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:'1!. 3l'iS.-CHIERlL\.- Decr.,Lo de:ll de Maio !le 11189.-:\lamla
contar ao Cirttrgiiio-mót· de di visão gradn:tdo Dr. Cosario
Eugenio Gomes~ de Ara11jo, pelo dolíro, o lempo em qtte
serviu no excercito de opcra<;<1c~ rlurante a :;nerra civil
da Provi nela do lUo Grande do Sul. .............•....

:'-i. :llll:i.- :IL\IU:--iHA .-Lei de 22 de .Jtmho de 1889.- Abre ao
:l[inistcl'io cios Negor·.i•JS d:t :llal'inha o crerlito de rlttzentos e setAnla contos seiscentos oitenta e kcs milnoveeento-.; e sessenta e dnco n\is (27l):()' k>\.l(iC.). pal'a ai, tender
âs despezn.s da::; verhas- ~Inni\Õcs 11<1.vacs- c - ~venlnaes- do exereicill de l8K-~..... •. . . • . •.• . . . .. . . . . . . . .

~

DECRETO N. 3408-

DE

31

DE l\IAIO DE

IR89

Manda contar ao Cirurgião·:núr de divisão graduado Or. Cosario Eugenio Gornes
de Araujo, pelo dobro, o tempo e~ que serviu no exercitl) de operações
durante a guerra civil da Provincia do Rill Hrande do Sul.

Hei por bem s.nccionar e Mandar que se execute a seguinte
Resolução da Assembléa Geral:
Art. 1. 0 Ao Cirurgião-mor de divisão Dr. Cesario Eugenio Gomes de Araujo será contado pelo dobro o tempo decorrido de 28
de Setembro de 1842 a 18 de Outubro de 1844, om que serviu uo
exercito de operações durante a guerra civil da Província do lUo
Grande do Sul.
"\rt. 2. • Revogam-se as disposições om contt·ario.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Senador
do lmperio, Ministro e Secretario de Eotado dos Negocias da
ünel'l'a, assim o tenha entendido e expeça os despachos nece;;sarios. Palacio do Ltio de Janeiro orn 81 de Maio de 1889, 68• da
lndependencia e do lmperiu.
Com a rubrica de Sua Magostade o Imperador.
Thomaz Jose Coelho de Almeida.

Chancellaria-mór do Imperio.- Carulido Luiz Maria de Oliveira.

Transitou em 10 de Junho de 1889. -Barão de SobraL- Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias da GueiTa em
li de Junho de 1889.- O Director, Barão de ltaipú.
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ACTOS DO PODER LEGISLA TIYO

LEl N. 3409 -

DE

22

DE .JU:";HO DE

1889

.\ bre ao Minis te rio dos NegJeio; !la ~hrinhaAÍ _crolito do ol uzontol e sot•nt1 contos
seiseentos e oitenta e tros mil noroeontos e Hsscnta e eineo réis (270:683,)965),
pLra aLtenlor i< üospOZlS J,g \'erlns- ~funi,ões uarars- e Evenluaos- do
exercido do i888.

D. Pedro 11, por llr,tçoa dr~ Deus e Unanirn:) .\cclamação elos
Povos, Imp3ra:!or Constitneional e f)rJferHur Pet'petuo do Bmzii:
Fazemos saber a todos os :\'os-;os subdito~ que a .\ssemulea Geral
Decretou c ::\ós Qtwt'emos a Lei S:3guintc:
Art. l. o Fica concllclir!o ao :\Iinistcrio 1los Neguei os da 1\[arinh~t
um credito na import<ncia 1lc 27U:G8:3;;;\J6::J, <liStt'ilmido pelas
seguintes vm•has uo exe1'cicio de 1888 :
§ 24. l\luniçCíc.-; n:t mos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:\5: 22G$GGG
!Oi 28. Eventnacs..............................
~15:457~209

Art. 2." ReYogam-se ns d ispo,;içíles em con trnrio .
.:\landamos, port:tnto, a to:las as autoridade-.; a r1uem o conhecimento e execuç,iio da refdida Lri pertencer, r1ue a cumpram,
o fitçam cumprir e :;nard,_•r tilo inteiramente como nella se
contém. O Secretario de E'itarlo <lo.,; ~egocios da Marinha a faça
imprimir, publicar c correr.
Palacio do Rio de .Janeiro em -!:!. de Junho de 188\J, 68° da
lndepenúencia e do Imperio.
biPEILUJúlt,

r·om

!'UIJ!'iC<\ C

guard;<.

JJa.-,(o do Lod,u·io.

Carta de lei, p'da q 11al \"th~<t :\Iag·e~tade I mperi,\l l\!:1nd>~
executar a !{esoluçilo da ,\~S3l1lhléa Gr;ral Legblativa qne
Houve pot· bem S;mcci'onar, :11Jt>indo ao Minhterio 1los :\egocio::;
da Marinha o credito rlo 270:11"3S\IU.-, par,t as Yerbas -:\Innições
navaes - e - E\·entu·w.'i- do exorcicio r.le 18H0.
!'ara Vos:;;t

.\Iage~tarle

Imncrial ver.

Carlos Americu tlcs !{eis a fez.
Gltaucellaria-mot' Jo 1mperio.- Candido Ltti~ Maria de Oliveira.
Transitou em 26 de Junho de 188\:1.- Bm·Bo rle Sobral.
Publicad[L na Secretaria de Estado do-; Neg-ocios da Marinlw
em 26 de Junho de 188\J.-A,lolí(J Paulo de Oliveira Lisbor1.

