
que previamente se inscreverem para tal fim, com a devida fiança.

Art. 19. O Presidente da Republica providenciará para que
com a possivel brevidade sejam organizados os planos e orçamentos
necessarios á reconstrucção dos tortas de Coimbra e Tabatinga e
o respectivo artilbamento e dos edificios do Asylo de Invalidos
da Patria, afim de serem submettidos á apreciação do Congresso e
votados os respectivos creditos.

Art. 20. A' guarda nacion~. á policia militar dos E tados e aos
civis que se exercitarem no tiro, nada lhes será cilbrado como
indemnização das muniçõe, O mesmo favor fica extensivo ás
sociedades de tiro com existencia legal, que o requererem ao com·
mandante de districto. de,rendo estas linhas ficar sob a inspecção de
um representante militar.

Art. 21. E' o Governo autorizado a despender pelo Mini terio da
Industria, Viação e Obra" PulJlicn.:' a impo ·tancia de 88.. 3:188 729,
papel, e 9.155:561•.'622, ouro, com os .erriço dc~ignados nas
verba ..eguintes:

PapelOur4>

consiO"nação «Expediente,
despe~as diversas, fretes e
carretos»; 50:000' na sub-
consignação «Materia prima
para factura e concerto de
obras,utensilios,etc.»;27:600·
na sub·consignação {( Ferra-
mentas, instrumentos, ma·
chinas, modelos e combus·
tiveis» ; 252:000$ na consi-
gnação «Despezas especiaes,
sendo : 200:000$ na sub·con·
sinação « Vantagens de for·
ragens e ferragenu;lO:OOO$
na sub-consignação {( Jor·
naes a patrões e marujos
dos escaleres das fortalezas,
etc.»; e ·i2:000 para paga-
mento de um veterinario
contractado no estrangeiro,
<1 razão de 24:000$ annual·
mente, e um n.judante tam-
bem contractado á razão de
18:000$000. . .. . . . . .. . • . •.. • .. •.. .. .. • . • •• II. 964:995$000

16. Commissão em paiz estran
geiro, ouro ao cambio de 27.
augmentada de 10:000$
para ajuda de custo de afil.·
ciaes que vão á Europa es
tudar e praticar nos exer·
citos estrangeiros........ • 110: 000$000

Art. 17. E' o Presidente da Republica autorizado:
a) a mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem

nos conhecimentos militares, por espaço de um ou dous armos, até
dous ofil.ciaes por armas e corpos especiaes, inclusive do corpo de
saude, com o respectivo curso e capacidade reconhecida e compro
vada em trabalhos escriptos, correndo a respectiva despeza pela
rubrica 16" do art. lo;

b) a ma.ndar para outros paizes como addidos milita.res, em
commissão, para estudarem os diversos assumptos militares e o
p1'ogresso dos respectivos conhecimentos, ofil.ciaes superiores ou
capitães habilitados, inclusive do corpo de saude, que hajam pro·
vado sua capacidade e aptidão ou pruduzido algum trabalho
C'scripto ou IDvento uti!;

c) a mandar para os principaes paizes, por espaço de dous
annos, afim de se aperfeiçoar nos conhecimentos militares, o
alumno de cada uma das Escolas do Estado Maior de Artilharia e
Engenharia desta Capital e de Guerra de Porto Alegre, que houver
completado o respectivo curso e tiver sido classificado {:ela con·
gregação - como o primeiro estudante - entre os seus coHegas,
servindo de base para a classificação a somma dos gráos obtidos
nos exames finaes de todas as materias do mesmo curso, ou, no
C:1,SO de empate, a ordem de collocação na lista dos approvados ;

(1) a. mandar construir no local mais conveniente um grande
cam po de instrucção para as tropa.'> das tres armas do Exercito ;

e) a reorganizar e desenvolver os arsenaes de guerra e o ano
tigo estabelecimento naval de Itaqui, de modo que as suas ofil.cillas
sejam destinadas exclusivamente para a cúnfecção e reparos do
material de guerra propriamenie dito, entregando·se, por inter·
medio das intendencias, districtos e divisionarios, aos particulares
o fornecimento de objecto/l alheios ao material bellico, snbmettendo
posteriormente á approvação do Poder Legislativo a reorganização
{lue fizer;

f) a permittir que limitado numero de officiaes que desejarem
aperfeiçoar seus conhecimentos militares possam permanecer no
estrangeiro, de um a dous annos, percebendo sómente os venci
mentos militares de que trata o art. 20 do capitulo lo da lei n. 1473,
de 9 de janeiro de 1906;

"g) a promover no proprio nacional S. Gabriel, em S. Borja, Estado
'do Rio Grande do Sul, o plantio e cultivo de forragens destinadas
ás cavalhadas do Exercito, podendo despender atê 20:000$000 ;

h) a despender pela sub·consignação - Obras de fortificação,
etc.,-da rubrica 14a , a quantia de 100:000$ com o inicio da con·
strucção de um quartel em Goyaz;
_ .i).a organiza! em cada distri?to, ad ret~rendum do Congresso

Naclonal, o serVIço do estado malOr, de artIlharia, de engenharia.,

r
r

r
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a. de cc Material da omcina
typog1'aphica:. que assim
ficará redigida: c o neces
sario aos serviços, inclusive
03 de brochura e encader
nação». Fixadas: a quantia
de 2:000' para asseio do
editlcio, as de 1:080$ e
142$500 para consumo de
agu<l. e taxa de esgoto re
spectivamente; e 35:715$
para cEventuaes», assim
redigida a consignação;
c ubstituição do pessoal,
diarias e ajudas de custo
regulamentares e despezas
imprevistas». Suppl'imidos
os creditos de 45:860$ para
o «Registro Civil» e de
2:000 para «Seguro de
predio:. ......••...........

3. Correios:
Elevada de 10:000$ a sub

consignação cP o rc en t a
gem pela venda de for
mulas de franquia». Au
gmentada. de 60:000' para
e tabelecimento de caixas
do Correio nos districtos
ruraes mais populoso,
endo 50:000 para grati

ficação do pessoal de coI
lecta e 10:000$ para o ma-
terial •...............•.••

4. Telegraphos:
Elevada de 103:310$116, ouro,

e 4 3:750 , ].lapel, ..endo:
em 0111'0, 600 na con igna
ção c Quota. da Secretaria
Internacional de Berna:.,
Ilue ficará redigida. cQuota
da Secretal'ia Internacional
Telegraphic:l. e Radiotele
graphia em Berna»
81 :843$450 em «Renovação
e consulidação das linhas,
etc.l>; accrescentadas as
palavras - adoptadas ao
medidas mais convenientes
ao aperfeiçoa.mento e des
envolvimento do serviço
telephonico-PessoaI e ma
terial, na consilTnação
Reforma da rede telepho
nica e telegrapitica da Ca
pital Federal; 20:000$ em
«Ferramenta, apparelhos
o o neces..ario ao consu
mo ; 66$666 na sub-con
signação «O nece ado á
ollicina e ao expediente
da secção technica l>; e em
papel, inclu_ão do credito
de 38: 750$, para. «Transfor
mação da producção de ener
gia electrica e reformado
electrogpnos, nas estações
do Porto Alegre, Pelota,
'. Paulo, Rio de Janeiro

o Bahia»; 400:000 000 na
con ignação «Consol'vação
das li fi h a s ultimamente
con~truidas, etc.», que fica
a im redigida: cCOn erva
ção das linhas ultimamente
con trllidas e da.s tra,nsfe-

, ,
,

Ouro

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

180:000 '000
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Papel I

500:000$000

12.568:573$800

ridas á Repartição, con'
strucção e principalmente
melhoramento dos circuitos
interiores existentes, du
plicando-se-lhes os condu
ctol'es onde ne c e s s a r i o,
continuação e conclusão das
linhas .já iniciadas e cons
trucção de novas, distribui
das quanto possivel por
todos os E8tados e preferi
das as que forem élos de
novos circuitos e, bem as
sim, a subvencionadas ou
auxiliada pelus governos
estaduaes ou municipaes,
na proporção dos auxilios ;
15:UOO$ em «Serviço optico
e meteorologicol>; 10:000$ e
20:000 respectivamente em
«Transporte, etc., do mate
rial e «Transporte do pes-
soaI ..

5. AtL'l:ilios á. Agriculturo c In
dustria :

Dimimüda: na consignação
«Auxilios di,ersos de
100:000' a sub-consigna
Ç<1.0 "Distribuição de plan
ta, etc.» que pa ará.
a intitu!al'-se: «Distri·
buição de plantas, semen
tes, publicações e instruc
çõe aos agricultores feita
directamente pelo Go,er
no' de 300:000" a sllb
con ignação <l Auxilio ao
Estados, á municipali
dades, etc. », que passará.
a ser «Auxilio aos Estado
eásmuolcipalidade »,que
fundarem estações agro
nomicas, posto zootechni
co e eampos de demons
tração, não excedendo de
20: 000' o auxilio a cada
um ; mantida a 'ub-con i
gnação «Auxilio á cate
che-e dos indio etc. »,
accre centanuo-se·lhe no
fim as palavras « sob a
direcção da missão ale
siana ». e upprimida
a sub·con,ignação «Pro
paganda por intermedio
da ociedade 'acional de
Agricult1lra etc.» Au
gmentada : de 50:000 a.
sub-consignação «Fun a
ção e cu teio de uma es
tação agronomica.,dizen
do- e: Fundação e cu teio
de uma estação agrono
mica e do u lU P os t o
zootechnico centraes; e de
100 :000 para «funda
ção de uma. estação agri
cola. e po~to zootecllnico
no Recife.~ Diminuida:
na con ignação «'ubven
çõe :. de 16:000" pela up
pre são das sub-consigna
çõe ao Centro Industrial
da Capital Federal etc.,
e ao Asylo Agrioola de
Sn.nta. Izabel, etc.; de

Ouro

481: 1ll$237

Papel

11.7 5: ;50$000

l ,
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80:000' na consignação
«Publicações de propa
ganda» etc., dizendo- e
Publicação do Boletim da
Propaganda Industrial» ;
de 26: 000$ na consignação
«Conservação, etc., do pa
lacio Monroe; de 354$,
ouro,na con ignação
"Contribuições» pela sup
pressão da sub-consigna
ção «Para a commi ão
Internacional etc.»

6. Immigração e colonização
(decreto n. 6455, de 19 de
abril de 1907) :

I - Directoria Geral do Ser
viço de Povoamento (decreto
n. 6479, de 16 de maio de
1907), considerado em com
mi são o pes oal :

Pessoa:l.. .•..•. 239:844$
Matel"lal. ... ,. 160:000$
Eventuaes.. . .. 30:000$

l[ - Hospedaria de lmmigran
tes da Ilha das Flores:

Pessoal titula-
do... ....•... 36:800$

Dito diarista.. 86:925$
MateriaL..... 295:000$

ln - Serviço fiOS Estados:
Inspectores e auxiliares do

serviço de povoamento,
despezas de material e
com a fundação de nu
cleos coloniaes e locali
zação de immigrantes,
2.624:000$000.

IV - Serviço no Exterior:
500:000$, ouro.

V - lntroducção de immi
grafites:

Passagensdo exterlor 550:000$,
ouro.

Transporte para os Esta
dos. recepção, hospeda
dagem e expedição de im
migrante, 860:000:000.

VI - Despe:::as extraordina·
~'ias e e"entuaes:
Para occorrer a despezas

imprevistas ou deficien
ciencia de qualquer consi
anação da verba, 50:000•.

7. Subvenção ás companhia de
navegação:

Rectificada a di./ferença de
30.' no credito, ouro, que

~ é de 1.663:699 992. Redi
gidas a sim as sub-con-

• signações do titulo «Com
panlJia de Navegação a
Vapor do Rio Parnahyba1>:
«Serviço da linha fluvial

.. (decreto n. 0688, de 17
de outubro de 19 {) 7 ) »
72:000'. ; «Serviço da li
nha costeira (idem idem)>>
48:000$. Em vez de cOam·
panhia de NJ.vegação a
Vi'por do Maranhão etc. ~

r .. r

I,
..

Ouro

15:647,,040

1.050 :000.'000

Papel

988:040 000

4.382:569$000

r

r,
r

diga-se: .cServiço de Na
vegação Costeira do Ma
ranhão., e 1e v a d a de
100:000$ esta consignação.
Augmentada de 15:000$,
sendo 9:000$ para subven
cionar a linha de Corumbcl
a Coxim e 6:000 para a
linha de CorumM a Aqui-
dauana................•..

8. Garantia de juros:
Augmeotada de 600:000$, papel,

para occorrer á garantia de
juros de 6 % ao anuo sobre
o capital de 10.000:000 á
Estrada de Ferro Ol'oca a
na (decreto n. 6623, de 29
de agosto de 1907). Reduzido
a 231 :560$, ouro, o credito
de 345:479$232, ouro, desti
nado ii. Estrada de Ferro
de Alcobaça. á Praia da
Rainha. Augmentados os
creditas. em ouro, de tina
dos ás 'eguintes estradas de
ferro, sendo: de 1 o: 000$
para a de S. Paulo e Rio
Grande; de 270:000$ para
a de Baburú a uyabá (re
digido este c E'trada de
Ferro BalJurú a Corumbá).,
correspondendo a mais 150
kilometros de estrada a
construir na primeira e
mais 200 kilometros na se·
gunda .................•.•

9. Estradas de ferro federaes:
1. Estrada de Ferro Central

do Brazil:
Elevada de 2.169:389$ pelas

modificações se~llintes: re
duzida de 300:000. a. on
signação «Eventuaes»; au
gment ~da: de 13:000$ a
consigoaçãJ cPes oal da the
souraria», rectificada assim
a dl1ferença da tabella; de
19:30u$ a do «Pe Sé/aI da
inten lencia », sendo: 2:000$
para elevação dos venci..
menta>. re pectivamente, a
7:200$ e 4:800 do ajudante
e de'pachant I, 6:8JO$ para
o pe soai operaria daolTicina
tspo autographica e 10:500
para. o pe. oal opel'al'io e
braçal dos dlver o traba
lho'; de 200:000 . a de cPcs
soaI da Inspectoria tIo Iovi
menta», para. .Pc oaI ex
traord inario do serviço de
circulação dos trens»; de
25:000 em «Pes oal das ca
binas dI' signal3s»(IospecLOria
do Tel gl'a1ho); de .jO:OOO
em «I'. tações e Iaradas» ;
de I3:,WO$ a do «Pesso:LI da
Locomoção, senuo: 12:000.'
para um ,judante do sub
directvl' e 1:200$ pa.ra aju
das de custo ao mesmo; de
711:3RO$ a do pessoLl da
Tracçãu»; de 277:000" a
do pessoal das oiflcinas do
Engen lia de Deutro; de

r

Ouro

L 663: 699 992

4.640:663 '353

Papel

1.287 :361$700-

I.674:880~824

r

, r
r
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. . . .. • .. • • • . .. 36.334 :480$000

.........•......•2.128:000"000

12:000$

8:400:'

118:609$ a do pe soaI dos
depositas; de 28:900' a do
cPessoal da conservação da
linha e editicios», sendo:
9:600· para um engenheiro
resident{\, 7:200' para um
ajudante, 2: 100$ pa.ra aju
das de custo aos mesmo ,
e 10:000· em mestres de
linha; de 1.600:000$ a con
si g nação «Combustivel
etc.» e inclusão do credito
de 50: 000.. para pessoal
de uma secção de estatis-
tica .

H. E trada de Ferro Oeste de
~1iJlas .. _........• _ .

m. Incluída a. rubrica de
310: 000 , ouro, para acquí
sição de material importado
do estrangeiro destinado
ál! estradas de ferro em con
strucção por conta do Go
verno da União, no termos
dos re 'peCltivos contractos..

10. Obras federaes no E tado :
Augmentada de 850:000,

endo: 300:000 para e tu
do . fixação de duna e ou
tro' tr,Lbalho prelimina
res, acqui ição de draaa
1'0 pectivo cu teia-Pessoal
e material-para O' portos
daFortaleza, Camocim, Tu
toya. Amarração e Itaqui ;
250 :000 para a continuação
do arrazamento da Baixi
nha, no POt'to do Natal,
destacando-se até a quantia
de 40: 000$ para acquislção
ou construcção de edificio
apr priado á. in tallação de
escriptorio, almoxaritado e
deposito de material da res
pectiva. commissão, e de
300: 000 para limpeza e ca
nCl.lização dos rios Cuya.bá,
Aquidauana e Miranda, em
Matto Gros o - Diminuida
d 200: 000$ a consignação
«Construc ão e conservação
de um trecho de caes, na
cidade de Corumbá.».- Au
amontada de 300:000$ para
a con trucção de uma ponte
obre o rio Urugua,V, no

10aar denomin do Pa o
do Goyoen da e trada geral,
que communica o E'tado
do Rio Grande do Sul com o
do Paraná......•..........

11. Inspecção de Obras Publica
da Capital FederaL .

12. Esgoto da Capital Federal ..
13. liluminação publica (ia Ca-

pital FederaL .
14. Fiscalização:

Augmen tada a ver b ao de
lil :940$ pela alterações
eguintes : Supprimidos o

creditos de 7:200' para
tl'calização da Estrada de
Ferro Electl'ica da Capital
Federal a Petropolis; 18:000
parti. a Commissâo Fiscal das
Obras do Porto de Mas-

Ouro

310 :000 '000

810:840,,000

Papel

5.706;752$500 I

2.UI :500$500
4.981: 67$405

924:538 000

siambú e da Estrada de
Ferro Dona Thereza Chris
tina; 10:000$ para venci
mentos do engenheiro fiscal
do arrazamento do morro
de Santo Antonio. No titulo
«Estrada de Ferro do Cor
covado e Estatística da.
Viação Ferrea~, diga-se só
mente «Estrada de Ferro
do Corcovado~ e supprl
mam-se as palavras-Goyaz
e Matto-Grosso-nos dizeres
cRede de viação ferrea de
S. Paulo, Goyaz e Matto
Grosso ». Su p p r i m i d e
a consignação « Ramal de
S. Francisco da Estrada de
Ferro de .'. Paulo e Rio
Grande l>, ficando a consi
gnação «Estrada de Ferro
de S. Paulo e Rio Grande'"
assim modificada :
engenheiro-chefe.
engen heiro-aju
dante de la classe

2 engenheiros
ajudantes de 2a

classe a 7:500$... 15:000"
Aj u d a de custo

para tomada de
contas. ... . . . . . . . 1:200.:-

Expediente. . . . . . . . . 600$
Incluidas: a consignação
de 21 :800' para fi caliza
ção da Estrada de Ferro
de Goraz, sendo 12:000'
para u'm engenheiro fiscal,
9: 000 para um engenheiro
ajudante, 600$ para ajuda
de custo para tomada de
contas e 200$ para expe
diente; a de IS: 100$ para
a fiscalização da Secção Co
rumbá.-Itapura da Estrada
de Flahurú-Corumbá., assim
discriminada :

Vencimento de
um engenheiro
fiscaL........ 18:000$

Expediente. .. .. . 100$
Augmentada : de 6:000$ para

fiscalização da Com
panhia Leopoldina Rail
way (linhas de liaação
dos E tado do Rio de Ja
neiro, ~1inas e Espirito
Santo. Decreto n: 6456, de
20 de abril de 1907). Em vez
de «Commissão fiscal das
obras de melhoramento do
porto da Babia~, fica redi
gido c Commissão fiscal das
obras de melhoramento de
portos do Estado da Bahia.»;
e em vez de « concessão a
Guiole & Comp.~, simples
mente «Guinle & Comp.~.

Augmentada de 12:0uO 000
para fiscalização da Bahia
Gas a'ld Elech'ic Company
(decreto ll. 6366. de 14 de
fevereiro de 1907) AU!mlen
tada de 100: 000$ para a
Commissão Fi cal da Con
strucção da Estrada de Ferro'

Ouro Papel

•
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f) a.tê 0:000$ pa.ra. acquisição de uma dl'aga para o serviço de
dragagem e limpc7.a do rio Parnahyba, material e custeio;

g) até 200:000~ para aformoseamento e conelu ão da obras do
parque da Quinta da Boa Vi ta, na Capital Federal.

II. A entrar em accordo com a emprezas pa.rticulares de
linha telegraphicas e compauhias de estra.da de ferro, para o fim
de estabelecer o trafego mutuo com a linhas telegraphicas fe
deraes, de modo a harmonizar as taxa daquella com no de'tas.

III. A construir edificios para correios e telegraphos nas capi
taea dos Estados, abrindo para isso o; necessarios cl'edit ,podendo
entrar em accôrdo com os respectivos governos, mediante permuta
com proprios nacionaes e outra condições que forem julgadas con
venientes.

IV. A fazer, em conjuncto ou epal'adamente, intcrna ou.
externamente, todas as operações de cl'erJlto neces-aria a. me
lhorar o serviço de abastecimento de agua potaveJ á. CiLpi~al Fe
deral, inclusive ás ilhas de Paquetá. e Governador, reu.lizando a
acquisiçõe e obras conveniente. praticando todos os demais actos
necessarios á consecução de e melhoramento, ob ervado o dispo. to
no art. 22 da lei n. 1313, de 30 de dezembro de 1904 14.

V. A promover :
a) por meios o' ma.is expeditos, o levantamento dt1 carta geral

da Republica, abrindo para esse fim os neces ario creditos e
entra.ndo em accôl'do com os governos do' E tados que tiverem
serviço dessa natureza já realizado;

b) o consumo de carvão nacional na Estrada de Ferro Central
do Brazil e em outras e tl'ada.s 011 serviços rederaes, mediante
accôrdo com as respectivas admini trações;

c) por meio de accôrdos directos, o erviço de permuta de
encommenda postaes com os paizes que fazem parte da União
Postal, abrindo para tal fim os credito nece ario ;

cl) accordos para a ligação e trafego mutu da rêde telegra
phica nacional com as dos paizes limitrophes e bem a im a revel'
os existentes, abrindo para esse fim os creditas Dece sario .

VI. A abrir os necessarios credito :
a) para terminal' o alargamento da bitola da Estrada de Ferro

Centr,Ll do Brazil até á. cidade de S. Paulo e pro elTuir no da linha
do centro;

b) para occorrer ás despezas de constl'ucção de um ramal da
mesma estrada, da estação de abará até a cidade de Ferros, de
conformidade com a lettl'a b do n. XVJI do art. 22 da lei n. 957, dc
30 de dezem bro de 1902;

c) para o custeio da Estrada de Ferro D. Thercza Chri tina, em
quanto não fôr entregue ao respectivo a.rrendatario (decreto
n. 5077, de 18 do abril de 1906);

d) para proceder ao estudo do traçado mai conveniente para
lig ção da Estrada de Ferl'o Melhoramentos á. Estradei. de Ferro 'a
pucahy, e re3.lizar os respectivos trel.balbo de construcçã ;

e) para realizar os e;tuJos e a construcção de uma ltnba ferre
qu , do ponto mai conveniente da Estrada de F 1'1'0 de Goyaz, vá.
ter a Bell Horizonte;npara con truir uma ponte sobre o rio . Francisco, no ponto
mais conveniente para o transito dos productos de Goyaz, Pia.uhy e
Pernambuco; .

g) para construcção de uma ponte sobl'6 o rio Parana1Jyba, do
accôrdo com o projecto e orçamento approvado pelo decreto
n. 6715, de 7 de novembro de 1907 ;

h) para os e tudcs e a construcção de linhas telegl'aplticas e 
tradas de ferro de caractel' e trategico, por intermedio do Ministe
rio da lndustria, Viação e Oh:-a Publicas, podendo e 'te entrar
em accUl'do com o da Guerra para utilização, ne te servic:o do
pessJal technico e praças de pret do exercito, e applicar neste
exercicio os saldos dos creditas abel'to em virtude da autorização
conti,la no. lettra b do n. XXI do art. 35 da lei n. 1617, de 30 de
dezembro de 1906 ;

i) para eifectuar a desobstI'Ucção dos baixios do rio Urugua.y.
de conFormidade com os estudos leitos o a.pproyados ;

j) para terminação dos estudos do traçado da estrada de ferro
que ligue as cidádes de S. Borja e S. Luiz á E trada de Ferro de
Porto Alegre a Uruguayana., passando por antiago, Jaguary (co
lonia) e S. Vicente. ou como rãr melhor, ..endo applicado á con-

Papel

56:280$000
150:000$000

300:000$000

I .203:235$000

Oaro

3:600$000

4:400$

73:600$

32:400$

18:000$

Madeira. e Mamoré. Modi
ficada a verba na parte re
lativa á Navegação, em vir
tude do decreto n. 6453,
de 18 de abril de 1907,
ficando as'im distribuida:

Inspectoria Geral de Na
vegação:

Pessoal enumerll.do
no art. 4° do re-
gluamento .

Cinco fiscaes junto
. ás emprezas ....
Nove fiscaes das li-

nhas com a gra
tificação mensal
de 100' e oito
com a de 83$333. 18:800$

Diarias do inspe-
ctor geral e do
sub-inspector ...

Um fiscal em Mon-
tevidéo (ouro)... 2:400"

15. Observatorio do Rio de Ja-
neiro:

No - Material- a sub-consi
"nação - «Acquisição, con
certo de instrumentos e sua
installação etc.», assim re
digida: «Acquisição, COD
certo e instaUação de ins
trumentos, custeio da offi
cina, concerto e reparos no
edificio, transporte de mate
rial, trabalhos geodynami-
cos e o necessario ao serviço
em geral- 30:000$000.. .. . • .

16. Serviço Geologico e Minera-
logico do Brazil :

Aagmentada de 5O:00Q·'0000. .. .
17. Repartições e lagares extin

ctos:
Augmentada de 13:600$, sendo

6:000$ para um chefe de
secção da Directoria Geral
de Estatistica e7:600$ para
dous 2°· officiaes da mesma
repartição a 3:800$000..... . ...•..•......

18. Eventuaes .. ..
Art. 22. E' o Presidente da Republica autorizado:
1. A despender :
a) até 60:000$ para animação á industria da seda, de accordo

com o dispoito no decreto n. 6519, de 13 de junho de 1907 ;
b) até 3.000:000$ para promover na Capital da Republica uma

exposiçãO nacional agricola, industrial, pastoril e de artes Jiberaes,
segundo as bases approvadas pelo decreto n. 6545, de 4 de julho,
de 1907, podendo applicar, na vigencia desta lei, os aldos dos cre
ditos abertos em virtude da autorização contida na lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1906, lettra e do D. 1 do art. 35 ~s ;

c) 60:000$ para o serviço de navegação, contractado mediante
, (;oncurrencia publica, dos rios Ibicuhy até Cacequi e do Uruguay

..tê Santo Izidro, no Estado do Rio Grande do Sul ;
• d) 6:000.) para subvencionar a empreza que faz a navegação
e travessia. a. vapor do Rio Grande, communicando os Estados de
E. Paulo e Minas Geraes, e que tem sua sMe no porto Antonio
Prado, no E,tado de S. Paulo;

• e) até 30:000$ pa.ra construcção de um pequano cáes ou ponte
• de rle emb<lol'que de mercadorias no porto de Uruguayana, no Esta
~o do Rio Grande do Sul ;

13. Lei do Orçamento para 1907.
•

H. Orça a reMi ta geral pa l'a o exol'cilJio do 190ú. c dá 'outras pro
videncias•

..

. "
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strucçã.o o regimen da lei n. 1126, de 15 de dezembro de 1903 13 ;

h) para a con.stl'ucção de uma estra.da de 1'0 agem entre
cuyabá e S.:1nt trem;

l) pal'a mandar escolher localidades convenientes, nos territo
rio de Amapá, ACl'e e Missõe' e nas fronteiras do paiz, destinadas
á fundação de colonias, assim como estudar e construir e tradas
que as liguem ao centros populosos mai proximos;

m) para recnu trucção do proprio feder:.tl onde funcciona a Re
partição Geral dos Telegl'aphos, na cidade 1e Campos, Estado do
Rio de Janeiro;

n) para. realizar os e tudos e a construcção de um ramal qu~,

partindo do ponto mai conveniente da E trada de Ferro do RLO
Grando a Bagé, ,á terminar em Jaguarão ;

o) para realizar os e tudo e a construcção de um ramal da
Estrada de Ferro Oe te do MiM; que, partindo da Barra Mansa, vá
terminar em AnO'ra do [eis;

p) para proseguir na con trucção da Estra.~ade F~rro de Itaquy,
no Rio Gr.tnde do Sul, até ligaI-a no ponto mal" proXlmo, aJ ramal
ferreo, que, da cidade da Cruz Alta, demanda a barra do ljuby, no
rio Uruguay.

VIT. A applicar para a con'trucção das linha~ ferreas quo ser
,-em á. liO'ação O'eral do Estado' o regimen da lel n. 1126, de 15
de dezembro de 1903 16, ou outros que não importem onus maiores
para o Tliesouro.

vm. A rever:
a) o' contracto, de arrendamento das es~adas de. ferro da

TIni-o, . em augmento de despeza e com reducçao .das tarl f~s, e~ de
accôrdo com os arrendatarios, e tabelecer as egUlntes obrlgaçoes:

I", de sel' a e trada apparelbada com carros f1'igorificos, can'os
1·estau...anles, can'os dOl'lnitol'ios do' typo mai model'nos; . .

2", de el'em con truido depo ito' frigorifico' nos pontos lOl
ciae das e trada de ~ 1'1'0, nos pontos de cruzamento com outras
e trada' de fel'ro ou de rodaaem e em outro' ponto mais conve
nieute ao movimento de importação das grande regiões pro-
ductora ; .

3", promover o povoamento da terra marginaes ou proXlmas
á e t·rada , como ficou e tabelecido no decreto n. 6533, de 20 de
junho de HJ07, na clausula VIU e seus paragrapho~, refel'~ntes ás
linl1as de conce ão da Companhia Estrada de Forro de . Paulo
Rio Grande do, ul'

b) o contracto com a Ama.;on Teleg)'apk Co;npa~y, dJ. modo a
pol-o em condição de pOtlor a emprezd. roelhol~servir os wteres.;es
O'erae' da reO'ião do Ama.zunas, pola modificaçao das taxa telegra
phica ,collo~açã de cabo duplo. aU!5mento da linha actual ou por
outro melhor,lmentos que a experiencia houver indicado, e. para
tal consoguir, renovarâ. o roe mo contracto, -i as,iro entlluder con
veni nto.

IX. A applica.r o aldo do credito de 4 9: 000;. aberto ue ar
càrdo com o u. Xli do art. 35 da lei n, 1517, de 3U de dezembro ue
19 )G, na.' pre'taçõe do empre'timu a que rofere, nã.o realiza <J. no
ex rClcio de 1907.

X, A subvoncionar na razão de 4:000 por kilometI'o de estrada
con truida a, emproza ou particulares qu~ organjzar~mo seI'viço
de tran porte de pa sagoiro' ou m lrc1uorla por mOlo de ._ilUto
moveis indu 'triae, ligan lo dous ou mai E ·tados da UUlao ou
den&ro de um ó E tacto. Este favor é relativo ao Estados ou mu
nicipios que organizarem o Ol'viço de q.ne t.ra.ta o.P!e ente artigo,
observadas, em ambo O' casos, a. segUlnte' condlçoe: .

1" a strada obedecorão, em todo o eu percur o, as con-
diçõe; 'technica' exigidas pelo re 'ulament quo erá expJ'<1.i~o para
a execução de to serviço, devendo aproveitar a uma 011 ma.l 1.<.1<;.<1
lida.de.> impoI'tiLUte, 'ob o ponto de vista cconomico. ou a.dmwls
trativo. it juizo do Gov,'rno Federal, quando con tl'ulda. per em
preza.' on particularo ;

2", a subvonção ó e tornar,í. eif ctiva quando o .fiscal do Go
vomo pa,go pelo' int res. a.dos. mediante quotas recolhida ao The
'ouro, seme trai mente, declar11r que as e'tl'ada . <?,U os trechos
promptos e.'tão con truldo do ;wcôrdo com as condIçoes techlllcas
exi"ida polo reglllamentoupra referido;

3", o pagitment da. subven ão '6 'e clfectuará qu:ando a'
e tradit' estiverem onclllidas de extl'omo a oxtremo ou tIverem,

15. E la I i autoriza o Governo a. con truir um3 sll'ada de ferro quc,
p3rlintlo dI! Timb', no ESladô da Bahia, vá terminal' em Pl'opriã, no Es
tado dc Sergipe,

16. .Idem, irjem.

pelo menos, 120 kilometros construidos com todas a regras de
arte e de accôrdo com a' condições technicas exigIdas pelo regula.
mento;

4a , f'ntre o' favores concedidos ás linhas de automoveis não !1

incluo o pl'ivilegio de zona. Os concessionarias destas linha teem.
direito ,ámente ao uso e goso exclusivo das linhas que para aquelle
fim houvurem construido e do~ terreno e:strictamente indi pen·
savei á sua. conservação.

XI. A entregar ao governo do Estado de Sergipe a quantia de
220:000', como indemnização da importancia por oste mesmo go
verno fornecida ao Governo Federal, para a. despeza dos e tudos da
Estrada de Ferro Timbó a Propriá., abrindo pd.ra e "e fim o neces
sario credito.

XII. A realizar as obras necessarias ao molhoramento dos
port.os da Republica, de accordo com o decI'eto n. 6368, de 14 de
fevereiro do 1907 17 , podendo realizar a' neces:arlas operaçõe ue
credito.

xm. A mandar fazer os estudos necess trios para proloncr:l.
menta da E. trada de Ferl'O do Estado da Parallyba do No['te, tr·('
cho da Alagôa G1'd.nde a Areia, podendo de'pender até a quantia
de 20;000 '000.

XlV. A firmar a convenção para a permuta de encommend.
e o lLccôrdo para a assignatura de jornae , e~tabelecido.' n~ IV
Congresso Postal Universal, de Roma, reorgaUlzados os seevlç03
para tal fim.

XV. A abrir o credito de 43:970"037 para liquidação de conta ,
relati va" ao exercicio de 1905, da E'trada de Ferro Oeste de :\Iina '
e que deveriam ter sielo paga pelo aldo de 94:326 90~, ~a verba.
con;iO'nada para os serviços da me ma estrada. no refendo oxer-
cicio~pel0 art. 13 da lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1904. .

XVI. A conceder, de accõrdo com o regul.1mento que expedir,
á primeira-Cooperativa Vinicola-qu,e e fundar d~ accordo coJ?l
a respectiva lei, em cada Estado Vlt1:mltor, o prem10 de ccrn ré s
( '100) no maximo, por litro de vinho exp lrtado. . _ .

Este premio eeá pago até ao maximo de. um milhao de.litJ:os .
não será percebido, si a exportação fôr infer10r a cem mil lltros
(100.000 litros).

XVII. A c nceuer a subvenção aDUltal de 30:000' á. compa
nhia que fizer a navegação do Alto Parnahrba, ~ tado do Piauhy.

X.VIU. A innovar o c3ntracto com a Companhia Pet'nambucana
de Navegação, por igual prazo e sem augmento de ubvenção, ou
a contractar com quem ma1Ore- vantJ.gen o.lfcrec r. .

XIX. A mitlldar pro eguir a:s obras lllterromplda para o
l'eve timento da.s mara8U.' e barraaem do vallo Ul'ande de IgHap',
de accàrJo com os estuOdo feito pelos engenheiro" ·e.rgio _abota ,
Martinho de :\Iorae e Carlo Greenhalgh, com as modlfica<:ue 9-ue
a' circumstancias determi 'larem , abrindo para e!'se fim os cre 110':
nece·sarjos. .

X:. .-\ mandal' e tudar a barr<l. do rio Cotinguiba, ergIpe,
e de accôl'do com estudos a,nterioros do engenuetro Ceenadak.
e~l 1875, c W. Milner Roberts em 1 I, determinar e exe~lltal' O'
melhoramentos nace 5arios para garantit: a maior profu~didad~do
cann.l e 'ua permanencÍit, abrindo pa.ra isso o nece sar10 credIto.

x.'U. A contractar com a Companhia E- rada de F~~l'ro óe
Goyaz, ou com quem m:J.is vantagens olferecer. a cOllStrucçao: .

lo, do prolongamen o do rama.l de Araxá-Uberaba, pelo mamo
cipio do Prata e de ViUa Pla~ina até ~ margem do 1'10 Pal'an.a
hyba, no ponto mais convemente, abaIXO da cachoelra Dourad ,
nos termos da lei n. 1126, de 15 de dezembro de 190~;

20 , de um ramal que, partindo de ponto convemente do pro
10ngament'l e passando por Monte Alegre, em ~liila , vá terffi.lllar
em Jorrinhos, no Eshdo de Goyaz. . ' .

XXlI. A expedir novo regulamento para o serVlÇD ~e .d~ trl
buição d 'agua ao predio da Capital Federal, om sub tItUlçao ao
appro\Tado pelo decreto n. 3056, de 2-! de OUtubI'O de 1 ~8. .

xxm. A fazer reverter para. a As'ociação de As~ .tenma a.o~
Operario~ da E trada ele Ferro Oeste de Minas, a seu JUlZO\ ~ pro
dU.:lto da multa' applica.da ao pessoal da me m' e~trada de 1erro.

XXIV. A providencial' para que ~ja. executado o ontr; ~
com a City 111lpl'ovemeltts, na parte relatIVa. aolanç.1mento de :to~a
servidas e materias fecaes fóra. da barra, po~en,10, no caso de 1 e
cusa da compaubia,. se incumhir d~ execuçao da' obra. , proce~er
á concurrencia, abrmdo os nece"~arlO. credItos.

17. Dccreto D. 6368, do :l·í ce fevcrci.ro de 19(17 - Modir~ca o t'eyiP?ó~
especi.al para o~llcuçiio das ob~as tle m lhoramoulo de porlo~. aslnbc CC! •

pelo Jecl'cto n. 1859, de S de junho de 1903.
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XXV. A estabelecer uma linha de navegação no rio Iç.í. até
Cttthué.

XXVI. A mandar examinar os trabalhos de Oswaldo de Faria,
sobre electricidade, ou,indo para i so o Club de Engenharin..

Art. 23. Na execução dos serviços deste Mini terio,a prestação
de contas do primeiro adeantamento não é indi pensavel para a
realização do egundo, não podendo, entretanto, se realizar o ter
ceiro adeantamento, em que a prestação de contas do primeiro e
ache liquidada, seguindo-. e a me ma dispo ição em relação aos
subsequente .

Art. 24. Fica dcrogado o art. 19 da lei n. 3018, de 5 de no
vembro de 1880, para o fim de poder o Governo celebrar contractos.
por tempo nunca m",ior de dous annos, quando estes ver arem sobre
r1'órnecimentos de materiaes impre cindiveis á man utenção dos ser-
Tiços industriae' a carrro de te 1Hinisterio. .

Art. 25. Os pagamentos do' 'aldos do depo ito de vale intel'
nacionaes e das de peza de transito territorial e maritimo serão
feitos aos correios credore . por meio de saque, toma los directa
mente pela Directoria Geral dos Coreeio .

Art. 26. Continúa em vigor o di po itivo contido na lettl'a b,
do n. XI do art. 15 da lei n. 1453, de ::lO de dezembro de 190-, om
a alteraçõe constantes da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906,
e mai~ a da proporção da clausula 5" de 10 para eis kilometro ,

Art. . 7. Continúa em vigor, no que não se a har expre a·
mente revogado, o art. 36 da lei n. 1617, de 30 d dezembro
de 1906.

Paragrapho unico, O~ mesmo' favore erão conce~ido:: 1,5 es·
trada de rodagem que ligarem os logares Bagé ou nova Empreza,
no Acee, a Mercede ou Senna 11adureira, no laco, e a toda' a es
tradas que communiqnem dous rios navegavei ,na região do Acre.

Art. 28. Fica approvado o accordo celebrado, ex-vi do art. 14,
D. XX da lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1904. e restabelecida a
autorização para a abertura do credito necessn.rio ao re,pectivo pa
gamento.

Art. 29. O PI'esidente da Republica é autorizado a despender
:pela repartição do Ministerio da Fazenda, com O" erviços designa
dos nas seguinte verba, a quantia de 29.186:849 069, ouro, e a de
89.848:81 '868, papel, e a app1lCar a renda especial, na amma de
16.214:333$334, ouro, e 18.49d:369$570, papel:

1. Juros e mais despezas da di
vida externa•.. " •••.••.•

2. Idem e amortização do em
prestimo externo para o
resgate das estradas de
de feero encampadas....

3. Idem idem do.> emprestimos
interno •.••.••..•....•..

4. Idem da divida interna fun-
dada .•..........•..••...

5. Pensionistas .....•.•.•....•••
6. Aposentados _..••...
7. Thesouro Federal. .
8. Tribunal de COnta:5 .
9. Recebedoria da Capital Fe-

deral ...•...•......••• _.
10. Caixa de Conversão e secção

de cambio-Diminuida de
30:000 , por terem sido
suppl'imidos os logares
de pl'esidente e vice-pre·
sidente, competindo o ven
cimento de 24: 000$ ao

, director, na fórma do
decreto n. 1701, de 29
de a,'!osto de 1907 18 • Au-

l- gmentada de 3:000 para
completar o pagamento
dos vencimentos do chefe
de contabilidade, que fo
ram elevados a ~5:000'

Ouro

18.550:448"889

8.264:880'000

929:284$000

Papel

7.904:400$000

25 .756:084$000
8.239:994$612
2.752: 191 '173
1.263:258$000

576:000$000

472:200$000

11.
12.

13.

1·1.

15.

16.

[7.
18.

annuae , e ·ma.is 2:400'
para o pagamento de um
continuo, .•.•......... , ..

Caixa de Amortização ...•..
Casa da r.loeda-Augmentada

de52:000 , endo: 30:000
na consIgnação «e1'vi
ço extraordinal'io» e
22:000' na consignação
«Machina e uten ilios» ..

lmpren a Nacional e Diario
Official - Augmentada de
5 0:000', endo 300:000
para o p soai amovivel e
2 O: 000 -. para a dl'speza
de material. acquisição de
dua machina rotativas,
seis de impre ~ão typogra
phica. tres de impre ão li
thograpltica, tres cortadores
e sei' co edores com o re-
pe ·tivo motor e[ectri-

coso Accrescentando na sub
con ignllção para expedi
ent : ineIu iv assignaturas
de re,i ta ejorna .......

Laboratorio acional de Ana-
1yse .

Admini tração e 'usteio dJ'
proprio nacionaes .

:LelegaclD. do The ouro em
Londre .

DeleO'acias fiscaes ..•........
Alfandegas-Augmentada de

1.156:09 010, a saber:
de 318:74U, correspon
dente a 20 % de au
gmento nos vencimento
do guardas das alfande
gas da Republica, na
fõrma do decreto n. 1662,
de 27 de junho de 1907;
de 627: 98 ,na con-
ignação para a da Capi

tal Federal, sendo: no
pes oa1 da administra
ção, 354:500 , para ele
,ação do ordenado, e
211:884$010 para au
gmento do nuroaro e va
lor das quotas, de accor
do com a talJella a que
se refere o art. Ioda lei
n. 1743, de 3 de outubro
de 190i 19 ; e na sub-consi
gnação «Força do guar
da », 57:6 ,O ,paea mai
20 guardas a 2:,00 , cada
um. e 4:000 para a gra
tificação annual de 200.'
destinada a fardamento
de cada um dos me'mo
guarda, em execução do
art. 20 daqueUa lei; da
33:67 " na consignação
para a da Bahia, D 
Pessoal das Capatazias,
para elevação das actuaes
diarias, sendo: 1:098 ' dos
tres conferentes a 5$,
8:784$ do 12 manuadores
a 6 , 14:640' dos 40 tra,-'

Ouro

500:000 'DOO
200:000 '000

52:200"000

Papel

432:400$000
399:966$000

860:_06$000

2.529 :080$000

137:400$000

76: 40"000

2.212:46 005

18. Decreto n. 1701, de 29 de agosto de 1907 - upprime os 100'ares
.. <ie presidente e vicp-presidente da Caixa de Conversão, cr ando '& ele

à.irecto~. (Diario Oflicial n.207,de 1 de setembro de 1907.)

, ,

,,.
,,.

19. Fixa o numero, classe e vencimentos tlos empr '~ados tias AI
falldegas do Rio c de SanLos. (Dia"io Oflicial n. 236, de 6 de ouLllbre
de 1907.) .
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20. Fi."u o ntlmero. class. e vencimentos dos empl'eooados das Alfande·
gas do Rio o de Santos. (Dial'io Ofllcial n. 236. de 6 de outubro dê 1901.)

balhadores a 4$500 e
9: 150 ' dos 50 trabalhado
res a 3 '·00 ; de 1:50 na
. ub-conaignação-Pe paI
das embarcações, da de
Pernambuco, para farda·
mento dos })atrões de
escaleres ; de 16:320 • no
-Material da consigna
ção para a da Parnahyba.
~endo: 15:000· para acqui
sição de um guinda te e
I :32 ' para elevação a
3:000 ' do a.luguel do pre·
dio onde funccionu.; de
391 :900' na consignação
para a de antos, endo:
no - Pe oal da adminis
tração. 134:t50 para ele
vação do ordenado e
76:50 para augmento do
numero e alor das quo
tas, de accôrdo com a
tabelia a que e refere o
art. 3° da lei n. 1743,
de3 de outubro de 1907 2°;
18:600 para augmento
do ol'denado do pessoal
das embarcaç-es. de ac
côrdo com:}, me ma ta
belia; na ub-consignação
- Força dos guarda,
3:000, ' para. mai um sar
gento, 144:00d para mais
50 guarda a 2:8 O cada
um. e 10:')00 par a
gratificação annua! de
200', de tinada a farda
mento de cada um do
m 'mos <1ual'da e um
argento. em execuç.ão do

art. 4° do citada lei, e
no-~1aterial,mais 5:000
na snb-con ignaçfto - Di
ver a d p&za; de 6:720.'
na consignação da de
Porto Alegre para au
gmento de 40" mensaes
a cada um dos patrõe
de e caleI' e de 40 men
sae a cada um dos 12
marinheiro'; de 4:000'
no-Pe;;; o~l de adminis
tração da do IUo Gr,mde
do uI, por erem calcu
ladas 48 quot<1.s na ra
zão d,: 1.2% obre a
lotação de 5,0 O:uOO' e
nã c mo e ,tá. na tltbel
la em vigor. Augmen
tada de mai 604:3 3 '
endo: 102:520 pa.ra pes

soal, mat l'Íal e ue peza
c m a iII 'taUaçiu da. AI
fande,!iJ. de . Franci co,
conforme a ta mllaannexa
a.o d e c l' e t o legl"lati \70
n. li71. de 7 de novem
bro d~ 1907 (L'on ignaçã
nova.) ; 500: 000:j para de 
peza illlprol'j tét' e ur
gentei, ,üu..{UtllS de ar
mazens. acq'lÍsição de

• 1
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lanchas, escaleres, barca.s
de vigia, etc.; e 1:863:' na
sub-consignação "Porcen
tagens» da. consignacão
«AJ randegadaParabyba»,
ficando mantida a lota
ção de 90J: 000$. e ele
vada. a 2. 107 % a razão
e a 173 o numero de
quota', em virtude do
decreto 1e g i s la t i v o
n. 1591, de 20 d dezem
bro de 1906. que creou o
logar de O'uarda-mór....

19. Mesas de Rendas e CoIl'!
ctorias -Augmentada de
23:209 ' 00. curresponden
tes ao augmento de 20 %
no vencimentosdo' guaro
dru das Mesas de Rendas
da Repub1ica.Allgmenta
da de mais 5:360 ' na con
signação cCollec oria de
Cabo Frio», endo: 2:000 '
para compra de um es.:a
ler destinado ao serviço de
fiscalização da coliecto
ria; 1:200 para um
patrão do escaleI' e2:160$
para dous remadores ....

20. Empng,Ldos de repartições e
log Lres extinctos - Au
gmentada de 58:283~010,

para pagamento dLsvenci
mentos do in pectorcs ex
tincto das alfandegas de:
RiodeJaneiro,19:9')0 428;
Pernambuco, 13: 99\:!. 960;
Par Lhy ba, 6: 192.~300; ~a
tal, -t: ::l85. 712 ; Pa.rnahy
ba.,4: Oll,'OOO; Maranbão,
8:~18-1'610. Diminuida de
7:200. ·000, importJ.nciado
vencimento do inspector
da extincta The Juraria
de Fazen.la de S. Paulo,
C Ietano Alberto Munhoz.
que falleceu .

21. Fiscalll.ação das reputições
de Fa7.enda .

22. Fiscaliz ção e mais de:;peza
dos Impo to' de COll'umo
e de traosporte-Augmen
t>lda. de 25" :000 ' para as
púrcent 1gen dia.ria c ou
tras espljzas. inclusi,e o
m'/terial. Augmentadade
300:000$ para pagamen
tu de 'ellos rabrICado no
e~tr 1Il"elro , ..

23. Commi~'ãl de 2% na venda
de estampilha , , ..

24. Ajudas e custo .
25. Gratificaç-ão por rviço tem

POI"MIO' e extraordina-
ri IS ..•..•••.....••••••••

26. Juro dos bill1etes do The-
80 1'0 .

21. Idem d s emprestimo_ do
co re de orphãos .

28. Idem Jo~ Je o.;itos da Ctüxas
h:ollom'ca' e i\[out~ lle
OcCOl'rJ .

29. Idem iVI~i'S 's ,.
30. Porcentagem pela cobrança.

t:xeclltIVJ. , " ..
31. CDmml 'sle' e corretagen '"

l
l

Ouro

35:00 000

Pa pai

t2.919:39761O

3,981: 727 '800

95:613,668

100 :000$000

3. 119 :600$OOQ

20G:000 000
0:000 O

50:000$000

OlOOO$OO

650:000, 000

9.000:000 000
50:00 000

100:000~OOO
20:QOO$OOO

•l

•

1
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APPLlCAÇÃO DA REi'iDA ESPECIAL

1. Fundo de resgate de papel-
moeda.................. . .

2. Idem de garantia do papel-
moeda.. ... . ......... ... 9. 704:333~334

3. Idem para a caixa de resgate
das apolices da~ estradas
de ferro encampadas.... 160:000"000

• '4. IJ em de amortização dos em-
prestimos internos...... . .

~•. Illem para as obras de melho-
. ramentos dos portos..... 5.350:000 '000

32.

33.
34.

33.

•,C.
37.

....
< •

De-peza eventuaes - Redu
zida de 80 :000' que pas
sam a constituir a. dota
ção da nova rubrica inti-
tulada « ubstituições» .

Reposições e restituições .
Exer.cicios findos - Applicada

a quantia de 3: 16ti :670 ao
pagamento de aluaueis
da ca,a em que mora o
a.~udante do administra
Ilor da CaSit de Detenção,
correspondentes aos an-
nos de 1903 a 1906 .

Obras - Augmentada de réi
1.000: 000.; para cou
. trucção ou acq uisição de
predios destinados á De
legacia FÜical e Alfan
dega de Port0 Alegre,
no Estado do Rio Grande
tio ul; para a obras'no
pl'edio em que funcciona
a Alfandega do Pará, eus
armazens externos e guin
dastes; para a adaptaç'ão
do edificio cm que fun
cciona o SupremoTribunal
Fetleral para nelle ser in
stallada definitivamente
a Caixa de Convel'são,
bem orno para a adapta
ç50 do etlificio em que
1'unccioua ,L Escola de Bel
las Arte para os serviços
do Thesouro Federal. Au
gmentada ainda de réis
150 :000' p'I.1'), reconstru
Gçâo da Alfandega da. Yi
ctoria; ele 80: 000 para
concerto da doca da Al
feLndega da Bahia; e de
30:000 . para obra na Al-
feLndegd. de Aracajú .

Cretlitos cspeciaes .
1~stati tica Comm.'rcial-Pes

soaI, comprehendido o ser
viço da estatistíca iuter
estadual e delegados nos
Estado., 289:440 ; mate
rial, 40:500 000 ... " ....

Substituiç'õe -Para pag a
mento de ubstituiçõe de
empregallo .

Ouro

30:000$000
200:000 000

100:000$'000

325:036:'180

Papel

120:000'000
600:000 000

1.500:000$000

2.7ÓO:000 000

330:000 OGO

80:000;0.000

3.507 :'50 000

6.260:869 '570

2.000:000 000

3.000:000 '000

3.700:000'000

comtanto que ua Lol.alidad ,computad:1 com a do demais credito
abertos, não exceda do maximo fixado, re peHada. quanto á. verba
- Exercicios findo - a di po ição da lei n. 3;)30. de 3 de etembro·
de 1884, :1rt. 11 H. 'o maximo fixado por e-te al'til'o, não e com
prehendem os creditos aberto aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do
Ministerio do Iuterior.

2.° A liquidar os debitos dos bancos, proveniente d :1uxilios
á. lavoura.

3.° A conceder o premio de 100S '])01' tonelada, aos navios que
forem con truido na Republica e cuja arqu :1ção eja.. up rior a
100 tonelada, podendo abl'Íl' os creditos que forem nec 'il.l'ios.

4.° A abrir credito para ultimaI' a despeza com o serviço da
uniformização dos t~rpo: da apolice .

5. ° Aliquidar ·U'l. contas com o I~'tado~, pagando-lhe o que
"eri ficar lhes sel' d "ido, abrindo p;u'a i ,o o nece arios redito .

6. ° A abrir o n ce ario ct'cclitos p:1ra pro eguit' na cunhai!em
de moeda de prata destinada ;l substituiç'ão das notas do Til souro
de 2., 1" e ·~OO .

7. ° A mandar fazer noyos cunho para as moedas de prata
que terão no anverso a ln crípção Estados Unidos do Bra:;il e a er~
do cunho e no reyer o m algari mo e a palavl'al·éi. por extenso.

8. ° A fazer as nee s al'ia opel'açõe de credito p ra on ·truir
adquirir e adaptar edifício proprio para o diver-o' el'viço:
p.ublico~ federaes ne t.a C~pital nos E'tadu , não podendo a quar::
tla de tlOada á arnortlza('ao e ao pagamento d juroil da divida.
contmhida, exceder ã. que e de_pende com o alugueis dos m mo
edificio .

9. o A re titUlr ílS Camara ~lunicipae~do Bom Jar(lim, no Rio
de Janeiro, e Iguape, lU • Paulo, e [i. Prefeitura. de Beilo Hori
zonte, em MimL ] rOles, a importancia do impo to e direitos
aduaneiro, paaos re. pectinLm nt em 1897, 1900 190.2 pela im
portaçã.o do material para o r,-iço de I1ba. tecimento de a.aua e
de envolvimento d força electrica, dispen adas a fonnaLidade
exüridas no art, 2° e 6° do decI'OLo n. 9017 A, de 4 de noyembro de
1890, abrindo para isso o neces ario cradito .

10. A reorganizar o 'erviç'o fi cal de iniJammavei e espIo i,o
ficando prohibido o le pacho obre agua, torna.ndo renda do Estad;
a que provém de -e ser,iço nos trapiches alfand 'gados do porto
da Cn.pitJ.l Federal.

lI. A ceder ao Go,erno do E'tado da Balúa, mediante per
muta, o pl'edio em que funcciona a Deleoacia Fiscal e que é annexo
ao palacio do Governo e á ecretJ.ria de E~tado.

12. A ceder ao Estado de Minas Geme a terra denominada
Bairro Alto, no município de Campanhil., para o fim d el' e tQ.
bel cida uma coloniil. agricola.

13. A entregar ;l mem alfandegada d . Franci.co, em anta.
Cathal'ina, logo (/lle á Alfandega de Florianopolis ja fornecido o
novo rebocador de alto mar, a lancha a vapor Lauro Müller.

14. A adquiril' ou construir o predio de tinado íL Alfandega da
Parnahyba.

15. A reconstruir o predio (proprio nacional) e o ca~s que
servem ao posto fiscal em Amarra.ção, Estado do Piauhy.

16. A re,er o regulamento para navegação de cabJtl'lgem, ap
provado pelo decreto n. 230 I, de 2 de julho de le96. respeitado o
principios da lei n. 123. de 11 de outubro de 1892 22 •

17. A despender até a quantia de 50:000 , com a acqui ição
de um rebocador de tinado tLO serviço de fi. calização da Alfandeoa
do Ceará.

18. -'!: entreaar ao. Club Mili~ar, a titulo de auxilio para a
coostrucçao de seu predlO na Avenrda Central, a quantia de 300:000
abrindo para i o o necessal'io credito.

19. A, mediante accordo com a Prefeitura do Di tri toFer[ ral,
vender ou permutar proprios nacionaes exigidos para serem com
pletados o melhoramentos da Capital Federal.

20 .. A abrir o credito n ce sario para acqui ição d tel'reno~
onde seja construido um predio destinado á Allandega de . Fran
cisco, ou a adquiril-o por compra.

r

16.214:333u ·334 18.498:369S570..
i\rt.. O. E' O Pre idente da Republica autorizado:
1." A abrir, no exercício de 1908, creditos supplementares, até

o ·maxlmo de 8.000: 000$, ás verbas indicadas na tabella que acom
.. ,p,.tllw, a pro, ente lei. A's verbas - 80ccor1'os publicos- Exercicio.

til do. - e Aju(la de custo - poderá o Presidente da Republica
<lhrÍl' ·~reditos . upplementares em qualquer mez do exercicio,

, .
r

,,.
r
r

21. Art. 1i da lei n. 3230, de 3 de setembro de 1 .{ - Por dividas
de exel:cieioB ftndos enlendem-se as que liv rem pOI' ori"'em o pagamenlo
de s~rvlç~s P!estados a.o Esllldo e~ exel'eieios já encerr~llo', em virlude
de an.torJ ..aç'l~ r.oncelltda por leI do orçamento ou por qualquer outra
espeClal, com {nndos decretados nos termos do art. 14 da lei n. 1177, de
9 de set:mbro de ~862, ~olllta_nlo que a importancia dos s I'viços por
pagar nao exceda a conslgnaçao dos respectivos fundos. (OoU., pag. 30.)

22. Ttoi n. 123, do 11 de outllbro de i 02 - Regula a navegação por
cabotagem. (OoU., pa"'. 129.)

r .
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21. A restituir ao Estado do Maranhão a imporf.ancia de arma
zenagens cobrada: e re~ebidas pela Alfandega federal, no mesmo
E tado, sobrc obJectos Importados, livres de direitos de accordo
com o art. 30, § XIII, n. 12 da lei n. 1616, de 30 de dezembro
de 1906 29 , abrindo para esse fim o necessario credito.

22: A.m~nEar imp~imir na Imprensa Nacional as publicações
para dI trIbmçao gratuIta com o fim de propaganda e o relatorio
a~,!al do trabalhos da. Liga Contra a Tuberculose 'desta Capital,
:1JUIZO do Governo, abrmdo pa.ra isso os necessarios creditos.

23. A regulamentar a di posiçõe- do art. 16 da lei de 26 de
dezembro de 1900, relativa ao erviço da Estatistica Commercial,
ampl.ia~do-as de mod~ a attender á exigencias da organização da
c tatIstICa de exportaçao para o exterior e para o commercio inter-

tadoal, esten.d ndo á navegação de cabotagem as obrigações im
])0 tas aos navIO e trangeiro, entrando em accordo com os Go
vernos dos I!: tados para. uniformizar os serviços que dependerem
de ua cooperação e expedindo o competente regulamento, no qual
poderá impor multa. até o maximo de 500 '000.

Art. 31. Na vigencia desta lei, nos Estados onde não houver
solicitadores de fazenda, a commissão a estes concedida pela lei
n. 242, de 1841, será percebida a titulo de gratificação, pelos pro
curadores fi cae~.

A.rt. 32. A de peza. com funemes do funccionarios publicos e
com o pagamento de ajuda de cu to ficam ujeitas ao registro
a posteri01'i do Tribunal de Conta, nos termos do art. 16-l no
r guIamento que baixou com o decreto n. 2-109, de 23 de dezembro
de I D6 24.

Art. 33. Fi am approvado os crcditos na somma de, ...
1.104:510'850, ouro,. e 33.762:0\/9 -!O8, papel, constantes da
tabella A.

A.rt. 34. 1 o xercicio d'L pre ente lei poderá o Presidente da
Republica abrir redito. supplementares 1)ara as verbas incluidas na
t:1bella B,

.\rt. 35. O Mini -terio da Industria, Yiação e Obras Publicas
fo~necerá. aos demai Mini teria os elios otl:lciaes pa;ra as respe
tlva correspondencias postaes e telegraphicas, debitando-lhes as

devida importancia, de accordo com as requisições feita.
A.rt, 36. Emquanto p lo Thesouro FederaI não forem distri

buidos os credito votado" para o diver"os Ministerios, continuarão
m vigor, independente de quae quer formalidade, as tabellas de

di tribui<;ão ii~itas para o exercicio anterior, com as modificações
con iO'nada na. lei do orçamento vigente.

Art. 37. Para pagamento da porcentagens ou quotas devida
ao t'unccionario encarregado da. ti calização ou arrecadação das
l'enda pelo exce- o entre as importancia con jgnadas na lei e a'
que torem arrecarlada, erão abertos pelo Presidente da Republica
no trime tl'e adtlicional os re pectivos creditos supplementares,
flue erão submettido ao regisfro, a IJosleriori, do Triblmal de
COnta.

Art. 38. O operario e jornaleiros de todo~ os serviços publi-
o da niã, sempre que comparecerem no dia immediatam nte

anterior e no dia immediatamente eguinte áqnelle em que o
ponto 101' facultativo por ordem do Governo, receberão tambem o
alario des e dia.

Art. 39. Ficam exten h'a a toda a~ cidades da Republica;
onde houver hospitae ele caridade e me as de rendas alfandegadas,

di 'po 'ições contida no capitlIlo XV e todo os seus artigo da
Nova Consolidaçeio das Leis das Alfandegas c Mesas d~ Rendas da
Republica.

Art. 40. Continuam em vigor as dispo ições : do art. 32 da
lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 2:; ; do n.rt, 27 da lei n. 834, de

23. Lei do Orçamento para 1907.

2-l. Decreto n. 2-í09, de 23 de dezembro de 1 96- Art. 164 (tl'an cri pto
na nota n. 54 ti lein. 1453 de!30de dezembro de 1905). (Coll.,pag. 23
c 824.)

25. Art. 32 da lei n. 957, de 30 de dezembro do 1902: «Todos os
pagamentos de despeza de materiaes serão ccntrali ado no Thesouro
ou nas Delegacia, com e 'cnpção daquelle que forem feitos pelas So
CI'elarias do Congresso ou pela Mordomia do Palaeio do Governo e
dos qUo.l, observada aquolla eenlralisação po sam retardar a marcha dos
respectivos sel'viço. pao"amontos que continuarão a ser elfectuados
pelas propl'ias repartições, depois de habilitados. mediante rell"istro

(prévio do dislribuição de cr dilos, ouvido o 'I'he OlU'O sobre a eonveOlencia
lle serem feita as referidas dcspezas pela' Contaclorias rb pectivas.~

. ,

n

30 de dezembro de 1901 ta; do art.28 da lei n. 1145. de 31 de
dezembro de 1903 ", e do art. 30 n. VIII, da lei n. 1616, de 30
de dezembro de 1906 28 •

A.rt. 41. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1907 190 da Republica..

AFFOr\ o AUGUSTO ~10REIRA PE:'\r\A.

David Campista.

26: Art. 27 da ~ei n. 834, de 30 de dezembro de 1901 :-(Os trabalhos
I!raphlCos e accessol'\OS das repartições e estabelecimentos publicos da
Capital Federal, para cuja despeza são consümada verba nesta lei
serão executados, exc1usi\'amente, pela Imprens"a Nacional, não devend~
ser ordenada, nem paga despeza alguma, por conta das mencionadas
verbas, senão de conlormidade com este preceito. Exceptuam·se desta
regra os serviços peculiares da Alfandega (la Capital Federal e os da
Repartição de Estatistica que continuam a ser feitos nas omcinas typo
graphicas destas repartições,

Paragrapho unico. S6 por ordem expressa do Mini tro da Fazenda
e nos termos determinados no decreto n. 1541 C, de 31 de a!!osto de 1 \:13,
poderá ser feito, na mesma Imprensa, qualquer trahalho ~para parti·
culares, e, gratuitamente, s6 com autorização legislativa.»

;n. Art. 28 da lei n. 1145, de 30 de dezembro lle i901: «A im
portancia das verbas votadas nas leis de orçamento, para os trabalhos
I!raphicos e accessorios das rel?artições e estabelecimentos federaes da
Capltal da Ilepublica, não sahira do The ouro.

A' proporção que e ses trabalhos forem sendo xecutado' pela Im
prensa 'acional, na fórma da le,lTislação em vigor, á \ista da requi
'ição da repartição respecti\'a e da conta da Imprensa, a e ta será cre
ditada a importancia dos serviços feitos, ate o maximo da yerbas
votadas para cada repartição ou estabelecimento ,"

28. Art. 3° da lei 11. 1616, de 30 de dezembro üe 1906:-E' o Pre
siclente da Republica autorizado:. . . . . . . . . . . .. . .. .. .

VIII. A rever o regulamento n. 5072, de 12 de dezembro de 1903
(SObl'C companhias dc segul'os mal'itimos e telTcstres) sob as scguinte
bases:

a) Con olidar em um só re"'ulamento as dispo ições do decreto n. 4270,
de 10 de dezembro de 1901 segundo a alterações feita pelo decreto
n. 5072, de 12 de dezembro de 1903, em virtude da lei n. 953. de 29 de
de2embro de 1902, art. 2°, n. 12, que autorizou a sua ren~ão e a da lei
n. 1144, de 30 de dezembro de 1903, art. 25, §§ 1° e 20 e lei n. 1316, de 31
de dezembro de 1904, art. 20, n, 14, regulamentada pelo decreto n. 5466, de
25 de feyereiro de 1905, obsenando na mesma as se"'uintes dispo.ições :

La As clespezas com a repartição da secretaria da ln pectoria de
eguros serão custeadas com as contribuições que. consideradas como

impo to, pagarão as companhias de segl1ros, cm goraI, que e tiverem
funccionando sob qualquer regimen, ou vierem a 'funccionar, quer sejam
nacionaes, quer e trangelra , e sprão fixadas por igual para toda a
companhias, independente da contribuição que a esta ultlmas cabe por
força do art. 54 do regulamento n. 5072, de 12 de dezembro de 1903.

2. a A companhias que pretenderem reencetar operações, reabrir
a~encias já autorizadas ou estabelecer novas agencias. desde que para este
111timO caso dependam de autorização especial do Governo só o Eoderão
fazer desde que préviamente se sujeitem ao regimen geral das lei em
vigor.

3.a A companhias que. funccionando sob o regímen dos arts. 8°
e 9° do regulamento n. 5072, de 12 de dezembro de 1903, renovarom on
prorogarem os prazo dos contractos de seguros terre tres e marítimo
emittidos ate a data em qne fór expedida a consolidação ou que dessa
data em deante elfectuarem noyos contractos de se"'nros. serão obrill"ada a
constituir no Brazil uma reserva de 20 % dos lucros liquido yel'lficados
annualmente, nos termos do art. 20 , n. 2 do regulamento n. 5072, de
1903, sob pena de lhes ser cassada a autorização para funccionar.

4. a E' nullo todo o contracto de se"'uro que fõr parte de maior
importancia segurada e não contiver declaração especificada das im
portancias se"'uradas, prazos e nomes dos demais seguradoros.

5. a Incorrerá na multa de 10 % sobre o valor do contractos, que
infrinf!irem a di po. ição do paragl'apho supra cada um dos cOJ?tl.:~
ctantes que constarem dos contractos ou de quaesquer documento lOdl-
cativo, que forem apprehendidos. .

6. a erão s 'l1ados O rubricado. nos termo do Codi~o Commer~:Ial,
os livros de rea:i tI'O da apolices emittida ou renonda , que todas as
companhias dé seguros, de que tratam os paragraphos ~upra, fica~
ohl'itl"adas a manter em dia, sendo facultado o eu exame a Ln pectorIa
de Sea:ul'os, sempl'e que o exigir.

bf'l'orlos os "'eneros de exportação só poderão lcl' ue racho pc.las
Alfandegas da União clepoi de exhibido o documento de ses;w'o f('i~o em
qualquOl' comp:>.nhia nacional ou estrangeira, autorizada a funcClonar
no paiz,

o) Poderá el' clispensada a exhibição do documenlo do seguro de que
trata a lettl'a anterior, sub tituida a deelaração do proprietario do g nero •
de que a exportação é ~ ita, correado o ri 00 por onta da faz(lndao »

•

, ,
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TABELLA-A

LEIS N. 589, DE 9 DE SETEMBRO DE 1850, ART. 1·, § 6° E N. 2348,
DE 25 DE AGOSTO DE 1873, ART. 20

400:000 000

Papel

80:000$000

7:037$468

80:000$000

24:465' 68

80:000 000

18:015$000

249:9 3 149

618:750$000

011~O

,
....... lO o

Decreto n. 6241, de 22 de novembro
de 1906

Credi.to para occorrer ás despe
zas com o serviço de steno
graphia, revi ão, redacção,
impressão e publicação dos
debJ.tes do Congresso Nacio
nal dUl'allte a proroeação das
sessões até o dia 2 oe dezem

bro de' 1906........•........

Decreto n. 6239, de 22 de novembro
de 1906

credito supp1ementar para ex
ecução da lei n. 1.546 de 5
de novembro de 1906 .

Decreto n. 6240, de 22 de novembro
de 1906

credito supplementar para occor
J'er aO pa\{amento do ub'idio
do membros do Conl{re so
Nacional durante a proroga
ção da e>isão até o dia 2 de
dezembro de 1906 .

viço de stenographia, revisão,
redacção, impre são e publi
cação do debates do Con
gresso Nacional durante a.
prol'ogação da sessão até 2 de
outubro de 1906 .

Dec~'eto n. 6159, de 1 de Otttubro
de 1906

Credito supplementar á verba 
occorro publicos - do exer-

cicio de 1906 .

Dec1'eto n. 6175, de 15 de otdubro
de 1906 .

Credito suppl mental' á verba
n. 15, do orçamento de 1906,
para occorrer ás de pezas com
guardas civis ..

Dec1'eto n. 6188, de 22 de outubro
de 1906

Ct'edito supplementar para pa
gamento do ub idio do mem
bros do Congresso Nacional
durante a prorogação da ses
são até 2 de novembro de
1906......................••

Dec1'eto fi. 6189, de 22 de outtcbro
de 1906

Credito sUP"Plementar para occor
reI' ás despezas com o erviço
de stenographia., revisão, re·
dacção, impre ão e publiea.
ção do deba.te do Congres o
Nacional durante a proroga
ção das se ões até 2 de no-
vembro de 1906 ..

Dec1'eto n. 6226, de 13 de 7'lO'Dembro
de 1906

Credito supplementar á verba
n. lO, do orçamento de 1906,
para ocrorrer á.s despeza
com o augmento dos venci
mentos dos empregados da
Secretaria de Esta.do.•......

Papel

2:612$000

2:400$000

17:344$894

50:000$00G

75:000$000

618:750$000

133:740$517

300:000$000

4:200$000

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores

Ouro

Decreto n. 5830, de 8 de jal1eü'o
de 1906

Credito "para pagamento de ajuda.
de custo ao bacharel José Mo
reira Alves da Silva, juiz de
comarca do territo1'io do Acre

Decreto n. 5863, de 22 de janeiro
de 1906

Credito para pagamento dos ven
cimentos de um official e de
um amaDuen e uo 8upremo
Tribunal Federal e da grati
ficação de dous aux.iliares....

Decreto fi. 5894, de 12 de feuereiro
de 1906

Credito supplementa.r li. verba
Soccorros Publicas-do exer·
cicio de 1906 , .

Decreto n. 5910, de 5 de março
de 1906

Credito supplementar á. verba,
80ccorros Publicos - do exer-
cicio de 1906 .

Decreto fi. 5947, de 26 de março
de 1906

Credito supplementar á verba
80ccor1'os Publicas - do exer-
cicio de 190 .

Decreto n. 5986, de 23 de abril
de 1906

Credito supplementar á verba
Soccorros Publicas-do exer
cicio de 1906...•...•...•••••

Decreto fi. 5991, de 30 de abril
de 1906

Credito para pagamento do pre
mio de viagem ao Dr. Aloysio
de Castro..•..••.•..••.••...

Decreto fi. 6031, de 9 de julho
de 1906

Credito supplementar á verbcl
- Soccorros Publicos - do
exercicio de 1906. - .

Decreto n. 6135, de 10 de setembro
de 1906

credito para o pagamento dos
vencimentos dos delegados de
saude dos portos de S. Fran

, cisco e It jahy .•. '.' .....•..•
'Decreto fi. 6144, de 17 de setembro
. de 1906.
Credito supplementar para o pa

gamento do subsidie dos mem
bros do Congresso Nacional
<1urante a prorogação da ses-

• são até 2 do outubro de.1906
Dec~'eto n. 6145, de 17 de setembro

de 1906

.. Credito supplementar para paga
me~to das despezas uom o ser-

, , .
r

• " .

..

"•
•

,.
•

,r r

•
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Ministerio das Relações Exteriores

Ouro

Ministerio da Guerra

Ministerio da Marinha

Papel

Papel

237 068

~:'712$485

2:787$500

Papel

190:490$141

350:000 000

150:000$000

493:947$597

223:200$01lO

26:100$000

1.212:423$135

1.559:961$640

1.013:120$506

32:300 000

2.312:433$805 •

Ouro

99: 133 ':J~9

99:133$299

art. li do Tratado firma.do
em Petropolis, em 17 de no·
vembro de 1903 ..

Decreto n. 6263, de 13 de dezembro
de 1906

Credito supplementar para pa
gamento da differença de
vencimentos a diversos mem
bros do Corpo Diplomatico ...

Decreto 11. 591.8, de 7 de ma"ço de 1906

Decreto n. 6118, de 22 de agosto de 1906

Credito supplementar a diversas verbas do orça
mento de 1906, para execução da lei n. 1473,
de 9 de janeiro de 1906 ..

Decreto n. 6237, de 22 de novembro de 1906

Credito supplementar á verba - Secretaria de
Estado - para execução da lei n. 1555, de 13
de novembro de 1906 .
Decreto 11. 6411., de 1.4 de março de 1907

Credito supplementar á.s ,erbas 25 - Fretes, pas
agens, ajudas de cust1, etc.-e 2ô&-Eventuaes

-do orçamento de 1906 .
Decl·eto. n. 6430, de 27 de março de 1907

Credito supplementar para pagamento do augmen
to dos vencimento' aos lentes cathedratico ,
substitutos e professores da Escola Naval, no
exercicio de 1906 : '"

Credito supplementar para a execução do decreto
legislativo n. 1473, de 9 de janeiro de 1906••
Decreto fi. 6235, de 22 de flovemln-o de 1906

Credito supplementar para occorrer á. despeza
com o augmento de vencimentos dos empre-
gados da Secretaria de Estado .

Decreto n. 6327, de 17 de janeiro de 1907
Credito supplementar para occorrer á despeza com

o augmento de vencimento do empregados
civis da Direcção Geral de Saude e da lnten
dencia Geral da Guerra,durante o exercicio de
1906........................•............•..
Decreto tI. 6385, de 28 de fevereiro de 1907

Credito para occorrer ao pagamento do pessoal do
cente dos ln titut.ls Militares de En ino, de
accordo com o decreto legislativo n. 1500, de I
de setembro de 1906, nos exercicios de 1906 e
1907 .

DecI'eto n. 4609, de 14 de mal'ço de 1907
Credito supplementar á verba 15"'-Material-c0fi,

signação n. 32-Transporte' de tropas, etc., do
orçamento de 1906 .

Decreto n. 4635, de 27 de março de 1907

Credito supplementar á verba 12"'-Ajudas de custo
-do exercicio de 1906.....•.••.•..••.•.•.•••

Papel

1:070$000

9:810$747

Papel

36:827$500

68:000$000

577 :500$000

195:019$591

200:000$000

283: 664$204

4.549:340 438

Ouro

4:200'000

...
................... • e.

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

Decreton.. 6242,de 22 de novembro
de 1.906

Credito supplementar para. a
execução da lei n. 1500, de
1 de setembro de 1906•..•...

Decl'eto ri. 6249, de 29 de novembro
de 1906

Credito para pagamento do pro
fes 01' do Instituto Nacional
de Surdo -Mudo, Jo éRabeUo
Leite Sobrinho, m virtude da
lei n. 1529, de 15 de outubro
de 1906•....................

Decreto n. 6255 de 6 de dezembro
de 1906

Credito upplementar para paga
mento do augmento de venci
mentos de um lente do Exter
nato do Gymnasio NacionaL ..

Decreto 11. 6275, de 20 de dezembro
, de 1.906

Credito upplementar para occor
reI' ao paaamento do sub idio
do membros do Conare so
Nacional durante a proroga
ção da . ões até o dia 30
de dezembro de 1906 .

DeC'·etorl. 6276, de 20 de dezembro
de 1906

Credito para pagamento á Im
prensa l!acional da despeza
com a impressão da obra de
A. Sergipe «A nova luz sobre
o pa sado» .

Decreto tl. 6290, de 21. de dezembro
de 1906

Credito para occorrer ás des
pezas com o serviço de ateno
graphia, revisão redacção,
impressão e publicação dos
debate do Congresso Na
cional durante a prorogação
das essões até 30 de de
zembro de 1906•..•••..•....

Decreto n. 6291., de 27 de dezembro
de 1.906

Credito supplementar á verba
occorros Publicos- do exer-

cicio de 1906 .

lJecreto n. 5912, de 6 de março
de 1906

Credito para occorrer ás des
pezas relativas ao Tribunal
.H'bitral, estabelecido pela
convenção de arbitramento
concluida em 12 de julho de
1904, entre o Governos do
Brazil e do Perú .

Decreto n. 5966, de 14 de abril
de 1906

Credito para occorrer ás des
pezas relativas ao Tribunal
Arbitral, estabelecido pelo

.. ,

. ,

..
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Ministerio da I,ndustria, Viação e Obras Publicas

Decreto n. 5914, de 6 de março
de 1900

Ouro

Millisterio da Fazenda

Credito para a.s despezas com o
proseguimento dos estudos da
Estrada de Ferro de S. Luiz a
Caxias..•.....•.••...•...•.•

Decreto n. 5917, de 6 de março
de 1906

Credito para occorrer ao paga
mento da dilferença de venci
mentos dos telegraphistas da
Repartição Geral dos Telegra-
phos.......•.... , .......•.•.

DeCl'eto ~t. 6008, de 2 de maio
de 1906

Credito para as obl'as de alarO'a
menta da bitola da Estrada
de Ferro Central do Brazil, de
Taubaté a S. Paulo .

Decreto n. 6009, de 2 de maio
de 1906

Credito para as obras de prolon
gamento da linha do centro
da Estrada de Ferro Central
do Brazil .

DeCl'eto 1~. 6029 de 15 de mai@
de 1906

Credito para pagamento das gra
tificações aos engenheiro que
foram incumbidos do recebi
men /;0 e entrega das estradas
de ferro encampadas e depois
arrendadas .

Decreto n. 6fJ76, de 19 de junho
de 1906

Credito para as obras de alarga
mento da bitola da Estrada
de Ferro Central do Brazil,
de Taubaté a S. Paulo ....•..

Decreto n. 6091, de 24 de julho
de 1906

Credito para paga,mento das gra
tificações arbitradas aos en·
genheiros incumbidos do re
cebimento e entrega das es
trad;l,s de ferro encampadas e
depois arrendadas......•...

DeCl'eto n. 6147, de 18 de setembro
de 1906

Credito supplementar á verba
n. 11, do orçamento de 1906.
consignação-revisão da rêde,
novas canalizações, etc .

Decreto n. 6243, de 22 de no"embro
de 1R06

Credito supplementar para occor-
" reI' á despezacom o augmento

de vencimentos dos emprega
r dos da Secretaria de Estado,

em virtude da lei n. 1555, de
13 de novembro de 1906.•••

Decrf-to n. 6278, de20 de de;embro
r de. 1906
Credito par<l. occorrer ás despezas

com o prolongamento dalinba
,do centro da Estrada de Ferro
Central do Brazil. .•..•••.•.

, ,

Ouro

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

•••• t •••••••••

Papel

180:000$000

585:000$000

600:000$000

600:000$000

24:000 000

500:000$000

16:000$000

600: 000$000

5:859${}01

250: 000$000

Decreto II. 6279, de 20 de de;;embl'o
de 1906

Credito para occorrer ás despeza.s
com o alargamento da bitola.
da Estrada de Ferro Central
do Brazil, de Taubaté a São
Paulo.........•............ .

Decl'eto n. 6402, de 7 de março
de 1907

Credito supplementar para paga
mento dos juros do egundo
emestre de 1906 devido' á

Companhia E 'trada de Ferro
Victoria a Mi nas .

Decreto ti. 5840, de 13 de janeiro
de 1906

r:redito para oecorrer á. liquida
ção do debito da União pardo
com o Estado do Rio de Ja-
neiro .•.•.•.....•.......••..

Dec1'eto n. 5878, de 3 de tevel'eiro
de 1906

Credito -para pagamento a JO.>é
Ferreira dos Santos. em vir
tude de sentençajudieiaria...

Decreto n. ~880. de 3 de {e'Oereiro
de 1906

Credito para. pagamento ao Dr.
Godofredo Xa.vier da Cunha.
em virtude de sentença judi-
ciaria•.... , .•.....•...••.•.•

Decre!o n. 5886, de 10 de feverei1'o
de 1906

Credito para pa.gamento a {'roca
pio José Lorena da Silva, em
virtude de :;entença judicia-
ria., •..•.••.••..•........•.•

Decreto n. 5887, de 10 de {e'Oereiro
de 1906

Credito para pagamento a D. The
reza Barbo~a dos Santos, em
v.irtude de sentença ju~cia-
rIa......................•...

Decreto n. 5888, de 10 de fevereiro
de 1906

Credito para pagamento a Pedro
Lobão, em virtude de sen
tença judiciaria•.••.•••••.••

Decreto ti. 5889, de iO de fe"ereiro
de 1906

Credito para pagamento ao Barão
de Loreto, Dr. Franklin Ame
rico de Menezes Daria., em
virtude de sentença judicia-
ria.••••.•.••••••.•••....•...

Decreto n. 5898, de 17 de (e"el'eiro
de 1906

Credito para pagamento aos her
deiros do Dr. Antonio CarIai
Ribeiro de Andrada Machado
e Silva, em virtude de sen
tença judiciaria..........•..

Ouro

2l5:812$560

2l5:S12$560

Papel

600:000$000

3.960:859$901

Papel

248:524$000

84:755$170

1: 164$66-!

5:4 '9 '620

5:421$472

2:875$969

7:848$050

56:529$14()

f'

f',.
,,

, .

..



-75 -

Decl'eto n. 5908, de 3 de março
de 1906

Credito para pagamento a Fran
cisco FerrLlira da Rosa e
D. Amelia Duarte de Oliveira,
em virtude de sentença judi-
ciaria. ....•... ' .•.........•..

Dec"eto n. 5921, de 1.0 de março
de 1906

Credito para as dcspezas com o
serviço de uniformização dos
typos das apolices durante o
exercicio de 1906 , ..

Decreto n. 5922, de 10 de ma"ço
de 1906

Credito para pagamento á Com
panhia Metropolitana, em
virtude de sentença judicia-
ria , , ..•..

Decl'eto n. 5923, de 10 de ma"ço
de 1906

redito para pagamento a M. Bau
man e outro ,em virtude de
sentenç.a judiciaria, .......•.•

Dec"eto 11, 5929, de 17 de março
de 1906

redito para as de pezas de pes
soal e material, no exercicio
de 1906, dos posto fiscaes mix
to do Breu e Catahy, no Alto
Juruá. e Alto Purús., .. , ..•. ,

Decreto n. 5930, de 17 de 1nm'ço
de 1906

Credito para occorrer á restitui
ção do capital pertencente ao
orpbão Oscar Silvino da Fon-
seca..•.•••.......•.......•••

1Jecreto n. 5939, de 24 de mal'ço
de 1906

Credito para pagamento a Matioel
Gom ,em virtude de sen
tença judiciaria........•. , ••

Decl'eto !lo 5940, de 2-1 de mal'ço
de 1906

Credito para pa.aamento ao Dr. Ra
miro Pereira de Abreu, em
virtude de entença judiciaria

Decreto II. 5941, de 24 de março
de 1906

l'edito par-a pagamento a Frede
rico Lop Branco, em virtude
de sent uça judicial'ia ... , ...

Decreto n. 5943 de 24 de mal'ço
de 1906

Credito para pagamento a Carl
Hrepclt & Comp. e Ernest Vahl
& Sallentien. em virtude de
sentença judiciaria , .•

Dec"eto 11, 5987, ile 23 de abl"Íl
de 1.906

Credito para pagamento ao lote·
nente da Armada Hora.cio el
son de Pa.ula Bano', em vir
tude de entença judicinria..

.. ,
1

- ,

Ouro

.., .

Papel

68:544$764

60:000$000

2,185:690$460

3.263:615$579

1:690 '000

1: 171$667

183$844

'02$286

24:244$860

Decreto n. 6010, de 5 de maio
de 1906

Credito para pagamento a Virgílio
dos Reis Araujo G6es, em vir
tude de sentença judiciaria..

Decl'eto n. 6011, de 5 de maio
de 1906

Credito para pagamento a Manoel
de Assumpção e Silva, em vir
tude de sentença judiciaria. ,

Decreto n. 601.2, de 5 de maio
de 1906

Credito para pagamento a Fran
cisco Rodrigues Pereira e sua
mulher, em virtude de sen-
tença judiciaria ,

Decreto n. 6022, de 12 de maio
de 1906

Credito para pagamento a João
Lourenç.o de Azevedo, em vir
tude de sentença judiciaria..

Decl'eto n. 6023, de 12 de maio
de 1906

Credito para pagamento a Joaquim
Antonio Lopes, em virtude de
sentença judiciaria""., ... ,

Decreto n, 6047, de 26 de maio
de 1906

Credito para pagamento a. Antoniu
José da Co ta. e Souza, em vir
tude de sentença judiciaria..

Decreto n. 6064, de 9 de juFtho
de 1906

Credito para pagamento a Fran·
klin Barbosa. de Andrade, em
YirtuJe de sentença judiciaria,

Decreto n. 6087, de 1.3 de il1lho
de 1906

Credito para paga.mento á Com·
panhia Lloyd Brazileiro, em
Yirtude de sentença. .iudi-
ciaria.., , .. ' " , ,; .. , .

Dec)'eto n. 6120, de 25 de agosto
de 1906

Credito ~upplementa.r á verba
Tribunal de Contas - para.
execuÇ<1.o da lei n, 1490, de 6
de agosto de HJ06 .

Decreto ti. 6121, de 25 de agosto
de 1906

Credito para. IJagamento ao con-'
selheiro 19nacio José de Men
donÇ<1. Uchôa, em virtude de
sentença judiciaria...... ' . , ..

Decreto n. 6126, de 1 de setembl'o
de 1906

Credito para paga.mento ao Dr.
Pliuio de Castro Ca-sado, Al·
bino Pereira Pinto e Ya1encio
Bap.tista Gome-, em virtude
1e sentença judiciaria...... ,.

Decl'eto fI. 6i42, de 15 de setembro
de 1906

Credito para paga.mento a. Rubeu
Tavare ,em virtude de -eu
tença judiciaria.. , , . , ...•....

J

Ouro

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

. ' .

. )

Papel

41: 132$762

38:919$315

28: 1534GB

35:546$580'

45:747$240

35:201$419

42:797~'500

221:039.4GO

5:847:")0)0

7:555$-JW

78 00

s:~ .;000

iO

•

•
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Papel Onl'o Papel

"............ 1.148:860$613

785:365$000 21.377:042$129

Resumo

lJecreto n. 6171, de 13 de otltub,·o
de 1906

Credito para pagamento ao te
nente-coronel reformado da
brigada policial Joaquim José
de ca tI'O Sampaio Filho, em
virtude de sentença .i udicia-
ria ,"'.,.".', .

Decreto II. 6173, de 13 de outubro
de 1906

Credito para pagamento ao alfe
res reformado da brigada po
liciaI Hercu lano Teixeira de
Magalhãe , em virtude de sen
tença judiciaria .. , ... , .. , ...

lJecreto n. 6179, de 20 de outubro
de 1906

Credito 13ara pagamento a Cunha
Paranhos & Comp, , em vir
tude de sentença judiciaria...

Decreto n. 6180 de 20 de outubro
de 1906

Credito upplementar á verba
Tribunal de Conta -para ex
ecução da lei n. 1.526, de 13
de outubro do 1906....... , . ,

Dect'eto 11. 6190, de 26 de outubl'o
de 1906

Credito para pagamento á Em
preza de Navegação e Com
mercio, em virtude de sen
tença judiciaria. , .. , ... , . , , .

lJecreto n. 6205, de 3 de novemb1'o
de 1906

Credito para occorrer á despeza
com a acquisição do predio
sUo á praça da Republica
n. 105 ..• , , .....• " .

Decreto II, 6220, de 12 de novembro
de 1906

Credito para formar o capital das
acções do Banco do Brazil to-
madas pelo Tllesouro, .

lJecreto n. 6250, de 29 de novembro
de 1906

Credito para pagamento ao te
nente-coronel José Fau tino
da ilva, em virtude de sen-
tença jUlliciaria...• , ., .

lJect'eto n. 6259, de 13 de de:;e-mbt·o
de 1906

Credito para pagamento da dilfe
rença de soldo ao soldado
reformado do Exercito João
de Magalhães Faria, , .' , , ....

J)ect'eto n. 6300, de 29 de de:;embro
ele 1906

C~dito para pagamento ao alferes
reformado da brigada poli
cial Alfredo Marques de Oli
veira Paes, em virtude de

rsentença judiçiaria., .,
1JeCt'eto n, 6301, de 29 de de::emb1'o

de 1906

Crc:di.to para pagamento a Arthur
Americo Belém, em virtude
d~ sentença judiciaria, , , ....

, ,

92:~67$518

33:020.$i36

2: 463:ii984

28: lÇ92

7:707." O

68:058$200

.,............ i1.407:70S '300

2: 58s-tOO

39:000$ 23

3:60 ~'OOO

Decl'eto n. 6302, de 29 de de:;erttbro
de 1906

Credito para pagamento ao bi po
D. Carlos Luiz d'Amour, em
virtude de sentença judiciaria

Decreto n. 6303, de 29 de de:;cmbl'o
de 1906

Credito para pagamento ao c0
ronel Lauro Domingues Prates
e outro, em virtude de sen
tença judiciaria..... , .. " ...

Decreto n. 6319, de 10 de janeil'o
de 1907

Credito para as despezas de pes
soal e material da caixa dc
Conversão, no exercicio de
1906 , , .

Dect'eto 11. 6346, de 31 de janeiro
de 1907

Credito para occorrer á de peza
com acqui ição de prata .....

Decl'eto n. 6365, de 14 de {euel'eú'o
de 1907

Credito upplementar á verba I "
- i\Iesas de Rendas e CoU 
ctorías-do exercicio de 1906

Decl'eto n. 6376, de 21 ele fevel'eú'o
de 1907

Credito supplementar á verba 9S
- Recebedoria da Capital Fe
deral- exercício de 1906." .•

Decreto n. 6383, de 23 de fevereiro
de 1.907

Credito supplementar á verba 5"
- Pension.istas - do exercicio
de 1906 ,.

Decreto ti. 6390, de 28 de feVC1"eiro
de 1907

Credito supplementar á verba 9"
- Recebedoria da Capital Fe
derai- para pagamento de
por(;entagens aos cobradores,
no exercicio de 1906.........

Decreto fi. 6429, de 25 de mat'ço
de 1907

Credito supplementar á verba
Alfandegas - do exercicio de
1006••••.•.•••.•••.••..••...

Decreto n. 6431, de 27 de março
de 1907

Credito supplementar á. verba 
Juros dos deposito das Caixas
Economicas e Monte de Soc
corro-do exercicio de 1906.•

Mini terio da Justiça e Negocios
Interiores.. .. • ........••. ".

MíniSterio das Relações Exteriores
~ da Marinha., ....•..••
,. ,da Guerra....••...•.•

785:365 000

·.. " .

Ouro

4:200$000
99:133$299· .· .

16:500'00(}

153:411 075

21 :536$141

706:810 07~

22:192$261

100:000$000

28:359$826

728:590$376

Papel

4.54~:340$438·
350:000$000

1.212:423$135
2.312:433$805.

r......
, .

•

,. ,

<' ,
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Ministerio da Marinha

TABELLA-B

Extraordinal"ias no exterior.

Ministerio das Relações Exteriores

DECRETO •. 1842 - DE 9 DE JANEmO DE 1908

David Oampista.

Iniciado na Cama.ra dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçãe

Juros da divida inscripta, etc.- Pelos recla.mados além do alga,-
rismo orçado. .

Aposentados - Pelas aposentadoria que forem concedidas além
do credito votado,

Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral,
quando a consignação não fôr sulficiente.

Oaixa de Amortizaçllo - Pelo feitio e assignatura de notas.
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commis

sões aos cobradores, quando as consignações não forem su 
cientes.

Alfandegas - Pelas porcentagens a.os empregados, quando as
consignações excederem ao credito votado. .

:Mesas de Rendas e OoUectorias - Pelas porcentagens aos em
pregados, quando não bastar o credito votado.

Fiscalização e 'l7Utis despe:;as dos impostos de consumo e de trlU'U
pOl'te - Pelas porcentagens, diarias, passa.gcns e transporte.

Oommissão aos vendedores particulares de estampilhas - Quando
(\ consignação votada não chega.r para occorrer á despezas.

4judas de custo - Pelas que forem reclamada além da quantia
orçada.

P01'centagem pela cobrança executiva das clividas da Ulliao 
Pelo excesso da arrecadação,

Juros diversos - Pelas lmportancias que forem 'preci as além
das consignadas.

JU1'OS dos bilhetes do Thesouro - Idem, idem .
Oommlssões e corretagem - Pelo que fôr necessario além da

somma concedida.
Juros dos emprestimos do Oofre dos Orphaos - Pelos que forem

reclamados, si a sua importancia exceder a do credito votado,
Juros dos depositas dos Oaixas Economicas e dos Montes de So~

C01'1'o - Pelos que forem devidos além do credito -votado.
Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pen ões, ordenados,

soldos e outros veuciment s marcados em lei. e outra de pezas.
nqs casos do art. 11 da lei n. 2330, de 3 de setembro de 1884.

Reposições e 1'estituições -Pelos pagamentos reclamados, quando
a importancia dellas exceder a consignação.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1907.

3.960:859$901
21,377:042$129

33.762:099$408

PapelOuro

215:812$.560
785:365$000

1.104:510$859

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1907.

David Oampista.

VERBAS DO ORÇAMENTO PA.RA AS UAES O GOVERNO PODERÁ ABRIR
CREDITO SUPPLElME TAR NO EXERCICIO DE 1908, DE ACCORDO
COM AS LEI NS. 35, DH 9 DE SETEMBRO DE 1850, 2348, DE
25 DE AGOSTO DE 1873, E 428, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1896,
ART, 8°, N. 2, E ART. 28 DA LEI N. -!90, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 1887

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensís.
Reformados - Pelo soldo de ofJicia.es e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos

na.vio da Armada.
.Mtmiçães navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios,

alijamento de objectos ao mar e outros sinistros.
Fretes - Para. commi ões de saque, passagens autorizadas por

lei, :tretes de volumes e ajudas de custo.
E"entuaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos

-estrangeiros e em Estado onde não ha hospitaes e enfermarias, e
para despezas de enterramento e gratificações e extraDrdiuarias
-deterrniDadas por lei.

Mintsterio da Justiça. e Negocios Interiores

SocCfJrros publicas.

Sub8idios aos Deputados e SenadOl"eS - Pelo que fôr preciso
durante as prorogações,

Secretaria do Senado e da Oamara dos Deputados - Pelo serviço
stenographico e de redacção e publicação dos debates, durante as
.prorogações•

Ministerio da. Industria, Viação e
Obras Publicas..•.••

~ da Fazenda...•..•.•.••

•

,

..
"

-

.....

•.
•

,..
.,,

Altera o quadro dos officiaes generaes e os dos capitães-tenentes
e 1°s teneD tes do corpo da Armada,

O Presidente da Republica dos Estado' Unido~ do Brazil :
Faço saber que o Congre o racional decretou e eu a.ncciono

a res.l1ução seguinte:
Art. 1.° O quadI'o dos olficiaes g nerae' d(~ Armada terá. a.

seguinte compo ição:
Um almirante;
Qutl.tro vice-a.lmir~nt ;
Oito contra-almirantes .
Paragrapho unico. O posto de almirante Ó. erá preenchido no

tempo de guerra.
. Art. 2. 0 Ficam elevados de 160 e 150 a 200, re"pecti-vament , •

o elfectivos do quadros de capitãe -tenente e los tenentes do •
corpo da Armada. . " •

Art. 3.° Para cum rimento da pre ente lei, o Pre ldento da
Republica fica autorizado a abril' o nee ' ario Cl'edi~o.

Art. 4..0 Revogam- e a dlspo'ições"CIll contrariO.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 190, '~oo d," Republica.

AFFONSO ACGt:sTo ~IOREm.A PE. A.

Alexandl'ino Fa?'ia de Alencal' .Juros da' divida interna fundada - Pelo que occorrerem no
.caso de fundar-se parte da divida fiuctuante ou de se fazerem ope
rações de credito.

,.
•

;Nünisterio da Fazenda

Ministerio da Guerra

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas

Ga,'alttia de juros ás estradas de ferl'o, aos engenhos centraes e
portos - Pelo que exceder ao decretado.

Hospitaes e erlfel'jnal'ias - Pelo medicamentos e utensis a praça
de preto

Soldo, etapas e g1"atificações de o/ficiaes - Pelas gratificações de
voluntario e engajados e premios aos mesmos.

Soldo, etapas e gratificações de praças - Pelas que occorrerem
a.lém da importancia consignada.

Classes inactivas - Pelas etapas das praça invalidas e soldo
de officiaes e praças reformadas.

•4-judas de custo - Pelas que se abonarem aos oillciaes que
"Viajam em commi ão lie serviço.

Material - Diversas despeza pelo transporte de tropas.

., ,
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DECRETO N. 1843 - DE 2 DE JA.NEIRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Governo a abrir 110 Ministerio da Fazenda o credito d.e
35:000 • ouro. supplementar a verba - Reposições e restI·
tuições - do exercicio de 1907.

O Presidente da Republica dos E tados Unidos do Brazü :
F:aço saber que o Congresso acional decretou e eu ancciono a

scguinte resolução: .
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorIzado a

abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 35:000 :', ouro, supple
mental' á verba 31" do art. 45 da lei n. 1.617, de'30 de dezembro
de 1906; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1908, 20· da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA..
David Campista.

DECRETO N. 1844 - DE 2 DE JANEIRO DE 1908

1I1iciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Au.toriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
90:000 • supplementar á verba - Juros dos emprestimos do
cofre de orphãos,- do exercicio de 1907.

OPresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a

seguinte resolução:
Artigo u'nico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 90:000$, supplementar
á. verba 25& _ Juros dos emprestimos do cofre de orphãos ~ do
-a.rt. 45 da lei n. 1.617. de 30 de dezembro de 1906; revogadas as
di. posições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1908, 20· da Republica.

AFFONSO AUGU TO MOREIRA. PEXi'\A..
David Campista.

DECRETO N. 1845- DE 2 DE JAl\'ElRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Áu.toriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
de 67:761$810, supplementar á verba-Alfandegas-do exerci
.çio de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
F[t\o saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc

cio! o a serruinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir

ao Jl.1ini terio da Fazenda o credito de 67:761 81O, supplBmentar
;1 verba 17° do art. 45 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de
1906, sub-consignação-Para despezas imprevistas e suppl'ir as
Jlrevi 'tas urgente nas diversas Alfandegas; revogadas a dis
po, ições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1908, 20· da Republica,

À.FFOi'/SO Al.:GVSTO MOREIRA. PENNA..
David Campista.

DECRETO N. 1846 - DE 2 DE JA.NEIRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

A'.ll'oriza o Presidente da Republica a conceder seis mezes de li.
'cença, para tratamento de saude, ao tenente da Força Folicial

do Distri'l:to Federal, Ovidio Xa vier de Barros. '

Ü Prcsidente d~ Republica dos Estados Unidos do Brazil:

r Fa.ço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a l'etiOlução seguinte:,

Artirro unico. Fica o Presidente da Republica autorjzado (l;

conceder ao tenente da Força Policial do Districto Federal Ovidio
Xavier de Barros ~ei mezes de licença com oldo e eta.pa, pa.ra
tratamento de sua aude' revogada as disposiçõe em contrario ..

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 190 , 20· da Republica.

AFFON'O AUGUSTO MOREIRA PEK:\A,
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO ~. 1847 - DE 2 DE JAi'\ElRO DE 190

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado ã sancção

Autoriza o Presidl'nto da Republica a conceller ao Dr. Joaquim de
Toledo Piza C' Almeida, ministro do upr mo 'l'l'ibunal Fed('l'al,
seis mezos do lieon~a, com todos o vC'ncimcntos, pal'a tratamento
de sua sando.

O Pre idente da Rcpublica dos Esta.do' Unido' do Brí1zil :
Faço aber que o Congrc" o Nacional decretou e eu ancciono a

resolução seguinte :
Artigo l;lnico. Fica o Pre~idente da Republica autorizado a

conceder ao Dr. Joaquim de Toledo Piza. e Almeida. ministro c·
pre idente do upremo Tribunal Federn.l, sei meze d licença.
com todos os v ncimento, para tratamento de sua a.U'.ie· re1'O-·
gadas as disposiçõe' em contrario.

Rio de Janeiro 2 dc ja.neiro de 190 , <)0· da Republica.

AFFOi'\SO ALGU T l\IOREIR.\ PE..,r-;.\.
AUgt)slo TavQ"cs ele Lyl'll.

DECRETO '. 1 48 - DE 2 DE JAXEIRO UE 190"

Iniciado na Camara dc>s Deputados e pelo Senado enviado á sancção·

utoriza o Pre idente da Republica a abril' ao Mini terio da Justiça f'

Negocios rnt rior05 o cI'edito de 129: 96,960. supplemental' á \'erba 20
do art. 2° da lei n. 1617, de 30 de dczembro de 1906.

O Pre 'idente da Republica do E tados nido do Brazil :
Faço aber que o Congre,so Tacional decretou o eu ancciono

a resolução lO "uinte :
Artigo unico. Fica o Pro ident da R publica autorizado a

abrir ao Mini terio da. Ju tiça e Negocio Interiore o credito de
129:896 960, supplementa.r f~ verba 20" do art. 2· da, lei n, 1617 t

de 30 de dezembro de 1906, pa,ra occorr r ás despeza d diversas
sub-consignações do material do Ho picio Nacional de Ali nados ;.
revogo.das a disposições em contrario.

Rio de Ja,nei1'o, 2 de janeiro de 1908, 20° da Republica .

AFFOi'íSO AUGUSTO MOREmA PENi'íA.

Augusto Tava"es ele Ly,'a.

DECRETO '. 1849 - DE 2 DE JA lEIRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e por elia enviado á. sancção

Fixa os vencimentos d08 fieis e guardas da ln tendencia Geral
da Guerra.

O Presidente da Republica. dos Estado Unido do Brazil:
Faço saber quo o Congres o Nacional decretou e eu anceiono

a seguinte resolução:
Art. 1.· O fieis e o guardas da intcndencia geral da guerra

perceberão desde a data desta lei os seguintes ,encimento
annuaes:

Os fieis 2:400', e os guardas 2:000 sendo !/3 de ordenado e
1/3 de gratificaçao.

Art. 2.· E' o Presidente da Republica autorizado a abrir o
credito necessario para a execução desta lei.

Art. 3.· Revogam-se as disposições em contra.rio.
Rio de ,Taneit'o, 2 de ja,neiro de ÜlO8, 20· da Republica.

AFFONSO AUGUSTO 'MOREIRA PENil/A.
He,'mes R. da Fonseca.
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DECRETO N. 1850 - DE 2 DE JANEIRO DE 1908 DECRETO N, lS52 - DE 3 DE .JANEIRO D.I:: 100S

DECRETO N. 1853 - DE 4 DE JANEiRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocio Interi ore, o credito extraordinario de
2.4.00:000$, para conclusão do edificio da Bibliolheca ~acional

e mobilias, tapeçarias e decorações do mesmo.

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Rppublica a conceder um anno de licença,
com ordenado ao pl'aticantc da Administração dos Correios de ta
Capital, Heraclito Augusto Moreira, para tralar de sua sande.

Augusto Tavares de LlIra.

1854 - DE 4 DE JAi'iElRO DE 190DECRETO

O Presidente da Republica do' Estados Unido do Bl'azil:
Faço saber que o Cougre~so Nacional decretou e eu anccion

a resolução eguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autol'izado a

abrir ao Ministerio da Ju tiça e Ne~ocios Interiores o credito extra
ordinario de 2.400:000 '. para conclusã.o do edifico da BibUotheca.
Nacional o mobilias, t.apeçal·ia e decorações do mesmo; re,o
gada' as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1905, 20· da Republica.

AFFON"O AUGUSTO MOREIRA. PEl'\t\A,

O Presidente da Republica dos E tados Unidos do Bl'azil :

Faço saber que o Congre,so Nacional decretou c eu sanccione
a seguinte resolução:

Arti~o unico. E' .concedido ~o pl'aticante da Administração
dos CorreIOS desta capItal, Hel'aclito Augusto ~roreira, 11m anno
de licença, com ordenado, para tratar de sua ~aude' revo"ada
as disposições em contrario. ' b

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1905, 20· da Republica.

AF'FONSO AUGUSTO MOREIRA PEN 'A.

Miguel Calmon dI' Pi'11 e Almeida.

o Pr idonte da Republica dos Estados Unidos do Brazil
Faço abel' qu o Congresso Nacional decretou e eu sanccio no a

Beguinte 1'e olução :
Art. I.· A autoridades fodcraes, civis ou militares, os

pro.identes, directore oú gerentes de fabricas, emprezas,
companhias, associações e outros e tabelecimentos industriaes,
ommel'ciaes, de instrucção e moraes, bem como o particulares,

nacionaes ou e trangeiros, domiciliados em qualquer parte da
Republica, são obrigados a prestar á Directoria Gera:l de Estatistica
as informações que lhes forem pedidas nos prazo e segnndo os
plano e modelo adoptado pela citada -repartição,

§ 1.· O Governo Federal promoverá accôrdo com o Governos
dos Esta,elo. e com a Prefeitura do Districto Federal para obter das
:tutoridades estaduaes e municipaes a permuta de publicações e
j, remes a regular de informaçães á Directoria Geral de Esta
ti tica.

2.· As repartiçãe federaes e as emprezas particulares .erão
tlbrigada a enviar á mesma directoria, independente de solicitação,
quatro exemplares, pelo menos, dos trabalho estatisticos que
publicarem.

Art. 2. 0 A falta de cumprimento das dispo içõe do artigo
precedenie s rá punida com a multa, de 50' a 500,', cobrados
oxecutivamente.

Paragrapho unico. A cobrança executiva das multas impostas
{'ompete ao procuradores ~eccionaesda Republica, de accôrdo com
o art. 125, n. 2, lettra a da Con olidnção da Leis referente á.
Justiça Federal, approvada pelo decreto n, 3 .OS4, de 5 de novembro
de IS9 .

Art. 3. 0 A execução do' serviços de que trata e ta lei compete
<lo funccionario federaes, podendo, todavia, ser confiada ao go
verno dos E tado mediante annuencia sua, conforme di põe o
~ 30 do art. 7· da ConstItuição Federal.

Art. 4.· Revogam-se as disposiçãe em contrario.
Rio do Janeiro, 2 de janeiro de 190 , 20· da Republica.

AFFON o AUGU TO MORElRA PEõ, A.

iI1i:lllel Calmon. du Pin e Almeida

AUgll-Sto Tava"es de Lym.

Obriga todas as autoridades ci vis ou militares, associaçõe.,
emproza, companhias, estabelecimentos indu triaes, com
mcrciaes e outros e os particulares a darem as informações
que lhes forem pedidas pela Directoria Geral de Esta
tistica.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

DECRETO X. l85I-DE 2 DE H:"iEIRO DE 1905

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministel'io da Ma
rinha o redito de 1:127$741 para occorrer ao pagamento do
augmento de vencimentos do seoretario do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro.

O Presidente da Republic<1. do Estado Unidos do Bl'azil:
Faço aber que o Congre o Nacional decretou eu a.ncciono a

o'eguinte 1'0 oluc:ão: ..
Artigo unico. Fica aPre ideute da Republica autorlzado a

abrir ao Mini terio da Marinha o credito de 1: 127$74l, para
oécorl'el' ao pagamento do augmento de vencimento ~o ecretal'io
<lo Arsenal de {al'inha do Rio de Janeiro, de conformldade com o
decreto le"islativo n. 1732, de 26 de setembro de 1907, até o fim do
mesmo aMo de 1907; revogada a di po ições em contrario.

Rio de Jaueiro, 2 de jan iro de 1905, 20· da R publica.

AFFON o AUGUSTO MOREIRA PEl'\:'l"A.

Alexand"ilto Fm'ia ele Alencm·.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Pre idente da Republica a abrir ao llinisterio da Ju ti<;a
e ~egocios lnteriore. o credito e pecial de 300:000 ,para occor
reI' às de-pezas com a reunião do 40 Congresso Medico Latino
Americano, a realizar-se no Rio de Janeiro em 1909, e com á
expo ição internacional de hygiene, annexa ao referido Con
gresso.

O P.ce,idcnte da Republica dos E tado Unido do Brnzil:
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e en sancciono a

resolução seguinte: .,
A1'ti"o unico. Fica o Presidente da Republica autorIzado a abr 11'

ao Ministerio da Justiça e Negocios lnteriore o credito e,pecial
300:000·', para occorrer ás despezas com a re~lDião do 1· Congre so:.
Medico Latino Americano, a realizar-se no. RIO de JanClro em 1~~9,
e com a exposição internacional de hyglene, annexa ao referIdo
Congre so; revogada a dispo içõe em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de ja,neiro de 1905, 20· da Republica.

AFFOl'\SO ACGe TO MOREIRA li'E ~A.

Augusto Tav(I/'cs de Lyra. .' ..

•t

..

... I

,

,J

••,

, . •.
..



DECRETO ~. 1855 - DE 4 DE H EIRO DE 1908

-80-

DECRETO . 1 5 - DE 4 DE JANEIRO DE 190

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao ::Uinisterio da
Justiça e Negocios Interiore os creditos especiae do
552:0i6$032 para conclusão das obras da Faculdade de
Medicina da Bahia, e de 50: 000 para a conclusão dos edificios
da Maternidade da mesma cidade.

O Presidente da Repu1:llica do Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que o Cengre so Nacional decretou e eu ancciono
a resoluçl.o seguinte:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocio, Intel'iores o credito
especiaes de 552:016$032 para a conelu 5.0 das obra da F<\Cul
dade de Medicina da Ba:hia. e de 50:000' p,tra <J, conelu ão do
edificios da Maternidade da mesm(~ cidade; revoO'adas as di posições
em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1908,20° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO ?10RElRA PENNA.

Attgusto Ta'IJaI'es de Lyra.

DECRETO N. 1856 - DE 4 DE JANEIRO DE 1908

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 4:758$334 para pagamento de gratificações de
exercicios devidas a Orozimbo da Silva Marques.

O 'pre idente da Republica do E tados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso aeional decretou e eu séllncciono
a eguinte resJlução:

Art. 1.° Fica o Preside'nte da Republica autorizado a abrir ao
Mini terio da q-uerr~ o credito ~~pecial .de 4:758$334 para paga
mento de grattflcaçoes de exerclCJOS devldas a Orozimbo da 'ilva
11arques, chefe da omcina de sellelros e corrieiros do Arsenal de
Guerra do Rio Grande do Sul.

ATt. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1908, 20° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MORElRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO~. ~857 - DE 4.DE JAj~ElRO DE 1908

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao :Ministerio da
Guerra o credito de 4.73:834$943, supplementar li verba 15&
consignação -Van tagens de forral\'ens e ferragens-do art. 22
da lei n. 1617, de 30 de dezembro de i906.

OPresidente daRepublica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congr~"so Nacional decretou e eu sancciono a
segUinte resolução:

,. ATtigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
:'abrir ao Mini iterio da Guerra o credito de 413:834$493 supplemen

tarf á verba 15&, c~nsignação - Vantagens de fo:rragen; e ferragens'
-0.0 art. 2.2 da leI n. 1617, de 30 de dezembro de 1906' revogada
a disposições em contrario. '

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1908, 20° da Republica.
•

ÂFFoN o AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

. ,

", ,

Autoriza o Pret;idente da Republica a abrir ao Ministerio da
Guerra o credito de 5i:36Il$, 8upplementar li verba 5' do
art. 22 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.

O Pre ideute da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre o Nacional decretou e eu a.ncciooo a

seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Pr ident da Republica auiorizado a

abrir a finl terioda .uerra. o credito de 51::360:, SUpplCill ntar lL
verba 5' do a.rt. 2~ da lei n. 1617, de 3D de czembl' de 1906,
para pa.ga.mcnt da gl'é1tilicaão de l'un'cç-o devida ,L proCe :>ore
coadju\ ante da l!:scola da Guerra do Port Alegre; revoga.das a'
dispo ições em contrario.

Rio de Janeiro, .J. de janeiro de 1908, 20· da Republica..

ÂFFoN,o AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Hermes R. da Fonseca.

DECRETO r . 1859 - DE 4 DE JANEIRO DE 1908

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministorio da
Guerra o credito de 89:862$021, supplementar á verba 15'" n. 19,
do arte 22 da lei n. 1617, de 30 de dezelnbro ue i906.

O Pre idente da Republica dos Estado Unidos do Brazil:
Faço saber que o ConO'res30 r aciona.l decretou e eu sancciono a

seguinte re olução:
.Artigo \?-n!co •.Fica o Pre-idente da Republica au oriza:lo :1

abrIr ao MilllsterlO da Guerra o credito de 89:869 '021. supple
memar á Terba 15'" - Material, n. 19, materia prima, etc. - do
art. 22 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1900' revogada a'
disposições em contrario. •

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 190 , 20° da Republica.

AFFON o AUGUSTO 1foREIRA. PENNA.
Hel'lnes R. da Fonseca.

LEl N. 1860 - DE 4 DE JANEIRO DE 1908

Iniciada na Ca.mara dos Deputados e pelo Senado enviada á. sancção

Regula o alistamento e sorteio militar e reorganiza o Exercito.

O Prp.sidente da Republica dos Estados Unidos do BrazH :
Faço saber que o CODgresso Nacional decretou e eu sa-nccionc

a seguinte lei :

TITULO I

Da obrigação do serviço militar

C.\.PITULü I

Art. 1.0 Todo o cidadão brazileiro, desde a idade Je 21 ií. de {4
anDOS completos, é obrigado ,LO serviço militar na fórma do
art. 86 da Constituição da Republica e de accôrdo ~om a prescri
pçõe desta lei.

Art. 2.° Não podem servir no exercito:
a) os individuos que, antes da data legal de sua incorporação

ao serviço, hajam solfrido condemnação por crimo previsto no
paragrapho unico do ari. 46 do codigo penal da ar'mada'

b) os que forem privados dos direitos de cidadão brazi
teiro, na fôrma das leis em vigor. (Constituição da Republica,
arte 7I.)
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Art. 3. 0 Serão excluidos do exercito:
a) os que forem condemnados por crime a que se refere a

lettra a do artigo anterior ou tiverem de so1fl'er pena minima de
dou anno de prisão;

b) os que hou verem soffrido a condemnação prevista no artigo
anterior, logo que elia eja conhecida.

Art. 4. o Os que tiverem soffrido mais de uma condemnação,
ou uma só. á pena minima de tres meze, irão servir nos territo
rios fed raes ou nos destacamento das Cronteiras.

Art. 5. 0 Os aldados no exercito actiío que, durante o tempo
de erviço Imposto por e ta lei. ficarem comprehendidos nas dis
po 'içõe do artigo anterior, irão ervir no territorios federaes, si
lhes faltar mais de um anno para concluirem o seu tempo; no caso
contrario, serão transferido para outra. guarnição. .

Art. 6. 0 0 fornecimento de conting3nteã al'mada sera. regu
lado por lei 6'P .ci tI, de ac ôrdo com o art. 87, § 40 da Constituição
Federal. O cidadão de~tina,Jo ao erviço na a.rmada, de confor
midade com are pectiva legislação. não serão alista.dos pa.ra o
exercito de la e 2& linha.

TITULO II

CAPITULO I

BASES DO sERnço

Art. 7. o O servi o militar obri!ra,torio e pe' ati, conforme es-
tatue t lei, erá pr tado do ~eO'uinte modo:

a) no exel'cito acti 'o e uas re rva (força' de primeira. linha);
b) no exercito de 2a linha e ua re 'erva;
c) na guarda nacional e ua re erva. (forças de terceira

linha.) .

CAPITULO Ir

SERVIÇO NO EXERCITO ACTIYO

Art. 8. o A duração do sernço na. primeira linha é de nove
anno , sendo até dous no exercito aeti,o e sete na ~ua reserva.

Art. 9. oO xercito activo compor-se-ha dos contingentes que
o Distl'icto Fedoral e os E tados são obrigados a fornecer' con ti
tuido , de conformidade com a lei annua de fixação de força de
terra, pelo voluntariado :>em premio, e, em falta deste, pelo orteio
previ:J.mente organizado. (Con·tituição da Republica, al't. 87, § 4°.)

Art.· 1 . O contingentes que os Esta.do e o Distrieto Federal
teem de fornecor, em virtude do artigo anterior, formarão dous
grupo' :

lo grupo - erá composto de sorteados e ,oluntarios especiaes
de meno de um a.nno, destinados ao corpo ou a um dos corpos de
infanta.ria de cil.da. E tado ou do Districto Federal.

20 grupo - erá composto de voluntarios e, na falta destes,
de sorteado com d stino aos cor1>0' de todas as armas, em qual
quer ponto da Republica, endo pr ferido o corpos do mesmo Es
tado ou dos mais pruximo para a incol'poração, indistinctamente,
de e voluntarios ou sorteados. ó serão admittidos voluntario

peciae' na infantaria.
§ 1. o Os voluntario" cspeciae de'verão ter meno' de 21 anuas

de idade e mai de 17 ; a lia a.dmb 5.0 e fempo de serviço serilo
regulado' pelo Governo.

§ 2. o O voluntarios do segundo gl'UpO serão maiore' de 21
anno e menores de 3D.

Art. II. Até 3D de novembro de cad(l, anno, o corpo e as
unidades não incorporadas de cavallaria., artilharia e engenharia
receberão vo1untario para o completo do eus etrectivos no anno
seguinte, commllnica.ndo, immediat1mente, o respectivos com
mandantc', á autoridad competente qual o numero de vaga
1'e tante', afim de erem preenchida, pelo orteio de alistados, con
forme adeal1te "ae e tabelecido :

a} l' e voluntario erão incluidos como encostado ao
spectivo corpo, até 31 de dezembN, podondo ar licenr.il1.do du
rante o me mo tempo;

b) os COI'POS e unidades de infantal'l(l,. além dos ca os previsto
no artigo auterior, .receberão ainda ,oluntario ; ma Omente
para musicas, corncta ,tambore e OUTr;: er,iç'o que reqneiram
preparo e pecial de artífice.

Art. 12. A incorporação dos sorteados deve ter Iogar em
dezembro e janeiro, sendo os daquelle mez incluidos como en·
costados.

Art. 13. Otempo de serviço, quer dos voluntarios, quer dos
sorteados, começará, para todos o etreitos, a 1 dejaneiro, qualqu~r

que seja. a data anterior da sua entrada para as fileira, não rece
bendo até áquelle dia sinão etapa e, quando exigido pelo erviço,
fardamento adeantado.

Art. 14. A duração do serviço militar obl'igat rio e pessoal
não póde ser interrompida por licença, sal,o em caso de molestia:

a) os militares, emquanto durar a obrigação do erviço activo,
fóra o domingos e dias feriados, não poderão obter dispensa que
exceda de 3D dias;

b) em caso de força maior, devidamente jusWicad ,o comman
dante de corpo ou de unidade não incorporada poderá conceder
uma licença supplementar até 15 dias, obrigando-se a justificaI-a
perante a autoridade superior, afim de que o Ministro da Guerra
tenha conhecimento desse acto.

CAPITULO UI

SERVIÇO NA RE ERVA DE REORu'rAME~To

Art. i5. Os ali tados, annualmente, e não sorteados para o
~rviço_militar obrigatorio, e o sorteados que, por qualquer mo

tiVO. nuo forem incorporados ao exercito activo, servirão na re
ser,a de recrutamento para o mesmo exercito, até á idade de 30
anno completo. Esta reserva é destinada. a upprir a deficiencia
ou falt(l, de alistamento annuaI, servindo em tempo de guerra como
2'" reser,a do exercito de I" linha.

Art. 16. Os re ervistas de recrutamento, chamado ao serviço,
activo mediante novos sor&eios concluido o tempo na 1& linha, pa 
sarão para a reserva de ta, onde servirão até á idade da permanen
cia legal nesse escalão.

Ad. 17. Emquanto não forem chamados ao serviço activo
são eIles obrigados:

a} ao comparecimento nos ponto' que lhes forem designados
para receberem a necessaria instrucção militar;

b) á presença, uma vez por mez, na linha de tiro da localidade
onde residirem, exigindo do respectivo encarregado ou director
attestado de fI' quencia, notada em suas caderneta de reservistas.

CAPITULO IV

SER'l'IÇO NA RESERVA DO EXERCITO ACTivo ou DE PRUrEIRA. LIi'\HA

Art. 18. Os excluidos, por conclusão de tempo, das fileir, do
exercito activo passarão para a sua reserva, continuando a per
tencer aos mesmo corpos ou simples unidades.

Art. 19. O reservista na primeira linha é obrigado:
a) a juntar-se a seu corpo em caso de mobilização. attendendo

ao chamado de sua classe e quando houver convocação para mano
bra;

b} a um perlodo annual de manobras, cuja duração não exce-
derá de quatro semanas; .

c) a comparecel', uma. vez por mez, a uma linha de til'O da
localidade de sua residencia, exigindo do respectivo encarregado
ou director a.ttestado de fl'equencia, notada em sua caderneta. de
reservista ;

d) a communicar em caso de mudança, ao commando do dís
tricto ou in pector per;uanente, o s u novo domicilio.

Art. 20. As orden' de mobilizaçã!) geral, de chamada,s de
classes ou de convocações para manobras annuaes, serão transmi
tidas, no estrangeiro, pelos representantes consula~es do Brazil. _

ATt. 21. O Governo e tabeleeerá o caso de clispens'ls de cqn
vocaçõe para manobras e regulará a chamada das classes.

Art. 22. Em caso de mobilização geral nenhuma di pen a é
permittida, devendo o Governo regular o prazo para a incorpo
ração, tendo em vista a funcção ou meio de vida do re ervista e a
distancia da ua residenoia a.o ponto de convocação. • •

Art. 23. Ore ervi'ta de primeir~ linha, desde' a data fixada
para o seu comparecimento ao pontos indicados pela autoridade
competente, em caso de mobilizaçã.o ou convoc.l.ção p'lra mano
bras, erá con iderado como pertencente ao exercito activo e u-
jeito, portanto, ás sua leis e regulamento .
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CAPITULO V

CAPITULO VI

SERVIÇO NO EXERCITO DE 2a LINHA

Art. 24. O reservHa, desde que e~teja. fal'flado, deve ao eu
auperior hieral'chico, em uniforme, as devida continencias e si
gnaes de respeito consignados na tabella em viaor.

Art. 25. O reservista que fôr chamado ao"serviço activo, em
te!1?po de paz ou_de guer~a, conservará o direito ao emprego
obtIdo por nomeaçao etrectlva; mas, cmquanto servir na fileiras,
'6 perceberá os vencimentos militares.

JU"TAS DE ALI TAMENTO

CAPITULO TI

Ad. 39, Haverá. uma junta de ali tamento milit l' em cada
municipio. ou mai de uma naqueIles cujo territorio e populat>ão
o reclamarem.

!\.rt. 40. Para os etreito do ali'tamento, o Districto Federal G
cons)d~rado um Es~ado e cada d,i. trict municipal um municipio.

(iI t. 41. As Juntas de aJi tamento erão compo:;' de dou'
officlaes de la linha, reformados, ou ainda da reserva do exercito
de, ~a linha ou honorarios, nome 'dos pelo comman(lant~ do di tricto
militar a que p~rtencer~~, ou inspector permanente, e do cheCe
do poder executivo mummpal. Estas juntas e colherão o seu presi
dente e ecretario dentre o, re pcctivo> membros.

~aragrapho unico. No Di tricto Federal e nos municipios em
que tIvel'em de funccionar diver,a junta de alistamento, o che~
do poder exe~utivo municipal indicará os ,ereadore ou inten
dentes que farao parte das mesmas e, na falta de te 03 funcciona-
rios mulliclp~es que os deverão ub tituir. '

Art. 42. s juntas de alistamento funcciona.rão com a maioria.
d'ls seus membI'os presentes, de 15 de setembro a 14 de novombro
inc!u iV,e. Ella.~ são c?mpettlntes para excluir o individuo de no:
torla e lIlcontestavellncapacidade phy ica s b riCl'orosa motivação
e os i entosdo serviço militar em tempo d~ paz e"de guerl':J..

,Art. 43. Quando o commandante de qualquer di tricto militar,
O~l mspector.permanente, não dispuzel' de numero sufficiente de offi
Claes de I" lInha, reformados ou da reserva, do exercito de :..,.. linha,
ou hon0.r,!,r~os par~ a composição das juntas de alistamento, em todo
os ~U~1ClplO~ ~o [sta.do ou Estados onde exercer a sua jurisdicçã.o,
en':}ara. ao ~Illllstro da Guerra, com a precisa antecedencia, a re
la~.o co~pleta d~s es munic!pios, afim de que seja olicitada do
~IOlsterlO da !ustlça e NegoCIos Interiores, com a maxima urgen
Cla, a nomeaçao de officiaes da guarda nacional para membros de
taes juntas.

A1't. 44.:. Concluidos o ,ali tamentos no prazo estabelecido pelo
art. 42, serao e~es re,methd?s com as reclamações do prejudica
dos, dentro ~e CIOCO dias, ás Juntas de sorteio, endo i. entos de seIlo
as reclamaçoes, recursos e form<lolidades relati,as aos me~mos alig..
tamentos.

c) por. meio de listas e~_branco enviadas, para. serem enchi
das, aos dIrectores de re~a~tlço~s e estabelecimentos publicos fe
deraes, estaduaes e mUlllClpaes; aos chefes de estabelecimentos
cO~I?_erci3:es, industriaes ou agricolas; aos ministl'os de quac quer
relI~lOes, lUspectores de quarteirão ou autoridades correspon
dente. ;

d) POI' meio de quaesquer outros documentos e informat>ões.
, Art. 34. As ~is~a d~ recenseamento mencionarão a profi ão,
Ig'nae caracterlstlCos, Idade, n.~turaIidade, e tado do' individuas

e filia.ção dos ai istados.
Art. 35. Terminado o prazo do alistamento annual em cad-1

mupic2pio, s~r~o pu~licadas. nos Jogare mai publicos da ircu~
scrlpçao admmlstratlva as l1sta geraes e transcriptas na impren a,
onde a houver.

Art. 36. Dentro de um mez, a contar do ultimo dia de alis
tamento, serão recebida pela' juntas as reclamações do inter
essados qua!!.to á i~ellçã~ para o. serviço militar. Fintlo este prazu
as reclamaçoe erao enVIadas, directamente ao con alho d r vi ão
do re pectivo E tado. '

Art. 37. As listas serão fornecidas pelo Governo Federal.
AI't. 38. Os não alistados por qualquer motivo serão incluido

no rec~nseam.ento do a~o corrente, desde que a omi õa sejam
conhe~Idas. SI for~m ~alO1'e de 30 annos, pa sarão para o exercito
de 2" linh~, mas. I o nao forem, servirão no exercito acti \'0 com a.
cla se a que pertencerem, mediante odeio.

CAPITULO I

TITULO IIIt

DAS FORÇAS DE 3a LINHA

Ar~. 29. Os, ~dadãos que houverem pertencido ao exercito
de 28 lInha serVIrao na guarda nacional até á ida.de de 44 anuas
completos, sendo na activa até aos 40 e, da.hi em deante na
l'eserv.t. '

Ar~. 30. Os officiae~ desta miJicia,. que_houverem tomado posse
dos seu,. carg.o~, de accordo com a leglslaçao vigente, ficam isentos

~ do serVIço ml1itar no exercito e na armada.
Paragraph~ ,unico. Cidadão algum, ,depois de sorteado, será

nomeado, até a. Idade de 30 annos, officlal da guarda naciona.l
sem q':le prove haver cumprido as obrigações impostas po;
esta leI.

,Art.,3]. São applicaveis á guarda nacional, 1nt,tatis mutandis
as diSposlçoes dos paragraphos do art. 27. '

A~t. 32. A~:wiarão as forças de 3'" linha os corpos estaduaes
orgamzados milit~rmente, quando postos á disposição do Governo
Federal pelos presIdente' ou governadores dos respectivos Estados.
Uma v~z sob as. ordens do Governo Federal, esses corpos serão
submettidos ás leIS e regulamentos militares da. União.

Art. 26. Terminados os nove annos de serviço no exercito
activo e reserva respectiva, o cidadão irá servir no exercito de ,2a
linha, onde prestará serviço durante sete anilas consecutivos.

Ar~. 27. Os I:cservistas do exe~cit~ activo que passarem para
o exerCIto de 2a 1mba, nos tres prImeIrOS annos, fal'ão parte do
primeiro banrlo e, nos outros quatro, do segundo bando. '

§ I. ° Os cidadãos pertencentes ao exercito de 2" linha serão
considerados como licenciados, emquanto não forem chamado ao
serviço.

§ 2. ° No correr do tempo em que estiverem servindo ne.' a
2a linha poderão ser chamados, uma vez por anno, para exercicios
militares, cuja duração será de duas a quatro semanas.

§ 3. ° Quando em serviço, ficam sujeitos ás leis e reaula-
mentos militares em vigor. "

§ 4.° Não sotrrerão embaraços quanto á escolha do seu
domicilio no territorio da Republica e ao exercicio da sua profi.são
ou de quaesquer actos civis ou politicas.

§ 5.° Não lhes será recusada autorização para emi!n'ar
salvo quando houverem sido chamarias ao serviço, ou em ca~o d~
guerra imminente, ou de alteração da ordem publica.

Art. 28. A chamada ás bandeiras da reserva do exercito
a.ctivo e do exercito da 2"linha, primeiro e segundo bandos, será feita
de accôrdo com as ordens do Chefe do Poder Executivo Federal.

Paragrapbo unico. Os commandantes de di trictos militares
ou inspectores permanentes, quando receberem ordem para isso
convocarão essas forças nos seguintes caso : '

l°, para exercicios annuaes ;
2°, quando houver alteração da ordem publica nos respectivos

distl'ictos ou inspecções. '

DO RECENSEAMENTO

J'.rt. ~3. As jiffltas de alistamento militar organizarão todos os
&!Jnos, a lIsta <!e recenseame.nto dos individuas que houve;em com
pletado 20 .a.nuos de idade no anuo anterior e do seguinte modo .

a) medIante d~claração dos proprios individuas alistaveis 'ou
de seus paes ou tutores' •

'b!. segundo os. dados c'olhidos na lista de recenseamento d(J, po
puIaçao e 110S regIstras do estado civil .., ,

CAPITULO lI!

DAS JUNTAS DE SORTEIO

. Art. 45. Haverá em cada Estado uma junta de sorteio, á qual
lllcumbe:

a) receber e guardar as listas de recenseamentos e l'eaistral-as
em um livro especial.para cada municipio ; "

~) pro;edel', segUIdamente, ao sorteio,dos alistados que devem
servIr em um dos corpos de infantaria, com parada no respectivo

,
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Estado, e uos dJstinados a constituir o segundo grupo de que trata o
art. 10 desta lei;

c) communicar, sem perda de tempo, ao commandante do dis
tricto os municipios em que não tiver havido recenseamento, afim
de que essa autoridade proceda como a respeito for determinado no
regulamento desta lei.

Art. 46. A junta, antes de proceder ao sorteio de cada anno,
fuocoionará. como conselho de revisão, dando ou negando provimen
to (s reclamações dos interessados, quanto a isenções para o serviço
militar. A's autoridade competentes, para. procederem como fôr
de direito, dará. conhecimento das infracções criminaes desta lei.

Art, 47. Das decisões da junta de sorteio, como conselho revi
sor, haverá recurso voluntario para o Supremo Tribunal Militar,
dentro do prazo de 10 dias, a contar daquelLe em que forem atfixa
das nas portas do edificio municipal, por ordem da junta, e tran-

. scriptas no. imprensa local as listas geraes do orteados.
§ 1. 0 A junta de sorteio, concluidos os trabalhos de revisão e

aUendidas e averbadas todá"s as reclamações dos interessados e as
suas decisões definitivas, organizará. tres relações para cada muni
cipio: a I", contel'á o nomes dos cidadãos obrigado ao serviço mi
litai' em tempo de paz e de guerra; a 2", dos i entos em tempo
de paz; a 3", dos que são excluidos do alistamento militar pela revi
:>ão, cum as declarações e observações necessarias, sendo tudo
lançado em livro especial fornecido pelo Ministro da Guerra,
que deverá. ter immediato conhecimento da execução des e serviço.

§ 2. o O dia do sorteio será annunciado por editaes affixados nos
logare publicas e transcriptos na imprensa da capital do Estado ou
-do Di tricto Federal e da localidade' do interior onde se proceder
ao alistamento.

Art. 48. A junta de sorteio será. composta do juiz seccional
como presidente, do commandante superior da; guarda nacional, do
auditor de guerra, ervindo, na fd.lta de. te, o procurador da Repu
blica, de tres officiaes de 1" linha e de um medico militar, todos
nomeados pelo commandante do di 'tricto militar respectivo, ou in
spect.or pel'manente.

Paragrapho unico. o Districto Federal a junta será presiãida
pelo ,juiz eccional mais antigo.

Art. 49. A junta. de orteio funccionará, com a maioria dos
eus membros, no edificio publico da capital do .Estado ou do Dis

tricto Federal, que for designado pela autoridade nomeadora da
me ma junta, servindo de secretario o official de l"'linha que a
mesma autoridade indicar.

Art, 50. Para a urna do sorteio entrarão o nomes de todos os
ali tado , inclusive os daqueUes que houverem apresentado allega
ções para se eximirem do serviço militar.

Art. 51. erão sorteados tantos nomes quantos os ali tados q·ue
forem preci os para completar, no a:mo seguinte, o elfectivo das
diversas unidade de infantaria, previamente fixado pelo Governo,
e mais a terça parte daquelle numero, afim de erem attendidas as
isenções legaes do serviço.

Art. 52. A junta funccionará durante a primeira quinzena do
mez de dezembro, devendo ser elfectuado o sorteio ao meio-dia do
ultimo domingo da referida quinzena.

Art. 53. o primeiro domingo da egunda quinzena terá lagar
outro orteio para o segundo grupo a que eretere o art. 10 desta lei .

CAPITULO IV

DA L.'\CORPORAÇio

Art. 54. Os orteados e a.presentarão á autoridade IIl:ilitar
do ponto mais proximo, a qual lhes facilitará tran porte ~té á
éde do corpo ou unidade in lependente a q:Ie eU~s se (lestlDam

e serão oncostado, fornecendo-lhes a mesma. autorIdade uma ca
derneta onde erá lançada a sua apre entação,

Paragrapho unico, Na falta de autorida.de II!.ili~ar no mu
nicipio ou municipio mais proximos, cabe a obrigaçao 11!lJ?0 ta p.or
este artigo ao supplente, em exercicio, do ubstituto do .lUlZ sec.Clo
nal ou, na falta deste, ao ~judante do procurador da RepublIca.

Art. 55. Os sorteados terão transporte em estradas de fer~o,
de rodagem ou a bordo de navios, á. custa do Esbdo, e receberao,
em dinheiro, a importancia de tanta meia etapas quantos forem
o dias decorridos da sua apresentação á autoridade federal; ex
ceptuados aquelles em que forem alimentados a bordo, á cu ta dos
cotres publicas.

Ser-lhes-hão desconto.do, para os elfeitos do pagamento das
meias etapa. os dia que excederem do pra:w fixado para se a.pre
sentarem nas primeiras e tações federaes.

Art. 56. Os que não forem incorporados voltarão, á custa. do
Estado, para as localidades onde residirem.

Art. 57. Os sorteados, desde o prazo estabelecido para sua
apresentação, ficam considerados como soldados de I" linha e, como
taes, sujeitos !is respectivas leis e regulamentos.

Art. 58. Em caso de guerra ou de simples mobilização, as
classes serão incorporadas em dias préviamente marCd.dos pela
autoridade que determinar a mobilização.

Art. 59. O tempo de serviço militar,oxcepto o de voluntarios
para manobras, será. sempre contado a partir de I de janeiro. Os
retardatarios, por -motivo de força maior, serão admittidos nas
mesmas condições, ainda no mez de fevereiro.

Art. 60. Concluido o tempo de serviço activo para os sorteados
ou voluntarios, assim como o de contracto para os engajados e re
en 17ajado , os commandantes de corpos e unidades independentes
concederão a essas praças, pontualmente, as suas baixas, salvo em
tempo de guerra declarada.

Paragrapho unico. Si forem as referidas praças detid~ abu
sivamente nu serviço activo, o Ministro da Guerra respon abilizará
os respectivos commandante de corpo~ ou unidades independentes,
e ordenará que sejam as baixas e~..pedidas sem demora. As praças
que tiverem baixa do serviço activo regressarão aos seus Estados
por conta da União.

TITULO IV

CAPITULO I

DOS ,OLUNTARIOS

Art. 61. Todo o individuo apto para o serviço militar, con
tando menos de 30 e mais de 17 aunos de idade, pôde ser admittido
como voluntarjo, até dous ancas, no corpo que e colher em sua
circumscripção de sorteio ou em outra qualquer, caso isso convenha.
ao Governo Federal. ..

Art: 62. Os que desejarem servir por occasião das manobras,
e estiverem habilitados na instrucção de recruta, serão admittidos
como voluntari03, por tres mezes, no miDimo.

Art. 63. Terminado o tempo de s~rviço militar activo, os
voluntario' de tre~ mezes serão incluidos na reserva de recruta
mento, e os de um anno ou mais na reserva de la linha.

Ad. 64. Os voluntarios de menos de um auno não terão direito
a soldo ou gratificação; o Estado, porém, lhes fornecerá farda
mento, Jlor emprestimo, e o artigos indi pensaveis de asseio.

Art. 65. Não serão admittidos como voluntarios:
a) os casados, viuvos com filhos ou os arrimos de familia ;
b) o menor de 21 annos, desde que não apresente a permissão

do seu pae, mãe. ou tutor. .
Art. 66. Os ,oluntarios ou sorteados não se poderão ca a.r, em·

qua.nto servirem no exercito aeti,o.

CAPITULO II

DOS ENGAJADOS

Art. 67. Os voluntario~ ou sorteados de bom procedimento
civil e militar poderão continuar a servir em qualquer arma até
aos 35 annos de idade completos, desde que satisfaçam as esguintes
condições:

a) si tiverem, pelo menos, a graduação de cabo de e~quadra;

b) si forem corneteiros, tambores, artifices ou mu ico".
Art. 68. O engajamento não poderá. er por prazo superior a

tres annos.
Art. 69. Os engajados não poderão ca ar, nem serão d

mittido a engajamento o ca ado' ou aquelles que tenham encarg
de familia.

Ari. 70. Os sargentos engajados que terminarem o tempo do
contracto serão incluidos no quadro de officiaes de uma das re
servas mediante exame em que e mo~trem capaze para o des
empenho de tae funcçõe. Mas, si depois de uma campanilo'l. que
zerem permanecel' no quadro do ofliciaes da actiV".'l. com os gala s
obtidos por acto de bravura, ou no primeiro po to da escala, em
virtude do est.abelecido na primeira parte deste artigo, terão de
se habilitar com o curso das respecti,a arma. o ca o cOlltrar~ ..
pertencerão á reserva da I'" linha até attigirem á )l!.ade pa. d-

a compulsori~, i forem do pr~m iro po_to ou pa. ar 'para &
2'" linha., si tlverem posto superIOr.

1l-
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PARA. o ALISTAMENTO E ORTEIO

Disposições penaes

APITULO I

TITULO VI

CAPITULO II

PARA o . ERVIÇO DO' EXEP.CITO

Art. 80. Os re ervi tas do recrutamento que não cumprirem
as obrigaçõ.es do art. 17. quando sortea.dos, pre tarão mais tantas
emanas de serviço quantas forem as faltas commettidas endo,

além disto, preferidos para 02° arupo a que e refere o art. 10.
Art. 81. O re ervistas da 1" linha., que não cumprirem o di 

posto nas lettras a, b e c <lo art. 19, pr tal'ão na actividade tanta.s
semana de serviço quantas a taltas commettidas.

Art. 2. O cla ificados no l° e 2° bando d exercito de
2"linha. ficam ujeito~ á pena de uma emana de serviço por oi to
faltas que houverem commettido em relação ás chama.da para.
exercicio~ a que se refere o § 2° do art. 27.

Art. 78. Provada pelo alistado perante a junta de ali tamento
a isenção a que tenha direito, o documentos por eUe e:\1libidos
serão enviados á junta de sorteio, afim de que esta o dispense da
incorporação.

,Art. 79. Os voluntaríos de tres mezes, que houveretn pr tado
serviço uas manobras, "erão di pensados da incorporação, quando
sorteados.

Paragrapbo unico. Gosarão do mesmo favor os que tiverem
servido na.s fileiras, como voluntarios, ou que se apre entem para.
. ervir em taes condiçãe..

CAPITULO II

DAS DISPENSAS EM TEMPO DE PAZ

. CAPITULO m

Das i s e n ç õ es

ISE ÇÕES EM TEMPO DE PAZ E DE GUERRA

Art. 75. São isentos do serviç::l militar activo e de reserva, e o
tempo de paz e de guerra.:

l°, os que tiverem incapacidadephysica ou mental que os inha·
bilite para o mesmo serviço ;

2°, os que allegarem motivo de crença para não cumprirem as
obrigações impostas por esta lei, ca o em que perderão todos os di
reitos politicos. (Const., art.72, § 29, in fine.)

CAPITULO I

TITULO ti

Art. 71. As pra.ças graduada que e engajarem passarão
para a reserva. com baix.a de posto, e as aue attinairem a idade
limite, fixada para o 'serviço na 1'" linha, pas arão á 2" linha com
a sua gradull.ção.

DOS REENGAJADOS

Art. 72. Serão admittidos novos enaa.jamentos nas condições
do primeiro, s~ndo applicaveis aos reengajados as disposições rela-
tivas aos enga.lados. . .

,Art.73. O tempo de serviço dos engajados e reeuga,J.ados conta- e
de 1 de janeiro do auno seguinte áquelle em que termmaram o seu
contracto no 2° semestre, ou 1 de janeiro do me mo aono, si o ter-
minaram no l° seme'tre. I

Art. 74. As praças que concluirem o tem~o de serviço, e .tando I
em campanba, serão con ideradas como enga.Jadas ou reengaJadas,
até a terminação da guerra.

Art. 83. As fraude commettida para omissão de nome ou
nomes na li ta do recenseamento militar ~erão communicaclas
pelas juntas de alistamento ao juiz ou tribunal competente, a.fim
de serem punidos 0:1 delinquentes com :lo pri..são de um a sei' mezes
e multa de 100$ a 200$000.

Art. 76. São dispensado:. do serviço militar activo, em tempo Art. 84. Serão punidos com a mesma pena, de um a seis mezes
de pa.z, os que provaL'em perante a junta de revisão a qualidade de prisão:
de arl'imo de familia na seguinte escala: . a) os individuos sorteados que, em coneequencia de conluio frau-

l°, o viuvo que tiver ilibo menor, legitimo ou legitiml1do, dulento, não comparecerem ás manobra ou chamadas em ,irtude
ou maior, invalido ou interdicto, que alimente e eduque, úu filha. de mobilização;
solteira ou viuva que viva em sua companhia; b) os sorte~dos que, por meio de fraude ou de mutilação phy-

2°, o casado, nas mesmas condições do artiao antecedente, cuja sica proposital, se subtraiam ao serviço.
mulher seja incapaz, physica ou mentalmente; Art. 85. erão responsabilizados perante o juiz ou tribunal com-

3°, o filho unico de mulher viuva ou o filho que elia escolher, petente at!J.uelies que proporcionarem 011 facilita:'em os meios para
quando tiver mais de um ; reclu ão, i enção ou di pensa de sorteados ou que, directa. ou indi-

4°, o irmão que sustentar irmão menor ou maior, invalido ou ractamenie,ob tarem a ua incorporação.
interdicto, ou irmã olteira ou viuva que viva em sua companhia; Art. 86. Serão condemnados por abu o de autoridade e multa

5°, o filho que su tentar paes decrepitos, valetudinario' ou de 300 a 600$ os membros da junta. de alistamento que nã ali ta-
incapazes, llhysica ou mentalmenLe, pa.ra qualqner occupação. rem individuo reconhecidamente apto para o erviço militar, ou

Paragrapbo uoico. Os arrimos de l'amilia, quando dispensado' que se recu arem ao recebimento de prova legal de isenção exhi
da incorporação no exercito activo, ficam obrigados ao serviço na bida por qualquer cidadão, ou subtNhir documento apre entalo
sua re erva e nas forças de 2' e 38. linha" .de conformidade com o ao s 'u exame, creando embaraços ao recur o perante a junta
di posto nos al·ts. 7°,26, 27, 28 e 29 da pre ente lei. rio sorteio; endo obrigados a dar recibo dos documento que l' ce-

Art. 77. A incapacidade physica ou mental, quando não fôr berem, quando as im o fôr exi!rido pela. parte.
comprovada rigoros..Lmente, ca o em que ás juntas de ·alistamento ~m caso de reiuciden ia. além da condemnação por ;~buso de
compete a exclusão dos indiviluos que da mesma ofrrerem., coo- autoridade e multa ora. e tabelecida, perderão os membro da JUD.
forme preceitua o art. 42, ~erá. reconhecida pelo exame pe oal <lo ta o emprego federal, que tiver m, ficando privados de exercer
svl'te,1do e póde ser temporaria ou defin itiva. qualquer cargo na admini 'tração publica da União .

... Quando fôr definitiva, impossibilitando o sorteado me mo para !u't. 87. Os membro da referid junta, que não cumprirem as
~ ..J~s serviço' auxiliares, ser-Ihe-ha fornecido pela junta revisora um obrigaçõe que lhes são impo~ta. pela pre ente lei ão passivei" de

attl}'ltado que o isente de todo serviço militar em tempo de paz e pena de um a seis mezes de pri iio e BU pensão do emprego feueral
de guerra. que, porventura, exercerem.

No ca'o da incapacidade re uItar de molestia curavel, fraqueza Art. 8'. Os membro da junta de orteio que faltarem, tam-
ou outro quaJquer motivo que pos;a ser removido, ajunta expedirá bem, ao cumprimento da obrigaçõe tatui<l<.Ls na pre enie lei
ao..ÍIJter~ssado ~m attestar10 de dispensa temporaria em que se serão punidos: os juize ,pelo tribunal competente, p r falta de
d~slgnara o p~rlOdo dentro .do qual deverá o mesmo interessado cumprimento de dever; os empregados ou repro, entantos do go
submetter-se a novo exame medieo. . verno municipal, ccrn a pena <le incapacidade para o desempenho

A incapacidade d~finitiva do .'erviço, 00 caso de que trata o de qual Iuer cargo federa.!; o commanuante superior da lruarda
~... artigo anterior, só será proferida quando verificada depois do SOl'- nacional, com a 'uspen ão por temp indeterminado de uas fUII-'
~adú haver attingido a idade de 25 annos. , cçõe/l, e os otliciaes de primeira linha e medicos militares, com <.LS

Paragri1pho unico. As isenções do serviço militar cessam penas e ta~ lecidas pela legislação militar para os que fc\1tal'em ao
..quarrdG':'iesapparecem os motivos que as determinaram. serviço de escala. '. ..
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Art. 80. As auioridades federaes que negarem o seu auxilio
para cumprimento desta lei sel'ão punida pelos tribunaes compe
tentes, por inob ervancia dos deveres iTIherente ao seu cargo. o
caso de reincidencia, perderão os respectivos empregos as que fo
rem demissiveis, independente de sentença judicial.

Art. VO. E' pa sivel de multa de 30 a 600$ aquelle que occul
tal' ou tomar ao seu serviço o cidadão sorteado ou que, por qualquer
fórma, demorar a sua. partida p:J.:ra o ponto a que fôra chamado
pela au10ridadb militar competente. Si ror empregado publico da
União, erá. punido c m tres a sei - mezes de suspensão, e, no caso
de reincidencia, perderá. o emprego.

§ 1.0 As multas não prejudicarão o procediment'l criminal ou
civil que nos caso couber e serão impostas nos Estados e no Distri
cto Federal pela autoridade que nomeara a juntas de ali tamento
e de orteio, havendo reCUI' o para o Mini tro da Guerra, dentro do
prazo d trc dia depois ela intimação.
. § 2. o O processo para a cobrança das multa será. o executivo
fiscal; endo a import..l.ncia dellas l'ecolbüla aos cofres federaes e
applicada, em cada exercicio fin~mcei.ro, á creação e melhoramento
de linba' de tiro nacionaes.

Art. 91. O alistado para o exercito liuc, durante o periodo da
sua 'ujeição ao sor.eio, asseniar praça nos corpos de policia ou de
bombeiros, da União ou dos Estados, sel"d. tido como ortea1io,
endo-Ihe augmentado um a.nno de sernço activo, sem prejuizo da

reserva.

TITULO VII

DISPO IÇÕElS GERA.ES

Art. 92. Cidadão algum, depoi' de sorteado, será admittido,
até á idade de 30 annos completo', a empre.,o publico de ordem
civil ou militar, em que prove haver cumprido a obrigações iJn
posta por esta lei.

Art. 93. O tempo de erviço militar activo erá contado para
apo entadoria em car,!{o civil, até 10 a.nno~, em caso de paz, e, pelo
dobro, em ca o de guerra.

§ 1. o As praças de preto ,oluntarias ou sorteadas, que tiverem
baixa do serviço activo, serão empregadas. de pre/erencia a outros.
nas obras e officina publicas, e. tradas de ferro e quaesquer repar
tições federaes.

§ 2. ° O Governo e tabelecerá., nesse intuito, as clausula preci.
as nos contractos e novações d contracto relativos ao arrenda

mento das ferro-via federae e obras publicas que hajam de ser
executadas por particnla.re .

§ 3.° Os cidadão orteado, emquanto estiverem no serviço
activo, terão direito, bem como os seus filbo , á matricula gratuita
nas e cola federaes e á concessão, tambem gratuita. de titulos
scientificos, pas ados pelas mesmas escola.

§ 4. 0 A'quelles que tiverem concluido o tempo de serviço po
derá o Governo conceder lotes nas colonias militares e, a titulo
gratuito, ca o o requeiram, o dominio util de terrenos de marinhas,
com a clau 'ula de nelles residirem ou estabelecerem qualquer in
du tria maritima. bem como o direito de o transferir, sob a mesma
clausula, ás suas viuvas ou orphãos, tão sómente; poderão elIes
a.inda exercer, livres de qualquer onus ou taxa, a navegação, in·
dustria da pesca e a venda do producto' destas.

§ 5. 0 Serão instituidas caixa de invalidas para os que hou
verem conclnido o tempo de serviço militar, mediante contribuição
pecuniaria.

Art. 94. Não serão admittidos sub titutos para o erviço
militar obrigatorio e nem haveI·<t isenção alguma mediante contri
buição pecuaiaria.

Art. 95. A applicação do castigo corporal importa em crime
previsto nos arts. 303 e 304 do COdigo Penal, dado que a lesão seja
grave ou leve.

Art. 90. Nenhum estranl!e.iro poderá. ser admi~idoJlara o ser-
viço militar; salvo si tiver obtido carta de naturalizaça~. .

Arfo. rn. Os socios civis da sociedades da Confeder'a.çao do TIrO
Brazileiro, que houverem seguido o cur o~ de tiro e de evol~ções e
prest,~do, perante um,~ commi 'ão nomea.da pelo estado-m,uor do
exercito, exame relativos ao conhecimento e emprego das nossas
armas portateis regulamentares e tambem exames relativos ás
escolas de soldado, da ecção e da companhia, servirão! apenas,~
mezes, por occasião das manobras, endo dispen ados da.mcorporaçao
fIuando orteados. .

Art. 98. E' obrigatoria a instrucção do tiro de guerra e evo
luções militare, até li. e-cbla da companhia, aos alumno ma.iores

de 16 annos que cursarem as escolas superiores e estabelecimentos
de instrucção secundaria mantidos pela União, pelos Esta.dos ou
municipios, inclusive o Districto Federar, bem como aos que curo
sarem estabelecimentos particulares que estiverem no goso da.
equiparação.

No reO'ulamento que expedir para a execução desta lei, o Go
'verno providenciará. no sentido de ser cumprida, cabalmente, a
obrigação imposta pelo presente artigo, indicando, ao mesmo
tempo, a fórma segundo a qual a medida será po ta em pratica nos
estabelecimentos de ensino supra enumerados.

Paragrapho unico. Os ex-alumnos de taes estabelecimentos e
os do Collegio Militar, que houverem concluido os respectivos
cursos, servirão tambem apenas tres mezes, pOI' occasião das ma
nobras, sendo dispensados ck'\. incorporação qua.ndo sorteados. N~
estão incluidos na disposiçã da lettra a do art. 65 os voluntarlOS
de tres mezes.

Art. 99. Ne11hlIma praça terá. direito ao vencimentóS do
dias em que estiver pres.a em seu quartel, sendo os mesmos attri
buidos á. caixa do respectivo corpo ou unidade indepp.ndeate.

TITULO VIII.

Disposições transitarias

PARA o ALTSTAME~TO E SORTEIO

Art. LOO. As disposiqões dos arts. 40 e 50 não são applicaveis
aoa índividuos que já servirem no expccito no anuo da promul
gação desta lei.

Art. 101. 'o primeiro anuo da execl1('ão da presente lei, que
o Governo regulamentará com a posai ve.1 brevid ~de, a contar
do dia em que elia ror promulgada, serão ali ta.do todo, os cida.
dão aptos que não pertencerem ao exercito ou á. armada, desde a
idade de 21 á ue 30 armas completos.

Art. 102. Emquanto o territorio do Acre não fôr definitiva
mente incorporado ao regimen federativo, os seus habitantes, na.

.data da promulgação desta lei, ficarão isentos do serviç-a militar
activo e de reserya.

Art. 103. O Governo mandará. proceder naquelle territorio
a um alistamento especial pa.ra. a organização provisoria da sua.
defesa.

Art. 104. As actuaes praças de pret, que não tenham cumprido
pena prevista no paragrapho unico do art. 46 do Codigo Penal da
Armada, passarão, findo o tempo de serviço activo, para a. reserva
do exercito e depoi para o exercito de 2' linha e guarda nacional
onde completarão os deveres impostos por esta lei. '

TITULO IX

DA REORGANIZAÇÃO DO EXERCITO

Art. 105. Para o cumprimento do dispo to nos artigos ante-
riores, o exercito será. organizado sobre as seguintes b~es:

1. O exercito permanente constará. :
aI das forças de 1& linha ou exercito activo e sua reserva;
b) da forças- de 2' e sua. 1'e erva.
Art. 106. O exercito activo comprebende:
a) O commando ;
b) as arma;
c) os serviço~ .

Art. 107. Compete o commando do exercito, c!C-vi dos n5. 3 e 4
do art. 48 da Con tituição da Republica, ao Presidente da Rep
blica, que o exercerá por si ou por delegado eu no caso de guerra.
e o administrará igualmente em tempo de paz, di-tribuindo as re. --. 
spectivas forças de ac'ôrdo com a leis federaes e a nece- idaÕl~
do Governo Nacional.

Art. 10 . Além do commando em cbefe, que é exercido pelo
Presidente da Republica ou seu.delegado, no caso de guerI'a. () p.x
ercito terá tambem o commando hiera.rebico, qlte é eKercido If.310
omciaes á testa. de gl'1.illdes e pequems unidade .

AI·t. 109. OM"mistro dá. Gnerra é orgão immediato do com
mando superior, sendo orgãos mediat.os, isto é, dependentes da-
quelle: ': ~

a) O estad'O-maior; . I.

b) a,s inspecções.

r
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Art. llO. o Ministro, como auxiliar do-Chefe do Estado, parti
cipa das funcçães do commando, ficando a sua. 'funcção, em época
normal, adstricta a subscrever os actos do Presidente da Repu
blica e apre idir o exercito, de accôrdo com o art. 49 da Consti
tuição Federal.

Art. lII. O estado-maior comprehende a repartição e os servi
ços de estado-maior nas unidades estrategicas e inspecções perma
nentes.

Art. 112. A repartição do estado-maior funccionará sob a di
recção do chefe do estado-maior e se constituirá com as seguintes
divisões:

a) gabinete;
b) departamento do estado·maior ;

~ c) departamento dos serviços auxiliares.
Art. 1I3. O chefe do estado-maior será um marechn.l ou gene

ral de divisão e o sub-chefe um general de brigada, ambos de exclu
siva nomeação do Governo, que deverá, entretanto, attender na es·
colha á comprovada competencia desses ofllciaes.

Art. 114. Para servir na repartição creada pelo art. 112 serão
designados capitães, majore', tenentes-coroneis e coroneis que ti
verem o curso de estado-maior ou forem diplomados pela escola
do estado·ma.ior, sendo ainda condição para aquelles (capitãe') ter
um armo de serviço arregimenta.do e os demais apenas seis mezes.
De te intersticio ficam dispensados os actuaes officiaes do corpo de
estado-maior.

Art. 115. Fica extincto o corpo de estado-maior do exercito,
cujos officiaes serão incluidos no quadro upplementar, creado pela
presente lei, até que sejam distribuidos pelas armas de infantaria,
cavaUaria, artilharia e engenharia, por promoção em concurrencia
com os ofllciaes das referidas armas, de accõrdo com a lei em vigor.

Art. 116. São creados os cargos de inspectores permanentes.
Art. 117. O territorió do Brazil fica dividido em 21 regiões de

albtamento, correspondente aos Estados e ao Districto Federal, as
quaes serão subordinadas aos inspectores permanentes.

Art. 118. Ficam creadas 13 regiões de inspecção, assim distri-
bQidas:

a) Ama.zonas e territorio do Acre;
b) Pa.rá e Aricary ;
c) Maranhão e Piauhy ;
d) Ceará e Rio Grande do Norte;
e) Parahyba e Perna.mbuco ;
f) Alagõas e Sergipe;
g) Bahia e Espirita Santo ;
h) Rio de Janeiro e Minas;
i) Districto Federal;
i) S. Paulo e Goyaz;
k) Paraná e Santa catharina;
Z) Rio Gra.nde do Sul ;
m) Matto Grosso.
Art. 119. Para o fim de inspeccionar os corpos, as unidades

estrategicas e os estabelerimentos militares collocados nessas re
giões, o Governo nomeará generaes-inspectores, cujas fu.ncções
serão definidas no regulamento que acompanhar a presente lei.

Art. 120. Ficam adoptados, como typo de organização das di·
versas armas de que se compõe o exercito de la linha, as
grandes unidades, as brigadas, os regimentos, os batalhões e o
corpo de 8aúde, devendo as grandes unidades ser organizadas
quando o Governo julgar convenienie.

O exercito activo comprehende as grandes unidades, corpos de
tropa e unidades independentes, cuja existencia é permanente.

Das unidades componentes de cada arma

a) A infantaria comprehende :
Ir 15 regimentos ou 45 batalhões de linha;

12 batalhões de caçadores e 13 companhias;
5 companhias de tres secções de tres metralhadoras;
12 secções de tres metralhador.as.

~ lb) A artilharia comprehende:
5 regimentos de trea grupos de tres baterias de quatro peças

de artilharia montada;
.5 baterias 1e obuzeiros de seis peças cada uma;

3 gruIJOs de artilharia a cavallo, de tres baterias de quatro
peças.; .

..

86

2 grupos de artilharia de montanha, de tres baterias de quatro
peças;

3 batalhões de artilharia de posição. de seis baterias;
6 batalhões de artilharia de posição, do duas baterias;
6 batel'ias de artilharia de po ição independentes;
5 parques, 15 columnas de mUDição.
c) A cavallaria comprehende :
9 regimento de linha, do quatro esquadrões;
3 regimentos independentes, de quatro esqua.drões ;
5 regimentos, para. serviço das brigadas de infantaria, de dous

esquadrões;
5 pelotões de estafetas o exploradores das brigadas de in-

fantaria;
7 pelotões de estafetas e·lj,tploradores para outras unidade .
d) A engenharia comprehende :
5 batalhões de qua.tro companhias das brigadas de infan-

taria;
17 pelotões de engennaria.
e) O trem comprehende :
5 esquadrões, mas não constituindo arma especial; seus om

ciaes e praça pertencem á. cavallaria.
Em cada corpo montado haverá um picador, devendo ser con

servados os actuaes.
O picador terá as me mas garantias e va.ntagens dos segundo

tenentes veterinario .

Dos e/fectí'f)os

f) Todas a armas tel'ão tres eifectivos: maximo, minimo e
orçamentaria. O )0 é o limite a attingil' em caso de mobilização,
não podendo ser ultrapa sado sem prejudicar o commalldo 'admi
nistrJ.ção; o 2° é o limite a attinair com as re lucções, sem per
turbar o; serviços, nem a existencia permanente de todos o orgão'
mesmo os mais rudimentares das unidades; o 3° é o que atronde á.
situação economica e politica. do E -tado.

g) A vu.riação dos etrectivo entre o' comba.tentes ó rec.'\he nos
soLdados, afim de serem mantidos em sua integridade a organização
e os commandos hierarchicos, até o mais elementar, condição es
sencial á formação de quadros rigidos e experimentados para. in
corporar reservistas e recruta. sem que a tropa so re inta. da. falta.
de preparo destes.

h) A execução da.s providencia nece arias ao funccionamento
do commando e da administração chamil.m-se Serviras. O prin
cipaes são:

de estado-maior;
de ol'denança ;
de armamento e material beUico ;
de saúde e veterinaria;
de justiça;
de administração;
de engenharia.
i) Os serviços do estado-maior referem-se á.s relações do com

mando com a tl'opa e são os mai gemes. Para que a' determi
nações do commando sejil.m cumprida ,torna-se preciso que não
exijam recul'SOS que não possam ser prestado~ ou capacidade de
acção incompativel com o estado da tropa. Os serviço' pautam-se
pelas exigencias do commando, cujo orgão é oe tado-maior.

j) Os serviços de ordenança comprehendem a tran'mis ão de
ordens, os serviços ordina.rios e a occur 'encias diaria . São aaen
tes desse serviço os capitães e subalternos das armas.

Os serviços de armamento e de material teem como agentes
officiaes de artilbaria e como objecto os depo itos de munição, ar·
mamento e materia.l, fabricas e arsenaes.

Os de saúde teem como agentes os medicos, dentistas, phar
maceuticos e veterinarios, e se exercem no campo de batalha, nos
hospitaes, enfermal'ia.s, ambulancias e pharmacias.

Os de justiça teem como agentes especiaes os auditores de
guerra, quo funcciona.m nos tribunaes constituidos para cada ca o, e,
permanentemente, na qualidade de agente de informação e na
execução de providencias relativas á. justiça.

Os de administração roem como agentes especiaes um quadro
de int.endentes.

k) Além desses, ha.verá outros serviços antes e _~ura!lte
as operllJ;ões, como o de recrutamento, ~etaguarda e moblllzaçao.
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DO CORPO DE SAUDE

l) O corpo de aude comprehende: medicos, dentistas; phar.
maceuticos e veterinarios.

m) Os medicas militares terão os mesmos postos dos ofliciaes
do exercito, salvo o de general.

n) Serão recrutados entre os civis, mediante concurso.

DOS DENTISTAS

o) Os denti tas são empl'egados militares. A sua hierarchia
comprehende os postos de 2° tenente a capitão.

p) São recrutado como os medicos militares e promovidos se·
gundo os mesmos principios.

DOS PHARMACEUTlCOS

q) Os pharmaceuticos terão os me mos postos dos oillciaes do
-exercito, salvo o de coronel e general.

,.) A sua bierarchi<J. comprehende o postos de 20 tenente a
tenente-coronel inclusive.

s) S rito recrutados como os medicas miIitare~ e as suas pro
moções far-se-hão tambem como a do medico.

DOS VETERINARIOS

t) O' veterinarios são igualmente empregados militares.
u) A sua hierarchia comprehende os po tos de 20 tenente a

major, exclusive.
1) Serão recrutados mediante concurso.
x) Qua.dro dos officiaoo do corpo de saude:

Postos Medicos Dentistas Pharma- Veterinarios
ceuticos

-Coroneis ..•.....• 3
'fenentes-coroneis 9 2
:VIa.jores.......... 27 2
Capitães........• 50 2 9 2
1°' tenentes.•.... 8 14 23
205 tenentes ...... 60 14 16 25

Art. 121. O quadro dos generaes será o seguinte:
a) gcneraes de divisão, 8;
b) generaes de brigada, 20.
Art. 122. Em tempo de paz não haverá mais promoção ao

110 to de marechal.
Art. 123. E' Cl'eado o quadro suppIementar destinado ao 01'

ficiaes do exercito activo que desempenharem funcções estranhas ao
~Iinisterio da Guerra, ou vitalícia, e aos arregimontados que exer
eerem sel'viço permanente no estad~maior, na secretaria, nos
arsenaes de guerra.. nas fabricas de cartucho~ e de poIvora, nas es
cola. e collegios militare, no quarteis generae da' regiõe~ e inc
specçães e outra .

Esses ofliciae- passarão para o quadro acima logo que entrem
no exercicio das re pectivas funcções e serão delle excluídos quando
deixarem as l'uncções que exerciam ou quando forem promovidos
a.o po to imlnediato, e incluídos em sua arma ou corpo de origem.
Os que, sendo promovidos, continuarem a exercer as ditas funcções,
em virtude de lei que garanta sua permanencia nas mesmas, inde
pendente de acção governamental, serão novamente transferidos
,para o referido qua.dro.

Art. 124. A praças .de pl'et serão distribuida em quatro
cl::J.sses, a saber:

a) aspirantes;
b) sargentos, ~omprehendendo os sargentos-ajudantes, los, 20' e

"30~ sargentos; •
c) graduados, constando de cabos e anspeÇ<.das ;
ti) soldados.

. 'Art. 125. E' crea.do um quadro de inferiores encarregados dos
tl'aballl0s de e'cripta nas diver as repartições milita.reR, a juizo do

n

Gove~no. Estes sargentos. depoiS de permanecerem dous aonDs no
quadro de amanuenses, concorrerãg para o quadro de oillciaes da
reserva.

.Art. 126. São creados depositos de remonta. e estabelecimentos
agrI~olas para. producção de forragem nos districtos de ins.
pecçoes. .

Art. 127. Logo que fique reorganizado o Ministerio da Guerra
sOl'ão extinctas a direcções de saude, de en<7enharia e de arti
lha.ria e a intendencia geral da guerra, sendoo creados depositos
pal.'a os respectivos materiaes.

Art 128. Os cargos do magisterio serão providos de ora em
dea~te, por concursq,. com excepção dos otIlClaes que professarem
tantlca, os q1!aes sera~ !l0meados. ~m c0n:!.mis~ão. Os actuaes pro
fessores e adjuntos mllitares e ClV1S ficarao di pensados das eti <7en
cias constantes deste artigo. o -..

Ar,t. 129. O Governo poder~ fundar cursos preparatorios, an
nexos a escola de guerra, exclUSivamente destinados aos saratlntos
qua aspirarem ser oillciaes. o

Art. 130. E' creado o quadro de auditores, assim organizado:
a) majores, 2 ;
b) capitães, 4 ;
c) l°' tenentes, 4 ;
d) 2°' tenentes, 4.
Art. 131. Os auditores são amoviveis e admittidos mediante

concurso, ficando excluidos desta ultima condição os actuaes ser
ventuarios, que serão garantidos nos postos em que se acham.

Art. 132. Haverá um sanatorio no Ceará e outro no Paraná,
ou em pontos que forem julgados mais convenientes, para trata
mento do beriberi e outras molestias tropicaes.

Art. 133. Serão extinctos os commandos dos districtos, á pro
porção que forem sendo installadas as inspecçõe .

Art. 134. O Governo providenciará sobra o aproveitamento
dos empregados civis não demissiveis, dos que tiverem mais de 10
alinos de ,serviço em qualquer dos Ministerios e dos que hajam
obtido os seus logares por concurso.

Art. 135. Para o quadro dos veterinarios, creado pela pre
sente lei, poderão ser transferidos os officiaes do primeiro posto,
quese sujeitarem a um exame de admissão.

Art. 13G. Ficam suspensas em tempo de paz as nomeações de
medicos e pharmaceuticos adjuntos, podendo ser aproveitados os
al,tuaes, emquanto bem servirem.

Art. 137. O preenchimento das vagas de 1°' e 205 tenentes, que
se abrirem na engen haria com a reorganizaçã.o do exercito, será
feito por transferencia voluntaria dos actuaes 105 e 205 tenentes da
outra.s arma, legalmente habilitados; si, porém, o numero de
l°' tenentes nestas condições não 101' sutIlciente para completar o
quadro respectiVO, as vagas de3Se posto serão preenchidas, por orl1em
de antiguidade, pela promoção dos-205 tenentes das tres armas,
igualmento habilitados, que preferirem a referida transferencia.

Art. 138. E' o Governo autorizado:
a) a. fecha.r as escolas de guerra, de artilharia e de engenharia.

a.té que tenham desapparecido os 205 tenentes excedentes dos .qua.--"
dros, devendo fixar um prazo para os actuaes alumnos e oillClaes.
b.3m como para os ex-alumnos da Escola Militar do Bra.zil, compre
henaidos no decreto legislativo n. 1708, de 5 de setembro de.. te
anno, tirarem os re pectivos cursos; ,

b) a. restabelecer as companhias de aprendizes milihres de
Ouro Preto, Goyaz, Belém e Porto Alegre, podendo crear outra.s
em localidades convenientes para a séde de taes e:."tabelecimento.i ;

c) a organizar a reserva do eXOl'eito activo e forças ~e 2" linha,
de accôrdo com os principias observarIos na presente 101;

d) a reorganizar a administração do exercito, modifican~o o
<7abinete do Ministerio da. Guerra e regulamentando os serVlços
~dministrativo, das inspecções, estabelecimento:s militares e uili
dades combatentes.

Al't. 139. R...evog,un-se as disposições em contrariu.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1908, 20° da. Republica.

AFFO:'<SO AUGl;STO MOREIRA PEN, A.

Herm R. da Fo».seca~

,
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DECRETO N. IBM - DE 9 DE JANEIRO DE 190

lniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sanação Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção-

Autoriza o Governo a abrir a'l Ministerio da Fazenda o credito
extraordinario de 60:057 '!)79, para o pagamento devido, em
virtude de sentenç:.l .í~diciaria, ao engenheiro civil Luiz
Thomaz da Cunha avarro de Andrade.

aPre idente da Republica dos E tados Unidos do Bl'azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a seguinte re~olução:. "
Artigo unico. Fica o PresIdente da R,epublica au~orlz~do a

~il' ao :Mlni terio da Fazenda o credito extraordmarlO da
oir-057 '579, afim de occorrer ao pagamento d vida ao engenheiro
civil.Luiz Thomwz da Cunha TavalTO de Andrade, em virtude de
entença judiciar5.a; revogada as di po ições em contrario.

Rio de .Janeiro, 9 II janeiro de 1908, 20° da Republica.

AFFONso l~UGU TO MOREIRA PBNNA.
Da'Cid Campista.

DECRETO N, 1862 - DE 9 DE JA:\EIRO DE 1908

Illiclado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção

Autoriza o Governo a abrir ao Mini terio da Fazenda o credito elt-
o traordinario de 30:-10, iOO para o pagamento devido â Com

panhia Norte Mineira, em viI'tude de sen;tença judiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fa.ço saber que o Congres o Nacional decretou e eu sancciono a

s.eguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a

abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de
30:510$7001 para pagamento á. Companhia Norte Mineira, em vir
tude' 'de carta precatoria, expedida pelo Juizo Federal da Segunda
Var:L"Cieste districto em 22 de ago to de 1907; revogadas as dispo
sições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1908, 20° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Da'Vid Campista.

DECRETO N. 1863-DE 9 DE JANEIRO DE 1908

llticiado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
,.-
Eleva os veacimento d06 pretores e outros funceionarios da justiça do

Di tricto Federal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa.ncciono

n. resoluçã.o seguinte:
Art. 1.0 São elevados a 10:000' os vencimentos dos pretores e

promotores do Districto Federal; a 6:000 '. os dos adjuntos de pro
motore e fixados em 3:120$ a cada UQl os dos dous amanuenses
d{l ministerio publico, sendo dous terços de ordenado e um terço
de gratificação.

Art. 2. ° Sãu eguipo.rados os vencimentos dos juizes do civel,
do ~ommercio, dos feitos da fazenda municipal, de orphãos e da

=-_....•..·ovedoria aos do juizes criminaes.
~rt. 3."0 Pr'esidente da Republica abrirá o credito necessario

para a. execução desta lei.
Art. 4. ° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1908, 20· da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA,
Augusto Tava1'cs de Lyrn.

Appro"a a Resolução, firmada fi 23 de a"'osto dl' 1906. pela Terceira
Con~ reneia Internacional Americana, adherindGl á Convenção Sani
taria Internacional do Wa Itington.

O Presidente da Republica do .E tado' Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre o racional decretou e u sancciono

ao resoluçã.o seguinte:
Art. 1.0 E' approvada a Resolu ão firmada no Rio de Janeiro

pela Terceira Conferenoia Internacional Americana, em 23 de
ag-o to de 1906, adherindo á. Convenção anitaria. Internacional de
Washington e pondo em pratica o eu preceitos.

Art. 2.° Revogam-se as di po içõe, em contrario,
. Rio de ,laneiro, 9 de janeil'o de 1908, 90° da Republica.

AFF'ON o AUGU TO MOREIRA PENNA.
Rio-Branco.

DECRETO . 1865 - DE 9 DE JANEIRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado envia~o á sancção

Separa a Lel?ação do Brazil em Guatl'ma!a da no Mexico, annexando-a
á em CUlla e America Central (' eleva a categoria do representante
diplolllatico no Japão, aCl'editando-o umu1ativamente no Imporio da

hina. .

O Presidente da Republica do Estado Unidos do Brazil :
Faço saber que o ConO're~ o Nacional decretou e eu sancciono

a resólução seguinte:
Art. 1.° Fica separa.da a Legação brazileira. em Guatemala da

no Mexico.
Art. 2.° A Legação brazileira em Guatemala fica annexada á

em Cuba e America Central.
Art. 3.° Fic;L elevado á categoria de Enviado Extraordinario

e Ministro Plenipotencia.rio o Mini tro Residente do Brazil no
Japão.

Art. 4.° Fica o Pre idente da Republica autorizado a acre
ditar tambem no Imperio da China o Ministro do Brazil no Japão.

Art. 5.· Revogam- e as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1908, 20° da Republica.

AFFoNso AUGUSTO MOREIRA PEN A.

Rio·Bral/co.

DECRETO •. 1866 - DE 9 DE JANEIRO DE 1908

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado'á, sancção

Approva o Tratado dn limito e navegação e os protocollos d modtls
vivemli $obre navegação e commercio polo rio Içá ou Pu.Lumayo,
firmado eJl! Bogotá em 2<1, de abril dc 1\1Oi.

O PresicT~nt da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu anccioll()

a re olução egmnte:
Art. 1.0 Ficam approvadas em todas as lIas clausula o

Tratado de limites e navegação e o' protocollos de modus vilJendi
sobre navegação e commercio pelo rio Içá. ou Put'lmayo, firmados
em BJgotá. a 24 de abril de 1907, pelos plenipoteuciarios da'
Republicas dos I~sta.dos Unidos do Bl'azil e de Co10mbia.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1908, 20° da Republica,

• AFFO~SO AUGUSTO MORJ;IRA. PENNA.
Rio-Branco.
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