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Secretaria da Camara dos Srs . Deputados em 15 de Abril de 1883.- O Director,
Jorg e J oão Doclsworth .

RELATORIO ·

RELATO RIO DOS TRABALHOS DA C\UABA DOS SRS. DEPUTADOS NA 3a SESSÃO DA '18a
LEGISLATURA QUE PRINCIPIOU A 3 DE ~IAIO E TERmNOU A18 DE SETEMDRO
DE 1883, APRESE~T\DO PELO SR. PRESIDEnE NO ULTHIO DJADE SESSÃO.

PROJECTOS SANCCION ADOS

Creaitos supplementares
De 269 :333$270 ao ministeJ'io da j ustiça. para as verbas - Justiça de fB instan cia .e outras -

no

exercício de 1880 - 188 1 ;
De 133:546$613 ao meomo ministerio para as rubricas -J Lmtas commerciaes e outras - do exercício
de 1881 - 1832 ;
De

1 92:722~ô76

ao mini sterio da gue na para pagamento de dividas de exercícios findos;

De 324:736$749 ao ministsrio

d :~.

marinha para as rubri cas de differimtes paragraphos do respectivo

or çamento no exercício de 1881 - 1882 ;
De 561:314 ,889 ao minis te rio do imperio para as verb!ts - Sub3idio dos senadores - no exercício
de 1882- 1883 e melhoramento do estado sanitario no exercício de 1883 - 1884 ;
De 92:032$438 ao mesmo ministeL·io para a verba - Obras -no exercício dB 1. 882 - 1883 ;
Differ ent9s c re:litos ao ministerio da

ag ri c ul~ura

na impor tfllncia de 783:603$800 para continuação

dos estu,dos da ferro - via Madeira e Mamoré , no exercício de 1883 - 1884 ; de P aulo AffonsJ no
exet·cicio de 1882 - 1883, par.t custeio da mesma estra!la no exercício de 1883 - 1884 ; para esgoto da
cidade no exet·cicio de 1833 - 1834, e para o correio geral no actual exercício ;

- 4Credito de 33:000$ pa ra eleva r o de 18 :000$, conc Jdido ao ministerio do imperio para medição e
tombamento de terras des tinada> ao patrimonio dotal ele Suas Altezas a Princeza Imperial e se a Augu sto
Esposo ;
Credito sup plementar
Illuminação publica -

:1.0

ministél rio da ag t•icultlll'a de 105 :284 .615 e 123:243$682 pat·a n verba-

no exercício de 1882 - 1883.

Credites extraordinarios
De 12.000:000$ ao ministerio do im perio, p1ra socco rros ás províncias fiagellad as pela: s êcca ;
De 9:635 182 ao ministet·io da marinha pat·a pagamento lle di vidas de exercícios fin dos de 1870

' >-

a 1881 ;
De 538:820$287 ao mesmo mini s terio partt as rubricas -

Arsenaes e obl'as- do exercício de

1881 . 1882 ;
De 27:666$6ô4 das dota ções para a limentos a Suas Altezas os Prínci pes do G!'ão-Pará, D. Luiz e
D. Antonio ;
De 162:174$838 para paga mento a dive t·sos cr edor es pol' serviços prestados ao ministerio do
imperio ;
De 400:000$ para p aga m ~ nto de se l'vi ços qu e se t·eferem as verbas - Soccor ros publicos e melhol mento do estado sanit ario- no exercício de 1881 - i tl82 ;
De 23:274, 228 ao minis tql'ÍO do im pe rio para pagamento de di vi las de exercícios findos .
De 350 :431 'l74 o 844 libt·as ester linas, 11. schilin g.s e quatro pence s ao minis terio do im perio, para
pagamento J e dividas de éxercic.ios findos ;
De 1.031:755$590 ao ministerio la ag riCLtltu ra , paea
dl) j nros a es tradas de f e l'l'O e outras -

o cco~ t· e r

a deficiencia

das verbas- Garantia

do mesmo m' nis terio ;

De 199:957$ 190 ao mini ster io da ag t•icultut·a , para as verln s - Tet•t•as p ablicas e colouisação no exercício de 1881 - 1882 ;
De 314: 1 8 ~ '630 ao mP.smo mirristerio para em.,.ncipação das colonias ;
De 3U: 000 · ao ministerio ela guerra pa ra as despezas com o cor po de sa ud 3 e

ho s pita e~

e outra s

no exercício de 1881 - 1882.

.ç

DIFE ERENTES ASSUMPTOS
1

LICENÇ AS aos desem 1Ja rgadores Victorino elo Rego Toscano Ba rt·e to,

Jo ã~

Se t·torio, a 'ls j1 tizes ' de

r!it·eito Antonio ,José de Sou7.a F1•eitas, José Thomé da Silva, ao 1° escriptul'at·io da a lfaudega d_e Pernambuco Ft·~ ncis co de Cas t1·o Nun e'3 , ~ os D1·s. Albino Go nçalve.> Meit-a de-Vasconcellos, Joa'luim Pinlo NeLto
Machado, ao conego Franc isco Ro chael Pe re ira de Bt·ito Medei ros, ao bachat·el Jo ão lg nac io Teixeira,

-5ao professor Victor Me irelles, ao B a rão de M a tto >o, aos desembargadores Ale xandre Pinto Lobão,
Ed r1ardo P indahyba de

M<~ ttos, G e r·va~ io

Cam pello Pi . es Fe r·r·eira , aos ju izes de direi to Amphilo phi o

Botelho Freire de Carvalho, Dr. Ma noel Cae tano de Oliveira Passos, Pedro Cavalcanti de Albuque rq ue
Mara nhão, e ao conselheiro João Jo sé Ferl'eir·a de Aguiar .
Jubilação aos conselheiros Ma noel Ma ria de Mora l S e Valle e Joaq uim lgnacio Ram a lho.
Contage m de tempo para jubilação do Dr·. Lu c indo Pe 1·eira dos Passos e do ex-inspec tor da th esoura ria de fazenda de Min as Geraes Francisco de Paula e Souz a .
Fixação elas forças de mar e terra para o exercicio ele 1883-1884.
Extincção elas compa nhias de apre ndizes mil"tares.
P ensões a R aymundo J osé ela Paz , Ma rcos J osé de Souza , José Cus todio da Silva, Es pa cio Alves
ele Oliveir·a, Tertuliano das Chag as Pinhe :ro, Au to nio B ezer·ra e 2° sarg ento Luiz Antonio de Carvalho Junior .
.Fixação das fo.r ças el e m ar e terra para o exe rci cio de 1884 -1 885.
Ma tricula elos estuda nte -; Alcides Roclri g ües ele Souza, E ,Ju a rclo Mir·anda da Silva , Antonio Alves
da Silva J un ior, Edu'tr·clo Alfr·eclo de Oliveira, Ca rlos P eixoto el e Mello Filho, Manoel el e Freitas
P aranhos, Antonio M iJ.r· ia de Albuqu e r q ue O'Co nn ell J er s.e y, José Gomes Villar·, Jo ão Fra ncisco elos Reis
Junior, He.n ri [Ue Affonso de A1·aujo M acedo, José ele Xere7. e Thoma z el e Lemos Duarte.
Tempo para jubilação ao pro fe ssor do im per ial collegio ele Pedro li, Mano el Olympio Rodri g ues
rla Costa .
R efor ma do tenente-coron el Manoel de Vera-Cruz.
Crime ele fürto de g ado e ontros .
Antig uidade do 1° tenente A pl'igio elos Santos Rocha.
Licença a J osé Militii:o el e Sa nt'Anna , co ncluctor da estrada de fe r ro D. Pedro li, e Joaquim Aug usto
ela Cos ta Fe rreir·a, the soureiro g eral dos correios .
Pra zo

d~

20 annos sobre g ara ntia de juros de 7 o{o, concedido pela lei provincial de S. Paulo n. 45 de

6 ele Abril d ; 1872, a estrada. de ferro de J un liahy .
Di~ pensa

ele prescripção a Firmino Jol' g e da Rocha, ex- al moxarife elo arsenal de g uerl'a da côl'te .

Projectos remettidos para o Senado
Elev i].nelo as entran cias el as coma r·cas do Rio Turvo e Se te Lagoas, Rio No vo e Oba, Ubel'aba,
Pat"aca tú, Barbacena , em Min as Ger·aes ; Pel l'as elo Fogo e Campina Grande, na P ar ah yba do Nort e ; Pilal',
em Al..1.gô i S

;

S . J oão elo Principe, VassO J.l'as e S. Joã > da Bal'!'a, no Rio ele Jan eiro: Loren a , Ta uba té,

Guara tin g ue tá , It ú, Prnda monhan g aba, Quel uz, Capiva1·y, Li me ira, Amparo,

Be lé m, S. Jos é elos

Ca mpos, Mog y · mü i rn , Pirac ica ba (Constitui ção), C,<sa B,·anca, .Tundiahy, Ri o Cla r·o, Brag :m ça , Mog y
das c ,·uz es, n a provincia el e S. Pau lo; S. Jo sé dos Pinha es, no P a ran a ; Sa nta Christina elo Pinhal ,
UruguayiJ. ua , S. Gabriel , no Rio Gr·ande do Sul; Timbar'tba, Bo m J a rdim, Bezerros, Bl'eju da Madre de

- 6 Deus, em P ernambuao; Igarap é-mirim, Marajós, no Pará; Nossa Senhora da Gr11ça, de S. Miguel e do
Tuba:rão, em Sanfa Ca tharina.
P a tt·imonia para a capella de Santa Cruz de Belém, na cidade de Mogy - morim, para as irmal'ldades c;o Carmo e do Ros ario da mesma cidade e para as do Carmo e Rosario, na cidade de S. P aul o.
Isenção de direitos para a companhia fluvia l Ma1·anhense.
Despezas dos ministerios do imperio, mal'inha, estrangeiros e guerra, para o· e:s:ercicio de
1884- 1885.
Antigu idade para ju bilação ao D't'. Thomaz Alves J unior e bacharel Joaq uim Velloao Tavat·es.
Credito de 200 :000$ ao ministerio da ag t•icultura para a daaobstt'ucção do Rio S. Francisco·.
Cred ito de 50:000$

ao mesmo m iuistel'io para o prolongamento da linha telegraphica do

Paraná.
Autorização para a reform a da repartição ge ral dos correio3.
Matricula

do;;~

estu !antes Ar thur Ribei.t•o de Olivei ra, Vic ente de Pa ula Costa, Vicente Carlos de

Arruda Botelho, M!'i nfredó Barata dé Almeida, José de Sa Lima, Emílio Pereira de Araujo, For tuhilto Rapha el Alves de Carvalho.
Ise nção a D. Maria Luiza Pacheco Barbósa da pre·s cripção em qua incorreu para rece ber o me io
soldo de seu pai.
í senção de impostos geraes pàrà a venda. dos bilhetes das loterias da Bahia, em beneficio da con ·st r ucção da estrada de Sant' Anna da Aldeia.
Reforma do r eg ulamento das alfanclegas do Imp erio lia parfe re lativa aos officiaes de de scarga,
guardas e vi g ias.
Jubilação e vitaliciedade aos professores das escolas municipaes .
Dispensa das leis de amo rtização a co nfraria de S. Benedicto de Maceió, na província das Alag-ôas, ·
para possuir bens de raiz .
Concessão a matriz da :t'reg uezia da Saudê em M:arianna, Minas Geraes, para possuir as terras que
lhe foram legadas.
Isen ção de direitos ii companhia Fiuvial Mar an hense .
Autorização ao governo para despender pela verba - Culto publico - o que fôr preciso para o
res tabelecime n to da matriz de Campo Gr ande, fr eg nezia do munic ípio n eutro.
Monte-pio aos ne tos do fall ecido chefe de esq uadra Antonio Felix Corrêa de Mello.
Tempo para j ttbilação de Mathias José Teixeira , proüssor de mus ica do imperial collegio de
P edro I!.

Foram j u.lgaelos obj ectos ele O.e'liberação e a imprimir com os parece,res elas respectivas commissões, os seguintes projectos:
Sobre a i n com patibilidade de que trata o art. '14 da lei n. 3029, de 9 da Jane iro de 1881, que
não abt·,tng-e os log:l res de pl'ofessol' por cone urso.
Dispensa de idade para a ma tricul a de D. Anton ieta Cesar Dias .

7
Favores ás em prezas

que

construirem

ferro· carris em algumas

paro.chias do munici pio

neutro.
Isenção de direitos

pat•a

os

objectos destinados á matriz de Campinas, na província de

S . Paulo.
Disp ensa da restituição de soldo a D. Firmian!i. Rolbano dos Anjos.
Casos em que pó.:le ser pro rogada a lei elo orçamento provincial, e ou tras providencias.
Credito supplomentar de 16:116$1316 ao ministerio de estt'all.geiros, para occorrer ás despezas
do exercicio de 1881 -1882.
Proposta do ministerio do imperio, par.:t transporte de sobras na impo:·tancia de 132:847$700
para a verba- Obt•as - do exercício de 1882- 1883.
Di visão dos districtos elo Eng enho Novo e Engenho Velho, no município da córte.
Jubilação de Joaquim José Rodrigues

Calhau, professor em Cuyabá .

Tm nsporte g t•atuito, pelas estradas de ferro do Estado, para o material de quaesquer outras
que nellus se entronquem .
Dis pe nsa de idade para a matricula nos cursos superiore3 do Imperio. (Projecto do Senado .)
Compra do cliccionario geographico, historico, estatístico e il.dministL'ativo elo Brazil, ao bacharel
Alfredo Moreira Pinto.
Concessão ele tet·ras

devoluta s~~p a ra

cultura da planta denominada - Juta.

Vitaliciedade aos mestres de desenho do collegio de P eJ ro II.
Reg ulamento para locação do serviço domestico .
Premio ao Dr. João Baptista de Lacerda pelo antídoto do veneno ophidico . (Pt·ojecto do S enado .)
Limites ele Serpipe com a Bahia .
Muse u escolar nacional na capital do Imperio.
Proposta do governo para localisação do elemento servil e augmento do fundo de emancipação.
I senção de impostos geraes para as loterias concedidas pela assembléa provincial de Pernambuco,
para um fundo especial de emancipação .
Isenção de direitos para o material da illuminação a gaz na cidade da Victoria, província do
Espírito Santo.
Pensã o ao padr e Felix Fleury Alves de Amorim .
Privil ' g-io pa:·a lavrar minas na província de Goyaz .
Auxilio ao compos [tor Leopoldo Mig-uez.
Despezas dos ministerios da ag-ricultura e fazenda, para o exercício de 1884- 1885 .
P ag-ame n to de 89:830$479 a Anton io de Alcantara da Fonseca Guimarães, eo.::-forn ecedor da expedição que em .1865 seguiu de Uberaba para Mato Grosso.
Refor ma do 2° sargento João Dias Ribeiro da Sil va.
Garantia cb juros :i 'Bmsaian I mperial Cen t1·al Bahia R aihoay Company.
Revogação ela lei provincial de Sel'gipe, que estabelece o im pos to de 5 :000$ sobre os tt·ap ich es e
armazens de deposites.
Isenção de direitos á companhia Beberibe, de abastecimento d'agu a em Pernambuco.
Isenção de di:·eitos ao engenho central e ferro-via em Macahé, província do Rio de Janeiro.

- .8 Ise nção de pagamento d'l decima dos predios do convento da Soledade, na Bahia.
l\Ja tr icula na escola militar do Rio Grande dn Sul ao alfm es Urbano Vieira da Silva Fra nça.
Di spensa das leis d 3 amortização para. a escola de Nossa Seubot•a do Amparo, em P etrop olis, para
possuir bens de raiz até 300:000$000 .

Proj ectos apresentados por difftrentes Srs. deputados e remettidos
ás seguintes commissõss para interpor parecer
OBRAS PUBLICAS

Autorizando o governo a contr atar a construcção da estrada de fe rro Madeira e Mamor ê .

JUSTIÇA CI VIL

Declar ando li vras todos os escravos existentes no Imperio.
ORÇAMENTO

Dispondo sobre a e:s:tincção do papel- mo eda.

PENSÕ ES

E

ORDENADOS

Pe mão a D. Emei·enciana Leopoldi na Fig uei ra Je Mello .
Licenças aos j ui zes de direito Luiz Vianna e At·is ti eles Au g usto Mil to n.
CO)Illf E R CIO , I NDt:STR IA E ARTES

Mel borament 1 da bar ra ele Co tiu g ui ba, em S() rgipe.
T t·a nsporte gt·at ui.to p3la estt·ada de fe rro D . Ped :o II, para o material destinado

:10

engenho

ce ntral da Araca ty , em Minas.
Concessão à es trada de fer ro de Ma uá a Petropolis, para assen ta r trilhos no leito da estrada
Un ião e lnd ust t·ia.
G'tr.tntia de juros para n. constr ucção de um rama l que , par tindo de Una, termine na villa elo
Rio Boni to, em Perna mbuco .
Gat" an t ia de juros para melhor ame nto do pol'lo de S . João da Barra, na província elo Rio de
Janeit·o .
Prolongan1e nto da est rad a de fer ro ele Baturité ao va lle do rio Cariri.
E ct udos p t·climinares e co nstr ucção do prolonga me nto da co tr11.da de ferrv de Ba turi lé .

....... 9 -

FAZENDA

Lotel'ia p%ra reconstl'llCÇão da matt·iz elo Rio Pal'do, muu k ipio ela Leopohlina, e de S . Pa ulo de
Muriahé, em Minas Get·aes .
Melhoramento elo meio cit•culante .

AGR IC ULTURA, MINAS E BOSQUE S

Sel'viço florestal nas montanhas que cit·culam a capital do Impel'io.

ESTAT ! STI CA

Limites ele Se l'g ipe com a Bahia .

CONSTITU IÇÃO E PODE RE S

Alis tamento eleitoral.
·Patrimonio de Nossa Senhora do Patl'ocinio, em Ara rds, pl'oviucia de S . Paulo.
Grande naturalização (dons proj ectos) .

CONSTIT UIÇÃO E· PODERES E JUSTIÇ A CIVIl,

Direito de voto

ao~>

estrangeiros .

Direito de v oto aos eleitore ; tra ns{eridos da cü·ctlmscripção eloitot• nl por ot•dem do· governo

OLl

por necessidade do serviço publico .
Direito de voto aos caixeil'os de casct corumerc ial que provarem capa()idade eleitoral.
Refo r~m a

elei toral no sentido de ampliar os districto >.

l?roj ectos rejeitados peh Camara
Elevando as entrancias das comarcas do Cearà-mü·im, no Rio Grande do Norte, Jaboatão, Escada,
Victol'ia, Páo c!' Alho, em P ernamb uco; Campina Grand e, na Parahyba ; Jacu hy, Mar de Hespanha,
Rio Novo, em Minas; La ge, em Santa Cathal'ina ; classifican :lo em 1• entl'ancia a ele Viamão, no
Rio Grande elo Sul.

2

-10

~

Pensão a D. America Figueiredo de Barros Vasconcellos.
Matricula dos estudantes Emilio P er eira de Araujo e José Joaquim do Espirito Santo .
Licenças a Eduardo Marcos de Ara ujo e Antonio da Trindade Secundino de Oliveira, primeiro
e segundo escripturarios da alfandega da Parahyba.
Credito de 200:000$, pela verba - Exerci cios findos, para indemnização a Sabino Tripoti.
Faculdade de ad vogar , a Francisco Teixeira de Faria .
Titulo de pharmaceuticos a Miguel Archanjo dos Santos e Theotonio José Rabello..

Rejeitados pelo Senado

Credito ao ministerio da agricultur.ot, de 200:000$, para fazer representar o Brazil na exposição de
Berlim.
Reforma das disposiçõas do codigo do processo criminal, em relação ao jury.
Augmento de congrua dos desembargadores da relação metropolitana.
Favores ás companhias T ram - 1·oad, em Pernambuco.
Restituição ao presidente e membros da junta de qualificação de Santo Antonio do Monte, da multa
e custas impostas pelo presidente de Minas.:
Igualdade dos vencimentos dos operarias da construcção naval, aos dos operarias da construcção do
arsenal de guerra.
Venda d!l terras devolutas ao concessionario da estrada de ferro entre Vargem Alegre, na Bahia,
e Cachoeira das Panellas, em Minas .
Matricula dos estudantes Joaquim Agripino Mendonça Simão, Cícero de Vasconcellos Cezar,
Alberto Barros Fra nco e Hugo Vieira Leal.
Proposta de credito para o con-gresso de iustrucção.
Licença a José Ribeiro da Cunha, conferente da alfandega da côrt e.
Matricula do estudante João Xavier do Rego Barros.

l?roj ectos approvados
EM

ia

DISCUSSÃO

Favores á exposição agraria, artística e industrial em S. Paulo.
Regulamento para o novo matadouro.
Pagamento ã D. Justa Emília da Silva Costa, do soldo de seu pai.

-11

EM

2a DISCUSSÃO

Isenção de direitos para a companhia de gaz e oleos mineraes de Taub·a té, provincia de S. Paulo.
Proposta para a reforma judiciaria (já redigida para 3"' discussão).

EM

3"'

DlSCUSSÃO

Despeza do ministerio da justiça para o exercicio de 1884-1885. (Redacção impressa, faltando
apenas a pprovar.)

ESTÁ EM

ia

DISCUSSÃO

Garantia d'ejuros pava. o prolongamento da estrada de ferro de Caravellas.

EM

2& DISCUSSÃO

Regulamento para o matadouro publico.
Autorização para o governo fazer reverter e applica:r em beneficio da irmandade da Santa Casa da
Victoria a importancia dos juros das apolices em que tem de ser convertido o producto da venda da
fazenda Peranema.
EM

3a. DISCUSSÃO

Execuções commerciaes.
Junta d.e hygiene e seus auxiliares.

Projecto encerrado em 2 a discussão
Proposta de credito de 35:643$666 ao ministerio da marinha para augmento da verba- Batalhão)
navai, no exercicio de

1~83- 1884 .

Publicação no Dia1·io O(ficial dos pareceres do Conselho de Estado. (Projecto iniciado no Set:ado.

Projecto apresentado a Sua Magestade o Imperador
Resposta à Falla do Throno.

12

I'rojecto não julgado objecto de i:l.eliberação.
[{eforma da Const itui ção . (TemporariedJ.d e do S3nado e outras disí)osiçõ es.)

Propostas do governo remett1das á commiss§:o de orçamento q,ue
pendem de parecer
Credito snpplementar ao ministerio da fazen ·Jad e 3 .87;i : 624$922 para occorrer a diversas despezas
do mesmo ministerio.
Credito supplementai' ao ministerio da justiça de 90:870. 715, pat·,t as verbas - Casa de detenção,
Asylo de mendigos, Guarda Lu· bana e Ajudas da custo - no exerci cio de 1882-1883.

:PARECERES A:P:PROVADOS
Constituição e poderes :
Eleição do 1• disLricto da prov illl:i:t do Espíri to Santo .
Eleição do 1° districto de Goyaz.
Eleição do 3" distt·icto do Rio

Gran ~Ie

do Sul.

E leição do 3° districto da Bahia .
Eleição do ::Jo districto de Minas Ge raes.
E leição do 4° dis tricto do Ceal'it .
Licença aos deputados Araujo Pinho, Martinho Conta g·cm, Sinval Odorico de i\Ionra, José Basson
de Müanda Osorio, e Lourenço de Albuqu erque .

Commissão de policia
F Ji approvado o pat•ecJ t' da commis >ão de pol icia f[Ue amplia a

d i~posi ção

do art. 67 do re gime nto

facultando, i n lepetulente de urgencia, a just ificaç.io de roquerimentos, pt·ojectos e indicaçõ 3s, den Lro
dos tres pt•imeiros qu artos de hora .

- 13 Fot'Ulll approvados 33 pat·eceeils da com missão ele pe nsõ es e odena los , 25 da de faz enda, 10 da de
eom!llereio, iuclustria e artes, 5 da de instl'lwção publ ica, 2 de cala u·'Ua das commissões de marinha e
gLlert"a, obt·as publicas e i ll;~t rq <; ção publica, 1 da de_orç::tmento, est!L tistica, ag t·icultLlra , minas e bosques
pedindo informações ao g-pverno .sobt'J ,dive r3\[S JWe~e nçõ~s. muit!l:s das quaes :wha!ll-se r esol vidas em
proje cto~

ele lei.

FORAM UNICAMENTE ÀPRESEl~TADOS E IMPRESSOS OS
PARECERES :O.AS SEGUINTES COMMISSÕES
Fazenda
lndefel'indo as seguin tes peetenções :
Pagamento ao padt·a.José AugL1stu Duar te. do meio soldo q 11 deixou de rec ebe r
se u pai.
Meio soldo a D.

OlylllJ_Ji ~ Cand~da G1~imar ã~s

.

po ~·

Ltllecimento de

do_Ama~·a l.

D. Felisberta Amelia de Abreu
Prado.
.
D . Rita Constancia Fen<3 ir.J da Camara.
Isenção de dit·eitos para um~· fabr ica. de ch~p~os, vin~gl'e e g~ ncros na pt•ovincia do Ceará .
Ise nção de dit·eito~~ •i emín·er.a ·predial' do Amazonas.
Pagamento de ordenado ao Dr . Augusto José Ferral"i.
Privilegio pat:a as publicações de Joaquim Antonio de Carvalho Agra.
Gratificação a Fra~cisco Í-t-ebello d~ Cai.'valho.
·

Commercio, ind.ustria e artes
Indefirindo as seguintes pretenções
Ga rantia de jaros a um e ;ta belecimento industrial para a ex.tmcção de ta pio ca e outms subslancias .
Garantia de j ut·os par'!' uma
P r ivilegio para

a~

f<J._zenc~a

mi.xta na provincia do Paraná .

embarcações. dotadas

~l o ~pparel ho. denominado

- Ta boa de bolina.

Privilegio pa ra a exploeaçã?_da semente Ca_rapa ou Andiroba.

Saude publica
I ndeferindo a petição ele Antonio da Cunha Souza prop onio -so a fazer a li mpeza dos navios sul'tos
no por to do R io de Jan ei110 .-

-
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Foram apresentados por diversos Srs. deputados diversos requerimentos que tiveram a seguinte
solução:
Approvados ..... , ..•. , ... .. .. ... . ..• .. ,', .. . •....... , . , • . . • . . . .

67

Adiados . . , ..... .. . .. ........•... .•..... , . . ...•. .... , ..... , . . .

87

Rejeitados., .. . . , ..... , ... , .. .... . ••. , ... , . . .. , . . . .... , • ..•. ,.

4

Retirado .•.... .. , .. ....• .. , .. .. . •. , .......•.........••. , . • . . .

i

Prejudicado .. .... , . . ...... . , •.. , ... , . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . .

i

Total ...... , ..... . ... , ..•....... . .•...••.. .... , , • . . . . • .

i60

Foram apresentadas e discu tidas i7 interpellações sobre differentes assumptos.
Teve parecer da commissão de policia uma indicação sobre reforma do regimento,
Foram lidos e tiveram differentes destinos diversos officios da seguinte procedencia

~

Imperio .. ·.. .. ... . . . • . .. . ... , .. . .... • ....• , . .. • .. •... .... •o· •..

80

Justiça ... . •.....•...•... . . , .. ; ....•.. , •...• , .. ... , . • . . . • . • . . .

2i

Estrangeiros , , ... . , ..•.. . ... . . , . ...... , •......•..... . , . •.• , . . .

5

Marinha .... ... , ....... . .• ·....•...•...... ,... . ...... . .........

i5

Guerra . .... . ...... , .........•....•.. , . . . . • . • . . . . • . . . . . • . • . . . .

34

AgricUltura . , ... .. .. .. , . , .. . . , , ......... . ...•. ,·...•...•..•.

~.

54

Fazenda.

• •

27

o ••••••• o ••

I

•

•••

I

•

t

••

o • ••• •• r ••• • ••• • •••• •••• •• • '

• •

Senado . .......... , •......... , ..• ........ , . •..... . , . ... ; . . . . . •

106

Diversos .... , .. ,, ...•......• .. . . , .... , ....•..• , . .. . .• • .... . · !;

116

Total •..... ... ... . . , ...•.. , .... . , •. , . , ... ... , • . . . . • • .

• 458

l'etições apresentadas durante a sessão de 18·83 e commissões a que
foram rer.nettidas
Assembléas provinciaes ..•........•... , . , . . • • . . • . . . • . . . . . . • • . . .

i1

Orçamento . ...•.. .. ... , .. . ...•...•. .. , .. , , . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

i3

lnsLrucção publica ... . .. ....•. ..•••... . ; ...• .. .....•• , ... .. ... ,

23

Marinha e guerra ..•..... , .•.....••••.•....•. , , •. . . . • . . . . . . . . .

29

Estatistica ..•. .. .......... .. . ..... . ........•.....•. .. , . . . . . . . .

7

Pensões e ordenados . . . . .• . . .. ........ . ,, ,, ,,,,, ... ,.......... .

91

Fazenda . . , ... . ... ...... , ...... . . .....•. ,,.,,.,. . . .... .. ... ...

51

Constituição e poderes ....... . .. ... ... .. •.. .. ; ......•...•. , .. , . .

16

Obras publicl1.s . . .. .... , , , . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . • . • . . .

3

-
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Commercio, industria e artes. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Justiça civil .. .. . . .............. .. ....... ... ...... : ... . . .. .... .

ô

Justiça criminal •... ... .. . ...... . ............... . , . . . . . . . . . . . .

3

Negocios ecclesiasticos ... . .... ....... ..... ... , . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Policia . ...• ... ... .... ..... .. ..... . .. .. .. , , , . . • . . . . . . . . . . . . . . .

4

Camaras municipaes ........ .. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Agricultura .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

1

Total ...•. , . . ...... . . . . . . , ...•. .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . .

311

Officios expedidos pela secretaria da Camara dos Srs; Deputados

lmperio............. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

g;:.

F azenda .............• . ..... ....... ..... ·.•.....• , ..... ........

52

Justiça ......... ....... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

21

Guerra .. .. ; . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Agricultura . ..•.•....... ..... .. . ............... ,. .. ...........

46

Marinha ................... , .................. ,..............

14

Estrangeiros . . ............ , . ........ . ....... .. , . . . . . . . . . . . . . .

2

Senado ...........•. .. ...• .•.. .•......... . . . ,..... ... ... . .....

132

Presidencias de pt·ovincias. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ô

Deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Diversos.......... . .. .. .. . ........... .. ........ .. .... . .... .. ..

5
404

Projectos apresentados á c amara na pt·esente sessão...............

128

P!·oj ectos de differentes annos com discussão e andamento na presente sessão. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

56

P areceres ........................•..... . .. . ........ . ....... . ,.

107

Officios r ecebidos ............... ... .... . ... . .............. . ....

458

Officios expe:l.idos ......... , ...... ... .. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . .

404

Diversas petições ....... .. . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

311

Requerimentos de deputados.................. . .. . .. ... ........

160

Interpellações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i7

Indicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

-
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Reforma de regimento
De confot·midade com o requeriment(j do St• . 1° Secretari o, approvado em sessão de 5 de Setembro
forãonomeados os Sra. Drs . Ma tt:1 Machado (1 ° secre tario), Francisco Belisai-io, Antonio de Siqu eira,
Andt·ade Fi g ueira, R1.1y Bal'bosa e Ferreim Via nna pa ra fazere ,n parte da com missão que tem de apresentar ú apr eciação da camara u m prej 3cto de r eforma de regimento no sontido de methodis ar e facilitar
a discussão ele diversos projectos, sobretudo elas leis a nnuas .

Dias em que fa rão suspensas as sessões
A Camat• a dos Sra. Deputados em signal de condolencia e ele demo nstração de mais profundo
pe7.ar suspendeu seus trabalhos i1a sessão de 7 de maio pelo h ll eci mento elo Dr. Francisco Ig nacio
ele Carvalho Rezende ; em 6 ele Julho pelo fallecimento do conselheiro João cb Almeida Pereira ;
om 24 ele Julho pelo falleci mento elo Sr. senador Viscon le

d~

Jaguar y; e em 14 de setembro pelo

fallecimento do Sr . senador Visconde de Abae té .
Em sessão de 5 ele Jul ho tambem consignou -se na acta um voto de pezar pela noticia elo fallecimento elo Dr. Azambuja Mei t• elles ex-deputado pela provinda elo Espírito Santo .

.Prorogação das. sessões .
Por decreto n. 900 1 de 31 de Agost o foi prorogacla a assembléa geral até 15 tle
Setembro e por decreto n. 9010 ele 13 do mesmo mez até 18 .

I

I

PROJECTOS DE LEI, RESOLUÇÕES EPROPOSTAS DO GOVERNO

/

Projectos de lei, resoluções e pr(}postas do governo

o

Data

s:l
s:l
~

!883

o

1'-<
<D

a
;:l

Assumpto

Andamento

Observações

:z;
9 de Julho .•••.

i

Autoriza o governo para E1n iO de lllaio rernellido Do Sr. deputado Cruz .
contratar a constru cção á commissão de obra.s pu- Vid. parecer n. 38 de !1883 e
da estrada de ferro do .Ma- blicas, que em 9 de Julho projecto n. !05 do mesmo
deira ao ll!amoré, conce - de u parecer sob o n. 38 de anno (credito para conti dendo privilegio por 60 i883 pedindo informações nuação dos estudos da
annos e garantia de juros ao g-over11o que em 2! de ferro-via Madeira e Made 6 % por espaço de 30 Agosto declarou não podeT moré).
annos até vinte mil contos emittir j'ui zo segw:o a 1'esde ·capital.
peito dos 1·ecursos que exige
a construcçào da mesma
est1·ada, senão depois dos
estudus f'eitos.

!4 de Maio .... . .

2

Resposta â Falla do Throno. Em 20 de Junho entra em Da com missão de resposta
discussão; oram os Srs.Fer- á Falia do Throno, com nandes de Olive ira, Zama, posta dos Srs. deputados
Ferreira Vianna, em 22 os i\Iart im Francisco, Zama
Srs. Almeida Oliveira (mi- e Jgnacio Martins.
nistTo da nuwinha) e A.
Spinola, em 25 os Srs. Prad o
Pimentel, e Paulino de
Souza, a discussão é encerrada a requerimento do
Sr. Prado Pim entel.
Em 27 de Junh o approvada.
Em 30 ele Junho ap1·esentada
a S. Jl'l. o Im]jemclo1·.

2 de Agosto ....

3

Dispõe que a incompatibi- En:1 !4 dé lllaiu remettido á Da comm 1ssão ele constilidad e de que trata o art. com missão de constitu ição tuição e poderes ao pro!4 da lei n. 3029 de 9 de e poderes que em 2 de jecto do Sr . deputado
Jan eiro de i88i não abran- Agosto apresentou parecer Cesar Zama.
ge as nomeações feitas por com o proj eclo sob o n. 3 A.
concurso para os lagares Impresso sómente.
de professores do ensino
superior e secundaria.

is de Junbo ....

4

Eleva a 2" entrancia as co- Em 26 de Maio remeftido á Da com missão de justiça
nH~rcas do Rio Turvo e
com mi ssão de justiça civi l civil ao projecto dos Srs.
Sele Lagoas, na provincia que em i8 de Junho deu deputados Candido de OI ide Minas Geraes.
parecer rom proj ecto que veira e outros.
se im primiu sob o n. 4 A. Sobre classificação de coEm 27 de Junho entra em marcas, vid. os projectos
i" discussão, oram osSrs.
ns. 4 B a 4 R e varias
Olymp io Va ll aclão, C. de emendas que vão abaixo
Oliveira, Feticio dos Sa n- mencionadas.
tos, M. Por tell a, Ignacio 1\Iartins, Gomes de
Castro,~Jartim Francisco, e
é approvado.
·
Em~ de Julho 2" d i scus~ão,
oram os Srs . Mac!Jado Porte!Ht e Vaz çle 1\Jello, são
apresentadas varias emen das.
Em 5 ora o Sr. Bezena
Cavalcanti, a discussão
fica encer rada a requerimento do Sr . Silviano
Brandão, o projecto é
approvado ass im como algumas emendas.
Em i2 de JultJo en tra em
3" discussão, são ap resentadas em endas. Ora o Sr.
Tauna.y.
Em i3 o Sr. 1\Jafra, a discu ssão é encerrad11 a requerimento do Sr. Joacju i m Ta vare' .O projecto é
approvado com emendas.
Em :1.7 de Julho remellido
para: o senado.
Pende de decisão.
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Assumpto

Data

tssa

9 de Julho....

4n

9 de Julho....

4

9 de Julho....

4D

c

9 de Julho .... 4 E

Andamento

Observações

Redacçtio para a• discussão. Em t7 de Julho rernettido Da com missão de justiça ci- Eleva a 2• entrancia a para o senado.
' vil á emenda do Sr. depucomarca de Pedras de Fogo, Pende de decisão.
tado l\lanoel Carlos, aprena província da Parabyba
sentada em õ de Julho.
do Norte.
Redacção para a• discussão. Em !7 d.e Julho reme tudo Da comrnisRão de justiça ci- Eleva a a• entrancia a para o senado.
vil á emenrla dos sr,. decomarca do Pilar, na pro- Pende de decisão.
pulados Ribeiro de Menevincia das AlagOas.
zes e outro,;, apresentada
em õ de Julho.

a• discu~~ão." Em !7 de Julho remettido Da 9ommissão de j~stiça ci- Eleva a a• entr;mu1a a para o s<>nado.
VIl a emenda do ~r. depucomarca de S. João do Prin- Pende de decisão.
tado Bezerra de l\lenezes,
cipr, na província do Rio
apresentada em õ de
de Janeiro.
Julho.

Reda.c~ão para

Redacção para a• rliscu~são. Em f7 de Julho remettido Da com missão d<> justiça ci- Eleva a a• entrancia a para o senado.
vil :l. e111enda do Sr. depucomarca de Vassouras, na Pende de decisão.
lado Lacerda Werneck,
província do Rio de Jaapresentada em õ de
neiro.
Julho.
Redacção para a• discussão . Em :17 de Julho remettido Da com missão de justiça ci- Eleva a 2" enlrancia a para o senado.
vil á emenda dos Srs. decomarca de Barbacena, na Pende de decisão.
pulados Soares e outros,
província de Minas Geapresentada em õ de
raes.
Julho.

Julho....

4 F

9 de Julho.. . .

4G

Redacção rara a• discussão. Em !.7 de Julho rernetlido D~ com missão de justiça ci- Eleva a 2• cntrancia as para o senado.
vil á eme 11 da dos Srs. decomarcas do Rio Novo e Pende de decisão.
pula<10S Vaz de 1\l~IIo e
Ubã, na província de Minas
outros, apresentada em õ
Geraes.
de Julho.

•

9 de Julho •• ,.

4H

Redacção para a~ discussão. Em !7 de Julho remettido Da com missão de justiça ci- hl eva a 2" r.ntrancia a para o senado.
vil a en.enda d" Sr. depucorn:Jrca de Paracalú, na Pende de decisão.
lado Mont.andon, apreprovincia de Minas Gcsentada em õ de Julho.
raes.

•

9 de Julho....

IJ, I

•

9 de Julho ....

l J

•

9 de Julho.. . .

4K

9

d~

....

Redacção para a• discussi\o. Ern !7 de Julho remetlido Da commissão de justiça cl- Eleva a 2" entrancia a para o senado.
Vil á e1uenda rio Sr. depucomarca de l!beraba, na Pen<le de decisão.
tadu Cnrlos A fTonso, apreprovincia de Minas Gesentada em õ de Jullw.
raes.
Redarçtio para a• discu~são. Ena !7 de Julho rernettido Da com missão de justi ça ci- Eleva a 2" e:1tranda a para o senado.
vil á em enda dos Srs. decomarca de Lorena, na Pende de decisão.
pulados Paula e Souza e
província de S. Paulo.
outros, apresentada em õ
de Julho.
Red1cção para a• discussão. En> !.7 de Julho rernettido Da cornmissiio d r. justiça ci- ~leva a a• enlrancia as para o senado.
vil á Pmenda dos Srs . decomarcas dPTanbalé, Gua- Pende de decisão.
puta rios ~lur e ira de Barros
ratin!!urtá e Ilú, e a 2" as
e outros, apresentada em
de Pindau,onliangaba,Que·
õ de Julho.
luz, Capivary, Limeira,
Amparo, Belém, S . .José
dos Campos, ~logymerim,
I·
Pirac.il'aba (t:unsliluição),
,·
Casa Branca, Jundiahy e
Rio Claro.

I

4 L

Redarção para a• discussão. Em !7 de Julho remettido Da comrni~são de justiça ci- Eleva a 2" entranci~ a para o sPnado.
vil á rmenrla dos Srs. decomarca de S. José dus Pi- Pende de decisão.
put.adosGenerw<oMnrques
nhaes, na província do
e outr .. , apresentada em
Paraná.
õ de Julho.

•

9 de Julho....

•

9 de Julho .... ~ J.\oi Redacçào para
discussão. Em 17 de Julho remettido Da co'mmiss~o de justiça r.i- Eleva a 2"· entrancia a para o senado.
vil á elllenda do Sr. ele-

a•

comarca. dr.. Uru~uayana, Pende de decisão.
na proviiiCJa de S. Pedro
do Rio Grande do Sul.

pulado Severino Riheiro,
apresentada em õ de
Julho.
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Data

1.883
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Observações

g de Julho ....

iN

Redacção para 3" discussão. Em 1.7 de Julho rcmettido Da ~ommissão de justiça ci- b:leva a 2• enlrancia a
para o st> nado.
VIl a em enda do Sr. decornuca d e Ti1nbaulla na Pende de decisão.
pulad o Joaquim Tavares,
província de Pernambuco.
a presentada em 5 de
Julho.

9 de Julho . ...

4

o

Redacção para 3• discussão . Em t7 de Julho rem ettido Da commissão de justiça ci- i!. lev a a 2• elllia!lcra as
p •ra o se 11 ado .
vil a e urrnd .• do Sr. rl ecomarcas d e Bom Ja rdirn, Pende de decisão.
put~rlo Ulysses · Vianna
Bezerros , Brr jo da Matlre
apresentada em 5 de
de Deus n a pr .. villcia de
Julho.
Pernambuco, P de JgarapéuJirim, na do Pará.

g de Julho .. . .

4. P

Redacção para 3 ' discussão . Em i7 de .Julho remctticlo Da r.ommissãodejustiça ci- E. e va <1 2" e nlr"nci a a 1 par·a o senado .
VIl á emenda do Sr. rleconrarca d e I\la r ajó, na Pende de decisão.
pntado Gonçalves Ferprovincia do Pará.
re1ra, apresentada em
de Julho.

I

51

9 de Julho • .. •

4. Q

Redarção para 3" discussão. Em :17 de Julho remettido Da con:rmi ss ão de justiça ci- E ,ev a a 2" entrancia a
,,ara o senado.
VIl a e u renda do Sr d ecor11arca s de N. S. da Graça, Pende de decisão .
putarlo Silv:;. illafra,:lpreS . .Mi gue l e do Tuba rão, na
sentada em 5 de Julho.
província de San ta Catharina.

9 de Julho....

r. R

Redocçào para 3• rl iscussfio. Em i7 r! e Julho remettido Da com missão d e justiça civ i I á e111rnda rios Srs. de- C1a ss ifi CJ d e i" enlran- 1 par~ o srnado.
pu ta dos Camargo e oucia a C011rarca rle San1a Pende de decisão.
ti"OS, ~presentada em 5
Christina do Pinh a l, na
de Julho.
provínc ia do Hio Grande
do Sul.

!2 de Julho .••.

Emenda ao projecto n. 4 A Em :17 de Julho remettido Do Sr. de pu ta do Abelardo
de Brito.
rle 1. 883. -l~ l e va a 3• enp~ ra o srna do.
tra ncia as r.onra rcas de E ra- Pende de decisão.
gança e l\logy das Crnze~,
na província ue S. Paulo.

!2 de Julho •. •.• .•. ••. Emenda ao projecto n. 4 A E•il 1.7 de Julho rernettido Do Sr. deputado Tertuliano
de i883.- El "e va a 2• en- . para o sen~do.
Henriques.
trancia a COIIJarca dt· Ca m- 1 Pende de decisão.
pina Grande; na provincial
da Parahyba do Norte.
1.2 de Jul ho •.•..•.••.. Emenrla ao proj r clo n. 4 A Em i7 de Julho rem e tlido Dos Srs. deputados Diana
rlP. 1.883 . - El eva a 2" enp:na o srnadn,
e ou tros .
ITnncia a COJ11arca de S . Pende de decisão.
Gab ri e l, na pr .. vincia doi
Ri o Grande do Sul.
i3de Julho ...... .. ... Emenda ao proj ecto n . 4 A !Em 1.7 d e Julho remetlido Do Sr. deputado Rodrigues
d e 1.883.- El e va a a• e np:.r;t o senado.
Peixoto.
tran cia a COIIWI"l "a rl r. S.,Pende de decisão.
João da ·Barra, na proviu.
cia do Rio de Jane iro.

ií. de Julho •.••••.•.. • Emenda ao pr••jecto n. 4 A n ejeitada em 5 de Julho Do Sr. depu ta do Tarquide 1.883.- Elrva a 3" entrancia a COJllarca rio Ceará-mirim, 11a. província do
Rio Grande do Norte.

4 de Julho .....

de i883.

nio de Souza.

ao projer.to n . r. A RO"jeitada e m ·5 de Julho Do Sr. deputado Gonçalves
de Hi83 -!~leva a 3" rnde i883·.
Ferreira.
trancia a comarca do Jaboatào, na· província de
I'ern ambuco.
-

Ernenil~

4 de Julho •••••.. • ••• Eme nd a ao projeeto n. 4 A R~jeitada em 5 de Julho Dos Srs. deputarlos Tertuliano He11riq ues e outros.
rlc i883. - l~ l e va a í!" ende 1.883.
tran cia a comarc;t de Ca rnpina Granrle, D :< província
I da Parallyba do Norte.

•
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4 de Julho ..... . ... . . Emenda ao projeclo n. 4 A Rejeitada e m 5 de Julho Do Sr. deputado Barão da
de 1883 . - Eleva a 2" en de !883.
Leopoldina.
trant ia as con1arcas d e
Mar de Hespanb a, Rio Novo
e Jacu h y, na pro v i ncia d e
~ ~i nas Ger aes.
4 de Julho .......... Emenda ao proj ec to n. 4 A Pre judicada em 5 de Do Sr. deputado Barão da

d e 1.883. -Eleva a 2• entra ncia as coma rcas d e :\lar
de Hespa nba e Jacuhy, na
provincia de Minas Geraes .

Julh o de !883 .

4 de Julh o .......... Em enda ao proj ec to n. 4 A Prejudicada
de !883. - Eleva a 2" enJulh o de !883 .
tranc ia a comarca de Ba rbace na, ua provin cia d e
.Minas Ge raes .

Leo poldina.

. !

em 5 de Do Sr. deputado Candido
de Oliv eira.

4 de Julho .......... Em enda ao projecto n. 4 A Rejeitada em 5 de Julh o Do Sr. d eputadoEscragnolle
de !883 . - Eleva a 2" e nde 1.883 .
Taunay.
tra ncia n coma r ca de Lages
na provincia d e Santa Catb ar in a.
»

5 de Julho •.... . • •. . . Emenda ao projec lo n. 4 A Rejeita da em 5 de Julh o Do Sr. deputado Henrique
d e 1883. - E leva a 3" en- d e !883.
Marques.
tra n cia as comarcas da
Escada e Victoria, na provinci a de Pernambuco .

»

5 de Julho .. . ••.•...• Emenda ao proj ec to n. 4 A Rejeitada em 5 de Julho Do Sr. d eputado Manoel Pede i 883.- Eleva a 3" en- de ! 883.
retti.
tran cia a comarca d e Pá.o
d'A I bo , na provincia de
Pernambuco.

•

i2 de Julho ..... ..... Emenda ao proj eclo n. 4
de ! 883 . -Dec la ra de
entran cia a co ma rca
Viamão, na provin cia
Rio Grande do Snl·.

A R.~Jeitada em i3 de Julho Dos Srs. depu ta dos Diana e
i" de !883 .
outros.
de
do

Em end a ao projecto n. 4 A R~J e itada em i3de Julbo Dos Srs. de putados Gonçalde 1883. - Eleva a 3" e nd e ! 883 .
ves Ferreira ·e outros.
tr anc ia a co ma r ca de Jaboalào, na provincia de
Pe rn a mbu co .

'28 de ~! ai o......

Auto r1 za o gove rnopara co n- En1. i de Junho entr a em Da co mmi ssão de pensões e
ceder um anno de li ce nça 1" discu ssão e é approvado orden ados.
CO Jlt orde nad o ao bac ha re l n o m es mo d ia, entra em 2" Vid. e n1 e nd a ao projec to
João Ign acio Teix eira, jui z d isc ussü o, são a prese nn. i2 de !883.
d e direito da cotn a r ca d e tadas e men das, o ra m os
Santa illaria da Bocca do Srs. Cama rgo , Portella e
Monte, na provin c ia el o F'e li cio dos Sa ntos , o pro Ri o Grand e do Sul.
j ~c t o é a pprovado e passa
a a• di sc ussão sob o n. 5 A.
Em 6 r! e Junho approv ado,
em H r erne ttido par a o
se nado .
S.anccionado.
Decreto n. 3i67 de :14 de htlho de 1883 .
·6

Extingu e as co mpanhias ele Em 25 de Junho entram em Emenda do senad o ao pro. ap re ndi zes m ilitares, r e- d isc ussão a s e mendas en - jecto n. 3D de i879 (re duz o num ero de apren- globa dame nte a r eq ueri· i:I acçã o do aclditivo apredi zes a rtilh e iros, e dá
mento do Sr . Andrad e F'i- se ntado e m 27 de Feveoulras provid encia s .
g ue ira, or a m os Srs . An- r eiro pela commissão de
drade Figueira, Ca!lla r go ma rinha e g uerra ao proe Ta un ay, e são app ro- jec to n. 3 B do m esmo
vadas .
anno (fi xação d e for ças de
Em 6 de Julbo á sancção.
terra ) e des taca do em 26
Sanccionado
de ~lar ço pa ra form a r proDeeTeto n. 3:169 ele ! 4 de J?tlho j ec to e m sepa rad o .
de 1883. ·
Art. a• rio proj ec to n. 3 B
de !879.
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Autori za o go vernoparacon- En• 7 de Junho entra em
ceder urn anno de li cença discussão, oram o;; Srs.
co m o rd en ~d o a Victor Taunay, Andrade Figueil\Jei rell es, professor de r a; são approvadas as
pintura historica da aca- emend as .
demia de bella3 ar·tes .
Em H de Junh o á sancção.

Observações

'

Et~lendasdosenadoaopro -

Jecto n . 243 de 1882 .

l!ilanccionado.
Decreto n. 3153 de 22 de Junho
de 1883 .

))

29

de Maio ......

8

Autoriza o governo para r.on" Em H de Junho remettido Da com missão de pensões e
ceder um anno de li cença para o senado.
ordenados.
com ordenado a Gerva sio l!!õanccionado.
Campell o Pires J?erreira, Decreto n. 3166 de H de Julho
desem bargador da relação de -1883.
de Pernambuco.

29

de Maio .... ..

9

Autorizao gove rno para con - Etu H de Junh o remettido Da commissão de pensões e
cede r um anno de licença para o senado.
ordenados .
ao Darão de ~l a tto so , se- Sanccionado.
cretario de guerra .
Decreto n. 3177 de 21 de Julho
de :1883.

i de Junho .....

iO

Proposta do govern o. - Re- Em 4 de Junho en tra em 3' Da commissão de marinh a
dacção para 3' cl iscussilo di scussão, ora o Sr. Tau- e guerra á proposta do
do proj ec to n . 219 de 1882 nay .
gove rno apresen lada em
qu e fixa as forças de mar Em 5, o Sr. Carneiro da 26 de 1\Iaio de 1882.
p ~ ra o exercicio de :1883 e
nocba.
(Vid. nos projeclos de dill'e1884.
Ent 7 de .Junho remettido rentes ann osoa nd ame nto
para o se nado.
ao de n. 2i9 de 1882. )
Sanccionado.
·
Decr·eto n. 316:1. de 30 ele Junho
de :1883.

i de Junho .....

H

Autoriza o governo para con- Em H de Junho remellido Da com missão de pensões e
tar na jubilação do pro- pa ra o se nad o.
ord enados.
fessor de latim do imperial Sanccionado.
co llegi o de D. Pedro li , Dec1·eto n. 3200 de 6 de SeDr . Lu cind o Pereira dos tembro ele :1883.
Passos , o tempo que se
v e rill c~ r de
seu exercício como professor puhli code la tim na provín cia
de Wnas Ge raes.

I

2 de Junho .....

4 de Junho .•.•.

:12

:13

-Autoriza o gove rno para para o senado .
conceder um anno ele li- Pende de decis ão.
ce nça com ord <' nado ao
co nrr:o Francisco Rocha ui
Pererra de Brito Medeiros,
bihli ot becario da fac uldade de direito do Rec ife.

ordenados á em enda do
Sr. deputado Man oe l Portella, apresentada em :1 de
Junl1o ao projecto n. 5 de

:1.883.

Autori za o gove rn o paraco n- Etu :1:1. de Junho remeltid o Da com missão de pensões e
ceder ju ~i l ação co m lod os para o senado.
ord enados .
os venc11 nentos ao conse- Sanccionado.
!beiro Mano el Maria de Decr eto n. 3i8i de 2i de Julho
Moraes e Va lle, lente de de !883.
cbirnica min eral e min eral og ia ela fa culdade de
medi cin a da cõrte.
Autori za o go vernoparacon- Em H el e .Junho remettido Da co mmissão de pensões e
ceder jubilação com todos para o senado.
ord enados.
os vencim entos ao conse- Sanccionado.
lh Piro Joaquim lgnacio Dec1·eto n . 3:180 de 2i de J1tlho
Ra ma lh o, lente de prati r-a de :1883.
da fac uld ade de direito
de S. Paulo.

4 de Junho ... . .

4 de Junho ••.•.

Redacção para 3' d iscussão . En.1. :l:l de Ju nho rem ettido Da co mmissão de pensões e

!5

Approva a pensão concedid a Em i4 de Junho reme ttido Da com missão de pe nsões e
por drr.re to ele 28 de Abril pa ra o se nado.
ordenados .
de 1883 ao cabo Raymundo Sanccionado.
José da PJz.
Decreto n. 3:173 ele 14 de Julho
de i883.
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de Junho ••...

16

Approva a pensão concedida Em 14 de Junho remettido Da commissl!O de pensões e
por decrdo de tO de Fepam o seuado .
ordenados.
vereiro rle 1883 ao 2° sar- 8an~cionado_
,:!l'nto Marcos José de De,:reto n. 3170 de U de JnSouza.
llw de 1883.

Junho.....

17

Appro,,a a pon~liO concedida Em t 4 rlc Junho rem e ttid o Da com missão de pensões e
por· decreto de 9 de De(Iara o senado.
ordenados.
zerubro de I882 ao soldado Sanccionuc:lo.
José Cuslodio da ::>ilva.
JJecre!o n. 3172 de 14 de Julho -de f883 .

4 de Junho ••...

18

Approva a pensão concedida E•n 8 rle Junll o entra em Da commissão de pensões e
por· decreto d'e 5 de Ja- discuss~o. omrn o~ Srs . ordenados.
João Peuit.lo, Ma nue l Porn eiro de 1883 a O. Atu erica Figueired'O de Barros tella, ~ use AIJriauuo, c o
Vasconcell os, viuva do en- projecto é regeitado.
genheiro Alfredo de Barros Vasconcellos.

4 de Junho.....

t9

Approva a pensão ooncecli rla Em i õ de Junho rem ettido Da com missão de pensões e
por decreto rle ~ rle No- para o senado.
ordenados.
vr.mbro rle i 882 ao 2° sar- Sauccionac:ln.
gento Espacio Alves de JJe.;reto n . 3171 de U de, luOliveira.
lho de 1883.

23 de Julho.....

20

Di spe nsa a idade exigida por
lei para a matricula de
n. Arrloni e ta CPsar Dias
nos cursos superiores uo
lruperio.

9 de Junho •..••
1

21

Autoriza a capl'lla rl e Santa Em 4o de Junuo remeltido Da commissão de fazenda
Cruz de Belém de 1\Jogy- á commisJãu Je fazenda, ao proj eclo do Sr. depumeri rn, na provinci :~ de que em 9 deu parecer com lado Ulhô a Cintra.
S. Paulo, a possuir até projecto que se impriUJiU
iOO :üOOI$ ern bens de qual- sob,, n. 21 A.
quer muureza para con- l~m i7 de Julh u remeltido
para o sPnado .
stituir seu patrimonio.

4,

~de

~m 4 de Junho
à corn~rrissào d ~

r emettid o Dacom missãode instrucção
instrucção publica ao projecta ap repu hli ca qn e ern 23 f[ p Ju- ~entado pelo Sr. depuLado
II:Jo apre::;entou pa1ece r Zama.
com o proj ecto que se irn- Vi•l. proj ecto n. 6() A de
pr·imiu sob o n. 20 A de i883do senado que es ta1883 .
b<'lf'ce medida geral sobre
Impresso són'lente.
dispensa de idade.

Pende de decisão.

21 D Redacção para 3" rliscussão.- Em. 23 de Julho remettido Da com missão de far.end:t á
Autoriza às ir111andades do !Xtrn o senado.
emenda ap resrn tada pr.los
Carmo e do Kosario em S. P e nde de decisão,
Srs.deputadosSouza QueiPaulo a possuíre mbens de
roz n ontros em õ de Juraiz até IOO: ooon·que cons·
lho de 1883,
tituirão seu patrirnonio.

•

9 de Julho......

•

õ de Junho.....

22

Autorizao governo paracon- Em 9 de Junho remettido Da com missão de pensões e
ceder um anno de li cença
para o Sclnarlo.
ordenados.
corn ordenado a Eduardo Sanccionndo.
Pindahyl1a de Alattos, des- /Jccreto n. 3168 de 14 de Juerrr bargador da relação da lho de 1883.
Curte.

õ de Junho .•.••

23

P·r oposta fixando as forças Em 8 de 1\Iaio r eme tti t.lo á Da com missão de marinha

de terra p:ua o a mao financeiro de 188~-188 5.

com rrrissão de marin ,a e
guerra q ue em 5 de J nho
d eu parecer corn projecto
qu e se imprimiu sob o
11. ~ 3.

Em H de Junho entra em 2"
di sc ussão , o r·arn os Srs.
Cantão, Ha ti sbona , Pas> OS
de ~!i r·.u1da .·R•ld l'igues Junior (mittistro da gzterra).
Andrad e Figueira; elll l3
o Sr. Loureuço dll Albuquerq ue; em U o - r. Silvian o llrand ão requ er e é
approvado o ence rram en to
da discussão do art. t•, o
mesmo artigo é approva do ; e u tra em d iscussáo o
art. 2°, ora o Sr. Taunay,
em Hi o Sr. Ratisbuna r e-

e gnerra á propus ta do
governo apresPntada em
8 de Mai o de i883.
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qu er e é arproYadu o en ce rrar11e nto da cliscuss:lo,
assirn cor11 o o n1 esn1o art.
2° e seus paragraphos.
Er11 õ rle Julho entra em 3"
disr.u:<sãn, oraoSr.Taunay,
em 9 o r. Adriano Pim ~ n
tel, a di scussão é encerrada a rPquerimt!n to do
Sr. Silvia no Bran rl:lo.
E' approvado o proj ecto e o
se~uinre adrl ili vo da com missã o de marinh a e
gue rra:
• F;ca au torizado o gove rn o
a reve r o reg ularn ento
ela esco la mili lar do Rio
Grande el o Su l, de conf.trmidacle rom o decreto n.
82Uõ de 30 de J '' ' ir o de

i88L . - Fmnklin DJ1' a. A. E. de CamargJ. - Ptm!a
Sou~a. •
Em il Je Julho remPttido

para" se nado, d'onu e vo ltou emendado em i6 de
Agoslo e se uuprimiu sob
o n. 23 A.
Em 2t d ~ Ago to en tram em
d iscus;ão as er11endas ,
ora111 os Srs . Taunay e
Ca rl os A ITonso.
A discussão é encerraclit a
r equ eri •••ento do Sr. Can ditlll dt~ Oli veira.
Em 3·1 ri ~ Ago,lo a sancção .
Sanccionado.
Dec·reto 11. 319' de i de Setemúro de i883 .

1883

õ de Junho . ...

fixando as forças Em 9 de Maio remettida á Da commissão de marinha
de rnar para o an no finan - romrni ssão de marinha e e gue rra á proposta do
ceiro de i88~ á i 885 .
guerra qu e er 11 õ de J11nho governo apresentada em
deu parece r cor11 pruj ecto 9 de Maio de 1883.
que se i rnp rillliu sob o
n . 2~.
Em 8 de Junho entra em
2" cl iscuss:io su scita-se
u rna que, tào de ord em na
qua l tiJ lll:tlll parte os S·s.
Pertl i ra un Si I va qve perle

2~ Proposta

o culimnento lla di<ctt.ssâo
até o co mpar ec i~~t ento do
Sr miuisl?'v tia marinha ,

2

orarn os s rs . Cand 1uo de
Oli v·eira, Ig- na cio r\ lartins,
Antoni o li e Siqu eira, Zan1a
e é npprovado o requ t: rinr elllO do Sr . Perei ra da
Si lva.
Em !. 8 de .Junho entra o projec to cur tl isc ussào, oram
os Srs. Pereira da Si lva,
Al11.rid n .e Oliveira (minisl1'0 dc1 mu·riuha}, Cantão .
Em i9 o Sr. C·1nclido de Oli veir·a, a dis<.:us,iio é en cerrada a requ eri111 enlo do
Sr. Bezerra de Men r zes,
são approvarlo' os ar ts. 1°
e 2°, entra em uiscussào
o art. 3. 0
E111 22 dt> Junho oram os
Srs. A11drad e Figuer ra, Almeida e Oliv eira (ministi'O
da rnarinlla), entra e ru tliscussàu o art. 4° ora o Sr.
Anel rade Figueira.
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Em 25 de Junho ora o Sr. A1tn eid a e OJiveira (mmist?'O
da mm·inh••) , são a pprovadus os a rts . 4° e 5°, o
proj ce to passa a 3' cliscussáo.
Em 3 de Julho ora o Sr. Cantão .
Em t~ os Srs. Pau la e Souza
c Taun ay que apre~enta
um a e111 enda. aulol·izando
o governo a m •mttm· cnn struir mn tJhm·ot na ponta
San:a Ma1 tha, pro vincüt ele
Santa C(tlharinct .

A disc ussão J e,sa emenda
fica rese r vada para quando
se tmtar do orçameuto da
marinha.
Em 5 ele Julho é encerrada a
d iscussão a r equeri rnen to
do Sr. Lellpo ldo Curha.
A proposta é app rovada com
toaos os arli gus .
Em 9 de Julho r eme ttida
para o senado.
Sanccionada.

Decreto 11. 31\I.J de
Agosto de l.883 .

!.883

7 de Junho.... .

9 de Junho .... .

25

26

25 de

Autoriza o gove rno paracon- Em 23 de Julho remettido Da com missão de pen sões e
ordenados.
ceder um anno de licença para o senarlo.
co m ordenado ao bacharel !!iõanccionada.
Pedro Cava lca nti de Albu- Dec1eto n. 3I86 de l.8 de
querque MaraniJM, juiz Agosto de l.8t3.
de direito da comarca de
Vianna, na província do
Maranhão .
do minislerio el o Em. 28 ele Maio r emcttida Da com missão de orçamento
imperio pam abertura de ácoturni ssão de orçamento á propos ta do min isterio
um cred ito de 59:!.8!.H577 que ern 9 el e Jn!llJ o deu pa- do imperi o _apresentada
para ncco rrer a despPzas r ecer co m projec t" qu e se em 28 de Maw.
Clllll o congTesso cleinslrttc- itnprirniu su b 11 . 26 .
ção pubtü:a convocado por Em !.5 do Juuho en tra em
octos de i de Dezemúro de
2" discussão, ora u Sr. Fer!.882.
reira V i ann ~.
Em 18, os Srs. Antonio de
Siqucirn, Gllnle., d•· Caslro,
~lacie l

Ir

I

('ministro do i mpe-

Em 19, o Sr . Andrade Figu ci ra, a t1 isc uss<io é encerraria a req urr irlll' ll to do
Sr . ~larlim Francisco Ju ni or.
O proj ec J·o é a pprovado em
2" d iscussfro .
Em 5 de Ju llt o fi ca ence rrado
en1 3" cJ iscu ssão .
Em 9 ap prova do.
~m H ele Ju lho remclli clo
para o se nad o, ond e foi
r rjei taclo.
Oillcio lido em sessão de iO
de Agosto de 18 ~3 .
27

11

Propos ta

ri ).

H de Junho •• ••

I

Autoriza o governo para con- F:m 9 de Junho rem ettid o Da com missão de co mm erced r r garantia de juros de á co mt 1lissão de cu 1umcr- cio, induslria e artes, ao
6 °/ 0 alé 9.000:0JOI) por cio, induslria e artes, qu e projecto ti os Srs . depu espaço de 30 annos á em- em H ap rese ntou parecer ta dos Felicio dos Sa nt os
prrza da estrada de ferro co111 IJrujectu t)ue s" i1n- e on tros ap resentado em
B ahia e Minas para o proprimiu S< dl o n . 27 A . 9 de J unho.
lon ga mento de Carave!Jas E111 27 de Junl10 enlra em
a Philadelphia.
J.a discussão, ora o Sr. Andrade Fi gueira.

1
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Em 3 de Julh o os Srs. Lea-l
po lclo Cunha e l<'e licio dos
·Sautos.
Em 1> de Julho o i' r . Andrade
Fi gul' ira .
Eu1 3 de A gosto o Sr. Barão
de Guahy, a discu ssão Jica
adiada .
:1883

"

•

i2 el e Junllo ....

12 de Junho....

i2 de Junho. .. .

28

29

30

Proposlct do ministerio da
justi ça para a abertura ele
urn r rrd ito supple111entar
de 269:333/1270 J.lara as verba s justica ele i" inslancict e
outra s da lei de orçallleuto
de l880-i881.
Proposta 1do ministeri o da
justiça para a abe rtura tl e
um crrd ito su ppl eme 11ta r
de :133:M6$6:13 para as ru bricas jztntas commerciaes
e oulras do exe rc1 cio de
:1 88 1-:1882 .

Ern 2 de Agosto en tra m em Emendas do senado ao pro-

ui:;cuss;lo as eiiJen:Jas. Ora
o Sr. Andrade l'lgue1ra.
Em 3 são approvadas.
Em i4 de Agosto a saucçào .

jecto n . H8 de :1882 .

Sanccion.ado .

JJecreto n. 3 Hl~ de 21> ele
Agosto ele :1 883.

2 de _Agos to entram em Em endas do se nado ao procl1sc ussao as e111et~t.las . Ora jecto n. 210 de i882 .
o Sr. Andrade l'l gueJra.
Em 6 de Agus lo approvadas.
li:Ju 14 ue Agos to à sa ucçào .
llün

Sanccioando.

JJeaelo n. 3193 de 21> ele
Agosto de :1883.

Proposta do ministrr io rla Ean 20 de Ju lllo entram em Emendas do senado ao proguerra para a abertura ele cliswssão as crue11 clas. Om jec to n. 262 de 1882.
Ulll cr, ditn sn pplelll cntar
o Sr . Andrad e F1gueJra.
de 192:722/16 ·2 para occor- Em 3 de Agosto orau1 os
r er ao pagam enlo ele di- Srs. Candll!O ele Oliveira e
vidas de exercícios findos. Andrade Figueira .
E111 6 de Agoo to são a pprovachJS, ern H a sancção .

~

Sancci onHdo.

JJecrelo n . 3188 de 25 ele
Agosto ele 181:!3.

,

13 ele Junho . . ..

3I

Dispõe so bre al istamento Ena. '13 de Ju lhO r emettido Do Sr. dep utado ~lac - D owe ll.
eleitora l e interpreta o a co tnm issáo de cons tit ui- Vid. projec to n .1>3 de :1883.
ar l. 6° § 10 da lei n. 3 0~ 9 ção e pod eres .
de ll el e Jan eiro de i 881, ·P ende de pa•·ecet·.
arts . 48 e '•9 do reg ulamento n. 8213 de i3 de
Agosto de 1881.

i3 ele Junho . .. .

32

Autoriza o gove rn o para !Enn 5 de Julllo arp rovado Da com missão de pensões e
conceder um a~no de li- em :1" e 2" d iscussão .
ordenad os .
cença com orcl ena rlo ao E111 9 de Jn lli o en tra e m
Dr . João Serlori o, rlesem- 3" 11 isc uss:io, são a IJrese nbn rgaclor da relação da taflas emend as . Oram os
Srs. Joii.o Pen ido, Ra tiscôrte.
bana, Felicio d<~s Sa JJtos,
l lt.l efon so de Arauj o, Za ma , Viann a Vaz, o projec to é appt·ov;,do.
Etu H de Julh o r emetlido
pa ra o se11 ado.
§anccionado.
Det:reln n. 32 H ele 22 de Se-

ten,bro de :1883.

9 de Julho . .. ..

Emen da ao projec lo n. 32 Ean 2:1 de Julh o r cme ttid o Do Sr. deputado Passos el e
de :1883 .- Autoriza o :::o- à to JnJui ssã o de pensões e Mirand a .
verno para conceder um ord enados a requ erim ento Vicl. pa re cer n. 47 el e i883
anno de li ce nça co m orcl e- do Sr . Andrad e F'iguei1·a, e projecto n. i23 (do se nado ao Dr . Luiz Vi a nna , depois el e oran' m o liJ CS ilJO na do) co ncedendo lice nça
juiz ele direito ria co ma rca ge nhor e os Srs. Canrli clo ao mesmo juiz .
cl eSa nta Glui sl.ina el o Pi- de Oliveira c ~latta Man ha i, na pro v in cia do H io ·coa ri o.
Gran de do Sul.
Em :12 de Julho a r efer id a
cnm mi ssii.o pede inforn1ações ao gove rno (parecer
n . U) .

Olli ciou -se ao mini sterio da
ju stiça em i3 de Julh o.

I

1
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1.883

9 de Julho ......

1
......

Eme nrla ao p•·ojeclo n . 3 En'l 21 de Julho r eme lti clÓ Do Sr. deputado Arauj o
de 1.883. - Autoriza o go - á CO illlll issão de pensões e Pinho .
ve!'ll o pa r·a co uceder um ordenados a requ eri me nl o Vid. parecer n . ~8 de !883.
ann o de li c ~ n ça co m ord e- do Sr. Andrad e Fi gueira,
na do ao bar·ll a rel Ari s lides depois el e orarem o 111 esuro
Au gusto i\l ilton, ju1z de se nh or e os Srs. Candi do
direito da coma rca de Pe- el e Ol ive ira e Malta Mari ro li, na provincia do chado.
P i ~ uh y .
Em 12 de Julho a com mi ssão
ped e inform ações ao rr.ini slr ri o da justiça (Parecer
n. 48) .

Oflic iou-se em i3 de Julho.
13 de Junho ....

33

.Autori za o govem o paraco n· Ean 23 de Julh o r emettido Da co mmi ssão de pensões e
ced,•r um anno de li cença para o senado.
ord enados .
co m ord enado ao con se- !!iianccionado.
lll eiro AIPxa ndre Pinto Decrelo n . 3l 9~de ide SetemLobào, desenil.>a rgador da b1·o d ~ :1.883.
rulação do Hecife .

13 de Junho ••..

3í

Co ncerl e :i es trada de ferro Em i 3 de Junho, depois de Dos Srs. deputados Fran~ l a u á a Pelropnli s pe rrni sler sido o mesmo proj ec lo cisco Beli sa rio e outros .
são pa ra as>enlar lrilllos fu r.da mentallo pelo ~r. F. Vid. parecer n . :1.5 de 1.883.
no seu pro 'onga rnr nto e Beli sa ri o, é remettid o á
povnação do Rio Preto no co n1 missão ele co nJm erci o,
leito da es trada Uni ão e indu stri a e arl es.
Industri a .
Enr H de Junh o o Sr. Soarrs
requ er e é a pprovado para
qu e o me, mo projer.lo >eja
remellido á comllJissão de
obras publi cas.

de Junho .••.

35

Reg ul amento para o mata- Ean 26 de Junh o em 2' di s- Da com missão el e cam aras
douro publico .
r.ussã o ora o Sr. Bezr rra de muni cipaes co mo suhslillfenrzes, em 16 de Julho o tulivo para 2• di scnssiio
Sr. Montand on.
d" projecto n.17~ de :1.882.
Vid. projec to n. H 5do Sr. Beze rra li e i\Ienezes e n . ií4
d;, com rn issào ele ca maras
muni cipaes, de 1.882 .
Sobre a lei orga ni ca. da canrara mu uicipal da rô rl e,
v irl. projecto n . 25~ el e
1.882 a present ado pelo Sr.
Bezerra el e ~l e n e z es em 3
de Outubro .

•

:1.6 de Junho....

36

Proposta do min isleri o da Ean 6 de Agos to sã o appro- Em endas do se nado ao pro-

,

19 de Junho ....

37

Propns/:a do m ini steri o da Ean 6 el e Agos to são ap ~ r o - Em endas do senado ao pro-

»

19 de Jun ho ... .

38

P1·oposta do mini steri o da Em 6 de Agos to são ap pro- Em r ndas do senado ao pro-

•

l.9 de Junho .. ..

39

Di spõe sobr e a orga nização Em 19 rl e Junh o remetti rl,l Do Sr. deputado Bezerra de
ue um se rviço Jlore,la l na s á co rnmi ssão de ag ri cul- i\lenezes .
mo ntaniJas qu e circu m- tura, nlin as e IJ o ~qne s .
dam a ca pital do Imperi o . Pende d e paa·ecer.

i~

lll :Jrinh a pam um cre- vacla< as emendas .
dito ex traordin ari o de Ern H do mesmo rn ez á san c9 :6 35~ 1. 8 2 pa ra paga mento
çAo.
de cl ivicla s de e xr r r. i •~ i o s !!iian c cion<>do.
lln rl os nos annos de i8i0 a lJecrel o n. 31 90 ele 25 de
1.881.
Agosto de 1.883.

Jll ,l rlnh a p a r ~ u1n cre- varias as euJ f'll das .
di to Px lrao rd in ari o el e Em :1.4 el o nJes mo mez á sa nc538:820<'1287 pa ra as ru br i- ç:1o .
cas - i\ rsenaes e ohr:1s - !!iianccionado.
do exe rcicio el e 1.881.-1 882. Dec1 ·et p n . 3197 de i de Setembro de 1.883.

J(ln ri nll a pam um cre- vad as ;o s ern endas .
rlil o suppl ementa r de E m~ ~ el o mes mo rn ez á ~a n c 32~: 7 36117'19 para as ru iJ ri ç~ o.
cas el os ~~ 25, 28 e 29 do or- !!iianccionado.
ça n1ento do mes mo mini s- De1:Te /o n . 3H;9 de 25 de
lerio .
Ago ~ to de :1.883.

jecto n. 239 de :1.882 .

jec to n.

jec to n .

2~ 6

2~8

de 1.882.

de 1.882.
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4 de Julho •••..

40

Concede subven çiio ]{i! ome- En-.. i 9 dA Junh o remr ttirl o Da commissão de commertrir·a e ou ll't1S fa vores ás à commi~são de co111111 er- cio, indu stria e artes ao
eompanh ias de IJund s que cio. i11rJuqria e artrs que projec to apresentado pelo
se orga niza rem nas pa ro- ern 4 de Julho deu parece r Sr . deputado Bezerra de
ch ias rl e l11ba un1a, lraj :i , qu ese inqlrirn iu sub o n . Menezes em :l9d e Junbo.
Santa Cruz, Campo Grande liO A, par a qu e o mrsrno
e Guaratiba .
proj eclo fosse rege itado .

i9 de Junho .•..

4i

Di s p~nsa

a idad e ex igid a por E1n 22 de Junh o entra em Da commissão de instruclei para o rstudanle Al ei- i" di,cnssão, qu e a rrque- ção publi ca.
des Hodri g11 es de Souza rim enlo do Sr. U l y~srs Vid. proj ecto n. 66 A de
llJ a trrcul a r- se ern qual - Viann a é considerada uni- 1883.queesta belecr,cumo
qu~r das fac uld ades de
ca, são apresentadas e ru en- med ida gera l, a di spcma
direito do Imperio.
elas.
de id ade pa ra a malriOraln os Srs. [le!icio dos San- cuia nos cursos superio los, Huy Barh .. za, Zarn a, r es do Imperio.
~larlirn Franr. isco e lgnacio ~larlins qu f\ ?'e:,uerem
para que sejam ?·emetl ülas
d commissãu de inst, ucção
publicf.l. as emendas sov r e
as qttaes uão dett ainil" par·ecer , oram os Sr~. Mano el
Portella, Ulysses Vi<•nna,
Andrade fi'i gueira, a d isc us s~o é encerrada a reque rim ento elo Sr . Cama rgo, é r ege i Lado o reqn erim ento elo Sr. lgnar.io
~larl.1n s; co nlinüa a tliscuss;io do projecto, q1re é
ta n1be m ence rrada a rr querimento do Sr. A. S]linola. O pr oj~cl o é approvarl o COIII emenda.
Em 28 rl e Ju11 h o remettido
para o se narlo.
Sanccionado.

Decreto n. 3183 de 2i de Julho
de 1883.

22, de Junho ......... . Em enda ao proj ec to n. 41
de ·1883 .-Autur iza o guvern o para 111an dar malricu lar en1 qua I qu er das Ji'acu idad es do ltllperio a Antonio Alves ua Silva.
22 de Junho ••••

En-.. 22 cl e Junlloappr nvaclo. Do Sr.

l·: rn 28 do n1 es ru o r11 r z reru etti do pa ra o se nado.

deputado Manoel
Portella.

Sanccion»do.

Deeret" n. 3i8i, de 21. de Julho
ele 1.883 ..

Emrnda ~o proj rc to n. ld de En-.. 22 de .Junho rege itado . Do Sr. deputado José Ma1883.-Auloriza o gove rno
ri a nno.
para mand~r matri cular
0
nu l. ar111o el a fac ulrla.r e
derlireito do RP-c:ife a Emi·
li o Pereira de Araujo.

22 de Junho .. •. · ..••. Emrnda ao prelj ec to n. M de En-.. 22 de Junho regeitado. Dos Srs. deputados Rodrii81i3 .-Ant.oriza o govPrno
gues Lima e outro.
para mand ar mal ricul a r
na fa culd ade de dir eito
do Recife a José Joaquim
do E ~ pirito Santo.
25 de Junho .. ....... . Em PJHl a ao proj ec to n. 252 Em 25 el e Jnnh o approvarlo. Do Sr . dr putado Candido de
de 1.882.-Autori za a igrrj;t 1':111 4. ue Julho relll e ttido Olive ira.
ru a triz da fre guez ia da
para o se naclo.
Saude e m ~larianna, pro- Pende de decisão.
vín cia de ~Jin as Gerae~
para pod r r poss uir uma
so rte de terras de cu ltura
qu e lhe foi legada.
»

26 de Junho....

42

Concede á co mp~nbia !lu- E1n 30cle Julho ~pprov~do. Da commissão de fazenda.
vial Maranl1eme i se n ç~o E111 2 de Agos to rcmettid u
de direitos para torlas a~ p~ra o SP II~rl o .
m ~c llinas e ma terial qu e Pende de decisão.
importar.
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Da com mi ssã o de fazenda.

26 de .Junho . . . .

43

ConcPel e isenção de d ireitos hn.presso só1nente.
par a um orgão, lres lu stres e 300 cad eira s para
a 111alriz de Ca111pinas, na
prov iucia de S. Paul o.

26 el e Junho ...•

44

concede i sen~ão de direi los Em 20 ele Julho entra em Da comm issão ele fazend:t .
para a cornpanlJ ra de gaz i" di scussã o, oram o~ Srs.
e oleos min eraes tl e Tauba- Andrade Fr gueira , Prado
té, provín cia de S. Pauto. Pim en tel c ~J o r e ir a ele
Barros.
Em 6 de Sete mbro app rovado em 1" o em 2a d iscussão.

27 tl e Junh o .. . .

45

Propostct do rn ini stcri o do
iruperi o para cred it os suppteme nlares cleG6'1:3 i4i 889
para des pezas nos exe1ci cios de 18tl2 a :!88'1 co ul
cli!Ierc nles ve rbas - subsid io dos se 11 ado res, depu Lad os, secretari a do senado, camnra elos dep uLa dos, ele.

E n.1.

26 de Junho r emetli.-Io

á com missão de orça mento
qu e em 27 deu parer.e r co111

o~

com missão de orçamento

á proposta do ministerio

do imperi o em 26 de Jnprojeclo qu e se imprimiu nho .
so t1 o n. 45.
Em 28 de Agosto app rovado.
Em :lO do mesmo ru ez re- ·
meti idn pnra o senado .
§anccion.ado.

Decreto n. 3213 de 22 de Se temlwo ele 1883.
Da com missão de faz enda.

27 de Junho ....

~6

Dispensa a D . Fi rmian a Ro - Itupresso só1uente.
1bano dos Anj os de restituir o soldo de se u tluado
JJia rido o ca pitão Gusta.vo
José Xavi er dos Anj os .

Junho . . ,.

ó,7

Autoriza o governo para Etn 20 de Julh o app rov arlo. Da com missão ele pensões e
proroga r por 111 ais orlo E111 23 do mes mo mez re- ord enados.
'
rn eze; com ord enado a li- mel tido pa ra o senado,
ce nça concedirla pe lo de- onde foi rej eit ado.
ereto n. 3070 de 2t.l de ~!aio O!Iicio tido em srssão de 9
de 1882 a José Ri be iro da ele Agosto de 1883.
CunJJa., con ferente da a lfand ega da côrt e.

3 el e Julho ..•.

48

Despeza elo minist,rio do im- Etu W de Ju !li o entra em Da cornmíssão de orçamento
perio pa1'ct o exercício de 2a discuss;io , ora o Sr. ao a1:t. 2° da propos ta do
:!881 -1885 .
Anton io de Siqu eira, s<io governo apresP nlada em
ap rese ntadas
en ;e nd as; 8 de Maio de !883 .
oram os Srs. Seve rin o Ri- Vi d . nesta synopse ann exo
beiro,. João Pe nid o, em A so bre orçamentos.
H o Sr. A l rn eida Nogue i rn,
em 12 os Srs. lid efOilSO de
Arauj o, Pereira da Si lva,
Ro dr igues Lim a, em 13 os
Srs . Máciel (minis lTo do
impeTio), Alfredo Ctwves,
sãu ap resentadas eme11das,
em i 6 é ence nad a a discussão a req ueri1n enlo do
Sr . Antonio de Siqu eira,
é app rovado o projerto e11r
2" di sc ussão com eme nd as,
en tram em disr,ussão os
ad di l i vos e a d iseussão é
lar11 hem ence rrarla a requ erime:Jlo do Sr. Antoni o de Siqu eira, se n1to
nppro vad os algun s additi vos.
Em 18 de Julho é apresentada a reda cção par a 3'
di sc ussão e se imprimiu

27

so bon.481~.

Em 20 el e Jullr o entra em _
3a di scu ssão, são a presentadas . emend as, ora /ll os
Srs. Almeida Nogu eira,

•
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Ioào Penido; em 23 são
aprcse n ta da s e in e n da s,
on1111 os Srs. Anti rad e Figueim, Antoni o de Siqu eira ; em 25 são aprese i.Jta elas emendas ora 111 os
Srs. PortPI!a,Matta i\lacllado; em 26 o ::;r. Antoni o de
Siqu eira, são apresentadas
ernenel<tS, a d iscussào é
enc P. rraela a requ erimento
do Sr . Rati shona, o projeclo ê approvacto com
em~ndas, sendo elrslacado
par a ter 3a d iscus:<ão espcci<.l o adel iti vo oO'erecielo
pelo Sr. Malta Mach ado
em 25 de Julho q11e é o
pr·•jec lo n. 5\J de i883 , regu lamento ela j unta ue llygiene); sobre a separaçao
do mes mo acldilivo susci tou -se di scussão na qual
to1naram parte osSrs. ~JHt
ta Machado, Andrade Figu'li ra., Duqu e- J~slrada TcixciJ'a, Cand ido de Oliveira.
l!:m 30 de Junho a imprimi!'
a r edacçã o ela proposta.
Em i el e Agosto re111eltido
para o se nad o.
Pend·e de decisão.

i883

"

5 de Julho......

49

Dispõe que está no caso ele Inapresso són1.ente.
ser sanccionada a lei
n. iOSõ de i3 de Maio de
1876 da assembléa provincia l do fiio Grande do Su l
marcando os casos de
pro rogação do orçamento
provincial e dando ou lras
provid enci as.

6 de Julho .....

50

Autor iza o governo para Etn 21 ele Julho npprovarlo . Da com missão de pensões e
conceder um anno el e li- E111 23 do mesmo 111 ez remet- orckn ados .
cença com ordenado a Ma- tido para o srnado.
noel Caetano de Olive ira Sanccionado.
Pa ssos, juiz ele direito da De.:~·etv n. 3f!lo de f de Secomarca de Amnrgosa, na ternura de i c83.
província da Ballia.

7 de Julho.....

õ:l

Despeza do ministeTio da ma- En1. i6 de Julh o entra em
?'inha pm·a o exercicio ele
2" diScussão, são ap resen-

i884-i885.

Da comm 1ssão de assem bl éas provinciaes.

Da eommis;;ão de orçamento ao art. 5° da proposta
ta das e111enda~, ora 111 os do governo ap resenta da
Srs . Ta unay, l~spi nrl o la; em 8 de l\Ia io de 1883.
e111 i7 o Sr. i\l anoe l Por- Vid. nes ta synopse ann exo
tella, são apresentndas A sobre orçamentos.
emendas; e111 18 os Srs. i\Jafrn , Al111eida e Oliveira
(minist? 'o da ?lWI'inha), são
aure:;entauas en1e11das; em
i 9 os Srs. Candido de Olive ira, Cant'to, l:al'lleii'O da
RoclJa , a d i sc us ~à o é encerrada a req uerin1 ento do
Sr . Peixoto; a p1opos l'l. é
apprOI'ada com e1nendas
ria comm iss;io.
Em 20 de Jui!Jo o Sr. Martirn
Francisco Filho prde e é
a pprovado o encerra menta
ela el isc ussã n dos ad cl1 ti vos,
se lidO alguns a pprovaelos
e outros regei latlos.
Em 23 é a pre:;e ntada a redacçào para 3" ri isc ussáo
que se impriruiu sob o

n. 51 A.
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Em 26 de Julho entra em a•
di scusRãC\ , ora o Sr. T<l Unay : E111 27 o Sr. Ca rn elro
da Roc ha a di scussão é
encen ada a requ erir11 enlo
elo Sr. Camargo.
O proj ec to é ap provado com
emendas, entre t'll as um
pa rrce r d<1S commissões de
11W1' inha e gltem e ju1tiçn
criminal sobre a ord e11all!fii

pa ra a armad~, e
sohre os codi gos discipli nar e pe11al orga nizados
pelo con <c llw nav a l (art.
õ" do projecto n. 24.9 de
1882 , propos ta para lixa-·
çao de for ça na va I para o
exe rcicio el e 1 ~ 83 -1 88 ~ ) .
O rnesmo artigo f<li des tacado ela proposta de conform idnd e com o rP. qu e1·i mr nto do Sr. Andrade !figue ira
em 31 de i\Ia io. de !883
approvado em i 0 .de Junl1u
por occasião da di scussão
da mesma propos ta .
Em 27 de Juii Jo, dr pois de
a i~ u1n as di scussões
dos
Srs. c an Lão e Ma lta ~Ja 
cllado, o parece r com u
additivo das referidas
con11ni,sões, é approvado.
Em 31 de Julh o se imprimiu a r f>ílacção, em 1 de
Agos to approvada e para
o se nado.
~e ral

Pende de decisão.

1.883

10 de 'J ulho .....

52

P·roposta do minislerio el e En:t3 el e Julho remettirlo á Daco mmi ssãod e orçamento

•

lO de Julho •...

ti3

Concede a todo o estrangeiro Etu 10 de Julli o reme tti do Do Sr. deputado Taunay.
direito de voto nas elei- ás co 1nm issões ele con- Vid. proj ecto ns. 31 elo Sr.
ções muni cipaes e marca stilui ção e poderes e jus- Illac-Duwe ll apresP ntado
os casos em qu e póde ser Li ça civil.
em 13 de Junho, 60doSr .
votado.
Pende de parecer.
Ta unay em 17 de Julll n,6l
do Sr. Antonio Pinto e
outros em 17 de Julh o e
H~ do Sr. Joaquim Tavares e outros em 28 de
Agosto el e 1883.
Sobre reforma ele i tora I vid.
synopse de 1880 observações ao proj ec to n. 2
de 1880.

"

12 de Julho....

o~

Ptoposta sobre reforma ju- En-..19 de Junho remett icla Das co m missões de justi ça

es trangeiros para um cre- co: nmissno de orçamento
dito supplem entar de qu e e m -10 do mes mo 111 ez
16 : H6~8i6 para paga mento
ap rese ntou parel'er com o
de de,; pezas nas verbas.projeclo que se imprimiu
extraordinarias no exte- soll o n. 52 de 1883.
rior e commissão de li- Impresso sótnente.
mites.

Cliciaria.

á propost:l do gov erno
apresrntada em3deJulbo
el e 1883.

ás co mm issões el e ju sti ça civil e criminal á proposta
rivil e r: rimin al qn P em 1·2 elo go verno a prese ntad a
de Julh o ap rese ntam r1a- em 19 de Junho ele 18~3.
r ece r COIII projec to qu e se Sobre reform a judiciaria
imprinliu sob o 11. oL
vid. proj ectos: Em 18'>5
Em 10 de Julh o entra em ns. 3~elo Dr. Antoni o José
eli scns,ão, o Sr. Gomes ele da Vei ga ; 38d o Dr. França
Castro fund amenta um Leite; 74. da com mi ssão de
adiamento da dis cus~ào por justi ça civil co mposta dos '
2~ horas . ora o Sr. C<1 nd 1;jo
Srs. Cerqueira LPil.e,FrHnde UliYeira, o requeri- ça Leile,Nunes Mac hado;
menta é approvado.
H7das commlssõesdejus-
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Em 1.7 de Julho ora o Sr.
T~rquilli O de Souza .
Em 1.8 u Sr. Ratisbona.
Em 2a o St·, i\lac-Dowel l .
Em 25 o Sr. Candido de Olivei ra.
Em 27 o Sr. Andrade Figueira.
Em ai o Sr. Pri sco Paraizo

3

Observações

tiça crimin al e constitu i cão, con1posta dos Srs.
~'ranco de Sá, ~ l ar in ho,
Urbano, Valdetaro, TheopLJilo Ottoni e l•'ra11 ça Leite (vencido) ; tas doS r.
França beite; A L do senad o do Sr. B. P. de Vasconcellos; A.J do senado
(mi nisl?'o da justiça).
elos Srs. José A. da Silva
Em i de Agosto o Sr. Gomes Maia, José da Silva ~ l af1a,
ele Castru .
Vallasques, Visco nu e de
Em 2 o Sr. Carneiro da Ro- CongonLJas elo t:a m po, C.
cha .
J. ele Araujo Vianna.
E' eucerrada
a discussão do Em 1.846: n. 66 prop••sta do
0
art . 1. a req ueri1n ento do Sr.Consellleiro i<e rn a nd es
Sr. Marli m Franr.isco 0Fi I ho l'orres para refol'111a da lei
e approvado o a rt. 1. com de a uc Dezembro de i8U;
as ente tHlas tia commissão epa rece rd aco tllllli.-sande
impressas no respectivo jusli çacriminal•·n"•JIO ' ta
parecer.
dos Srs. A. P. Re ouça:;
Em 6 de Agosto entra em assignado com r1• l rt c~:ào,
eli sc ussã.o o art. 2°_,oram A. p, Limpo de AIJ 1ru e
os Srs.Anelrade F1gueu·a Antoniu José un. \'eiga.
e Cand1do de Oi1Ve1ra.
Em ~_ 847 : n. 80 elo Sr. José
Ern 7 el e Agosto oram os Srs.
Vieira Rod ri "ues de CarTertu li ~l no Henriques, Tarvalllo e Silvt
quinio de Souza.
Em 1848: n. 52 das rommisEm 9 é ence rrada ad isc ussã.o sões ele ju sti ça civil e de
do art. 2° a req uerim ento ju stiça crimin al camposelo Sr .lld e"fon so de Arauj o. tas elos Srs. Frn.ncisco de.
O mesmo artigo é app ro vado Assis e Alm eida , Dr . Cacom a emend::t da com mis- sentiro José de Moraes
são ao § ao i m presas no Sarmento, J . N. Machado
a's ignado co m res tricr es pectivo parecer.
çõe ·, Pamplona com res- '
Entra em di scussão o art. 3° , tri cções, Dr. França Leite
oram os Srs. Andrade Fi- c0111 re>lri cções. a progueira e Candido de Oli- posta sob o n. 52 A do
veira.
Sr. Pimenta Bueno para
Em 14 de Agosto o Sr. Rati s- r<'fornta da l•·'i de a de
bona apresenta o seg uinte: DL'Ze mbro de i8H.
Em i8[j,8: F do se;1ado elo
Sr. Antonio Luiz Da ntas
de Barros Leite .
SUBSTITUTIVO - COMPETENGIA Em i8M: n, 4'~ da cornmisDO SUPl\EMO TRIBUNAL Dli
são de justiça crimin al
JUSTIÇA
composta dos Srs. B. A.
ele ~1. Taqu es, L. A. Barbosa, José Antonio de Magalilães Ca st ro, ã proposta
Em Jogar do art . ao e seus do co nselh eiro Nabuco de
paragrapbos diga-se: - Su- Araujo so bre al gu11 ras aipremo tribun a I de justi ça te rações as leis do rro -Art. 3°-AO supremo tri- cesso crinrin~1 1 ; n. 1.!12, pabunal rle justiça compete: rece r so bre in co n1 pat1bino julga nren to das rev islas Iidacles lias cu ltllll issões
qu r pa ra r! le houv erem si- reun idas de co nstituição
dointerpostas,conbecerde- e justiça crintinal cnm tinil.ivarn ente elas questões pos las dos Srs. Lniz An·
de rlireito qu e,com relaçã o ton io Barbosa, J. A. de
aos fa ctos, LJ ouv erem sido l\lira nda com voto r m sesuscitari as na rli~cussão da parado, José Anl.o11io de
cau>a. As queslões de fac to ~lagalilãrs castro. J•·roniserã •' considera rias e acei - mo Martinia11 o Fr ~ u e ira
bs taes como houverem de ~lcllo, B. A. de Magasirlo es tabelecid as pelo tri- thães Taques pelo voto
bunal de 2• in stancia .
em sepa rado, F. o PereiExce ptua-:<e o caso em qu e a ra de vasconcelldS co m
lei e xi ~e U111a ce rta prova voto e m sepa rado, n. 1.25
cor110 snJr,tanc ial para a (redacção para a• clisc usvalidad e r!u acto, e es ta são ri o projec to n. 4, de
não fui dada nos autos. 1.85~).
§ {. 0 A revista será conce- Em 1.855: projecto n. iredida por nu li idade do pro- m<>lt ido pelo ~r narlo á
ce,so ou por nullidade da ca11 1a ra dos Srs. depu sentença.
tados.
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~
§ 2.0 As nullid ades do pro- lJ:m i857:

11. H9 assignaclo
cesso ou sentença que pe lo Sr . G. J. Rodri gues
devem de termin ar a co n- dos Santos e mais 43 Srs.
cessão da revista, são as deput ados.
mesmas que se ac ll~ m- e_s- Em i8õ8: B do senado das
ta be l ec 1d~s na l eg 1 sl aç~o
commlssões de leg islação
comm erc1a\ com relaçao e constitui ção co m posta
aos res pectivos processos . dos Srs. Silv eira da Motta,
(Decreto n. 737 de 25 de Ba rão de 1\luritiba, VisNovem bro clei 850, arts. 667 con de de Abae té, Vise 672 a 680. )
cond e el e Sapuca ll y e VisSómente a dec isão e não os conde de Uru guay ás promoti vos della constitue pos tas do governo a preobj ecto de nullidade.
se ntadas em i 85!J, e em
Só a violação da lei, e não i 858 ·
.
da j ur.isp rudencia, auto- lJ: m i 8õ9: ns. 78d o Sr. Olmri za a eon cessão da r e- tllo José llleii'a ; i 32 el o
vistl.
Sr. S il~ e ira Lobo e ~ § 3.o Annullado o processo, Ca!!;pos ' i36 do Sr. SI mandará o supremo t ri- veiJa Lobo .
.
bun al reform ai-o remet- Em 186i : ns. 7fJ. remet t1do
tend o-o ao juizo onde as pelo .senado;, l.Oi do Sr .
nullidades se deram.
Pere1ra da Silva .
4. 0 Annull ada a sentença, Em i86.í: ns. 68 elo Sr . J.
manda rá o suprem o tri- J . Aff~ n so Alves e A. G.
bun al julgar 'ele novo a Pmb eiro .1\l.~cllaclo; ~ 08
ca usa pela rela ção que for da cq mm1ssao de JU Sti ça
desi gnada.
cn mmal, com pos ta; dos
_
.
Srs. Nascimento Feitosa,
A r elaça,o_rev isora, guarel ac\a J. 1 . da Cunlla Para naa dec1sao elo supremo tn- guá e Barb oza de Alb!J nal quanto ao pon tode me id a á proposta do
d 1re 1~o. por elle re?o lvid o ministro ela justi ça Cande íimti vame nte, JUl ga rá sansão ele Sini mbú, ap rede .novo a causa co mo fô r se ntada em 14 de Agos to
d51 JU SLI Ça quanto .á ques- ele i 862 ; i53 do Sr. J.
lao ele fac to o u .O IJJ e~ to da J. A!Ionso Alves; 2:!.3, reclemanda, fiea ncl o pa1 a es te dacçã o para 3• discussão
fi m mves t1da da mes ma do projec to 11 • l.OB de
co mpetenc1a qu e ti nha o i 8 6 ~
tribu na l que proferiu a •
··
se nte nça recqrri da.
Em i86_6: pr?posta do ~ o.n0
§ 5. Em materia cri minal se lheii'O . Na lluco (mmzs póde ser interp osto 0 re- t r o clct JUS !zça) , em i de
curso de revi sta de tod as Ju nho.
as sen tenças definit ivas Em i 868: ns. i~ 6 , !. 20 e
proferidas em segunda in- l.2i do Sr .. i\Iart un Franstancia pe las relações.
cisco.
Para concessão O)! denegação lJ:m !.869: projecto do Sr.
da rev ista crimina l pre- Alencar em 25 de Junh o·
va lecem as disposições em ns. 76 c!~ Sr. Vieii'a da Sil~
vigor.
_ _
. . .
v a ; i 32, i 33, :!.89, o pro§ 6.0 Nao sao aclm iSSive is jec to datado de 20 de Jucont m as se nten ças .do su- 'u1o do Sr. José deA lencar ;
pre mo t i~ I!Jun a l ele JU St:ça i 4.!J, do Sr. Je ron ymo ~l ar 
e ~co r daos das relaçoes tini ano Fi gueira de ~I e ll o ;
rev isoras el!l ba i·gos 1nfnn- i 45 da co m missão de jusge nt.es do JUl gado, ou de ti ça criminal, co mpos ta
nullldade,_pe ra nte as.mes- dosS rs. Alenca r Ara ripe,
mas relaçl?es ou no JUIZO Du que-Es trada Teixei ra,
Souza R•' is, que assignou
da execuçao .
.
§ 7. 0 A sentença, pr o ~e l'ld a com res tricções, ao proem grau .de rev ista so póº e jecto do Sr . Jo>é dA Alenser . resclll did a por acçao ·car (minis t?·o ela justiça),
ord1nar 1a nos segUintes em 25 de Junlt u.
casos:
Em 1870: i 52 do Sr. MoL P Si houver sid o dada por raes Silva e Pinto Lima;
juiz peitado ou suborn ado. i 6i , das co m mi ssões de
2." Si se fundar e m prova tes- just iça civil e cri iTl in al,
temunh al ou docum ental compos ta dosS rs. Al encar
.i ulgada falsa em jui zo com· Ar a ri pe, Dug ue- lJ:s tracl a
petente, pos teri orm ente a Teixe ira, Jeron y mo Mames ma sentença .
x im o Nogueira Penido as3.0 Si sobrevier prova do- signad o com res tri cções,
cum ental irrecusave l que Joaquim de Sou za Re1s
ponha ern ev ide ncia o erro e Isidro Borges ~l ont e iro
em que laborou o julga- que ass ignara m lambem
menta.
com res tricções,á proposta

*
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do Sr. Cansansão de ·siacç<to rescisoria depois de nimbü (minist?·o ela juspassada em julgado, nã o tiça), em i4 de Agosto de
poderá mais se r rescindida l.S62.
por via de acção ordinaria Em !S70: u. 2i6, redacção
ou por outro qualquer das emendas á mesma
meio de direito.
proposta, com voto em
~ 9. 0 As sentenças do supreseparado do Sr. Joaquim
mo tribunal de justi ça, de. Souza Reis.
quer concedam quer de- Eml.S71: n . 23S>emendas do
neguem a impetrada re- senado aos projectos ns.
vista , assim comu os acór- iOS e 2i3 de i864; l.6i e
dãos da relação, r efor - 216 de iS70. (Lei n. 2033
mando ou confirmando as de 20 de Setem bro de
sentenças app elladasJ se rão 1S7L)
sempre motivados comes- Em iS74: n. 2 A rloSr. F. X.
pecificada declaração de Pinto Lima com o parecer
cada um de seus fundadas com missões de justi ça
mentos, e serão lavrados civil, criminal e pensõ es
12e1os rel a tores, excepto si e ordenados.
ücar em vencidos, caso em Em iS79: n . 40 A do Sr. Laque se rão lavrados pelos fayette (ministl·o da jus- ,
mais antigos dos juizes tiça) com os pareceres das
vencedores.
commissões de justiça eiS iO. Fica competindo ao vil e criminal; n. 206 do
supremo tribunal de jus- St·. Sa ldanha Marinho e
tiça cassar e annullar os outros.
provimentos geraesJ dados Em iSSO: ns. õ4 e l.22 do Sr.
em corre·ição pelos juizes .Mei ra de Vasconcellos ;
de direito, sempre que annexo I do rel atorio do
conliverem doutrina con- ministro da justiça o Sr.
traria ás leis vigentes, e Souza Dantas, e annexo J
principias de jurisprud en- do mesmo relatorio em
cia geralmente admilti- iSSO.
dos. -L. Ratisbona. »
Ora o Sr. i\Iac-Dpwell.
Em 20 de Agosto oram os
Srs. Prisco Paraizo (ministro ela jU$tiça) e Halisbona.
Em 2i o Sr. 1\lon tandon requ er e é approvado o encerramento da discussão,
ora o Sr. Rali sbona que
r eq uer para que a votação
de suaemenda sejafeita por
partes. Posto a votos o substitutivo do mesmo se nhor,
é regei ta do menos o § 9. o
O art. 3° é approvado com
as emendas da com missão
impressas no seu resper.ti vo parece r .
Na mes ma sessão de 2l. de
Agosto entra em discussão
o art. 5°, ora o Sr. Andrade
Figu eira.
Em 22, o Sr. Candido de Oliveira.
Em 23 é encerrada a uiscussão a requerim ento .do Sr.
Meton. E' approvado o a rt.
5° com as emendas impressas da com missão; en tra em discussão o art. 6",
oram os Srs. l.i'ernandes 'de
Oliveira e Carneiro da
Hocba.
Em 27 Je Agosto é encerrada
a discussão a r equ erimento
do Sr. Martim Francisco
Filbo.
O art. 6° é approvado com a
emenda impressa da commissão.
Na mesma sessão de 27 de
Agosto entra em discussão
o art. 7°, oram os Srs. Tertuliano Henriques e Mafra .
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Em 29 de Agos to ora o
Sr. Andrade Fi g ueira . Em
30 é en cerrada a di sc us:<ão
a r equerimento do Sr.
Generoso.
E' app rovado o ar t. 7° co m a
eme nda impressa d a com missão . Na mesma se~sã.o
de 30 de Agosto entra e m
discu ssão o a rt. 8°. ora m
os Srs. Andrade Figueira e
Can dido de Oliveira.
Em 3i de Agosto or a o Sr.
Ca ndido de Oliveira.
Em' 3 d e Selem bro é encerrad a a discussão a r equ erimen to do Sr. Fel icio dos
Santos.
E' a pprovado o art. 8. 0 Na
mesma sessão de 3 de Set embro entra em di sc ussão
o a rt. 9°, ora o Sr. MacDowell.
Em 4 de Setembro o Sr . An drad e Fi gueira apresenta
p seg uinte:
Additiv o:
• Art. Ficam r evogados o
art. 730 do r eg ulam en to
n. 737 de 25 de J'loverJibro
de i850 e o a rt. 2° do decreto n. 553 de 28 d e Junllo
d e i 850, na pa rte em que
f a cu I ta a rem oção, a pedid o, do.; juizes de dire ito.
Art. São abo li dos os inqu eritos poli ciaes, sa lvo as
dili ge ncias que as lr is incumbe m ás autoridades
policiaes, para o descobrime nto do crime e puni ção
do rle linqu e nte. -Andrade

I

i
l,,

Figueira. »

O Sr. Spin ola r eq uer e a cam a ra vota o encerram e nto
do a rt . 9. 0
E' appro vado o a rt. 9. 0
Entra111 em di sc ussão os adcl iti vos.
O Sr. Candido d e Oliv eira
declara que a com mi ssão
ace ita os a ddiliv os do Sr.
Andra de Fi g ue ira.
Ora o Sr. Andrade Figueira ,
e a discussão fi ca ence rrada.
Em 5 de Setembro são approv a dos os additivos d o
Sr. Andrad e Figueira, vai
a imprimir a r edacção
da prop os ta com e mend as
pa ra 3a cJ iSC il S>ãO SOb O
n . 51~ A de i883.
Pende de 3 a discussão.
i 883

!2 de Julho.···

lí5

Divid e em dous di s l•rictos Impresso só1uente.
municipaes as ,paJ•ochias
do Enge nho Novo e Engenho Velho do município
da côrte. ·

Da commissão de camaras
municipaes.

i3 de JuJlJO, . . .

56

Autoriza o governo para con- Impresso só1nente.
ceder jubilação a Joaquim
José Rodrigu es Calbáo,
lente de ,f raneez do seminario episcopal da Conceiçãoda diocese deCuyabá.

Emendas do senado ao projecto n. !29 de ! 882.
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:!883

:!3 de Julho ....

õ7

Emendas do senado ao proDispõe sobre o tempo de ser- S<>nccionado.
viço para a jubil ação de Dec1·eto n . 3187 ele i 8 de jecto n. 220 de !882.
Franc isco de Pau la e Souza, Agosto ele i 883.
ex-inspec tor da !.hesourari a de Minas Geraes.

•

:!3 de Julho....

õ8

Autoriza o go \·ern o p~ra Em 20 de Agosto appro- Da comm issiio de inslrucção
manda r faz er exa me do õ0 vado. Em 23 r eme ttido publica.
anno da fac uldad e el e di· para o senado .
r cilo el e S. Paulo a ~J n - Sanccionado.
noe l de Freitas Paran lws. /Je c1·eto n . 32:!6 de 22 de Setemú?'O de i b83.

,

i3 de Julho....

õ9

Dispõe sobre a junt a ele hy- Em 2õ de Jlilho aprese n- Da commissão de saud e pugie nc e se us auxiliares lado pelo Sr. Malla ru a- bli ca .
(regulam ento a qu e Sfl r e- cha do como nelel ili vo na Vicl. o importante proj ecto
fere o dec reto n. 8387 ele 3" di sr. u,são do projec lo
obre hygi ene publica elo
:!9 de Janeiro de :! 88~) .
n . 48 A. (de peza elo mi- Sr. José de Góes o Siqu cinisleri o do i111perio ), de- ra apresentado em :!4 de
poi da discussão em qu e Agos to de l.Sõ~.
tomanun par te os Srs.
Ma tla Machado, And ra rle
Fi gueira, Duque- Estrad a
Teix e1ra, Candido de Oliveir·a é o mesmo ad d ilivo
des tacado para ter a• dis cussão especial .

•

:!7 de Julho. . ..

60

Con cede direi to de vo to aos Em 17 de Julho remettido Do Sr. deputado Escragnolle
ele i lorcs transferidos de a comm issão de co ns li- Tau nay .
circu mscripção eleitoral tui ção e ju li ça civil.
Vid. observações ao propor ord e111 do governo ou Pende de parecer.
jecto n . õ3 de :!683.
por necessidad e do servi ço
publico.

•

:!7 de Julho....

61

Concede direito de voto aos Em :!7 de Julh o reme ttido Do Sr. deputado Antonio
caixeiros de casas com- ás co m missões de consti- Pinto e outros.
merciaes que provarem ca- tui çã o e 1,oderes e jusliça Vid . observa ções ao propacidade eleitoral .
civil.
jecto n. õ3 de :! 883.
P ende de parecer.

,

18 de Julho....

62

Autoriza o govern o para Em 23 de Agosto reme ttido Da com mi ssão de marinha
mand ar ad mittir a exame para o senado.
e guerra.
do 4° ann o da escol a mi - s,.riccion<>do.
0
lilard a cõr le ao l. lenenle Decreto n. 3208 de 22 de SeAnlouio ~laria de Albu- tembro ele !.883.
qu erqu c O' Conn ell.

:!7 de Agosto ......... l!:menda ao proj ecto n. 62 Em 21, de Agosto remettido Do Sr. deputado Soares e
de !.883.-Autoriza o go- para o se nado.
outros.
ver uo para mandar ru a- S<lnccionado .
lri cul ar ern qu alquer fa- Dec1·eto n. 3218 de22 deSeculclad e uo Im pe riu a Car- tembro de i tll:l3.
los Peixoto de Mello Fiib o.
:!7 de Agosto ......... Em •mda ao pr0jec to n. 62 Em 24 de Agosto rem ettid o Do Sr. deputado Carlos
de :! 883.- Autoriza o go- para o se n ~ d o.
Alionso e outros .
· vern o para mand ar fazer P e nde de decisão.
0
exa me do i an no da faculd arl c de direito de S.
Paulo a ArlliU r Hibeiro de
Oliveira e Vi cente de Paul a
Costa.
1.9 de Julho....

63

Autoriza o governo para Impresso sóm.ente .
co1weder transporte gratuito pelas es tradas de
ferro do Estado, a todo (l
material de qua esqu er outras estradas qu e nell a se
entronqu em.

Da commissão de comm ei·cio, indu slria e artes.
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l.9 de· Julho ....

64

Autoriza o governo para con- E tu Hl de Julho remettido Do Sr. deputado Barão da
ceder transporte gratuito á commis~ão de commer- Leopoldina e outros.
pela estrada de ferro D,
cio, industria e artes. ·
Pedro li a todo o material Pende de parecer .
destinado á construcção do
engenho central Aracaty
que vai se construir nas
margens do rio Pomba, em
Minas Geraes.

IQ de Julho •• ,.

6õ

Substitutivo pm·a 3" discussão Impresso sómente.
do projecto n. 65 de !882 .

Execuções commerciaes.

Da commissão de justiça.
civil.
Vid. nesta synopse nos projectos de differentes annos
o andamento ao projecto
n. 65 ele 1882.

H de Agosto •.•

66

Dispensa a condição de idade Em 20 de Julho remettido Da com missão de instrucpara a matricula nos esta· á com missão de instruc- ção publica ao projecto
belecimentos de ensino su - ção publica que em H de iniciado no senado.
perior dependentes do mi- Agosto deu parecer com
nisterio do imperio.
projeclo que se imprimiu
sob o n. 66 A .
Impresso só1uente.

23 de Julho .. , .

67

Despe% a do ministerio do im- E1.n 30 de Jull10 entra em 2" Da com missão de orçaperio para o exercicio de discussão, oram os Srs. An - mento ao art. ~· da pro-

l.886,-i88õ.

·

drade Figueira e Lourenço posta do governo aprede Albuquerque.
sentada em 8 de Maio de
Em 3!, os Srs . Severino Ri- _!883.
beiro e Soares B1·andão (mi- V1d. nesta synopse annexo
nistro de· estrangeiros).
A sobre orçamentos. ·
Em l. de.Agosto, os Srs. Taunay e Lourenço de Albuqu erque.
Em 2 é encerrada a discussão
a requerimento do Sr. Antonio de Siqueira, o projecto é a pprovado e vai a
imprimir a redacção para
3" discussão sob o n . 67 A .
Em 6 entra em 3" di scussão,
oram os Srs . .ll!ac-Dowell e
Affonso Celso Junior.
Em 7, os Srs . Alfredo Chaves
e Fe!i cio dos Santos .
Em ll sãoa presentadasemendas; o Sr . Silviano· Brandão requer e é approvado
o encerramento da discus-

são.

A proposta é approvada.
Em H é remettida para o
senado.
·
Pendo d~ decisão.
>

2S de Julho....

68

Despe:ta elo minislel'io ela Em l.O de Agosto entra em Da com missão de orçaguerm para o exercicio de
2"discussão, ora o Sr. Can- mento ao art. 6° da proi88~-i88 õ .

•

tão; em i~, os Srs. AITonso posta do governo aprePenna (minist·r o interino da sentada em 8 de Maio de
guerra) e Taunay.
!883.
Em i7 é apresentado um Vid. nesta synopse annexo
additivo, oram os Srs. Ca- A sobre orçamentos.
margo e Severino Ribeiro.
Em 20, o Sr. Carlos Affonso.
Em 2l. o Sr. Candido de Oliveira rerJuer e é approvado o encerramento da
discu ssão, o projecto é approvad_o ~ a red acção vai
a Imprimir para 3• discussão sob o n. 68 A.

\
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Em 22 entra em 3" discussão,
ora o Sr. Taun a y, é apresentado um additi vo pelo
Sr. Matta Mac had o sobr e
os vencimentos dos operarios elo m·senal ele guer1·a
da c6r te.

Em 23 ora o St·. Ulysses
Viann a, em 24 o Sr. Taunay, em 27 o Sr. Ribas .
Em 28 são apresenta das
emendas e a discussão fi ca
encerrada a r equerimento
do Sr. Ulysses Via nn a .
O projecto é approvado com
a emend a do Sr. Ribas,
creanclo 1tma escola ele tiro
no Rio Gmnde do Sul .

Em 30 r emettido para o se nado.
Pende de decisão.

!.883

»

ulh o....

69

Autoriza o govern o para I1npresso sóm e nte.
contratar com o bacharel
Alfredo Moreira Pinto a
compra do Diccionario I-Ii storico, Geogra pbi co e Ad·
ministrativo do Brazil.

Da comm issão de instrucção publica .

26 de Julho....

70

Autoriza o go vern o para Imp••esso s ómente .
conceder um prazo de terras devolutas no Ri o de
Janeiro, Espiri to San to ou
l\Iin as a John Steele e outros para o plantio e cultura ela pl anta textil denominada - Juta .

Da commissão de comm ercio, industria e artes .

26 de Julho....

7:l

Concede direito de vitalicie- I1npres so sóme nte.
dade a Poluceno Pereira
da Silva e Manoe l Antonio
de Pinh o, mes tres de desenho do intemato e externato do imperial collegio de Pedro II.

Da commissão de instrucçflo publica .

26 de Julho ....

72

Autoriza o gove rno para Em 6 de Se tembro appro- Da com missão de instrucco mpu ta r no ca lculo ela va do em uma uni ca dis- ção publica .
an tiguidade do Dr. Tho- cussão .
maz Alves Junior, lente Em 10 é remettido para o
da esco la militar da cô rte, senado.
o tempo que .demonstrar Pende <le decisão.
haver se rvid o com o empregado publico, antes de
sua nom eação para o cargo
que exerce.

27 de Julho . . ..

73

Autoriza o govern o para con- Em 22 de Agosto appro- Da commtssão de pensões
ceder um anno ele ltcença vad o em uma unica di s- e ordenados .
com ordenado a Francisco cussão.
de Cas tt·o Nunes, i o es- Em 25 remettido para o secripturario da alfandega nado.
Sanccionado.
de Pernambuco .
Dec1·eto n . 3206 de 22 ele Setemb?'O de !883.

lld

-24-

'

o

Data

l'l
l'l

I'<

a
p
OJ

Andamento

Assumpto

Observações

:z;

...:

!883

o

3 de Agosto •.•.

74 Autoriza o governo para Em 27 el e Jul ho remetticlo Da com missão ele pensões
conceder um ann o de li- :i co mmi ssào ele pensões e e ordenados ao proj ecto
cenca con1 ord enad o no ord enados que e1n 3 de iniciado no senado.
Dr. 'Amp!Jilopbio Botelbo Agos to deu p <~ re ce r com
Freire de Carvalh o, juiz projccto qu e se imprimiu
de dir eito da co marca de sob o n. 74 A.
S .João da Barra, na pro- Em iO rle Agosto entra em
vinci a do Rio de Janeiro . :.la discussào .
·
Em 17 s·:10 apresentadas
em enda,g, or:1m os Srs.
Gon ça t ves Ferreira , Fel icio dos Santos , Bezerra
de i\t ••nezes, a d iscussào é
e n c e rr <~da. a I'rqu erilll ento
do Sr . Cnn dido de Oliveira
e approvado o requ erimcn tn do SI' . Gon ça lves
i<' e r r r ira p•tra se destacarem do wojecto cts emrndas
que nâo tc'm poacer da.
commissâo , oram os Srs .
Go rrr es rle Castro, ,\nlonio
. de Srqu eira, Il defnnso rir
Ar" uj o e a di sc ussão é •' 11cerrada a requ erim ento do
SI'. Rati sbona.
Oart i 0 éapprovado.
Entra em clis r ussão o art. ·
2°, ora o Sr. Cam eiro
da Cunha qu e aJJresenta
emendas e são rrjeitadas .
Em 22 é o projecto approv~d o .
2~ á sn n r.ç ~o.

Em

!!!ianccioaado.

Decreto n 3195 de l. d(Setembro de l.883.

!7 de Agosto ....... .. Em enfia ao proj ec to n. 71J, A Em i7 de Agos to r ejeitado. Do Sr. deputado Carneiro
de l.883.
da Cunha.
Autoriza o governo para
con ceder um anno de licença com orrl enado a
Eduardo Marcos de Aranjo
e Antonio da Trindad e Secundino de Olivei.ra, 1° e
2° escr ipturari os da atfand ~ga da provínc ia da Parabyba.
26 de Julho ....

75 Re(o1·ma da constituiçâo.
Em 26 de Julho na fó rm a Do SI'. deputado Zama.
Di spõe qu e os eleitores da do art.l.75 da constitu ição Vid. tod os os projectos de
depubodos para a prox ima políti ca do iinperi o teve reforma de constituição
legislatura lh es conferi rão i" lei Jura.
apresentados ao pariapoderes ~ spe c i a e s para re- Em :1" r! e Ac·oslo, 2" leitura.
menta desde l.826 até l.883
form a r a co nstit ui ção po li - Em 7, 3a leitura e por vo- no annexo B a esta sy ti ca do lmper io nos ar ts. taçã o norTIIn al requerida nopse.
IJ,O, 4il, 4\. e 45, no sentirlo:
pelo Sr. Joào Pen ido não
l. 0, de serem lemrorHios os foi julgad o ollj ecto de demembros do senado, não liberação por41J, votos conpod endo o seu mand ato tra U.
du rar mais de oito annos ; Votara m a favo r os Srs.
2°, rle ser ab olid a a li sta tri - Castelto Bran co, José Pnmpli ce, send o dec bll'ado se- peu, José ~ l ar i an n o , Esp innad or o mais votado;
doi a, Tlieophito, Prad o Pi30, de ser mantid a a v it ali - n• enlel, BarãodaEstancia,
ciedad e elos actua es S?na- nuy Rarbosa, Pri sco Padores, qu e serão substitu i- raiso, Franci sco Soei ré,
dos pelos 111 em bras tempo- Il rl efonso r! e Araujo, Ferrari as á proporção que se reim de Moura, Carn eiro
derem a~ vaga ~ ;
da Rocha, llodol pbo Dan40, de pod er o sen ado, are- tas, Zama, Hodrigu es Liquerim ento daqu elt e de ma, Juvencio Al ves, ,, ,_
sPus membros, que por sua pheo Monjardirn . Leopo ld o
avançad a idade, ou por Cuulia, Cand ido de tlli seus soiTrim en tos ph ysi - v eira, lgnac io Martins ,
cos, estiver i111possibili- Vaz de Mell o, Joiio Pcui rlo,
tado para o exercício do Soa res, João Caetano, !\lon-

•
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cargo, dispensai-o , mantendo-lhe e conservando·lhe o subsidio, mas providenciando para que se proceda immediatamente á
eleição de quem o substitua.

tandon , Matta· Machado,
Vieira de Andrade, Felicio
dos Santos, Affonso Celso
Junior, Abelardo de Bri lo,
Souza Queiroz Filho, Ge neroso Marques, Alves de
Araujo, Leopoldo de Bulhões, A. Fleury, Camargo,
Ribas, Diana, Severino l\i·
beiro e Felisberto (!~i).
Votaram contra os Srs. :
p,,ssos de llliranda,Cantão,
Cruz, Mac-Dowell, Gomes
de Castro, Franl(lin Doria,
ll1eton , Barão de Canindé,
Ratisbona, Thomaz Pom·
peu, Amaro Bezerra, Tarquinio de Souza, Carneiro
da Cunha, Tertuliano I-Ienriques, Souza Carvalho,
Manoel Portella, Peretti,
Joaquim Tavares, B.ego
Barros, Henrique Barros,
Barão de Ara çagy, Ulysses
Vianna, Gonçalves Ferreira, Antonio de Siqueira,
Barão de Anadia, Ribeiro
de Menezes, Lourenço de
Albuquerque, Geminiano,
Coelho Campos, Barão do
Guahy, Araujo Pin!lo,
Barão da Villa da Barra,
Fernandes de Oliveira, AI. fredo Chaves , Lacerda
Werneck , Andrade Figueira , Pereira Cabral,
Olympio VaJJadão, Martim
Francisco, ~Jartim Francisco Filho, Costa Pinto,
Ulhôa Cintra, Escragnolle
Taunay e Antero Cicero

Observações

(~4).

!888

27 de Julho •.•.

,.6

Dispõe sobre o regulamento Impresliio són'lente.
de locação de serviço domestico.

Da comrrnssão de justiça

civil ao projecto n. 74
de :1882, apresentado pelo
Sr. deputado Bezerra de
l\Ienezes em :18 de ·Abril
do mesmo anno.
(Vid. projecto n. 24:! A. do
mesmo anno, da commissão de justiça civil ao
projecto do Sr. deputado
Almeida Nogueira e ou tros, em :19 de Setembro
de :1882.)
(Vid. proj ectos ns. :146. de
1830 (dosenado); doSr.
deputado Manso em 29 de
Agosto de 1835, (impresso
em :1883) :158 de :1836, 37
de :1838, (do Sr. Visconde
de Sepetiha) :1:19 de :1838,
88 de 1857, (do Sr. Carrão)
t>de :1866,(do Sr. Barros
Barreto) :115 de :1867, (do
Sr . Ta vares Bastos) !59
de :1869, 9& de :1874, :155
de :18711, 2:14 de ·t877, (lei
de :15 de Março de :1879),
pareceres R R e T do
senado em 1877, :162 de
l875, (elo Sr. Alvesdos
Santos ) 74 de :1882, (do
Sr. Bezerra de Menezes)
241 A de :188~, (do Sr.
Almeida Nogueira) 76 de
1883.

-

o

o

§

Data

i883

28 de Julho ...•

4l

I'<

Q)

~

z
77

I
"'

I

'I

~
I

I!i
li

II
I'
I
~

~I

26-

Assumpto

Andamento

Observações

Autoriza o gove rno para Em l.O de Agos to entra em Da com missão de pensões e
co ntar na jubil ação do 1" c!iscussãu, oram osSrs. ordenados.
bac harel Joaquim Velloso Andrade l<'i gueira, ~lor·e ira
Tava res, lente da escola de de Barros e é approvadn .
marinha, o tempo que, na Em 5 de Setem bro entr..1 em
qu alid arJe de oppositor, es- 2" e 3" di scussão, é approteve estudando na Europa vado, são apresen tados admelhoramento de portos ditivos, oram os Srs . Anmaritimos, etc .
dra de Figurira, fld Pfonso
de Araujo. Em iO de Setembro rem etlido para o
srnado .
P ende de decisão.

)

i de Agos to ....

78

Concede, de conformid ade En1 30 ele Julho :\ commis- Da commis~ão de saude pucom o art. :179 ~~ 26 da são de sa ud e publi ca que bli ca ao proj ecto do seConstitu ição do Imperio, em :1 de Agos to rl eu pa- nado.
o premio de 30:000ji ao recer com proj ec to qu e se E' o art. 33 do projecto n.
Dr. João Baptisla deLa- imprimiu sob on . 78J.~ . i9õ Bd ei882(2"sessão) .
cerda pela desco berta do Impresso sótuente.
Receita geral do Imperio
antidoto do veneno ophipara o exercício de :1882
dico.
a i883.
Destacado pelo stlnado para
forrr: ar proj ec to se parado
e ser devolvido á camara
dos deputados, n a fórm a
do parecer da mesa do
senado n. 30 de 28 de
Abril de l.865.

30 de Jullw ....

79

Marca os limites entre as Impresso sõmente. ·
províncias de Sergipe com
a da Bahia .

30 de Julho •...

80

Dispõe sobre naturalisação. Em 30 de Julho á comm is- Do S1·. deputado Felicio dos
são de cons tituição e po- Santos.
deres .
Vid. projecto n. 86 deste
Pende de parecer.
anno apresentado pelo Sr.
Taunay em 9 de Agosto.

i de Ali(oslo .. . .

S:l

Proposta do mini sterio da Em 30 de .lulllo remct tido Da commissão de orçamento
agricultura para creditos ácom mi ssão de'()rça n1 ento á proposta do governo
supplementares á verba que em i de Agosto deu apresentada em 30 de Ju- illuminação publi ca parecer com proj ecto qu e lho de !883.
sendo de l.Oõ:28456i ?l no se imprimiu so b 11. Si.
exer cício el e l.882 a i883 e fi:m 9 de ,\gos to entra em 2•
de 1 23:24 3 ~ 6851 no exer- discussão, ora o Sr. Ancicio ele i 883 a i884.
drade Fig11ei ra; ern 10, os
Srs. A!Ionso PPnna (minist?'O da ag1·icultum) e ~I a 
noe l Portell a, é app rovado .
fi:m l.4 P. ll tnt ern 3" d iscus são, é a pre>e nlada a seguinte emend a :
• O con trl/lO ou contratos
que o ,qoverno r:elt,bnt:· para
a illuminl/çào a gaz desta
côrte, de cvn[onniclade com
as bl/.ses estabelecicl(tS no
a1·t. 7° ~ 2° da lei n. 3141
de 30 de Outub1 o de :1 882,
serão ~ubm e tliclo~ d apwo vru:ão do pnrler le is.oliro,
poÍJeudo ser postos ,,, ovisoriamente em e.xe•ução, si
assi111 fôr ··onveuiente.
• Sala das commissàes, H de
.Agnsto ele :1883. - Candiilo
de Olivei?'a. Antonio de Siquel1'a. Hezer1·a Cavalcante,
lyrJacio
Ulysses Viannn,
JIJar·tin s. F• ancisco Sodré,
A . Carneiro da Rocha, Feli>úerto . »
·

Da commissão de estatísti ca
ao projecto n. :196 de 1.882
a presentado pelo Sr. deputado Coelho e Campos
e outros em i4 de Agosto
do mesmo anno.
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A discussão fica encerrada,
é approvado o credito,
a ~s im como o additivo.
Em i7 de Agosto rem ettido
para o se n~rlo.

Sanccionado,

Decreto n. 3210 de 22 de Setembro de :1883.

l.883

22 de Agosto. ..

82

Crêa na capital do Imperio Em 3 de Agosto remettido Do Sr . deputado Franklin
um muzeu escolar nacio- a com missão de instrucção Doria.
nal.
publi ca,q ue e111 22 Jo mesmo mez deu parecer com
proj ecto, que se ituprimiu
sob o n. 82.
Impresso són-.eute.

•

6 de Agosto....

e3

6 de Agosto ....

8~

8 de Agosto ••..

81)

Autoriza o governo para Em 21í de Agosto remettido Da com missão de pensões e
conceder um anno de li- para o senado.
ord enados.
cença com ordenado ao Sanccionado.
bacharel José Tbon1é da Decreto n. 3222 de 22 de SeSilva, juiz de direito da tembro de l.883.
comarca do Ipú, na provincia do Ceará.
Autoriza o governo para con- Em 24 de Agosto remettido Da com missão de pensões e
ceder um anno de licença para o senado.
ordenados .
com ordenado ao Dr. Albi- Sanccionado.
no Gonçalves Meira de Vas- Derreto n. 3205 de 15 de Seconceitos, lente da facul- tembro de i883.
dade de direi to do Recife.

Proposta sobre o elemento Em 2 de Agosto remetticlo Das com missões de orçaservil (localisação e au - á wrr.m issãode orçamento mento e jusli ça civtl á
gmento do fundo de eman- e justi ça civil que em 8 do propos ta do governoaprecipação).
mesmo mez apresentaram ;en.t;tda em 2 de Agosto
parecer com proJeClo qu e de i 883.
se imprimiu sob n. 81í . Sobre elemen to servil vid.
Impresso sóment;e,
o i 111 portan tP. proj ec to n .
200 de -1870 e l ~bo r ado pe la
commissãO esp Pc i~l eleita
em 2~ de ~Jaio do mesm o
anno e con1rosta dos Srs.
Jeronymo José Teixeira Junio?·, João José de Olivei!·a
Jnnqueim , F'rancisw do
Reoo BaTros Barreto e Domingos . de Andrade Figueira, qu e ass ignou-se
vencido na fónna do par ecer e Rod rigo A. da Si lva com voto em 'e parado.
A' pag ina -12 do mPSIIIO projecto estão mencionar1os
todos os docum entos officiaes sobre o assumpto
apresenta elos ao pa rlamen to cl esd e !826 a té J869.
Vid. ta111b ~ m p~re ce r da
com mi ssão ele d ipl omacia
e esbllistica sobre abo lição do tranco, cl~ lado de
! orle JunlJo de !827 com
o voto em separado do
Sr. deputado Cunb a Mattos.
Projecto sobre liberdadt do
ventre e alforr i ~ apresentado pelo Sr. depu lado
Silva Guin1orães em íl de
Agosto ele l.850.
Vid. consu ltas do conse lho
de estarlo impressas em
l.868 e !871..
Projecto n. 167 de 1871. sobre a propo- ta do governo
em l.2 de Maio d•• mrsrno
anno. íLei n. 2040 de 28
de Setembro de l.87l.)
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9 de Agosto •.•.

20 de Agosto •..

))

86

~~~_:;_-

Observações

Andamento

Emen das subs ti tu ti vas do
Sr. Perdigão ~Ja lbeiros ,
ap rese ntadas em 18 de
Agosto de l.87l.
Sobre com mercio e tran sporte de escravos de umas
para outras províncias,
vid. proj ec to do Sr. deputado Wanderley (hoje
Barão de Cotegi pe} em H
de Agos to de !850 .
Proj ecto n. 130 de :!377,
apresen ta.do pelo Sr. Perdi gão Malheiros em 3 de
Julho do mesmo anno.
Projecto n. 65 de !879,
apresentado pelo Sr. deputado Camargo em i 2
de Fevereiro do mesmo
anno .
Proj ec to · n. 85 de !.880,
apresentado pelo Sr. deputado .Moreira de Barros
em 1.2 de Agosto do mesmo an no .
Projecto n. 120 de !883,
apresentado peJo Sr. depulado Bulbões Jardim
em 3 de Se lem bro de i883,
dec/amndo /.ivres todos os
esc1·avos no Brazil.
Vid. rep resentação e manites to ela comm issão emancipadora do Recit'e, fundamentada pelo Sr . depu Lado José Marian no em
28 de Agosto de 1.883 e
manifesto da confederacão abolicionista elo Rio
de Janeiro, fund amentado pelo Sr. deputado Severi no Ribeiro em 3i de
Agosto elo mesmo anno.

Dispõe sobre grande na tu- Em 9 de Agosto remettido Do Sr. deputadoEscragnolle
á commissão de constitu i· Taunay .
ralisação .
Vid. projecto n. 80 el e i883
ção e poderes .
do Sr. Fe licio elos Santos
Pende de parecer.
em 30 de Jul bo do mesmo
anno.

Isenta de impostos ge raes as En1 9 de Agosto remettido Da comm issão de fazenda ao
loterias conced idas pel a lei · á com missão de fazeilda, projecto do Sr. de putado
···-- provinci al de Pernambuco que em 2i do mesmo mez José J\larianno em 9 de
n. !738 de i5 de Maio de apresentou parecer com Agos to de i883.
!883 para creação de um projecto que se imprimiu
fundo especial de emanei- sob o n. 87 A.
pação.
: · Impresso só1nente.
87 4~

20 de Agosto . ..

88

Autoriza o governo · para E•n 23 de Agosto remettido Da com tmssão ele instruomandar admittit· á ma tri- para o senado.
ção publi ca ao proj e~ t o
cu ia do i 0 anno da facul - P ende de decisão.
do Sr. deputado l\Iartlln
dacl e de direito de S. Pau lo
Francisco Filho em 9 de
a 1\fartinho Carlos de ArAgosto de !883.
ruela Botelho.

iO de Agosto .•.

89

Autorir.a o governo para Em 20 de Agosto entra em Da commissão de instru cmandar matricular no 1° uma só discussão a requ e- ção publica .
anno da faculdade de di- rimento do Sr . Perelti.
r eito do Recife a José Go- Oram os Srs. 1\lartim Franmes Villar.
cisco, Gom es de Castro,
Ruy Barbosa e Manoel Portel la . O projecto é approvado com emendas.
Em 23 de Agos to remettido
para o senaclo.
Sanceionado.
Decreto n. 3217 de 22 de Setembl'O de 1.883.
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20 de Agosto ......... Emenda ao proj ecto n. 89 Em 23 de Agosto remetlido Do Sr. deputado José Made 18113.- Autoriza o go- para o senado.
rianno e outros.
verno para mandar fazer Pende de decisão.
acto do 1° anno da faculdad e de direito do Recife
a Manfredo Barata ele Almeida.

•

20 de Agosto .•••.•.••• Emenda ao proj ec to n. 89 En-. 2S de Agosto remetli clo Do Sr. deputado José Made 1883. - Autoriza o go- para o se nado .
rianno e outros.
verno para mandar fazer Pende de decisão.
0
acto do 1. anno da faculdade de direi to do Recife
a José de Sá Lima.
Emenda ao projecto n. Sll Em 23 de"Agos to remettido Do Sr. depulaclo Jos é Made 1883.- Autoriza o go- para o senado.
rianno e outros.
verno para mandar fazer Pencle de decisão.
0
acto do i anno da faculdade de direito do Recife a Emílio Pereira de
Araujo.

20 de Agosto .. .

•

20 de Agosto ....... . . Emenda ao projecto n. 8Q E•u 23 ele Agosto remetticlo Do Sr. deputado José Ma·
de 1883.- Autoriza o go - para o senado.
rianno e outros.
vemo para mandar fazer Pende de decisão.
a cto elo i o anno da f a cu lei ad e ele el i rei to do Recife
a Fortunato Rafael Alves
de Carvalho.

»

H de Agosto...

90

Autoriza o governo para Em 23 de Agosto remett ielo Da com missão de marinha
mandar matricular na es- para o senado .
e guerra.
co la de marinha a José Sanccio nado.
Francisco dos Reis Junior. Decreto n. 3203 ele 1.0 de Setembro de 1883.

H de Agosto ...

91.

Autoriza o governo para E1u 23 de Agosto remettido Da commissão de pensões e
conceder um anno de li- para o senad o.
ordenados .
cença com ordenado ao ba- Sauccionado.
cilarel Antonio Josf> de Dec1·eto n. 3204 ele 15 ele SeSouza Freitas, juiz de di- tembro ele i883.
reito do Alto-Itapicurú, na
província do Maranh ão .

1.3 de Agosto ...

92

Despeza do ministerio ela jus- Em 21 ele Agosto en tra em Da com missão de orçamento
tiçct para o exercicio de 2" discussão, ora o Sr. Ta r- ao art. 3" da proposta do
188~-18 85.
quini o de Souza .
governo, apresentada em
Em 29, os Srs. Gene roso i\Iar- 8 de ~laia de 1883 .
ques e Tertuliano Hen- Vid. nesta synopse annexo
riqu es .
A sobre orçamentos.
Em 30, os Srs . Mafra e ~Ia
noel Portell a .
Em 31 de Agosto <tpprovado
em 2" discu ssão.
Em 1. de Se tembro a imprimi t' a r edacção para 3"
discussão, n. 92 A.
Em 3 de Setemhro entra em
3" discussão, ora o Sr. I<' erre ira Viann a.
Em 4 são ap resentadas emendas, oram os Srs. Prisco
Paraizo (minist1·o da justiça) e ~lano e l Portella .
Em 5 os Srs. Vaz de Mello e
Almeida Nogueira .
Em 6 é encerrada a discussão
a requerim ento do Sr. José
Mari anno.
Em 1.0 a imprimir a redacção n. 92 B.
Pende
ção.

de approva -

..
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!.4 de Agosto ...

93 Proposta do ministeri o do Em 20 de Agosto appro- Emendas do senado ao projecto n. l.90 de !882.
illljJerio para creditos ex- vadas.
trao rclin arios af1n1 de se- Em 31 á sancção.
rem pagas as do tações pn ra Sanccionado.
alim entos que ,.O illpete m Decreto n. 3!99 de l. de Seaos prin cipesdo Grno-Pará, tembro de l. SS3.
D. Luiz e D. Antonio e
cred itos suppl ern enlares;ls
verbas - exercícios (indos
e SOCCO!TOS publiCOS.

!.4 de Agosto .•.

94 Ise nta de dir eitos ele impor- Impresso sómente.
lação aos rna c1Jini s111os e
a pparel hos des l i 1w dos a
iiiUIJIÍnação a gaz na cidade da . Vi ctori a, provi ncia do Espírito Santo.

!.6 de Agosto ...

91í Autoriza o gove rno para Em 24 de Agosto r erne ttido Da commissào de marinha
111 anelar adm itlir a éxa1n r. para o senado.
e guerra.
na esco la militar el o Rio ~ anccionado.
Grand e do Sul ao tenente Decreto n. 3209 de 22 de Se1-i enrique AfionsoeleAraujo temb1·o de ! 883.
Macedo.

!.6 de Agosto ...

96 Approva a pensão de 600~000 Impresso sómente.
co n. eelicla por rl rr. reto rl e
!9 de Janeiro de :1 883 ,equival en te á cn ngru a qu r percebe, ao padre l<'e lix Fl eury Alv es de Amorim ~ paro CII O co llael o de ::.a nta
Rita da Paranallyba, provín cia de Goyaz.

30 de Agosto .•.

97 Di spõe que o decreto leg is- Em !.7 de Agosto r emettid o Da commissão de constituilat ivo n. 28!5 de 25 de Ja- á com missão de const1tui- ção e poderes ao proj ecto
neiro de !879, qu e conce- ção e poderes, qu e em 30 do Sr. deputado Leo poldo
deu :1. .João José Fagu n les do mes mo mez deu parecer de Bulhões em !.7 de
de Reze1 1Ll e e Sil va privi- com proj eclo qu e se im- Agosto de l.883.
leg io para lavm r miuas primiu so b o n. 97 A.
na provínci a ele Goyaz, só Impresso sótnente.
com preh ~ ud e as mina s de
ouro ex istenl es no a lv eo
dos rios ~laranb.ão, Cayapó
e affiu cntes.

i7 de Agosto ...

98 Con cede um a lntr ri a do Em l.7 de Agosto rem ettido Do Sr. deputado Barão da
pl ano de ~ QO:OOO,t;I:J O O para á <"Ornmi ssão de f:lz enda.
Leopoldina.
a reconst rucção ela igreja Pende de parecer.
matriz de S. P:tul o de MLt·
riallé , na província de
Minas Geraes.

20 de Agosto .•.

99 Autoriza o gove rn o para Em 24 de Agos to remettido Da com missão
conceder um ann o de li- para o seuarlo.
ordenados.
cença com ord enado ao Sanccionado.
Dr. Joaquim Pinto Netto Dec1·eto n. 3215 de 22 de SeMac hado, director da 2' tembro de !883.
di rectoria da secretaria do
imperio.

2i de Agosto...

Da commi ssào de fazenda.

Da com missão de pensões e
ordenados.

cte

pensões e

l.OO Autoriza o gove rno

para Em 24 de Agosto remettido Da commissão de marinha
mandar matri cul ar na es- para o senarlo.
e guerra.
cola de marinb.aaEduardo Sanccionado .
.Miranda da Silva.
\Derreto n. 3:!07 de 22 de Setembro de !883.

23 de Agosto ....... .. Emenda ao projecto n. 100 En• 24 de Agos to remettido Do Sr. deputado Alcoforado
Junior e outro.
de !883.- Auloriza o go-1 pam o se nado.
verno para mand ar rlla- Sanccionado.
tri cular ua fa culdad e de1Dec1·eto n. 3202 de iõ de Sedireito do Recife Eduardo tembro de !883.
Alfredo de Oli veira.
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23 de Agos to ... ...... \E mend;t ao projec to n. iDO E n "l 24 de Agosto reme tti do Do Sr . deputado José Made !.883. - Autoriza o go- pa ra o se nado, onde foi rianno.
Yern o para mand ar matri - rejeitado .
cu lar na esco la militar a Olfi cio li do em sessão de i7
João Xavie r do &ego Ba r- de Se tem bro ele !.883 .
r os.
2a de Agosto . .. .. .... Emenda ao proj ec to n . i OO Em 27 de Agosto rem ettid o Do Sr. deputado Ratisbona .
de 1883 .- Au toriza o go- pam o sen ad o.
verno para lllallda r 111 a - S:onccionado.
tri eular na fa culd acle de Dec1·eto n . 32 .9 de 20 ele Sedireito do Hecife a José de temb1·o de ·1 8 ~ 3.
Xe rez .
lli de Agosto •.. •

iO:l Aut ori za o gove rn o paracon - Em 2l. de Agos to remet ti do Do Sr. deputado Escragnolle
ceuer por uma vez 5:0006 a conilll iss:lo de faze nda .
Taunay.
ao compositor L eu pt~l clu Pende d e paa·ecer.
Mi guez co mo au xi li o para
·
os ga stos da cxec ur<ão de
uma d•J suas sy n;pl1onia s
nos concertos -Cotonu eem Pariz.

21. de Agosto ....

102 Autoriza o governo para r.o n- Em 28 de Agos to remettido Da com missão de pensões e
ceder uni an no de li cença pan1 o sP nad o.
ordenados,
com ord enado ao Dr. Vi- Sanccionado .
ctorino do !lego Tosca no Decreto n. 3223 de 22 de SeBarreto, desembargador da tembTo de !.883.
relação de Pernautbuco.

lli de Agosto •...

!03 Autoriza o governo para Em 27 de Agosto remettido Da com missão de instru cção
manda r matricular no ~o para o senado.
publi ca.
anno da faculdade de dr - Sanccionado.
rei to do Ree ife a Tll omaz Decreto n. 3221 de 22 de Sede Lemos Duarte.
temb1·o ele !883.

21 de Agosto .. . ...... Propo$ta do mini steri_o da f a- Em 2i de Agos to rem et- Proposta apresen taua pelo
zeud a para um credtto sup- tid o á co m missão de orça- governo ern 2i de Agosto
plern eutar de 3.8 7 3:624~992 mento .
el e !.883.
para se r app li caclo a di ver- Pende de parecer·.
sas verb as do respec tiv o
orçamento.

"

22 de Agos to ..•.

Autori za o gove rn o para Em i!2 de Agosto reme tlido Do Sr. deputado Co elho e
mandar contratar o 111e - á co m missã o de comm er- Campos.
Jb orame nto da bana de cio, indu slria e artes .
Co tin " uiba ua provin cia Pende de paa·ecei·.
de Se,<=>gi pe .'

22 de Agosto ....

i05 Propo sta do mini sterio da Em 2!. de Agosto remei tid o Da com mts ao de orçaagri.cultura para creditos áro mnli ssão deo rça mento, menta á propos ta do gana 1111por tanc1a de..... .. qu e em 21! deu parecer com verno apresentada em 2:1
783:603E800 para. co nl.i- prujec lo qu e se imprimiu de Agosto de !883.
nu ação dos estudos da f ~ r- sob o n. i05.
ro-via ~l ade ir a: ,, &Ja n1 oré Em 2fl entra. em 2• cliscussfl o,
no ex ercicio de i883-l881l; ·oram os Srs. Audrad e Fide Pa ul o A.ffonso 11 0 exer- gueira e Affonso Penn a
cicio de 1882- !.883, para (mi nist1·o da agricultura).
custeio da mesma Pslrada Em 27 o Sr . Pa>sos de J\Jino exerci cio de 1883-!.88~ ; rand a, a discussã o é ence rpara esgo to da Ci d a d e 110 rada a re quer imento do
exe rc icio de :1883-!.884 e Sr. Adriano Pi 1nentet, a
pa ra o correio ge ral no pt·oposta é approvada.
ac tual ex ercí cio.
Em 29 entra e n1 3" discussão, .;ão apresentados
COlliO

additi VOS

OS

prO·

jectos ns. 45, 106 e 107
de 1883 so bre vanos creditas e uma em end a pe lo
Sr. José &ta ri a nn o sobre 1'e{orma do Co1Teio Geral ,
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ora o Sr. Candido de Oliveira , a discussão fica
encerrada a requerimento
do Sr. Martim Francisco
Junio-r; o credito é' approvado com emendas.
Em 3:1. de Agosto remettido
para o senado.

Sanccionado.

Decreto n. 32H de 22 ele Setembro de 1883.

:1.881

29 de Agosto ......... Additivo ao projecto n. :1.05 Em 31. de Agosto remettido Do _Sr . deputado José 1\Iade :1.883.- Aulo1·iza o go- para o senado.
r1anno.
verno para reformar a re- Pende de decisão.
partição gera l dos correios
do Im per io de modo a satisfazer as necessidades do
serviço.
29 de Agosto .• , ...... Addilivo ao projecto n. !05 Em 3l.fde Agosto remettido Do Sr. deputado 1\latla 1\fa·
de 1.883.- Concede ao rni- para o senado.
chado e outros.
nisterio da agr icu ltura o Pende de decisão.
cred ito de 200:000/)000 para
continuação das obras da
desobstrucção do rio S.
Francisco.
i9 de Agosto ......... Addi tivo ao projecto n. :1.05 Em 31. de Agosto remettido Do Sr. _d eputado Alves de
de !883.-- Concede ao mi- para o senado .
AraUJO e outro.
nisterio da agricultura um Pende de decisão.
cred ito de 50:000/)000 para
cont inuação do prolongamento da linha telegraphica, na província do
Paraná .

•

23 de Agosto .••

i06 Proposta elo ministerio do Em 29 de Agosto appro- Da commissão de orçaimperio elevando no exer- vado, em 30 remettido mento á proposta do gocicio de ! 883 - !.88~ a para o senado .
verno ap resen tada em 22
33:000/iOOO o credito para Sanccionado.
de Agosto de :1.881.
occo1Te1· ás despezas com Decreto n. 32!4 de 22 de Seo serviço de medição e temb1·o ele i883.
tombamento de terras ,
destinadas ao patrimonio
dotal de Sua Alteza a Princeza Imperial D. Izabel e
seu augusto esposo.

23 de Agosto ...

!07 Propostadominisleriodoim- Em 29 de Agosto approva- Da commissão de orçaperio para um errdito snp- do, em 30 remettido para mento á proposta do governo apresentada em 22
plelllentar de 92:032ã<i38 á o senado .
verba-obms, do exerci cio Sanccionado.
de Agosto de i883.
de :1.882-!883 para despe- Decreto n. 3212 ele 22 ele Sezas com obras no senado, tembTo ele :1.883.
escola polytechnica e camara dos depu tados.

23 de Agosto ......... Propostadoministerioda.jus- Em 23 de Agosto remettido Proposta apresentada pelo
tiça para um credito sup- ácommissãodeorçamento. governo em 23 de Agosto
plem entar de 90:870/)7ití Pende de parecer.
de :1.883.
para as verbas - casa de
detenção, asylo de mendigos, guarda urbana e
ajudas de custo, no exercício de :1.882-:1.883.
27 de Agosto...

i08 Despeza do ministerio ela f a- Impresso sómente.
zenda para o exercício de
:1.884-:1.885.

Da com missão de orçamento ao ar t . 8° da proposta
do governo apresentada
em 8 de !\!aio de i883.
(Vid. nesta synopse an nexo A sobre orçamentos.)

-: 33-

D'ata

o

Assumpto

H

!
Q)

Andamento

Observações

:1883

27 de Agosto...

i09 Au toriz ~ o gover no para des- Impresso sõment;e.
pender pela verba- exe rcias fin rlos - a qu a ntia de
89:830$479 para pagamento
de furn ec i rn en lo feito por
Antonio de Aleantara Fonseca Guimarães ás for ças
exped ici ona ri as que e m
:1875 segu iram da cidade
de Uberaba pa ra Malto
Grosso.

Da com missão de fazenda.

»

27 de Agosto...

HO Autoriza o governo para Impresso sõmente.
conceder reforma no rosto
de 2° sargento de volunta ri os da pa tri a a João
Dias Rib eiro da Silva.

Da com missão de marinha
e guena.

28 de Agosto •••

iH Despeza

Da com missão de orçamento
ao art. 7° da proposta do
govemo apre ~e ntada em
8 de Maio de i883.
Vill. ne stn. synopse a nnexo
A sobre orçamentos.

28 de Agosto ..•

H2

28 de Agosto ...

H3 P roposta do ministerio da Em 18 rle Julho remetticlo á Da com missão de orçamento
rJ I<lr iull a para 1.1111 crrJ - eo rmnissào de orçamento, a proposta elo gove rn o
dito de %:643U666 para qu e em 28 de Ag-osto deu apr·ese ntacla em i8 de Juaug-mento da verba- ba- parecer com pi'Ojecto que 11\o de i883.
tall.i ào nava l- tlurante o se imprimiu sou o n. H3.
exe rcício de 1883-1884.
Em 6 de Setembro entra em
2a discussão, oram os Srs .
An rlrade Fi gueim e Almeida e Ol iveira (minist1·o
da marinhf!) , a d iscussào
lica encerrada.

28 de Agosto ...

U~

29 de Agosto ...

Hti Autoriza o gove rno a es- II"npresso són'lente.
tRnd e1: a ga ran ti a de j'nro'
de 7 °/ 0 c" ncrd irla á .Bra-

do

ministerio da Impresso sómente.
o exerci-

a.q~·tc~bltu~·a pnra
cio de 1~84-18~5.

rsen ta do pagamento de se !lo E1n õ de Setembro entr::t Da com missão de fazenda.
as circular,•s que a as- e m 1.• discussão, oram os
soriação promo tora das Srs. Andrade Figueira e
artes e das indu strias, em Martim Francisco Junior,
S. Pa ulo, ex ped ir para a discussão fica encerrada.
os paizes estrangeiros e
ise nta dos direitos de i rn·
portação os ohjectos destin ados á expo~ i ção agraria, arlislica e ind11 strial
qu e a mesma associação
pretende rea lizar.

Heforma eleitoral no sen- Em. 28 de Agosto r emet- no Sr. deputado Joaquim
tirlo de amp liar os dis- t1do ascomm issõesdeco n- Tavares e outros.
s titui ç~o e pod eres e de Sobre reforma
eleitoral
trictos.
ju sti ça civil.
vid. observações ao proPende de parecer.
jecto n. 2 de i880.
1 id. proj ec tus ns. 3i do
Sr. ~lac -D owell em 1.3 de
.Junh o, 53 do Sr. Taunay
em :10 de Ju lbo, 60 do
mes mo Sr . . em :17 de Julh o, 6i elo Sr. A11tonio
Pinto em i7 ele Julbo de
:1883.

sili'm Impe1·ial Cen1.1·al Bct ·
hi' Railway Co •11pany pelo

5

rJ ec rdo n. 5777 ue :18 de
Outnhro de l8i4,a quanti a
de n4:720~' 00 cor res pon·
dente ás qu:llro e ntra ria ~
realizad as pel"s accionista s da ex lincta C011lpan 11 ia Ba i I Huad a vapO!'
rlo Paraguassú antes de
de r. l a r ;~da a fa ll rnc ia da
mesma companhia.

Da co mmissão de fazenda.
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!883

o

Di spõe sob re a ex tin cção do iEm 29 de Agos to reme ttid o Do Sr. deputado Barão do
papei-moeda .
á com missão de orçamen- Gua hy.
to .
Sobre o mesmo assumpto
Pende de pa r·ecer.
v id. projec to para conversão do papel-moeda,
mediante arrend amento
da es trada de ferro D. Pedro II e outros favore s,
apresentarlo em i5 de Junho ·de !883 pelo engenh eiro Augusto Te ixeira
Coimbra e outros e remettido á commissão de
fazenda .
Sobre melhoram entos do
meio circulante, vid.
projecto do Sr . depu tado
Soares n. !26 de !883,
apresentado em 5 de ~e
ternbro do mesmo anno.

29 de Agosto . ..

H6

30 de Agosto ...

H7 Revoga a lei provincial de Impr·esso sómente.
Serg ipe n. ! 259 de ! 2 de
Abril dP. i 883 que crêa o
imposto de cin co cu nlos
de réis sobre cada um dos
tra piches e a r mazP. ns de
deposito que percebe r, a
titul o de es tada, lin gada
ou outro, quae ~ qu er direitos, ma is de 200 r éis por
sacco de vo lum e de 75 kilogramm as de assu ca r.

Da commissão de assembi éas provinciaes.

3 de Setembro .•

H 8 Concede á companh ia Behe- Impr·esso
ribe de abaslecim13nto de
ag ua potav el á c" pil al de
Pern ambuco isenção de d lrei Los IJara os obj ec tos que
se destinare m ás ob ras necessarias á execução do
servi ço a seu ca rgo .

sómen~e.

Da commissão de fazenda .

3 de Setembro ..

H 9 Concede isP.nção de di rei tos Impresso

sómen~e.

Da commissão de fazend a.

3 de Se tembro . .

!20

Declara li vres tod os os es- Em 3 de Setembro remet- Do Sr. deputado Bu lhões
tid o á com mi ssão de jus- Jardim. ·
era vos no Braz il.
ti çfl civ il.
Vid. obervações nesta syP e nde de parecer.
nopse ::to proj ecto n. 85
de !883, onde se ac ham
mencionados todos os projectos reJa ti vos ao as sumpto.

4 de Setembro..

i21

Isenta do pagamento de de- Impresso sómente.
c i mas os pred ios pertence ntes ás reli giosas do convento da So ledade, da Bahia.

4 de Setembro ..

122

Di s·pen sa as leis de amo r li - Em 4 de Sete mbro rem et- Dos Srs. deputados Ferreira
zação, a favo r da fr eg uez ia tido á com missão de con- Vianna e outro .
de Nossa Se nhora do Pa- sl.i tu ição e poderes.
lroci nio no lerm o r! e Ar::t- Pende d e parecei·.
ras, província de S. Pau lo,
para adquirir P encorporar a seu patrimnnio os
t~rr e nos doad os pur Ben to
de L:1cerda Guimarães e
sua mulher .

ao mate ri al uo engenho
ce ntral e ferro-via que
Lei te Cla ud io & c• es tão
construind o em Macall é ,
provincia do Ri o de Janeiro.

Da commissão de fazenda .

-
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1883

õ

de Setembro.

123

Autoriza o governo para E1n õ de Setembro remet- Proj ecto iniciado no senado.
conceder um anno de li- tidoácommissão de pen- (Vid . parecer n.t~7de !883
cença com ord enado ao sões e ordenados.
pedindo informa ções ao
bacll arel Luiz Viarrna , Pende de pa1·ecer.
governo.)
juiz de direito de Santa
CIJri slina do Pinllal, provincia do Rio Grande do
Sul.

•

5

de Setembro.

l.2i

Proposta do mini sterio do Em 4 de Setembro remetillrperio para tran sportar lido á co m missão de orçapara a verba - ohra s- do men to que em õ do mesm o
exe rcí cio de :1882- :1883, mez deu parece r co m pro as so bras, na imporlancia jec to que se imprimiu so b
de :t32: 847n7oo, tir·adas o n. :t2L
dos credites dos s~ 27 e 37 Impr·esso sómente.
do art. 2° da lei n. 3:141 de
30 de Outubro de :1882 para
appl icar ao paga mento das
des pezas com as ob ras nas
fa cu ld ades de rr redi cina do
Ri o de Janeiro e Bahia e
110 asylo dos meninos desvalidos.

com missão de orçamento á proposta do governo
em 4 de Setembro de

D~

:1.883.

•

5 de Setembro .

l.2õ

Autorir.a o governo para Em õ de Setembro remet- Do Sr. deputado Barão da
mandar extrahir um a lo · lido á commissão de fa- Leo potdina.
teria para reco nstrurção zenda.
ela igreja matriz do Rio Pende de parecer .
Pardo , muni cípio de Leopoldina, provint:ia dl:l Mi nas Geraes .

»

5 de Setembro.

:1.26

Dispõe sobre o melhoramen- E1n õ de Setembro reme t- Do Sr. deputado Soares .
to do meio circulante.
tido á com missão de fa- (Vid. nes ta sy nopse obserzenrla .
.
vações ao projecto n. H6.)
Pende de pat•ecer.

:10

•

de Setembro.

H de Setembro.

!27, Dispensa a idade exigid a por Impresso són'lente.

lei para. a matricula do
alferes Urbano Vieira da
Silva França poder matricular-se na escola mi·
litar do Rio Grande do
Sul.

! 28

Con cede á escol a de Nossa Impresso só1nente .
Senhom do Amparo de
Pel ropol is perm issào para
possuir bens dr. ra iz até o
valor de 300:0i. onooo, dispen::;ad as as Jets de amo rti zação .

Da com missão de marinha
e guerra.

Da commissão de fazenda.

PROJECTOS OUE PENDEM D1\ DECISÃO DAS COMMISSõES
NA FóRMA DO REGiliENTO

Projectos que pendem de solução, apresentados á Camara dos Srs. Deputados
na 3a sessão da 18a legislatura e remettidos ás respectivas commissões
de conformidade com o art. 12 6 do regimento
Data
~
~

s
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z::I

<!j

!883

o

H

Q)

o

!O de Maio .•.•.

i

Autoriza ogovemo para con- Em 10 de Maio r eme ttido á no Sr. deputado Cruz .
tratar a conslrucção ela commissão de obras pu - Vid. parecer n. 38 ao proes trada de ferro elo Ma- bli cas, que em 9 el e Julho j ecto n. 105 de 1883.
de ira ao Alant or é, coJJce- pediu informa~õ es ao go dendo pri vi leg io por 60 verno .
annos e garantia de juros Pende de parecer .
alé 6 % ao cap it a l qu e não
exceda de 20 mi l contos e
por 30 annos .

13 de Junho ....

31

Dispõe sobre a listam ento Em 13 de Junho remeltid o DoSr.d ·' putadoMac-Dowell.
eleitora l e interpr e ta o á comm issfto ele constitui- Vid. ne sta synopse obserart. 6° § !O da lei n. 3029 ção e poderes .
v ação ao projecto n. 53
d e 9 de Janeiro de 1881, Pende de parecer.
d e !883.
ar ts. 48 e 49 do r egulamento n. 82!3 de i3 de
Agosto de i88L

13 de Junho ....

3~

Concede á es trad a de fer ro En1. !3 e i4 el e Junho r e- Do Sr. deputado Francisco
Ma uá a P etropolis permis- me l tido ás com mi ssões de Belisario B outros.
são para assentar trilllos comtuercio, induslria e
no seu prolongamento á artes, e obras publicas.
povoação do Hio Preto no Pende de parecer.
le it o ela est rada União e
Industria.

19 de Junho ....

39

Incumbe ao governo a or-Em 19 de Junho remelticlo Do Sr. deputado Bezerra de
gan iza ção de um se rvi ~o á commissão de agricu lMenezes .
flor esta l nas monlan li as tura, m in as e bosq ues.
qu e c ircum clam a capita l Pende de par·ecer.
do Imperio .

9 de Julho ..... .. .... Emenda ao proj ec lo n . 32 ele Em 21 de Julho rem ettid o Do Sr. deputado Passos de
1883. - Auloriza o governo á com mi ssão de pen sões e Mirand a.
para conceder utn anno de ordenados.
Vid . parece r n. 47 e proli ce nça co m ordenado ao Pende de parecer.
jecto n. i23 de 1883 .
Dr. Luiz. Vianna, juiz de
di rei lo rla com arca de
Santa Chri s tin a do Pinhal,
na província doHioGrande
do Su I.
9 de Julh o . . . ...... .. E111enda ao proj ec lo n. 32 de Em 2i ele Julho r eme ttido Do Sr. deputado Araujo Pi:1883.-Autoriza o governo a com missão de pensões e nho.
para conced er uni anno ordenados .
Vid. parecer n. 48 de 1883.
de lic ença com ord enado l"'ende de parecer.
ao bachare l Aristides Augusto Alillon, juiz de dir e ito da comarca de ll. Pedro H, na provint.:ia do
Piauby.
10 de Julho . ...

53

Conc ede a todo o estrange iro Em JO de Julh o rem e ttid o Do Sr . depu ta do Taunay.
direito ·de voto nas elei - ás commissões de consti - Vid. projectos n. 31 elo Sr.
ções rnunicipa es e marca tui çào e poderes e justiça Mac-llowe ll em ia de Juos casos em qu e póde ser civil .
nh o, 60 d o Sr. Tauna~r e m
votado.
Pende de parecer.
i7 de Junho, 61 elo Sr . Antonio Pinto e m i7 de Julho e iH doSr. JoRquim
Tavares em 28 de Agosto
·
de i883.
Sobre r e formR eleitoral, vid.
Ha sy nopse d e 1880 observaçõ es ao proj ec to n. 2
do mesmo anno.
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:1.883

:17 de Julho ....

60

Concedr. direito ele vo to aos Em :1.7 de Julho reme ttido Do Sr. deputad o Taunay.
r.leitorrs transferid os da ás co 1111Tii ssões de consti- Vid. ohservaçõesao projecto
circum sc rip ção elritoral tui ção e poderes e justi ça n. õ3 de {883.
por or<l e rn <lo governo on c ivi I.
por nrcess idad e do se rviço Pende de par·ecer·.
publico.
•

•

!.7 de Julho....

IH

Conceile direito de voto aos Em :1.7 de Julho remettid o Do Sr. deputado Antonio
ca ixeiros de casas corn - as co mmi ssões de cons li- Pinto .
mercines qu e provarem tuiç ~l o e pod eres e justiça Vi_d . obse rva çõP.s ao procapacidade eleitoral.
c1v11.
Je cto n. õ3 de i883.
·

•

Pende de pat•ecer .

:1.9 de Julho....

6lk

Autoriza o gove rno para Em !.9 de Julh o remelti clo á Do Sr. depu lado Barão da
con cr.il er tr n n ~ p o r tr. grn- ~omm1ssão de co mm erciO, Leopoldina e outros.
tu i lo rr ln estrarla de ferrn 1nd us ll'la e artes.
D. Pedro H, a torl o o mnt.e- Pende de par•ecer.
ri nl para co n ~trucção elo
engr nh o cr ntra l Arnraty
qne se prelenil r. cons truir
na s margrn s do ri o Pnrn ha, na província el e Minas
Geraes.
Dispõe sobre na tural isa ção. Em 30 de Julh o remetti do a Do Sr. deputado Felicio dos
con1m i s~ão de constitUIÇão Santos.
e porl tl res.
Vid. projecto n. 86 aprePende de parecer .
sentado pelo Sr . Ta unay
em 9 de Agos to de i883 .

30 de Julho •.•.

80

•

9 de Agostq • • .

86

Dispõe sobre a grande na lu- Em 9 de A_gos to r emetti çlo_ á no Sr. de_Putado Tan nay .
r alisarão.
r.ont~ms ;:an el e c0 nst•tu1 çao V1cl. prnJ re tn n . 80 " prr..
e porleres.
sr ntado pelo S1·. Felicio
Pende de parecer.
dos Sa nt.ns em 30 de Julh o de :1.883 .

»

i7 de Agosto...

98

Conccrle um a lotr ri a pa.rn Em i7 rle. A.(l'osto r eme tli rlo Do Sr . deputado Barão da
a !'PConstrnc ç~o ela i grej~ á com m1 ssa.o de fa zen da.
Leopoldma.
m~tr i z rle S. P ~ u ln rir. Mn - Pen de de parecer.
ri~h é.' n~ prov ín cia de Mi·
nas Geraes .

»

21 de Agosto ... 10:1.

Au torizno gnver nopara. ron- En'l 21 rle Agosto reme tli do Do Sr. deputado Taunay.
crrler ror u ma vez ti:Oonn á cornrn •ss<io rte faZfl nd a.
ao COIII[losilor L••opo lrl o Pende de parecer .
Mignez pa r~ aj urlar os gasl<•S n e execur,;i1o rle u1n a

d'l s11as sym phonias nos
rnnrerlos - Co lonne - em
Pariz.
•

21 de Agosto .. • · . ....

22 de Agosto • . • i 04

•

23 de Agosto ..........

28 de Agosto ...

H4

cln mini slrr io da fa- Em 21 de Agos to remetticlo Propos ta apresentada pelo
:>:P11 1ia para. um c•·rrlit·n onp- á COIIlll't issão de orçam ento. guvr rno em 2i de Agosto
plrmr nt a r r!f' 3.8í3: G24~ (1 1 2 Pende de p a ~.·ecer· .
de 1883.
pa ra s~ r arpli cHin a divers~s vr rba s do res pec tivo
orça mento.
Autoriza o gOVP I'no para En'l22 de Agosto rem ettido Do Sr . deputado Coelho e
cnnt r at.~ r 1o nlP iil OI'amen to
á c0 111111issão de commer- Campos.
da barra de Cotin gui ba
cio. intlu slria e ar tes .
em Se rgipe .
' Pende de parecer·.
PTopos l a

Pr·oposta do minislrrio rln Em 23 de Agos to reme tlid n Proposta ap resrn tada pelo
j11sti ça parn um rrprJito áco nlllliS~;in rl e orç~ 111 ento . gov •' rn o em 23 de Agosto
· supp1Pme nt arde90:87 /)7 HS l_.ende de parece•··
de 1883 .
pnra as vrrhns - casa de
rl etençãn, asy ln rl r. mPIHiigos, g n ~ r rl -1 urhana e ajn das rir Pns tn, no exercício
de i 882- l.883 .
RPfnrma cleitn ral no sr n- Em 28 de Agpsto remellirlo t1o Sr . deputado Joaquim
tirlo de am pliar os d is- ás r.o mndssões de cons ti- Tava res e outr os .
tui cão e pnderes e ju s ti ça Vid . obsr rvações ao protriclos.
jec to n. 53 de :1.883 .
civil.

Pende de parecer .
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29 de Agosto .•..

H6 Dispõe sobre a extincção do Em 29 de Agosto remeltido Do Sr. deputado Barão do
papel-moeda.
á commissão de orca- Guahy .

mr.nto.

•

Pende de parecer.

,

,

3 de Setembro ..

1.20 Declara livres todos os es·
cravos no Brazil.

q, de Setembro..

122

Vid. nesta synopse observações ao mesmo projecto.

I1

3 de SeLembro remet- Do Sr. deputado Bulhões
tido á com missão de jus- Jardim.
tiça civil.
Vid. nesta synopse obserPende de parecer.
vações ao projecto n. 85
de !883 .
En~

Dispensa as leis de amor- Em q, de Setembro remet- Do Sr. deputado Ferreira
tização a favor da fregue- tido á commissão de con- Vianna e outros.
zia de Nossa Senil ora do stituição e poderes .
Patrocínio no termo de Pende de parecer.
Araras em S. Pauto para
adquirir e incorporar ao
seu pa trimonio os terrenos doados por Bento de
Lacerda Guimarães e sua
mulher.

1

5 de Setembro..

1.23 Autoriza o governo para En~ 5 de Setembro remet- Projecto iniciado no senado.
conceder um anno de li- tido á com missão de pen- Vid. parecer n. 6,7 de !.883.
cença com ordenado ao sões e ordenados.
bacllarel Luiz Vianna,ju1z Pende de par;-ecer.
de direito de Santa Cilristina do Pinbal, na pro1
víncia do Rio Grande do
Sul.

5 de Setembro .•

!25 Autoriza o governo para Em 5 de Setembro remet- Do Sr. deputado Barão da
mandar extrabir uma lo- tido á commissão de fa- Leopoldina.
teria para a reconstrucção zen da.
da igrPja matriz do Rio Pende de parecer.
Pardo, municipio de Leopoldina, na. provincia de
Minas Geraes.

5 de Setembro •.

1.26 Dispõe sobre . o _melhora- Em 5 de Setembro remet- Do Sr. deputado Soares .
mento do mew cuculante. tido á commissao de fa- Vid. nesta synopse obser·
ZPnda .
vações ao projecto n. H6
Pende de parecer.
de 1883.
1

6

.,

PROPOSTAS DO GOVERNO

Propostas do governo
Data

1883

Assumpto

Andamento

Observações

8 de Maio ..... . ..... . Proposta do ministerio da Em 8 de .Maio remettido á Proposta do governo aprefazenda relativa á lei do comrnissão de orçamento. srntada em 8 de lllaio de
orçamento parao exercício Em 3 de Julllo parecer 1883.
de :1. 884 a !885; fixanrlo a sobre a clespeza do minis- (Vid. annexo A .)
despeza em !30 . 185:060~347 teria do imperio n. áS.
e orçandn a receita em Em 7 de Julllo, rla marinha
i30.9i3:á00~00ó.
n. 5L Em 23 de Julllo,
estrangeiros Ilt. 67. Em
23 de Julho, guerra n. 68.
Em 13 de Agosto, justiça
n. 92. Em 27 de Agosto,
faz P.nda n. :1.08. Em 28 rle
Agosto. agricultura n. :IH .
Foram discutidos e remettidos para o senado os pare·~e res sobre a despeza dos
ministerios do imperio,
marinha, estrangeiros e
guerra.
Foi a imprimir a redacção
da despeza do ministerio
da justi ça .
Foram unicamente impressos os pareceres sob1·e as
despezas dos minislerios
da fazenda e agric ultura.
l. de Junho .....

10

Da com missão de marinha
Proposta do governo.- Re- Sanccionado.
d·tcçâo para 3• discussão Decreto n. 3161 de 30 de Ju- e fl'Uen:a á proposta do
governo apresentada em
do projecto n. 2í9 de :1882.
nho de·1883.
26 de Maio de 1882.
Fixa as forças de lllar
para o exercício de 1883
a 181;4.

õ de Junho .....

23

Proposta fixando as forças Sancclon:ulo.
Da commissão de marinha
de terra para. o anno fi- Decr eto n. 3198 de :l de Se- e gue rra á proposta do
nanceiro de 1884 a :1885.
tembro de ! 883.
governo apresentada em 8
de Maio de 1883 .
Proposta fixando as forças de Sanccionado.
Da com missão de marinha
mar [lara oanno financeiro Decre to n . 3191 de 2õ de c guerra á proposta do
de 1884 a l.885 .
Agosto de :1883.
governo apresentada em
9 de Maio de !883 .

õ de Junho .•...

9 de Junho .....

26

Propos ta do ministerio do R~jeitado pelo senarlo . Da commissão de orçameniruperio para abertura rle üfficio lido em SPSSãO de l.O to a proposta. do minisum cred ito de 59:181fjõ77 de Agosto de !883 .
teria do imperio apresenpara occorrer á despeza
tada em 28 de Maio de
com o conl!resso de in:1.883.

strucção publica convocado por ac~s de i de
Dezembro de ·1882.

!2 de Junho .•..

28

Proposta do ministerio da Sanccionado.
Em endas do senado ao projusti ça para um cre- Ver1·eto n . 3192 de 25 ele jecto n. H8 de !.882 .
dito supp lem entar
de Agosto de !883.
269:333~270 para as verbas
-justi ça de ta i 11stancia e
outras -da lei rlo orçamento de :1.880 a 188:1..

12 de Junho .•..

29

Ptoposta do ministerio da San<"cion»do .
ju stiça para um cr•'- Decrefo n. 3193 de 25
dito snpp lementar
de Agosto de 1883.
:1.33:õ't6#613 para as I'uh ri-

de

Emendas do senado ao projecto n. 240 de !882.

cas -juntas commerciaes
e outras- do exerc ício de
:1.881 a 1882.

12 de Junho •..•

30

Emendas do senado ao proProposta do ministerio da Sanccion .. do ,
guerra para um cre Det relo n. 3188 de 21> de jecto n. 262 de 1.882.
di t.o su pptemen lar dr Agosto de 1883.
!92 :7225672 para OCCOI'I'PJ'
a pagamenlo . de dividas
de exercicios findos.
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!6 de Junho .. ••

!883

Emendas do senado ao proPr oposta do ministerioda ma· Sanccionado.
rinha para um credito ex- Decreto n. 3190 de 25 de jecto n. 239 de !.882.
·traordinario de 9:635~182 Agosto de !883 .

36

I

I

'I

;:

para pagamento de dividas
de exercícios findos li!OS
·annos de 1870 a !.881.
1

19 de Junho •..•

37

:1.9 de Junho ..•.

38

l

Em endas do senado ao promi nisterio da ma- Sanccionado.
rinha para um cred ito ex · Deereto n. 31.97 de '!: de Se- jec to n. 246 de :1.882.
traord'inariode 53B:í320$287 t emb1·o de l. 883.
para as rubri cas - arsenaes e obras- ilo exerci(lio
de 1881 a !882.

1Propostado

Emendas do senado ao proPl'opostadom inisteriod ama· Sanccionado .
ri nlla para um credito su p- Decreto n. 3I89 de 25 de jec to n. 248 de 1882 .
plementar de 324: 736i)7.49 Agosto de !883.
paTa asTubricas dos §~ 25,
'28 e 29 do orçamen to do
'Tllesmo ministerio.
Da com missão de orçamento
'P1·oposta do ministerio do Sanc cionado.
imperio para cred ita s sup- Decn to n. 3213 de 22 ele Se- á proposta do m in isterio
do imperio em 26 de
plem9n ta rcs de 56L 314i)889 tembro de !883.

27 de Junho ..• .

·para despe·zas nos exe rci·
cios de !882 a •!884, com
·ilifferentes ve rbas - subsidiu 'dos senadores, depu tados, secretari a do senado,
camara dos deputados, etc,

l.O de •J ulho . ....

52

!2 de Julho ...•.

))

i de Agos to ... :

Proposta do ·ministerin de 'I1.npress o •sótnente .

estrangeiros para um credito suppJ ementa r
dé
f6: H6/$8:l 6 para pagamento
de despezas nas verbasextraordiuarias no ex teri or e commissões de limites.

sobre
.dicia ria •
., Proposta

t 8:1.

Junho ct e :1.883.

Da com missão de orça·mento
á proposta do governo
apresentada em 5de Julho
de !883.

reforma ju- Approvado em 2" dis- Das commissões de justiça
cussão, ac ha-se redigido civil e criminal á propara a• discussã o sob o posta do governo apren. 5~ A ct·e f883 .
sentada em :1.9 de Junho
de :1.883.
(Vid. em outro laga r desta
f
synopse, observações sobre o mesm o proj ec to.)

Da com missão de orçamento
Proposta do ministerio da Sanccionado.
ag ricu ltura para cred itas Decreto n. 3210 de 22 de Se- á proposta do governo
apresentada em 30 de
supplementa res ·á verba temb1·o de !883 .
- illuminação publicase ndo de l.O CS:28t.-~6 fõ no
exe rcic1o de :1.882 a 1"883
·e de :123 :2435682 fiO exe r ~
cicio de :1.883 a 1'88~.

•

Observações

~

~

<lj

))

Andamento

8 de Agosto ....

85

Proposta sobre o elem ento Impresso s ótnen'te .

!4 de Agosto ....

93

Propo sta do

serv il ( loca lisação e augmento do fundo de
emancipação.)

Julho de !883.

Das comn11ssões de orçamento e justiça civil á
proposta dogovernoapresentada em 2 de Agosto
de l.B83 .
(Vid. em outro lagar desta
synopse, observações so bre o mesmo proj ecto.)

Emendas do senado ao proministerio do Sancciorrado.
im pe ri o para creditas ex- D ec~·eto n. 3!99 ele i de Se- jecto n. :1.90 de 1882.
traorcli na rios afim de se· tembro de !883.
rem pagas a'S dota-ções
pa1'a a limentos que com r-etem aos príncipes 'do'GrãoPará, D. Luiz e O. Antonio,
e cred itas supplementares
ás ve rbas - exerci cios findos e soccorros publicas.

-

o

Data

•

Assumpto

o

F-<

Andamento

a
:::l

:z;
21 de Agosto . ..

.... .. Proposta do ministerio da fa-

En1 21 de Agosto rem e ttido Proposta apresentada pelo
zenda para um credito sup- á comm issão de orça- governo em 2! de Agosto
pleme ntar de 3.873:626,;')992 mento.
de !883 .
para ser app licado a di - P ende de parecer .
versas verbas do respectivo orçamento. ·

22 de Agosto . . .

!05

P1·oposta do ministerio da Sanccionado.
Da com missão de orçamento
agricultura
para cre- Decreto n. 321i de 22 de Se- á proposta do governo
apresen tada. em 2! de
ditos n a importancia de tembro de 1883.
Agosto de ! 883 .

783 :6o3n8oo para es tudos
da ferro-via Madeira e
Mamoré, e Paulo Affonso,
esgo to da cidade e correio
gera l .

»

23 de Agosto •..

! 06

Da com missão de orçamento
Proposta do ministerio do im- Sanccionado.
perio elevando a 33:000;'1 Decreto 11. 32-14 tle 22 de Se- á proposta do governo
apresentada em 22 de
o credito para occorrer ás temb1·o de !883 .
Agosto de !883.

despezas com o tombamen to de ter ras do patrimonio dotal de Sua Alteza
a Princeza Imperial D. Izabel e seu augusto esposo .

•

Dacommissão de orçamento
!07 Proposta do ministerio doim- Sanccionado.
perio para um credito sup- Dec1·eto n . 32!2 de 22 de Se- á propos ta do governo
plementar de 92 :032;')438 tembTo de ! 883 .
apresen ta da em 22 de

23 de Agosto • ..

á verba- obras- do exercicio de !882-!883 para
d espr-zas com obras no senado, escola polytec hnica
e camara dos dep u tados.

>

23 de Agos to .•.

•

28 de Agos to .. .

Agosto de !883.

... .. . P1·oposta

do minis lerio !la Em 23 de Agosto remetlido Propos ta apresentada pelo
justiça para um cred ito á commissão de orça- governo em 23 de Agosto
su pplemen ta r de 90:870;')715 mento.
de ! 883 .
para as v erbas- casa de Pen de de par·ecer.
detenção, asylo de mendigos, guarda urbana e
ajudas de custo- no exercicio de ! 882-!883.

H3

Proposta do ministerio da ma - Em 6 de Setembro encer- Da com missão de orçamento
rinha para um credito de

35:643;'1666 para augmento

rada em 2" discussão.

da verba - batalhão naval.

>

5 de Setembro ..

! 26,

.
..

, Observações

Q)
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1=1
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!883
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PToposta do ministerio do I 1npresso són1ente.
imperio para transportar
pa ra a verba- obras-sobras na importancia de
132 :86.7;')700 para pagam ento de obras nas facu ldades
de medicina do Rio de Janeiro e Bah ia, e asylo dos
men i nos desvalidos .

á proposta do governo
apresenta da em !8 de Julho de 1883.

Da com missão de orçamento
á proposta do governo
apresentada em 4 de Setembro de ! 883.

;

PROJECTOS ERESOLUCõES DE ANNOS ANTERIORES
d

QUE

TIVERAM ANDAMENTO NA 3" SESSÃO DA 18" LEGISLATURA

1883

7

Projectos e resolucões de annos ante ri ores que tiveram andamento
na 3a sessão da 18a legislatura, em 1883

o

Data

l'l
l'l

:l8õ8

~

s
Q)

Assumpto

Andamento

Observ ações

~

<
f8o~

o

U de Junho ••.

i2õ Dispõe sobre a reform a da E1n 26 de

organização judiciaria, aiterando disposições do codjgo do processo criminal
em relação ao jury.

~J aio de !Bõ~ re- Da con1mtssão de justiça
mettido á com missão de crim inal ao projecto do
justi ça crimina l que e~ Sr. depu tado Nabuco de
:!~ de Junho deu parecer
Araujo em 26 de Maio de
com projecto que se im- i 854.
primiu sob o n. t.~.
Sobre reforma judiciaria
i" discussão, H, :!2, 13, i ~
vid. nesta synopse obsere iõ de Julho em que foi vações ao projecto n. 54
approvado.
de :!883.
2" discussão, 26, 27, 28, 3:1
de Julho, i, 2, 3, 4, 7, 8,
9, iO e H de Agosto .
Redacção para 3" discussão
em ã, de Setembro, se
imprimiu sob o n. :!2õ de
:!8õ~, separou-se do projecto a requerimento do
Sr . deputado Vi riato um
additivo sobre incompatibilid ade que se imprimiu sob o n. :!~2 de i8õ4 .
Continúa a 3" discussão do
projeclo l'l. l \lõ em 6 e 9
de Se tembro em que foi
approvado.
Em H do mesmo mez r emettido para o senado
onde foi rejeitado .
Olil cio lido em sessão de 26
de Maio de i883.

6 de Agosto .. .. .... . . Additivo ao projecto n. :1.211 Reo-_jeitado pelo senado. Emenda apresent~a pelos
de :!858. (Despeza do mi- Officio lido em sessão de 26 Srs. deputados Ba ·boza da

nisterio da justiça para o
exercício de :!859 -:!860. ) Augmenta as congruas dos
desembargadores da re !ação metropolitana e dispõe que as dos vigarios
encommen dados sejam as
mesmas que as dos col lados e que aos coadjutores
das parocbias compe te a
congrua de 300fl000 paga
pelo cofre geral .

:1.866

18 de Abril . ~ ••

9~

!.809

:!2 ele Junho ....

~7

de Maio de :!883.

Cunha e outros, randão
e outros e Casimira Madureira em 6 e 9 de
Agosto de :!8õ8.

Concede ás companhias ou Rejeitado pelo senado. Do Sr. deputado Luiz Fecon lratadores que empre- Oficio lido em sessão de 28 lippe e -outros.
benderem a const rucção de ~l aia de :!883.
de carris de ferro pelo systema tram 1'oad destinados
a ligar os centros populosos de Pernambuco com
a estrada de .ferro do Recife, varias concessões.
Autoriza o governo para Re>jeitado pelo senado. Do Sr. dep utado Penido e
mandarresti tui raosmem- Officio lido em sessão de 9 outros .
bros da junta de qual i fi - de Agosto de :1.883 .
cação da paroch ia de Santo
Anton io do i\Jonte a mu lta
e custas que lh es foi imposta pelo presidente da
província de Minas Geraes .

-

Assumpto

52 -:-

Andamento

Observações

Additi no ao 11rojecto n . 3 B En-. 28 de Mai o ile !883 Da comn11ssão de marinha
d~< td79 -Forças ele terraemend~do pPlo senado e
e (!Uerra como adcli li v o
Extrngue as cor11pnrrtri .rs se i11r pr11niu sob o n. 6 aopr"j Pc lon.3Bdel.879,
de a~rendizes rnililares, do mes mo anno.
desta carlo em 26 de .M<tr'l,o
reduz o uurn ero de apren a rPquerimento do Sr. dedizr•s arlillr r iros e da oupulado Marcolino i\I•lura.
tras provid encias.
Virl. proj ecto n. 3 n de
!879.
Vid. projecto n. 6 de !.883.

Autoriza o governo para Rejeitado pelo sr.nado. na commissão de constimandar nrga 11izar urn I'R- Offiero lido enr ~~~sã o de 20 tuição e pod eres .
censeamento na paroclria de Agosto de !883.
de Nossa Senhora da Conce ição do EngeniJo N.•vo,
fi xar o nt1111ero ci P- elr i tora., r. mandar proceder á
elei ção ele j uize~ de paz.

•

28 de Maio • . . . .

220 Dispõe que os pareceres do Em 6 de Setembro entra Projecto iniciado no senado.
conselho de estado ~ej · •m ern 2• di~cus ão, ora0 Sr .
pnhli ca dos no Diario O/fi- Andr •de Figueira e a discial e ann ual 11r en I e co LU- cussão fica encerrada.
pilados por ministerios.

20 de Outubro..

3H

I
1: !880

i·

'"'P"''"'

5 de Maio . .. .. 8 A

Approva a lei da a sse mblé~ Sanccionado.
Emendas do senado ao prorrov inr.ial de S. Pan lo de JJe ..retu n . 911U7 de7 deSetem· jecto n. 8 de 1880 .
i de Abri I de !.875 qu e bro de !.883.
. eleva a 20 annos o prazo
!l a ga ranli ::t de juros de
7 %, de con fonn iria de cn m
a lei ria lll eS nr a asS•'IIIbléa
de G de Abril de !.875.

Hl de lllarço .... 23 A

Autoriza o governo para Em 28 de l\Jai o entra em Da r:ommissão de commerma nd a r rl r.sde já procedP r 3" di sc ussiin , oram «S Srs . cio. industria e artes ~ o
n a !'> Irad a de frrro de An drade. Figu eira, R }lti spr:.jectn do Sr . Banio de
Da lurilé ao Cnriry aos b11na, A l v~ro Ca111i11ha, Ca11inclé e ou tr os apresr nestud os prelimin ares pa ra Antonio Pinto, José Pom· lado em l.5 dtl Fevereiro
a co nstru cção da secçü o pêo, qn e 1·equ r pam que de 1882.
cor11rrehe nriid a entre Ba- o wojeclo n . 271 de t H~3 Vifl. woj ec lo n . 27! do
turil é e Quixeramobirn.
sobre a ·mesma estradn de mesmo anno.
{en·n e que offett•ce como
suú.,tituttVo seja enl'iaao
á comuâsgâo ae comme?·cio. industtia c rwtes pu1·a
dai' 7Jarecer ; ora o Sr.
l\J r' l.nn.
Em 21> de Junh o os Srs. José
Pomrêo r, B11·ão de Caninrl é ofTerece m eme nda s,
oram os Sr~. l\l :r tl a ~la
cll~do e Andrad e Fi gueira
IJU e reqner e é ~pprov~do
para que os pTnJectos e
emend 1s sejam 1·emettidos
á commissão .

I

i882

elo mini sterio do l!ilanccionado.
Da com missão de orçamento
pnra um cred itu Decreton. 3ill5_de i8deAgosto á proposta do governo
apresenlada e rn 17 de unex lra .. rdinario rle .• .. .. . . de l.8d;J.
l.2.000:0tJ0!)0"0 para co nl.itnbro de !.879.
nua ç~ o das de,pezas com
soccorros as pro v incias nagelladas pela sêcca.

Prnpo s l~J:
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:13 de Abril .....

65

Altera a l egis lação vigentP Em 13 de Abril ::lr.l.882 re- Do Sr. derutarlo Leandro
tanto no cível corno no
rn etlldú á coru nrissàu de
Rati~bona e nulrc.s.
conrmercial relativamente
ju strça civi l.
Vir!. IJI'Ojec lo n. :125 d~ tR77
ás execuções.
U:m 5 rir. SPtPm llro en t m em
s<r bre. execuções ~tl esta i" discus~ão e é ap prnvado
bele~llllentoos agrrcolas e
fabrrs,_ ay r rse n_tado p•·l_a
sem ri•' ha te em H do mesnro mez
com 111tssao de JUStrça n;f . ri l.SS3 en l r a l.v877.
il em 21> de Junll o .de
E m 9 ri e ·
,,a ro e
em. 2" d r ~cu .<sà?•. ora 11 ' os Pruj ec to n. 8 A. de 1R79,
S_ro. Pr.SLO . ~~ r arso, !\~ar.Sf>bl'e penbor:.t f.lflS es talr m Franrrsco. A11dradP
belecirn Pntos ruraes" faFrguerra. Er~ . tO de ~ l a r n
bris, apresPntarlo rJelo Sr.
os. Srs · R ·•lt 'hona, Ca rLa fa yP.tte (ministro da
n r. rr•• ria R •cl"' "·" " r·eqt,te r: just 'ç") em 2 d e Jan eirú
para _qu~ o pr_oJr.r._to v_a. a de l. 7\J.
com_mt.,sao de Ju .•ttça cwtl. Sobre concorria tas, vid, proOral li os Sr·s. Gunll's d• • C·rsposta du co nse llr eiro Natrn . Munr·a !rni •tistro rta
btH'O em i de Junho de
justiça), _c ,,~· n e iro da Ro- !>66, projPclu n. 126 de
cll:t, Anlnllt•• de Srque rra
i877 da com111 i ,sào dP ju sL1 ça civil em25 d e Ju111in
e AndraJe l?i gueiJ·a.
O Sr. Ft>lil'in rlns Santos rPdu tii Psmo an11o, e n . 6:í
quer· o "nce rra rue" to d n
d fl :181!3 apresenta do e111
drscu,são e o Sr. Anrlrad e
:19 de Jnlb o do rn es nro
Fign~ir;r npresrnta nm rP~nno pela ~omm i ssão de
qu flr i1neut, subsl.itutrvo JU ~ t1 çn. ~ r v tl. _( etlacçào
p:rr;1 IJUP riPpois rte vo•arto
p;!ra 3" dtscussao.)
em 21 rlisr.u ..sâo s ·j•t o p o" ProJecto n. 2:19 d ~> 1.879
jPt:to enviado ri comm•.. sã ·, a pr:r.srn lad o ern 27 de
de jn -tiçn cit:il wm as t:llato do mesmo a_nno
emendas apresentadas.
peta ~orn mrssão de ~ li SO r·equ er 1111 e 11 to e 0 subslitr ça cr_v_rt sob r e a prtr_ção
tu'i vo sãu approvarlos .
du VIsconde tle 1\l ,nrá
'
.
para qu e os credores do
E111 11 de MatO ora o Sr. Macfallirlo possam compareDowdl.
cer por si ou procuraEru 6 d e Junllo oram os Sr·s.
d~>rPS.
Pereira d;r SrJva e r:and irl n Prnj,~ c!o n. 58 rle i 882 ,
de Olivt>ira que a pre:; enta
er11 enJas elo senado em
a seguin!e emenda:
i de Abril rio rnemro
" O art. 1_0 ~ 2o substitua-se
anno, ao proj ~c to s~pra
pel u seuu 1n !e ·
f]lle t·onstrtue a ler n.
. . "
·
.
3 165 de 6 de Ma i o de 1.882.
• S1 a1nda os bens Ievado\a Vid. projrclo n. 67 de
p~a ça ,. nos t.~ rllros du ~ ~ • i8a'l apresen tado em 3 tle
nao 'ncon l r,r_r ern l an ç,r A :oslo do mes 11 10 a nn o
dor, S• ra
1_11!11n atlo o
pela com m is:;ào de tacredo: exeq~~nle rgra d.ezenda sobre quebras de
clar~r no pr.rzo de .&.llor_.,s
n Pil'OCianles matriculados
o preço P• r q_ue os nce tt a
que deve m á fazenda naem ad jurlr caçao,_soh pena
cionnl .
de lh P se r:r nr ~riJ~~d1 cados Proj ec to n. 75 de :1 879 apreprlo va l ut da 2 IJioi Ça .
sPn la.J ,1 pelo Sr. Gavião
« Feita a d··claração, l erá
Peixoto em l.7 d e F evrJ,~tn r no va li as l a pulili ca.
rr.iro ri o rnesnr o anno sowec,.delldO e.Jila•·s por
bre co ntratos de ernpres t irn o.
trPs din s e s•-·rvi llri O d•·
base pn r a a V•·n.da o valor Vitl . proj ec to n. 65 de i883.
clado pelo cr dor. ~i ;li nda
nà.u a pp;r r ecl'l' lonçado r,
far- ~e -ila adj nrlicação pel o
preço declarad o.
• § 3.0 Nas ex ec nçõr.s de prnlior e n:~s nc~,;ões liyp ~> 
til rcarias a :~rljudica~,;lio
não "e rua por preço infpri or ao derl :n:~rlo nos
resp,~ cli rcs con Ira lo <.
« ~a la rias ~P - ~ões Plll 6 rle
Jnnho de 1.88J.- C. de O iv~ira.

•

Orarn os Srs F Prnantl rs dP
OlivPinr. TPrluliano Henriques, ~Inno e l Purtella e
~la <:-O o w e ll.

Em 7 d e Junh o ora o Sr.
Cantlido de Oliveira.
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São apresentadas as seg uin•
tes eme ndas :
• Emenda.
As disposições da presente
lei r ege rão só mente as
execuções por divid as contrahitlas depois de sua publicação.
Sala das ses~ões em 7 de
Ju nhn de l.883. - llianoel
PoTl ella. "

• Sub-emend a .
Em vez de 24 horas diga-se
cinco dias.
~ Sendo dous ou mais os
ex pqn entes, serão todos
conjun ctamenle in limados
para fazer a declaração de
que tra ta o paragrapllO
antecedente, ind o os bens
a nova praça pelo ma ior
preco .
Far-sê-lla a ad judi cação ao
credor que hou ver oiTe recido o preço superior, C0 \1signando o excesso do qu e
lhe fô r devido nos .::asos de
rateio ou co ncurso .
As· des pezas co m a adjudicação correrão por conta
do executad o.
Art. A prova dos contratos
cíveis do empreslirno e
penh or poderá ser feita por
escriplo particular, qaaesqu er qu e sejam a importan cia da c1 i vida e o valor
dos bens dados em pen ho1·,
cl er ogada a ord. do liv. 3°,
titul o 59 .
Art. Es ta lei não rege os
contratos ce lebra dos nnteri or men te á sua publicação .
Sa la das sessões em 7 de
Junh o de 1883 .-Candido
de 0/i ceira. •

Oram os Srs . Andrade Figur ira, Prisco P ;~ rai zo (mi nistro ela j ustiça) e ~I ore ira
de Barros .
Em 8 de Junho ora o Sr .
Rntisbona, é encerrn da a
di scu ssfio e approvn do o
art. :J.O , sendo rej eitadas as
em endas.
Entram successivamente em
discussão os arts. 2", 3o,
4o e 5° e são a pp rova dos
sem debate, bem como a
eme nd a elo Sr . Por tell a
aprese ntada em 7d e Junlle.
Entram em rliscussM os ad dili vos do Sr. Candiclo el e
Oli1·eira com a seguinte
em enda do Sr. Ulysses
Viann a:
• Si pa ~ar a eme nda relativa
á clerog~ç~o da orei . li v. 3°
til. 59, accrescente-se :
A ela la do escri pto particular se rá para os e !Te i los ele
dir eito co ntra terceiros a
elo recon l1 ecime nto da fir ma dos cont ra tantes por
la bel! ião , do se !l o po r
verba, registro · ou qu alqu er outro ac to publico .

Observações
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Fóra destes casos a da ~a
l ega l do mesmo escdpto
' será a da exb ibi cao em
juizo.
•
Sa la das sessões em 8 de
Junbo de i883-.- Ulysses
Vianna ••

(i)ram os Srs. Andrade Figueira, Candido de Oliveira que 1·equer pata que

o arti,qo adclitivo vá á commiSSão de justiça civil pamdar pal'ece1·.
_

O requerim ento é approvado.
E' tambem remetlida á commissão a emenda do Sr.
Ulysses Vianna e tlca prejudicada a l" e a• parte
do artigo add ili vo do Sr.
Candido de Oliveira apresentado em sessã:o ele- 7 de
Junb o e a 2• parte do mesmo. addilivo é remettida á
com missão.
Em :1.9 de Julho vai a imprimir a redacção para 3" d is' cussão sob o n.• 6õ de i883.
!88~

i8 de Abril....

Regula a locação do serviço Em :1.8 de Abril de :1. 882 re- Do Sr. deputado Bezerra de
domestico.
mettido á comm issão de Menezes.
justi ça civil, que em• 27 Vid. Resta synopse•observade Julho de i88.J detl pare- ções ao projecto n. 76 de
cer com proj ec to que se !.883.
imprimiu sob o n. 76 de

74

1883.

2ti de Abril ••.•

86

Dispõe sobre o furto de anl- Em 30 de Maio de i883
maes e de generos de la- entram em discussão as
voura.
emendas do senado englobadamente a requerimento de Sr. Andrad e Figueira:, o1·am os S.rs, Candi do de Oliveira e Coelho
e Campos.
Em i de Junho os Srs .. Andrade Figueira e Ratisbona.
•
Em õ os Srs. Fernandes de
Oliveira, Severino Ribeiro,
Candido de Ol·iv e-ira, Camargo e Gemi niano.
Em 6 o Sr. 1\Jac-Dowell, a
discussão é encerrada- a
requerime nto do Sr. Camargo, as emendas. são appr.ovarlas.
1
Em 8 a imprimir a redacção.
Em 9 o Sr . l\Janoel Portella
requer que seja adiada a
,,

discussão of[iciando-se ao s.enado no srnPido ele soli.citar-lhe annuencia para
ser alterada a redacção do
art. 3. 0

Emendas do senado ao projec lo n. 235 ele i879 (redacção para a• discussão
do projecto . n. 7i A de
l.877).
Vid. á pag. 20 da synopse
de l.882 observações ao
projecto n. 86 de i 882.
Sobre a alteração na redacção do projecto vindo do
senado, vid. parecer do
mesmo senado no Diario
Of{icial de i7 de Junlw de

Ora o Sr . AITonso Celso Junior, o requerimento é approvado.
Em H de Junbo officimu-se ao
senado. que em i9 dom esmo mez res pondeu concordando m emenda, nesse
mesmo dia vai a imprimir a redacção, em 20 approvarla, em 22 á san cção. ·
Sanccinnado.
Decreto n. 3163 de 7 de Julho
de l.8tl3.

:1.883.

Vid. nota 4ti do regimento
da camara dos deputados.
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96 Isenta ·dos impostos gemes nemettidoparao senado. Dacommissãodefazenda.
~ vrnda dus bilhetes nas
PJJI 9 de Julho dr i883.
·
20 loteri as co nt .J'diuas pela Pende de decisii.o,
te1 pruvincial d~ Bal!ia en1
b e n e li~;io da
~;o n s lrut;çã u
ufl un1a es lrat.l a ••ntre
Sant'Anna da A'lueia e
i\us'a SPniJUra das Uôres
da i'iova L~ ge.

t3 de Maio ...•.

U 8 ·Proposta do govrrno abrindo Em 12 de Junbo de l.883 .Da com missão de orç~men
Uin , rec!JI." supp lelll entar emendado pelo sena do e ,e to á proposta do !!ovrrno
de 26~ : 333 ~ 270 ao IIJJnis• in1pruuiu sob o n. 28 de aprrsPnlatla eUJ !.9 de Jaterio da ju ., lJ ça para as i883.
neiro lie !882.
veruas -Jusli ça d1· i ' insVid. projecto n. 28 de !883.
tan~; a, t'lc., e lc.-da le1 do
or ~a "' ' nlo uo exercid o de
i8o0-l.88l..

!3 de Maio •... .

Da commissão de orçamrnH9 Proposta do governo ab rindo Sllnccionado.
rreuituss uppleiiJ eJJt<ll es ua De,relo n. 3l56 de 30 de to a proposra do governo
in1portanc'a tJ,. il5U:~3 1 .: 8i~ Junho de !.883.
apresen tada em l.2 de
ao udubleriu t.la ag1 H:ulAbril de !.882.
tura, cu JullleJ' GJO e auras
p11b1icas, para a verlla I~xerdcius lindos, do orça u.enw de i88i-H:!~2.

!.3 de Maio ...•.

Da commissão de orçanlf'n!.20 Pr oposta do governo ab rind o Sauccionado.
au udn blerio da agd t: u l- JJen·eto n. 3!5õ de 30 de to á proposta do governo
tura, cuuJ uJ ercJo e ulJ 1a~ Juuho de !.8!:!3 .
apres e nt~d~t
em i2 de
pul!licas UIIJ cred ito supAbril d e i882.
plell•eular da quantia ue
l..U3l :745S<9J para as verIJa, - G:.ralltJa de jurus as
es t~auas d e fe.JTO, garantia
e fian ça de jurus, 1- Lc., e le. ,
do orçamento de !.880- !881.

i3 de Maio .. ...

i21

P1·oposta do governo abri ndo ·,sanccionado.
aJ UJJIIi sleri Li da agri cu l- D ('reto n . a·57 de
tura. cuHJII JercJu e au ras Junho de 1883.

30 de

pulilicati UJll credito suppl e'"e"tnr d<~ qu;tllli a de
i 99:!lô7ai90 para as veruas
- Tt rras puul.ca:; e t;O iuni~aça .. , do OJÇa lll ento de
!.881-H.\82.

Da com missão de orçamen to a proposta do guv~ rno
ap re;entada em !.2 de
Abril de !.882 .

26 de Ma io .....

l. 29 Autoriza o gove rn o para con - En1. H de Junho de i883 Da comm isRão de fazrncla,
crd er j ul.Jilaçà u ao pru- reJn eltid u para o Sf'nadu Vid. projecto n. 56 de !.883.
fes;u r tl e fra ncez elo >e llli- dond e vo llttu eme ndad o
IJario ep1:;~;opa1 de Cu yaba, e111 i3 de Julho e se iJIIJoaquim Ju:;é Hudngu es prirnJU sob o 11. 56 de l.b83.
Ca luao .

26 de Maio .....

l.30 Auloriza o governo para fa- E~n 8 de Junho de l.883 Da com missão de fazenda .
zer rPv erter e applit:1r e111 rntra em l." discu são e é
IJendicro da in11 and ade da a pprovaclo .
sa nt a ca~a da 1uisr ril' urrlia Nes>e mesu10 dia, se ndo disda cid ade da Vicloria a pen' ado o inter;ticio,entra
i11 poJ·tancia el os JHr os das en1 2" clisr·ussàu, ora o Sr.
apCl li ces em que se conver- Leopoldo Cu nua que aprere•· o produdn da venda sen ta uu1 subst1tulivo que
ela fa ze uda • P1ranen.a. • é ace1to pela CO llllllissão de
fa ze nd a.
Orar11 os Srs. Andrade Figue ira, Leopoldo Cunha
e Ferreira Vianna .
O Sr. Alpll êo Mttnjarrlim requer que sr•ja adarla a
dis russâo
l.30, até

do

q~te

)JI'Oje: tu n.
o gover no, a

-
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quem se pedi1·á informações sobre o estado do sequestro mandado woceder
sob1·e a fa zenda Pimnema,
esctm·eça a r espeito. »
O requerimento é approvad o.
Em H de Junho ofticiou-se
ao m in isterio da fazenda
que respondeu em 25 mandand o informacões .
Em õ de Julh o as mesma s
inform ações foram fundam entadas pelo Sr. Leopoldo Cunha e impressas
na acta da mesma sessão.
2 de Junbo •••• !32 A Autoriza o gove rn o para con- Hejeitado pelo senado. Da com mi ssão de faze nd a
ceder ao concession ari o cht Ofticio lido em sessão de 7 de ao projecto do Sr. depu- ·
es trada de ferro projec tada Junho de 1.883 .
tado Affo nso Cel so Juni or

i882

entre Varge m Al eg re, da
provín cia da Ba hia, e Cacb oeira das Pane li as, da de
Minas Gera:es, 6lcilometros
de te1-ras devolutas de cada
lado da referid a es trada.

•

6 de Junho • . .

e outros em 26 de Maio de

!882.

Apresentado com o additivo ao projecto n. l.95 A.
de !882 (receita geral do
Imperio).

!39 Reforma o regulame nto das E1n 26 de Junho entra em Do Sr . deputado José Maalfandegas do Imperio na l." c1 iscnssão, oram os Srs. ri anno.
parte relativa aos ofti ciaes Andrade Fi gueira , José
de descarga, gu ardas e vi- i\larianno, é a pprovad o.
Em õ el e Jiil ho approvado
gias.
em 2" cl iscus>ão.
Em i3 de Julho approvado
em 3' discussão.
Em !6 reme ttid o para o senado.
Pende de decisão.

•

9 de Junho ...

U3 Abre ao ministe1·io da agri- Em õ de Setembro de !882 Da commi ssãod eorçamento.
cultura, co mmercio e entra em i" discussão , Em sessão de l. 7 de Julho
obras publi cas um cre<lito o r~m os Srs . Andrade Fi- el e :1883, depois de orarem
de 200: 000/1 pela verba gueim, Bezerra de Mene- os Srs . .Moreira de Ba rros,
exercícios iJnd os- afim ele zes, Alfredo Cb a ves, Lou- Lourenço de Albuquersa ti sfazer-se a cl espeza co m ren ço de Albuqu erqu e (mi· que e Gomes ele Castro, é
a ind em nisação julgada nistro de es trangei~·os) e approvado um req ueripor a rbitra mento a Sa bino Cantão , a cl1 scussao fica manto do Sr. Mo re im ele
Tripoti.
adiada .
Barros pa ra que seja puEm l.l de Maio de i883 con- blicado o parece r dos artin úa a :!'discussão,_ om bitros na qu estão Tripoti.
o Sr. Andrad e F1 gueu·a e Todos os esclarecim entos
o projecto é rej eitado.
ac bam-se publicados na
mes ma sessão .

U de Junho •••

!48

Proposta do governo abrindo R.e.,jeitado pelo s_e nad o. Da commissão de orçamento
ao ministerio da agricul- Oftic10 lid O em sessao de 23 á propos ta do governo
apresentad a em H! de
tura commercio e obms ele Junh o de l.883 .
l\laio de l.882.
publi'cas um credito de
200:ooon para fazer representa r o Brazi l na exposiç1l.o de Berlim.

l.6 de Junho .•.

l.õO

Proposta do governo abrindo Sanccionado:
Dacommiss1l.o de orçamento
ao ministerio da agricul- Decreto n. 3l.õ8 de 30 de Junho á proposta do governo
tura, comm ercio e obras de :1883.
·
apresentada em 2& de
publicas um credito de
Abril de l.882.
3U:l.S~»630 para augm entar o credilo concedido
pelo decreto legislativo n.
3022 de :12 de Novembro
de l.8!'0, para as obras nacessarias á em ancipação
das colonias do Estado.

I
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1.7 de Junho... . HH

Rel eva da prescri pção em Sanccion:ulo .
que in correu Firmino Jnr- Decreto n . 3226, ele 2i
gc da Rocha,ox-alm oxarife temb1·o de ! 883.
do arsenal de guer ra da
côrte, para perceber os seus
venc imentos.

t9 de Junbo.. .

1ti4

Decl ara que a pensão con- Em 1.9 de Junho de !882 re- Do Sr. deputado Bulhões
ced 1da a D. Em crenciana met li do á comm issào de Jardi m e outros .
Leopolàina Fi gueira de p e n sõ ~ s e ordenados, que Vid. parecer n. 66 de !883.
Mell o, viuva do tenen te- em 23 de Julh o de 1883
coronel Francisco Fr•·de- apresentou pa rece r que se
rico Figueira de Mello, imprimiu sob o n. 66 do
fica extensiva a sua Olha mesmo anno pedindo inunica e so lteira O. Joa n- fo1·mações ao governo.
na Elisiaria Figueira de Officiou-se em 25 do mesmo
~J e llo.
mez.

7 de Julho.....

1. 57

Auto ri za o govern o para Em 7 de Julho de 1.88\i re- Do St·. deputado Alcoforado
co nceder garantia de juros meti ido á com111 issão de Junior.
até 7 % sobre o ca pital comrn ercio, induslria e Vid. parece r 1n. lO de l.883 .
necessar io á const rucção artes, que em H de Junho
de um ramal entre Una e de 1. 883 ap resentou pa Bonito, prov íncia de Per - recer que se imprimiu sob
nambuco.
o n. 10 do n,esmo anno pedind o informações ao governo.
Offi ciou-se em !9 de Junho
de ! 888.

de Julho. . . . 168

Da comm issão de pensões e
Autoriza o governo a con- Snnccionado.
ceder jubilação com todos Decreto n. 3!79 de 21 de lulho ordenados.
os venc imentos ao conse- d6 i883.
l he iro João José Ferreira
de Aguiar, lente da faculdade do Reci fe.

i3

c/~

Se-

Da corumissão de pensões e
ot·denados.

21 de Julho . . .• !7iA. Autori za

o govemo para Em to de Setembro de ! 883 Da com missão de pensões e
con lar para a juhi fação do remettido para o sP.nado . ot·denados .
professor de musicado ex- Pende de decisão.
tema to do co ll egio dP Pedro I!, Mal h ias José Teix eira, o tempo em que serviu
de professor dessa mate ria
uo internato do ruesmo
co llegio.

l

!9 de Julho .... :!7i

21

de Julho . ... t77

App rova com modificações

de Ma io entra em Da com missão de ca maras
n1unicipaes
ma tadouro de 'ianla Cr uz, drade Figueira que1·equer Vid . projecto n. U5 de
organ izado pela Ill m:t. ca- para que o projecto volte l.882 do Sr. Bezerra de
mam municipal da cÕI"te . d comm ssâo de camm·as 1\lenezes em 13 de Junho
muni.;ipaes afim de ser ex- do mPsmo anno 1·eyutando
Ira/i ido delle o que deve se1· a matança do gado 71ara
appro vaú.o pelo corpo legis- consumo da cô1·te e o l'eslativo, flcnndo 1'ese1·vado pectivo commercio dB cm·pm·a o l'eyimento interno as nes verdes.
disposições 1'eyttlamen lares. Vid. pt·ojecto n. 35 de ! 883
Ora o Sr. Felicio rios Santos, e observações ao projeclo
o requeri111 en to é app ro- n. 254 do mesmo ann o
vado, assim como o pro· apresentado pelo St·. Be jecto em !" discussão.
zen·a de Menezes em 3
E111 H de Junho de l. 883 a de Outubro de 1882.
comm issão aprese nta um
subs titutivo com voto em
separado, o qua l se imprimiu sob o n. 35 de !883 .
o re gulam ento pa ra o novo

Em. H

i a rliscussão, or·a o Sr·. An -

Autor iza o governoparacon- Sanccionado.
Da com missão de pensões e
lar paraajuiJilaçào do prn- Decreto 11. 3 182 ele 21. ele Ju- ordenados.
fesso1· vita li cio da cndtJira lho ele 1883 .
de porlugucz do in ternato do imperia l co ll egio
de PPrlro li, Man oel Olympio Rodrigues da Costa, o
tempo que se liquid ar do
seu rnag i ·terio CO lHO pro·
fessor pu hlico da provincia da Bahia.
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1882 27 de Julho.....
i8i Approva a pr nsão concedida Sanccionado.
Da com missão de pensões e
por decreto de iO ri e Jun-ho Dec1'eto n. 3178 de 2! do Ju- ordenados.
de 1882 ao 2" sargento re- lho de -!.883.
formado Luiz Antonio de
Canalbo Junior.
2 de Agosto •.•.

l
'

i90 .PI'oposta do governo abrindo Em !4 de Agosto de !.883 Da com missão de orça mento
ao ministerio do imperio emendado pelo senado e á proposta do governo
creditas extraordinarios e se imprimiu so b o n. 93 de apresentada em 7 de Marsuppl ernPnta res na impor- !883.
ço de !882.
tan cia de 1>88: i80IJ201:i para
Vid. proj ec to n. 93 de !883.

alimentos ao pri11 cipe do
Grão-Pará, aos prín cipes
D. Luiz e D. Anloilio,
para exercícios findos e
para soccorros publi cas.

3 de Agosto ...•

ir

l.9j Manda contar na antigui - Sanccionaclo.
Da comm issão de ma rinh a
dacl e ele posto ao tenente D-ecl'eto n. 3i76 ele 2i de Jtt- c guerra.
José Joaquim ele Andrad e lho ele i883.

Neves, o tempo decorrid o
de 4 de Setembro de 1874
a i O de Junho de !.876 .

i4 de

.Á gos to •. .

•

to de Agosto ...

~
1~

~~~

I·

~~

Hl6 Estabelece

novos limites En"l !4 de Agosto de 1882 Do Sr. deputado Coelho e
para a província de Ser- rein etlido á com missão de Campos e outros.
~~
gipe na parl e yue confina es tatislica, que em 30 de Vid. proj ecto n. '79 de 1883.
com a da Bahia.
Julbo de 1883 deu parecer
:
com projecto qu e se imI
primiu sob o n. 79 de

I;!

1882.

o

f.~

200 Mand a contar na anligui - Sanccionado.
ba commissão de ma rinha ';
dad e do i o tenente .A pri- Aecrelo n. 816~ de 7 de Julho e guerra
n
gio dos Santos Rocha o ele 1883.
~
o

..

tempo decorrido qu e esteve na 2• classe, além de
UIÍl anno.

i de Setembro .

217

~·

Autori za o governo para Em 27 de Julho de 1883 Da commiss:lo tlc fazenda.
mandar paga r a D. Ju sta entra em i " di scus~ão,
~~
!
Enlilia ela Silva Cllsla a ora in os Srs. Andrade Fiquarta pari e el o soldo de gueira e Prado Pim en lei,
~e u pai o ten ente do exero proj ecto é approvado em
!
cito Fran cisco José da P discussão.
11
Silv a desde a data do seu
!
fa ll ecilll ento.

j

11 de Se tembro •

H de Setembro.

I

220 Determina qu e se leve em En• H de Junh o de l.883 Da comm issã o de pensões e

conta na apose nl arl oria do
ex-inspector da tll eso uraria de fazenda de ~Jina s
Geraes Francisco de Paula
e Souza. o tcnJpO qu e se rviu interinam ente de inspeclor da de Guyaz.

22~

' t;l·
I.

.

Autoriza o gov ern o para ga - En"l H de Se te mbro de ! 882 Do Sr . deputado Rodrigues
ranlir juro de ü 0 / 0 so bre remellicl o :i co n1mi ssâo de Peixo to.
3. 50U :OOOfj á COillpanllia cO ill ill ercio, indn stri a e Vid . parecer n . W de 1883 .
que se organizar para o ar les, que en' H ele Junl1 0
me JIJ ora n1e nto do pot·lo de de ! 883 ap rc~eutou pa rece r
S. Jn:i u da Ila rra, prov íncia que se illlpriri iill sob o
do Rio de Janei ro,
11. lO do mesnto anno pedin do iufurrua ções ao go vei'Jlo.
O:!Ticion-sc em l.!l de Junho
d e l. 883.

U. de Se tembro.

'i

rem eti ido para o senado, ord enados.
dond e voltou emendado Vid. projecto n. 57 de !.883. I
em 13 de Julho e se imprii
uJiu sob o iL 57 de 1883.
!l

!

1
ij
1

~
1l
I

,i
i
i

I
~·

11

233 Concede ao advogado pro- En"l 20 de Julho . el e ! 883 Da. comm iss:!o do jus ti ça r!
:;:
visionado Fran cisco Tei- entra ern i " di scussão, Civil .
!
xcira el e Fari a fac uld ndP oram os Srs. i\larlim Franpara advo gar r m q·ualqu er cisco , ..Coe lho e Campos,
fô ro do Bnzil, CO ill O si Carneiro da Roclta. Gem i·
'
fosse cl iplon,ado pelas es- nia nn e Jgna ci_ o i\Jarlin s,
co la s de direi to.
o prOJ ecto é reJeita do por
l
39 votos contra 35.

i

..
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Approva a pensão concedida Sanccionado.
Da commissão de pensões e
por decreto de 9 de Setem- Decreto n. 3!74 de i4 de Julho ordenados.
bro de 18S2 ao soldado re- de iS83.
formado Tertuliano das
Chagas Pinheiro.
Emenda ao proj ecto n. 23S ReJeit.ado pelo senado. Do Sr. deputado José Made :1. 8S3 . - Aulor1za o go- Offic10 lido em sessão de i5 rianno.
verno para mand ar adm1t- de Maio de iSS3.
tir desde já á ma tricula
e exame das materias do
i 0 anno da faculd ade de
direito do Rec ife o es tudante Joaquint Agripino de
1\lend o n ~a Simões.

i6 de Outubro.

,

Andamento

i6 de Outubro ...•.. . Em end a ao proj ecto n. 23S Rejeitado pelo senado. Do Sr. deputado José Made :I.S83 . - Autoriza o go- Officio lido em sessão de :1.5 rianno.
vemo para mand ar ad mi t- de Maio de iSS3.

tir desde jã a matricula
e exame das materi as do
! 0 anno da fa culd ade de
direito do Recife o estudante Cí cero de Vasconcellos Cezar .

i9 de Setembro.

239

Proposta

Hl de Setembro.

240

Proposta

,

i 9 de Setembro.

2{J,3

Proroga por dous ann os, com Em 27 de Setembro de i8S2 Da commissão de pensões e
o respec tivo ord enado, a remettido para o senado ordenados.
li cen ça co ncedida pelo go- dond e voltou emendado
verno ao professor da im- em 28 de 1\laio de iSS3 e
perial academia de beiJas se imprimiu sob o n. 7
artes, Victor Meirell es de do mesmo anno.
Lima.

'

!10 de Setembro.

2{J,J'í

DeteJ·mina que os professo- Ent 25 de Outubro de iS82 Da commissa:o de instrucr es das escol as municipaes approvado em P e 2" dis- ção publica ao projecto
gozem, qu anto á vitali- cussão .
n. i23 de iSSO apresenciedad e e jubilação, dos Em 2S de Maio de iSS3 entra tado pelo Sr. deputado
mesmos f a vores que a lei em 3" d iscnssão, oram os Bezena de ~lenezes em 2{J,
concede aos professores ge- Srs. Felicio dos Santos, Be- de Setembro do mesmo
raes.
zerra de Menezes, Andrade anno.
Figueira, Ruy Barbosa, o
proj ecto é approvado.
Em i de Setembro remettido
para o senado. ·
•

,

do governo abrindo Em j!7 de Outubro de iSS2 Dacommissão de orçamento
ao mini sterio da marinha remet tido para o senado, á ·proposta do governo
um credito extraordina rio donde voltou emendado apresentada em 30 de
de 9:635 ~:1.S2 para paga- em :1.6 de Junho de !8S3 e Agosto de !SS2.
mento de divid as de exer- se imprimiu sob o n. 36 Vid. projecto n. 36 de :1883.
ci cios find os nos annos de de i8S3.
iS70 a 1SSi.
do govern o abrindo Em 27 de Outubro de i8S2 Da com missão de orçamento
ao mini sterio da justiça remetlido para o senado, á proposta do governo
um credito suppl ementar donde voltou emendado apresentada em i de
de i 33:1'í4686i3 para as ru- em :1.2 de Junlio de i8S3 e Agosto de iS82.
bricas- juntas· co mmer- se imprimiu sob o n. 29 Vid. projecto n. 29 de !883.
ciaes, despeza secreta da de !883.
policia, etc. , etc. , - do
exercício de i8Si-iS82.

Pende de decisão.

!10 de Setembro.

2{J,6 P~·opost~ do governo abr.indo Em 27 de Outubro de iSS2 Dacommissão de orçamento

ao mm1steno da marmba
. um r.redito extraordinario
de l'í3S:S208287 para as ver:
bas-arsenaes e obras- do
exercício de iSSi-iSS2.

remett ido para o senado, á proposta do governo
donde voltou emendado apresentada em 30 de
em i9 de Junho de iSS3 e Agosto de iSS2 .
se imprimiu sob o n. 37 Vid. projecto n. 37 de i8S3.
do mesmo anno.
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20 de Setembro.

2~7

de Setembro.
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Proposta do governo abrindQ Em 27 de Outubro de i 882 Da com missão deorçameuto
ao ministerio da marinh a rem ettido para o senado, á proposta do governo

um cred ito supplementar
de 326.:736/$7(19 para as verbas - munições navaes,
fretese eventuaes,do exercicio de i88l. - i882 .

j"!O

Andamento

dond e voltou em endado
em i 9 de Junh o de !883 e
se imprimiu sob o n. 38
do mesmo anno.

apresentada em 30
Agosto de !882 .

de

24,8 Proposta fixanrJo as forças Em 26 de Sete mbro de i882 Da commissão de marinha
de teJTa para o exercício entra em 2' discu ssão o e guerra á proposta do
de !883-!886..
art. i 0 , orn. o Sr·. Duque- governo apresentada em
Estrada Teixeira.
2~ de Maio de i882.
Em H de Ouluhro o Sr. Car-~Vid. projecto n. 27 de !882.

los At'ftJnso (mini> lro da

guerr-a).

Ern i2 o Sr. Carvai!Jo Rezende .
Em i6 o Sr . Gonçalves de
Carva lh o.
Em i 8 é approvndo o art . i 0
bem corno os arts. 2° e 3°
e o proj ecto passa a 3" discussão.
Em iO de Maio de !883 entra
em 3" discussão, oram os
Sr. Cantão e Rodrigues J unior.
·
Em H o Sr . Duque-Estrada
Teixeira.
Em 29 os Srs. Carlos Afio nso
e Escragnolle Taunay.
Em 30 é encenad a a discussão a req uerim ento do
Sr. Rodri cru es Peixoto, o
projec to é approvado em
3" discussão .
Em i de Junh o reme ltido
para o senado.
Sanccionado.
Decreto n. 3159 de 30 de Junho
de !883.

20 de Setembro.

2(19 Proposta fixando a força na- Em 30 de Maio de i883 entra Da com missão de marinha
vai para o exercício de em 2" disc ussão, oram os e guerra á proposta do
!883-!88~.

Srs. Gonçalves de Car·valho governo apresentada em
e Carneiro da Cunha .
26 de Maio de i88í!.
Em 3i o Sr. Antonio de Si- Vid. projecto n. iO de i883.
qu eira r e qu ~ r e é approvado o encen am ento da
discussão, é approvado o
art. i 0 assim como os arts.
2o, 3° e 4°, entra em discussão o art . B0 , oram os
Srs. Andrade Figueira e
Almeida Oliveira (minis tro da rnm·inha).

São apresrn ta das as seguintes emendas: ·
•Art.5° § i 0 :

Depois das pa lavras • pelo
conselho naval » diga-se:
« supprimiudo o castigo
corporal• -elim inaudo-se
as mais ex pressões constantes do Una! ào para grapho.
Paço da cama ra, 3i de Maio
de !883 . - lgnacio Mar·tins . - Aflànso Celso Ju nior. »
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~
• Art. o0 § i 0

:

Ao art. 5° § ! 0 - em lo~ar
de - reduzindo - ate o
final, di ga-se - ficando
abolidos os castigos da chibata e da golilha, applicados pelo ci Pc relo n. 8898
de 3 de Março de 1883.
Paço da camara, 3t de ~!aio
de !883.- Can1ei1·o da CMnha,,

«Separe-se o art. 5° e seja enviado ás commissões reunidas de mari rll1a e guerra
~ju s ti ça criminal, afim de
111 ter porem parecer sobre
a ord enan ça penal para a
annada e sobre us cod igos
di sciplinar e penal, organizaclos pelo conselho naval.
Sa la das sessões em 31 de
~!aio de !883.- .Andrade
Figugira. •

Em t de .Junho ora o Sr.
Ignacio IIJartins.
E' apresentado o seguinte:
" Additivo.
« Fica desdeja abolido -ocastigo corporal na armada.
Sala das sessões, t o de .Jun bo
de tH83.- Ignucio J11a1 ·tins.
-

Aff'onio Celso Junio1·. •

Ora o Sr. Carneiro da Rocha.
A discussão é encerrada a
r equerim ento do Sr . Rati sbona, são approvad os o
art. 6° e o requ erim ento
do Sr . Andrade Fi gueira
em ai de r,J aio.
En tra.rn em cl iscussüo os add i ti vos, ora o Sr. Carneiro
da Cunh a .
A di sc ussão é cn ce rr~da a
requ erim ento do Sr. Prado
Pinr entel, é rejt'ilado o
addiliv o abolindo o ca sti go
co rporal na arrnada.
A r e d~cç ão rar a. 3' di scussão
do proj ecto vai a imprimir
sob o n. iO de 1883.
!88:!

28 de Se tembro.

252 Autoriza a mesa r egedora En-. 4 de Jul!J o de t883 re- Da commissão de faz enda.
da confraria de S. Bene- 111eltido para o senaclu.
Vid. nos proj ectos de !888
di cto de Maceió, capital da Pende de dech;ão.
o additivo do Sr. Candido
provincia de Alagôas, a
de Oliveira apresentado
adquirir o terreno de qu e
em 21! de Junho de !883.
carece para a edifi cação
de uma capella, disp ensadas as leis de amortização.

29 de Setembro.

253 Autoriza o go verno pa ra Sancc ionado.
Da commi ssâo el e pensões e
conceder se is mezes de li- DecTeto n . 31 6o de 7 de Julho ordenad os.
cença, co m ordenado, a el e i8 8~ .
José Mililão ele Sant'Anna,
conductor de trem de 2"
classe da estrada de ferro
D. Pedro II.
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4 de Outllbro . .. 255

Autori za o governo para Sancciouado
Da co m missão de pensões e
concede r seis mezes de li- Decreto n. 3!52 de ! 6 de Ju · ord enados.
ce nça , com ord enado, ao nho ele 1883 .
tlleso ure iro da direc tori a
ge ral dos co rreios Joaquim
Augusto da Costa Ferreira.

,

IS de Outubro. ..

Autori za o gove rn o para Rejeitado pelo sen ado. Da com missão de instrucrna nd ar admittir ~ es d e j á Offic io tido em sessão de Hi ção pu bli ca .
á matri cula do ! 0 anno da de Maio de 1883 .
f>~c ul da d e ll e direito de
S. Paulo o estudante Alberto Ba rros Franco.

•

9 de Outubro ...

!88~

256

~60

A Autoriza· o govern o a des- E1n 18 de Outubro de !882 Da comm1 ssão de fazenda
pender pela verba-culto a pprovad o em i" discus- ao projecto do Sr. depu-

pubti co - o qu e fôrpre ciso são.
para o res tabelecim e11to ela Em 211 do mesmo mez a ppromatriz de Campo Grand e, vado em 2" disc ussão.
fr eguezia do muni cípio Em 25 de Junbo de !883 enneu tro .
tra em 3" di scussão. Oram
os Srs. J •ão Penido, Andrade Fi gueira, Bez•·' JTa
de Menezes e Ferreira
Viann a .
Em 26 de Junho é apresentado o seguinte substitu-

tado Bezerra de Menezes
em 6 de Ou tubro de t881 .

ti VO :

<Art. i. 0 E' o go verno a u ·
torizado a mand ar orçar a
des peza necessari a para a
reconstrucção da igreja paroc bial de Ca mpo Grand e,
no rnuni c.itJio neutro, e a
mandar a prli ca r a essa
obra a necessari a ve rba
de obras publi cas e culto
publi co do ministerio do
imperio.
Art. 2. 0 Revoga m-se as disposições em contrari o.
Sa tn. da~ sessões , 26 de Junho
de !883. - Feticlo dos Sant os. -João Penido . •

Oram os Srs. B ez•~ rra de Menezes, And rarJe li'i guei rn,
li' e Iicio dos Sa ntos e DuqueEstrada Teixeira.
O projecto é prejudi cado e
ap provado o substitulivo.
Em lt ele Julh o re metti do
pa ra o s ~ n aclo .
l'"ende de decis ão.

•

!2 de Outubro. . 26 i

.Proposta do gove rn o abrin do !!llancc ionado.
Da com mi ssão deo rçamen to
ao minislerio dn. guerra Det:?·eto n. 3160 de 30 de l u - á proposta elo governo
um credito su pptem entar nho de ! 883 .
ap resentada em ~de Ou-

de 32i: 0 0 0~ pam as verbas
- co rpo de sa ude, etc. el o exercício de 1 88 !-188~.

tubro de i882.

•

12 de Outubro..

262

P1·opostct el o gove rn o abrindo
ao m ini slerio dn guerra
um credito supplementar
de i \12 :722!1672 pa ra oc correr ao paga mento das
di vi das de exen:icios Iin<l os, etc.

•

!3 de Outu bro..

263

Concede aos menores Car- Em i 4 de Setembro de ! 883 Da co mmissão de fazenda .
Jota, Maria,.José e Noe mi a, renJ t' llid o para o senado.
netos do fall ecid o chefe Pen d e de deoisã o .
de esquad ra Antoni o Felix
,
Corrêa de Mello, repartida mente, o montepi o do
referido official.

En1 27 r! e

Outu bro de !882 Da com missão de orçamento
remet. tirJo rara o se nado, á propos ta do govemo
de onde voltou omencl aclo apresentad a em 4 de Ouem i 2 de Junho de 1883 e tubro de i 882.
se impri miu sob o u . 30 Vid . proj ecto n. 30 de t883.
de ! 883.
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i882

o

i9 de Outubro ..

Da com missão de pensões e
265 Approva a pensão de 500 réis Sanccionado.
di arios a qu e foi elevada a Decreto n . 3i7õ de H de Ju- ordenados.
de /í,OO réis qu e foi conce- lho de i883.
dicla ao soldado Anton io
Bezerra, de conformidade
com o decreto de 7 de Outubro de i882.

20 de Outubro •.

267 Permi lte a Hugo Vi eira Leal Rejeit.ado pelo senado. Da com missão de lnstrucção
a matricu la em qualquer Officio lido em sessão de 28 publica.
das facu ldades de direito de Maio de i883.

do Imperio.

20 de Outubro ..

268 Autoriza: o governo

para Em 22 de Junho de 1883 Da com missão de instrucção
passar titulo de rejeitado pela camara.
publica .
pliarmaceutico a Miguel
Offerecido cumo emenda
Arcbanjo dos S<tntos e
pelo Sr. deputado RodriTil eo tonio José Rabe llo,
gues Peixoto ao projecto
n. U de :1.883,
depois el e prestarem exame pratico na facu ldade
de medicina da côrte.

20 de Outubro ..

270 Proposta do governo auto- Sanccionado.
Da com missão de orçamento
rizando ao ministerio do Decreto n. 3:1.62 de 30 de Ju- á proposta do governo
imperio a mandar pagar nhq de :1.883.
apresentada em !Q de Ouas dividas de exercícios
tubro de i882.

m~nda'r

findos na importancia de

23:274~328.

))

íl3 de Outubro .•

271 Autoriza o governo para Em 23 de Outubro remet- Dos Srs. deputados José
contrata r a construcção do tido á com missão de com- Pompeu e outros.
prolongamento da ferro- mercio, inclustria e artes . Vid. projecto n. 23 A de
via de Baturité até o vall e Em 28 de :Maio de :1.883 offe- 1882.
·
de Cariry e diversos ra- recido pelo Sr. deputado
maes .
Pompeu com o subs tituti vo
ao proj ecto n. 23 A de
:1.882, e a requcrimen to do
mesmo senbor remettido á
commissão de commercio,
indu stria e artes para dar
parecer.

2.\ de Outubro • .

272 Autoriza o governo para Sanccionado.
Projecto iniciado no senado.
fazer c.omputar na reforma Decreto n. 315/í,· de 25 de Juconced id a ao conego te- nho de 1883.
nente-corone l capellão Manoel da Vem-Cruz o tempo
das I icenças que gozou.

25 de Outubro ..

27<1. Releva a u. Maria Luiza Pa- Em 4 de Julbo remettido Da commissão de fazenda.
clleco Barboza da pres- para o senado .
cripção em que incorreu P ende de decisão.
para receber o meio soldo
de seu falle cido pai o major rerormado Manoel Antonio Pacheco.

INDICAÇÕES, INTERPELLACõES E REQUERIMENTOS
ADIADOS OU AFFECTOS ÁS Cm1MISSÕES

•

9

•

Indicações, interpellações e requerimentos adiados ou affectos ás commissões
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29 de Maio ...•. , Requeiro qu e o governo in- Em 29 de l\laio adiado por ter Do Sr. deputado Rodrigues
for 111 e qual a renda COJH que pedido a palavra o Sr. Lou- Peixoto.
~:oncorrem para o Estado
r enço de Albuquerque.
e para a prOVl!JCta os utunt•
cipios de Ca1npos, S. João da
Barra, S. i<idel is e Maca bé,
deveud o ser discrimiuada
cadn. urna das verbas com
dedarattão ue suas foul es . "

29 de Maio ..•. . • Requeiro que se requisite do Em 29 de Maio adiado por ler Do Sr . deputado Andrade Figovenlo, por tnlerm edw do pedido a palavra o Sr. Zama. gueira.
ministerio da fazeuda, a relação circums tan ciada dos
dona li vos feito; ao Estado
depois da lei de 28 de Outubro de i877, que JJrovidenciou no art. iõ sobre sua
applicação, bem como sob re
a execução e ues liuo que a
eUes têm sido dados. »

i

de Junho ..•• « Requ eiro que, pelo minis- Em i de Junho adiado por ter Do Sr. deputado
teno competenle, se peça m pedido a palavra o Sr. Ignaao governo as segum tes 111- cio Martins.
forlllaçõ es :
Qual o cred ilo annualm en te
dislribUidO á tb eso uraria de
fa zenua tio Pará, desde o
!lxercicio de i878-i879 até ao
correu te, para Iomec 11u ento
de fanlamen Los, eq uipamentos, etc. (exclu sive o da
etapa) ás praça s das guarni çues da dita prOViUCia, ua dO
Amazonas, PiaulJy e Maran1Jão9
Quaulo3 eram fardados na tolalidau e por 111 eio de taes
foru ecim eulo>, an tes da remoçlio do H'' baia! llào de infantaria e sua substitui ção
pelo i5° e quantos depo is
des ta 9
Qual a divida de exerc ício
findo proveni ente dos tuencionad os forn ecimentos até
ao fi111 do ext:rc iclO de :1.881 a
i882 9

~l ac-D owe ll.

.

Os co ntratos de ar rematação
de iO de Julllo de i882, i2 de
Jan eiro e 20 de Abri 1ue 1883,
ce lel.>rad.o:s naq uell a provlnr. ia, furam pontualmente satisfeitos pe lo governo de11tru
do exe rcicio e, no caso con trario, qual o tn oli vo de seu
.JliiO CU111pl"i11Jenlo9
Quanto se eslá a dever a:o arr ema tante por con ta ou saldo
desses con tra tos 9

I·
lt
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Qual o estado do cred i lo votaclo na respec tiva verba do
orçamento vigente e o de
que foram distrilmidos a sobrcdila th esouraria?
Como tem o arrematante
dos forneci 1nen tos cump rido
suas obrigações e desde
qu ando é fornecedor; si já
lh e têm sirlo rej eitad os objeclos foroocid os e lh e hâo
sido impos tas as mu ltas estipu lad as? •
i883

2 de Junho ..... <Requeiro que o reg ulamento En1 2 de Junho adiado por Do Sr. deputado Andrade Fi-

para a cobranç;t do imposto
do se llo mandado executnr
pe lo decreto n . 89~6 de 19 do
mez finrio, seja cnvi~do á
com missão de fn enda para
in ler pôr parecer sobre o
mesmo reg ulame nto. •

ter pedido a palavra o Sr.
Candido de Oliveira.

gueira .

2 de Junho ..... " Req ueiro qu e se peçam ao Em 2

governo, pelo ministerio da
faz enda:
L o Cóp ia das inslrucçõPS dadas ao consellw iro João José
do Uosa rio , pa ra a rea li zação
do e1npres lim o contrahido
em Lond rcs em Janeiro do
corrente anno;
2. o Oec laração da ajuda de
cu:; to e gratifica ção ahonad<i ao rn es111o COIIselheiro
par a o ri cse m pen lJO dessa
COIII IIIÍ S>'àO ;
0
3. Dt'c laração das vantngrns
que res ullararn , para o l.h eso uro naci11nal , de ser o emprestilllo alludid o negociado
por u "' ern prr gaclo rlo rn esmo lli eso uro, para esse fim
Jfl all claúo á Europa e não
pelo enviado ex lrao rdin ario
doflra'liln a lnglaterr", C111110
fora rn t •dos os empresl.im ns
hraz il eiros
an terionll ellte
contra !lidos em Lond rcs. •

d~ Junho ad iado por Do Sr. depu lado Go mes de
ter ped1do a palavra o Sr. Castro.
Aiio n so~Celso Junior.

2 de Junllo ..... « RPqu eiro qu e sp r equi site rio Em 2 de Junho adi ado por Do Sr.

gc.ve rno, por in tenned io ri o
m in isterio da faz enda, cópin s elos teleg- ra 111 rn as qu e
IW,e foram diri gidos J,;e la
cornmissáo ct> nlml do cu nrmr rcio e pê lo presid ente da
provín cia dn Paraná, acerca
d <~S CJIH'Slõ•'S r e l aliv<~s
au
reg ul a menlo
promu lg" do
para execuç~o ·da l•·i qu e
creou naqu ell a prov íncia o
i m pustn rle i \f % sobre o
val or das vendns dos es tabeleeiu rentos com merciaes.»

•

terem pedido a palavra os
Srs. Soares e outros.

deputad o Ge neroso
Marqu es .

2 de Junl!o ..... • Rrq uf' iJ'O qn e se so li cite do Em 2 de Junho adiado pot· Do Sr . deput1tdo l~e li c io dos

gow rn o inform ações s" bre
as provid e n ~ i ;ts qu e te111 l •·nwrlo ou prl'le11d e tornar
acerca das represe nt ações
feitas em div Prsa s épocas ,
cunlra·a co bra nç;t i!lega I dos
irr:pos tns de importa ç~o e
expo rla ção 11as nr esas d·· renda s da B<~ 11 ia, ri e genr·ros produzidos na provín cia de ~linas, uu desp:1c lwdus para
consunJO da mesma . »

ler pedido a palavra o Sr.
Carneiro da Rocha.

Santos.
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2 de Junho .•.•• Requ eiro que, por interm edioiEm. 2 de Junh o ad iado por Do Sr. deputado i\lac Dowell.
do mini ste rio da ju sti ça, se ter pedid o a palavra o Sr.
solicite da presid r ncia da Adriano Pim en tel e outros .
prov i nci a do PHa, que inform c qu a l o motivo por
qn e não providen ciou , na
fórma do art. :1 53 do cocl igo
do processo crirninal, sobre
a rep r·rsrrlt'lção rlocum entnda relativa a falsidade da
elriçiio da parClch ia dr Faro,
prClcerl iri a em 29 de Deze mbr·o rle :1881. a qua I I h e fôra
dP.Vo lvid a rl rs tn cama 1·a?
R eq~:ei ro rnai ' que, pr lo rn ~ s
mo mini strr io, se inforrn P.
si o tr nen le-coro n81 do 26°
batalhão da gua rda n ~c io
na t do municipio do Púrlo
rlr; ~loz e <;o nze!, Joaquim
DnHte Rodrignrs Souto,
prrstou juram ento e tomou
pos~e dentro do prazo lega l? »

•

2 de Junho.· ·· " Rrqn ei ro sP. prc,:am inform a- Em 2 de Junh o adiado por ter Do Sr. deputado E . Taun ay .

•

•

>

ç.õrs ao governo , quars as
provirl en cias tomadas pa ra
dPllP il nr a epid r mia da febre
ama rPlla P. ohstar a. co ntinu ação dos se us estragos
nes ta ca pital. •

pedid o a palavra o Sr. Fedos Santos.

l! CJO

9 de Iunho .... "Rrqn r iro qn e se prça m ao E1n 9 d ~ Junho adiado por Do Sr. deputado Gomes de

govr rno p•· lo mini<t r r·io na
agricultura, informa çii P.s sobrll a exrc r11·ào qn P. tevr. o
con tra to cr lr hr·arl o pelo goVPI'Il O impr rial com a em prrza ne n ~ve!!açiio a vapor
e rrtrP. o Rio ne J:111 eir·• e
New-York, na pnrt.P. rr laliva
a esca la. rio por lo ri a cirlarl e
de S. Luiz. r·nrita l da província do Mara nh ão . »

9 de J.unho ••.. " Requ eiro qu e se pera. ao !!O -

vrrno, por intr rm rn io do
min isfp.r io rla fn r n,1 a, rópia
dos nltim o~ offi r ios rliri !!idos pr. lo ~ctnal in ~ p oc t. o r rl a
alfand Pfla rta Pa r:rh yba rlo
NortP., a rr~p r i to do estado
desta r eparti ção .•

ter ped rdo a pala':r~ o Sr.
AfiC!nso Penna (mmzstro da

Cast ro.

agnwltu·l'a).

Em~ de
p e~ rdo

Junh o adiado por ter Do Sr. deputad o José Basson.
a palavra o Sr. Carnerro da Cunha.

:lõ de Junho .... • Requ eiro qu e sr}am soli ci- En~ Ui de Junho adiado por Do

•

tartn., as srg uintes informa -

çõe~ :

L 0 Quantos l<ilorn r lrM nr via

per·manrnt.r rs lão coflcl uirl os
no prolnngam r nto dn ·estra na rl e frrro rlo Ber ife ao
S. Ji'rancisco, al é rn ria r sta ç:l o
- CatenrlP.; qnanlns !1 :1 friTOvia rl e c~ ru ~ rtí ; e em que
dat a e lerrrros fni r r~o lvirla
pr lo govrrno a que ~ l ;i o re lativ a á qualidarl e riP InS iro
a e m pregar n aq uelles kilometros'i'
2. 0 Que rlrstino vai ter a ponte
prov isoria wrJ' lrnid a ~o hr e
o ri o Una , srn va h•r. IJen)
co mo o ria r on te sobre •o
sa ngrado n rodo açude da coJonia Izal.Jel?

terem pedrdo a palavra os
Sr·s. Ca ndid o de Oliveira e
José lllarian no.

Sr. dep utado Iten riqn e
Marqu es .
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3. 0 Já foram forn ec idos pelarepar ti ção fi sca l, nos termos e
prazos estipular os 11 0 resprcti vo contra lo, os trabalhos graphicos das obras a
execu lar naq uellas duas
ferro-vias? •
!883

l.8 de Junho .. .. , Requeiro qu e pel o minister·io Em l.8 de Junh o adiado por Do Sr. deputado Fernandes
da JII Slr ça se peça ao gove rno ter ped ido a palavra o Sr. de Oliveira.
por cópia os depoimentos de Candido de Oliveira.
D. Ar1r P!i a Carolina de Souza
e de Presc ili ana ~lar i a da
Concei ç:io, pre,tad os na subdelegac ia do Engenho Novo
desta cõ rte, a re,Juerimento
no cidadão ~Jan oe l Antoni o
Pinto."

,

l.9 de Junbo . •. . "Requeiro que se req uisite ao En1c l.9 de Junbo adiado por Do Sr. deputado Gonçalves
g-ov,' nt o as seg uintes infor- terem ped ido a p:tlavra os Cruz.
mações :
Srs. Carlos Affonso e Adriano
Pelo m inisterio da ju sti ça .
Pimentel.
L" Qual o motivo Jlorqu e não
fo ram cumpr id os pe lo presi dente do Pará os av isos elo
miu isl erio da ju s ti ça de 21>
de Outubro rtr. l.8i9 e do Jll ez
de Ma rço de !882, sobre a extincção de quilombo no
Pa rá?
2. 0 Pensa o governo que a troca
do llata lhão !5° pelo H 0 de
infa ntaria habilita o presidente ri o Pará para extingui r
esse qu ilom l10?
0
3. Que provirt encias pretende
tornar o gnverno pa.ra rrslabelecer o imperio da lei e a
garantia da ord em e da segunlrrça publi ca na comarca
de C1u1 età, arne~çarl a pela
toleran cia do qui lo1n1Jo?
··
Pelo nlinislerio ela gue rra.
Qual o 1notivo por que nã o foram curnpridos os avisos
desse 111i11isterio expeclir!os
ao pr Psid enie rio ~I~ra n!Jão
no a 1111 0 rl e ! 882. sobre a remes,;a ch~ 60 praças de Iin i1a
para o l'n rá?
Pelo rnini sierio do imperio.
Qual a exec uçã o qne teve na
p1·ovin cia do Pará o flnal rio
avi so desse rninist eri o, n. 312
de 27 de Junho de !88:1? »
25 de Junh o ..•. • n equeiro que se requi site do Em 25 de Junbo adiado por Do Sr. deputado Adriano Pigoverno, pelo m ini ste:-io da ter peclrdo a palavra o Sr. mente!.
ju sti ça, as seguin tes infor- Mac-Dowell.
mações :
Qual o res ultado flna I rlo processo i11 stnur~do ex o/ficio
con lra o cidarlão portugu ez
José de Oli veira, pronunciado a 3 de Junho elo anno
proxi1110 passa.rlo no a rt . 205
do codigo CJ'irninal. pelo
facto de ter sido ferido por
um bni no dia iO de Dezembro rl e :188!, na cidarle de
Santar 111, provinc iarloPara,
o cidarlão Franciseo de
Araujo Lirnn Penna.
Em qu e estado se acha o processo a que responde no fôro
COIIllllUlll daqu ell a comarca
o ex- rle l'3garlo de poli cia Antonio José Rebello, por crime
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d~ homi cidio, praticado por
agr ntes da força publica na
pessoa de urn individuo inll iciado em cr·ime inafiançavr l, em ac lo de resistr nr.i a
arrnad~, como foi rer.o nhecid o pelo tribunal da relação
de Belém, no processo de
r es p om~ fti I id ade
anteriormente mov idocont ra aquell e
delega do. "

l.883

26 de Junho ...•

"

4 de Julho ••. .

"

4 de Julho ..... • Requeiro se r equi site do mi-Em 4 de Julho adiado por ter Do Sr . deputado Andrade Fin istr ri o da mr. ri n ha in for- pedido a p~lavra o Sr. Can- gueira.
m ~çAo si rrcr>heu notiria das
dido de Oliveira.
concl irõrs dP naYegabilidade
do Riaclmelo, qu e acaba de
se r lançado á ag ua em Londre<, rc: si expedru ordem snsp end~ nrl o a con~ trn cçii o do
011 Lro enco u raça do qu e Ir a v ia
sido e n comm~nrlado pelo
mesmo lypo daque lle 'i •

•

{J,

•

9 de Julho . .. . • R_Pcr twiro ~e :Jeçam infor ma - Em 9 de Julh o adiado por ter Do Sr. deputado E. Taunay.

de Julho •. ·.

c

Requeiro que se peça ao go- E m 26 de Junh o adi ado por Do Sr. deputado Gonçalves
vern o cópias das aclas das ler· pedido a pa lav ra o Sr. Cruz .
conferenc ias do tribun a l da Ad riano Pimen tel.
relação de Belém em que
fnram jul gados os recu rsos
ele i tornes, recorrcn tes Anronio Lustoz;;. de Lace rd a
Mar.a hyba e Canrlido de OPus
e Sil va e rrcorr id os o jui zo
do 2° di stri cto criminal e o
bacharel Joaqu im I~rnac i o
An wzonas de Almeida, em
Dezr. rn bro de i882 e Janeiro
da i 883. •

Rrq ueiro se so licitem ao [! O- Em 4 de Julho adi ad o por ter iDo Sr. deputado Franklim
vp r·no, pOI' intf> rrnrdio do perl rdo a palavra o Sr. Gon- Doria.
rn i 11 islerio da ag ri cu I tu r a, çal ves Cruz.
·
a~ sPguin les info r maçõe~:
l.. 3 Si a inn ovaçào do contrato
rr lativ o ~ cnns tru cçiin ria
es trada de ferro de Belém a
Urag~ nça foi feita ern con>eqn encia da lei prov in cia l rio
·,
Pará, que deu rara isso au-·
tnrização ao presidente daquPIJa prov incia.
3
2. Si o gove rno concecle u á
dita ern prPza caução de garant ia de juros ou qualquer
outro favo r. "
c

c

Rr qur iro se rrq uisil e do mi-E m 6. de Julho ad iado por ter Do Sr . deputado Andrade Fi nister io da agr icu ltnra, com - perl iclo a pa lav ra o Sr. Can - gueira .
m ~ r t: io e ohra s puhli cas indido de Oliveira .
forn raçiio si é exncto rer-se
v r ri fi ca ri o, na rend a do rorl'Pifl d e~ t a cõr tP, a lgum desfalqne, e, na affi rma tiva , a
quanto monta 'i •
çoes ao gove rn o: qun es as
pro v iri P n r. ia~ tomarl ~s para
ac udir à ep idemia rf rberibel'i
quP assa ltou as trirolaçiiPS
dos na vios da esquadrilha
de rvol uções nos mares do
norte 'i •

p~dido a palavra o Sr . Can dido de Oliveira.
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9 de Jul ho ..... « Req ue)1·o se peça m infor- Em 9 de Julho adiaria por Do Sr. deputado E. Taunay .
m ~çõe s ao govrrno sobre
t er pedido a palavra o Sr. C.
as propostas de compra de de Oliveira.
potv ora ao ministeri o · d~
guerra e qu al a qu e foi
aceit a . »
9 de Julho •. . .. « Requ eiro se peça m inform a· Em 9 de Julho adiado por ter Do Sr. deputado E. Taunay.

ções ao gove rn o qua l a differença e a ug1n ento de gastos, por p:nte dos cofrPs publi cos, entre a hos pr. da.ge m
dada hoje aos imuli grantes
na ilh a das Flore., , e a
qu e a ntPri urmente proporciona va a 1J u s p1~ d ari a parti cul ar subve ncionada pelo
tiJ esou ro ? •

ped ido a palav ra o Sr.
Oliv eira .

c.

de

-

»

9 de Julho . ..•• " RPqu eiro se peça m inform a- Ern 9 el e Julho adiado por ter Do Sr. depu.tado E. Taunay .

•

9 de Julho..... « Requ eiro qu e o mini steri o Em 9 de Julh o adi ado por ter Do Sr. deputado Perelti.

•

9 de Julho . .... " Rr qu r i ro qu e pelo m ini steri o Em 9 de Julho adiado por ler Do Sr . deputado Per ettL

ções ao gove rno sobre a co uve ni encia ou não da internação, durante o verão, dos
j,,, ,,,i gra utes, se nd o a respeito ouvid a ajuuta de uygiene, com urge ucia . •

da ag ricultura inform e:
Como se ex pli ca o au gmPnlo
dt ~ cap it a l ri as C0111panlli as
o r g<~ ni za d as pa ra os .eugeuiJ os reutraes, a lé1 11 do ca pital ga ranlitl o pa ra os mPsmos enge 111J os, e quantos enge " h os c ~ n tra es as tão sendo
co nstruidos ;
Qu eu1 lhca Iisa essas con stru cções, qna t o meio por que se
vr rirl ca a realid ade ti o capital gasto, e si e> te 111 eio
é emca z para impedir augrne nt os s imul ;~tl os;
Si o- contratos fr i to< com os
ag ri •·uttores são su ffi cien tes
p ~ r a qu e os engr nh os cr. ntraes ern qu alf(u er· tempo
prod uzam a qu antidade de
assuca r exi gida. »

da ag ri cultura informe- se :
Qu anto se tem des pP. udid o em
reparos de dr ag<~s a té esta
da ta, di scriminand o-se a
qu a nti a r mprrgatla rar a o
fim , em cad a uma delta s ;
e" ' qu e tempu f'< ,ram c"mprad •S e <sas dragas e construí da n1n a;
Qual a differPnça de pmfnndi da rl e, no porto do 1\ Pcife,
r eg istrada nos rlou s p• iln Piros a nnos dt! nH:IIwrarn r. ntos e qu a l a qu e se observa
ac tu alm ente ;
Si l1a ou nii o logHes em qu e
es>a profundirlad o lenh a rlim in :li do a fa !la de tra balllns ;
Q~a l o pP-:;soal empregado na
co use rv açào do 111 a leria I e
dns trabalhos do r~t e lh o ra
mento do porto, envlandoS< ' cópia rios ;• s><' ntamentos
dos livros de P- ntprrgatl os e
oper;tri os e as folhas dP paga lu enlos nos dous ultimos
exercícios ;

pedido a palavra o Sr . C. de
Oliveira .

pedirlo a pal avra o Sr . Leopolclo Cunha.

pedido a palavra o Sr . Ul ysses Vianna.
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Porqu e as duas dmga s que
se aclrarn em bom estado
lra!Jall ram com frequentes
inl e rr upções;
Qun I o proclu cto de trn bal h os
particnlirres , que se fazem
na repartição a llurli rla, a lêm
do prod ucto da co"s lru ~ção
de unra dra ga nlli feita por
uma emprrza pnrti cnlar;
Quars os rnov eis qu e tê m s iri o
comprados para <r. repartição
nestes u i limos annos;
Porqu e os cárs não têr:1 sido
conservados ?•
i883

10 de Julh o.... . • RPque iro

SP, pPçam informa- E•n iO de Julho adiado por Do
r . deputado Escragnolle
çõr.s no r n ini ~terio ria gue r- ter· perlirlo a pala vra o Sr . Taunay.
ra snh re as n l ti rnas nonr en - Cand ido de Oliveira.
ções de onicia es arrrgirn•·nl:rdos oara cornm issões qn e
lh rs não r.ornprt.inrn, a::rgravando-se a in da mais a d rsorrl e m que ex istP nesse
ramo d!-l serv iço militar.»

•

iO de Julho . ... • RrrJuriro se peç~m infMma- Em iO de Julho adi ad o por Do Sr . deputado Escragnolle

»

iO de Julho .. . . « RPqu eiro se ·prcam infor ma - Em. iO de Julll o ad iado ror Do Sr . deputado Escragnolle

»

:1.2deJulho ......

•

i2 de Julho • •. . " R"rJUP iro se peçam informa- E m 12 de Julho adiado por Do Sr . deputado Escragnolle
çõAs ao govpr11o snhre a rl Ps- ler pedido a palavra o Sr. Taunay.
peza já fri 1a pPia ho~r>Nln ria Bezena de lllenezes .
rlos immi qran trs. cl rsrle qn e
foi aberta até hoje. co m indh·irlu nçii o do pessoa l all i
empregado. »

çõrs no gov r rno si .i~ foram
en lrrg nesans orprnrios elesprrl iJ o~. r.m i 878. rios n.' sena Psrhr Bahia e Pe rna rnbnco,
as qnanlin s com quP. haviam
enlrr,olo para o monte de
pensões .»

çõrs ao govr nio: po r qu e
prf'ÇO foi c•' ntrntarlo o cru ?.itflnr' Affonso Ce'so ; si as
m~dPiriJS emnregarhs na sna
cnnstn1rção fóra.m pr ln custo cPrlirlas pelo ar~en a l de
mnr inh a; por quanto, rlepoi s ele promp lo, o ava li ar am os peritos; pnr' qn e ra zão pas;;ou a pPrtencer ao
mini sterio da faz enrl a, e que
somrna custou, afinal, ao
thesouro nacional. »

10

ler pedido a pala vra o Sr.
Candido de Oliveira.

ler lled ido a pal~vra o Sr.
Cand tdo de Olrv etra.

Taunay.

Taunay.

peçam , com ur- Etn i2 de Jnlll o ad iado por Do Sr. deputado Escragnoll e
gPnc in, infonn nções ao g-o- te r pedido a palavra o Sr . Taunay.
v Frn o rl e qnars as prov i- João PeniJo .
rlrrwias romndas, afim el e
obs; ,,,. qnr a febr P amnrr lla
transponha a rsln~ ãn invr>rnnsa e . e a vigore dll modo
Jnsl.imavrl. aprnas começarem os mczes ve rn aes . »

R eq n•J iro~e

i2 de Julho.. ... • RPq neiro qu r sr prça ao mi- Eu1 i2 de Julho ad iado por Do Sr. depu lado Soares.
nistr rio ria faz enrla róp ia rlo ter pedido a palavra o Sr.
re lator io rlo ront:•dor do Alves de Arauj o.
tlr esonro Or. Francisco AUgus to ti e Al me !da, rPia I ivo á
faltn rlc pagarn r. nlo rle sr ll o
da rnmna nlria Lropoldina,
nos rrr.ihos por· quanti as rP.cehirlas no seu escriplorio
des ta côrte.•
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i 3 de Julh o • .••. Icc HerJ ne iro se peça m in for- Em 13 de Julh o adiad o po r Do Sr. deputad o E. Taunay.
111ações ao go ver11 o·si n en- ler pr rl1d 0 a pa la vra o Sr.
ge nh ri ro- chefe da es trada Candido de Oliveira.
de rod agr m IJ. Frá ncisr·a sati sfaz os rrqu1 , ilos l r~a e s ,
a p1:ese nta'ndn cn rt a de eng-enh e iro ou ducum ento a nalogo co rreS lJO nd en te . »

I

•

:1.3 de Julho •.. . • a Req ueiro se prça m ido rma- Ent i 3 rl e Julh o ad iado por Bo Sr. deputado E. Taunay.
çõc·saogo,·ern o, qu a l a raz<in ter pedi do a pa l.avra o Sr.
por que 11 ~0 se deu rxer. n ç~o Candido de Oliveira.
ao dt!e reto n.. 30'.5 ,Jr 22 rl e
J1Jneiro tl r !883 . lJU e creu u os
di st ri r. los nav aes, e si jul ga
des necessH ia a rr f11r111 a do
r P.gu la lll enlo di ~c iplin a r e
eeumo11 1ico da nJ ariii!JH, r mbora ·seja do a Dno !!le 1796. ,

»

i6de Jul ho..... ' neq ueiro se prçam ao go-Emi6 de J ulh o adiad o porDoSr.d eputado E.Ta unay.
ve rn o info r m~çõ es snb re os ler pedid o a pa lav ra o Sr.
tr a ha lh os a fazr r p~ ra ~a - Mafra.
ranlir n. boa pra ti ra bili rlad e
d<t lla rra da Lag un a e com pl e ta s r g ur~ n ç a el o porto el e
!111 h iluli <~ , n ~ prov in cia de
Santa Ca l!J<;rina, se 11do ouv.rla a opiniii-o rla r r pn. rli ção
ll ydrog raphicad a marinlw .•

»

i6 de Julho ..... « P. r qu eiro se prça m inform a- Em i6 rle JDlb o adiado por Do Sr. deputado E. Taunay.
ções ~ o gov ern o qu ;1es a~ ll·· r pe1iido a pala vra o Sr.
pro v icl r n c i a~ l0111 adas pa 1 a João PeniJo.
a ta l li a r a ep id enli a dn. vari ula que es là grassa ndo com
i n t ~ n s id a cl c•, sob retudo na
zo na da c id ~ d e no va . e seja
ou vida a junta de hyg iene.•

•

{6 de Julho ..... cc Requ eiro se peçam infor ma, Em i6 de Julho 'lldiado· por Do Sr. deputado E. Taunay.
ço,' s ao gov e rn o si prelenlf e Lc~ r prrlido " palavra o Sr.
entrega r a c on s erv a c~o el o Candicl o de Oli vei ra.
passe io pulili co e ri o 'pa rque
el o Ca mpo à ca n1ara nluni eiral , qu e, se m rPddil os
C Orr o • ~ p n nd ~ II[ P S ~ fa 111a TI li S
e 11 en r ~os, n ~ t· u1·a 1nw nt e cl r ixa rà ~o a lla nd ono aq'' "ll es
l og r a rl u ur o ~ pu 1J ii cn~, qu r ta·
ma nh as sou.J•uas custa ra m. »

,

16 de Julho . . . . . a RNJ n"iro se p rç~ m infnr- Em 16 rle Ju lho aili ado pnr Do Sr. deputado E. Taunay.
n1 ~ Ç õt>s ao govr rn o si pretr r ped id o a pal avra o Sr.
tenrlr rli slri buir pr lns cor pos Ca ndicl o de Oliveira .
de a rtilh a ri a o ~ rm a; , , e n to
Knlp fl , o qu e fôra 'e Inda
~ conve ni e11 ci., ou ~ rlll ~zena l-o, e q uan to custa rá. a
consl ru cçào desses arrn azens . »
18 de Julho .. ... « RRqn e.iro se prça inform a- Etn iB de Julho adi ado por Do Sr. deputado E. Taunay.
ções ao g-m·e rn o, q11 aes as ter pe did o a pa ln.v ra o Sr .
pr n po ~ l as alJ,·rta,; p<
ll'<• n fur- ~J a rtim Francisco Junior.
II Ct: i!II Pnl o rf e lllllll iÇÕPS rl e
hocca pa ra a a rm nda .e 1n qu e
01rle 111 fora m c l n.~s in ca cl as
pe lo rnns, ·llln de colllpras e
tlu a l a preferid a. "

•

20 de Julho .••.. " Rrqnr iro se 11eça có pi a nas Em 20 de Julho adiado por Do Sr. deputado E. Taunay.
ac:las dn ron>e ll 1o ri r. c·o111- ler pedi do a palavra o Sr.
pras, rr lnliYa s no fo rnec i- Candid o de Oli ve ira.
11 :8111 0 ulli111 0 da Tll a rillil:t r
qunl n opini ão rio 111 Psmo
co11 se ll1 0 a rr speilo el a aceitação das propos tas.•
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20 de Julho •.. .

Reque iro que, por interm e_I E•n 20 de Jull1o ad iado po r Do Sr . de putado Go nçal ves
dio rlo 111i nisterio do i mpe - te r pedirl o· a pa lavra o Sr. Cru z.
ri o, se requ isi te do gove rno ~! a lta .Mac hado.
as s.·gui n tes informações:
L • Po r q ue o preside nte do
Pa r::i , te ndo devo lvido á asse nl bléa le!!is la li va prov incia l 110 tl ia i 6 de Abr i I o pro jecto de orçame n to da recr i a e des r rz<t 11a ra o exr rcil:io ele 18 ~ 3-188~ e tend o
sitl o encer r<t da a sess~io da
n1 es ma a>se nJ b!éa no dia -1 9
do mes mo 111 ez, não a CO II ·
v0r.ou ern ses:< ão extrao rd ina ri a para o firn de obter o
or.ça men to do exe rcic io que
comr.ço u em 1° do cun ent e
rn.ez ?
2. • S ·rão reg ul ares a co hra nca
de i1npos 1us e a d!'C • etaçfio
de rl e,; peza po r eiTe ito d e
u_m a si 111 pies por w !'l a do pr r.Sid ente da prov in cia , desp.rez:tn do os mei os de· pro -/·
v o~a 1: o vo to dn poder legi-sla ti vo prov in cia l ?
3 .• Pu r q ue não tem sido jurame ntada a cama ra mutl icipa l da vi/l a da Cac iJ OP ira,
da prov incia do Pa rá, e /r i ta
em vi rt utl e da lei n . 3029 de
g· rte Ja ndn>de 188-1 ?
4..• Quaes os IIJUIIt eipios da
/
rn es.tn a prov in cia ad 111ini·strados po r ve reaçõ-:s e/e 1tas
anteri <.J rtn P. " lte au reg i ttt en
da ' •' i n : 3J29 e q u <~ l -o tn oti vo rJe ra i ta de eX•' Cução do
a rt. i 9f do regu la nt e ll t" de
J3. de Ag-o,;[, , em r elação a
esses IllUni c ipi us? »
«

I

24 de Ju•l'ho .••• « R·•qu eiro se peçam infor ma- lllln 2~ de Julho acHado po r Bo Sr. depu.tad o E. Taunay. I ,
ções ao govP r nu suh re quaes ter pedido a palavra o S·r. ·
as prupo,tas a pre,P itl atl as Can·d·iúu de O!'i ve ira .
pa ra as ollras fia nlfa nd e!-!a
el o Dester ro, pro vi ncia de
·San_ta Ca lh a rin a, p, qu a l a
r azao _por qu e foi prde rid a
a

IJJ rt ts ca ra de l ndas. »

I

24 de Julh o ...• • Reque i1:o se peça ao gbver noi Em. 24 de Jtli'ho a di ado po r Do Sr . deput ado E. Tau nay.
a re laçao d"s ofllt:i aes a rre- tPr pedid o a pa·la vra o Sr.
g11n entat1osq ue es tão il/ rga l- Ca ndi do de Oli ve ira.
·
Ill enle ncc u pa ndo o ca rgo
d,e ajndaJJ •es de ord e ns tias
pres itl encias de prov ln t· ias,
e q ua I a data das suas nomeações . »
30 de Julho .... «

»

se pPçam in fo r- Etu 30 de Jul ho ad iado pol' Do Sr. deputad o E. Ta unay.
nwço•·s ao gove rn o q ua. 11tos teJ" pedid o• a pa lav ra o Sr. '
o th~ 1 aes !I e 111a ri n11 a sá•J co nCa ndid o de Oli ve ira.
sitle rados de,e 1nbn rca tl os, e
em· qu e nav ios, a nr:untdos
na ba /tia do Ri o de Ja neiro,
s ~ ac ha a olli cia tu.Jade em barca úa . "
Rr.q ~e ir o

30 de Julho .... • R e q~ e iro se pe·ça. m infor- Em 30 ~e Julh o adi ado por Db S'r . depu tado E. Taunay,
nt a~oes
ao [!ove rn o s i a ler pedalo a pala vra o Sr.
qu a 11tia de 51J: UoOJ), con- Mafra .
s ig- tt ada u 1ti 111 a ltt etJl e no o rça 111 •·n to ti a llt a rinl1 a. é w ffi ~ i e nt e pa ra a co, tslr ucçào
1:
do pl1 arot no ca bo d ::i a nta
!\l a r lh a , provincia de Santa
Ci lharin a . •

I
!Í
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30 de Julho .. . . « Rr q ue iro se peça m inform n- Em 30 el e Julho adiad o por Do Sr . deputado E Taunay .
çõe~ ao go vern o qu a l o nu Le r ped ido a palavra o Sr.
111 ero de offi ciaes a r reg i me n- Leopold o Cunh a .
lados em CO JII Ill issão de ajuda ntes de ord ens ele presid ··ncins de prov ín cias e
outras autori da des dv is e
militares.»
:1.

))
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de Agos to . . .

Requ e iro qu e se solicite ao Etu i de Agos to adi ado po r Do Sr. deputado Manoel Porgove rn o as seg uintes infor- Ler pedid o a palavra o Sr.
tella.
JJJ a.ções:
Joaquim Tav ares.
L" Qu<l l a qu an tia des pendida
cn ru a ro 111pra rias ter ras ria
ex lin cla - co loni a militar
ch1s PiJ11 C11Leiras .
2." Que co nces,ões se tem feito
de lotes das d ilas te rras e
q uaes se têm tom ado effecLiv as.»
a

6 de Agos to . .• " Req ur iro qu e pelos ca nnes E m 6 de Agosto adi ado po r Do Sr . deputado Espindol a.
COI IJpete ntes sa iba-se si· j á ter petli do a palav ra o Sr .

furnm pres tadas as i11fo rmaçõrs prrlitl as pelo :-; r . senad or Pars de .Men donça em
sessão de 3 do co rrent e. ·n

Barão de Anadi a .

7 de Agos to . . . ain rli co sejaenvindo ácn m mis- E n 'l 7 de Agos to adiado po r Do Sr. deputado Barão de
são ele • ·o n s t il ui ~:l o e pode res ter ped ido a palav r a o Sr . An adi a.
o rr qH eriHJ eJJto do Sr . d•' pu- Es pind ola.
tado uo i 0 di s tri clo da prov in ria ti as Al ngôas, a;11·, se ntado na se,>âo de li onl em,
a fjmd e da rpnrece r so bre a
ad ulissào de sua 'ma. ter ia.»
7 de Agos to ... , Rnque iro 'Se peçam in fo r- Etn 7 de Agos to .ad iado por Dr Sr . deputado E. Taun ay.
111 ações ao govc.rno sob re o ler ped id o a palavra o Sr.
dest ino que tive ram os Bo- Leopoldo Cnnlla.
tuwdos do E:-p iirlo Sa iJ I.u,
cuj :1 s:liJi r!a elo pa iz foi emba rgaria pelo H li ni ~ter i o el e
es tra ngei ros, e que grau ciP.
ve rac id ade LeJJJ a nol.i r ia
qu e se es pa lha so bre os JHau s
tr:llus a que es tfJo s uj ·~ il us
na li: u ropa aq uelle.:; in dígenas . >
7 de Agosto . . . • Reque iro informe o go vern n E n 1 7 de Agos to ad iado por Do Sr. deputado E. Ta un ay.
si n1 nnrl a paga r aos iiiiiJJ i- Ler ped ido a palav ra o Sr .
granles ex pou ta neos o lra ns- Ca ndirlo el e· Oli ve ira .
porl fl nas es lrad ns fie fPJTO
ex islP. IItes e nas linh ns fi uv iaes perco rndas por COIJ Ipanlii ns a va por, subv encionadas pe lo E~ lado.»
7 de Agos to . .• • Req u eiro infor me o gove rn o E tn 7 ele Agos to a1liado por Do Sr . deputado E. Tau nay.
qu nt o preço por qu e ac tu a l- ter ped ido a pa lav ra o Sr .
men te paga pe lo Lransr ort e Ca ncl iclo de Oliveira .
de iu ,nJi [U'a JJtPs , cri a nças,
me no res e nd ultos do porto
do Ueo lerro pua os de S.
Fra ncisco, Itaja li y e Lag 11n a,
e qu a l o elo susleutu cl ia ri o
des-es iJJJnli gra ntes na cidade do Des ter to . »
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9 de Agosto . . .• " Requeiro se peçam, por in- Etn 9 de Agosto "adiado po r Do Sr. deputado .E. Taunay.
teronc~ dio ti a pres itl encia d e
l\1 iQas Gera es,á c0 111 pan Ida de

111in era ção do Morro Velho,
inf" r111 aÇões a res pi' llo do
lra ha lllo cbi nez naquella
e mpre za ,qu a l o ntlln erod e
obi tos que se tê111 dado e11 tre
aq ueli es operarias, e de <.lias
uleis de se rvi ço durante o
semes tre ultim o.»

ter . pedido a palavra o ::i r.
Ignac io ~larlins.

9 de Agosto ... • Reque iro se peça m in for- Ent 9 de Agos to adiado por ter Do Sr. depu lad o .E. Taunay.

mações ao governo sob re as
provid eud as tullHldas afi111
de serem remo v idas as casas
de saude ex is leutes 110 coração d·a cida de, e qu e, 0111
éput:aS de e!J ili e uli ~~ se CLi llSLi tu em fócos de propagaçao
de lll o!e, Li as co uragiusas e
infecciosas . »

pedido a palavra o Sr.Penido.

9 de Agos to ... «Req ueiro :fi" Que o gove rn o Em. 9 de Agosto arlindo por Do Sr . deputado I\Jeton.

iufofln e si teu1 torna i! o as necessa ri as provid encias p;1 ra
e vil a r qu e Sfja o paiz assa itad u pP.Ja epit.le11cia do chotera
morblts, que ~~~so l a · a~.; tu a lmenle o Egypto e que, propagando-,e uota ve lu1 en te,
a llt eaç.a invadir us portos da
.Eu rop;t.
2. o Si, na s leis em vigor, enco ntra III~ios necessar ios para
ord en:1. r q uaren Lenas e ou 1ras
med1daso1e policia san itari a
iudispt•nsaveis em ta 0s circuul s lau cias . "

terem pedido a pa lavra os
Srs . Caudido de Oliveira e
Penido.

9 de Agosto ... « Req ueiro que o governo i n- Eau 9 de Agostoau iado por ter Do Sr . deputado l\Jatta Ma-

for111e . !JOl' in ter111 ecli o do
lllllll ste n o da ag n r: ul tur a,
si as ob ras ela d~sobs tru l'-çao
do ri o .'. Franci sco estão BIII
a nd anw nlo regu la r, ou si a
r es pectiva cuici iiii SSno tem
enco ntr ado ernliaraços que
d1!l:i c ult em. a sua r ea li zação.>

ped 1d o a palavra o Sr . Andracle Figueira.

char!o.

l.4 de Agosto .•. «Requeiro que se peçam in- Em i~ de Agosto adiado por Do Sr. dep utado E. Taunay.
foruca~ões ao gove rno so iJre
os fado s que se pass:1. rau1
ulliinainente na crdade de
Passos, provinda de ~tinas
Geraes, e que dcnunciaill a
fa lta absoluta de seg ura nlja
e desrespeito a lei. »

H de Agosto ..• • Req ueiro se peçam

ter pedido a palavra à Sr.
Sil vian o Brandão.

in for- Em i~ de Agosto adiado por Do Sr. deputado E. Tau nay.
maciõ"s ao gove rn o sob re as ter pedido a pa lavra o Sr.
providencias to11wdas e1 11 Candido de Oliveira.
v ista de du as rer lam:cçõcs
assignadas por 300 !Jalli ta ntes do lliUnicipio de Lages,
na prov in cia ele Santn Catl,arina, pedindo protecção
co n trn assa !tos e depredações
dos indios Coroados . •
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i6 de Agosto ... " Heq ueiro se peca m infnrma- Eml6 de Agosto adiad a por Do Sv. deputado E. Tauna.y.

•

i6 de Ag0s to ... , R• qu eiro se peça m info 1·ma· Em i6 de Agosto ad·iado pOt' IDo Sr. d·e,putada E. Taumuy.

çõrs ao gove ,~ no sobrtJ as
i rregu '"r idad e• qu e se i!~. o
no des tacame nto rb Br lla
Vista, no ri o APa , fronleira
do Pa rag uay. pois consta que
a ag encia fi sca l e aq•J ell e
des ta ca 111 entn a transforma" io e
r a m em casas de n~crn
0
cenl rn rle rlisturhios, pmvn r,anrlo qu r ixas de habitantes
d:Hru elle longínquo sertão . "

ções ao gove rno sohm as
merli rla s prnpns tas pe la junta
de h y!!il'ne da cô rto afim rle
mr lhnra r a constitu ição 'n rdi ca i!a cid,rl e, e m v ista da
elr vada mor la I id ai! P. qn e se
nota nre~ e n temr nle, a prza r
de rs la rmos nos mezes qu e
costumam se r mais favoraveis a saude publica ••

l.7 de Agosto ...

c

!.7 de Agosto ...

c

ter pedido a pal·a vra o Sr.
Candido de OJiveiPa.

ter _ped ido a palavra o Sr .
Penttlo.

Rrqu eii'O ~e peçam informa- Em. i7 de Agosto ad•iado por Do Sr. deputado E. Taunay.
ções ao gove1·no si :t jnnta ter pedidO a !lalavt:a.. o SI'.
militar rle saneie consiil era o Mafra.
f a r.ia mrn to nsarlo prlns cnrpns anegimentarlos do r xercib1·. hr m co mo o equipa mento riA infantaria . cn'llO
nor.ivos á sa11 de dns oflicia es
e nraças. e no caso atnrma.livo qna rs as mor! i flcaçõ es
que julga necessarias. •
Rorrn eiro se pecam informa- Em 17 de Agosto ad iado pot• Do Sr. deputado E. Taunay.
çõr.• an govern~ snhre a por- ter pedido a pa lavra o Sr.
crn l :~ge m r.nhrana pelo r.nl- Gunça lves de Carvalho.
l ~c lor
rrnvin r ia I rle ~la to
Grns>o. inda gando si é ce rto
qn e e~~e> rmprrgano nii.o
purs l.a ron ta~ ria· a rr rcarlar:iio
da~ l'enrlas rlrsrlf' o nnno rl e
iR79 , e no caso affirrn a. livo
qual a razão . •

20 de Agosto ... • n rq ue iro qn e pelo ministerio Em 20 d_e Agosto adiado por Do Sr. deputado Soares.
dn imperi o ~e pe\}:nn :•o !!O· teu pedido a P.alavra o Sr .
vernn infor,,a cõrs solFe as Cand1do de Ol ivetra.
prnvir'Pnr.ins qne p1·etrnrl e
tom n1· afim i! P ev'tar qne o
munir ip:o nont.ro rs toja priYarlo rffl S8U gOVPI'IlO mniiÍ·
cipa I. vlslo ,, r stndn anoma lo
em ~u e se acha a resrectiva
camara . "
2!. de Agosto . . . • Rerrn eiro qne se rrqui si le rio Em 21 de Agosto adiado por Do Sr. deputado Almeida Nogovrrno pel o mini sterio da i ler ~P d 1 clo a l!:1 lavra. o Sr. gue ira.
L

agl'ir·nllnra:
0 f.ópi:l
rlao; rr. presentarõPS
que poJa nssPmb léa provincia l de S. Pa ulo Foram diri-

gid a"

::~o

qO V Pl'no

gP.J'::I I_, a

l'P."Jloi to da projrrtarla co n
stru rçã<J do cáes da cidade de
Sanlns.
:!." RPfH:rse nlariin ria camnra
muni r. ip:~l rl e Santos sobre o
mrs "'" as;;umpl.n.
3. 0 Re':•lnrin r. infoJ·ma ções ,
acr rr·n rlo mesmo nhjer. t.n, do
ar tn a l inspeclor do porto de
Santos . "

Cant11d0 ele Ol1 ve;ra.
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21 de A<gosto .•• • R''q ur iro qu e se req ui sit rm Em 2l. rle Agosto adiado por Do Sr. dep utado Almeida 1\'o·
do govB rn o, por interm edio ler ped irlo a pa lavra o Sr. gueira.
do min is1 Pr1o da agl'icu l- Ca ndido de Oliveira.
tu r a, as seg111n tes in forrllaçõr.s :
Que so~ ução deu o governo ao
pedido de aulur iz1ção qu e
lh e dirigin a cu mpanllia
S Pov lo Railzl'ay, para redur,ção da tarifa de Jransporte de ge11eros a li mr nticios por aquella ferro-via? »
2i de Agosto •.•. " Rr queiro que pelo ministerio Em 2i de Agosto adiado por Do Sr. deputado Soares.

da fn enda se prça 111 ao gowrno as seg u1nt es informacõ•' S :
L" Pretend e o govrrno fazer
operaçõ es de credito, cumo
lhe facu I ta o n rt.. 2° da lei
n. 401 d r H 1Je Se le111bro de
i84ti, para l'l' tirar da Circu IHçào a sorr11 na nec essa ria de
pa pel-m oeda, a fim do qu e o
cambio se ma n lr n h a a 27 d .
por i f), e porlanlo o nusso
padrão monelario se est.tbr leça nos le rm os do a rt. i 0
da 1·itada lei?
2. • Te 111 o gover no au torizarl o a o thesou ro para sa ca.r
con tra o ulli1110 e lll[ll'e;liiiiO
contrah ido Plll Londres 9
No caso afl rm a tl\·o, a quen1 se
te m VPndido as ca1 11biaes,
por que taxa o qua l a illlporlancia, prec isa.nd o-se as
datas em que foram ell as
v r nd idas, lll r n,.ionand "-se
verba por verba, e em cada
uma a taxa do ca n1b io ?•

))

ler pedid o a pala v r a o Sr .
Cancl ido de Oliveira .

22 de Agosto .•• • Rrqneiro se peçam ao go- Em 22 de Agos to ad iado por Do Sr . de pu ta do Ca m eiro da

•

ver11o, pnr in lo·n11ed1o do
n1 1nhlrrio da fazrnrla, cóp 1a
dos SP:<Ui ll'tes doe ullt Pntoos :
i. ° Corres ponrl eneia tr,cada
entre a llli'SOHl'aria r. a n 1fn nd ~gn da provi ncia do Rio
GrnnJ 8 do Nort'', por ucc a~
s i ~n fio na nfragio dA g • lera
Ablo .~sen dam no a 1111 " de !881,
:IS, ÍIII COIIIO a QU e foo i dirigiela pr la tlte>o uraria ao presirl rnte da provincia sobre o
mesmo nanfra!:(io.
2° Hesp11sta d" i 0 rsc riplura ri o
da a lfandega daqu elt a pt·ov ill cifl GP1ma no Antonio
~fa, · I Pd•', da ria so bre U111 a
qu eixa dirigida ao g-ov,·rno
imrerial tw lo negnciante
D0111Í11 gos I-Ir nri rp, e de Ol iveirn r.o 11lra o Pllt:io in s··r•clor da a I fa nd ega Lu1z Frederi co Cndec,•i J'a, nn a n no
:1ri 111 ;1 r feridD , e que o the souro n,an rlou qu e fosse
ou ':ido o mes mo esc ri plut·a no.
3. 0 Olfi cio da l.llrso uraria rlaqn e ll a pn>vincia rli1 ig- id o,
011 1 Ahri I rles l'' a 11 no, ao tliP.SOII r o r·o111 1111111 ica nd o o erro
COII IIII rf l irJ O 110 e ii CI' IT:I 111 Pill0 rl11 ex e cic io d·· l S.i2- I H~3.
pe lo entao in sp-·<:loor da
m"SIIIa tlJ csouraria o Sr. Codeceira. •

ter prdid o a IJalavra o Sr·.
Candtdo de Oliveira.

Cunba .
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22 de Agosto ... " Reqn eiro, se peçam ao go- Em 22 de Agosto adiad o
vern o, per in ter med io do mi- Ler pedido a pnl ~ v ra o
nt steri o da f:ozP tHia, cóp ias Canclido ele Oliveira.
dos seg uiutes docum entos :
L 0 Hr ia tu ri o rio delega do do
th eso nro o Sr . Antonio C~ n 
clid o da Silva Kell y, soh re a
a lfand rga e Lb rso uraria ela
provín cia da Pa ra!Jyba do
Nort e .
2.0 Hela tori o do ex- ins pec tor
da th eso urari:t da mes ma
proviu r ia o Sr. Pedro Sall es,
ácr rca dos eutpregad os da
~ I fa nd ega .
3° Respos ta do ex -i nsprc tor
da a lfa nrl rga o Dr . Silvino
Elvitli •J Carn eiro da Cunha,
su br.e as accu,açõrs co ntra
cll e feitas,Pa tenta ti va ele incr nd io da mes ma a lfa nd ega .
4.0 Os uI Li mo.; oill cios elo actu a l in ,; prc tot· ela a lfanrl rga
o Sr. Codece ira, infonu a ud o
a peti ção dos e tn pregados da
mesm a reparti ção . •
22 de Agos to .. . a Requ eiro qu e se peça m in- Em 22 de Agosto ad iado
fol'ln ações ao gove rno pelo trr pedi do a pa la vra o
m ini teri o ele e;; tra nge iros, Ca ndido de Oliveira.
si u nosso (' n vinrlo ex traordinari o e tnini stro pi Pui potenda ri o e tn Londres co nti uüa a merece r co n na nça
do go verno im pe ri a l, vi sto
qu e não lhe foi co nn ada a
missão de ass igna r as a puli ces rio ullit no empres tim o
co n trnhid u naqu ell a capital,
te nd o sido COIItm issionado
para ess11 ritn nm a lto fun cciuna ri o do tllesou t'O, se ndo,
CO III O foi, o empres ti11 tO cu ntra hid o dir ecta menle ,- con fornt e dec la rou em se u rela tori o o nobre ex-ministro
da fa zend a . •
27 de Agos to ••. • R ~ que iro infor me o go,ve rno Em 27 de Agos to adiad o
se acha reg u la t· ~ ex lracção te r pedi do a pa lav ra o
da grande lolrr ta de do ns Ca ndid o de Oli vei ra .
mil ~;l> ntos ant<·s ria rl e outr a~ peq11 enns . cnj os IJi lh é t ~ s
têm sid o ve nrtiu os desde o
co tHeço el o a nn o co rrente,
co1nr•, por exe mplo, a de

Observa ções

por Do Sr . deputado Carneiro da
Sr. Cunha.

por Do Sr . deputado Soares.
Sr.

por Do Sr. deputado E. Taunay .
Sr.

n . i35 . •

27 de Agosto .•.

a

Reque iro inform e o gov.e rno Em 27 el e Agos to adiado por Do Sr. deputado E. Taunay.
se pre tende ou t• ão distri- ter perlido a pal av ra o Sr.
bui r ás praças mo ntada s e Candido de Oliveira .
oflk ia•'S do exerci Lo os 3.000
rowo tvcrs rto syste ma Nagall t . e o ~ l. .500 do syslett •a
Ger m·d, u ltit ll a ll• ente chegados, tJ si lt a pessoal ha bi lilad•• pa ra cuid <t r da co n·
ser vação dessas al·ma . , caso
co n Li n nem arm azenadas. •

27 de Agos to . •• • Requ eiro infor me o gove rn o E m 27 el e Agos to adiado pnr Do Sr. deputado E. Taunay.
si as gtozas eiTec lu arl as pela ter pedid o a pala vra o Sr .
tomada de C1111l as fóm das Candido de Oliveira.
boras do e xp ~ d iente li a re•
pa rli cli.o fi sca l têm siti o recolt.i ~as aos cofres puhli cos,
e qn nes os 111 eio,; para rebave r essas qu a11ti as, indica nd o-se a qu anto sobem
essas glozas .•
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27 de Agosto •. • • Hequeiro que o governo re- Em 27 de Agosto adiado I}Or Do Sr. deputado E. Tannay.
metta á camara a folha. de ter pedido a palavra u Sr .

I

27 de Agosto ... • Requeiro informe o governo Em 27 de Agosto all.iado por Do Sr. de putado E. Tannay.

1

pagamentos dos empregndos
da repartição do novo abastecimento d'agua á cidade
do Rio ele Janeiro, com a
especificação das despezas
feitas nes tes clous ui ti mos
semestres com os concertos
no reservatorio do Ped regulho .»

I

Ri se ac ha encarregado ele'
all iciar recrutas e voluntarios u rn padre capellão do
exerci lo, na ,província de
· Minas Geraes . »

28 de Agos to . . .

<

Candido de Oliveira.

ter pedido a palavra o Sr.
Matta ~!achado.

I·

I

Requeiro informe o govemo Etn 28 de Agos t0 ad iado por Do Sr. depu tad o 1<:. Taunay. '
qual o material telegraphico ter pedido a palavra o Sr.
de ca mpanha para o exer- Candido de Oliveira.
cito, e si existem instrucções
para esse serviço .»

28 de Agosto . .. • Requeiro informe o governo Et:n 28 de Agosto adiado por Do Sr. deputado E. Taunay.

si não julga conveni ente nos
fo 1:necirnen los de ma teri a
pruna aos arsenaes de guena
das províncias aceitar em
concurrencia as propostas de
negoc iantes, qu e, sem terem
casa importadora, oll'erecerem maiores vantagens á fazenda nacional.»

30 de Agosto ..• ·a

ter pedido a palavra o Sr.
Afl'onso Penna (ministro ela

agricultum
gue1·-ra) .

e interino

da

I

i·

~equeiro

~~

que o ministro da Em 30 de Agosto adiado por Do Sr. deputad o J\lac-Dowell .
Justiça mforme:
ter pedido a palavra o Sr .
f
Candido de Oliveira.
~~
presid ente ela provincia do
Para para ordenar a transfe\1
rencia elo preso Josino Nazianzeno Gama da Silveira,
ela cadeia publica da cap it.l l,
anel e se achava cumprind o
sentença crim inal por designa ção da respectiva autoridacte judi ciaria, para a cadeia ela vi li a da Cachoeira?
2° Em qu e fundou-s e o mesmo
presidente- para ordenar a
transferencia do réo cap itão
Am erico de Oliveira Lima ,
p_reso n.1 cadeia publica da
cid ade ele Santarem, por
estar pronunciado naquella
comarca em crime in atnallçave l, para a cadeia da capi ta I; bem assim para requi sitar do co m mando superior da guarda nacional elo
sobred il o município um ollicial de igual patente afim de
acompanllar o mesmo réo,
correndo as clespezas por
conta clesteí'»
i 0 Em que fundou-se o actual

il

I·'

~I

i'

'
fi

Ir

!:
1!1

I

I

31 ele Agosto . .• • Hequ eiro inform e o governo Em 3i de Agosto adiado por Do Sr. cl eputaao E. Taunay.

»

I
I

:

1t

por que razão continüa escancaradamen te e pelas ruas
des ta capita l a venda de bilh etes de loterias prollibidas
por lei.>

ter pedido a palavra o Sr.
Candido de Oliveira .
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" Si o Sr. conselheiro Hosario Em. 3i de Agosto adiado por Do Sr. deputado 'Soares.
foi mandado a Londres só- ter pedido a palavra o Sr.
lllente para assignar os ti- Candido de Oliveira.
tulos do ultimo emprestimo
externo, ou si foi in cumbido
de outras com missões; quaes
são ell as 9•

3:1. de Agosto ... A camara dos deputados está E1n 3i de Agosto o Sr. presi- Moção apresentada pelo Sr.
mal impressionada com a dente considera esta mo- deputado Ferreira Vianna.
recusa dos N. M. Rothscbild ção como requerimento que
& Son de entregar a com sendo lido, apoiado, entra
mi ssão do u ltimo empres- em discussão que fica adiada
tim o reetam ado pelo conse- por ter pedido a palavra o
lll eiro Rosario por ordem do Sr. Martim Francis.co.
governo im perial, e declara
que Lat procedimentodaquelles negociad ores snrp rellendeu a confi ança publica .
Espera a camara dos depu tados que este facto serv irá
de experiencia e prevenção.
3 de Setembro. « Requ eiro informe o governo Em 3 de Setembro adiado por Do Sr. deputado E. Taunay.
se acha regu lar manter ao ler ped ido a palavra o Sr .
administrador da hospedar ia Candido de Oliveira.
de i1111ni grantes na ilb a das
Flores o ord enado mensa I de
fíOOa, quando la! quantia fôra
marcada para o caso em que
esse em pregado exe rcesse
ta111bem o cargo de director
de uma esco la ag ricola. •
<i de Setembro. « RPqueiro que pelo mini sterio Em 4 de Setembro adiado por Do Sr . deputado Diana .
da fazenda, se soli r. item do ter pedido a palavra o Sr.
gove rno as segu intes infor- Ferrei ra Vianna.
mações:
"
Qua l a quantidade de productos bovinos, exportad os para
o eslrange iro e outras pruviuci~s do imperi o, pelos
portos do Rio Grande, S. José
do Norte e Pelotas, nos exerci cios de !879 a i883, com
descrimin ação da que corresponde a cada um daque lles portos em cada exerc icio9
Si a exportação desses prodnctos tem decrescido: qual a
ca nsa ou cansas desse decrescimento, e quaes as providencias que o governo
adaptou ou pretende adaptar
para removei -as ou combatel-as, no caso de não corresponder o decresl"imen to
á diminui ção da proclucção 9
Qual a razão por qu e o inspector da th rsou raria da
provincia do Ri o Grande do
Sul suspendeu, B lll relação
á mesa de renda de S. José
do Norte, an nPxa á alrandega elo Hio Grande, até ulterior delibe raçã o elo tbesouro, a execução do regulamento de 24 de Março deste
anno, na parte em qu e rõra
essa reparti ção habilitada
para despacl>os de im po rt ~ 
çiio de me rcadorias estrangeiras, ou das que forem
descarregadas para os deposi ~os a cargo da mesma reparti ção, mediante autorização do inspector da referida
altandega 9
Si o governo já deliberou, qual
a sua resolução 9•
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õ de Setembro . . « Requeremos

que o pr~si- Em õ de Setembro ad iado por Dos Srs. deputados Bulhões
dent e da camara nom eie ter pedido a palavra o Sr. Jardim, Severino Ribeiro,
Manoel Carlos e Jos é !liaduas ~omrnissões de cinco Candido de Oliveira.
membros cada uma, para o
rianno.
fim especia l de estudar e da r
parecer, uma sobre os projectos ns. H õ de i879 e HG
de :1883, retalhos ao meio
circulante; e outro sobre o
proj ec to n. i20, el e i 883, concernente ao elemento servi l. "

>

õ de Setembro •• Autoriza ao St·. presiclen te para Em õ de Setembro approvado. Do Sr. deputado Ilfatta Ma-

•

6 de Setembro •• « Requeiro que, por in-ter- Em. 6 de Setembro adiado por Do Sr . deputado Carneiro da
medio do mmisterio da jus- ter pedido a palavra o Sr. Rocha.
ti ça, se peçam informações Araujo Pinho.
sobre o numero de processos
crimes, que se têm instaurado na comarca de Alcobaça, na provincia da Bahia,
e quaes os seus resulta dos. »

nom ear uma commissão de O Sr. presidente nomeia para
membros do parlamento, membros da com missão os
para, no proximo intervallo, Srs. lllatta Machado, Franestudar e apresentar á apre· cisco Belisa rio, Antonio de
ciação da camara na sua Siqueira, Andrade Figueira,
proxima reunião um pro- Ruy Barbosa e Ferreira Vi ·
jecto de reforma do reg i- anua.
mento, no sentido ele methodisar· e facilitar a discussão
dos diversos projectos, sobretudo das leis annuas .

chado.

6 de Setembro .. Tendo o nobre deputado pela Em 6 de Setembro adiado por Do Sr. deputado Soares.
provinci:1 do Ceará, o Sr.·An- ter pedido a palavra o Sr.
tonio l'in to, denunciado da Candido de Oliveira.
tribuna e repetido a mesma
accusação na imprensa, em
artigo por elle assignado e
publicado no Jornal do Commercio de ~o de Agosto proximo passado, provando com
uma carta elo empregado do
thesouro, Miguel Freixo,
que fez tambem publicar no
mesmo Jornal, o facto grave
ele ter sido fals ifi cada a firma
do presidente da referida
provincia, em um docu mento pelo qual mandou
pagar um saque de quantia
importante a uma firma que
mencionou, e declarando
este em pregado que o facto
consta do r r lator io entregue
ao governo no anno ele !881,
quando foi encarregado da
tomada de contas das despezas com a secca do Ceará,
e por r.onside rar muito grave o dito facto, requ eiro que
o governo, pelo ministerio
da f~zenda, informe o seguinte :
Si, trndo sido denunciado o
facto em 1.881., pelo empregado do tbesouro, o governo
ex peel iu Iogo as necessarias
ordens para punição dos culpados, e para reembolso do
prej u izo, como era do seu
dever.

PARECERES APRES.ENTADOS E DECIDIDOS
NA 3a SESSÃO DA 18a LEGISLATURA
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1883

Approvando a eleição do 1° Approvado em 8
districto da província do Maio de 1883.
Esp írito Santo e reconhecendo deputado o tenentecoronel Alpheu Adolpho
i\!onj ardim de Andrade Al·
meida.

4 de Maio .....

de Da comm issão de constituição e poderes .
•
Officiou-se em 9. Respon dido em 14 de Maio de
i883 .

4 de Maio .. . ..

2

Approva ndo a eleição do !. 0 Approvado em 8 de Da commissão de constituição e poderes.
distri cto da província de Maio-de 1883.
Goyaz e reconhecendo deOfficiou-se em 9 . Responputado o Dr . Antéro Cícero
dido em 14 de Maio de
de Assis.
!.883 .

28 de :Maio .. ...

3

Approvando a eleição do 3° Approvado em 30 de Da commissão de constituição e poderes.
districto da província de llfaio de 1883.
S. Pedro do Ri o Grande do
Officiou-se em 3i de Maio.
Sul e reconhecendo depuRespondido em 4 de Junho
tado o Or. Severino Hide !.883.
beiro Carneiro Monteiro.

-

Conce dendo licença ao Sr . Approvado em 1° de Da commissão de constituição e poderes.
deputado João Ferreira de Junho de 1883.
Aranjo Pinho para retirar-se para _a província da
Bahia.

1° de Junho ....

"
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8 de Junho • .. .

õ

Concedendú li cença ao Sr. Approvado em 8 de Da comm issão de constituição e poderes .
deputado Martinho Alva- Junho de 1883.
r es da Silva Contage m
para retirar-se temporariam ente para fóra da
côrte.

13 de Junho ...•

6

Mandando ouvir o governo Approvado em i3 de Da commissão de pensões e
ord enados.
sobre o req uerime nto em Junho de 1883.
Officiou-se em 14 de Junho.
que os artistas de consRespondido em 31 de
trucção naval e ca lafates
Agosto de 1883.
do arsenal de marinha da
côrte, pedem os vencimentos de rriachinistas de
3' classe .

13 de Junho.,.,

7

Rem ettendo ao governo, Approvado em 13 de Da commissão de pensões e
para informar, o r equeri-· Junh o de 1883.
'
ord enad os .
mento em que os medicos
Officiou -se em 14 de Junho
do instituto vaccinico da
de 1883.
côrte pedem augmento de
vencimentos.

13 de Junho •.. ,

8

Remettendo ao governo,
para informar, o requerimento em que o capitão
José Joaquim da Silva
Cõsta pede melhoramento
de refórma.

14 de Junho .. . .

em 13 de Da commissão de pen sões e
ordenados.
Junho de !.883.
Officiou-se em 14 de Junho
de !.883.

Approva~o

Remettendo ao governo, Approvado em 14 de Da commissão de commercio, industria e a rtes .
para informar, 17 repre- Junho de 1883.
Officiou-se em !.8 de Junho.
sen tações e requerimenRespondido em H de
tos :
Julho quanto aos de ns.
H, i 2, :1.6, !.7 ; em 13
' L 0 Da assembléa legislaquanto aos de ns. 2, 6, 9,
tiva da província do Espírito Santo, sobre o pro!.3; e em 20 quanto ao de
longamento da es trada de
n. 14.
fer ro de Carangola , á
partir de llabapoana até a
cidade da Victoria.
2. 0 Da companllia da estrada
de ferro Comm ercio e
Rio das Flores pedindo
transporte gratuito dos

-

o

§
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o
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materiaes destinados à referid a es trad a pela estrada
de f P. ITO D. Pedro li. ·
3. 0 De Pedro Go mes Nogueira, pedin do um premio como introductor do
apparelbo denominado transportador ae reo.
~.
De Antonio Gom es , pe dind o que o governo seja
au torizado a utili zar-se
dos seus traba lh os relativos á ex li ncção ela for miga saüva.
õ . o de Ca rl os Nunes de
Agu ia r, pedindo diversos
favo res para o es labe lecimento ele navegaçã o a
vapo r no rio ele S. Francisco e de urn a estrada de
ferro qu e li gue as cabecei ras elo rio Preto ás do
ri o do S0m no.
6. 0 De Gaspa r Recbsteinet·
sobre a concessão de uma
estrada de ferro da margem esquerda do rio Taquary, na província do
Hio Grande do Su l, ao município de Ponta Grossa
na do Paraná.
7. 0 Da assembléa ·leg islativa
da prov ín cia do Paraná
ped indo a decre tação do
prolongamento da estrada
ele ferro da mesma prov íncia.
8. 0 de João Crocka lt de Sá
Pere ira de Castro , so bre
uma es trada de ferro que
I iguc os va li es dos rios
Parnaby!Ja, Tocantins e
Araguaya.
9. 0 De ZeferinoCarlos de Oliveira Duarte. sob re uma
es trad a de ferro parlindo
da es tação dr. Cava á de
En tre Hios.
:10 . o De José Ferreira Hamos
e outro, ped ind o perm issão
para es tabelecer navegacão
á vapor nos ri os Jequ itinhonha e Pardo.
H. 0 Da assem bléa leg islaliva
da provinda de Santa Catbarina, pedin do a decretação d0 garant ia de j uros
para o eslabe lec im cnlo de
en genhos ccn lraes para a
fabri cação el e assucar n~
referida província.
!2. 0 De José da Cunlla BarIJosa,soiJre o es tabe lec im ento de cngenl1os cen lraes
na comarca do lnbarnbupe,
prov íncia de Sergipe .
l.3 . Da companh ia Bana nalense, sobre o lransporle
gratu i lo pe la estrada ele
ferro D. Pedroll, do material da via per ma nen te e roda nte da mesma estrada.
·
H. De João Gon ça lv es ele
Araujo, subre um a es trada
el e ferr o de Antonina á
Assung uy, provincia elo
Paraná.
0
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!.5. De Jobil Wetson & Companhia, sobre o estabelecimento de dous engenhos
centraes nos municípios
de Sele Lagôas e Curvello,
província de Minas Geraes.
16. De Firmino Joaquim Ferreira da Veiga, sobre o estabelecimento de um engenho central no município de Ub'ltuba, província de S. Paulo .
:1.7. De João Pinto Ferreira
Leite, sobre o estabeleci·
mento de seis engenhos
centraes na província do
Espírito Santo .
:1.883

de Da commissão de commereio, industria e artes.
Officiou-se em 18 de Junho
de :1.883.
(Vid . parecer n. 45 de 1883.)

:1.4 de Junho •...

:1.0 Remettendo ao governo , Approvado em
para informar, os projec- Junho de :1.883.
tos ns. 157, 27I e 222, de
:1.882, sobre as estradas de
ferro de Una e de Baturi té e sobre o porto de S.
João da Barra.

18 de Junho .•. .

H

20 de Junho . . .•

i2 Rem ettendo ao g o v e r n o Approvado

\10 ele Junho . .•.

:1.3 Opinando que deve ser re- Approvado em 20 de Da commissão de instrucção publica .
metLido a commissão de Junho de :1.883.
marinha e guerra, para
resolver como fôr de justiça, o requ erim ento em
que o Dr . Augusto Gonçalves lllartins pede que
sejam válidos para a ma·
tricula da escola de marinha os mesmos preparatorios feitos por seu fi lho
Augusto Gon çalves Martins na facu ldade de medicina da Bahia c na escola polytechnica. ·

22 de Junho ....

:1.4 Mandando ouvir o governo Approvado em 22 ele Da com missão ele fazenda.
Officiou-se em 2õ de Junho.
sobre o requerim ento · em Junho ele :1.883.
Res pondido em 25 de Juque D. Rita Constanca
nho de i883 .
Ferreira da Camara pede
o pagamento do meio soldo de seu fin ado marido.

2õ de Junho . . ..

:1.5

12

:1.~

Opinando que seja adop- Em 20 de Junho entra em Da com missão de policia .
ta da a reforma do regi- discussão, são o!Terecidas ( Vid. a indicação apresen·
mento da camara na parte duas em endas e oram os tada pelo Sr. Andrade Fir elativa á justificação de Srs. Felicio dos Santos, gueira na sessão de 4 de
requerimentos nos tres pri- lllatta Machado e Candido Junho de :1.883, e ~ indimeiros quartos de hora de de Oliveira.
cação apresentada pelo
sessão, art. 67; e quanto á En1 22 é approvada a 2" Sr. Candido de Oliveira
duração das sessões dia- conclusão do parecer (jus- na sessão de :1.11 de Junho
rias durante a discussão tificação ele requerimen- de :1.882 e o parecer n. 22:1.
dos orçamentos, art. õ3 tos }, prejudicada a outra do mesmo anno.)
§ 1° do regim ento ( pare- concllJSão, e rej eitadas
cer n.22:l de :1.882).
ambas as emendas.
para informar o requerimento do engenheiro João
ele Carvalho Borges Junior
pedindo garantia el e juros
para clous engenhos centraes .

Junho de 1.883.

em 20 de Da commi ssão do commercio, industria e artes.
Ofliciou-se em 22 de Junho:
Respondido em· H de Julho de i883.

Pedindo informações ao go- Approvado em 21$ de Da commissão do commercio, ind ustria e artes.
vemo so bre a convenien- Junho de :1.883.
Ofli ciou -se eml26jtle Junho
cia da construcção da esde :1883.
trada de feno •Grão -Pará»
em concurrencia com a
estrada de ferro D. Pedro

n. .
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l.883

2õ de Junho ...

l.6

Pedindo informações ao go- Approvado em 2õ de Da commissão de commercio, industria e artes.
vemo sobre a preferencia Junho de !883.
Officiou-se em 26 de Junho
entre a construcção de um
de 1883.
quebm mar na enseada de
Imbituba e o melboramento do porto da Laguna, província de Santa Catharina.

,

26 de Junho.. .

-t7

Ind eferindo o requerimento Impresso
em que o ex-3° escripturario da alfandega da cõ 1·te
Francisco Rabello de Carvalbo pede que se lb e conceda uma gra tificação por
seus trabalhos aduaneiros
ou que se lbeabone a quantia de l. : 589lj091..

26 Ede Junho ...

l.8

Mandando ouvir o governo Approvado em 26 de Da com missão de pensões e
ordenados.
sobre o requerimento do- Junho de i1883.
Officiou-se em 27 de Junho.
curnentado em que o baRespondido em 4 de Julho
charel Manoel Caetano de
de !883.
Oliveira Passos, juiz de di(Vid. projecto n. õO de !883.)
reito da comarca da Amargoza, província da Bahia,
pede um_ anno de li cença .

27. de Junho .••

i9

Mandando ouvir o governo Approv.a do em 27 de Da commissão de fazenda.
Ofliciou-se em 4 de Julho
sobre o requerimento em Junho de 1883.
de l.883.
que o tenente coronel Manoel de Lara Strerl ing,excollector de Marianna, província de Minas Geraes,
pede rest ituição da quantia de 2:729n47:.

27 de Junho .•.

20

Mandando ouvi r o governo Approvado em 27 de Da commissão de fazenda.
, Officiou-se em 4 C!l.e Julho
sobre o requerimento em Junho de !883.
de 1.883.
que as !l'eligiosas Ursulinas
do convento de Nossa Senhora das Mercês, da capi tal da província da Bahia,
pedem dispensa do pagamento de decimas á fazenda nacional.

27 de Junho ...

2l.

.Manda ouvir o governo sobre Approvado em 27 de Da comm issão de fazenda.
Officiou-se em 4 de Julho
o requerim ento em que a Junho de 1883.
de l.883.
Sociedade illonte Pio dos
Artistas da cid ade de Nazarelb , da província da
Bahia, pede relevação do
imposto predial que está
devendo á fazenda nacional.

3 de Julho .....

22

Mandando ouvir o governo Appt•ovado em
sobre o requerimento em Julho de .!883 .
que os empregados do instituto dos meninos cegos
pedem augmento de vencimentos.

3 de Julho ....

23

Mandando ouvir o governo Approvado em 3 de Da cop1missão de pensões e
ordenados.
sobre o requerimento em Julho de !883.
Officiou-se em iO de Julho
que o conego Antonio Paude l.883.
tino Gooçalves Benjamim
pede que se lbe leve em
conta, para a sua r eforma,
o tempo que serv iu como
vigario nas parochias de
Queluz e !S. Roque, província de S. Pa\llo.

))

~ómente.

Da com missão de fazenda.

3 de Da commissão de pensões e

ordenados.
Officiou-se em 9 de Julho
de 1883..
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...:
1883 13 de Julho ..•..

2~

Opinando que deve ser re- A.pprovado em 3 de Ju- Da comm issão de pensões e
mettido ao governo, para lho de ! 883.
ord enados.
deferir como fôrdejustiça,
Officiou-se em l.O de Julho
o requ erimento em qu e
de !883.
D. Francisca Candid a de
Guimarães ~!acedo pede
augmen to da pensão qu e
percebe.

•

3 de Julho.....

25

Opinando qu e devem ser re- A.pprovado em 3 de Ju· Da com missão de pensões e
mett idos ao governo, para lho de 1.883 .
ord enados.
tomar na consid eração que
Officiou-se em 1.0 de Julho
merecerem; os r equ eride 1.883.
mentos de D. Henrique ta
Augusta de Albuqu erque
Saltes, D. Virgínia Maria
Ramos de Azevedo eOv idio
Pereira Lyri o, pedindo pensões.

•

3 ele Julho......

26

Propondo que eleve se r r e- A.pprova<lo em 3 de Ju- Da com missão de pensões é
metticlo á com misão el e fa- lho de !.883 .
ordenados.
zenda o requerimento em
que D. Felisberta Am clia
de Abreu Prado pede pagamen to elo meio soldo de
seu fallecido marido.

,

5 de Julho.....

27

Remettendo ao governo, para A.pp••ovado em
informar, o requerimento lho de 1.883.
documentado em que o
Dr. Diogo de :Mendonça
Pinto ped e melhoramento
ele vencimen tos de sua j u·
bilação.

õ de Julho .....

28

i\Iandando ouvir o governo A.pprovado em õ de Ju- Da commissão de pensões e
sobre o requerimento em lho de !883.
ordenados.
que o bacharel Joaquim
Officiou-se em 9. ResponVelloso Ta vares, lente da
dido em 26 de Julho de
esco la M ma'rinba, pede
!883.
se lhe conte como tempo
(Vid. projecto n. 77 de !883.)
de magisterio o tempo em
que foi á Europa, em commissão gra tuita, estudar
melhoramentos d·e portos.

»

11 de Julho".,.

29

Remettendo ao governo, pa- A.pprovado emõ de Ju- Da com missão de pensões e
ra informar, o requeri- lho de !883.
ordenados .
men to em que os fi eis de
Officiou-se em 9 de Julho
armazens da alfaud ega de
de !883.
Santos pedem que os seus
vencimentos sejam equ iparados aos que percebem
actualmentl~ os 2° 5 escripturarios da mesma alfandega.

•

5 de Julho. . . ..

30

Mandando ouv ir o governo A.pprovado em 5 de Ju- Da com missão de pensões e
ordenados.
sobre o r equerim ento em lho de !.883.
que o bacharel João MaOfficiou-se em 9 de Julho.
no el Mendes daGunha AzeRespondido em 4, de Sevedo, secre tario do tributembro de !883.
na l da relação de Porto
Al egre, pede um anno de
licença .

•

5 de Julho.....

31.

Remettenclo ao governo, pa- Approvado em 5 de Jn- Da com missão de pensões
ra informar, o requeri- lho de :1883.
e ordenados.
mento e m que o porteiro
Officiou-se em 9 de Julho
da thesouraria. de fazenda
de i883 .
da Bahia, Abelino Vieira
BeiJo, pede que os se us
venci meu tos sejam equiparados aos do porteiro da
alfandega da mesma província .

o de

Ju- Da com missão de pensões e
ordenados.
Officiou-se em 9 de Julho.
Respondido em !7 de
Agosto de !883.
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32

Opinando que deve se r re- IAppr·ovado em 5 de Da com missão de pensões e
ordenados.
meltido á commissão de Julho de i883 .
(Vid . parecer n. 90 de i883.)
fazenda, á quem compe te
consultar, o requerim ento
do i o escripturari o da casa
da moeda Raymundo Feliciano Alves Serrão .

33

Pro pondo que seja remett id o Approvado em 5 de Da com missão de pensões e
ordenados .
ao gove rn o, para deferir Julho de f883 .
Officiou-se em 9 de Julho
como fôr de justiça, o rede f883 .
querimento em que o tenente-coronel João Bernardino de Vasconcellos
Coimbra pede uma pensão.
Mandando ouvir o govern o Appr•ovado em 5 de Dacomm issãode instrucção
publica .
sobre o req uerim ento em Julho de i883.
Officiou-se em 9. Res ponque o Dr. João Guilherdido em 28 de Julho de
mino pede li cença para
1883 .
continuar o exercício de
sua profissão, ind epen dente do exame de habili tação.

5 de Julho .. .. .

li

Observações

Andamento

5 de Jul ho . ....

35

Pedindo informações ao go- A pprovado em 5 de Da co mmi ssão de co mm ercio, industria e artes.
vemo sobre o cumpri- Jul ho de i 883.
Officiou-se em 9. Responmento das clausu las do
dido em 26 de Julho de
co ntrato
armado pela
f883 .
• compagn ie ge néra le eles
chemins de fer brésiliens »
para os estudos do prolongamento da " estrada de
feno elo Paraná . •

5 de Jul ho.... .

3()

illandando ouv ir o gove mo Approvado em 5 de Da comm issão de com mercio, industria e artes.
sobre o requerimento em Julho de f883.
Officiou-se em 9. Respon.que Antonio Pereira de
dido em 20 de Julho de
Oliveira Gama pede gal.883.
rantia de juros para o estabe lec im ento de enge nhos
centraes para o fabrico de
assucar nos mu nici pios do
Tubara.o e Itajahy, provín cia de Santa Cathar ina.

5 de Julho.....

37

Indeferin do o req uerimen to llnp••esso só1nente.
em que Ca rlos Candiclo Gomes pede ga ranti a ele juros
de o % sobre 500:000$000
para a fundação de u ma
fazenda mixta na provín cia do Paraná .

!J de Jnll10 .....

38

Mandando ouvi r o governo Approvado em 9 de Da com missão de obras publicas.
sobre o projecto n . i de Julho de f883.
Officiou-se em H rl e Julho.
i883 relati vo áconst ru cção
Res poncl ido em 2i de
da estrada de ferro « MaAgosto de i883.
de ira e ~ l amoré . ,
(Vid. projecto n. i de i883.)

9 ele Julho ....•

39

Mandando ouv ir o governo Approvado em 9 de Da com missão de pensões e
ordenados.
sobre o requerimento em Julllo de i883.
Officiou-se em H . Responqu e os in spectores de
dido em 26 de Julho de
alumnos do ex temato do
imperi al colleg io de Pe-!883.
dro li pedem que os seus
vencim entos sejam eq uiparados aos dos inspec tores
do in tema to elo mesmo
colleg io .

9 de Julho .. ...

40

Mandando ouvi r o governo Appr·ovado em 9 de Da comm issão de pensões e
ordena dos .
sobre o requeri me nto em Julho de 1883.
que o protonotari o apostoOtficiou-se em H de Julho.
Respondido em 28 de
li co Em esto Camillo Barreto pede se 1· apose ntad o
Agosto de 1883.
no Jogar de Ien te do semina ri o episcopal de Cuyabá.

Da comm issão el e ·commercio, industria e artes.

I
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9 de Julho... . .

41

Mandando ouvir o governo Approvado em 9 de Ju- Da comrnissão de pensões e
sobre o requerimento em lho ele 1883.
ordenados.
que o bacha rel José TboOfficiou-se em H. Responmé d;t Silva, juiz de didido em 21 de Julho de
reito elo Ipú, pede um anno
1883 .
de licença.
(V id. projecto n. 83 de
!883 .)

9 ele J1,1lb o .....

42

Mandando ouvir o guvemo Approvado em 9 de Jn· Da comm issão de obras publicas.
sobre o requerimento em lho ele l.883.
Officiou-se em H ele Julho
que Flamiano Gaudencio
de !.883.
do Bomfim, pede uma
subvenção para organizar
e executar o serviço ele
navegação por vapor· do
Rio Pardo, na província
ela Bahia.

•

iO ele Julho....

43

Mandando ouvir o governo App••ovado em iO de Ju- Da commissào de sn.ude pusobre a proposta de An- lho de l.883.
blica.
tonio da Cunha e Souza
Officiou-se em l.2. Responpara o serv iço da limpeza
diclo em 20 de Julho ele
elos navios surtos no anl.883.
cora douro da cô rt e.
(Vid. parecer n. l.OO de
1883.)

»

H ele Julho....

4~

Mandando ouvir o governo Approvado em H de Ju- Da com missão de saucle pu-·
sobre as represe nta ções elo lho de i883 .
blica.
Dr. i\laxim ian o Marques
Officiou-se em l.3. Responde Car va lh o referentes aos
clido em 30 de Julho ele
meios indicados para a ex1883.
tin cção da febre amarella.

•

12 de Julho....

45

Mandando ouvir o gove rno
sobre o proj ec to n. 271, de Appr•ovado em l.2 de J'u- Da commissão de commerl.882, autorizando o pro - lho de 1883.
cio, indus!.ria e artes .
longamento da estrada de
OJilciou -se em 13 de Julho
ferro de Batul'ité, com
de i 883.
uma emenda dos Srs. ele(V ic!. parecer n. iO ele l.883
pu tados José Pompeu e
e nos p1·ojectos ele clifferenBarão ele Canindé, ofieretes annos o projecto n.
ciclo como subst.ituli vo elo
23 A ele 1882.)
projecto n. 23 A ele l.882.

•

12 el e Jul ho .. ..

46

Mandando ouvir o governo App•·ovado em i2 ele Ju- Da com missão de pensões e
ordenados .
sobre o requerimen to em lho de 1883.
que o bacharel Antonio
Offic iou-se em i3 de Julh o.
José de Souza Freitas, juiz
Res pondido em 9 de Agosde direito ela comarr.a do
to ele i 883 .
AI to Ita picuni, no Mara (Vicl . projec to n. 9i de
nhão, pede um anno de
1883.)
licen ça .

•

12 clej Julbo. .. .

(1,7

Mandando ouvir o governo App•·o"ado em l.2 de Ju- Da com missão de pensões e
ordenados.
sobre o requerimento em lbo de 1883.
que o bacllarel Luiz VianOfficiou-se em 13 ele Julho
na, juiz de direito da
ele 1883 .
comarca el e San ta Chris(Vid. proj ecto n. 123 de
tina do Pinhal, no Rio
1883.)
Grande elo Sul, pede um
anno el e li ce nça.

»

:12 ele Julho....

48

Mandand o ouvir o governo Appa·ovado em 12 de Ju- Da comm issão de pensões e
sobre o reqnerimento em 1110 de 1883.
ordenados .
que o bacharel Aristides
Ofiiciou-se em 13 de Julllo
Augusto Wlton, juiz el e
de :1883.
direito da comarca el e
Pedro Il, no Piauby, ped e
um an no de licença.

»

!3 ele Julho. ...

ó,9

Opinando que o requeri- Approvado em l.3 ele Ju- Da com missão de instrucçâo publica.
mcnto, em que João Fran- 1110 ele 1883.
cisco dos Reis Junior pede
( Vid. proj ec to n. 90 de
ser matri culado na esco la
!.883.)
ele marinha, seja remet tido á corn missão de marinha e . guerra para interpôr seu parecer.
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!.6 de Julho ....

50

Mandando ou vir o governo Approvado em i6 de Ju- Da com missão de fazenda.
sobre o requerimento em lho de ! 883 .
· Officiou-se em i7 de Julho
que os empregados da t!Jede !.883.
solll·aria e da alfan dega de
Sergipe soli citam a c reação
de um monte-pio obr igatorio para os empregados
publicos.

16 de Julho....

IH

Mand ando ouvir o governo Approvado em 1.6 de Ju- Da commissão de fazenda.
sobre o requerim ento em lho de 1.883.
Officiou-se em i7 de JuCJUe D. Ignez Emericl{ pede
lho. Respondido em 2!. de
o meio soldo de seu finado
Agosto de i883.
marido o major honora t·io
Max imiliano Emerick.

•

!.6 de Julho.,. ,

52

Mandando ouvir o governo Approvado em i6 de Ju- Da com missão de fazenda.
Officiou-se em i7 de Julho
sobre o requerim ento em lho de !.883 .
de :1883.
que o padre Nuno de Faria
Paiva, vigario encom mendaclo da parochia de Santa
Anna ela côrte, soli cita um
auxilio pecuniari o para
a conclusão das obras da
igreja matriz da mesma
parochia.

,

!.6 de Julho.,,.

õ3

Mandando ouv ir o governo Approvado em i6 de Ju- Da com missão de fazenda.
sobre o requerimento em lho de ! 883.
Officiou-se em 1.7 de Julho
•
de !.883.
que D. ~laria Amelia do
Valle Rego e suas irmãs
pedem remi ssão da diviGla
contrah ida por seu finado
pai Eduardo Americo de
Moraes Rego para com a
fazenda nacional.

!.6 de Julho....

M

Ind eferind o o requerimento Impresso sómente.
em que D. Olympia Can dida Guimarães do Amaral
pede se lhe conceda o meio
soldo de seu finado pai o
tenente-coronel Sebas tião
Lopes Guimarães, desde a
data do fallecimcnto do
mesmo officia!.

Da commissão de fazenda.

1.6 de Julho.. . .

õ5

Indeferindo o requerimento lm.presso só mente.
em que Joaqu im Antonio
de Carvalho Agra pede privilegio para os seus trabalhos •O Luzeiro Fiel do
Povo• e •A iliança das Nações.,

Da comm issão de fazenda.

!.7 de :Julho ....

56

Opinando que devem serre- App1•ovado em 1.7 de Ju- Da commissãode instrucção
publica.
meltidos á comm issão de lho de !883.
marinha e guerra, a quem
com pele resolver, os requerllnen tos do al feres Tristão
Baptista da. Nobrega e do
cabo de esquadra Manoel
Rodrigues de Macedo.

!8 de Julho ...•

57

Mandando ouv ir o governo Approvado em 1.8 de Ju- Da comnussão de orçasobre o requerim ento em lho de i883mento.
Officiou-se em 20 de Juque o Dr. Antonio José de
Samp_a io ped~ t~ma. sublho. Respondido em 22 de
vençao pecunial'la para a
Agosto de 1.883.
creação e manulenção de
um •laboratorio ch irni co•
destinado á investigações
scientifi cas e technicas so·
bre os productos naturaes
do paiz.

!.883
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l.9 de Julho.....

õ8

Indeferi ndo o r equerimen to Impresso s óme nte.
em que Thomaz Ba ill y e
Guilherm e de Cast ro pedem pri vileg io para o apparelho denominado •Taboa de holin a" destinado
ás embarcações á vela.

Da commissão de corn mercio, industria e artes .

i9 de Julho.,...

õ9

Indeferindo o requeri ment o Impre sso sómente.
em que Alphonse Bo uffier Fils pede privil egio e
outros favores para a exploração industrial da semente da planta •Andiroba• ou «Cara pá•.

Da com missão de commercio, industria e artes.

l.9 de Julho.....

60

Approvand o a eleição do Approvado em 23 de Ju- Da com missão de consti·
3° di striclo da prov íncia lho de :1 883.
luição e poderes.
da Bahia e reconh ecendo
Officiou-se em 24. Res pondeputado o con selheiro
dido em 27 de Julho de
Francisco Prisco de Souza
i883 .
l'ara izo.

20 de Julho.....

6:1.

Opinando que deve ser re- Approvado em 20 de Ju- Da com missão de marinha
mellido á com missão de ll:lo de :1883.
e guerra.
pensões e ordenados o officio do mini sterio da ag ricultura cobrindo os papeis relativos á reforma
do capitão . com mandante
da i " secção do corpo de
bombeiros Antonio Verissimo Ivo de Abreu.

20 de Julho ....

62

1\Iandando ou vir o governo Approvado em 20 de Ju- Da commissão de pensões e
sobre o requerimento em lho de i883.
ord enados .
que o bac harel Albino
Officiou-se em 26. Respon .
Gonçalves i\leira de vasdido em 3i de Jull:lo de
r.oncellos, lente substituto
l.883.
da faculdade de direito do
(Vid. projec to n. 8~ de
Rec ife, pede um anno de
:1 883.)
licança.

20 de Julho ....

63

Mandand o ou vir o govemo Approvado em 20 de Ju- Da com mi ssão de pensões e
sobre o requerim ento em lho de !.883.
ord enados . .
que o juiz de direito da
Offi ciou-se em 23 de Julho
comarca de Mogy das Crude l.883.
zes, p1:ovincia de S. Paulo,
Luiz de Medeiros, ped e um
anno de li cença .

I

20~e

Julho ..••

Mandando remetter ao go- Approvado em 20 de Ju- Da eommissão de pensões e
verno, á quem compete re- lho de i883.
ord enados .
solver, os requerim entos
Officiou-se em 23 de Julho
de D. Maria Catharin a de
de i883.
llla cedo e D. Anna Claudina de Negreiros Lobato,
pedindo pensões .

20 de Julho ....•

65

Con cedend o aos Srs. depu- Approvado em 20 de Ju- Da co mm1ssão de constitados Sinva l Od oJ·ico de lho de l.883.
Luição e poderes.
llloura e José Basson de Miranda Ozorio licença para
se retirarem para fóra da
côrte .

,

23 de Julho... .

66

Mandando ouvir o governo Approvado em 23 de Ju- Da co mmissão de pensões e
sobre o projecto n. iõ[l de lho de !.883.
ordenados .
!.882 que mandou reverter
Ol'ficiou-se em 2õ de Julho
á D- Joanna Eliziaria Fide :1883.
,
gueira de i'llell o a pensão
que percebia sua iinada
mãi.

•

23 de Julho . . • .

67

Mandando ouvir o governo App•·ovado em 23 de Ju- Da com missão de comm ersobre os requerimentos do lho .de 1.883.
cio, industria e artes.
club litterario de S. Bento,
Officiou-se em 23 de Julho.
provincia de Pernambuco,
Respondido em 6 e 28 de
e outros.
Agosto de :1 883.
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23 de Julho ....

68

Ma ndando ouvir o gov erno Approvado enJ 23 de Ju- Da commissão de comm ersobre os requerimentos lho de !883.
cio, industria e artes.
das companhi as de estraOfliciou-se em 25 de Julho.
das de ferro " The Porto
Respondido em 25 de
Al egre and New-H a mAgosto de !883.
burgo, etc., e a de Mon ção,
a l. • no Hio Grande do Sul
e a 2• no .Mara nh ão, pedindo garantia de juros .

26 de Julho ....

69

Indeferindo o requerimento I1npresso són1.ent;e,
em qua José Claudio da
Silva pede garanlia de juros para um estabelecimento industria l para extracção de tapi oca, polvilho e outras substancias.

26 de Julho ..• .

70

Mand ando r emetler á com- Approvado em 26 de Ju- Da ·com missão de pensões e
missão de orçamento o lho de 1883.
ordenados .
requerim ento d e Joaquim
l\larcellino Lobo rt 'A vila.

26 de Julho ... .

7i

27 de Julho ....

72

Rem ettendoao governo para Approvado em 26 de Ju- Da com missão de pensões e
informar, o r equ erim ento Jbo de !883.
ordenados .
em que o desembargador
Ofliciou-se em 26 de Julllo
Vi ctorino do Rego Toscano
de !883.
Barreto pede licença.
(Vid. proj ecto n. i02 de
!883.)
.
Approvando a eleição do 3° Approvado em 3! de Ju- Da commissão de constituidistricto da província de lho de !883.
ção e pod eres.
:Minas Geraes e r econheOfliciou-se em i. o Respondicendo deputado o consedoem4de Agosto de !883.
lheiro AJionso Augusto
l\Joreira Penna .

30 de Julho ....

73

Mand a ndo ouvir o governo Approvado em 30 de Ju- Da commissão de pensões e
sobre o I'equ erimento em lho de !883.
ordenados.
que Sebastião José Cava iOfliciou-se em 3i d e Julho.
canti, inspector aposenRespondi.do em i2 de Setado da th esouraria de fatembro de !883.
zend a da província do !11ar anll ão, pede se lhe conte
ta mbem o tempo em qu e
serviu de professor publico
na província do Ceará.

31 de Jull!o. . ..

74

Indeferindo o r equ erim ento Impresso sõanent;e,
em qu e Lucas Hibeiro do
Pra do pede isen ção de dir eitos de importação para
as machinas e utensilios
n ecessarios á uma fabrica
de cltapéos, vinagre, vinh os, licores e conse rvas
a lim entici as, que pretende estabelecer n a provínci a do Ceará.

3-l de Jull.i o ....

75

Mand ando ouvir o governo Approvado em 3i de Ju- Da commissão de faz enda.
so bre o requerim ento em lbo de !883.
Ofliciou-se em 2 de Agosto
qu e a direc tori a da Uni ão
de !883. ·
opera ri a pede qu e se lornern extensi vos aos operari os do arse nal de gu erra
da cô rte os favores concedid os aos do arsenal de
ma rinh a.

3i de Julh o....

76

Indeferindo o r equ erim ento llnpresso sú1nente.
em qu e o Dr. Au gust o José
·
Ferrari rec lam a o pagamento dos se us ord enados
como medico da colonia
mili Lar de Caseros, correspond ent es aos rn ezes de
Abril á Julho de 1864.

Da commissão de commercio, industria e arles.

Da. commissão de fazenda.

Da com missão de faz enda.
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Remette.ndo ao governo, para Approvado em 2 de Da comm issão de pensões e
to mar em consid era ção, o Agosto de 1883.
ord enad os .
requerimen Lo docum enOlliciou-se em 3 de Agos to
tado em qu e o padre Za de 1883.
ca rias ela Cunha Freitas
pede se r aposentado no Ioga r qu e exerce el e capel lão
cantor da i mperinl capell a.

2 de Agosto ...

77

7 de Agosto .. .•

78

9 de Agosto .•.•

79

Mandando ouvir o go verno Approvado em 9 de Da com missão de pensões e
so bre o-·requ erimcnto em Agos to de 1883 .
ordenados.
qu e o nr. Anti ocho dos
Oflici ou-se em iO de J'.gosto
San tos Faure pede licença
de !.883.
para tratar-se fóra da
ctirle .

tO de Agos to .. •

80

Remeltendo ao gove rn o para Appr•o,,ado em :10 de Da com missão de fazenda .
tomar na consid eração qu e Agos to de !883 .
O Jiici.ou - ~e em l ü tle Agos to
merecer, o projcclo de
rt c ! 883 .
reform a das lote ri as el a
côrle e provincia do Rio
de Janeiro, organizado po r
José Antonio el e Arauj o
Regadas.

tO de Agos to .•.

Si

Ma nd ando ouv ir o governo
so bre o requ erin:en lo em
que Oela vi ano Perci ra lllendes pede ise nção el e c1 ire itos de impor tação para os
macllinism os, instru rn entos, _maleriaes e ma is obj ectos destin ados á u ma
fab ri ca de pa pel de impressão.

tO de Agosto •..

82

Mandando ouvi r o gover no A ppro,•ado em i O de Da comm issão de fazenda .
sobre o req uer imento em Agos to de !.883 .
OJôciou- se em !. 6 de Agosto.
qu e os serv en tua ri os dos
Res pondid o em 6 de Seotri cios de justi ça ela côrte
temb ro de 1883 .
pedem di spensa do paga men~o do imposto de 2 %
sobre a rend a de seus offi cios, e ou trosi rn revi são
do regimento de custas .

tO de Agosto .. .

83

Mandand o ouvir o gover no Approvado em tO ele Da com mi ssão de faze nda .
sol.Jre o requ er imento c1n Agos to de !883.
Officiou-se em ! 6 de Agosto.
que os empregados dacaixa
Rrspt•nd ielo em :15 de Seeconomi ca e mo nte de soetembro d e !.883 .
cor ro da prov incia el e Minas Geraes pedem pa gamento dos seus ven cim entos.

W de Agoolo . ..

86,

1\Iandanelo ou v ir o govern o Approvado em W de Da commissão ele faze nda.
sob re o requer im ento ern Agos to de t E83.
Offici ou-se em ~6 de Agosto
que a ca mara municipal
ele 1883.
de Nictb e'roy pede pnra seu
patrim oni o os terrenos de
marinh a accrescidos c que
accrescerem em seu m unicipio.

ouvit' o gove rno Appa•o,,ado em 7 de Da commi ssão el e pensões e
sobre o req uerim ento em Arros to de 1883.
ordenados.
o
qtle Manoe l Joa qu im de
Offici ou -se em !l de Ago lo.
Figue iredo, lançado r a poRes pondido em 5 de Sesentatlo da rece iJorüt elo
tembro de 1883.
Ri c. de Jan eiro, pede mcJborall!enlo de aposeuta doria .

~! andando

' ""''.I

em
Agos to de !.883 .
em 16
!O do Officiou-sc
D• wm m '' "'
do de Agos to
de !.883 .

Apu~ •·ova c'llo
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i883

H de Agosto . ..

85

Indeferindo o l'equeri men to In::tpresso sótnente.
em que Manoel Gon ça lv es
Ferreira ped e isenção de
direitos para o material
necessario á em preza predial autorizada por lei provincial do Amazonas .

Da commissão de fazenda ..

•

H de Agosto .• .

86

Indeferindo o r equerim ento Impresso sóntent;e.
em qu e D. Felisberta Am elia d e Abreu Prado pede
pagamento do meio soldo
de seu finado marido José
de Oli v eira Prado, desd e a
data do fallecimentodeste.

Da commissão de fazenda.

•

H de Agosto . ..

87

Indeferindo o requerimento Impresso só1uent;e.
em qu e D. Rita Constança
Ferreira da Camara pede o
pagamento do meio soldo
rte seu finado marido, o
2° cirurgião Dr. Abrahão
Bruno da Camara, desde a
data dofallecirnen to des te.

Da commissão de fazenda.

•

U de Agosto ...

88

Mandando ouvir o governo Approvado em
sobre a r ep res entação da Agosto de i883.
assembléa provinci al do
Pará concernente á ind emnização a que se julga com
direi to o collegio de Nossa
Senhora do Amparo, da capital da mesma província.

»

U de Agosto .•.

89

Mandando ou vir o governo Approvado em 14 de Da commissão de fazenda.
sobre o requ erim en to em Agost.o de !883.
Officiou-se em 16 de Agosto .
que Reine Coiffée pede que
Respondido em 6 de Sese lheadmittaao trôco uma
tembro de i 883 .
nota deõOOHOOO da!." serie
4" estampa, e já r ecol llida.

>

U de Agosto .. .

90

Man dando ou vir o goveNlo Approvado em
sobre o requerimento em - Agosto de 1883.
que naymundo Feliciano
Alves Serrão, i" escripturario da casa rla moeda,
pede se llle marque como
gratificação só mente a
terça parte dos seus ven cimentos.

>

l.6 de Agos to . . .

9!

Mandando ouvir o governo Appro v a d o em 16 de Da commissão de pensões e
sobre o r eq uerimento em Agosto de 1883.
ordenados .
que os ajudantes de fieis
Officiou-se em 20 de Agosto
de armazens da alfandega
de ! 883 .
da côrte pedem set· incluidos no quadro dos empregados de faz enda.

•

20 de Agosto ...

92

Concedendo licença aoSt'. de- Afiprovado em
putado Lourenço Cavai- Agosto de 1883.
canti de Albuquerque para
retirar-se para fóra da
côrte .

»

20 de Agosto • ••

93

Requisitando do thesouro A ppro v ado em
nacion al os papeis e do - Agosto de 1883.
cumen tos r eta ti vos á pre tenção de José Antonio de
Araujo sobre dócas na
Bahia.

--

u

u

de Da commissão de fazenda.
Officiou- se em i6 de Agosto
de 1883.

de Da commissão de fazenda .
Officiou-se em 16 de Agosto
de !883 .
(Vid. parecer n . 32 de 1883. }

20 de Da commissão de constitu iç.ão e poderes.

~o

de Da com missão de fa zenda .
Officiou-s.e em 21 de Agosto.
Respond ido em 4 de Setembro de 1883.
I
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20 de Agosto., ..

94

Mandando ouvir o governo Approvado em 20 de Da comm1ssão de fazenda.
sobre o requerim en to em Agosto de !883.
Offi.ciou-se em 2i ele Agosque a companhia da es trada
to de !.883.
de ferro de Juiz de Fóra ao
Piáu pede ise nção de direitos de importação e de fr ete
na estrada de ferro D.
Pedro II.

20 de Agosto .•.

9õ

Mandando ouvir o governo Ap;1rovado em 20 de Da commissão de fazenda .
sobre o requerim ento em Agosto de !.883.
Offi.ciou-se em 2i de Agosque João do Prado Lemos
to de !.883.
& c.• e Galdino José de
Bessa pedem que se vendam á em preza «D. Thereza Christina• terras devolutas na provinc
Espírito Santo.

20 de Agosto ....

96

Mandando ou vir o governo Approvado em 20 de Da commissão de fazenda.
sobre o requerim ento em Agosto de !883.
Officiou -se em 2!. de Agosque os habitantes do
to de !883.
Alhandra, província da Parahyba, pede um auxilio
pecuniario para as obras
da igreja matriz da mesma
parochia.

2i de Agosto . ..

97

Propondo que seja rem ettido Apprová.do em 21. de Da commissão de fazenda.
á com missão de agricultu- Agosto de :1.883.
(Vid. parecer n. i07 de
ra, minas e bosques, a
!883 . )
quem compete, o requerimento do engenheiro Luiz
Monteiro Caminhoá .

23

de Agosto •.•

98

Mandando ouvir o governo Approvado em 23 de Da commissão de fazenda.
sobre o requerimento em Agos to de !.883.
Offi.ciou-se em 23 de Agosque Leite, Claudio & C."
to. Respondido em i 0 de
pedem isenção de direitos
Setembro de !.883.
para todo o material destinado ao engenho central
para fabricação de assucar, que estão montando
em 1\lacahé.

23

de Agosto...

99

Indeferindo o requerim ento Impresso sómente.
em que o padre José Augusto Duarte ped e pagamento da quantia de
462a720, importancia do
meio soldo de seu finado
pai tenente Constantino
Pedrozo Duarte.

Da commissão de fazenda.

2õ

de Agosto... !.00

Mandando archivar os re-Impresso sómente.
querimentos em que Antonio da Cunha e Souza
propõe-se a receber o li xo
dos navios surtos no
porto do Rio de Janeiro.

Da com missão de saude publica.
(Vid, parecer n. 43 de !883.)

27 de Agosto....

iO:l

4 de Setembro. l.02

Mandand o ouvir o governo Approvado em 27 de Da com rmssão de fazenda.
sobre o r equerimento dos Agosto de :1.883.
Of!iciou-se em 28 de Agosmoradores do Andarahy
to de l.883.
Grande , Tijuca e Villa
Izabelpara esses bairros serem elevados á categoria
·
de parochia.
Mand ando ouvir o governo Approvado em
sobre o requerimento dos Setembro de :1.883.
directores da caixa de
soccorros D. Pedro V relativo á isenção do imposto predial para o predio
em que funcciona a mesma associação.

4 de Da commissão de fazenda.
Officiou-se em 6 de Setembro de :1:883.

/

-
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~
1883

4 de Setembro./

i03 Mandando ouvir o governo Ap;n·ovado em 4 de Da commissão el e fazenda .
sobre o requerimento em Setem bro de !.883.
Officiou -se em 6 el e Setemqu e Ignac io de Barros Ba rbro de 1883.

reto pede diversos favoi"es
para a soc iedade Au xi·
li adora de ,\gricultura, em
Pernambuco .

4 de Seiembro.

4 de Setembro .

l.04 l\Jandand o ouvir o govern o Appro vado

sob re o reque r-imento em
qu e An tonio de Souza
Bentes requ er, por compra,
os terreuos da ex tin cta
colonia milita r de Obidos.

em 4 de Da com missão - de fazenda.
Setem bro de 1883.
Ofliciou-se em 6 de Setem bro de 1883.
l

i

iDo Approvando a eleição do Approvado em 6 de Da comm lssão de consti4° di stricto da provín cia Setembro de !.883.
tui ção e podr.res.
do Cea rá c reconhecendo
Ofliciou-se em 6. Res pon- _
ele pu taelo o conselheiro
dido em i2 de SetemAntonio Joaquim li od l"i bro de i883 .

gues Juni or.

5 de Setembro.

i06

ouv ir o gover no Approvado em 5 ele Da comm issão ele pensõe5
sobre o req uerim ento em Setembro de 1883.
e ord enados.
qu e D. A meli a de Castro
Olliciou -se em 6 el e Setem Araujo pede se lh e conceda
bro el e !883.
o monte-pio corres pondente ao soldo do seu
finado mar ido o cbefe de
divi são Ped ro Thomé de
Castro Araujo .

5 de Setembro.

i 07 Propondo que seja rcmettido Approva do

~!andando

ao governo, para mandar
publi car no Dia.rio Official
si assim jul ga r conve niente, o relatorio apresentado pelo enge nheiro
Luiz . Monteiro Caminhoá
sobre a instrucção agrí cola na Europa com appli cação ao Brazil .

em 5 de Da commi ~são el e agricul Setembro de 1883.
tura, minas e bosqu es.
Ofliciou-se em 6 de Setembro de i 883.

Rio de Janeiro. Secretaria da camara dos deputados em 20 de Dezembro de !.883.
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OFFICIOS E PROPOSTAS DO GOVERNO! REQUERIMENTOS! REPRESENTAÇÕES
EINDICAÇÕES PENDENTES DE PARECER DAS RESPECTIVAS COMMISSÕES

Officios e propostas do governo, representações e indicações pendentes de
parecer das diferentes commissões em 18 83
Assumpto

o

Andament o

§

<
188:!

Offici o do ministerio do imperio de 30 de Outubro de !.882, enviando A'comJnis são d e constituição
os oflicios do presiden te da provín cia de Sergipe pe los quaes e poderes em 30 de Ab ril de ! 883 .
mandou excluir das folbas de paga mento empregados da secretaria
da respectiva assembl éa provincial, cuj os ve ncimentos foram
CI'eados ou au gmentados por lei que não foi sancciouada .

!883

Oflicio do mini sterio do im perio de i 9 de Ma rço de 1883, submettendo A' comm issão de cons ti tui ção e poderes
á camara dos Srs. deputados a duvida constante do parecer do con- em 4 de Maio de l.S!l3 .
selho de estado de iO de Dezem bro de l.882 sobre a applicação do
art. !2 da lei n. 3029 de 9 de Jan eiro de 1881 ao parocho que
aceita o Jogar de membro de asse mbl éa provincial.

•

Offi cio ào ministerio do imperio de 3l. de Março de i 883, env iando o A' comm issão de const itu ição e pod eres
parecer do conselho de estado relativamente ao ac to pelo qual o em 4 de l\1aio de ! 883.
presid ente de Santa Ca tharina adiou a respectiva assembléa provincial.
Oflicio do ministeri o do imperio de 12 de Maio de ! 883, enviando o A' comm issão de constituição e poderes
oflic io do presidente do Maranhão cobrindo requerimentos de seis em i 4 de Maio de ! 883.
eleitores da mesma provín cia .
Officio do mini sterio do imperio de !. 8 de Maio de !883, &nviando, por A' com missão de constitui ção e poderes
inconsti tucionaes, as resoluções de ns. 3 a i 9 publicadas pela. as- em 2:1 de llfaio de ! 883.
sembléa provincial de S. Paulo .

I

Ofli cio do miuisteri o do imperio de 22 de Maio de 1883, env iando o pa- A' com missão de cons ti tuição e poderes /
recer do conselho de estado relati vo á represen tação de vari os em 23 de Alaio de 1883.
membros da asse rnbléa provincial das Alagõas, reclamand o contra
ac tos que se deram no recin to da mesma assem bléa .
Ofllcio do mini steri o do im perio de !. 5 de Jun ho de !883, envia ndo A' comm issão de constituição e poderes :
um a representação, trans mittid a pela presidencia da província de em i 6 de Junho de ! 883.
!
Pernambu co, na qúal a assembl éa legislati va da mesma prov íncia
pede a creação de uma nova camara provincial.

I

Representação do bac harel ~ l a n oe l do Nascimento da Fonseca Galvão, A' com missão de constituição e poderes
juiz de dire ito da comarca da Laguna, represe ntand o con tra os em 3 de Julh o de i 883 .
ac tos da assem bléa provincial de Santa Catbarina.

I

I
I

Officio do ministerio do imperi o de 27 de Jul ho de 1883, env iando o A' com missão de constitui ção e pod eres
officio do pres idente de Minas Geraes, transmitLind o a represcn- em 28 de Julho de ! 883.
tação da ca mara m_uni_cipal de purvell o, ei~1 qu e pe_de ?e contemp!e
na di visão dos distriCtos ele1tora es da dita provmcia a parocbia
de Paraúna.
[
Requerimento ele Antonio FranciSCO Corga, pedind o o necessano A' conunis sao d e or•ç a1ne n t o
credito afi m de qu e l be seja pago o alu guel do hya te Cor rta 11 de em i 4 de Ma io de i 883.
su a propriedade, empregado no serviço da alfandega de Po3rna mbuco .
Oflicio do minis terio da faze nda de 4 de Jun ho de !.883, enviando o A' com missão de orçamento em 6 de
requeri me nto de . José Fra ncisco da _Cos ta, po rte_i ro ela caixa de Junho de !.883 .
amortização, pedmdo um a grat!licaçao com o auxili o para alug uel
de casa .
I
Offic io do mini sleri o da ag ricultura de 18 de Jun ho de 1883, en- A' com missão de orcam ento em 2l. de
viando os pa peis relati vos a um credi to pedido P,ela presiclencia da Junbo de ! 883 .
•
proviricia do Espirilo Santo para abertura de u ma est rada .

I

•

Requeri me nto do C!ub Litterario da vil la de S. Bento, em P e mam~ A' comm issão de orçamento em 21 de
buco, pedindo qu e na lei do orça mento se marque verba para a Ju nho de i 883.
nova comarca de S.· Ben to.
omc io do mini sleri o da fazenda de 20 de Junho de !883, remettenclo A' com missão de orçamento em 25 de
Junho de i 883 .
0 requeri mento, co m p e t e nt e i~l e n te info r ma d~, e_m que a ca mara
municipa l da vill a el e S. LUiz Gonzaga, pro_YillCia de S. Pe_dro do
Hio Gra nde do Sul, pede a doação do propr10 naciona l, exis tente
naquell a vi!la, denominado - Collegio da Com panhi a de Jesus.

14
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Requerim ento do il"stituto archeologico e geographico Alagôano A' commissão de orçamento em 12 de
pedindo o auxilio de 2:0001)000 para a compra de um predio onde Julho de 1883.
possa estabelecer a biblioLhcca, museu e arch ivo do mesmo
instituto.

»

Officio do ministerio da justiça de 14 de Julh o de 1883, enviando os A' con1missão de orçamento em 18 cte
papeis relativos ao pagamento dos alu gueis atrazados do predio Julho de 1883 .
pertencente á santa casa de mis.ericordia da Bah ia em que funcciona o Fontm elaqueJJa.provincia.

•

Requerim ento do Dr . José Agnello Leite, delegado gmtuito da saude A'. commissão de orçamento em 23 de
publica, na cidade do Pen edo, província das Alagôas, pedindo uma Julho de 1883.
gratifica ção pro labore.

•

Offi.cio do ministerio da marinha de 21 de Julho de 1883, lransmit- A' commissão de orçamento em 26 de
tindo, competen temente informad o, o requerimento em que o Julho de 1883.
ajudante do porteiro elo arsenal de marinha da côrte, Joaquim
Marcellino Lobo d'Avil~, pede se r elevado á categoria de porteiro
do mesmo arsenal, com os vencimentos e vantagens in here ntes a
este em prego .

•

Requerimento da camara municipal da vi lia de S. Bento dos Perizes, A' commissão de orçamento em 3 de
no Maranhão, pedindo um auxi lio pecun iario, para a conclusão Agosto de 1883.
da abertura do cana l chamado • Condurú » na mesma vill a.

•

Officio do ministerio ela justi ça de i de Agosto de 1883, enviando a A' com missão de orçamento em 6 de
tabella dos novos termos e comarcas, cuj as informações se comp le- Agosto de 1883.
tarão depois de organ i~ ada a proposta do orçamen lo para 1884-1885.

»

Requerimento de Esmaragdo José de Souza, successor de Parentes & A' com missão de orçamento em 8 de
Souza, ped indo se lhe mande pagar a importancia do fornecimento Ago~to de 1883.
que fez ao es tabelec im ento rural de S. Pedro de Alcantara na
província ela Parahyba, durante o exercíc io de 1880-1881.

•

Proposta do ministerio da fazenda de 21 de Agosto de 1883, pedindo A' com missão de orçamento em 21 de
um credito supplem en tar de 3.783:6291$992.
Agosto de 1883 .

»

Proposta do ministerio da justi ça de 23 de Agosto de 1883, pedindo A' commissão de orçamento em 23 de
um cred ito supplemen tar de 90 :8701)715.
Agosto de !883 .

•

Officio do mi ni sterio do imperio de 20 de Agosto de 1883, enviando a A' com missão de orçamento em 27 de
cópia da informação prestada pelo ministerio da agricu ltura , ao Agosto de 1883.
requerimento elo Dr. Antoni\l José de Sampaio pedindo subvenção
·
pecun iaria para um laboratorio cbimico.

»

Officio do ministerio do imperio de 27 ele Agosto de 1883, declarando A' commissão de orçamento em 28 de
não poder mandar pagar a con ta relati.va á impressão em avul so Agosto de 1883.
dos annaes da cam~tra dos deputados, anteriores ao anuo de 1857,
por achar-se esgo tada a verba votada para tal despeza.

•

Req uerimento do conselh ei ro Salu stiano Ferreira Souto, ex-d epu- A' commissão de prçamento em 4 de
tado pela província da Bahia, pedindo para se lh e mandar abona r Setembro de 1883.
o seu subsidio na sessão de convocação extraordinari a qu e começou
a 9 de Outubro de 1880 e terminou em 8 de Janeiro de 1881.

"

Requerimento do padre Traj ano de Figueiredo Lim a, pedindo um A' commissão de orçamento em 13 de
auxilio pecuniario para a susten tação das casas de caridad e do Setembro de 1883 .
Triumpho, Grava tá e Bezerros, na província de Pernambuco.

•

Offi.cio do ministerio da ç:uerra de 17 ele Outubro de 1882, enviando A' commissão de marinha e
o requerimento em que o capitão do 14° batalhão de infantaria guerra em 28 de Abril de 1883 .
Eugen io Augusto de Mello pede di spensa do excesso de idad e para
matricular-se na escola militar da província do Rio Grande do Sul.

»

Officio do minislerio da guerra de 22 de Dezembro de 1882, enviando A' comm issão de marinha e guerra em
competentemente informado o requ er im ento documen tado em que 2 de :Maio de 1883.
o cabo de esq uadm Zacharias dos Santos pede para ser considerado
reformado ou que se lhe conceda um a pensão .
_

•

Offi.cio do ministerio da guerra de 4 de Jan eiro de :1.883 enviando u A' com missão de marinha e guerra em
requerimento e mais papeis, em qu e o 2° cadete 1° sa rgento do 90 2 de Maio de 1883 .
batalhão de infantaria Manoel Belerophonte de Lima pede dispensa
do excesso de idade para matricular-se na escola milltar da cen·te.

•

Requeri.mento .de José Ign~c io de Oliveira, tenente honorario do A' commissão de marinha e guerra em
exercito, J?edmdo as grattUcações conferidas no decreto n. 3371 de 29 de Maio de !.883 .
7 de Janeiro de !865.

-
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Requerimento do Dr. Augusto Gonçalves Martins, pedindo para ser A' commissão de marinha e guerra em
matriculado na escola de marinha, como aspirante, se u filho 20 de Junho de 1883.
Augusto Gonçalves i\lartins.

•

Officio do mini sterio da guena de 28 de Junho de :1883, envi ando o A.' commissão de marinha e guerra em
requerim ento em que João Francisco Pereira, operar·io da 5" classe 3 de· Julho de :1 883.
de rnachinistas do laboratorio do Campinho, pede dispensa elo
serviço, visto con tal' mais ele 30 annos de serviço e achar-se
irnpossihili ta do de trabalhar.

»

Requerimento de João Coelho de Almeida, offic ial do corpo de fa- A' commissão de marinha e guerra em
zenda ela armad a, ped ind o que se lh e mande contar no dobro, o 5 de Julh o de :1883.
tempo em que esteve prisioneiro na republica do Paraguay .

•

Offic io do minislerio da guerra de 28 de ~laio de :1883, enviando o A' commissão de marinha e guerra em
requerim ento em que o alferes do 3° regimento de cavallaria 17 de Julho de i883.
Ilgeira Tristão Baptista Nobre pede dispensa de excesso de idade
afim de estudar o curso de sua arma.

•

Requerimento de Manoel Rodri gues de Macedo, cabo de esq uadra A' com missão de marinha e guerra em
do i 0 batâlhão de infantari a, pedindo dispensa de idade afim de i7 de Julho el e !883.
matricular-se na esco la militar da cOrte.

»

Requerimento de Cami ll o de Lellls e Silva, i 0 tenente reformado A' commissão el e marinha e guerra em
da armada imperial, pedindo melhoram ento de reforma.
i8 de Julh o de !883.

•

Oflicio do ministerio da guena de l.4 de Julho de i883, enviando o A' com missão de marinha e guerra em
requerim ento em que o alferes reformado i\Ji guel Gom es el e :18 de Jul ho el e :1883 .
Azevedo, commandante do forte ele S. Luiz, pede que seu soldo
seja equiparado ao que percebem os actuaes alferes do exercito.

»

Officio do ministerio da guerra ele :14 de Julho de :1883, enviando A' commissão ele marinha e guerra em
o requerimento em que o professor ele historia e geographia da 18 ele Julho el e :1883 .
escola preparatoria annexa á militar da cOrte Alfredo Moreira
Pinto pede dispensa ele exe rcício com todos os vencimentos.

•

Officio elo ministerio da guerra de 23 de Julho de :1883, enviand o A' commissão de marinha e guerra em
as informações solicitadas por esta camara, ao requerimento em 25 de Julho de-!.883 .
que o sargento reformado Sotero Joaquim de Almeid a pede me.
lhoram ento de reforma.

»

Oflicio do minis terio da guerra de 4 de Agosto de !883, enviando A' commissão de marinha e guerra em
o requerimento em que o alferes do 13° batalhão de infantaria 9 de Agos to de 1883.
José Gem iniano Ferreira Villa pede dispensa de idade para estudar o curso de sua arma .

•

Officio do ministerio da guerra de 4 de Agosto de !883, enviando A' commissa:o de marinha e guerra em
o requ eri mento em que o capitão do 2° regimento de cava ll ar ia 9 de Agosto de :1883.
ligeira Joaquim Francisco Moreira pede para qu e se lhe conte o
tempo em que esteve aggregado á arma, enr consequencia de
ferimentos recebidos em combate .

•

Oflicio do mini sterio da guerra de H de Agosto de :1883, enviando A' com missão de marinha e guerra em
o requerimento em qu e o alferes honorario do exercito Antonio 16 de Agosto de :1883.
Gomes Pereira Juni or pede para pres tar exames vagos dos 3° e
4° aunos do curso superior da escola militar da cOrte.

•

Officio do ministcrio da guerra de 17 de Agosto de :1883, enviando A' comm issão de marinha e guerra em
o requerim ento em que o capitão grad uado do 1° regimento de 20 de Agosto de :1883 .
artilhari a a cava llo Antonio Fernand es Barboza pede dispensa
do excesso de idade para matricular-se na escola militar da província do Rio Grande do Sul.

»

Requerim en to de D. Emitia Maxima da Silva, casada com Eleuterio A's commissões de marinha e guerra e
Severiano dos Santos Pereira e filha do fallecido major refor- de fazenda em 25 de Agosto de !883.
mado Antonio Maximo da Trindade, pedindo lhe seja pago o
meio soldo de seu pai, desde 22 de Junho de :1866 a té 5 de
Agosto de !883.

•

Oflicio do ministerio da marinha de 27 de Agosto de l.883, enviando A' com missão de marinha e guerra em
o requerimento em que o tenente Felinto Perry pede r eparação 29 de Agosto de :1.883.
da preteri ção que julga ter soi:Trido.
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Requerimento de Carlos Vida! de Oliveira Freitas, ! 0 tenente da A' commissão de marinha e guerra em
armada, pedindo para Sllr reintegrado no Joga r que occupava na 30 de Agos to de 1883.
esca la dos i "' tenen tes.
·

•

Requerimento de José Francisco de Souza, ped indo o troco de uma A' cotnntissão de f..azenda em
nota de 2oon, de estampa e serie já recolhid as .
:1.2 de Maio de 1883.

•

Requerimento de Francisca Joaquina de Momes Queiroz, pedindo A' com missão de faz enda em 23 de !\!aio
para lhe se1· pago o meio soldo de seu finado rnarido, o alferes de de 1883.
es tado -m aio r de 2" classe Felinto Elísio de Queiroz Coutinho, desd e
a data de seu fa llec imento.

»

Requerim ento do engenheiro Antonio Teixeim Coimbra e outros, A' com missão de fazenda em Hí de Junho de 1883.
propondo-se a converter o papel-moeda mediante certos favores.

•

Officio do ministerio da fazenda de 20 de Junho de 1883, enviflndo o A' com missão de fazenda em 25 de Jurcquerim en to em que Jacintho .Jos é. Nunes Leite e outro pedem nho de 1883.
isenção de direitos para diversos objec tos necessarios para o seu
estabeleci me nto de funcli ção e cald eiraria na cap ital da província
das Alagôas .

»

Requer imento de Tito Vegpasiano Dantas, ex -collec tor geral da vi l!a A' com missão de fazenda em 9 de Agosto
de Santo Anton io da Barra, na Bnbia, pedindo rel evação da multa de 1883.
da quantia em crue se acha alcançado para com a faze nda nacional.
Requerim ento de José Antonio de Araujo, ped indo que a cama ra dos A's commissGes ·de fazenda e de obras
Srs . deputados requi site do gove m o as plantas e mais documen tos publicas em 14 de Agosto de 1883.
relativos ao projec to para a construcção de um a doca, para o servi ço da alfand ega da Ballia.
Officio do ministerio da fazenda de 18 de Agosto de :1.883, enviando o A' commissão de fazenda em 21 de
requerimento, com as informações solicitadas por esta camara, em Agosto de 1883.
que D. Ignez Emericlc pede o meio soldo de seu marido o ma jor
honorario do exercito Maximiliano Emeriek.

•

Requ erim ento de Maria Anton iet el e Oliveira, viuva de Joaquim Ber- A' commissão de fa ze nda em 22 de
nardes Pinto, pedindo qne li.Je sejam trocad as seis notas de iOOE Agosto de 1883.
de estampa já recolhida .

•

Officio do ministerio da justiça de 4 de Setembro ele 1883, enviando, A' com missão de fazenda em 6 de Seco m as inform ações soli citadas por esLa carna ra, o requerim ento tembro ele 1883.
em que algun s serven tuarios de officios de justi ça ela côrte pedem
revisão do actualregim ento el e custas.

"

Officio do ministerio da faz enda de 31 de Agos to de 1883, enviando, A' com missão de faz enda em 6 de Secom as inform ações sol icitadas por esta augusta camara, o reque - tembro de 1883.
rim ento de Rein e Coiiié pedindo para que se lh o troque uma nota
de 500# da 4" estampa , já recolhida.

»

Officio da cama ri~. mu ni cipal da Bahia, el e 27 de Agosto de 1883, A' com missão el e fazenda em fO ele Seenviando o requerimento ela mes ma camara, pedindo que seja tembro de 1883 .
conver tid o em renda para ell a o rendim enlo dos terrenos foreiros
á fa zen da nacional.

•

Requerimen lo da com missão promo tora da construcção do novo hos- A' commissão de fazenda em 12 el e Se pita! de ca ridad e da cidade da Lag una, na província de Santa tembro de 1883 .
Catharina, pedindo a concessão el e duas lote rias, para auxilio das
obras do mes mo hospital.

»

Officio do mini sterio da fazenda de 13 de Se tembro ele 1883, enviando, A! commissão de fazenda em 15 de Secom as informações so licitadas por esta camara, o requerim ento tembro de 1883.
em qu e os em pregados da caixa economica e monte de soccorro
da província de Minas Gera es pedem o paga mento de seus ordenados ven cidos.

•

Officio do mini sterio da guerra de 12 de Abril de 1883, enviando o A' coinlnissão de I>ensões e
requerim ento em que os empre ga dos do arsenal de guerra ele Porto ot•denados em 5 el e Maio de 1883.
Aleg re, na província do Rio Grande elo Sul, peclem·augmento ele
vencim entos.
-

•

Oill cio do minislerio da fazenda de 8 de Maio de !883, enviando o A' commissão de pensões e ordenados
requerimento em que José Claudio Monteiro, fi el da pagauoria da em fO de lllaio de 1883.
cid ade do Rio Gran~e, da prov!ncia do Rio Grande do Sul, pede
sejam os se us venc1mentos eq utparados aos do fiel da pa.gadoria
de S. Gabnel.
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Olficio do ministerio da fazenda de 8 de Maio de !883, enviando o A' com mi ssão ele pensões e ordenados
requerim ento em que João Carlos de Pai va , ! 0 conferente apo- em H de Maio de !883.
sentado da alfandega do Maranhão, pede se mande addi cionar ao
tempo que serviu como empregado publi co, aquelle em que
serviu no exercito.

•

Ofi cio do ministerio da guerra de 25 de Maio de !883, envi ando o A' commissão de pensões e ordenados
requerim ento, competentement'3 informado, em que os praticantes em 29 de ~! a io ele i883.
da reparti ção fiscal, annexa á secretaria da guerra, pecl em augmento de vencim entos .

•

Requ erim ento de Bernardino José de Souza, fi scal da fi·eguezia de A' commi ssão de pensões e ord enados
Nossa Senhora da Gloria, pedindo sua apose ntadoria no laga r em 3! de i\laio el e !883 .
que occupa .

»

Officio do ministerio da guerra de 3I de Maio el e i883, envi ando o A' co mm issão de pensões e ordenados
r equerim ento em qu e o mes tre el e gy mnasti ca do arsenal de em 4 de Junho de !883.
gu erra da provín cia da Bahia Luiz José de Mattos, pede qu e seus
ven cimentos sejam equiparados aos do professor do mesmo ensino do arsenal de g.uerra ela côrte.
Officio do ministerio da guerra el e 3! de Maio el e I 883, enviando o A' commi ssão de pensões e ordenados
requerimento em que os empregados do arsenal de guerra da em 5 el e Junho de !883 .
província rla Bahia pedem qu e os seus vencim entos sejam equiparados aos dos empregados do arsenal de marinha da mesma provín cia .
Officio do ministerio da fa ze nd a el e 4 de Junho de ! 883 , envi and o o A' co m mi ssão de pensões e ord enados
r equ erim ento em qu e Jorge do Rego Baptista, fi el do Lli esou reiro em G de Jun ho de ! 883.
da alfandega de Pernambuco, pede qu e seus vencim entos sejam
elevados na mesma proporção em que o for am os dos fi eis de
armazens da referida alfand ega .
Officio el o ministerio da guerra de 7 de Junho de i883, enviando o A' co m missão de pensões e ord enad os
requ erim ento em que o coad juvante do professo r de prim eiras em H ele Jun ho ele !883.
Jettras da co mpanhi a el e aprendizes aítifices do arsenal de guerra
de Pernambuco João Nepomuceno el e Barros pede augmento el e
vencim entos .
do bacharel José da Cunha Teixe ira, jui z de direito A' commissão el e pensões e ordenados
11a comarca do Rio Branco, na província de Goyaz, pedindo um em H de Junho de ! ~ 3.
anno ele li cença .
/

R e qUI~ rim e nto

Requ erim ento dos emp;egados civis elo arse(JL de guerra da pro- A' com mi ssão de pensões e ordenados
v incia de Pernambuco, ped in do augmento de vencimentos.
em 23 de Junho ele !883 .·
Requ erim ento de D. Isabel Ignacia el e Gusm ii o Vill ela, pedindo um A' com missão de pensões e ord enad os
auxilio pecuni ario para a conclusão elos es tudos de se u filho João em 23 de Junho de !883.
Valentim ele Gusm ão Villela.
Officio do mini sterio da marinha de 22 el e Junh o de i883, enviand o A' com mi ssão el e pensões e ordenados
o requ erim ento em qu e os se rventes das secções do alm oxa rifado em 27 de Junho de 1883.
de ma rinha da côrte pedem a elevação a 25 cliarios o seu jornal
el e l.{iíOO di arios qu e ac lu almenle perce bem .
Officio do mini sterio da marinha de 26 de Junho de !883, envian do A' commissão de pensões e ordenados
o recruerimento em que José Emiliano Maximo ele Burgos, escre - em 28 de Junh o el e ! 883.
vente da capitania do porto da província ela Parahyba, pede
augm cnto de vencim entos.
Ofi cio el o mini steri 1 da marinh a de 26 de Junh o el e :1. 883, enviando A' co rnmissão de pensões e orde nados
em 3 de Julllo de -1883.
0 requ erim ento em que o pa trão-m ôr ela baiTa da pro víncia el o
Espírito Santo Luiz Antonio Baila, pede au gmento de orcl e n a cl ~ .
•

Oficio do mini sterio ela fazenda de 28 de Junho de :1.883, enviand o A' cummissão de pensões e ord enados
em 3 de Julh o el e !883.
0 requ erim ento ~ m qu e o capitão Alexa:nd!·e José el e A_lm eida,
solicitador dos feitos el a fazenda, na provm cia el o i\Iarauhao, pede
um anno el e licença .

•

Offici o elo ministcri o da fazenda el e 28 de Junh o el e 1883, envi and o A' commi ss:1o de pensões e ordenados
em 3 de Julh o el e f88 3.
0 requerim ento em _q ue i\lanoe l Joaq uim . de. i\lirand a e Souza,
porteiro ela thesourar w. de fazenda da provin cia el e Perna11_1 buco,
pede que sejam seus venc11neq.tos equiparados aos elo porteiro da
alfanclega ela mes ma pro vin cw.
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Requerimento dos ~judantes do adm inistrad or das capa tazi as e fieis A' commissão de pensões e ordenados
da al fandegada côrte, pedindo que se lb es conte para a sua aposen - em 6 de Julbo de i883.
tadoria o tem po em que serviram na companhig, das docas.

»

Requerim en to de Olympio Pereira da Ma lta, professor das aulas A' commissão de pensões e ordenados
supplementares e secundarias de desenho, arilbmetica e geo met na em i~ de Jnlbo ele i883 .
do arsena l de guerra da Balli~, pedindo que seus ven c im e n~os
sejam efJuiparados aos dos professo res primarias das colnpanhws
de aprendizes ar tifices dos arsenaes de guerra .

»

Officio do ministerio da guen a de i2 de Julbo de i 883, envi ando o A' com missão de pen sões e ordenados
requ erim ento em cr ue o cap it ão reformad o do exercito João Frede- em i 6 de Julho de ·1883.
r ico Homem de Carvalho, professor de geome tria e desenbo linear
da compa nhia de aprendizes artifices do arsena l de guerra do R1o
Grand e do Sul, pede que seus vencimentos sejam equiparados aos
do professor de primeiras lettras da mesma companbia.

»

O!Iicio do min isterio da agricul tura de 9 de Julbo de 1883, em que o A' com missão de pen sões e ordenados
ca pitão Antonio Verissirno Ivo de Abreu, comm~ nd a. nte ela i" ser.ção em 20 de Julbo de i 883.
do corpo de bombeiros, pede sua reforma.

»

Requerimento de João Antonio Guimarães, 2° escripturario da A' commissão de pen sões e ordenados
contadoria de marinlla, ped indo que se lbe mande addicionar ao em 24 de Julllo de !883 .
seu tempo de servi ço aquelle em que esteve coadj uvand o ostrabalb os de escripta cln secretar in de obras publicas.

•

Officio do ministerio do illlperio de 25 de Julho de i883, devolvendo, A' com missão de pensões e ordenados
competentemente inform ado, o requerimento em que os in spcctores em 26 de Julbo de :1883.
de nlumnos do externato do imperial collegio de Pedro II pedem
aug me nto de vencime ntos .

.>

Requerim ento elos conferentes das capatazias ela alfandegado Rio de A' com mi ssão de pen sões e ordenados
Janeiro, pedindo para serem co nsid erados empregados publicas . em 27 de Julho de i 883 .

•

Requerimento do bacllarel l\Iarc iano Gonçalves da Rocha, promotor A' com missão de pensões e o.rdenados e
fiscal de cape llas e residuos do municipio da côrte, pedindo que á de justiça civil em 27 de Julho
seu ordenado sejn elevado a 2:400,1/ annuaes.
de i883.

»

Requerim ento de ~l anoe l de Jesus Souto e Andrade, o!Iicial das A' commissão de pensões e ordenados
tlili WJ nci as da capitania do porto de Aracajü, na provin cin de em 30 de Julllo de i883.
Serg1pe, pedindo a sua apose ntado ria no referid o Jogar.

»

Requerim ento de Geminiano Gomes de Oliveira Cardoso, fiel do A' commissão de pensões e ordenados
tbesoureiro ela alfandega ela Bnbia, pedindo augmento de venci- em 31. de Julllo de 1.883.
mentos.

•

Officio do rninisterio da fazenda de 9 de Agosto de i883, enviando o A' commissão ele pensões e ordenados
r equerim ento em que o porte1ro da thesouraria ele fazenda da em i3 de Agosto de i883.
provincia da Babia Abellino Vieira Bello pede que seus v e~1c imentos sejam equ iparados aos do porteiro ela a!Iand ega da mesma
provincia.

»

Req uerim ento de Libera to Marques de Souza, fiel da i" secção do A' comm 1ssão de pensões e ordenados
almoxarifado do arsenal de marinlia dn côrte, pedindo para se lbe em i6 de Agosto de i883.
contar como tempo de servi ço o que tem prestnd o em diversas
reparti ções.

»

Officio do ministerio do irnperio de 1.~ de Agosto de i883, enviando, A' com missão de pensões e ordenados
com as informações solicitadas por esta camara, o requeri mento em i7 de Agosto de 1.883.
em que o Dr. Diogo de MAndon ça Pinto, professor de bistoria e
geograpbia da faculdade de direito de S. Paulo, pede qu e sua
jubilaç:ío nesse cargo sejn com todos os vencimentos, computando-se o tempo de servi ço desd e a data de sua nomeação.

•

Requerimento de José Francisco de Paula Prazeres, porteiro dos A' commissão de pensões e ordenados
auditorias da capital da. prov incia do Rio Grande do Sul , pedindo em 20 de Agosto de i883.
se lbe marque um ordenado.

»

Hequerim ento de João Baptista Salgado, escrivao da coll ector ia das A' commissão de pensões e ordenados
rendas geraes e provinciaes na cidade de s. Luiz do Parallytinga, em 22 de Agosto de i883.
em S. Paulo, pedindo sua a posen tadoria com ordenado correspondente ás rendas da mesma collectoria .

•

Officio do ministerio do imperio de 27 de Agosto de i883, enviando, A' com missão de pensões e ordenados
com as informa ções solicitadas por esta camara, o requerimento em 28 de Agosto de i883.
em que o Hev. padre Ernesto Camillo Barreto, lente de theologia
no seminario de Cuyabá, pede sua aposentadoria naquelle logar.
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Requerimento dos encarregados de diligencias da capitania do pol'lo A' com missão de pensões e ordenados
da cOrte, pedindo augmen to de vencimentos.
em 29 de Agosto de 1883.
Offirio do ministerio da fazenda de 28 de Agos to de 1883, env iando o A' com missão de pensões e ordenados
requerimento em que o ajudante do porteiro e os conLinuos do em 30 de Agos to de 1883 .
theso uro nacional, pedem que os seus vencimentos sejam equiparados aos dos em pregados de igual ca tegoria da sec retari a elo
imperio.
Officio do ministerio da marinlJa de 29 de Agosto de i883, env iand o, A' com missão ele pensões e ordenados
com as informações solicitadas por es ta camara, o requer imen to em 31. ele Agosto de ! 883 .
em que os artistas de construcção naval elo arsenal de marinha ela
cõrte pedem augmento de seus vencimentos.
Req uerim ento elo Dr. Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira A' commissão de pensões e ordenados
Leite, lente substituto da faculdade ele medicina ela Bahia, pedindo em 31. ele Agosto de i 883 .
um anno de licença com todos os vencimentos.
Officio elo ministerio ela justiça de 30 de Agosto de i883, enviando, A' comm issão de pensões e ordenados
com as informa ções solicitadas por esta carnara, o requerim en to eu1 4 de Setem bro ele i883 .
do bacharel João Manoel l\lendes da Cunha Azevedo, secretario da
·relação de Porto Al eg re, pedindo um anno de licença .
Requerimento de João l\Iendes Teixeira, carcereiro da cadêa da vi lia A' com missão de pensões e ordenados
· em 4 de Se tembro de i883.
de Palmeira dos Jnclios, pedindo augmento de vencimentos.
Officio do ministerio da fazenda de 30 de Agosto de i883, enviando, A' com missão de pensões e ordenados
com as informações soli citadas por esta camara, o requeri111enlo em 1í de Setembro de i 883 .
em que Manoel Joaquim de Figueired o pede -que se lhe mande
contar para sua aposentadoria o tempo em que esteve avulso, por
motivo de commissão.
Officio do ministerio da fazenda de 3i de Agosto de 1883, enviando A' commis_ão de pensões e ordenad os
o requerimen to em que .lllanoel José Ley e outros, continuas da em 6 de Setemb ro de i 883.
alfandega de Pernambuco, peclem augmento de vencimentos.
Requerimento de D. Maria Candida de ilfagalhães, vi uva do lançador A' com missão de pensões e ordenados
aposenta do da recebedoria do Rio de Janeiro, pedindo uma pensão. em 6 de Setembro de i883.
Requerimento do tenente João Pereira de Lucena, amanuense do A' comm issão de pensões e ordenados
almoxarifado de Fernando de Noronha, pedindo augmen to de em iO de Setembro de i883 .
vencimentos.

n

Officio do ministerio da fazenda de iO de Setembro de 1883, en- A' commi ssão de pensões e ordenados
viando, com as informações solicitadas por esta camara, o reque- em 12 de .Setembro de i883.
rimento em que Sebastião José Cavalcanti, inspector aposentado
da thesouraria de fazenda do ~laran hão, pede melhoria de aposentadoria.
Representação dos habitantes da com:aca de Pouso-Alto, provinr:ia A' commissão de justiça civil
de Minas Geraes, pedindo para ser elevada á 2" entrancia a citada em 3 de Julho de i88il.
comarca.
Officio do ministerio da agi'icultura de 24 de Ju lho de 1883, en- A' commissão de justiça civil em 25
viando a representação da camara municipal de Baturité, pro- de Julho de i883.
vincia do Cea rá, sobre a organização de regulamento especial
para execução do art. 295 do codigo criminal.
Requer imento ds Carlos Bernardino de Moura, reclamando inter- A' commissão de justiça civil em !3
prelação do ~ 2° do art. 7° do codigo penal, relativamente á de Agosto de i883.
liberdade de imprensa.
Officio do ministerio do imperio de 28 de- Agosto de i883, r emet-A' com missão de justiça civil em 28
tendo competentemente informado o requerimento em que frei de Agosto de i883 .
.Manoel Porfir io de Sant'Anna Freitas, religioso da ordem das
Mercês, da província do Maranhão, pede licença para aforar ou
arrendar as terras e escravos da dita ordem.

,

Representação da commissão centra_l emancipadora do município A' com missão de justi ça civil em 28
do Recife, ped mdo para ser mod tficada ou ampliada a lei de 28 de Agosto de i883.
de Setembro de i87L
Manifesto da confederação abolicionista do Rio de Janeiro .

))

A' commissão de justiça civil em 3i
de Agosto de i883.

Officio da mesa da assembléa provincial de Sergipe, enviando a re- A' commissão de justiça cri ·
presentação da mesma assembléa, pedindo a promulgação de m inai em iõ de Maio de 1883.
uma lei contra o crime de furto de animaes cavallares e muares .

-112-

Assumpto

Andamento

! 883

Officio do minislerio da justiça de 2 de Julho de i883, remet tendo o A' commissão de justiça criminal em 6
requerimento em que os presos ela penitenciaria da Bahia pedem de Julho de i883.
medidas sobre o cumprimento das penas.

»

Officio do ministerio da justiça de H de Julho de 1883, env iando a A' com missão de justiça criminal em i8
representação em que a assemb léa provincial de Pernambuco de Julho de 1883 .
pede se determine o destino que devem ter os sentenciados ex istentes no presidia de Fernando de Noronha, que tenham cumprido suas penas.

•

Officio do ministerio do imperio de 6 de Novembro de i882, enviando A' commissão de assembléas
por inconstitucional a lei n. i02 de 24 de Abril de 1880, decretada provinciaes em i 0 de Maio de 1883.
pela assembléa provincial de S. Paulo, sobre a construcção de um
matadouro publico na cidade de Campinas.

"

Officio do ministerio do imperio de 20 de Dezembro de :1882, en- A' comm1ssão de assembléas provinviando para o fim do art. i6 do acto addicional dous projectos de ciaes em i 0 de Maio de !.883.
lei s da assembléa provincial do Rio de Janeiro: i 0 , mandando pagar
a Antonio Aurelio Alvares da Silva a quantia de 7:200U e o 2° a
considerar licenciado desde 20 ele Abril até 2 de Novembro de 1880
o bacharel Diogo Diniz Cord eiro, collector das rendas no municipiode Nictheroy.

»

Ollicio elo ministerio elo imper io de 29 de Janeiro de !.883, envi ando A' comnu ssão ele assembléas provino officio do pr!3sielen te de Santa Catharina, acompanhado da re- ciaes em r. de Maio de 1883.
presentação da minoria da asse mbléa provincial da referida província, protestando con tra a approvação do projecto de lei supprimindo a fr eguezia de Jaguarema .

•

Offici o do ministerio do imperio de iO de Abril ele i 883, enviando, de A' comm1ssão de assembléas proviuconformidade com o art. i6 do aclo addicional, o projecto da ciaes em 4 de Maio de i883.
assembl éa provincial da Parahyba que autoriza a presidencia a
reformar com o soldo por inteiro ao cabo do corpo policial Ismael
Americo de Oliveira.

»

Representação dos commerciantes estabelecidos na capital da pro- A' commissão de assembléas provinvincia do Paraná, so licitando a revogação do art. 3° § 2° n. 5 ciaes em 9 de Junho de i883.
da lei provincial n. 7i4 ele 4 de Dezembro de i 882, que creou o
imposto de i ~ % sobre o valor das vendas feitas nos eslabele'cimentos commerciaes .

"

Representação dos cornmerciantes da praça de i\Ionetes, na província A' comm issão dé assembléas provindo Paraná, pedindo a revogação ou suspensão da lei provincial e ciaes em i8 de Junho de 1883.
respectivo regulamen to que estabeleceram o imposto de i ~f%
sobre vendas.

»

Representação elos commerciantes da villa do Porto ele Cima, na pro- A' comm issão de assembléas provinvincia do Paraná. pedindo a revogação do impos to provincial de ciaes em i8 de Junho de i883.
i ~ % sobre vendas.

•

Represen tação da commissão do com mercio de Ponta Grossa, na pro- A' commissão de assembléas provinvincia do Paran á, pedindo a revogação elo imposto de i !-f % ciaes em i8 de Junho de 1883.
creado pela lei provincial sobre vendas.

•

Representação dos negociantes do município de Campo Largo, na A' commissão de assembléas provinprovincia do Paraná, pedindo a revogação da lei provincial que ciaes em 18 de Junho de i883.
es tabeleceu o imposto de i ~% sobre vendas.

•

Otlicio da mesa provincial de San ta Catllarina de 12 de Julho de A' commissão de assembléas provin!883, enviando a representação da assembléa provincial da mesma ciaes em i8 de Junho de 1883 .
provín cia, pedindo á conversão de lei a medida lembrad a pela
com missão enca rregada ele rever a leg islação que regula a cobrança
das rendas geraes, provinciaes e municipaes.

•

Represe nta ção dos commerciantes da cidade de Paranaguá, pro- A' comm issão ele assemb léas provinvincia do Paraná, pedindo a revogação do imposto provincial de ciaes em 25 de Junho ele i883.
i !-f% sobre vendas.

•

Officio do ministerio do in:perio de 23 de Dezembro de i882, envia ndo A' commissão de camaras
o proj ec to de postura da Illm a. camara municipal ela côrte, acerca municipaes em 2 de l\laio de i883.
de fabricas de fogos artificiaes.

•

Officio do ministerio do imperio de 27 de Dezembro de 1883, en - A' commissão de camaras municipaes
v iando os projectos de posturas da illustri ssima camara mu- em 2 de ~!aio de i883.
nicipal da côrte, r elativas a deposi tos de ma terias inOammaveis
ou explosivas e á exploração ele pedreiras.
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Oillcio do mini slerio do imperio de 13 de Janeiro de 18R3, envi ando A' comm issão ue cama ras municipacs
o proj ec to de postura da illustrissima camara municipal da em r~ de Alaio de :1883 .
córle, sobre o transi to de veiliculos pela rua da Prainlla .

•

Ollicio do minislerio do imperio de 8 de Mai o de :1883, enviando o A' . commissão do camaras municipaes
proj ecto de pos tura da illustrissima camara municipal da cOrte, em 9 de Maio de :1883 .
sobre cocheiros e carroceiros .

»

Otlicio do ministcrio do imperio de 6 de Julllo de :1883, envi and o o A' cornm issão de carna ras municipaes
proj ecto de postura da illustri ssima cama ra municipal da curte, ern \J de Julho de :1883 .
sobre a proilibi çiio ela cultura do agrião .

•

Oficio do ministerio do irnperio de :18 de Julho de :1883, env iando A' cornm rssão de camaras municipaes
os papeis rela tivos ao augrne nto de vencimentos, proposto pela er11 20 de Julll o de :1883.
illrrstri ssima cama ra muni cillal da côrte, ao con tador e direc tor
das escolas municipaes, com o parecer do conselb o de es tado .

•

Req uerim en to de Tava res c c.•, pedindo lh es seja facu ltada a per- A' con:unissão d e cotntnercio,
missão de estabelecerem uma em preza fun eraria nes ta cOrte.
indu str-ia e a1•tes em H ele ~laia
de :1883 .

,

Requerim ento de Francisco Candido de Oliveira e Castro e ou tros, A' commissão de co mme rcio, induslria
res iden tes no município de Silveiras, na provín cia. de S. P<wl o, e artes em i 0 de Junh o de :1883.
pedindo garantia. de juros de 6 °/ 0 sobre o capital de :10 0 :0 00~
para o estabelecimento de industria. de laclicinios.

•

Officio do ministerio da agricultura de :19 de Junh o de :1883, en- A' com missão de commercio, industr ia
viando o requerim ento em que José Ferreira Ramos e outros e a rtes em 20 de JU!1ilo de i 883 .
sol icitam uma. subvenção annual, por espaço de cinco annos,
para. o serviço ela navegaçiio a vap::>r dos rios Jeq uilinhonlla e
Pardo, na província da Ballia.

,

Represe ntação dos commerciantes da praça da. cidade da Laguna., A' cornmissão de commercio, in dustria
província. de Santa Calba.r in a, protes tando con tra a represen- e artes em 20 ele Junllo de :1.883 .
tação diri gida. a esta camara. pelo Sr. Viscontle de Barbacena.

•

Ofli cio do ministerio da. a~ricultura. de 30 de Junho ele :1883, en-. A' co mmi ssão de commercio, inclustria
viando a representação ela ca mara municipal da cidade da La- c artes em 3 de Julho de :1883.
guna, na. provín cia de Santa Catharina., rec lamand o con tra a
exclu são que so!Trem seus municipes no proj ec to apresentado
pelo Sr. Visconde de Barbacena.

•

Representação dos habitantes de Pat rocíni o do Mnriab é, na pro- A' comm iss:1o el e cornmercio, induslria
vincia de Minas Geraes, pedirrdo para que a estrada de ferro de e artes em 4 de JullJO de i 883 .
Carangola. leve a sua ultima estacão á freguezia. de Patrocínio
de Muria.ll é.
•

»

Representação da companhia. ela estrada. de ferro Leopo ldin a, re- A' commissão de co mm ercio, industri a
clama ndo contra. a. representação elos llabilantes do Pa trocíni o e artes em 9 de JullJO de {883.
de Muriall é, na. província. de Minas Geracs, afim de obstar que
sej am o!Iendidos os direitos da. mesma. companhia .

•

Requerimento de Thomaz Baiely e outro, ped indo privi legio por A' commissão de comm ercio, industria
50 annos, para introduzirem, fabri carem, usa rem ou venderem e ar tes em H rle Julh o de i883 .
no Imperio as emba. rcaçoes dotadas· do a.p parelho deno minado Parecer n. 58, ind eferindo.
• taboas dg bolina. • .

»

Officio do ministerio da agricullura de iO de Julho de l.fl83, de- A' com missão de commercio, induslria
volvendo, com as infm:mações solicitadas por esta. ca rn a.ra, o e artes em :1:1 de Julho de :1883.
requ erim en to em que o engenheiro João de Carvalho Borges
Juniot· pede garantia. de juros para. o estabelecimento de um
engenho central no município de Valença, na província. do Ri c
de Janeiro e outro no do Rio Prelo, província. de Minas Geraes.

•

Ollicio do minislerio da agricu ltura de iO de Julho de :1883, de- A' comm issão de com mercio, industria
volvendo, com as informações so li citadas por esta. camara, os e artes em H ele Julho de :1883.
requerimentos daas>(l mbl éa. provi11 cial de Santa.Catharina, de Firmino Joaquim Ferr·eira da. Veiga, J11ão Pinto Furreira Leite e
José da Cunha Bar!Joza. Filho, pedindo garantia. de juros sobre
ca.pitaes destinados ao es tahelecimento de engenhos centraes
em varias pontos do Imperio.

15
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Hequerimento de Carlos Agos tinllo de Laperriére, concession ario do A' com missão de commercio, indus tria
privileg io para o fabrico de soda artificia l, pedindo o prazo de e artes em 13 de Julho de 1883.
seis annos para a in corporação da companhia .
Officio do ministerio da agricultura de H de Julho de 1883, devol - A' com missão de commercio, induslria
vendo informado o req uerimento em que Carlos Nunes de Aguiar e a rtes em :ltl de Julho de i883.
e José Car los de Carva lho pedem privi legio para estabelecerem
a nav egação a vapor do Rio S. Francisco entre a cid ade do Joaze iro na Ballia e outros pontos na província de Minas, e bem
assim a conslrucção de uma estrada de ferro que ligue as cabeceiras do Rio Preto.

"

Officio do ministeri o da agri cultura de 13 de Julho ele 1883, devo!- A' comm i ss~o de cornmercio, industria
vendo, com as informações solicitadas por es ta camara, o requ e- e artes em 13 de Julho de 1883.
rim enlo em que o engenheiro lllanoel Maria Bahiano ped e ga rantia de juros para a construcção de uma es trada de ferro de
Timbó a Aracajü.

•

Requerim ento da companhia Paul ista, ela estrada de ferro de Oeste, A' com missão de commercio, in dus tria
pedindo para ser interpretad a a clausula 3" elo decreto n. 4428 e artes em i ô de Julho de 1883.
de 27 de Outubro de 1869, qu e concedeu á companhia que se
organizasse isenção dos direitos el e importação.

•

Officio do min isterio ela agricultura el e i3 de Julho de 1883, el evo!- A' com missão el e comme rcio, industria
vendo, com as informações solicitadas por esta camara, o reque- e artes em lô de Jullw de 1883.
rim ento em que Zeferino Carlos de Oliveira Duarte pede a concessão de nova es trada ele ferro en tre as estações da Cava na
estrada de ferro do rio ele Ouro e de En tre-Ri os na ele D. Pedro li.

J

•

>

~

p

J

Officio do ministerio da agricultura de i3 de Julho de i 883, devo!- A' com missão de commercio, industria
vendo, co m as informa ções soli citadas por es ta eamara, o reque- e artes em iô de Julho de 1883.
rim ento em qu e o engen heiro Gaspar Rec!Jsteiner pede a con cessao de uma zona privilegiada para estabe lecer uma via ferrea
que, partindo da marge m direita do rio Taquary··mirim, se dirija
ao município de Pon ta Grossa, na província do Paraná.
Officio do ministerio da agricultura de 19 de Julho de 1883, devo!- A' com missão de commercio, industria
vend o, co m as informa ções soli citadas por esta camara, o r eque- e artes em 20 de Julho de i883.
rim ento em que o engenheiro João Gon çalves de Araujo e Antonio da Costa Borlido pedem garantia ele juros para a construcção
de uma es trada de ferro de Antonina a Assunguy, na província
do Paraná .
Officio do minis teri o da agricultura ele 19 de Julho de !883, devo! - A' comm issão de cornm ercio, industria
v.endo, com as informações soli citadas. P.Or es ta camara, o reque- e ar tes em 20 de Julho de :1883.
nmento em que Antonw Pere1ra de OlJve1ra Gama pede garantia
de juros para o es tabel ecimento de dous enge nh os centraes nos
muni cípi os de Tubarão e de Ilajahy, na provinda de Santa
Catharina.
Offic io do ministerio da agricullura de 2:1. de Julho de :1883, devo!- A' commissão de commercio, industria
vendo, com as informações solici tadas por esta camara, a repre- e artes em 23 de Julho de 1883.
sen tação da assembléa provincial do Espírito Santo pedindo o
prolongamento da es trada de ferro de Carangola a partir de seu
ramal de Itab:1poana até o porto da Victoriá .
Requ erimento do Conde de Bal'l'al, como r epresen tante de Alpilonce A' coi:nmissão de commercio, industria
Bouffi er Fil s, pedindo que a comm issão de commerc io, industria e artes em 2~ de Julho de :1.883 .
e artes reconsidere o parecer que deu á pretenção deste individuo.
Requerim ento de Carlos Napoleáo Poeta , pedindo um auxi lio pecu - A' com missão de commercio, industria
niario durante seis annos para um estabelecimen lo na província e artes em 25 de Julho de !883.
do Rio Grande do Su l destinado á cultura do tri go .

"

Officio do ministerio da agricultura de. 25 de Julho de 1883, en- A' commissão de com mercio, industria
viando o requerim ento ele José Ferre1ra Hamos e ou tro, pedindo e artes em 26 de Julho de 1883.
ga ran tia de juros para o estabelecimento de um engenho central
para o fabrico de assucar de canna no município de Belmonte,
província da Bahia .

"

Officio do ministerio da agricultura de 2tl de Julho de :1883, enviando A' commiosão de commer-cio, industria
as informa ções solicilarlas por es ta camara, r elativas ao contrato e ar tes em 26 de J ulho de 1883.
celebrado com a compagnie generale de cilemins de {er bresiliens,
para o prolongamento da estrada de ferro do Paraná .

'
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Officio do ministerio da agricultura de 26 de Julb o ele i883, A' com mi ssão de commercio, . indu slria
devolvendo, com as informações so licitadas por esta ca mara, o c artes em 27 el e Julho de 1883 .
reque rimento em qu e o engen beiro João Crockalt de Sá Pereira de
Castro, pede privil eg io e garant ia de juros para a construcção de
uma estrada de ferro li ga ndo os valles do rio Pamabyba, Tocantins
e Arag ua ya na província de Goyaz .

•

Requerimento de Augus to de Alm eida Torres, pedindo di versos fa- A' commissão de commercio, inclu stria
v ores para uma em preza que organ izar para com plem enlo elo sys- c artes em i o de Agosto de i 883 .
lema ele viação ferr ea conforme o plano do engenheiro I-Ionorio
Bicalho .

•

Officio do m inisterio da ag ri cultura de 3 de Agosto de i 883, A' com missão de commerc io, induslria
decla rando em res posta ao des ta camara, ler rem etticlo á pres i- e artes em 6 ele Agosto el e 1883 .
dencia de Pernambuco o requerim ento em que os socios do Club
Litterario da villa de S. Bento, daquella província, pedem que a
clirectriz da estrada de ferro : elo Ribeirão a Pesq ueira passe por
aquella villa, afim de to mal-o na cons id eração que lhe merecer.

»

Requerimento de Vicente Ferreira ela Silva Couto, pedind o ga rantia A' com mi ssão de commercio, industria
de juros para a cons tru cção de uma estrad a de ferro entre a barra e artes em 21 de Agos to de i883.
do Corda á cidad e da Caro li na, na província do l\Iaranbão.

.
.
,
,
•

I

•

I

Requerimento da B1·asilian Impe1·ial Cent1·at Bahia Railway Com- A' commissão de co mm ercio, industri a
pany, limited, pedindo ga rantia de juros para o capital que fô r e artes em 22 ele Agos to de i883.
preciso para o prolongamento da mesma estrada.

.

. Requerimento de Eufrasio José ela Cunha & C.", pedindo privileg io A' commissão de commerc io, inclustria
para introducção no campo da Acc lamação, nesta côrte, de div ersos e artes em 22 de Agosto ele 1883 .
diver ti mentos.
Represen tação da camara municipal da capital da província do A' comm issão de co mmercio, induslria
Espírito Santo, pedindo deferimento favo ra.ve l á pretenção apre- e artes em 23 el e Agos to el e :1883 .
sentada á camara dos Srs . deputados por João Pinto Ferreira Leite,
para a fund:i ção de seis engenhos centraes na mesma provínci a.
Requerim ento de Berna rdo Corrêa de Araujo Leão, pedindo privilegio A' com missão el e co mmercio, in rlustria
paraJaJJricar pregos, denom inados po11tas ele Pal'iz, por um systema e artes em 23 ele Agos to ele i 883 .
aperfeiçoado.
Offtcio do minislerio da agricultu 1·a de 2q, de Agosto' de i883 , devo!- A' com mi ssão de commercio, indu stri a
vendo, com as inform ações so licitadas por esta camara, o re que ri- e artes em 25 de Agos to el e :1883 .
menta em que a companhia es trad a de ferro The Porto Aleg1·e &New
Hamburg fll'asitian Railway, limited, pede ga rantia de juros para
o prolon gamen to da mesma estrada.
Officio do mini sterio da ar:ri cultura de 27 de Agosto de :1 883, elevo!- A' comm issão de comme rcio, índustria
vendo, devidamente inform ado, o requerimento em que o tenente- e artes em 28 el e Agosto de ! 883.
coronel Henrique Isidoro Xav ier de Brito pede garantia de juros,
para o cap ital necessa ri o para exp loração das minas de ferro no
Jogar denominado Sapatü, na prov íncia de S. Paulo.
Officio doministerio da agricultura ele 27 de Agos to de 1883, env iando A' com missão de commerc io, induslria
as informações so li citadas por esta cama ra, relat ivas ao recru e- e artes em 28 de Agosto de !883.
rimento ela ca.mara municipa l de Villa Vi çosa quanto ao ramal ele
Granja ao Tubarão, na estrada de ferro de Sobra l, c sobre as
med idas propostas pela soc iedade Auxi li adora da Ag1·icultura, em
Pernambuco, acerca das vias ferr eas des ta provinçia .
Requei-i mento de Francisco Leopoldo Teixeira Lei te, pedindo garantia A' com missão de commercio, inclustria
de juros para o es tabelecimen to de co lonias agrícolas.
e artes em 29 de Agosto de i 883 .

»

Requerimento do Dr . Antonio Carl os Ribeiro de Andrada.l\Iachado A' commissão de comme rcio, industria
e Silva e ou tros, ped in do gara ntia de juros e outm~ favores para a e a rtes em :1.2 de Setembro de :1 883.
companhia Agrícola, destinada a desenvolver a agricu ltura naciona I.

•

Offtcio do ministerio da agricu ltu ra de 13 ele Se temb ro de i883, A' comm issão de comm ercio, indu stria
de volvendo, com as inform ações solicitadas por esta ca mara, o e artes em Ui de Se tembro de ! 883.
reque ri mento em que Luiz Ceza r do Amaral Gama pede privil eg io
para a construcção deu ma es trad a de ferro da cidade ele Tll erezina
á de Oeiras, na província do l' iauhy .
·
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Représe ntaçào dos clnbs da lavoura da província de Pernambuco, A"s connnissões de agriculsobre o elem ent o servil.
t;u.-a, •ninas e bosques, c á
de obras publicas em 9 de Agosto
de 1883.
Officio do ministerio da agricultu ra de 3i ele Agosto de 1883, en- A' commissão de agricultura, minas e
viando o requerimento em que Antonio Pereira Pinto propõe bosques em 13 de Setembro de i 8S3.
tom ar por arrend amento a fabrica de ferro de S. João de Ipanema.
Officio elo ministerio do imperio de 1° de Maio de 1883, enviando A• co1ninissão de estatistica
a reprcsentaciio ela mesa da assem bl éa prov in cia l do Espirito em 5 ele Maio de 1883.
Santo, ped indo a fixação definiti va da linha divisaria entre os
territorios da mesma província e os da Bah ia.

,

I
I

Requerim ento elos !Jabitan tes da cidade rle Araranguá, província A' commissão de estatística em fJ. de
el e Santa Cath a rin a, ped in do o res tabel eci mento da an ti ga divi sa Junho ele l. 883 .
ent 1e as prov ín cias do Rio Grande do Sul e Santa Catharina, pela
margem direi ta do rio Ser tão.

I

Officio elo ministerio do imperio de 2! de Agos to de 1883, enviando A' commissão de estatística em 23 de
o officio do presid ente da provin cia de Mi11 as Gemes e, por cópi:1, Agosto de i 8S3 .
o officio da ca mara municipal de Paracattí, prestando esclarecimelllus sobre a questão de limites entre aqn ella provincia e a de
Goyaz.

i

Officio elo ministerio elo imperio de !3 do Jan eiro de 1883, env iando A's co1ntnissões de instruc·
o projecto de postura so bre ensino publico adaptado pela lllma. ção publica e camams municicamara mun icipal da cô rte.
paes em 2 ele i\laio de 1883.
Req uerimento de Manoel de Araujo Castro Ramalho, pedindo um A's commissões de instrucção publica
auxi li o pecuniario para a publi caçã o de um • Curso gera l de e orçamento em 7 de Maio de l.883 .
sc iencias naturaes e p!JysieaS:• , com applicaçüo á industria geral.
,

Hequerim ento de Elysio Pereira de Araujo, pedindo para prestar A' comrnissão de instrucção publica
exam e elo :1 ° anno ela fa culdad e de direito do Recife depois de em 2i de ~!aio de :1883.
approvado em rhetorica e philosophia.

I,

Requ erimento de D. Josepha Agucda Feli shella Mercecl es de Oliveira, A' com mi ssão de in strucção publica
ped in do para se r matri culada em qualqu er das facu ld ades de em 28 de i\Iaio de 1883.
ntecli cina tio Irnperio ind ependente dos exames preparatorios.

•

neq nerimenlo de Octavio Ercilio nossi, pedindo que os exames A' commissão ele instrucção publica
prepa ratorios feitos pelo supplicante no se minario menot· de em l.2 de Junho de l.883 .
S. José desta cOrte, sejam váliLlos para a matricula em qualquer
das faculdad es do Irnpario.

,

Requerim en to de Bento Carn eiro da Rocha Braga, alumno· da A' commissão de instrucção publica
2" seri e do curso pbarmaceulico da escola de medi cina da cOrte,
em l.3 ele Junho de 1883 .
pedindo para ser adm ittid o a exame elas materias da mesma
se ri e.

,

nequerim ento de ~le l c hiad es Gomes Pereira de Vasconcellos, pe- A' commissão de in strucção publica
. dindo c11 spen sa dos exames preparatol'los para matr1cular-se em ern 5 de Jnlho de 1883.
qualquer elas faculdades de direito do Imperio.
·

,

Offi cio do ministeri o elo imperio de 26 de Jnlho . de :1 883, devo!- A' commissão de instrn cção publica
vendo, co m as inform ações sol icitad as por esta camara, o requ e- em 28 de Julho de l.883.
rim en to em qu o o Dr. João Guilherm e pede a faculdad e do
exe rcicio de sua profi ssão rl e medico, in dependente das provas a
qu e é obrigado como medico form ado em paiz es trangeiro .

•

Officio do mini sterio rla agri cultura de 23 de Abril de :1883, en- A• commissão de obr·as puviancl o, com as 1nforma ço~ s so ii Citachts por esta eamara, 5J requc- blicas em 4 de Maio de :1883.
rim r nto em que o engenll etro Uugh Wt lson pede pnvtlegw e g:lranlia el e juros para a constru cçã o de um dique no porto da
ca pital da Bah ia.

i
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Officio do mini sterio da agricultura . de 10 de i\laio de 1883, remet- A' commissão de obras publicas em 22
~e ndo as informações soli citadas por es ta cama ra, sobre o pro·
de Maio de 1883.
1ec to n. 216 de 1882, rel ativo á ga rantia de juros para a con strucção de uma es trada de ferro, que, partindo de Freixeiras e
Palmares na via-fenea de S. Francisco, em Pemarnbuco, vá ter
á villa do Bonito.

"

Officio el o mini sterio da agricultu ra de 19 ue Julho de 1.883, devo !· A' comm issão de obras publicas em 20
vendo, com as informa ções so li eitadas por esta camara, o requeri- de Julho de 1883 .
menta em que Antoni o Borges da Silveira Lobo pede ga rantia de
juros para a constr ucção ela es trada el e ferro en tre a cidad e ele
J\Ja ra nguape, na província da Parabyba, e a vil la do Aca r y, na elo
Ilio Grande elo Norte.

,

Requerim ento do ministerio ela agricultura de 20 ele Agosto ele 1883, A' comm issão ele obras publicas em 2i
enviando as inform ações solicitadas por esta carna ra, sobre o pro- de Agosto ele 1883.
·
jec to desta camara so b n. :1 ele 1883, rela tii'O ao privilegio e
ga ranti a de juros para a co nstrucção da est rada eln feno do Madeira e i\lamoré.

•

Offi cio do mini steri o do imperi o de 27 de Ju lho ele 1883, elevo!- A' connnissão ele sauelc pu·
vendo, co m as informações so licitadas por esta camara, o regue- blica em 30 de Julho el e 1883 .
rim enlo do Dr. Maxirni ano Marqu es de Carva lho, rela ti vo ao tra tam ento da febre amarella.

•

Officio ela mesa da assembléa provincial de Santa Catharina, el e A' co1nmissão ele negocios
7 el e Maio el e 1883, env iando a r epresentação em que a mesma eccl esiasticos em io de ~!aio
asse mlll éa pecle a adopção e promulgação de nm a lei tran sferindo ele 1883.
para o bispad o ele Porto Al egre a j urisd icção ecclesiaslica da
·
mesma província .

"

Requerimento tle Henrique Joaquim ele Macedo Bri ggs, eri1 prega elo A' conunissão ele policia em
desta camara, pedind o para se lhe mandar computar no seu 21 el e Maio de 1883 .
tempo de serviço nes ta cama ra aquelle em que se rviu ao Estado
na reparti ção de fazenda do ministerio da marinba e na reparti ção
dos telegrapb os .

,

Requerimento do in stituto pllarmaceutico, pedindo a approvação elo A' commissão ele poli cia em i6 ele Julbo
projecto n . õõ de i SSO, rel a tivo á creação de uma esco la superior de 1883 .
de pllanna cia nes ta côrte.

,

Requerim ento elos eleitores ele Bragança, n::t prov íncia de S. Paul o, A' com missão ele policia em27 de Julho
ped ind o a approvação elo projecto n. 241 de 1882, sobre locação de ele 1883 .
se rviços .

»

Requer imento elo club Tim-Dentes! pedindo a app rovação elo . pro- A' com missão el e poli cia em Hi ele Sejec to que cons id era el e luto nacwna l o dHt elo anntversarw da lem bro ele 1883.
morte do primeiro mnrlyr ela incl ependencin .

INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELA CAMARA E REMETTIDAS PELO GOVERNO
A REQUERIMENTO DOS SRS. DEPUTADOS

. 1883

Informacões requisitadas pela camara e remettidas pelo governo
a requerimento dos Srs. deputados
I
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Officio do ministerio da agricultura de 31 de Outubro de 1882, en- A' quem fez a requisição, o Sr.d epulado ,
viando, por cópia, o officio da inspectoria gera l das terras e co- F. Bel isa rio, em 30 de Abril de 1.883. :
lonisação, relativo ao contrato celebrado com Franci sco Ferreira
II
de l\Ioraes, para a introducção de immigrantes.

•

Officio do mini sterio da fazenda de 1.6 de Junbo de 1.883, em res- A' quem fez a req ui sição, o Sr .dep utarlo
posta ao des ta camara, informando sobre a questão de auxílios Barão do Guahy, em !.8 de Junh o de
1.883 .
I
ás províncias.
I

•

Offi cio do ministerio da agr icultura de . 20 de Junbo de !883, en- A' qu em fez a requi sição, o Sr. rleputado
viando, por cópia, as informa ções sobre os motivos qu e têm Soares, em 22 de Junho de !883.
obstado á companhia da estrada !le ferro da Leopold ina de fazer
seu servi ço mutuamente com a de D. Pedro li.

•

Officio do ministerio da faze nd a de 20 de Junho de 1883, env iando, A' quem fez a requi ição, o Sr. depu lado
por cópi as, as informações e outros ac tos existentes no tll esouro, ~Ionjardim, em 25 de Junbo de 1.883.
acerca da fazend a - Peranema - , deixada em tes tam euto pelo
capitão ~ I anoel Torres de Sá á irmandade da santa casa de misericord ia da cidade da Victoria.

I

.•

Offi cio do ministerio da agricultura de 30 de Junho de !883, em A' quem fez a requisição, o Sr. de pulado
res posta ao d es t~ camara, env iando as inform ações sobre o nu- Ma lta Macbado, em 6 de Julb o de
mero de immi gran tos apar tados a esta capi tal durante os mezes i 8S3 .
de Jan eiro a ~!aio e outros esclarecim entos sobre o mesmo assump to.

•

Officio do min i teria da agricultura de i6 de Jul ho de 1.883, em A' quem fez a requisição, o S1·. deputado
respos ta ao des ta cama ra, informando não terem sido augmen· Soa res, em 17 ele Julh o de 1. 883 .
tad os os preços das passagens pela companhia da es trada de ferro
da Leopoldina .

•

Officio do ministerio do imperi o de i9 de Ju lbo de 1. 883, enviando A' quem fez a requisição, o Sr . dep utado
os mappas orga ni zados pe las reparti ções ele saude, sobre a ultim a Wllta i'!Iacbael o, em 20 el e Julb o de
l.883.
epid emia da febre amare!la .

•

Qtncio elo ministerio da agri cultur't do i 0 de Agosto de 1883, em A' qu em fez a req uisição, o Sr. rlep utaclo
resposta ao desta ca mara, envi and o as in form ações sobre a de- Severino Ribeiro, em 3 de Agosto ele
mora que tem havido na execução da estrada de ferro de Uru - !883.
guayana a Cacequy .

.
.

Qfficio elo minislerio da fazenda de l.8 de Agosto de 1883, env iand o, A' qu em fez a l'eq uisição, o Sr. cl r. pulaclo
por cóp i ~, o relataria <l o lançador ela recebedori a elo Rio de Ja- Soares, em 21 de Ago>lo de i883 .
neiro Dr. Fran cisco Augus to de Almeida, r elativo á falta do
pagame n lo de sell o nos rec ibos passados por diversas companbias
de es trada s de ferro .

I
1

Qfficio do mini sterio el a agric ultura de 28 de Agos to de !883, en- A' quem fez a requi sição, o Sr. ele pu taelo
vi and o, por cóp ia, os CO}ltratos ce l ~h r a d os. com Francisco José Soa res, em 29 de Agos to de l.883.
Fialho, para a conserva çao do passe 1o [lllbil co desta côrte.

»

Qfficio do mini sterio da agricultura el e 6 de Setembro de 1. 883, em A' quem fez a req ui iç:1o, o Sr. deputado
res posta ao des ta camara, inform ando não exi stir na hospeda ri a E. Taun ay, em iO de Setembro de
ele immi grantes da ilh a das· Flores, funccionario a lgum cuja en- 1883.
tracla fosse pro h ibid a na reparti ção das terras e co loni sação
pelo res pec tiv o Inspeclor.

»

Offie.io do mini steri o ela fa zeni.l a de 10 de Setembro de 1.. 883, em A' quem fez a requisi çã o, o Sr. dep utado
res pos ta ao des ta camara, enviand o as inform ações sobre a im - ~:'f~.J~ Coo i""· om 12 do Sotomb,·o
pressão do relatorio do Sr. ~ li g u e i de l}zevedo. Freixo sobre a
liquidação e tomada de contas da secca do Ceara.

.

!

Officio do mini sterio da guerra. de H çle S e tem~ro de !883, em A' quem fez a requi sição , o Sr. depu tado
00
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Relação dos projectos e pareceres apresentados na sessão de '1883,
cujos documentos estão no archivo da camara dos Sr s. deputados

Relação dos projectos e pareceres cujos documentos se acham no Archivo
PROJECTOS

.

Ns. 6, 18, 20 A, 23 A, . 28, 29, 30, 36, 37, 38, 43, 44·, 46, 49, 52, 54, 55, 56, 63, 66, 69,
70, 71, 74 A, 78, 85, 93, 94, 96, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 128 .
PARECERES

Ns . 17, 36, 37, 54, 55, 59, 69, 74, 85, Rô, 87, 99, 100.

.

· 1f\NNEXOS

.

A
ORÇAMENTOS
DA

DESPEZA E RECEITA GERAL DO IMPERIO
PARA

O EXERCICIO DE 1884-1885

RESPECTIVO ANDAMENTO
NA

3a SESSÃO DA 18a LEGISLATURA
~883

--

DISCUSSÃO DOS ORCANIENTOS
,.

A proposta da lei do orçamento, fixando a despeza e orçando a receita geeal do
Imperio para o exercício de 1884-1885, foi apresentada pelo Sr. Ministro da Fazenda
(Visconde de Paranaguá) em 8 de Maio de 1883 e nessa data remettida à Commissão
de Orçamento.
Despeza fixada . .... ........ . .... . 130.185:060$347
Receita orçada ..... ...... . .. , . .. . 130.915:400$000
Pareceres da respectiva Commissão :

DESPEZA DO MINISTERIO DO IMPERIO
Art. 2• da proposta.
Apresentado em 3 de Julho- N. 48.
Discutido nas sessões ele 10, 11, 12, 13 e 16 ele Julho.
Oradores:
Os Srs. :-Severino Ribeiro- João Penido.- Almeida NogLteira .- Ilcleronso de
Araujo.-- Pereira ela Silva.- Rodrigues Lima.- Maciel (min i~tro do imperio).Alfredo Chaves e Matta Machado.
Emendas apre·s entadas:
Na sessão de 10 ele Julho :
1. a Seja elevada a congrua dos vigarios encommendados n 600$, augmentnndo-se
a verba - Culto publico.
.
Sala das sessões em 10 de Julho de 1883.- \!ieiJ'a ele Anelt'acle.
2. a Augmentando-se a verba - Obras publicas -com a quantia de 25:000$ destinados á continuação elas obras da matriz de Sant' Anna na côrte.
Sala elas sessões em 10 de Julho de 1883.- B ezerra ele JWene.zes. - 11ieit'a de
Andrade.- Antonio P into.- Silviano Brandão.- Fernandes ele Oliveir·a.- Escra gnolle Taunay.- Ignacio Martins.- Affonso Celso Junior.- Cancliclo ele Oliveira.

-

6-

Na sessão de 13 de Julho:

3. a Que seja descontado a cada deputado que deixar de comparecer ás sessões,
sem causa justificada, o subsidio correspondente a cada falta .
Sala das sessões, 12 de Julho de 1883.- João Penido.
4 . a Que seja reduzido o subsidio dos deputados a conto de réis por mez; e na
mesma proporção o dos s enadores.
Sala das sessões, 12 de Julho de 1883.- João Peniclo.
5. a . Fica o governo autorizado a entregar de uma vez a S. A. o Sr . Duqüe de Saxe
o dote que lhe foi garantido no contrato matrimonial, afim de que cesse, desde já, a
contribuição annual de 75 contos, visto ter deixado, de facto, de residir no Imperio.
Camara dos deputados, 12 de Julho de 1883.- João Penido.
6. a Fica o governo autorizado a reduzir o pessoal da secretaria do imperio á metade do actualmente existente.
Camara dos deputados, 12 de Julho de 1883.- João Penido.
7 . a Fica o governo autorizado a despender até a quantia de 30:000$ com a installação do lyceu de humanidades, creado no municipio de Campos.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1883 .-Rocll'igues Peixo to.
8. a Restabeleça-se a verba de 67:000 votada no orçamerito vigente para os laboratorios da faculdade de medicina da Bahia .
Sala das sessões, 13 de Julho de 1883.-Jldefonso de Araujo .
9. a Restabeleça-se na verba do§ 29 o augmento de 7:080 , constante da proposta,
sendo 4:800$ para mais dous preparadores e 2:280$ para serventes.- Antonio de
Siqueil'a .

10. A inspecção das escolas primaria&, no município neutro, é dividida: em
quatro districtos, cada um dos quaes se commetterá, sob a ·direcção do inspector
geral, a um inspector escolar, com os vencimentos de 4 :800$ por anno .
Os vencimentos do inspector geral da instrucção primaria e secundaria ficam ·
elevados a 7:200$ annuaes .
A despeza com a retribuição que aqui se accrescenta á que ora percebe o inspector geral, bem como a dos inspectores escolares de districto correrá pelas sobras
.da verba - Instrucção primaria.
Estas disposições começarão a ter vigor no exercicio corrente de 1883-1884.
S. R .- Sala das sessões, 12 de Julho de 1883. - Ruy Barboza .
Additivo

11. Fica creada na cidade de Diamantina, provincia de Minas Geraes, onde
existem funccion ando regularment~ escola normal, externato publico de instrucção
secundaria, seminario maior e menor, uma delegacia da instrucção publica da
·côrte.
S. R .- Sala das sessões, 13 de Julho de 1883.- lYJatta Machado.
12. Os exames feitos no lyceu de humanidades, creado, pela assembléa pJ;'Ovincincial do Rio de Janeiro, no municipio de Campos, servirão para a matricula
nos cursos superiores do Imperio.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1883.- Rodrigues P eixoto .

-7Na sessão de 16 ele Julho:

13. Os exames prestados no gymnasio pernambucano serão considerados válidos para todas as faculdades e academias do Imperio.- José M arianno .
Redacção para 3a cliscu <osão :

Apresentada em 18 de Julho- N. 48 A.
Discutida nas sessões de 20, 23, 25, 26, 30, 31 de Julho e 1 de Agosto .
Oradores :
Os Srs. :-Almeida Nogueira. - João Penido.- Andrade Figueira. = Antonio
de Siqueira .
Emendas apresentadas :
Na sessão ele 20 ele Julho:

14. Verba- Obras- appliquem- se 20:000$ para a continuação das obras da
igreja matriz de Sant'Anna da côrte .
Sala das sessões, 20 de Julho de 1883 .- Vieim ele Anel mele .
15. Ao§ 51 - Obras - accrescente-se: incluída a quantia de 15:000$ para as
obras da cathedral de CLlyabá, capital da província de Matto Grosso .
Sala das sessões, 20 de Julho de 1883.- A. Gonçalves ele Carvalho.- A ugust o Fleury.

16. Additivo :-Os exames prestados no externato publico de instrucção secundaria da Diamantina serão válidos para a matricula nos cursos superiores do
Imperio, sendo processados perante um delegado de nomeação do governo e de accôrdo com o programma da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria
do município da côrte .
Sala das sessões, 20 de Julho de 1883 .- Matta Machado. - Felício dà's
Santos.

17. Accrescente-se ao§ 2° do art . 1° da redacção das emendas approvadas,
relativas á proposta do governo, depois de- Rio de Janeiro- e no Lyceu Paroense.
Sala das sessões, 20 de Julho . de 1883.- G . Cruz.- Mac-Dowell . - Dr . Cantão;.
18. Ao §51 accrescente-se- sendo 20:000$ para as obras da cathedral do bispado da Diamantina .
Sala das sessões, 20 de Julho de 1883.- M atta Machado.- F elicio dos San ..
tos.- Ignacio 1Vlartins. -

Vieú·a de Andrade.

19. Ao § 51 accrescente-se - incluída a quantia de 15:000$ para as obras da
cathedral de S. Luiz do Maranhão.
Sala das sessões, 20 de Julho de 1883.- Vianna Vaz.
Na sessão ele 23 ele Julho:

20. Os exames de preparatorios prestados no lyceu da Bahia habilitarão para
a matricula nos cursos superiores do Imperio .
Sala das sessões, 23 de Julho de 1883. - Ilclejonso ~de Araujo .
21. Que se estenda o serviço da limpeza publica da côrte aos pontos da freguezia de S. Christovão que ai nda não o têm, e com especialidade ao Cajú e Retiro
Saudoso; sahindo a despeza da verba destinada aos accrescimos do mesmo serviço.
Sala das sessões, 23 de Julho de 1883.- .Bezet·ra de Jl!! enezes .

- 822. Ao § 7o (dotação do Sr. Duque de Saxe) - Supprlma-se.
Ao§ 10 (alimentos do principe o Sr . D. José )- Supprima-se.
Ao§ 11 (alimentos do principe o Sr. D. Luiz).- Supprima- se. - Andrade Figueira.
23. Ao § 12 (mestres da familia imperial)- Supprirria-se .- Andrade Figuei-

ra.- A . ela Costa Pinto Siloa. chaclo Portella.

A. O. Gomes de Cast1·o . - Manoel elo N. 1V!a-

. 24. Ao § '15 (secretaria do senado) - Supp.rlma-se a quantia de 600$ que se
pede de mais para compra de collecções de leis.- Anclt·ade Figueira. - A. ela
Costa Pinto Siloa.- A. O. Gomes ele Castro. tella.

Manoel elo N . Machado Por-

25. Ao § 17 (secretaria da camara dos deputados)- Reduza-se a verba á quantia
de 177:840$, votada para o exerci cio corrente, eliminada a quantia de 1:400$, ordenado do porteiro dispensado do serviço, que falleceu. - Andrade Figueira . - A. ela
Costa Pin t o

Sil oa . ~

A. O. Gomes ele Castro. - M anoel elo N . lV!achaclo Portella .

26. Ao § 19 (conselho de estado) - Supprima-se o augmento de 480$ pedido
para o porteiro do gabinete imperial. - A. Figueira. - A. ela Costa Pinto Silva.

- A. O. Gomes ele Castt·o . - Manoel elo N. Jl!lachaclo Portella .

·

27 . Ao § 33 (escola normal) - Supprima-se a quantia de 13:500$ que de mais
se votou em segunda discussão, subsistindo a somma de 58:'100$, votada para o
exercício corrente.- A . Figueira . - A . ela Costa Pinto Silva . - A. O. Gomes ele
Castro. -

Manoel elo N . il1achaelo Portella ..

28 . Ao § 34 (academia de bellas artes) - Reduza-se a verba á quantia de
70:550$, votada para o exercicio corrente.- A. Figueira. - A . ela Costa Pinto Siloa.
-

A . O. Gomes ele Castro. -

Manoel elo N . lV/achado Portella .

29. Ao§ 35 (imperial instituto dos meninos cégos) - Reduza-se a verba á quantia de 60:493$, votada para os exercicios anteriores, ficando autorizado o governo a
contratar a manutenção do estabelecimento com a santa casa da misericordia ou
com outra instituição de caridade, mediante a renda do respectivo patrlmonio.A. Figueira.- A . ela Costa Pinto Silva.- A . O. [Jomes ele Castro. 1V. Machado Pot·tella.

Manoel elo

30 . Ao § 36 (instituto dos surclos-n).udos) - Accrescente-se : Fica autorizado o governo a contratar a manutenção do estabelecimento com a santa casa da
misericordia ou com outra instituição ele caridade, mediante a r enda do respectivo
patrimonio.- A. Figueira. - A. ela Costa Pinto Silaa . - A . O. Gomes ele Castro.
Manoel elo N.

~Machad o

P or t ella.

31. Ao§ 37 (asylo dos meninos desvalidos) - Accrescente -se : E' autorizado o
governo a contratar a manutenção do estabelecimento com a santa casa da misericordia ou com outra instituição, medi ante um subsidio que ficará dependente da
approvação do podet' legislativo. - A . Figueil·a.- A . ela Costa Pinto Silva. - A . O.
Gomes ele Castro . - Manoel do N . ·1viachaelo Portella .

32 . Ao § 41 (bibliotheca naciorial) - Reduza -se a verba á quantia de 40:000$,
ficando autorizado o governo a reduzir o pessoal.- A. Figueira.- A. ela Costa

Pinto Si lva. -

A . O. Gom es ele Castro. -

Manoel elo N. Machado I)ortella .
A . Figueim .- A . da Costa
Pinto Siloa. - A . O. Gomes ele Castro . - 1i1anoel do N . ll1achaclo Portella.

33. Ao § 42 (instituto historico) - Supprima-se. -

)

·-
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34. Ao§ 50 (melhoramento do estado sanitario) - Reduza-se a verba á quantia ele
·GOO :OOO$, votada para o exercicio corrente. - A . Figueira . - A . ela Costa Pinto
Siloa . - A . O. Gomes de Castro.- Ivfano :;l do N . Jl.f<tchado Po1·tella .
Na sessao de 2 5 ele Julho:

35. Da verba - Obras publicas- destaque- se a quantia ele 20 :000$, para a condusão elas obras ela matriz ele Goyaz.
Sala elas sessões, 24 ele Julho de 1883.- Leopoldo ele Bulhões . - Antero ele
Assis .

36 . Da verba - Culto publico - deduza-se a quantia ele 5:000$, para ser applicada ús obras da igreja eleS. José ele Tocantins, na vil! a elo mesmo nome, provincia
·de Goyaz.
Sala elas sessões, 25 ele Julho de 1883. - L eopoldo ele Bulh3es . - NI artim F !'Ctncisco Filho.

37. Ficam considerados vúlidos para a matricula nas faculdades elo Impeeio os
Dxames feitos no collegio - Culto á Sciencia, em Campinas, província de S. Paulo .
Sala elas sessões, 24 ele Julho ele 1883 .- Sm~.za Queil·o::;. - Jl!lartim Francisco . 1'1fartim Ft·ancisco Filho .

38. Os ordenados dos inspectores elo externato elo imperial collegio de Pedro II
ficam equiparados aos dos in spectores elo internato .
Sala das sessões, 24 de Julho de 1883.- JI!I artim, Francisco Filho .
39. As quantias destinadas para as fabr icas elas dioceses da Ba h io, Pernambuco,
Pará, s. Paulo e Rio ele Janeiro serão elisLribuidas com igualdade entre as mesmas
.dioceses.
Sala das sessões, 24 de Julho ele 1883.- Sera_fico.
40. São elevados a 7:200~ annuaes os vencimentos do inspe ~ tot· geral da instruc-ção primaria e secundaria do município neutro.
A inspecção elas escolas primarias neste mnnicipio é dividida em quatm clistt·ictos, e commettidu em cada um, sob a autoridade imm ecliata do in spector
_geral da instrucç.ão primaria e secundaria, a um inspector escolar, que perceberá
4:8JOS de vencimentos annuaes.
A despezn creada nas clLws d isposições anteriores, as quaes começaruo a ter
v igor no exercício corrente de 1883-1884, corrE!rá pelas sobras dos vnrias verbas cons ignadas ao serviço da instrucção publien.
Sala das sessões, 24 de Julho d'e 1883.- Ruy Barbosa .
41. !{estabeleça-se a v-erba ele 2:600$ ela proposta, applicando-se ó. gratificação ele
t res alu mnos elo observatorio astronomico.
Sala elas sessões, 25 ele Julho de 1883 .- Thomaz Pompeu .·- Meton .
42 . Offereçu como adcliti vo o proj ecto n. 59 deste anno relativo á Junta de
Hygiene .
Sala elas sessões, 2fí ele Julho de 1883.- NI atta Machado.
Na sessão de 26 ele Julho:

43. Ao n. 29 - Em vez de 102:402$, diga-se 137:4'13$000 .- Antonio ele Siqueira.
44 . Ao n. 33 -Substituam-se as palavras deste pnragrapho pelas seguintes ,Como na proposta.-Antonio ele Siqueira .
• 2

-1045 . Ao§ 1o - supprlmam-se o.s palavras -vis to ter deixado de facto de r esidir no Imperio.- ;lntonio ele Siqueira .- Ulu sses Yianna .- A . Carn eil'o ela Rocha.
- Canel i elo de Olioeira .- F. Pereit'a ela Silva . - Bezerra Cavalcan te.
46 . Accrescente-se no§ 32 - sendo elevados a 2:4003 os vencimen!os dos secretarias do internato e externato do collegio de Pedro II.- S. R.-José llfariamw.

Aelditivo
47. Serão co nsiderados válidos os exumes de preparatorios feitos no lyceu ela
Fortolew, püra matricula nos cursos superiores do Imperio.
Camara dos deputados, 26 ele Julho de 1883 .- Thoma::: Pompeu.- L . Ratisbona.
- Alow'o Caminha .
OBS ERVAÇÃO . - Das emendas apresentadas tanto em 2 a como em 3a discussão
foram approvaclas as ele ns . 5) 12) 13, 16 ) 17, 20) 24, 30, 39) 43, 44 e 45; a ele
n . 40 sómente na p arte referente aos vencimentos elo inspcctor geral ela instrucçil.o primaria e secundaria elo m wúcipio neutro; e a ele n . 42 foi destacada a
reqaerifne!lto ele seu autor para ter discussao especial: todas as outras jorCtJn
t'ej eitaelas.
A P roposta sabre a clespeza elo Jl1inister io do Imperio convertida em proj ecto
ele lei com as emendas approoaelas foi reinettidapara o Sen ado em 1 ° ele Agosto.

DESPEZA DO NIINISTElUO DA MARINHA
Art. 5° ela proposto. .
A pt'ese ntado em 7 de Julho - N. 51.
Discutido nas sessões de 16, 17, 18, 19 e 20 de Julho .
Omdores :
Os St's . :- Escrüg-nolle Taunay. - Espindola .- M. Portella. - Mafro. .- Almeida
Oli veit'a (m inistt'O elo i mperio) .- Cantão .- Carneiro da Rocha.
Emendas apresentadas:
Na sessão ele 16 ele Ju lho:
1. a No. tübella annexa ao Decreto n . 8667 de 16 ele Setembro de 1882, seja s ubst ituída a parte qnc marca os vencimen tos dos operarias de construcçao naval elo
arsenül do Pará pelo. seguinte :
Jornal

CIU >S OS

Mestec . . . ......... . ..............
Contramestr e . .... .. ...... . .......
Mandaclol' .
Primeira classe .. . ......... . .....
Segunda dita . . ...................
Terceira dita ... . .................
Quarta dita . • ....................
Quinto. dita ..... . . . ...... . ... . ....

3.000
2$500
2$500
1$700
1$500
1$400
1$200
1$000
Cammn elos deputados, 16 de Julho de 1883.- Cantão.- G. Ct'u:: .
••••••••

•

•••

f

••

•

•

"

•

••

•

4$000
3$500
3$000
2$800
2$500
2$000
1$700
1$500

GraJificagão

Total

7$000
6$000
5$500
4~500

4$000
3$400
2$900
2$500

•
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2 . a Pela verba - Obras - o governo mandará desde jú cons~ruir uma carreira de
construcção naval, no arsenal de marinha elo Pará, poden lo despender para isso até
á quantia ele 50:000~000 .
Camara dos deputados, 1G de Julho de 1883 . - Can ü7.o . - .lfac- Dow ell. - G .
Ct'u.::; .

3. a Pela verba - Arsenoes - o governo despenderá desde já a lé á quantia ele

25:000;3, para prover o orsenal de marinha do Pará de uma se1·rm·ia a vapor e o Itros
apparelhos mecanicos. - S. n .- Co.rnüra elos deputados, 1G ele J ulho el e ·1883 . Cantâo . - llfac- Dowe ll . - G . Cru.-:; .
Na sessao d e 17 ele Julho :

4 . a Em vez ele 2:555, , diga-se 1:825$000 . - Car1wir o- da Rocha . - Canclido
ele Oliveira. -

U ly sses Vianna .

5. a Na t.abella annexa ao decre~o, sej a a parte relativa aos vencimentos dos
opeearios el e construcçilo naval do arsenal ele Pernambuco, suhstituida na conf"ormidade . da emenda elo Sr. deputado Cantão com relaçüo ao do Parú. -· Jli anoet
Portella .

G.a Pela verba - Arsenaes - o governo mandará cl sele já constwir n ~> arsenal
de Pern ambuco uma caereira de construcçuo naval, desp -ndendo até ú quantia ele
20 : 000~, e tombem montar a serraria a 1.iapor, que se acha no mes mo arsenal, gas tando até á quantia de 10:0008000 . - Manoe l Portella.
lVa sessã o ele 18 ele Julho:

7 . a Accrescente-se mais 50:000:> pm·a at~end er - se , desde já, ao phm·ol de SonLa
Martha .- Sala das sessões, 18 de Julho de 1883 . - Si l'l)a Mafra.
8 .a Ao§ 12 - accees cen~e- se: supprimido no ars enal da coele o Jogar de aju dante do p or~e iro , e ceeado mais um logar de porte ieo .- Sala das sessõe , 18 de
Jul11o ele 1833 . - B e.;;err a ele l].l[,m e.:;es . - Generoso j].l[ arques . - Ro clrigues P eixoto . Theophilo . - Gonça lves ele Car va lho.

o.a F icam equ iparados os vencimentos dos direclorcs elas officinas ele mo.chinas
e cons trucçüo naval elo arsenal ele m arinho. do Lado.rio o.os do.;; arsennes elo Parú,
Pernambuco e Bahia .- Sala d·as sessões, 18 de Julho de 1883 . - Augusto F l euru . Gonça l aes ele Carvalho.

10 . Fica o governo au torizado a mandar por em execuçüo o no vo qu ad ro do
pessoal do m·senal de marinha do Laclario, organizndo pelo consell10 naval, creando
um a officina especial ele torpedos .- Sala elas sessões, 18 de Julho de 1883.- A ugusto
Fleuru . - Gonçalves ele Carvalho .
Na sessão ele 1.9 ele Julho :

11. Emenda ao n. 10 - Co1·po de imperiaes marinlTe iros - Em vez de 992:685$700,
diga-se 992 :296$000. -Cameiro ela Rocha.
12. Emenda ao n. 12 - Arsenaes - Em vez ele 2 . 745 : 349~725 , diga-se 2.838:580. 075 .

- c a,·neil·o ela Rocha .

13 . Emenda do n . 15 - Navios desarmados - Em vez de 12:383$800, diga-se
11:783$800 . - Carneiro ela Rocha.

-
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14 . Pela verba - Obras - o governo mandará desde já construir no arsenal dQ
m arinha ele Pernambuco uma carreiru de construcção . naval, clespendendo até ü.
quantia de 20:000$, e tomb em manter a serraria a vapor .que se acha no mesmo.
arsenal, gastando a té á quanLia de 10:000:"000. - S. R .- Nlarwel Pol'tella.
15. A' verba ·- Pharóes - accrescente-se, mais 50:0oo:·, para atlender-se desd e
jú ao pharol de SanlaMartha .- S.R . - SilcaMafm.
16. Pela verba- Arsenaes - o governo despenderá desde já alé ú qua ntia ele·
25:000$, par·a prover o ar-senal ele marinha elo Pat'á ele uma serraria a vapor e outros.
apparelhos mecmlicos .
Camara elos clepulaclos, 16 de Julho de 1883 . - Cardüo .-Jl1ac - Dowell. - G. Cru;; .

Aclcliti'GOS
17 . Fica o govemo autorizado a rever as tab ellas dos vencimentos elos officiaes
elo corpo de fazendo. d·1 armada, equ iparando-os aos que percebem os das tres.
pr imeiras clnsses do corpo ele machinistas.- José Ll1arianno.
18 . Os vencimentos dos operarias das officinas de construcções navaes , nos
arsenaes do Imperio, ficam equiparados aos dos officiaes ele machinas . - José Ma rianno . - I lclejonso ele A7'aujo.
R eclacção para Ja cliscussüo - N. 51 A.
Apresentada em 23 ele Julho.
Discutida nas sessões ele 25, 27, 3'1 de Julho e 1 de Agosto.
Oradores :
Os Srs. E . Ta unay e Carneiro ela Rocha.
Emendas apresenloclas :
1Va sessao ele 27 ele Julho:
19 . Ao § 12- Em vez ele 2.838:580$075, di ga-se 2.837:860$075 . - Carneiro ela.
R ocha .
Acl clitir o
20 . As commissões reunidas de marinha e guerra e jus tiça criminal incumbidas de dar porecer solJre o art . 5° e seus paragTaphos, examinando attentamente
a materia, suo de parecer que seja approvaclo o artigo e seus paragraphos com as
emendas que offerece :

Ao§ 1. 0 Depois elas palavras- ordenança geral da armada - di go-se: - Estendendo· se aos senadores e dep :Itados em com missão e gt'a ncles do Imperio R dispos ição do art. 14.3 ela mesma ordenança.
O§ 2° seja substituído potô este outro :
A dar mell1ot' Ol'gonizaçuo ús companhias el e apeenclizes msrinheiros, reduzindo·
o numero destes, conservando e nugm entanclo, porém, o numero de aprendizes.

- 13Ao§ 3. 0 Accrescente-se no logar em que diz - em tempo, diga-se : fica peollibido Dos commandantes, officio.es e officiaes de fazenda embarcados em transportes,
receberem dos passageiros e emigrantes qualquer retribuiçuo além ela marcado. pelo
governo, pelo rancho que lhes fornecer.
O mais como no artigo .
Sala elas commissões, 27 de Julho ele 1883.- Paula Sou~a . -- Siloa Jl1a( ra. A . E . ele Cmnargo .-Antunes Ribas . - Cancliclo ele Oliveira.- Can1.eiro ela Rocha.
OBSERVAÇÃO.- Das emendas apr'esentaclas tanto em 2 a como em ;;a dis cussão
foram approoaclas as ele ns. 12, 13, 14, 15, 1G, 1D e 20; sendo r l?jeitaclas umas e
prejudicadas outras elas demais emendas e adclitioos .
A Proposta sobre a clespeza do Jl1inistetio da Marinha conoertida em, projecto ele lei com as emendas apptovaclas foi r·emetticla para o Senado em, 1° ele
Agosto.

DESPEZA DO MINISTERIO DE ESTRANGEIROS
Art . 4° elo. propos ta .
Apresentado em 23 de Julho- N. 67 .
Discutid o nos sessões ele 30 e 31 de Julho, 1 e 2 de Agosto.
Oradores :
Os Srs. :- Andro.de Figueit'a.- Lourenço de Albuqu erque .- Severino Ribeiro .Soares Brandão (m inistro ele estrangeiros) .- Escragnolle Taunay. - Lomenço
de Albuquerque.
Redacção para Jo. cliscussé'ío .
Apresentado. em 2 de Agos to- N. 67 A.
Discutido nas sessões ele 6, 7, 9, 10 e 1i ele Agosto .
Oro.clores:
Os Srs . :- Mo.c-Dowell. -Affonso Celso Junior. - Alfredo Cho.ves. - Felicio elos
Santos.
Emendas apresentados :
Na sessão ele 9 ele Agosto:
1.a Diminua-se na verba - Legações - a quota correspondente ás legações do
Russia, Austria, Belgica e Hesponha .
Sala das sessões, 9 ele Agoslo de 1883 .- F elicio elos Santos .
OBSERVAÇÃO. ·- A emenda apresentada em 9 foi T'ej eitacla .
A Pr·oposta sobre a elespe::oa elo Ministerio ele Estrangeiros conver'ticla em
proj ecto ele lei foi remetticla para o Senado em 11 ele Agosto.

DESPEZA DO lVJINISTElUO DA GUERRA
Art . 6° da proposta .
Apresento.do em 23 de Julho- N. 68 .
Discutido no.s sessões de 10, 14, 17, 20 e 21 de Agosto.

-
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Oradores :
Os Srs. :- Cantão .- Affonso Pen na (ministro da guerra) .- Escragnolle Taunay.
- Camargo. - Severino Rib eiro .- Carlos Affo nso.
Emendas apresentadas:
Na sesstio cl ] 17 ele Agosto :
Additioo

1. o Os objectos de exped iente p:wa ns secretarias, cusa de ordem, nrrecadações,
ngencins, bntnlhões, regim entos, com mandos de companhias e companl1ias isoladas
serüo fornecidos pela intendencia da g uerra, na côrte, e pelos arsenae:3 de gLwrra e
deposito ele artigos bellicos, nas pt'Ovirn:ias, devendo n clespeza ser feita por conta
elo credito consignaclo pm·a a r ubrica 14a - Corpos arregimentados .
Sala das s essões em 17 de Agosto ele 1883 .- A . E . de Camargo .
R er.lacçâ.o par'a Ja cliscussrw :

Apresentada em 21 ele Agosto - N. 68 A .
Discutida nas sessões de 22, 23, 24 , 27, 28, 29 e 30 de Agosto .
Orudores :
Os Srs.: -· Escragnolle Taunuy . - Ulysses Vianna .- Escragnolle Taunay .
Emendas apresentadas :
Na sesstio ele 22 ele Agosto :
Aclclitivo

2. o Os operu rios extraorclinarios elo arsenal ele guerra ela côrte, que contam
mais de cinco annos de serviço nas suas officinas, serão considerados effectivos .
Os vencimentos dos operarias effectivos do mesmo arsenal serão regulados pela
tabella do Decreto n . 8624·, ele 28 de Julho de 1883, do Min isterio ela Marinha , conservadas as nct uaes categorias ele suas officin as, de conformidade com o Decreto n. 5118,
de 19 ele Outubro ele 1872, ficando o governo autorizado a organizar o quadro deste
arsenal, se m augmento da verba respectiva .
Sala elas sessões em 22 de Agos to de 1883. - M atta Machado .
Na sessão ele 28 ele Agosto :

3. ° F ica o governo autorizado a crear uma escola taclica e ele tiro na província
do H.io Grande do Sul, organi zada sob as hnses el a recente lei que refot•mou a escola
de tiro ele Campo Grande, nesta côrte .
Sala das sessões em 28 de Agosto de 1883. - A n tunes Ribas .
4 . o Augmente-s e a verba destinada a - Obras militares - com a quantia de
30:000$ para conclusão da estr·ada de rodagem e linha telegraphica que deve liga r
a cidade ela Cruz Alta á colonia elo Alto Uruguay, no Rio Grande elo Sul.
Sala elas sessões em 28 de Agosto de 1883 . - A.ntanes R ib as.

-
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5. 0 Os arsenaes de guerra do Im perio serão classificados em tres ordens:
O ela côrte será ele 1a ordem ;
O do Rio Grande do Sul de 2a ;
Os das outras provincias de 3 . n
O regulamento em vigor continuará a reg ular os vencimentos elos empregados
elos arsenaes de ta e 3"- ordem , e quanto aos vencimentos elos empregados elos
arsenaes de 2a ordem se observará o s eguinte :
Director ....... . .. -...... . ... . .. . ........... , ... .' ..... .
Ajudante ..... . ..................... . ... .... ..... . ... .
Secreta rio .. . . . ........ . ................... . .. . . .... . .
Official ele secretaria . ................... . ... .. ..... .. .
An1anuenses ..... . .................................. .
Escrevente de 1n classe . . ...... ....... .. ..... .... ... . .
Dito ele 2n tden1 ... .. .. ... .. ....... ... ...... ...... ... .
Aln1oxarife . .. .........•...• .. ......... . . . . . , .. . .... .
Fiel . .. ............. . .. . ........ ..... ....... ....... .. .
Escrivtío . ... ... .... .. .. . .... . .. .. .... ..... . . ... . , ... .
Guardas ........... . .... ..... . .. . . <., .•.•• • . . • . •.• . ..
Escrivão do ajudante .. . ............ • ... ... ... . ...... •
Pedagogo .......... . ... .. ................... . .. ... .. .
Ajudante elo dito ....................... . ....... . ..... .
Professor de geometria .......... . .. ... .............. .
Mestre de musica . .....•. ....• .. ... ...... ...... . .....
Dito de gymnastica ..... ; •.. ...... .. .... .. . ....... ... .
Professor de 1as lettras ..•. : . . ..•.... .. . .. . . .. . . , .... .
Enfern1eiro . .. .. . . .. .......... . ............ . .. .. .... .
Ajudante do dito ........... . ............. .. .. .. ..... .
Coadjuvante elo pro(essor ........................... . .
Apontador ...................... ... ....... .. ...... ...•
Po1·teiro .. . ...................... .. ..... ..... • ..... ..
Ajudante do dito . . ............... . ........... .. ..... .

4:0002000
2:4(0,::000
2:400.000
1:500 000
1:20 0~ 000

8008000
6003000
2:400$000
1:0008000
1:8008000
600. 000
1

:2oo:·ooo

1:200 000
720$000
1 : ooo~oo o

800 000
720$000
1:2008000
600. 000

600$000

Os vencimentos assim definidos não prejudicarão o soldo dos funccionarios que
forem m ilitnres .
S. R. - Sala das sessões em 27 ele Agosto ele 1883. - Antunes Ribas .
6. o Ficam equiparados os vencimentos dos empregados civis dos arsenaes
de guerra de Pernambuco, Bahia e Rio Grande elo Sul aos elos empregados
de igual categoria do arsenal de guerra ela côrte .
Sala das sessões, 28 de Agosto ele 1883 .- José .!VIat·ianno.
OBSERVAÇÃO . - Das emenclas e aclclitioos apresenta elos tanto em 2a como em,
3a discussão, foi retirada a t'equerimento -ele se~~ autot' a ele n . 1: ctpprovacla a
ele n . 3 e t·ejeitaclas as elemais.
A Proposta sobre a clespez a elo Jll[inisterio ela Jl!Iarinha conoet•ticla em pt·ojecto ele lei com a emenela appt·ovacla foi t'emetticla pam o Senado em 30 ele Agosto.

-
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DESPEZA DO MINISTERIO DA JUSTIÇ,A
Art. 3° da proposta .
Apresentado em 13 de Agosto - N. 92 .
Discutido nas sessões de 21, 29, 30 e iH ele Agosto.
Oradores :
Os Srs .: - Tarquinio .- Generoso Marques .- Tertuliano IIenriqLws. -Sil va
Müfra .- Manoel Portella .
R eelacção para 3a eliscassào :
Apresentada em 1 ele Setembro - N. 92 A .
Discutida nas sessõ.es de 3, 4, 5, 6 e 10 ele Setembro .
Oro.clores:
O.s srs. :- Fereeiro. Vianno. .- Prisco Paraizo (m inistro ela justiça) .- Portella.
- Vaz de Mello.- Almeida Nogueira .
Emendas apresentadas :
Na sessão ele 4 ele Setem.b7'0:
1. a Na rubricu n. 19 - Novos termos e comarcas - Em vez de - 17'1:060$,
d iga-se-177:310$, inclusive 1:400. para o juiz municipal e ele orphãos do termo
de Santa Luziu de Carangola , em Minas Geraes; 1 :200"' para o de Santo Antonio
de Padua, no Rio de Janeiro; 1:350$ para o ele Santo A.ntonio da Cachoeira, em
s . Paulo; 1:500$ para o ele SanL'Anna elo Ipanema, no.s Alagôas ; 260$ para completo.r a respecLi va geatificaçõ.o elo de Muricy, nesta província ; e 450$ p~ru o do
ele Itambé, em Pernambuco.
Paço da camara elos deputados, 4 de Setembt'o ele 1883 .- A . Carneiro ela
Rocha. - Canel i elo ele Olioeira.
·
2.a Na verba para · cm·cereiros, pl'ovincia ele Goyaz, em loga.r ele - Forte, diga-se
- Flores .
Sala das sessões, 4 de Setembro ele 1883 .- Leopoldo ele Bulhões .
3. 8 A' verba - Despezo.s com juizes municipaes, accrescente- se - verba para
creaçõ.o dos juizados municipaes do. villa de S. José cl'Além Parull ybo, Minas
Geraes, e villa de Padua, na província elo Rio de Janeiro .
Sala elas sessões, 4 ele Setembro de 1883 .- BaNio ela Leopolelina .
4.a Augmcnte-se a verba - Asylode mendigos - com a quantia ele 6:000: destinada ao vestuario dos asylados .
Sala do.s sessões, 4 de Setembro de 1883 .- A . C. ela Rocha. - Antonio ele Siqueira.- Felisberto .
5. a Si passar a emenda augmentando o ordenado elo director geral da secretaria
da justiça com parte da gratificação elo mesmo, conceda-se igual favor aos demais
empregados da s ecretaria .
Sala do.s sessões, 4 de Setembro de 1883 .-José Matianno . -Augusto Fleury .
-

Theophilo .

-176.a Ao § 7°, clepob da palevra - Cacimbinhas, accrescente-se - S. · Francisco
de Paula de Cirna da Serra e S. Francisco de Paula da Lagôa Vermelho, a 240S
cada um.
Sala das sessões, 4 de ·Setembro de 1883 .- Ribas .
7. a Ao n. 1o - Secretaria de Estado -·Os vencimentos de director geral ela .
secretaria de es tado dos negocias da justiça , serão distribuídos pela mesma fórma
que os directores gernes das secretarias da guerra e mai' inha (art . 6° §5° dn lei
n . 2940 de 31 de Outubro de 1879 e art . 5° § 1o da de n. 3141 ele 30 de Outubro de
1882).
Sala das sessões, 4 de Setembro de 1883.- Sou~·a Cw·oalho.- Antonio ele
Siqueim .
8.a Casa de correcção da côrte -Que se restabeleça a proposta do governo,
quanto ooe meios econo micos para a sGtisfação do Decreto n. 8386, que mandou pôr
em . execução a reformn elo regulamento que baixou com o Decreto n . 678 de 6 ele
Junho de 1850 .
Sala elas sessões, 4 de Setembro ele 1883.-- José Marianno. - BczeNa.
9. a A' verba- Despezas com os juizes municipaes - accrescente-se- verba
correspondente á instauração dos municípios de S. José cl'Além Parahyb a, comarca
do Mar de Hesponha, lVl inas Geraes, e villa de Santo Antonio ele Pactuo, na ,província do Rio de .Joneir·o.
Sola das sessões em 4 de Setembro de 1883.- Bania ela L eopolclina .
10. Ao n. 65 - augmentada a verba com a quantia necessaria para a creaçtío ele
mais lagares de juiz de direito em Ouro Preto, capital ela provinda de Minas
Geraes .
Sala elas sessões em 4 de Setembro de 1883.- Jgnacio Martins .
Reclacção final :
Apresentada em 10 de Setembro - N. 92 B.
Impressa sómente.
OBSERVAÇÃO.- Das entendas apresentadas f 07'atn app7'ovaclas as ele ns . J a) 2a ,
4a) ea) 7a e g r\· sendo rejeitadas todas as outras.
A proposta sobre a clespe.za do ministerio ela justiça convertida em projecto
ele lei com as emendas approvadas não foi 7'emetticla pcu·a o senado po1' faltai'
apenas a approvação ela reclacção .

DESPEZA DO MINISTERIO DA FAZENDA
Art. 8° da proposta.
Apresentado em 27 de Agosto- N. 108.
Impresso sómente.

DESPEZA DO MINISTERIO DA AGHICULTUHA
Art. 7° da proposta.
Apresentado em 28 de Agosto- N. 111 .
Impresso sómente.
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Despeza fixada para o ex ercício de 18 84-1885

NA PfiOPOS TA
GOVE H.XO

DO

NO P.\flECER
CO .\L\liSSÃO

DA

APPROYADO PELA
C.\l\1,\IIA

.i\li nistcrio do Impor ia . . . . . . . . .. . . .... .. . .. .. .... . ... . ..

9 .777:3095333

9 . i 57: 21,8,~533

9.i70:HS$533

da Marinha ." ... .. ..... . . . . .. .... . .. . . . .. . . ..

il.202 :D60,)065

i L212:0i5 1~925

u. 352: 258b275

Si5: '•06§666

Si5: '•06,)666

(')

do Es trangeiros ....•. • . ..... . .. •.. ... .•...•.

82~ : 906,~666

da Guorra ....... ... ..... . . . ............ , .. . .

J.t•• 657: 2125022

i'··553 ;!80,)1·82

• Ju stiça ....................... .. ........ ..

7 .278:1,6l$6H

7 . 089 : 503$591

Fazonda ..... . .... .. .•.. . ......• · · • · .. · · · •

60 . 91,4 : i0>1J829

60.924 : 0! 8§332

Agri cultu,·a . . .. ...... . ... , .... .. . .. . ..... .

25.502:i05b791

24.454:61d 1}29·!

i30 .185 : 0601:JV.7

!28 .206:011.$820

>

Total. ....... . . . . . . .... . .. .

(") E sto orçam e nto ainda não foi romottido para . o senado por falta r a app rovação da rodacção final.

H.553:i80$'•82
7. 112: 633859{

.... .... ...... ....
··················
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PROJEGTOS SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL
OF F ERECID OS

A CONSIDERAÇÃO DA CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
DE

1831 a 1883

S UMMA R IO DO S P R OJ ECT O S

Sobre reforma constitucional
Crêa um conselho geral na capital do Imperio (a rt. 72) . Pag . 23.
Estabelece que o governo do Brazil seja federal (a rt. 3°). Pag. 23.
Exclue do direito de voto os analphabetos (art. 92). Pag. 24.
Declara a religião negocio de consciencia (art . 5°) . Pag . 24.
Dispõe sobre a regencia do Imperio e sua responsabilidade (arts. 123, 127 e
129) . Pag, 24 .
Concede direitos civis e politicos aos libertos (art. 94.) Pags . 42 e 45.
Concede attribuições legislativas aos conselhos geraes, etc,, (arts . 10, 40, 71
a 89, 165 e 166). Pag 42 . ·
Declara não haver a ntinomia nos disposições elos arts . 12, 151, 176, 177, e 178 da
constituição . Pag . 42 .
Reforma diversos artigos da constituição (a rts . 9, 17, 40, 45, 66, 67, 71 a 89.
98, 101, 1.37 a 144, 168 e 170). Pag . 43 .
Reforma o poder judicial (arts . 151 a 164). Pag. 44 .
Reform a da Constituição (arts . 174 a 178) . Pag . 44 .
Dispõe sobre a contribuição das províncias para as despezas get·aes da nação
(arts. 15 e 179). Pag. 50.
Trata da nomeação de presiden tes de província (arts . 165 e 1.66 .) Pag . 51.
Dispõe sobre as attribuições da assembléa geral (art. 15). Pag. 51.
Truta da rev isão e reforma da constituição e ac to addicional. Pag . 52.
Interpreta o§ 1~o do art . 10 do acto addicional. Pag . 52.
Dispõe sobre incom patibilid ades parlamenta res (arts. 29 e 30). Pog . 53 .
Trata el a maiorido.de el o Imperador e do Príncipe Imperial (arts . 121, 122 e 126).
Pags . 53 e 54.
Dispõe sobreaabertura das camaras legislat ivas(art. 18) . Pag . 53.
Interpreta o art. 9° elo acto acld icional. Pag . 53 .
Dispõe sobre a refo mi n eleitoral pelo systema directo (a rts. 9J a 97). Pags. 54,
55, 57, 58 e 60.
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Trata do casamento do Principe Imperial (art. 120) . Pag . 54
Dispõe sobre eleição e escolha de senadores (arts. 43 e 101). Pag. 55.
Dispõe sobre nomeação de deputados para o cargo de ministro (art. 29). Pag . 55.
Dispõe sobre eleição directa e por circulos (arts 40, 42, 44, 45, 90 a 96). Pag. 55.
Dispõe sobre a eleição de senador pelo Imperador (arts. 40, 42, 44 e 45). Pag. 56 .
Dispõe sobre aposentação e demissão de magistrados perpetuos (art. 151 a 163).
Pag. 57.
Dispõe sobre a temporariedade do senado (arts. 40, 43, 90, 93 e 101). Pags. 58 e 63.
Concede direitos políticos aos naturalizados (art . 95) . Pag. 58.
Trata do casamento civil (art. 5°). Pag . 59 .
Concede ás legislaturas ordinarias poderes permanentes para a reforma da
constituição (arts . 174, 175, 176, 177 e 178). ~ag. 62.

PROJECTO S SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL

1831
N.2~

Em conformidade do artigo 174 da constituição, julgo que merece reforma
o 72 no parte em que priva de um conselho . geral da provinciCt aquella em
que estiver collocada a capital do Imperio: em consequencia faço a segu inte

PROPOSIÇÃO

Tambem haverá hum conselho geral na província em que estiver collocad a
a capital do Imperio: constará de 21 membros: reger-se-ha pelas leis · que regulam os demais conselhos geraes de província.
Paço ela camnra dos deputados, 9 de Maio de 1831 . - E!'nes to Ferreira França .
Teve Ja leitura em 9 ele Maio ele 1831 > 2a em 16, 3a em 27 e foi julgado
objecto de deliberação.

N. 67'

Que o governo do Brazil seja federal, e uma lei marque as cil'cumstnncias
da federação. - Antonio Ferreira França . - Ernesto Ferreira França .- iV cuwel
Alves Branco. - Antonio Fernandes ela Silveira .
Teve 1a leitura em 27 ele Maio ele 1831> 2a em 4 ele Junho e 3a em 16 elo
mesmo mez.

-
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N. 10~

Que sejam excluidos de votar nas assembléas parochiaes os cidadãos que não
souberem ler e escrever. - Antonio Ferreira Ft·a.nça . - 111anoel Aloes Branco. Jl[anoel lVIaria elo Amaral. - Ernesto F erreira FT'ança . - Antonio Fernandes da
Siloeirao - José B ento L eite FeNeim de Mello . - José daoCosta Cat·oalho . - José
Carlos Pereira de Almeida Torres
Evaristo F erreira da Veiga. - Jl1anoel
Odorico 11!1endes . - Antonio Pereira Ribeiro .
Teve 1a leituraem 3 cleJunhocle1831)2a em16 e 3a em 11 cle J ulho.
o

-

N. 103

PROPOSIÇÃO

Que a religião seja negocio ele consciencia, e não estatuto de lei elo Estaclo .Antonio Ferreira Fran ça . - M anoel Aloes Branco.- Jl1arwel Mm·ia elo AmaraL Ernesto Ferreira França
Eow·isto Ferreira da Veiga. - Jos é Bento Leite
Ferreira ele Mello. - José ela Costa Caroal/w. - Manoel Odorico Jl1eneles .
T eoe 1a leilui'Ct em 3 ele Jw~ho de 1831) 2a em 16 e 3a em 11 ele Julho.
o

-

Os eleitores dos deputados para a seguinte legislatura nas procurações lhes
conferirão especial faculda de para alterarem ou reformarem os arts. 123, 127 e 129 ela
constituição.
Paço ela camaea elos deputados, 29 ele rvia io de 1831. - Luiz Cavalcante.
Teoe 1 a leitura em 3 ele Junho ele 1831, 2a em 16 e 3a em 9 ele Ju lho .

Na presu pposrçao de que serão aclmittidas olgumas mudanças, ou reformas
de certos e determinados artigos da con stitui ção do I mperio, conforme o bem
da patr·ia, guardados inviolavelmente os arts . 174°, 175, 176 e 177 ela mesma lei
fundam ental, tamb em proponho que se lhe mudem ou reformem os disposições
elo art . 123, emquanto determina que falt ando parente do Imperador com as
qualidades prescriptos no artigo antecedente, seja o Imperio governado por uma
regencia permanente, nomeada pela assemb léa geral, composto de tres membros,
e que a reformo, ou mudança, que proponho, se verifique para melhor, sendo
o regente um só eleito por todos os cidadãos activos, como se costuma eleger um

-
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deputado na vaga d'outro, competindo sómente á assembléa geral a apuraçüo
d efinitiva dos votos, reconhecimento elo eleito, proclamação da sua escolha, cleffe rencia elo indispensavel juramento e posse .
Paço da camara ~elos deputados, 4 de Junho ele 1831. - Antonio Pereira Rebouças. - J. B. L. Ferreira de Jl1ello; - Carneiro ela Cunha .- Xavier ele Car valho .- Oelorico 111eneles .- Antonio Fe1·reira França .
Teve 1 a leitura em 4 ele Junho de 1831.

PARECER SOBF\.E .A HEFORMA DA CONSTIT UIÇÃO

A commissão especial encarregada ele propôr por escripto, con forme o aet .

174 da constituição do Imperio a reforma elos nrligos della, que lhe parecessem

reformaveis, propõe :

Quanto ao titulo

i,o

Que o art . 1° s~ja redigido assim :- 0 Imperio elo Brazil é a associaçuo
política dos cidadãos brazileiros ele todas as suas províncias, fccleradéls por esLa
constituição . Elles formam uma nação livre e independente, etc. , como está no
.a rtigo.
Que o art . 2° seja s ubstituído por est'outro- Art . 2. 0 Do seu territorio
far-se-hão as divisões, que forem mais convenientes ao bem elo Imperio em geral,
e de cada uma das provincias em particular.
Que no art . 4. o S 3 supprimam as palavras - actual - e as seguin tes até o
fitn do artigo.
Quanto ao titulo 2.o

Que ao§ 5° do art . 6° se accrescentem depois das palavras - Carta de natmalização - as s eguintes - e o modo pratico ele a obter.
Que o § 2o do art. 8° seja redigido ass im:- Por sentença , que imponha tal
pena, ou conclemne á prisilo, ou degredo,, em quan to durarem se us effeltos .
Quant'o ao titulo 3. o

Que s.e supprima o art . 9. o
Que o art. 10 seja redigido assim : - Os poderes politicos reconhecidos pela
çonstituiçãe elo Impet·io do Brazil são tres: o poclel' legis1ativo, o poder executivo,
e o poder j uclicial .
4

-26Quanto ao titulo 4. o

Que a materia deste titulo até o capitulo 3° inclusive seja dividida em dous
capítulos.
Que o primeiro capitulo mostre a quem é delegado o poder legislativo, e as
nttribuições que competem a este poder.
Que o segundo capitulo seja dividido em quatro secções ; a primeira das
quaes mostre o que é assembléa nacional e as attribuições que lhe competem
sem a concurrencia do outro ramo do poder legislativo : a segunda, o que é
camara dos deputados, e suas attribuições privativas : a terceira, o que é
camara dos senadores, e suas attribuições privativas : e a quarta, finalmente~
contenha as disposições communs a uma e outra camara.
E consequentemente, que este titulo até o capitulo indicado seja organizado pela
maneira seguinte, fazendo-se nos artigos da constituição as alterações que á commissão parecerem convenientes.

TITULO IV
Do poder legislativo

CAPITULO I
Art. O poder legislativo é delegado á assembléa nacional e ao Imperador
conjuntamente, na fórma que a constituição prescreve.
Art. Compete ao poder legislativo :
1. o Fixar annualmente as despezas geraes do Imperio e os impostos para ellas
necessarios.
2. o Fixar annualmente, sobre a informação do governo, as forças de terra e
mar.
3. o Conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra, ou de mm·,.
denlro do Imperio ou de seus portos.
4. 0 Repartir a contribuição directa, havendo-a, entre as diversas províncias
do Imperio.
5. 0 Autorizar o governo para contrahir emprestimos.
6.° Crear ou supprimir empregos publicas.
7. o . Determinar o peso, valor, inscripção, typo, e denominação das nwedas,
assim como o padrão dos pesos e medidas.
8. o Regular a administração dos bens nacionaes . e decretar sua alienação.
9. o Estabelecer meios convenientes para pagamento da divida publica.
10. Fazer as leis geraes do Imperio, interpretai-as, suspendel-as e revoga l-as.
11. Velar sobre a observancia da constituição e das leis, e promover o bem
geral da nação na fórma dellas.
12. No principio de cada reinado instituir exame da administração que acabou, ·
e reformar os abusos nella introduzidos.

-
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CAPITULO II
DA ASSEMBLÉA NACIONAL

Secção J . n
De sua divisão e attribuiçõe1

Art. A CJssembl§a nacional compõe-se de duas camoras : camara de deputados
e comam de senadqres ou senado .
Art . E' da attribui<;ão privativa ela assembléa nacional sem a concurrencia
<lo outro ramo do poder legislativo:
1. o Tomar juramento ao Imperador, ao Principe Imperial e ao regente .
2. o Reconhecer o Principe Imperial , como seccessor do lhrono, na primeira
reunião depois elo seu nascimento.
3 . 0 Nomear tutor ao Imperador menor, caso seu pai não o tenha nomead o
em testamento .
4 . o Resolver as cl uvidas ·que occorrerem sobre a successão ela coroa .
5 . 0 Escolher nova dynastia, no caso da extincção da impeeante .
6. 0 Apurar os votos para a eleição do regente, e vice-regente, remettidos pelas
assembléas provinciaes do Imperio.
7 . o Elleger por maioria absoluta de votos, na reuniu o de ambas as camarns,
um regente, que provisoriamenle g·overne o Imperio, emquanto não tom or conta
do governo o que fôr eleito pelas assembléas provinciaes.
8 . 0 Adiar a sessão por commum accôrdo entre as duas cumaras, pura o tempo
que convier.
9. o Mudar-se por commum accôrdo entre ps duas camaras para outro logur,
quando por causa de peste, invasão de inimigos, ou falta de liberdade o quei['fl
fazer.

Secçlío 2 .a

Da camara dos deputados

At' t. A camara dos deputados constará ele membros eleitos para servirern
por dous annos, que se · contarão por uma legislatura .
Art . Conieçarão na . camara deis deputados as leis :
1. o Sobre impostos geraes.
2. 0 Sobre recrutamentos .
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3. o Sobre a escolha de nova dynastia, no caso da extincção da imperante.
4 o o exame da administração passada e reforma dos abusos nella introduzidos.
5. o A discusstío das pmpost.as feitas pelo poder executivo .
Art. E' da privativa attrlbuição da i11esma eamara decretar que tem logar
a accusação elos ministros de estado, e de outros empregados publicos que. as
leis designarem .
Secção 3 . a
Da camara dos senadores

Art . A camara elos senadores ser~ tambem composta de membros electivos,
el os q_uaes a terça parte será renovada de dons em doLIS annos por novas eleições.
Art . E' da privativa attribuição do senado :
1. o Conhecer dos delictos individuaes, commetticlos pelos membros da família
imperial, ministros de estado, senadores, e deputados,. durante o tempo em que
forem senadores ou deputados.
2. o Conhece1· ela responsabilidade dos ministros de estado, e mais empregados
p11blicos, cnja accusactío competir pela constituição ou pelas leis á camara dos
deputados.
Secção 4 . a
Disposições communs a uma e outra camara

Art. A abertura elas sessões se fará todos os annos no dia 3 de Maio ; o
encerramento naquelle que ambas as . camaras designarem de commnm accôrdo
entre si.
Art. As sessões elos dias da abertura e encerramento, serão imperiaes, esse
forJo em ossembléa nacional, reunidas ambas as camaras .
Art. Seu ceeemonial e o ela participação ao Imperador, será feito na fórma
do regimento commum .
Art. Na reuniuo elas duas camaras o presidente do senado dirigirá o trabalho; os deputados e s enadores tomarão logar inclistinctamente.
Art. Na presença do Imperador, Príncipe Imperial ou Regente, não poderá a
assembléa nacional, ou cada uma elas camaras deliberar.
Art. A nomeação elos respectivos presidentes, vice- presidentes e secretarias,
verificaçilo elos poderes de s eus membros, j'uramento, e sua policia interior, se
executM5o em cada uma das camaras na fôrma ele seus regimentos.
Art. Tambem compete a cada uma das camaras a nomeação e demissão
elos ofüciaes elas s ecretarias, e mais emptegados no serviço interno ou externo
el e s uas respectivas salas, e marcar-lhes ordenado.
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Ait . Não se poderá ·delib erar em cada un1a das camaras, ·sem qüe · estejam
reunidos clous terços dos seus r espectivos· membros: menor numero só poderá
tràtar dós Ii1eios de fazer que os membeos a usentes se apresentem e de ou teas
medidas prepaeat.orias da abertura das sessões .
· Art.' As sessões da assembléa nacional, ou de cada uma das camaras, serão
public'as; êxcepto nos casos em que o bem do Estado exig ie que s ejam s eceetas .
Art. Os negocios seeão r esolvidos pela maioria absoluta ele votos elos membros
presentes, nos casos em que não estiver especificada a necessidade de um determióado numero de voLos além desta maioria.
Ad . Os membeos de cada uma das camaras são inviolaveis pelas opiniões que
proferirem no exercício de s uas funcções.
Art . Nenhum senador ou deputado, durante a sua deputação, póde ser preso
por autoridade alg m11a, salvo por oeclem da sua respectiva camaea, menos em flagrante clelicto ele tal gravidade, á que as leis neg uem alvará d e fian ça.
Art. Si algum senador ou deputado fóe pronunciado, o juiz remetterá o peocesso
á sua respectiva camaea, a qual decidirá s i o peocesso deve continuar e o membro
ser ou não suspenso do exercício de suas funcções .
Art. Os senadores e deputados poderão see nomeados paea o cargo de ministros
de estado; mas deixam vago o seu logar, e só accmrwlarão as duas funcções, s i
forem reeleitos pela nova- eleição, á que se procederá.
Art. Tambem accumulam as duas fLmcções, s i jú exerciam o mencionado cargo
quando foram eleitos : ou si forem novamen te nomeados para exercel-o, depois de
haverem sido reeleitos por identico motivo, dmante o. m esm a legislatura .
Art. O exercício ele qualquer emprego, á excepção do de ministro de estadot
cessa interinamente, emquanto durar as fLm cções de deputado ou seno.dor.
Art . No intervallo das sessões não pocleeá o governo em pregar um deputado ou
senador fóra do Imperio; nem mesmo irJ.o exercer seus em peegos, qu ando isso os
impossibilite para se reunieem no tempo ela sessão orclinaria ou extraordi naria.
Art. Si por algum crtso imprevisto, de que dependa a s egurança publica, ou o
bem elo Estado, fór inclispensavel que algum senador ou deputado saia para outra
commissão, fóra ou dentro do Imperio : sómente nesse caso a respectivo. camara o
poderá determinar; ou não estando reunido, o governo sob sua responsabiliclo.de,
dando-lhe logo conta, o.penas se achar reunida ..
Art . A' excepção dos casos em que o senado trábalhar como teibunal dcj ·ts tiça ,
toda a sua reunião, fóra elo tempo das sessões da co.mara dos deputados, é illicita e
nulla .
Art. Cada úma das camaras terá o tratamento de Augustos e Dignissimos Se_nhores Representantes da Nação .
Art. Tanto os deputados como os senadoees, vencerão diariamenLe du rante ass essões, um subsidio pecuniario, taxado no fim da ultima sessão da legislatura antecedente. Além disto se lhes arb itrará uma inclemnizo.ção para as despez ns ela vinda
e volLa.
Quanto ao capitulo 4° deste titulo que passa a ser- capitulo 3. 0
Da proposição, discussão, sancção e promulgação das leis:
Propõe a com missão que o art . 54 seja substitu ído·por est'outro : - Os ministros
podem assistir e discutir a proposta, depois elo relatorio da commissão. E tombem
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podem assistir a quaesquer outras discussões e dar os esclarecimentos necessarios ;
para o que se lhes destinarão assentos em cada uma das camaras.
Que no m~t . 56 em logar das palavras - e lhe supplica respe itosamente - se diga
- e lhe pede.
Que no art. 61 em logar das palavras - podeeá requerer e as seguintes até o fim
do artigo - se diga - poderá reenviai-o á outra camara com novas alterações ou
addições : e assim se irá procedendo em cada uma das cflmaras até que o projecto
seja approvado ou rejeitado .
.
Que o aet. 64 seja substituido por est'outro :-Si o Imperador entender que ha
razões para que seja rejeitado ou emendado o decreto ou resolução, poderá suspender a sancção com a seguinte formu la- volte á assembléa nacional - , mandando
por escripto á camara, que o tiver enviado, a exposição elas referidas razões.
Que o art. 65 seja substituído por est'outro: -Depois de impressa a exposição,
ser á. novamente discutido o peojecto; e si fôr adoptado, com emendas ou sem ellas,
por duas terças partes de votos dos membros peesentes em cada uma das camaras,
será outra vez apresentado ao Imperador, que o sanccionará . Si não fôr acloptado,
não poderá ser o projecto novamente proposto na mesma sessão.
Que os arts. 66 e 67 sejam substituiclos por est'outro :- O Imperador dará a
sancção a cada decreto ou resoluçãél dentro de um mez, depois que lhe fôr apresentado: si a não der expressamente e não praticar o disposto no art . 64 dentro elo
referido tempo, entencler-se-ha que a deu, e o decreto ou resolução terá força
ele lei.
Que no art . 69 ·se supprimam as palavras- e defensor perpetuo.
Quanto ao capitulo 5° - Dos conselhos geraes de províncias, etc. :
Que este capitulo pr.tsse para o titulo 7°, onde se tratará. ela administração elas
provincias.
Quanto ao capitulo 6° - Das eleições:
Que este capitulo, que passa a ser o 4° deste titulo, seja dividido em duas
secções, das quaes na primeira se t1~ate da eleição dos deputados, na segunda da dos
senadores.
Que na primeira sessão se adopte quanto está na constituição, com as seguintes
pequenas alterações :
1.a Supprimindo-se no art . 90 as palavras - e senadores, e membros dos conselhos geraes elas prov i n~ias -e est'outras - e província.
2 .a Substitu indo -se no§ 1o do at't . 92 as palavras - 25 annos - por est'outras 21 annos.
3.11 Supprlmindo-se no art . 94 § 3° e add itando-se no § 1° do mesmo artigo á
palavra - emprego- est'outra- perpetuo: o mesmo aclclitamento terú Jogar todas as
vezes que se ler a palavra- emprego - neste capitqlo.
4.a Supprlminclo-se tambem no art. 94 as palavras- senaclot·es e membros dos
conselhos geraes ele provincla .
5. a Supprimindo-se o art. 96.
Art . No dia 3 de Julho do segundo anno de cada legislatura, proceder-se-ha em
todos os collegios eleitoraes elo Impeeio á eleição dos deputados nacionaes que hão
de servir na legislatura seguinte . A lei maecat'á o modo pratico elas eleições e o
numero dos deputados relativamente á população elo Imperio.
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Quanto á 2a secção que

&3

31-

redija assim :
Secção 2.a
Dos senadores

Art. Os senadores serão eleitos pelas assembléas provinciaes, reunidas ambas
as camaras; por escrutínio secreto; e á maioria absoluta de votos dos membros
presentes.
Art. Cada província dará tantos senadores nacionaes, quantos forem metade dos
seus respectivos deputados nacionaes, com a differença que, quando o numero dos
deputados fôr impar, o numero dos senadot·es será metade do numero immediatamente menor, de maneira que a província que houver de dar 11 deputados nacionaes, dará 5 senadores nacionaes.
Art. A província qu~ der um só deputado nacional, elegerá todavia seu senador
nacional , não obstante a regra acima estabelecida.
Art. Para ser senador requer-se :
1. o Que tenha as qualidades necessarias para poder ser nomeado deputado
nacional, e além disto :
2. o Que tenha ele idade, ao menos, 35 annos .
3. o Que tenha ele rendimento annual por bens, industria, commercio, ou emprego
perpetuo, a somma ele 800$000.
Art . Os senadores nacionaes, logo que se reunirem em consequencia d-a sua
primeira eleição, serão divididos pela sorte em tres classes: os da ia classe deixarão
vagos os seus Jogares no fim elo segundo anno; os da 2a no fim do quarto anno; e os
da 3a no fim do sexto anno; de maneira que na primeira sessão ele cada legislatura
apparecerá renovada a terça parte dos senadores nacionaes.
Art. As eleições ordinarias serão feitas pelas assembléas provinciaes daquellas
províncias a que pertencerem os senadores ela classe que se houver de nomear :
assim estas, como as eleições que se houverem de fazer para encher as vagas que
occorrerem durante a legislatura·, serão feitas pelo mesmo modo das primeiras .
Art. O tempo das eleições ordinarias será designado pelas assembléas provinciaes com attenção ás circumstancias, para que os senadores se apresentem na
respectiva camara no tempo legal.
Art . Do processo da eleição se fará uma actG, em livro para isso proprio, assignada por todos os votantes, cuja cópia, transmittida pelo presidente do senado
provincial, será o diploma dos senadores nacionaes.
Disposição geral

Art . Os cidadãos brazileit·os, em qualquer parte que existam, são elegiveis em
cada districto deitoral para deputados ou senadores nacionaes, ainda quando ahi não
sejam nascidos, residentes ou domiciliados.
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Quanto ao titulo 5°, propõe a commissão:
Que seja supprimido o capitulo 1°, que trata elo poder moderador, passando
algumas attribuições deste poder para o executivo, que faz o obj eCto do capitulo 2°, o
qual fica sendo neste titulo o- capitulo -1" elo poder executivo .
E a commiss5o propõe que elle contenha os artigos seguintes :
Art. O poder executivo é delegado ao Imperador .
Art. A pessoa do Impeeudor é in violavel e sagrada: seu titulo é - Imperador
Constituciona l elo Brnzil ; e tem o tratamento de Magestade Imperial.
Art. Silo attribuições do Imperador:
1. a Nomear e demittir livremente os m inistros el e estado ;
2. a Fixar o dia do encerramento, ou o tempo do adiamento da sessão ~annua l,
quando sobre uma ou outra co~1~a não haja o accôrelo entre as duas cam~ras ela
assembléa nacional ;
3 . a Sanccionar e promulga r as leis em seu nome;
4 .a Nomear bispos, presidentes de provínci a, commRnelantes elas forças ele terra
e mar, os chefes elas repartições de fazenda e prover os empregos publicos cujos
provim entos não pertencerem pela constituição ou pelos leis a outras autoridades,
podendo suspender e remover os em pregados nos casos e pelo modo que as mesmas
leis marcarem;
5. a Nomear embaixadores e mais Rgentes diplomaticos e commerciaes ;
6. a Conceder remunerações, honras e distincções em recompensa de serviços
feitos ao Estado; na conformidade, i)orém , das leis que hão de regular esta materia,
e preced0ndo a approvt~çtio da assembléa nacional, si as remunerações forem pecuniarias;
7. a Agraciar os condemnados, perdoando em todo, ou minorando as penas,
excepto aos m inistros de estado, a quem poderá sómente perdoar a pena de
morte ;
s.a Declarar a guerra e fazer a paz, precedendo a approvação da assembléa
nacional;
9 .a Fazer quaesqu er tratados ou convenções, precedendo approvação do assem bléa nncional, sem o que os não rotificará ;
10 , Conceder ou negar -o seu beneplacito aos decretos dos concílios, letras
pontificias e quoesquer outras constituições ecclesiosLicas que se não oppuzerem á
constituição e leis do Impet·io; precedendo a approvação ela assembléa nacionnl, si
contiverem disposiçuo geral;
11. .Convocar a assembléa nacional extraordinar iamente nos intervallos das
sessões, qu ando assim o pedir o bem do Impet'io;
12. Empregsr üs forças ele m or e terra, na fôrma das leis, como bem lhe parecer
..conveniente ó. segura nça e defesa do Imperio;
13 . Fazer executar os leis, expedir decretos e reg ulamentos adequados a este
fim, e prover a tudo o que fôe conveniente á segurança interna e exteeno , nu fórma da
eonstitui t;ão e elas leis .
Art . O Im peraclot·, antes de ser acclamaclo, prest.ará nas mãos do presiden te do
senado, reunid as as duns co.moms, o seguinte juramento: c< Juro manter a religião
co.tholica, apostolico, romana; o. in-tegrido.cle e indivisibilidade do l mperio ; observar
e fazer observm· a const ituição política da noção h·razUeira, e mais reis do Imperio, e
prover ao bem geral do Bmzil quanto em mim couber . »
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assemb léa n acional; e si o fizer, s e entenderá que abdicou a c:orôa .
Quanto ao capitulo 3°, que vem a ser 2°,- Da fomilia imperial e sua dota ção:
Que ao art . 107 se acldicione depois das palavras fina es- de sua alta dignid ade o seguinte - e designará os pnlacios que julgar conyeniente para a sua clecencia e
recreio.
Que o art. 108 seja supprimido.
Que no art. 110, depois elas palavras- e nomeação elo Imperador- se acci'escentem es tas- e elo seu tutor na menoridade deste -, e depois ela palavra - assembléa se accrescente- nacional.
Que o nrt 115 seja supprimido.
Quanto ao capitu lo 4°, que vem a ser 3°, - Da successão do Imperio :
Que o art. 116 seja supprimiclo.
Que o art. 1'17 com ece assim -a descendencia legitima elo Senhor D. Pedro I
succederá no t.hrono- e o mais como eslá no art i ~o .
Que no art. 120 em Joga r ela palavra- geral- se di ga - naciqnal.
Que a este cnpitulo se fo ça o seguinte adclitamento :
Art. Si o herdeiro da coroa brazileira succeder E-m coróa estrangeir'a, ou viceversa, não poderá accumular ombas as corôa s, mas terú opção, e optando a estrangeira se. entenderá qLio renuncia ú elo Imperio.
Art . O mesmo se entende com o Imper ador que succederem corôa estrangeim.
Art. Qualquer membro da família imperial, que tenha direito á successõ.o do
Imperio, sahindo para fórLl clelle sem licen,ça da assembléa nacional, se enlenelerá qu e
tem renunci nclo ao seu direilo.
Quanto ao capitulo 5° que vem a ser 4 ' - Da regencia na menoridade ou impedimento do Imperador :
Que os arts . 122 e seguintes até 125 inclusive, sejam substituídos por est'outms :
Art . Durante a sua menoridade, o Imperio será governado por um regente, ou
vice-regente, eleitos pelas assembléas provin ciaes do Imperio.
Art. Os votos para estas eleições hüo de ser apurados pela assembléa nacional,
á qual serão rem ettidas as respecti vRs a c tas pelas as sembléas provmciaes.
Art. Feita a apuração, será declarado regenLe aquelle que fôr mais votado, si
reunir maioria absoluta de votos: nõ. o succedenclo assim, entrarão em escrut ínio os
tres mais votados até que algurn delles obtenha aquella maioria, outrotanto se praticará ácerca do vice-regente .
Art. Antes deste regente, e emquanto pela assembléa nacional não fór eleito o
regente provisional, governará interinamente o Imperio oquelle ministro el e estado
qu e for para isso eleito pelos seus collegas, os quaes, os sim como a ossembléa nacional, farão c0nslar a eleição que fi zerem poe seu manifesto dir·igido aos
presidentes das províncias, para o publ icorem : e avismão ás assembléas provinciaes para procederem na eleição do regente e vice-regente .
.Que ao art . 126 se addicionem depois das palavi'as - dezoito annos - as seguintes - n ão sendo, goevernará c. r egente, como fica dis pos to.
Art. Nenhun1 regente, niio s endo o Príncipe Imperial, govemará mois de
quatro annos.
Que os arts . 127 e seguint.es, sej am redi gidos em harmonia com a do utrin a elos
ante ceei entes .
5
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Propõe mais a commissão que o capitulo 7° - Do conselho de estado - seja
supprimido .
Que o capito 8°- Da força militar - seja redigido assim:
Art . Para a defesa da constituição e do Imperio, no serviço por terra, haverá
e s. Para o mesmo fim
exercito de i a linha, guardas nadonaes, e guardas policia<
no serviço por mar, haverá uma armada marítima .
Art. Todas estas classes da força militar serão reguladas por leis proprias, e
segundo as mesmas leis serão empregadas.
Art. A força militar de terra e mar, é essencialmente obediente; nunca se
poderá reunir sem qLle lhe seja ordenado pela autoridade legitima; toda
deliberação por ella tomada ácerca dos negocios publicas é illicita e nulla .
Art. Os offlciaes do exercito e armada não podem ser privados de suas patentes, senão por sentença proferida em juizo competente.
Art . A lei determinará cada anno o numero da força militar da ia linha de
terra e da de mar, e o modo do seu recrutamento: quando o não faça , ficará dissolvida a que existir. ·
Quanto ao titulo .6° --:- Do poder judicial :

a

CAPITULO UNICO

Que o art . i5i seja substituído por est'outro: - O poder judicial é delegado a
tribunaes judiciarios e a juizes de direito e jurados .
QLle o art . i52 seja substituidó por est'outro:
A lei regulará a composição do conselho dos jurados; em que casos, e porque
modo terão estes logar.
Que os arts. i53 e i55 sejam substituídos por est'outros:
Art . Tambem a nomeacão, condições ele elegibilidade, attribuições, obrigações,
graduações, e competencia dos tribunaes judiciarios, e juizes de direito, .serão reguladas pelas leis.
Art. Os juizes de direito, ou sejam de primeira instancia, ou membros dos
tribunaes judiciarios, conservarão os seus lagares emquanto bem servirem, e só por
sentença poderão perclel-os .
Art . Esta inamovibilidade dos juizes de direito não se oppõe á mudança delles
de uns para outros lagares, como, e no tempo, que a lei determinar.
Que o art. i54 seja subs tituído por est'outro :
Art. Por queixas contra elles feitas, percedendo audiencia dos mesmos, e a
informação necessaria, poderão ser suspensos e processados na fórma das leis .
Que os arts. i56 e 158 sejam supprimidos .
Que os arts . 161 e i62 sejam substituídos por- este :
Art. Nenhum pmcesso dos que nuo forem exceptuaclos por lei, começará, sem
que se tenha intentado o meio da reconciliação peeante os juizes de paz, cuja nomeação, attribuições e districtos as leis regularão .
Que o aet . i63 e seguintes sejam supprimidos .

)
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TITULO VII
Do governo das provincias e sua administração

CAPITULO I
DO PODER LEGISLAT IV O DAS PROVI NC IAS

.i,

Art. Haverá em cada uma elas províncias elo Imperio um poder legislativo, o
qual é delegado a uma assembléa provincial, e ao presidente ela província conjuntamente, na fórma que a constituição prescreve .
Art. Compete ao poder legislativo provincial :
1. o Fazer leis pertencentes á sua província, interpretai-as, suspendel-as e revogai-as, não versando as ditas leis sobre objectos, que, pela constituição, sejam do.
competencia da assembléa nacional.
2 .° Fixar annualmente as despezas provinciaes e estabelecer os imposlos
necessarios para ellas .
3. o Repartir pelos municipios da província a contribuiçtio directa que tiver sido
imposta á província pela assembléa naciona l.
4 . 0 Velar sobre a observancia da constituição e das leis na sua província, e
promover o bem della .
CAPITULO II
DA ASSEMBLÉA PROVINC IA L

Secção J .a
De sua divisão e attribnições

Art . A assembléa provincial compõe-se de duas camaras : camara de deputados
provinciaes, e camara de senadores, ou senado provincial .
Art. E' da attribuição ela assembléa provincial , sem a concurrencia do outro
ramo elo poder legislativo :
1. o Tomar juramento ao presidente da província e verificar o seu diploma .
2. 0 votar em cidadãos que durante a menoridade, ou outro impedimento elo
Imperador exeeçam o cargo de regente e ele vice-regente do Imperio .
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3. o Peorogar a sessão e addial-a poe commum accôrclo para o tempo que
convier.
4. o lVIudar-se para outro loga r da mesm a província e ordenar a -mud ança do
presidente, qu ando por causa de pes Le, invasão de inimig-os, ou falLa de liberdade o
julgue conveniente.
·
5. o Apurar os votos paro. vice- presidente do. provincio. e escolher dos seis cidadãos mais votados os que como taes h üo de servir, caso não tenha r ecahielo o.
m aioeia absoluta el e votos em dous cid adãos, qu e sirvam este cargo .
6. 0 Representar no poder executivo e á assembléa nacional contra os abusos
e preYai'icações do presidente da pi'ovincia .
7.0 Recom mend ar ao presidente da província a punição legal dos empregados
.publicas na província qu e mal se houvei'em no desempenho de suas obrigações .

Secçüo 2 .a

Da camara elos deput ados provinciaes

Art.
A camara elos deputo.dos provinciaes co nstará de 24 m em bros nas
províncias, qu e dei'e m par11. o. assembléa n ac ional a té cinco deputad os; constará de
32 nas que dei'em até 12; consto.I'à de 40 m em bros n11s que derem ma is de 12.
Art.
Os deputado s provinciaes seeão eleitos pai'a s ervii'em por dous annos,
que se contarão poi' um a legislaturn .
Art . Princi piarão na camai'a dos deputados pi'Ovinciaes:
1. 0 As leis que versarem sobm impostos pmvinciaes;
2.0 A discussão das propostas mandadas fazer pelo presidente ela província.

Sccçüo J .n

Do senado provincial

Ar t. O senado pmv in cia l constai'á de tantos m embros, qu anLos Aze rem a
metade dos deputados pmvinc iaes : os s en o.dül'es serão el-eitos para s ervir em poe
es pa·; o de se is annos , deve ndo a terça parte s et' renov<.tcl o. de clou s em llous annos
por n ovas eleições .
Art . E' ela aLti'ibuição priva ti va do s enado provincial:
Conhecer dos de!ic tos elos seno.d,J res e deputados provinciaes, co rn me tlido.s
dui'un te o tem po que forem deputados, ou senndoees .

-
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Secção 4.11
Disposiçõ es communs a cada uma das camaras provinciaes

Art.
A abertura das sessões de cada uma das camaras provinciaes se fará na
capital ela província todos os annos no dia 1° de Dezembro; e havendo a lgum impedimento, em qualquer outro seguin te; as sessões ordinarias dura rão dous mezes.
Art . A abert ura e encerramento das sessões será feita pelo presidente da
província em assemb léa provinc~al, reunid as am bas as camaras ; o seu ceremonial
. e o da participação ao presidente se fará na fórma do regimento commum.
Art . Na reuni5o das camaras provinciaes o presidente do senado dirigiJ'á o
traba lho; os deputados e senadores tomarão assento indistinctamente .
Art . A nomeação dos respectivos pres identes, vice-presidentes, secretarias,
officiaes de secretoria e ma is empregados; verificação dos poderes ele seus m embros,
uramento e s ua policia interior, se executarão na fôrma elos seus regimentos .
Art . Não se pócle deliberar em cada uma das cama ras provinciaes sem que
estejam reunidos dous terços dos seus res pectivos m em bros : menor num ero só
poderá tratar dos me ios de fazer que se apresen tem os membros ausentes, e de
outras medidas preparatorias para a abertura el as sessões .
Ar t.
As sessões elas assembléas provinciaes ele ca da uma das camaras serão
publicas, excepto no caso em que o bem elo Estudo exigir que sejam secretas .
Art.
Os negocios serão resolvidos pela ma ioria absolu ta de votos dos m embros
peesentes nos casos em que não estiver es pecificada a necessidade ele um maior
numero de votos .
Art.
Os membros ele cada uma das camarns peovinciaes são inviolaveis pelas
opiniões que proferirem no exe l'cicio de suas funcções.
Os senadores·e deputados provinciaes, não poderão ser presos poe autoridade
alguma; sa lvo sendo por ot·clem da sua res pectiva camara, on em fi agt·nnte delicto
ele tal gravidade, á que as leis neg uem alvará ele fi ança .
Art.
Si algum seriador ou deputado prov incial fôr pronunciado, o juiz remetterá o processo á respectiva camma , a qu a l decicl ieá s i o processo deve conlinum,
e o membto ser ou não suspenso elo exercício ele suas funcções.
Art . Os senado res e deputados PI'ovíncioes poderão ser nomeados pt·esiclentes
elas províncias, mas cleixaeão vago o seu logar, que s erá subs tituído üa fóema qu e a
lei determina!'.
Art.
O cx8rcicio de quolquer-emprego cesso interinamente em quanto clurorem
as funcções elos clel:r·.Jtaclos e senadores prov incioes .
A' excepção dos casos em qu e o se nado prov incial ti'abu llw i> como
Ar't.
tribunal de jus tiça , toda a s ua eeunião t'óra el o tempo das sessões ela com ara el os
deputados peovincines é illicita e nulla .
Art . Cada um a elos camoras provinciaes t erá o traLamento ele Dignissim os St· s.
Represenlontes ela Província ele .. .
Art.
Os senadores e deputados provinciaes venceeüo cl iari nmente <i uranle o
tempo elas s ess ões, um subsidio pecu nioeio ta x&do paea cacln leg isla turn pela
assemb lóo nac ional.
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CAPITULO 111

DA PROPOSIÇÃO, DISCUSSÃO, SA.NCÇÃO E PROMULGAÇÃO DAS LEIS FEITAS PELA
ASSEMBLÉA PROVINCIAL

Art.
A proposição e discussão das leis prov"inciaes será feita pelas ·c amaras
provinciaes, em conformidade das regras estabelecidas no capitulo 3° do tit. 4° para
as leis que hão de s<:r feitas pela assembléa nacional; com a declaração, de que os
presidentes das províncias poderão mandar fazer propostas pelos seus respectivos
secretarias.
Art.
A sancção das leis provinciaes será dada pelo respectivo presidente da
província, ao qual fica competindo, a respeito da sancção das leis provinciaes, as
mesmas attribuições, que competem ao Imperador a respeito da sancção das leis
feitas pela assembléa nacional; com a declaração> porém, denegando o presidente a
sancção, e decidindo cada uma das camaras provinciaes,. pelos dous terços de voto"s,
que a lei passe, sem embargo das razões expostas pelo presidente, será essa lei
levada ao conhecimento da assembléa nacional, que a discutirá e decidirá definiti vamente si a lei deve ou não ser executada na provincia .
Art . A formula da promulgação das leis provinciaes será concebida nos
seguintes termos: -F. presidente da província de .. • faz saber que a assembléa
provincial decretou e elle sanccionou a lei seguinte (a integra da lei nas suas disposições sómente) ; manda portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da referida lei pertencer, qur. a cumpram e façam cumprir e ·guardar
tão inteiramente como nella se contém. O secretario desta província a faç.a imprimir,
publicar e correr.
CAPITULO IV

DAS ELEIÇÕES DOS DEPUTADOS E SENADORES PROVINCIAES

Art. As eleições primarias para nomeação dos senadores e deputados provinciaes começarão em todas as províncias ao mesmo tempo em que se eleger~m os
deputados nacionaes.
Art. Os deputados e senadores provinciaes serão nomeados por eleições
inclirectas, elegendo a massa dos cidadãos activos, em assembléas parochiaes, os
eleitores, e estes os ditos deputados e. senadores; os quaes deverão ter as mesmas
condições de elegibilidade _que devem ter os senadores e deputados nacionaes.
Aet. O modo pratico destas eleições será marcado por lei ela assembléa nacional.
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CAPITULO V

DO PODER EXEC UTI VO DAS PROVINCIAS

Art. Haverá em cada uma das províncias do Imperio uma delegação do poder
executivo, a qual será confiada a um presidente nomeado pelo Imperador, e amo ·
vivel a seu arbítrio.
Art . O presidente é responsavel por abuso de poder e por tudo quanto obrar
contra a constituiçtio e contra as leis.
Art. São suas attribuições :
1. 0 Nomear e demittir livremente o seu secretario .
2. o Sanccionar, promulgar as leis provinciaes em seu nome.
3. o Convocar extraordinariamente a assembléa provincial no intervallo das
sessões, quando o exigir o bem da província.
4. o Prover na fórma das leis os empregos provinciaes que não forem eledivos
e cuja nomeação não fàr privativa do Imperador, ou de outra autorid ade .
5. o Fazer executar na sua província as leis, tanto geraes do Imperio, como
particulares della ; expedir as instrucções adequadas a este fim; e prover a tudo o
que fàr concernente á segurança interna da província.
6. o Suspender os intendentes; e remetter á autoridade competente as queixas,
que contra elles houver, ou a exposição dos motivos da suspensão, para serem por
ella julgados e responsabilisados.
7 , o Fixar o tempo de adiamento ou prorogação das sessões, quando sobre uma
ou outra cousa não haja o accôrdo entre· ambas as camaras.
Art. O presidente da província antes de tomar posse, prestará nas mãos do
presidente do senado provincial, reunidas ambas as camaras, o seguinte juramento :
-Juro manter a religião catholica, apostolica, romana, observar, e fazer observar a
constituição, as leis geraes do Imperio, e as particulares desta província, ser fiel ao
Imperador, e prover ao bem desta província, quanto em mim couber.
Art. Haverá em cada uma das províncias do Imperio dous vice-presidentes,
os quaes serão nomeados pelos eleitores da província, no mesmo tempo e maneira
por que se fizer a nomeação dos deputados, e terão as condições de elegibilidad e
m arcadas para os senadores .
Art. As actas das eleições dos vice-presidentes serão remettidas á assembléa
provincial respectiva, a ·qual no caso ele que elles não tenham obtido a maioria
absoluta de votos dos eleitores da província, escolherá d'entre os seis cidadãos mais
votados os ditos dous vice-presidentes, e des ignará a ordem pela qual deve um
delles s ubstituir ao presidente na sua falta ou impedimentos, e o outro ao 1° vicepresidente .
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DAS MUNICIPALIDADES

Art. Haverá em todas as cidades e villas do Imperio ora existentes, e nas
mais, que pat'a o futuro se crearem, municipalidades, ás quaes compele prover por
meio de suas posturas ao governo economico e policial das ditas cidades villas e
seus termos, e applicar as suas respectivas rendas.
Art. As municipal-idades serão nomeadas de dous em dous annos, por eleição
directa dos cidadãos ac tlvos do município: e constarão de sete vereadores nos municípios que tiverem até 2.000 fog·os; ele nove, nos que tiverem alé 3.000; de onze,
nos que tiverem a lê 4.000 e de treze, nos que tiverem ma is .
Art. o modo peatico das eleições, a formação das posturas e as mais attrihuições das municipalidades, serão decretadas por leis.
CAPITULO VII
DO

INTENDENTE

Art . Haverá. em todas as cidades e villas do Impel'io um intenden te e um
vice-intendente, ao qual compelit'á executor, e fa zer executar, de 'J aixo das ordens
do presidente da pt'ovineia, as leis geraes do Imperio, e as paeticulares da província;
e bem assim as pos tmas municipaes.
Art. O intendente e vice- intendente, serão nomeados de dous em dous an nos
por eleições directas dos cidadãos activos do municipio .
Art . O exet'dcio da suo autoridade, suas outras attribuições, e modo pratico ele
sua eleição serão determinados por leis .
Art . O intendente e vice-intendente elevem ter as qualidades requeridas para
ser deputado .
Art. Sanccionará as posturas ela camaro. municip'1.1, as quoes serão remetticlas
e confirmada s, ou rejeitadas pelas oss embléas provinciaes, no mesmo caso em que
as le is provinciaes süo remettidas e co nfirmadas , ou rejeitadas pelo. assemb léa
nacional.
Arl.
As ass embléas prov inciaes poderão revogar os poslums das camaras
municipoes, á vista de representações motivadas conlea ellas , feitas poe algum, ou
algu ns cidadãos dos respectivas m ~micipalidades, caso as mesmas camüras não os
tenham revogado.
Quanto ao capitulo 3° que vem a ser- cap itulo 8° - Da fazenr.la naciOIBl.
Propõe o cornm issüo, qtl e o art. 171 se supprima, e em seu logür se adaptem
estes :
Art .
As despezas publicas e os impostos necessnrios pa ra satisfazer u ellas,
ou são nacionaes, ou pwvinciaes, o que se declarará por lei.
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Art .
Os impostos necessarios para satisfazer ás despezas nacionaes serão
fixados cada anno por lei gera l, Rssim como por lei provincia l os necessorios para
satisfazer as despezas provinciaes, sem o que cessa a obrigação de os pagar .
Art.
Podem ser estobeleciclos por mais tempo os que forem destinados para
pagamento da divida publica.
Que o ar t. 171 na redacção se harmonize com os antecedentes .
Quanto ao titulo 8° -- Dos disposições geroes e garantias dos direitos civis e
políticos elos cidadãos brazileiros :
Que no at't . 173 ás palavras finaes - como fôr justo - se accrescentem os segui ntes~ dentro elos li mites marcados por ella .
Que no art . 174 em lagar das palavras- si passados quatro an nos depois de
jurada a constituição do Brazil, se conhecer-si diga - s i a experiencia mostrar que
a con.3tituição merece reforma , se fará a proposição, etc., como está no mesmo artigo.
Que o art . 175 seja substituído pelos dous artigos seguintes :
Art .
A proposição poderá ser fe ita por qua lquer deputado nacional, e será
lida por tr es vezes com intervallo de seis dias de uma á outra leitura .
Art.
Feita a terce ira leitura, deliberará a camara dos deputados nacionaes
se devel'á ser discutida a proposição e decidindo -se affirmativamente, seguir-se-ha
tudo mais que é preciso ppra a fot'mação de uma lei .
Que o art. 176 seja substituído por est'outro:-- Vencida a ,necessidade da refo t'ma,
convocar-se-ha urna convenção, expedindo-se paro. isso lei, que será approvnda por
dous terços de votos dos mernb r·os pr~sentes, e sanccionada, e promulgada pelo
Imperador em fórma ord inaria, e na qua l se ordenat'á aos eleitores que nas procurações confiram aos membros da convenção especial fac uldade para a pretendida
reforma .
Que o art. 177 seja substituído por est'outro: - A convenção constará de tantos
membros, quantos forem os da assemb léa nacional, dos mesmas qualificações, e
eleiLos pelo mesmo modo que os deputados nacionaes . Sem dous terços de seus
membros não poderá fazer cosa .
Art.
A convenção não tratará ele olgum outro objecto a'ém elos marcados na lei, que a co nvocou; e as reformas, que fizer, serão valiosas, e farão parte
des La consLit_\-lição, s i forem approvadas por mais dous terços dos membros presentes .
Qt.le o art. 187 seja supprimido .
Que no§ 1o do art. 170 em lagar das palavras - nenlmm cidadão- se diga n inguern .
Que no .§ 7° do mesmo artigo, em logar elas palavras - todo o cidadão - se diga
- todos.- QuAse supprima a ultima parte do § 9°, que começa - e em gera l, etc.
Que no § 14 do mesmo artigo, em logar das palavras- todo o cidadão pótl e ser
admittido- se diga - tod os podem ser aclm ittidos .
Que no§ 80 do mesmo artigo, em logar das palavras-todo o cidadão poderá se diga --todos poder&o .
Que o§ 35 seja substituído por est'outro:-Ped indo a segmnn ça do Estado que
se dispe nsem pot' ~ernpo determ inado a lgumas das formalidades que ga1 antern a
liberdade individLwl, poder-se-ha fazer por· acto especia l, do poder legislaUvo naciona l, ou provincial, sôrnente quando a patria seju lgue em perigo imminenle, por
por mais elos elous terços ele votos em cada uma elas camaras legislt,tivus: sem
6
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igual numero de votos não l:lassará .Aa lei da suspensão; e as .autorJdades encarregadas de sua execução, que darão eircumstanciaela conta ás mesmas camaras de
quanto houverem feito, ser.ão responsaveis pelos abl!lsos, que tiverem praticado a
esse respeito .
Paço da camara dos deputados, 8 de Julho de 1831.-Francisco ele Paula Souza.
-José Cesario ele Miranda Ribeiro.-F7'anôsco ele S0uza Paraizo .
Ap1·esentaclo em 9 ele Julho ele 1831, teue 1a di-scussão em 9 e 17 ele Setembno em
que foi approuaclo; em 30 entrando em a• discussão foi acliaelo, continuando em 7
ele Outubi'O foi a requerimento elo Sr . Euaristo ela Veiga p7'e{e1'iclo para a discussão
o substitutivo elo Sr . MiNtnela Ribeiro que se acha publicado á pag. 43 .

A qualidade de liberto não exclULe o cidadão de exercer nenhum direito, ou
obrigação civil, ou polHica.
Paço da Camara 11 de Julho de 1831.- JV!anoel Alves Branco.
Teve 1 11 .leitw·a em 12 ele Julho ele 1831, 2a em 23, 3a em 30 e não {oi julgaelo
objecto ele deliberação.

A assembléa geral decreta :
Art 1. o O capitulo 5° elo tiL 4° da constituição do Iniperio necessita de ser revisto e reformado.
'·
Art. 2° Si a juizo da proxima legislatura parecer util e necessario, o dito capitulo será reformado no sentido federal, investindo-se os conselhos geraes de
attribuições legislaLivas, e inteiras nas respectivas províncias, até m esmo para
impôr-se; sendo igualmente reformados no mesmo sentido todos os outros artig·os da constituição, que tiverem relação com o dito capitulo.
Art. 3. 0 O art . 10 e os que delle dependerem, o art . 40 e o capitulo 1° do
tit. 7° precisam tambem de ser revistos e reformados.
Art. 4. o Os deputados para aproxima legislatura trarão competentes poderes
para fazer as reformas indicadas.
Camara dos deputados, etc .- Henriques ele Rezende.
Teve 1a leitura em 4 ele Agosto ele 1831.

A assembléa geral legislativa do I mperio resolve:
Artigo unico. O arL . 12 da constituição do Imperio de maneira nenhuma se
póde entender nem julgar invalidado pela lettra , nem pelo espírito dos arts. 175,
176, 177, e 178 dn constituição, que marcando a linha constitucioi.1al de procedimento da assembléa geral em materias de reforma na constituição, jámais sem
um estrondoso absurdo se poderia estender á massa nacional das assembléas
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primarias, em quem na fórma do arl:i. 12 residem todos os poderes e soberania da
nação .
Paço da camara dos deputados em 25 de Agosto de 1831.- O deputado Luiz
Augusto 1J!I ay .
Impresso e julgaelo obj ec to ele elelibemção na sessão ele 3 ele Setembro ele 1831 .

Na Sessão de 9 de Setembro de 1831 foram apresentados dous projectos de
lei, um do deputado Rebouças, outro do deputado Andrade e Silva, do primeiro}
para que os eleitores ela seguinte legislatura confiram aos deputados respectivos,
faculdade para alterarem ou reformarem o art. 123 e 83 do. constituição ; e do
segundo, para que a constituição do Imperio possa ser reformada em alguns artigos pela legislatura futura, trazendo os deputados para isso poderes especiaes .

PROJECTO SUBSTITUTIVO DA COMiviiSSÃO ESPECIAL EM

8 DE JULHO DE 1831

A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1. 0 Os eleitores dos -deputados para a seguinte legislatura lhes conferirão
epecial facu ldade para, no sentido das proposições abaixo transcriptas, reformarem os artigos da constituição que ll1es forem oppostos.
PROPOSIÇÕES

1.a A constituição reconhece tres poderes po líticos sómente : o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial.
2.a A constituição marcará distinctamente as atLribuições que competem ao
poder legislativo, as que competem á assembléa nacional sem a concurrencia do
outro ramo deste poder, as que com petem á cada uma das camaras que compoem á
assembléa nacional, e as que são communs á ambas as camaras, fazendo-se em
cada uma destas attribuições as alterações que forem convenientes .
3.a A camara dos deputados será renovada por novas eleições de dous em dous
annos, que se contarão por uma legislatura .
4. a A camara dos senadores será tambem electiva e temporaria como a elos
deputados, com a differença que quando esta fôr toda renovada, a elos senadores
sómente será na sua te1·ça parte. O modo pratico da eleição e substituição dos
senadores será indicado na constituição.
5. 0 Do poder moderador que se elim ina da constituição, passarão para o poder
executivo as attribuições que convierem> as outras serão supprimidas .
6. 0 O Imperador em logar do veto suspensivo que a constituição lhe dá, poderá
sómente suspender a sancção das leis, motivando a suspensão, qu e, todavia, não
obstará a passagem da lei, s i apezar das objecções cada uma das camaras da
assembléa nacional decidir que elia deve passar.

-447.a Supptima-se na constituição o titulo relativo ao conselho de estado.
8. a Os conselhos geraes serão convertidos em assembléas legislativas provinciaes
compostas de duas camaras, cujas leis sobre objectos que não forem da competencia da assembléa naciona_l, terão vigor nas províncias com a sancção dos presidentes elas respectivas prG:vincias.
, 9.a As rend as publicas serão distinctas em nacionaes e provinciaes. Os impostos necessarios para fazer face ás despezas nacionaes, serão fixados pela assembléa nacional, e pelas assembléas provinciaes as que for<3m necessarias para
fazer face ás despezas · das proviricias.
10. Durante a minoridade elo Impetador, o Imperio será governado por um
regente, ou vice-regente eldtos pelus assembléas provinciaes do Imperio, feita a
apuração elos votos pela assembléa nacional .
11. Nos municípios haverá um intendente que será para elle o que fôr o presidente nas províncias.
·Carnara elos deputados, 30 ele Setembro ele 1831 . - José Cesarío ele lVIirancla Ribeiro .
Em 7 ele Outubro ele 1831 entrou em 2 a discussão (como substitutivo ao projecto ela commissão datado rle 8 ele Julho que se acha a pag . 25) continuou em 11 e
12, sendo adaptado nesse mesnw dia, entra logo em 3 a discussão, foi approvado e
remetticlo para o senado, donde voltou emendado em 1° ele Agos to ele 1832. Discutiram-se as emenelas elo senaelo nas sessões ele 29, 30, 31 ele Agosto 1°, 3 e 4 ele
Setembro. Tenelo sielo 7'egeitaclas 12 em endas elo senaelo, requereu a camara a
reunião ela assembléa geral, na forma elo art . 61 ela constituição~ que foi aceita.
Houve eliscussão nos elias 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 ele Setembro,
em que foi definiti vamente aeloptaclo, constituinelo a lei de 12 ele outubro elo
mesmo anno.

1832
PROPOSIÇÃO

Stío reformaveis os artigos da constituição do Imperio, que tratani elo poder
judicial. Os eleilo l'es ela seguinte legislatura clarão aos deputados poderes para
fazerem a iclita reforma.
Paço ela camara dos deputados, 13 de Agosto de 1832.- F'. ele i'aulçt A t·aujo .
. Teve 1a leitura em 13 ele A go sto ele 1 832, 2a em 22, 3 a em 2 8 e ficou para entrar na ot'elem elos éNtba lhos .
A as sembléa geral decreta :
Art. 1. 0 Os nrtigos 174 e 178 da cons ti tuição elo Irnperi o são refonnavei!3 .
Art. 2. o Os deputados para a proxima futura legislatura trarão para isso os
poderes necess arios .
Paço ela. camara elos deputados, 14 de Agosto ele 1832.- H em·iqaes ele R ezen de .
Na m esma sessüo f oi julgado obj ecto ele deliberação e a impr imir pa!'a entrm'
na ordem elos tt'abalhos .
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1833
PROPOSI ÇÕES

A qualidade de liberto não inh abilita o cidadão para o gozo de algum direito
político. - Antonio Ferreira França .
A divers idade de religião não inhabilita o cidadão para o gozo de algum direito politico.- Antonio Ferreira França .
Em 3 de Junho de 1833 tiveram a Ja leitura e 2 a em 20 de Julho.

i834
N. 36.

PARECER DA COMMISSÃO ESPECIAL SOBRE AS REFORMAS CONSTITUCIONAES

A camara elos deputados, competentemente autorizada para reform ar a constituição do Im perio nos termos da carta de lei de 12 de Outubro de 1832, decreta as
seguintes mudanças e acldições, que, depois de juntas á mesma constituição, serão
solemnemente promu lgadas:
Art. 1. 0 O direito reconhecido e garantido pelo art. 71 da constituição será
exerciLado pelas camaras elos districtos e pelas assembléas, que com o titulo de
- assembléas legish.ttivas provinciaes - se elevem estabelecer em todas as províncias.
A autoridade da assembléa legislativa ela província em que estiver a córte) a
não comprehenderá, nem o seu município .
Art. 2.° Cada uma elas assembléas legislativas provinciaes, constará de 36
membros nas províncias ele Pernambuco, ·Bahia, Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo;
ele 28 nas elo Pará, Maranhão, Ceará, Parahyba, Alagôas, e Rio Grande do Sul; e
ele 20 em todas as outras . Este numero podeeá ser alterado por lei geral.
Art. 3. o A sua eleição fae-se-ha ela mesma maneira que se fizer as dos representantes da nação, e pelos mesmos eleitores; mas cada.legislatura provincial duraeá
só clous annos, podendo os membros ele umas serem reeleitos para as seguinLes.
Imm edia tamente, depois ele publicada esta reforma, proceder-se-ha á eleição
elas assembléas legislaLivas provinciaes, que entrürão logo em exerCício .
Art. 4. 0 A sua primeira reuniEio far-s e- ha nas capitaes das peov incias, e as
seguintes nos lagares que t'orem designados por actos legisl ntivos provinciaes:
o log81r, porém, da primeira reunião ela assembléa legislativa da província em que
estiver a côrte, será designado pelo govemo .
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Art . 5. o A nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes e secretario,
verificação dos poderes de seus membros, juramento, s ua economia e policia interna,
far -se-hão na fórma dos seus regimentos.
Art. 6. o Os membros das assembléas provinciaes são inviolaveis pelas opiniões
que emittirem no exercicio de suas funcções; e, durante a s ua deputação, não
poderão ser presos, senão por ordem da respectiva assembléa, salvo por crime de
r ebellião, sedição, insurreição, auxilio a estrangeiros para a invasão do Imperio e
em ftngran te delicto de pena ca p1fi ai.
Art. 7. o Si algum delles fôr pronunciado, praticar- se-ha o mesmo que determina o art. 25 da constituição ácerca dos senadores e deputados .
Art . 8. o Todos os armos h a verá sessão, que durará dous n1ezes, podendo ser
prorogada, quando o julgar conveniente o presid ente ela provincia.
Art. 9. o O presidente da provincia a ~ s ist irá á installação da assemblêa proyincial, que se fará, á excepção da primeira vez, no dia que ella marcar; terá
assento igual ao elo presidente della e á sua direita; e ahi dirigirá á mesma assembléa sua falla, instruindo-a do estado dos negocias publicas, e das providencias que
mais precisar a provincia par.a o seu melhoramento.
Art . 10. Compete ás· assemblêas legislativas provinciaes legislar :
1. o Sobre as pessoas não livres, excep.tuado o que diz respeito ao seu trafego
externo .
2. o Sobre creação de novas villas e parochias, alteração e extincção das existentes.
3. o Sobre instrucção publica e estabelecimentos proprios á promovei- a, não
comprehendo os cmsosjuridicos, faculdades de medicina e academias actualmente
existeates e as que pE:liL'a o fLlturo forem estaloeleeidas por 1ei geral.
4. o Sobre os casos, em que póde te1· ll[)gar a desappropr1ação por utilidade mu-·
nicipal ou provincial.
5. o Sobre a policia e econom ia municipal, precedendo propostas das cam.aras.
6. o Sobre a fixação. das eles pezas municipaes e provinciaes e os impostos para
ell as necessarios, com tanto que não prejucliqL"iem as imposições geraes do Estado"
As camaras poderão propor os meios de occorrer ás despezas dos seus municipios.
7. o Sobre a repartição da contribuição direcla pelos municipios da provincia, e
sobre a fiscalisação do emprego das rendas publicas provinciaes e mun icipaes, e
das contas ela sua receita e despeza .
As despezns provinciaes serão fixa das sobre orçamento do presidente da provincio., e as municipaes sobre orçamentos das respectivas camaras.
8. o Sobre a creação, alteração ou suppressão dos (empregos n:mnicipaes e provinciaes, e estabelecimento elos seus ordenados.
9. o Sobre obras publicas, estradas e navegação no interior da respectiva provincia, quando não prejudiquem. a outras provincias .
10. Sobre cons trucção de casas de prisão,. trabalho, e correcção e regimen
delléls .
11 . Sobre cosas de soccürros publicas, conventos, e quasquer associações politicas ou religiosas .
Art. 11. Tambem compete ás assembléas legislativas provincioes:
1. o Organizar os seus regimentos internos sobre as seguintes bases : La Nenhum
projecto de lei ou resolução poderá entrar em discussão, sem que tenha sido dado
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para a ordem do dia, pelo menos 24 horas antes; 2 . a Cada projecto de lei ou .r esohlÇãG> pelo menos passará por tres discLlssões ; 3. a De uma a outra discussão não
poderá haver menor intervallo do que 24 horas .
Emquanto as assembléas provínciaes não organizarem os seus regimentos,
!flegular-se-hüo pelos regimentos dos conselhos ge.raes .de provincia .
2 .. o Fixar sobre informação do presidente da provincia .a força policial respectiva .
3. 0 Autorizar as camaras municipa.e.s e o .governo provincial J»ara contrahir
emprestimos, com que occorram ás suas respectivas despezas .
4. o Regular .a administração dos bens provinciaes . Uma lei determinará o que
sãm bens provinciaes.
5. a Promover cumulativamente com a assembléa e o governo geraes a organi-zação da estatistica da provJ.ncia, a cetechese e civilização dos indigenas, e o estabelecü.Dento de colonias nos lagares incuUos .
6. o Decidir, quando tiver sido pronunciado o presidente ela provincla, ou quem
suas vezes fizer, sl o processo deva contlnuarJ e elle .ser, ou não, suspenso do exereicio de suas funcções.
7. o Decretar a suspensão, -e ainda mesmo demissão, e declarar inhabll para
exercer o mesmo, ou diverso emprego, o magistrado contra quem houver queixa de
responsabilidade, sendo elle .ouvido, e dando-se-lhe logar á defeza .
8. o Exercer cumulativamente com o governo geral, nos casos e pela fórma
marcados no§ 35 do art . 179 da constituição, o direito que esta concede ao mesmo
governo geral, o qual poderá tambem, nos mencionados casos, suspender a ,e xecução ele alguma lei policial, municipal ou provincial, quando assim o julgue
indispensavel, fazendo cessar essa suspenç.ão, immediatamente que cesse a necessidade urgente, •que a motivou.
·9. 0 Velar na guarda da .constituição e das leis na sua provincia, e representar
á assembléa e ao governo geraes contra as leis de omtras provindas, quando ellas
offenderem os seus direitos .
Art. 12. As assen11bléas provinciaes não poderãG legislar sobre il111) 0stos de
importação, nem sobre objectos não comprehendidos nos dous precedentes artigos .
Art. 13 . As leis e resoluções das assembléas legislativas provinciaes serão
enviadas directo.mente ao presidente da provincia, a .quem compete sanccional- as .
Art. 14. Si o presidente, ouvido o seu conselho, entender que eleve sanccionar
a lei ou resolução, o fará pela seguinte formula, assignada de seu punho: - Sanceiono, e publique--se como lei.
Art. 15 . Si o presidente, ouvido o seu conselho, julgar que deve negar a sancção, por entender que a lei ou resolução não convem aos interesses da província ,
o fará por esta formula:- Volte á assembléa legislativa provincial - expondo,
debaixo da sua ass ignatura, as razões em que se fundou . Neste caso será o projecto submettido á nova discussão; e si fôr adaptado tal qual, ou modificado no
sentido das razões pelo presidente allegadas, per dous terços dos votos elos membJ'OS
da assembléa, será reenviado ao presidente da provincia, que o sanccionará . Si não
fôr adaptado, não poderá ser novamente propos-to na mesma sessão.
Art. 16 . Quando, porém, o presidente negar sancção, por entender que o projecto
prejudica a alguma outra provincia nos casos declarados no§ 9° do art · 10. ou
offende os tratados feitos com nações estrangeiras; e a assembléa provincial julgar
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o contrario por dous terços dos votos, como no artigo precedente, será o projecto,
com as razões allegadas pelo presidente da província, levúdo ao conhecimento do
governo e da assembléa geral, para esta definitivamente decidir si elle deve ser,
ou não, sonccionado .
Art. 17. Não se achando nesse tempo reunida a assembléa geral, e julgando o
governo que o projecto deva ser sunccionado, poderá mandar que elle sej a pmvisoriamente executado, até defin itiva decisão da assembléa geral.
At·t. 18 Sanccionadu a lei ou resolu ção, a mandará o presidente publicar pela
fórma seguinte :-F. presidente da província de ....... Fuço saber a todos os seus ·
habitantes que a ussembléa legis laLiva provincial decretou e eu s anccionei a lei ou
resolução seguinte (a integra da lei nos sms disposições sómente). Mondo portanto
a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei ou
resolução peetencer, que a cumpra, e façam cumprir tão inteiramente como
nella se contêm . O secretario desta província a faça imprimir, public3.r e
correr .
Assignada a lei ou resolução, pelo pres idente dn província, e sellada com o sello
do Imperio, se guardará o original no archivo publico, e se enviarão exemplares
d'ella a todas as camaras, tribunaes, e mais logares da província, onde convenha
fazer -se publica.
Art. 19. O presidente dará ou negará a sancção no prazo de dez dias; e não o
fazendo, ficar·á entend ido que a deu. Neste caso, e quando, tendo-lhe sido reenviada
a lei, como deteemina o art. 15, .recusa e sanccionul-a, a assembléa legislativa provinciul a mandará publicar com esta declaração; devendo então assignul-a o presidente da mesma assembléa.
Art. 20. O presidente da peovincia enviará á assembléa e ao governo geral
cópias authenticos de todos os netos legislaLivos provinciaes que tiverem sido promulgados, afim de se exam inar si offendern a constituiçã0, os impostos geraes,
os dieeitos de outras pmvincias, ou os tratados, casos unicos em que o poder legislativo geral os podetá revogar.
Art . 21. Os membros da assembléa provincial vencerão diariamente, durante
o tempo das sessões oedinarias e exteao r·cl inarias e das proeogaçõe.S, um subsidio
pe~uniario mar·cado pela o.ssembléa provincial na peimeira sessão da legislatura
anteced ente. Terão ta mbem, quundo morarem fóra do logo r da sua reunião, uma
indem niza ção annual para as despezas de vinda e volta, maecuda pelo mesmo
modo, e proporcionada á extensão da viagem. .
Na primeira legislatura, tanto o subsidio, como a indemnização, serão marcados pelo pr·esiclente ela província.
Art. 22. Além do.s atteibuições, que ·por lei competit·em aos pres identes das
províncias, compete-lh es tamlJem :
1. o Nomear d'entre os deputados provinciaes até seis conselheiros, a quem
ouvirá no sanc.;ão dos leis, e em todos os negocios graves da administração pro vincinl, e removel-os q11ondo julgnr conveniente .
As l'uncções dos conselheiros cessam em todo o caso·, logo que toma posse
·
novo peesiclente .
2. o Nomear pm·a um ou mais municípios, delegados, que serão incumbic1os .
de approvor provisorinmente os posturas dos camaras municipaes, promover a
sua observancia, e executar as ordens elo presidente da pro v iocia .
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3. o Nomear e demitLir os empt·egados pub licas, quando o exig"ie o bem do serviço, e não se ·oppuzer n. lei.
4. o Convoear n. nova assemblé::t pt·ovincial, de maneira que possa reunir-se
no prazo marcado para as suas sessões.
5. o Convocar a assembléa provincial extraordin ariamente, promgal-a, e mlia l-a
quando assim exigir o bem da província.
6. o Suspender a publicaçt'lO das leis provinciaes nos casos e pela fórma marcados nos arts. 15 e 16.
7 . o Incumbir os negocios gernes aos empregados provinciaes e municipaes, e
vice-versa, quando assim julgar conveniente .
Art. 23. Todos os negocias municipaes e provinciaes serão decididos e de llnitivamente terminados nas respectivas províncias, ainda que seu conhecimento
tenha sido commettido a empregados geraes .
Art. 24 . Si o Imperador não tiver parente algum que reuna as qualidades exigidas no art . 122 da constituição, será o Imperio governado, durante a sua minoridade, por um regente perm anente .
Art. 25 . A eleição deste regente será feita pelos eleitores de todo o Imperlo ;
os quaes, reunidos nos respectivos collegios, votarão por escrutínio secreto em
um cidadão brazileiro. Apurados os votos, lavrar-se-hão tres actas do mesmo theor ,
que contenham os nomes de todos os votados, e o numero exacto de votos que
cada um obtiver . Assignadas es tas actas pelos eleitores, e selladas, serão en viadas, uma ú camarn municipal a que pertencer o collegio, outra ao governo
geral por intermedio elo pres idente da província, e a terceim d irectamente no pres i-·
dente do senado.
Art. 26. O presidente elo senado, tendo recebido as act~ls de todos os collegios,
abril-as-ha em assembléa geral, reunidas ambas as camaras, e fará contar os votos :
o cidadão que obtiver a maioria destes, será o regente. Si houver empate, por terem
obtido o mesmo numero de votos clous O Ll mais cidadãos, entm elles decidirá a sorte.
Art. 27. O governo geral marcará um mesmo clh para. esta eleiçüo em todas as
províncias elo Imperio.
Art. 28. Emquanto o regente não tomar posse, e tn sua falta e impedimen tos,
governará o ministro ele estado do imperio, e tn falta ou impedimento deste, o c!n
justiça.
Art. 29 . A actual regencia governará, at.é que tenh a s ido eleito e tomado
posse o regente de que trata o art. 25,
Art. 30. Fica supprimido o conselho de estado, e sertío eliminados ela consti- tnição os artigos de que consta o.capitulo 7° do titulo 5. o
Paço da camara dos deputados, 7 ele Junho ele 1834.- Francisco ele Paula ele
Araujo e Almeiela. - B. P . ele Vasc oncellos.-A. P. Limpo ele Ab1·eu . (*)

. (') NoTA. - E'll 1, J o Novomb1·o do 188~ o governo im por;al nomeou du as commi s;õos in cuLHbidas ele organ iza r p:·oj oc tos do r e·
forma [ll'OYin cial o municipal, compon uo-so a prim eir a do3 Srs. Sonuúot· 1\fi'on so Ce ls•> do Assis Figueir edo, Dopulados Antoni o
Alvos do Souza Car ra lh o o Antonio Manuel do Siqueira Ca Yalcan li ; o a segunua dos Srs . Senadores Lafay ollo Rodrigues Poro ir a,
Antoni o Can ddo da· Cruz Machado c Deputado Antonio ferreira Vianna, os quao3 rouni,·am-se por yezos no cd iflcio da cama r a .
O Sr. senador Alfonso Colw aprosontou suas idtias sobro reforma de admi nislt'.tção pro yi ncia l c mun ieiFa l, fazo o do nm
h istor ico d o todo ; os projeclos ap ,·esenlatlos ao parla men to.
O Sr . d o pula t~ O Antonio do Siqueira UJH"esonlou parecer em sepa rado, motiv ando a sua divergonciu quant0 ao projecl o
s ObL'O descentt·alisaçã0. Ambos os paroeo,·es acham -se impro>sos.

7

-50Depois ele uma discussão pr·elimlnat' que teve lo.gar em 14 e 18 ele Junho, entrou
em ;a discussão nesse dia e foi approvado para passar á 2. a Teve 2a discussão
em 23, 25, 2 6, 27,28 e 30 de Junho, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 14, 15, 16, 17,
18, 19, 2 1 ele Julho em que foi approvado o projecto com emendas, passando
para 3 8 discussão. Teve 3 a discussão em 29 de Julho, sendo approvaclo o p7·ojecto. Em 4 de Agosto é lida a r·edacção que foi discutida na sessão de 6; sendo
adaptado, foi presente á 7'egencia, constituindo a lei n. 16 de 12 de agosto de
1836. ( Acto addicionalj .

1835
A assembléa geral legislativa decreta:
Art. 1. o A assembléa geral legislativa quando exercer a attribuição que
a constituição lhe concede no § 10 do art. 15, declarará quaes são as despezas
geraes da nação, e a quantia para ellas necessaria, dividindo-a pelas differentes
províncias do Imperio, designando a quota, que cada uma, na proporção de seus
haveres, deve dar para taes despezas, e ficando a cargo das respectivas assembléas
provinciaes a escolha dos impostos, ou meios para se obterem taes quantias .
Art. 2. o Nas províncias que a assembléa julgar que não tem meios para
satisfazerem, ao seu todo ou em parte -á respectiva quota, suas despezas farão
parte das depezas geraes.
ArL. 3. o As assembléas provinciaes .ficam autorizadas para alterarem todo
os impostos existentes, estabelecen~o os quejulgarem mais convenientes, e tendo
sempre em vista o disposto no § 15 do art. 179 da constituição.
Art. 4. 0 EsLa aHeração quando fôr relativa aos impostos actualmente chamados
geraes, só poderá ter logar depois de passado um anno, si a assembléa geral
não a tiver reprovado, para este fim a assembléa provincial respectiva communicará
logo á assembléa geral qualquer disposição que a esse respeito tenha feito.
Art. 5. o Quando a assembléa não tiver providenciado o pagamento de sua
respectiva quota, a assembléa geral a fará effectiva pela maneira que julgar
conveniente.
Art. 6. o Os impostos e meios para a satisfação das despezas provinciaes, ficam
inteiramente a cargo das assembléas provinciaes.
Art. 7. o Ficam revogadas as disposições em contrario.- Cornelio Fert•eira
França.
Havendo cluoida si este projecto continha 7'ejorma de constituição f oi a 27 ele
Junho remetticlo á commissão de constituição, a qual deu o seguinte parece1· em
24 de Julho que foi a imprimir, ficando adiado :
« A com missão de constituição axaminou o projecto do Sr . deputado Cornelio
Ferreira França, em que propõe que as províncias contribuam para as despezas
geraes da nação por meio de quotas ; e que ás assembléas provinciaes passem
todos os impostos existentes.
Considerando a commissão~que este projecto contém reforma da constituição,
e até das reformas a pouco discutidas, as quaes só podem ser alteradas depois

\
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de quatro annos da sua publicação e observancia, além de entender que o systema de quotas é nocivo aos interesses da união, é de parecer que o projecto
não seja admittido á discussão.>)
Paço da camara dos deputados, 23 de Julho de 1835. - C. J. ele Araujo Vianna.
- Carneiro Leão.- Luiz Cavalcanti.

(

A assembléa geral legislativa decreta :
Art 1. o Os presidentes de província serão nomeados pelo Imperador sobre
proposta de tres cidadãos brazileiros, feitas pelos eleitores no mesmo tempo que
reelegerem os deputados ás assembléas provinciaes .
Art. 2. o Estes presidentes servirão todo o tempo ela legislatura provincial,
emquanto não forem removidos pelo Imperador, mas neste caso mandará o Imperador na mesma occasião fazer nova proposta para ter rogar a nova nomeação.
Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, 27 de Junl1o de 1835.- Co?'tfelio Ferreira
França.
Hav endo duvida si este projecto continha re{omw ela constituição foi a 27 ele
Junho remetticlo á commissão ele constituição, a qual cleu o seguinte parecer em
24 ele Julho e foi a irnprimir, ficando aclíada sua eliscussüo :
« A commissão de constituição viu o projecto elo Sr. deputado Cornelio Ferreira França, pDra que os presidentes das províncias sejam nomeados pelo Imperador, sobre proposta de tres cidadãos brazileiros feita pelos eleitores ; e observando
que esta materia diz respeito a uma attribuição do poder executivo, marcada pelo
art. 165 ela constituição, que se pretende restringir, entende, qL1.e ella importa
reforma constitucional, e posto. que a commissão não julgue conveniente semelhante medida, antes a considere nociva aos interesse da união, comtudo, refl.ectindo que é livre a qualquer deputado propôr as reformas que julgar convenientes,
é de parecer que o projecto siga os caminhos indicados pela mesma constituição ·
para casos identicos .>)- Araujo Vianna . - Carneil'o Leão.- Lui:; Cavalcanti .

A assembléa geral legislativa decreto :_
Artigo uni co. As a ttribuições da assembléa geral com prehendidas no §§ 1o, 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10 e 11, elo art. 15 da constituição, não dependem de sancção para
serem executados.
Paço da· camara dos deputados, 27 de Junho de 1835.- Cornelio França.
Em 27 ele Junho ele 1835 remetticlo â commissão ele constituição, que cleu o seguinte parecer em 24 ele Julho, e mandou-se impr·imir, ficando adiada a discussão:
«A commissão de constituição, tomou na devida consideração o projecto offerecido
pelo Sr. deputado Cornelio F. França, -com o fim de se declarar que as attribuições
da assembléa geral comprehendidas nos §§ 1o a 11 do art. 15 da constituição, não
dependem de sancção para serem executadas; ·e refiectindo sobre este objecto, não
vê· necessidade, nem utilidade em seme~hantes declarações, quando a intelligencia da
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maior parte dos referidos pamgraphos, cuja applicação tem occorrido, jú se acha
fixada por actos ela mesma assembléa geral, que não convem alLerar; e por isso é de
paeecel' que o projecto não deve entro.r em discussão.>) - c . .T. de A t·aujo í·ianna. Carneiro JActo . -Lu i::; Cavalcanti .

I NDICAÇÃO

Para ir á commissão:
Art. 1. 0 A constituição do Impe1'io com o se u acLo addicional precisam see revistos e reformados .
Art . 2. 0 Os eleitores paea a proxima legislatura darão aos deputados plenos
poderes para esse fim .- Hem·iques de R e::ende.
Ap1·esentada na scsscto de 27 de Junho ele 1835, foi remetticla á commissâo ele
constitt'-içüo, que em 24 ele Julho eleLt o seguinte parecer, cuja cliscussc7.o ficou
actiada :
« A commissão ele constituição -viu o projecto do Sr. deputado 1-Ienriques de Rezende, que propõe a revisão e reforma da constituição e do seu acto addicional.
A commissão comquanto esteja persuadida ela necessidade de se interpretarem
alguns artigos obscuros do referido acto, sobre os quaes têm appareciclo duvidas,
corn tuclo não se tmtando de interpretação no mencionado projecto, que pretenderef'ol'ITHlS, entend e que ellas são externporaneas, qunnto ao mesmo acto, pois nem
seq uer é pnssn.do um anno depois de sua publicação; e pelo que respeita á constituicilo, observa a commissilo que no projecto não se guardo ~l o disposto no art. 174,
ind-icando os mtig- 1s que seu illustre autor julga reformaveis, e por isso é de parecer
que o projecto não está nos termos ele ser admitticlo á discussão.>) C. J. ele ANtujo
Vianna .- Carneiro L eão.- Lzü.::; Cavalcanti.
RESOLUÇÃO

A assembléa gernl l egislativa resolve:
Artigo nnico . As p_a lavros do art. 10 § 4° da Lei constitu cional de 12 de Agosto
de 1834- precedendo pmpostas elos ca_m aras - dizem respeito ás anteriores Economia Municipal- competindo ás assembléas provinciaes legislar sobre a policia
peculiar ele suas províncias, com tanto que em s :.ws leis não offendam á legislação do
Imperio sobre suo. policia em geral.
Sala elas sessões, 2 ele Setembro de 1835. - Gonçalves M ca·tins . - Sebastiüo elo
Rego.
Em 2 ele S 3temJJro ele 1835 a imprimi!': em, 2 5 ele iltfaio de 1836 teve discussão,
convertendo -se em projeclo ele lei, e passou á 2a discussão. (*)

{') Este JH'ojcc~o da cJmmi ;são Jo nssJmbléas pcol'ind aos roi oi a !Jurado o ::~ virLu.to r: e duvid 1s p to; o;tas pela r.ssembl :ia
provincial da wov incia do CcHil a rospoiLo da intc ll igoncia da loi du U do Agosto elo 1814 . Ao mosmo procode oxtonso parocor
da cilada co nm·s ;'i o.
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A assembléa gerallegi~lativa decreta a seguinte reforma dos arts. 29, 30 e outros
da constituição :
As funcções de membro elo corpo legislativo são incompativeis com as fun cções
de membro elo governo, ou de agraciado do governo, excepto por concurso ou escalo,
~sem remanescente dependencia.- Antonio Fert'eira França.
Teoe Ja leitura em 4 ele Julho d e 1835.

-(

A assembléa geral legislativo decreta :
Artigo unico. O Imperador e Príncipe Imperial são maiores na idade de '14
mmos.
Paço da cama!'a dos deputados em 6 ele JLmho de 1835.-Lu i~ Carx ilcanti.
Em 6 ele Julho de 1835, teoe 1a leitw'a, 2 a em 12 e 3 a em 19 e nao se julgon
objecto de delibera ção.

A assembléa gerélllegislativa decreta :
Artigo unico. O dia da abertura da sessão ordinar-ia das duas camaras legislativas fica transferido para 25 de Março, ann~vers1rio elo juramento da cons tituição do
Imperio, e o elo seu encerramento para 25 de Julho.
Paço da camara dos deputados, 20 de Junho ele '1835.- Bm'bo::a Col'deiro.
Em 20 ele Junho ele 1835 teoe 1a leitura, 2a em 27 3a em 3 ele Julho e f oi
julgado objecto ele deliberação, mandando-se impn'mir.

A assembléa geral legislativa resolve:
Artigo unico. A palavra- Deliberar- como é usadtt no art. 9° do neto adcllcional á constituição elo Imperio é synonymo de- Legislar - usada no .art . 10 do
mesmo acto adclicional.
Camara dos deputados, 2 ele Setembro ele 1835. - Henriques de R ezende.
Em 5 de S ete, nbt'O ele 1835 a imprimir, Em f]5 ele Maiu ele 1836 teve cliscussrw
e ,ficou aeliaclo até a 2 a cliscu,ssão elo projecto n . 2 5 9 deste amw.

A assembiéa geral legislativa decreta :
o Imperador é ma ior na idade em qLte os outros cidadãos são maiores. - Antonio
Fet·reiNt FJYmça.
Em Gele Junho ele 1835 teve 1a leituta, em 12 a 2'\ em 19 a 3a, e f){t O se j ulgou.
objecto ele delió e/'((ção.

- 54 A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1. o As eleições serão direcLas.
Art . 2. o Eleitores serão os cidadãos que reunirem as qualidades seguintes :
1°, 40 mmos de id ade; 2°; casados ou pais de filhos proprios ou adoptivos, ou bem-.
feitores publicas; 3°, remed iados e decentes; 4°, sabendo ler e escrever; 5°, não
empregados publicas; 6°, sem crime ou nota que exclua obrigações civis .
Art. 3. o Elegíveis serão os cidadãos da maior confiança dos eleitores .- Antonio
Ferrei7·a França.
Em 6 de Junho de 1835 teve 1a leitura, em 12 2a e 3a em 19, e não se julgou
objecto de deliberação.

1840
A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1. o E' reformavel o art. 120 da constituição politica,. do Imperio, para que
o casamento do constitucional Principe Imperial possa ser celebrado independentemente do aprazimento do I m p erador~
Art. 2. o Aos deputados da proxima legislatura clarão os eleitores os poderes
necessarios para este effeito.
Camara dos deputados 18 de Maio de 1840 .- Hem·iques ele Rezende .
Teve 1a leitura em 19 de J.Vlaio ele 1840, 2a em 26, 3a em, 2 ele Junho, e f oi
aclmitticlo â discussão, mandando-se imprimir.

A assembléa geral legislativa decreta :
Artigo unico. Os eleitores dos deputados para a seguinte legislatura lhes
conferirão nas procurações especial faculdade para reformar o art . 121 .da constituição, afim de que Sua Magestàde o Imperador actual o Senhor D. Pedro 11 possa
ser declarado maior antes da id ade de 18 annos completos .
Paço da camara dos deputados aos 18 de Maio de 1840.- Honorio Hermeto
Cm·neiro Leão .
Em, 18 de NI aio ele 1840, . apoiado pela 3a parte ela camw·a e tetJe 1 a leitura, 2a
em 25 , 3a em 1° ele Junho e a imp rimir, tendo sido aclmitticlo â discussão . Em 4 ele
Julho o autor pede ut·gencia, que foi appt·ovacla em 6. Em 10 ele Julho teve 1a
discussão que continuou nos dias 11, 13, 14, 15 , 16, 17 e 18 em que f oi t·etiraclo a
pedido elo seu autor.

-
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1843
Na conformidade do art. 174 da constituição do Imperio, proponho a reforma
dos arts. constitucionaes que se seguem: arts . 92, 94 e 95 com seus respectivos
paragraphos, e art . 96, menos os §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art . 92; os §§ 2° e 3o do ar.t..
94, e os § § 2° e 3° do art. 95.
Paço da camara dos deputados, 4 de Fevereiro de 1843. - José Antonio de M. agalhães Castro.
Em 4 de FeiJereiro de t 843 teiJe ta leitura> 2 a em tO e 3a em t6 do mesmo
mez; foi julgado obj ecto de deliberação, mandou-se impl'imir .

PROPOSIÇÃO

Na conformidade dos arts. 174 e seguinte da constituição do Imperio, proponho que se lhe reforme o art. 101 § 1°, na referencia ao art. 43, que fi cará
inutilisado.
Paço da camara dos deputados, 7 de Janeiro de 1843 . - R ebouças.
Em tt ele Janeiro ele t843 teiJe ta leitura, em 17 a 2a e em 23 do :mesmo
m ez a 3a e f oi julgado objel']to ele deliberação, indo a imprinúr.

PROPOSI ÇÃO

Na conformidade dos arts. 174 e seguintes da constituição ·do Imperio, proponho que se lhe reforme o art. 29, na parte em que diz - o deputado nomeado ministro, ou conselheiro d'Estado, deixa vago o seu logar na camara, e se procede
·
a nova eleição. .
Paço da camara dos deputados, 7 de Janeiro de 1843. - Antonio Pereira Rebouças .
Em Jt ele Janeiro ele t843 teoe t a leitura, em t 7 2a e em 23 do mesmo mez a
3a, e f oi julgado objecto de deliberação , indo a imprimir.

1846
PROPOS IÇÃO

Proponho, em conformidade do artigo 174 da constituição do Imperio, a refoTma
dos seguintes artigos da mesma :
Do art . 90 para o fim de serem as nomeações de deputados, senadores, e
deputados ás assembléas provinciaes feitas por eleição directa .

-
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D::Js arts. 45, 91, 92, 93, 94 e 95 para o fim ele se fixar maior renda necessaria
para s er eleitor, deputado ou senador, e de se determinarem outras habilitações
e incompatibilidades para exercer as ditas funcções.
Dos arts. 40, 42, 44 e 96 para o fim de se elegerem os deputados .á assembléa
geeal e pro v inciaes, e os senadores por circulas eleitoraes .
Paço da camara dos deputados, 7 de Julho de 1846.- Joaquim Antão Fer nandes L eão.
T eae 1u l eitura em 16 ele Julho ele 1846, 2a em 27 e Ja em 3 ele Agosto; f oi
julgado objecto ele~ deliberação e a imprimir.

PROPOSIÇÃO

Proponho na conformidade do art. 174 da constituição do Imperio a reforma
dos artigos seguintes da mesma constituição :
Dos arts. 40, 42, 43 e 44 para o fim de serem eleitos os senadores elo Imperio
pelo Imperador .
Do art. 45 para o fim de restringie-se o circulo dos cidadãos que são aptos
para senadores, os quaes serão escolhidos dentre as seguintes classes:
1.a Dos conselheiros de Estado e dos que tiverem sido ministros e secretarias
de Estado, ou enviados extraordinarios, e ministros residentes, que-no corpo diplomatico tiverem seevido por mais ele 12 annos.
2.a Dos membros elo tribunal supremo ele justiça, e elo conselho supremo
militar.
3. a nos generaes de mar e terra.
4 . a Dos bispos.
5.a Dos dezembargaclores das relações que tivet'em mais ele 20 annos de serviço na magistratura.
6. a Dos que tiverem sido membros ela camara dos deputados por mais ele
uma legislatura .
7. a Dos lentes das escolas de direito, e ele medicina e das academias militar
e ele marinha, que tiverem mais de 20 annos de magisterio. ·
8. a Dos agricultores e negociantes ele alto commercio, que tenham introduzido e sustentado industrias uteis •á agTicultura e ao commercio, ou que tenham
acudido ás mgencias do Estado com seus capitaes.
9.a D::> s advogados e medicas notaveis por seu saber e serviços prestados ao
Estado, com a sua illustração, por mais de 25 annos de exercício de suas profissões.
Paço da camara elos deputados, 22 de Agosto ele 184,6. - Soares Ll1ei1'elles.
Teae 1 a leit ura em 2 9 ele Agosto ele 1846 e não teve ot.di'O anclamento.
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1852
Na fórma elo art . 174 ela constituição elo Imperio offereço para ser lida e seguir
os tramites, a seguinte proposição reformadora dos arts. 45, 90, 95 e 164 da
mesma constituição :
A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1. o Ao art. 45 da constituição do Imperio, que diz- para ser senador
requer-se - accrescente-se o seguinte:- que não tenha as incompatibilidades que
forem marcadas em Lei.
Art. 2. 0 Ao art . 9°, onde se diz- eleições indirectas - accrescente-se- ou directas, conforme fôr determinado em lei regulamentar.
Art. 3. o Ao art. 93 depois das palavras- exceptuam -se - accrescente-se o seguinte paragrapho:- os que não tiverem as incompatibilidades, que forem marcadas
em lei.
Art. 4.° Fica reformado o § 1° el o nrt. 164, afim ele que o supremo tribunal
ele justiça possa julgar nas causas, conforme fôr determinado em lei regulamenlar.
Paço da camarn elos deputados, 13 ele Agosto ele 1852 .-Joaquim Manoel Car neiro da Cunha .
Teve 1a leituNt em 13 ele Agosto de 1852 , 2a e'n 20, 3a em28 do m esmo me.::,
tendo sido julgado obJ ec to ele d eÚbel'ação e a imprimi!'.

1864
PROPOSIÇÃO

Artigo unico. Nas futuras eleições pe el i r ~ se -h a ao CO l'PO eleitoral autorização
para alterar-se a constituição nos termos dos paragraphos seguintes, e em virtude
elos arts . 174-, 175, 176 e 177 da mesma constituição:
§ 1. o Afóra os casos determinados na constituição, a assembléa geral legislativa orclinaria, reunida a requerimento ele qualquer ele seus corpos, é o unico
poder competente para decretar as aposentações e demissões elos magistrados perpetuas, sob proposta elo poder executivo ou em virtude provisoria elo poder moderador no intervallo elas sessões, ouvido o conselho d'Estado neste ultimo caso.
§ 2. o As fusões ele ambas as camaras, ele que trata o paragrapho precedente,
serão obrlgatorias para qualquer cl'ellas, e -se farão em sessões secretas, valendo
por tudo isso cada voto ele senador por dous.- I gnacio el e Bar1'os Bw' r eto .

Teve 1a leitura em 13 ele Fe?Jereiro ele 1864, 2 a em 19 c 3a em 2 5 elo m esm o
mez,· não foi julgada objecto ele d eliberaçã o .

8
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Proponho que se reformem os arts. 40, 43, 90 e 93, § 1o e 101 § 1o da constituição
do Imperlo para o que apresento a proposição que segue:
Art. 1. o Na proxima ·legislatura os eleitores darão aos deputados especial faculdade para reformarem a constituição do Imperio no sentido dos paragraphos
seguintes:
§ 1. 0 A camara dos senadores ou o senado será electivo e temporario.
§ 2. o Os senadores servirão por oito aimos, renovando-se o senado por metade,
de 4 em 4 annos.
§ 3. o A primeira renovação da metade dos senadores actualmente em exercício
far-se-ha 4 annos depois da promulgação desta reforma, e recahirá naquelles que
forem designados pela sorte.
Si o numero do.3 senadores fôr ímpar, a primeira renovação será da metade do
numero para o immediatamente inferior. •
§ 4. 0 Vaga ndo o logar de algum senador antes de findar -se o tempo em que
este deveria servir, proceder-se-ha a nova eleição; mas o novo eleito servirá
sómente pelo tempo que faltava ao substituto.
§ 5. o As eleições serão feitas votando-se em cada província por uma só lista
de tantos nomes quantos os dos senadores que ella tenha de nomear.
§ 6. o As nomeações dos deputados e senadores para a assembléa geral legislativa e dos membros das assembléas provinciaes serão feitas por eleições directas
elegendo o. massa dos cidadãos activos em assembléas parochiaes os representantes
da nação e províncias.
§ 7. o Fica revogada a disposição do § 3° do art. 95 da constituição .
Art. 2. o FicRm revogadas as disposições em contrario.
Sala da camara dos deputados em 25 de Fevereiro de 1864.- J. Felicio dos
Santos.
Teve 1a leitura em, 25 ele Fevereiro ele 1864, 2a em 4 ele Março, J a em 10 do
mesmo mez e não (oijulgado objecto de deliberação.

1869
PROJECTO

Na fórma do art. 174 da constituição política do Imperio do Brazil, proponho a
ampliação do § 2° do art . 95 da mesma constituição, afim de equiparar os direitos
políticos do cidadão naturalisado aos dos nascidos no Imperio do Brazil.
Paço da camara em 7 de Julho de 1869 . - Mello Moraes .
Não foi apoiado.

1875
A assembléa geral decreta :
Art. 1. 0 Os eleitores para deputados da 16a legislatura lhes confirirão nas procurações especio.l faculdade para a reforma do art. 90 da constituição.
Art . 2.0 A reforma será no sentido da eleição directn. e por districto.

-
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Art. 3. 0 Os demais artigos que tiverem relação com o reformado serão postos
em harmonia com elle S. R. Rio, 1 de Junho de 1875 . - Ferreira Via nna.
Teve 1 a leitw·a em 16 ele Junho ele 1875) 2a em 22 e Ja em 28 elo m esmo m ez;
foi julgacl6 objecto ele deliber ação por votação nominal por 57 votos contra 37e
remetticlo á commissão ele constituição e pocleres.

A assembléa geral resolve:
Art. 1 . o Nenhuma crença religiosa servirá de obstaculo no exercício de qualquer
funcção política ou civil no Brazil.
§ 1. o O juramento exigido pelns leis do Imperio para esse exercício será prestado conforme a religião de cada cidadão. ·
§ 2. o A excommunhão ecclesiastica não produzirá effeito algum nos actos da
vida civil.
Art· 2. 0 Os impedimentos matrimoniaes s ão da competencia da autoridade
civil, cabendo no matrimonio ao sacerdote, quer catholico, quer aca tholico, tão sómente a celebração elo acto religioso ou sacramento.
§ 1. o Entre os nubentes precederá o contrato civil, que se consumará e produzirá os seus effeitos temporaes, depois de realizado o ac to religioso, conforme a
religião elos nubentes .
§ 2. o O sacerdote que se recusar á celebração elo a cto religioso, quando os nubentes apresentarem - se competentemente habilitados pela autoridade civil, será
punido com a multa de 100$000 .
§ 3. o Quando, não obstante a habilitação da autoridade civil, o sacerdote se
recusar ao acto religioso, surtirá o contrato civil do casamento todos os seus effeitos,
tornando-se legitimo o mesmo casamento, na fôrma adiante declarada, e podendo
em qualquer tempo seguir- se a consagração religiosa.
Art . 3. 0 São impedimentos matrimoniaes, e vedam o cnsamento:
1. o O matrimonio legitimamente contrahido;
2. o Menoridade de 15 annos ;
3. o O parentesco em primeiro gráo de consanguinidade ;
4. 0 O parentesco em primeiro gráo de afinidad e, quer por copula licita, quer
illicita;
5. o A participação na morte de um dos conjuges;
6. o A falta de consentimento elo pai, tutor, ou curador, ou do juiz competente;
7. o As ameaças capazes ele aterrar pela imminencia do mal, ou pela supposição
de grandes damnos;
8. o O rapto da nubente, não sendo ella posta em logar tu to para livremente
declarar a sua vontade;
9. o O erro sobre a pessoa, com tanto que a parte illudida reclame e prove o erro
dentro de trinta dias seguintes ao casamento.
Art . 4. o E' solemnidade essencial do matrimonio a declaração dos contrahentes
perante o sacerdote celebrante, e duas testemunhas, de se receberem livremente em
legitimo matrimonio, salvo o caso do art . 1° § 3°: dado o qual, a declaração se
fará perante o juiz de direito da comarca e duas testemunhas, em ra tificação do
contrato anterior .

- 60 § 1 . o O casamento legitimamente celebrado é perpetuo, e só se aimulla sendo
effectuado contra algumas das hypotheses do art . ·3. o
§ 2. o Só póde haver dissolução do casamento, depois de nullificado o acto religioso ou sacramento pela autoridade ecclesiastica.
Art. 5. 0 Os conjuges poderão separar~se :
1. o Por causa de adulterio ele um éíelles ;
2. o Por causa ele sevicias, ou contrariedade de genios, qne tornem perigosa e
incompatível a cohabitação .
§ 1. o No caso ele aclulterio a separação será indefinida.
§ 2. o No caso de sevicias ou cont1·arieclacle de geniosa separaç.ã o não se estenderá a mais ele cinco annos.
§ 3 . o Neste caso, find o o prazo, e provada a continuação das mesmas causas,
poderá ser o mesmo prazo renovado até que ellas cessem.
Art G.0 Decretada pelo juiz a s eparação, os conjuges se retirarão com os bens
que lhes elevam pertencer, feito o inventario e partilha amigavel ou judicial .
~ 1. 0 Decretada a separação temporaria, ficará com a administração elos bens
do casal o marido. ·
§ 2. o Si este tiver algum impedimento legal para essa administração, caberá a
mesma administração á mulher, si fôr julgada iclonea .
§ 3 . o Não podendo o marido nem a mulher administrar os bens, os administrará
uma pessoa ela escolha elos conjuges ou da escolha elo juiz, si os conjuges discordarem .
§ 4 o O adminis trador dos bens concorrerá com as pres tações que forem pelo
juiz estipuladas aos conjuges.
§ 5. o Os filh os dos conjuges separados serão repartidos conforme elles concordarem, no caso ele discordancia o juiz os' entregará áquelle que achar-se em melhores
condições ele os ed uc3r e tratar, ou os distribuirá pelos mesmos conjuges como mais
conveniente parecer.
Aet. 7. o O governo dará regulamento para a execução da presente lei, e expedido esse regulamento, o não poderá alterar.
Art . 8.° Fica revogada toda a legislação em contrario.
Paço da camara · dos deputados em 17 de Junho do 1875.- Ttistao de Alencat'
A.t'aripe .
Teoe 1a leitura em 17 de Junho de 1875, 2 a em 23, 3 a em, 30 elo m esmo mez
c s en clo julgado objecto ele cleliberaçâojoi t'emetticlo ás commissões de justiça civil,
negocias ecclesiasticos e constituiçcio e poclet·es .

18 79
N.67
PROJECTO DE R EF ORMA DA CONSTfTUfÇÃO

A assembléa geral legislativa decreta :
Artigo un ico , Os eleitor·es dos deputados para a segu-inte legislatura lhes conferirüo nas procurações, es pecial faculdade para reformarem os :artigos da cons tituiçilo que se seguem:
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Os a rts. 90, 91, 92 e 93, para o fim de serem as nomeações dos deputados e
senadores para a assembléa geral, e dos membros das assembléas legislativas
provinciaes, feitas por eleição directa .
O art. 94, para o fim de só poderem votar os que, sabendo ler e escrever,
tiverem por bem de raiz, capitaes, inclustria, commercio ou emprego, a renda
liquida annual CJL1e fôr fixada em lei, nunca inferior a quatrocentos mil réis .
Paço da camara elos deputados, 12 de Fevereiro de 1879. - Cezario Aloim > Horta

.(

d e Araujo, O. H. de Aqaino e Cas fl' o, Mariano Joaquim ela Silva, Lourenço ele
Albuquerque, Ignacio M~artins, José ele Araujo Rozo Danin, Tavm'es Bel(ort,
Thomaz do Bomflm Espinclola , Al]tonio Augusto ele BulhíJes, José Manoel ele
Freita s, Francisco Ilclifonso Ribeiro d e Menezes , A . A . ele Souza r arva lho, Viriato ele Medeiros, LV!anoel Carlos, Manoel Eustaquio, Fidelis Botelho, Mor eira d e
Barros, Frederico ele Altneicla, 1\l!ello Franco, Azambuja 1Vleirelles> Sinva l Oclorico
ele 111oura, Jo sé Basson, Cesar Zama, S. Bm'ros Pimentel> Gonça lo lv.l. ele Balcão,
Thomaz ompeu ele Souza Brazil> J. Brígida, Joaquim Tavares ele M ello B arreto,
Bal'ão ela Rstancia, C . Rab ello, F. Soclré, Franco ele Sá, Ilclefonso ele AraL~i o,
Freitas Coutinho, B e.zerra ele M ene:res, Americo 111. ele Santa Roza> C . ele Oliveira,
Liberato Barroz o, Rodrigues JunioJ'> Paula Pessoa, M . lt1oura, Pri ·co Paraizo,
Prado Pimentel, Lima Duarte, J . 111 . ele L11alheiros, Aurelicmo Magalhães> Barâo
Hom em ele J11ello, Sergio ele Castro, José Cae tano, Fernando OSOI'io, Carlos
Affonso, França Cai'Va lho, Almeida Bal'bosa, Belfort Duarte, Theoclomiro> José ela
Costa Azevedo> Franklin Daria, S . Souto, A lmeida Canto, 1Vloreira Branclão,
111onoel ele Magalhães> T. Franco ele Almeida, A ncll'acla Jl!Iach aclo, Hygino Siloa>
iYI artim Frcmcisco, J. B . rle Sou ..,·a Andrade, .f . S. rle Me !lo Aloim, J . M ante e
Fabio Reis.
~

T eve Ja leiüwa ern 13 ele Feverei7'0 ele 1879> 2a em 19 e ;p em 27 elo m esmo
mez e foi julgado objecto ele deliberação.
Entrou em 1a discussão em 22 ele Abril que f oi até o dia 7 ele M~aio. Etn 19
entrou em 2 a discussão; em 31 foi app7'ovacla em votaçi'io nominal por 71 contra
1 3 votos.
E1h 6 ele Junho entrou em 3a discussão que foi encerNtcla á D sendo appt·ovaclo o projecto em votação nominal po1' 81 contra 16 votos.
Em 10 approo acla a r·eclacção e n ? m esmo clia r enwtticlo para o .·etwclo anele
foi rejeitado. Offlcio liclo 1W sessão ele 13 ele Novembro ele 187.9.
(A reforma eleitoral no sentido ela eleição clirecta e por district o de um só deputado fo i posteriot·men.te feita pol' l ei orclinaria . Decreto n.. 3029 ele 9 , ele J aneiro ele 1881 .)
N. 107

A ossembléa geral resolve:
Art . 1. o Nenhuma religião, culto ou profissão religiosa~se rá considerada do Estado, e como tal ·privilegiado , ou prefeeida . Serão todas pel' mittidas e em plena
igualdade, comtanto. que não perturbem a paz, socego e segurança publica, e fi cando
todas sob a inspecção ela policia civil .
·
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Art. 2.o Fica, portanto, sem vigor o art. 5° da constituição, nas partes em que
autoriza uma igreja do Imperio, e prohibe a fórma exterior de templo ás igrejas de
diverso culto. Fica tambem revogado o § 3° do art. 95 da constituição e todos quantos
fazem depender o exercício de direitos civis e politicos de crença ou profissão
religiosa.
Art. 3. 0 E' abolido o juramento.
Art. 4. o São revogadas as disposições em contrario .
S. R . - Paço da camara dos deputados, 27 de Fevereiro de 1879. - Joaquim Saldanha Marinho .
Em 23 ele Feoereiro ele 1879 remetticlo ás com·nissões ele constituição, poderes e negocias ecclesiasticos . (*)
N. 123
PROJECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Na fórma elas disposições legaes e constitucionaes proponho que na proxima
legislatura os eleitores outorguem aos deputados poderes especiaes para ser reformado o art . 174 da constituição do Im perio e seus corollarios e assim tambem os
arts. 175 e 176, corollarios necessarios do art . 174, para o fim de serem concedidos
poderes constituintes permanentes á assembléa geral, de modo a ficar esta habilitada á reformar qu aesquer artigos da constituição, na proporção elas verdadeiras
necessidades do paiz.
Pelo que apresento o seguinte projecto:
A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1. o Na proxima legislatura, os eleitores outorgarão poderes especiaes aos
deputados para poderem reformar os arts. 174, 175 e 176 da constituição do Imperio,
para o fim de ficar a assembléa geral legislativa, com poderes constituintes
permanentes.
:; · ' Art. 2. o Os deputados, usando dos precisos pod eres especiaes, determinarão a
fórma do modo pelos quaes se deverá effectuar a reforma constitucional, marcando
especificadamente o modo de proposta, de discussão e de votação.
Art. 3. ° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados aos 8 de Março de 1879.- Dr. Antonio Carlos
Ribeiro ele Andt•acla Machado e Silo a . - Felicio elos Santos .

Teoe 1a l eitura em 10 ele ll![arço de 1879, 2 J. em 17, e Ja em 24 elo mesmo m ez,
e .foi julgado objecto ele deliberação .
N.224

A assembléa geral decreta:
Art. 1. o Os eleitores dos deputados para a seguinte legislatura lhes conferirã,o
especial faculdade para reformar os arts . 5 e 95 da constituição, declarando :
Que a religião catholica apostolica romana é a religião da maioria dos brazileiros;
mas são permittidas todas as outras com seus cultos e templos.
.
{*) Esto projoeto apozar do conter reforma oons titucional não passou pol os tramitos do art, 175 da constituição .

>
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Que fica revogado o§ 3° do art. 95, podendo ser eleitos deputados os acatholicos .
E reformados n'esta parte os artigos da constituição, ·que exigem o juramento
catholico para o exercício düs attribuições de qualquer dos ramos do poder publico.
Sala da camara dos deputados, de Junho de 1879.- Liberato Barroso.
Teve 1a leitura em 10 ele Junho ele 1879 , 2a em 1 (i e 3a em 23 elo mesmo
m ez e f oi julgado objecto ele deliberação .
N.22~

A assembléa geral decreta:
Art. 1. 0 Os eleitores dos deputadosyara a seguinte legislatura lhes conferirão
especial faculdade para reformar o ar t . 94 da constituição, declarando:
Que podem ser eleitores os libertos .
Sala da camara dos deputados, de Junho de 1879- LiiJerato Ba1·roso .
Teve 1a leitura em 10 ele Junho de 1879, 2 n em 1 :) e 3a em 23, e foi julgado
objecto ele deliberação .

1883
N.'7'~

REFORMA DA CONSTITUIÇÃO

Temporariedade do senaclo e outras clisposZ:ções
PROJECTO

A assembléa geral decreta:
Art. 1. o Os eleitores de deputados para a proxima legislatma lhes conferirão
poderes especiaes para reformar a constituição política do Imperio nos arts . 40, 43,
44 e 45, no sentido:
1°, de serem temporarios os membros do senado, não podendo o seu mandato
durar mais de oito annos;
2°, de ser abolida a lista tríplice, sendo declarado senador o mais votado;
3°, de ser mantida a vitaliciedade dos act uaes senadoees, que serão substituídos
pelos membros temporarios á proporção que se derem as vagas;
4°, de poder o senado, a requerimento daquelle de seus membros que por sua
avançada idade, ou por seus soffrimentos physicos estiver impossibilitado para .
exercicio do cargo dispensal-o, mantendo-lhe e conservando-lhe o subsidio, mas
providenciando para que se proceda immediatamente á eleição de quem o substitua.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario .
Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1883. - Dr. Aristides Cezar Spinola Zama.
Tev e 1a leitura em 26 ele Julho ele 1883', 2a em 1° ele Agos to, 3a em 7 do
mesmo m ez, e não foi julgado objecto ele deliberação em votação nominal po1·
44 votos contra 41 .

..

c
OR~AMENTOS PROVINGIAES
DO

Amazonas, .Rio Grande do Norte, PBrnambuGo, Rio dB JanBiro, Matto Grosso,
Maranhão, Minas GBraBs, dBsde a exBGU~ão do aGto addiGíonal

A d vertencia
O annexo D da synopse dos trabalhos da Camara dos Srs. De1mtados em 1882
contém os orçamentos provinciaes do Rio Grande do Sul, Paraná, Piauhy e Goyaz.
Das outras províncias tem-se solicitado com insistencia a remessa dos respec:tivos orçamentos, cujo estudo serve para o conhecimento exacto do estado financeiro d€ cada uma das mesmas províncias.
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. PROVINCIA DO AMAZONAS _

AMAZONAS

Quadro demonstrativo da receitae desDesa da DroVincia do Amazonas desde asua installa~ão ate oexercicio de 1881 a1882
DESPEZA
DIFFERE NÇA DA RECEITA

RECEITA
LEIS DE AUTORIZAÇÕES

~

AUTOR IZADA

õ

FU:ADA

õp::

1'1

ORÇAD A

><:

1'1

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

{852
i 853 Lei n. i O do 3 do Nov. do 1852 . .
i854 Loi n. 24 do i 0 do Dez. do 1853 . •
1.855 Loi n . 40 de 30 do Sol. do !.854 ..
{856 Loi n . 58 do !.2 do J ulho do !.855.
{857 Loi n . 67 do 2 de So L. do !856 ..
!858 Loi n. 81. do 9 do Janeiro do 1858.
{859 Loi n. 95 de H uo Nov . do 1858 . .
{860 Loi n. 99 do 7 do J ulh o do í859 ..
1861 Loi n. !.09 do 7 de Junho do 1.861..
1.862 Lei n. 123 do 21 do Jun ho do 1.862
i863 Art. 1.2 da lei n . 123 citada .....
l.863 -l.864 Loi n. 1.26 do 30 do Marco do !.863
! 864 -1865 Portaria n. 98 de I. o do J Ün. do 1861,
!.865-!.866 Lo i n. 144 do 4 do AÕos to do 1865.
1.866 -1.867 Lei n. 167 do '24 de ut. de 1.866.
!.867-1868 Loi n. I. H do 18 de Julho do ! ti67.
!.868-1869 Loi n. 1.76 do 1. 0 do Julho de 1868.
1.869 -1.870 L oi n. 184 do 19 do i\'laio do 1869 .
1.870-1.871. Loi n. 200 do 5 do Maio de !.870..
l.8H -1.872 Loi u. 2!.9 do 20 do Maio do 1871.
1872-1873 Loi n . 2>4 de 27 do Maio do 1872.
1.873-1874 Loi n . 278 do 27 de Maio do 1873.
1.874-1875 Lei n. 302 do 13 de Maio do 1874.
1.875-1876 Loi n. 329 do 25 do Maio do 1.875.
!876-!.877 Loi n . 350 do 24 do Maio do 1.876 .
1.877 -l.b78 Lo i n. 361 do 28 do Junho de 1877
!.878- 1.879 Lei n . 1,08 do 7 do Abril do 1879 .
l 879-l.880 Lei n. M2 do 28 do Maio do 1879.
i 880 -i88i Loi n. 475 do 21 do Maio do iSSO.
!.881 -1882 Loi n. 554 do 1.5 do Junho de !.881
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529: 3518896
604: !05$782
643:2768269
691.: 6008680
l..027:7671J357
L 005: 903,52'•4
,g
825: 569,S7 64
792: 0621J692 47 H0,)6!>0
721: 1,29,$828 31.3 639f!831
879:2038666 458 7i8i95i
1..021 :572$206 744 21.5 61,3

i
i

8

ll

~

.~

B

8 .

!78~655

4:6571!24.[

5!.0~81
tJ

,1

IJ
[J

i

IJ
29:666$243
25:5028475
86:031$384
226: 693 8581,
318 598/J834
108: 67ilJ237
39: 598,5999

8

~s

{9
29
4
8
15
27
22
3i
41,
25
16
13
34
35
74

006lJ465
566B802
01,61J792
388S969
6808!.92
656$133
623fl7H
701•$327
3tl.S616
0058285
595f63
548 921
5605701
668$51.3
1921!555
!,1 3293554
1.69 355g608
1.40 !23,~9 H
29!.. 421 ,ji72
261> 1391J422
220 801r.IJ653
2H 01,3,)307
46 0208885

IJ

86:6358523
365 :505 6507
1.!,.7: 6158765
'137 :282~3!,2
470:8!9 '659
691 : 572/J617
L OiS: 61.7 e09S

IPara menos i Para mais I Para menos

I
.~

11
{j

8

iJ

~
s

. i
8

IJ

g

.~

!J

119: 860~904

1
.~
;5

iJ

s

li

7. 878:022,$097 !.3 . 1.01 : 9048960 8.622 : 2908546 1.0. 428: 1468200
0 SECRETARIO,

Secretaria da Prosidoncia do Amazonas, 10 de Agosto de t883.

~anoe/L~co ~aclf'ac/o.

y

18:8948457
2:3398539

3i9~763

~

/j

iJ

13.: 575f71.
2:246, 332
2:281.,~1.98

IJ

8:638,g372
23:6481J525
69:867 ,~763
55:41.!.,~538

69:025[J846
73 :!.421!564
i04 : 683,j47l.
89 059,~784

5

64:0320!.21,.

lJ

176:589~187

600:7248781,
377: 430~304
H6:835~429

41:698~24
280:033,~805

--1

o

42:903~035

~-~
s[J

~

41.:5488235

50:43!~51.3

1.32:7568370

~

i

69 :699~883

5

· PHOVINGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
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RIO GRANDE
Quadro tlemonstratiro tla receita e desueza da Prorincia llo Rio
RECEITA
LEG ISLAÇÃO

EXERCI CIOS

O!I ÇADA

I

E FlBCTUADA

32 do&. do Abril do !835.. .. .. . .......... ........ .. ..
28 do 5 do NoY. do i 836 .. .......... .. ............ .. .
19 do 8 do No v. do l.S37 . ... ..... ... .... ... . ..... . ..
:17 do 7 de No v. do !838 ............. .. ........... . . .
38 do H do Nov. do :1839.......... . ... ........ ..... .
59 do 7 do Nov . do !840 ........ .. ... .... . .. ... ... ..
76 do H do Nov. do :1841 . .. ......... ...... ....... .. .
n3 do 5 do Nov. do 18&.2 ..................... .. .... ..
i05 do 8 de No v. do !843 ...... ........ ...... . .... .
il6 do 7 de Noy. do 1.814 . . ........ ....... .. ....... ..
i 33 de 5 do No v. de 1845 .. . . .. ... .. . ... .. ..... . .... .

15:009$162
56 :1.~osouo
56:6588000
58 :737,)000
52 :323,5732
46:0851J87S
1,3 : 26~é208
39:000,5645
19 :5015000

8:740,)689
1;9: 2045270
62:054$567
50: 1138471
58 : 1,99,S433
53:5928192
&.8: 890,$495
56: 26 7,1643
46: 634,)288
lo4 :7701)09l.
60:500,)5'>4

i847-i8't8 .. .... ............ . Lei n. i 55 do 7 do Nov. do i816 .. .. ..... .. ... .... . ........ .

i9 :831•B'•73

55 :556,?252

l.S36 -i837 . .. .... ... ....... . . Lei
1837-1838 .... . . ... . . . .... . .. ' Lei
i 838-i839 .... ... .. . ........ . 1Loi
!839 -1 840....... . .... .. ..... Lei
i 8~0 -1 8H .... . .... . ... . ..... \Loi
. 1841.-!842 ................... Loi
1842-!8'>3 ............... .... Loi
i 843-i844 ........... . . ...... Lo i
i844 -i845 ........ ...... . ... ·Loi
1.845-1846 ...... .. . . ... .. . .. . !Lei
:1846-!847 .. ... .. .... .... .. .. Loi

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

t• Semestre do ! &18 ...... .. - ILei n. :172 de 8 do No v. do :1847 ........ ...... . ..... ... .. ..

Anno do !849 .......... ... .. Loi n. !93 do i 6 do Nov. do :1.848 ..... .. ....... . ......... ..
•
i 850.. . ........ : .. • ,Lei n. 209 do 3 de Julho do 1849 ....... . . ..... .... ...... .. .
•
i 85 L .... ........ .. Lei n. 22~ do 6 do Julho de 1850 . ............ . ........ .. ..
•
1852 ........... ... . Loi n. ~ 40 de 26 de Jan. de 185!. .. . .... ........... ....... .
•
1853 ........ .. ..... Lei n. 262 do 5 de Abril do !852•• . : .. ..... . ...... ........ ..
!851, .. ... .......... Loi n. 286 de 27 do Abril de !853 .. .... . ........... .. .... ..
•
!853 ............ . .. Lei n . 304 de 6 de Sol. i! o 1854 ............ . ... ... . .. . ... ..
t o Somostro do 1856 ......... Loi n. 335 do !O do Sot. de !855 ... ....... ... ........ . .... .
:1.856-1857.. .. .. . ....... ..... Lei n. 335 do !O do Sot. de !856 ... .... : . ... .... .......... .
2o Somoa tro do !857 ........ . Lei n. 352 do 3! de Dez. do 1.856 ......... .. .. .... ..... . .. ..
Anno do 1858 ..... ..... .. . .. Lei n. 361. do 27 do Abril do 1857 .. .. ............ . ....... ..
!859 .. ......... .. .. Loi n. 1>29 de :1 3 do Sot. do !858 .. ...... .. . ... .. . .... .... ..
! 860 . .............. Lei n. 1;63 do 24 do No v. do 1859 ... ........ .. ............ ..
! 861.. ............ . Lei n. 4-96 do&. do Maio de i860 .. .. ... ... .. . ....... . ..... ..
•
!862 ..... . .. .... ... Loi n. 507 de 7 do Junho de 186·1 . . ........... ........ .... .
{ O Some; tro de ! 863 ......... Lei n. 525 do 25 do A!Jri l de !862 .... .. .. ............ .. .. ..
!863-!864 ........ . ... . . .. ... Idem idem . ....... .... ...... .... ..... .... .. . . .......... ..
!861;-1865...... ........... .. Lo in. 541 do 30 do Junho do 1864 ......... ... .. ... .. ...... .
1865- 1.866........... ... ..... Lei n. 58J do 30 de Dez. de ·1861; ...................... .... .
1.866 -1867 .. ....... ... .. .. ... Lei n. 590 do 23 do Dez. de 1865 .... .......... . .......... ..
1867-1868 ........... .. . ..... jLci n. GtlJ de H do Junho de ·1"67.. .... .. ... ..... . ........ .
1868-1869 .. .. ........ ....... Le• 11. 608 do H de Março de 1868...... ... ............... ..
1869 -:1 870..... .. .... . .. . ... . I dem idem...... .. ......... . . ............ ...... . .... . . . ..
i870-18il. .. .......... .... .. Lei n . 6·17 de 3 de Junho do 1870 .. ...... . .... . ........ .. ..
iSit-!872 .. .. .. . ...... . ..... Lei n . 635 de 9 de Dez . do 1870 .. .. ............ .... ....... .
:1 872 -1873 .................. ' Lei n. 65~ de 14 do Dez. do 1871. .... .. .................. ..
1873 -1874 .... ...... .. .. . .... ' Lei n. 658 de 28 de Junho do 1873 ....... : • . .... .. . . . ......
!8~~ -!8 75 ......... .... .. . .. . i Lei n. 68> do li do Agosto d~ ! 873 ........... ..... ...... ..
181~- ! 876 . ..... .... .. .. . .. .. Lo• n. 709 do 3 de Sol. do !81 4.. ..... .. ............. .. .... .
:1876 -! 877 ................ .. . Loi n. 747 de 31 de Agosto de 1875 . .. ..... .... ........... ..
:l8i7- i 878 ........... .... .... Loi 11. 773 do 9 de Dez. do 1876 .. ... . .... . ................ .
!878- 1879.. .. ....... ....... . Lei 11. 817 do 7 de Dez. de 1877 .. .. ..... .. .......... .. .... .
1879 -188] .. ..... .. .... . ..... , Lei n. 829 de 7 do Fcv . de 1879 . ......... . .. .. ... . ....... ..

!~~:1~~L :::::::::::::::: I~~~ i~~~~ : : :::::::: ::::::::::: :: ::: : :::: :: : : :::::: : :::::
I

56:iS1 S6~9
63: 435~000

s

40:183~36

47 : Oir8,~000
47 : 529,~000
58:790,5000
71 :OOO,gH O
75:788;$000
{3

98:728~639

82:523,1163
225:1>31S8H
HO:Sl2,S594
1 32:~69,1321

156:4-lS$726
74 :5778050
{1,9 : i 54fli00
126: 554~689
152:367$000
163 ; 1,54 ~000

201 : 827 ~000
?04 : 3145570
225 :803. QUO
222:727,)000
30~ : 539,g272

23~ : 823,~000

214 : 443,?,000
279:8293000
275 :1o80,SOOO
29:1 :276&000
26q: 789~954
270:8!3,)000
373: 384EOOO
289 :7748000
373: 920,)000

lo5 :27 41)735
6'o-: 894S302
67:902,136:1
66:562fi932
74:088/JIOO
70:0375765
6'.:1.578581,
87 : 1.49~92 7

4o:283,5428
85:5668~3 :1

34 : 179,54&.4
167:3-19591.2

19-1:896,~735

100:9008025
4.51;: 37 l,í258
H 3:866,g589
H0:759.í283
163 : 74i 1S"227
200 : :1 9-1 .~286
206: 842,)630
i94 :>6 11S799
2:18:580, 837
226:053
305:
i
132:051
304 : 379,~ !il.

293:4-26~572

267: 0098865
232: 5868580
181.: 6558268
304 : 740,~4 66
300: :13087 65
30 l : 094t &.OO
329:491,5388
3:18: I,05S290
~96: 595,)40!

Obs er
Não ha na legislação provincial dispos içõ~s quo regulem a organ ização dos orçamentos. São o~lcs, pois, organizados de
leg islação provincial, se•:vi ndo-lh es de base a lei o•·çamcnlal'ia votada anter iormente c mais disposi ções vigentes.
Tambcm não h a lo1 quo autcl'izo ao Pr esidente da Província a abrir cred itas cxtraonli narios · ao ccn tJ·ario são oll cs
O Presiden te acha-se aut01·iz ado por essa mes·11 a lei a abrir credites supplomcnta res para ,; agamcn to do dcspezas
Inspc ctcr rio Thosouro com "- demo11stt·ação da i nsufficicncia; devendo so r publicado na gaze la cncarrc «ada da pub li cação
da Provín cia Iovar a seu conh ecim ento c app•·or ação os croditos su pplomcntarcs quo til,er abc•·Jo.
o
Con tadoria do Thcsouro Provin cial do Ri o Grande do Norto, 22 de Setembro de 1883 .
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DO N ORTE
Granrle rlo Norte, rlssrle oexcrcicio rlel~36-1837 até o!lBIB~l-1~82
DES PEZA
ODSE RVAÇi)ES
OHÇADA

38: ií 01,)~00
50 056 $0~8
60 . 2'.9/11100
66 :28 J9 E6
78 :9 10 216
69:';'18 2R3
62:66 .~729
6•r: 111 '·15'•72
(j!,. :882.)n"l9
61 I 18j 01 1
ü0: 28Ó8677
: 60: t,.G5,S235
"1 :%o5ô83

57:800.~'·06

úO U flh516
61: 724J7SO
61: 0112 3~6
69 : s:l9sv. 5
6 i : :l5~ ,}9 u

81,: 126,j 1o.90
.~

98: 728 ~639

IJ .

12'>:980 ,967
221 12>fj89 1
231 · 31fi 25 ~
312:8275;~1,

199:091i!l65
fj

168:2'o2 .~ 46S

156: 31o0 .l68
187: li L ,t2 l~
200:682B ' 0 l
2S7 4 '2t 5'•8
3111, : ''548 70
3 '2::l.[!,.E,5i0
357 .6-83169
3113 : 5:1\1 ~272

2iS :50 ltR 18
279: 0I3,~09L

28i: i~7 ."0R8
31 ~: GR2fi 126
307: 691i.OMi9
372 : 111~83 3 )

:iilit · 20\~ 3'•6
2~ ' \; '•:l/, ,~:182

2"-?0 : '. 34 ~~82
280:1, 31o1p 82

~ F FE CTUJD A

!3: 0!7.~ 336

2l: 22 L1):1'•0
38 :691,>;5'19
'•3: J50,. 390
56:0'o5BHI5
" '~ : 71~o2 /:'6 ·}5

A lei não orco u a rocei La. Serviu de ha so o orça mo nLo da Ropar·lição.

Idom, i dom:
Idom, id e m.
Id em, idem.

!,Q : 1328512 I 1om. i do1n.
~ R : .171 :lXi
Id em, idom.
t, 5:(6'#l t:l [dom, idem.
1. 0:1:; ~..~{) 5
[domJ i dom.
U9:3 l! ,l l79 l.J ern , idem A renda propria fo i ele 2;J: !H0h58~, em con soqu enc ia da secca. O oxcoss o foi
dado pe lo Govo rnt) Ge ral (como auxil io) o po r parLic.ularos .
6ü: 091,~85 L luolll, iolo m. A ronda prop r.a foi do 2D :i09,~3 U I,. O oxcosso fo i dado (como auxilio) polo
1: ovo J·no llenll.
l,fo : 3U "õ96 A lei não orçou a roce i L.:t .
5'U3•l5627 hlom.
66: 5 ~2 ,j' 28 lJom . Sorviu do baso o o1·çamonLo 1la Roparli ção.
ü5 : 0%,9~0 1
71,.. UKSMO:I
6 t :U:i 'l,~286

66: l05 ,:\12
Sü: o -~ 25u
25: 36),)0.)8
D8 2165697

A lei cilada man dou vi go •·ar a !oi do orçamonLo anLol'iol' do 1° do Janeiro a 30 do
Junho do i 8J6.

A lei não orço u a rocei La nem a dospcza.
A lo i 1di ~ l t1 1 çou o. recriltt. Se rviu do base o orçamen Lo da rep~u Li ção.
ld om, idem.
Id em, id em .
i:í~ : 36 l ,j HO
Idem , i dem .
151. 769 ., RIS I·lom, j,Jcm.
M :8ü2 511~ A lei não orçou a rece ita nem a dcspoza.
:LP3:G9' ,5 176 A I oi não orçou a rocoiLa. Sorl'in do baso o orçamonto da Repartição.
16fo. ·rrt,7B670 Jtlom, idem.
1!)7: 0° riS~85 I dem~ idem .
23 l : 0558961 !dom, i dem.
26 ' : 11) 9,)30 I Id em, id em.
259:2!,·7 ' 71,2 !d um, id em .
272: . /Jo9jj4'i2 ltlom, iJorn.
27 '1: li~H. ,}O Q /Jo I dom, idem.
31~:0!0 842
3:'2 : 06~S9:>3 . A 'oi não orço u a recoiLu. Sorvi u do haso o o•·çumcu lo da Ropa•·tição.
33R: 5'3,}1o.S4. Ide m, 1dem.
271 :R97idd 7 !dom, id em.
2o:l : 2 13.\ l:i1 I tlcm , idem .
2 i7 :2,.t.-S:l2l I dom , i dem.
321. :0~ '8R7!,.
I dom, i dom.
332: ·17!,. 5u6 Idom, id em.
302 :i'd).j8il, JdfJlll, id em .
286 : n-1 $~9 1 Id em, i dom.
28S:n36,)1171 luom, idom.
5 ·J:982 ii~16

12~: ~H ,1957

175: 155bO:l1
! Ri : lo t, 7b2 W

vaç õ es
accôrdo com a p1·axo est abel ecida om Yisla das Iois goraos quo os regulari>am o dão -lhos normas, o quo são

s u b~ idi a ria s

á

prohibi 1os pola lei n. 508 do :1.9 do Março rlo 1862 .
pormancntr. s o croa das por lei, qu an~o fôr i r~s- u fH d On l o a ci fra votadn. na lei do orrame1rto . 1\o:; Lo cas o o rrcdilo C propo ~ Lo pelo
{j.o oxporJie o L.o com a roso lu çti o ela Prosi dcnciu abrindo o ercdilo . .l\ a plirneira sessão da asscmiJ lóa proviucial d0\'0 o Prosid on to

o C ONTADOR,
10

PROVINGIA DE PERNAMBUCO

DA

. RECEITA E DESPEZA PROVINCIAL
NOS EXERCICIOS DE 1836 -

1837 ATÉ 1880 -

Das snbdivisõeg d'elle3 e dos resoectivos saldos

1881

- 78 -

PERNAMBUCO
Tabella da rec eil;a e despeza provinciaes de Pernambuco com relação não s6 ao
resp ectivo orç::tmento, como tambem á sua arrecadação nos exercícios de
1836--1837 até 1881--1882

RE CE ITA

LEGISLAÇÃO

EXERCICWS

DESPEZA

SALDOS

DATA

~[
·Moz ~
~

OR ÇADA

AnnE CADADA

ORÇADA

RE..lLI SADA

[

i 836- i 837
i 837 -1818
i 838- i R39
1839 -181.0
i 84.0 -iSI•i
i 84. I- i 81,2
i 8'•2 -i81·3
! 81,3 -iS'd,
i 8V. - i81,5
i 8'·5- 18'•6
i 8 1. 6 -·181.7
i 81,7- 18 1. 8
i 81,8 -i8ó9
! 81,9 -! SiiO
1850 -1 85!
185 1- 1852
i 8 :i~ -l8 53

i853 -1851,

i 85> -I 85~

i ll55 -i 856
i856 -18>7
i 857 -1 853
i S:iR-1859
i 8õ9 -l 860
i 860 -i 86i
i 8Gl-18J2
i862 -!8G3
i 863-i86t,
! 86 1•-1865
! 865 - ·1866
i 866-i867
i 867 -1868
i SGS-1869
! 86\J -1 870
! 870- 1871
i SH -1 872
i 8 72- i ~ i3

! 873 -1874
i 8i4 -1875
i 8i5 -! 876
i 876 -l 8i7
i 8i7 - 1878
! 878 -1879
i 879 - l R80
1880 -1881
1881-1882

2 1. 36
39 37
63 38
73 39
87 40
90 H
9t.. !,2
H O 43
130 1,1,

u.r,. 1,. 5

i 5S lo 6
! 92 t,.7
228 1,8
2!,. !~ !,.9
261 50
283 51
300 52
320 53
31,6 ?.!~
3Gt,. o:>
391 56

'•31 5i
,.. 52 58

1,73
1,88
510
5t,.t,.
555

>

. o . o • • • • • • • 1.9
..... .. .... 5
. . . . . . .. .. .
4

:t

• • •••• ••• ••

:.
•

:t
• • • • • • • • • • • 24
Abri l. ...... . .. . i 5

SoLam bro. . . . . . .
Junh o .. ........
•

~l a i o
>
>

u

5

~6

.. .. .. .. .. . 28
.. . .. • .. .. • 8
.. - . . . . . . . .
7
• ••••• ••• • •

!.7

i6
• • •. • •. •• • •• 9
J u nho ......... . 30
>

.. .. .. .. .. •

:t

• ••••

:t

. . . ........

o.. ..

2~

21

59 Maio .. . .. .. .. .. 5
60
>
. . . . . . . . . . . 16
61 Juuh o .......... 18

(i 2

63
5~ G 6/v
635 65
6S7 66
751> 67
852 G8
89169
963 70
994 7i
i. 06i 72
-1. !15 73
i. iH 71,
i. i79 75

i .2 t,5 7G

L 261
L 350
i. t,;O
L 1,99
1.. 597

Ju nho ... .. .. .. . :LO
>
:lO
Maio .. .. ...... . {1,
Abril. .. .... .... 30
Ma io ......... .. i2
• ...... .. ... iO

77
78
79
80
Si

»

• • • • ••

o.

0

0.

28

Ma io .. .. .. .. .. . t.
• .......... . i 3
J un h o.......... ;;
~'la i a ..... . ... ; • 30
J u lho .. .. ....... t,
Jun ho .......... 5
>
. . . . . . . . . . . 25
Julh o .. .. .. ..... 25
Ju nho . . .. .. .... •13
>
.. . . . . . . . . . i3
>
. . . . . . . . . . . i7
>
. . . . . . . .. ..
8
>
. . . . . . . .. .. i2
, ....... . ... 22
>
. . .. . . . . . . 23
Março .. .. .. .. . • 6
Jul ho ....... .. . t6
, .......... . 29
Jun ho .......... . 28

289: 8 92,~0 2
5oll: 829,)21.9
5W: i 93,)2!.0
569 :057.5600
573 :l.OO,).V.O
680 : 735ó990
650: 730,;000
597 : 1,33,)000
618: 70 0~000
720: 590,>600
577 :22 150JO
660 : 50U1J8.00
690: 9901J70U
673 :34 ;),~00 0
659 :2388000
66S: 776,,000
696 : 7;3,)000
705:32%000
7 i7 : 278b000
920 : 31,.16075
798 : 157,)000
86 1. : 531•,)000
i.Oi3 : IS1.sooo
L il•i : 98 1 ,~000
i . i 86: 891·,~000
i .-126 : 003,WOO
i . i81 :677,)000
1. ~ 29: 361,)000
L 260 : 6 :a snoo
i. G48: GOGsO10
:1.. 6'•2:2835000
!. 7 40 : 59·1,$000
1. 769: 2905000
l. 757 :051,-$000
i. 783 :282: 000
2 . 077: oo~ sooo
i. 896 : 893b000
2.037 : 7228~ 18

2 .i20 :2RO 0 17

2.!4'--: 969SI91

2 . 4.25: 700-}000
2 . :_;21,.: M,.'- rgGOO
2 .556 : 110,)820
2. 721: 626,$130
2 . 3:17 :Ui 0,~880
3 . 253 : 78i b0i0

588: 8528820
666 . 056,)331,
783 :3985710
859: 072h770
919:65 1,\507
L ! 51: t,.G7 ,)1,~9
01,.7: 83_5,)386
700 :307$0-10
ô5i: OiSfi 190
SG3: Ot, S8-'60
77-l: 1 29 ~322
938:58 í Bi 2>
721 : 9278236
1.098 ; t,971J'•80
i. 076 :200j'89

r. 53 , '·2t..a7o6
607 : 893,~965
584.: 770S270
731.: 301,3660
687 : 52i.S920
713: 36GIJ780
71,9 : 1 88,~9 8 5
625 : 2 17,~885

553 : 1 ~3,~ 405
fí83 :5798970
560: 506B269
565 : 312830'·
692 : 8 ~0,1 7 n5
623 : 31ii8000
G:i .J : 238,)000
936 : I,. Oi 4 i~3
668 :7768000
696 : 7t,.:ls ooo
L 03i: 208,)926
i .076: 9;)8,5079
705 : 329S000
L 093 : 00óSi04
7i 7: 278,1000
7!.6: 8% ,)000
L i/.7: u598595
i . t,55 : 366.<665
798 :157suoo
l. 5 82:2 7 3,~621, ·1 . 021: 905,\!'d.t,
Lt,t,.O: 2861)038 Ui1 G:860,j570
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OBSERVAÇÕES
Na ro nda_d_c cada oxot·cicio oJLá on e rava do o sal'do an tori or , cllja subdivi são consta da Labolla a nnexa .
No exerctcto do i8 78 a i S79 vi go rou a !oi 11. ! 251 d o 1877 a 18/d, por po rt a ria dJ. pro si don cia do 1, do Junho do 1878, approvada pe lo a r t. i 0 da lot n. t350.
Como clo Jpo za do iSSO a 1881 estão co nsiJorados i6:885$6H do alca nco do ox-portciro da socrotaria do go vorno.

Considerações diversas

O orçamen.to da receita e despeza é feito na conformidade dos arts. 13, 14 e 15 das Instrucções
dadas pela J\lnta da Fazenda Provincial de 25 de Maio de 1853, para observancia do art. 2 §§ 16 e 18
do Regulamento de 3 de Ag ost) de 1852.
A receita é cal culada pelo termo médio· do rendimento doe tres annos anter iores, se nelles não
houver alteração notavel, ou pelo termo médio da renda dos dous ultimos annos , quando não houver a
dos tres, ou pela do ultimo, quando não se tiver real izado mais que a de um anno, ou pelos respectivos
contratos quando o imposto fôr cobrado por arrematação . Faltando a renda do ultimo anno, calcula-se
pelo dobro da do 1° semestre do exercício corrente ; e em farta des·ta pelos lançamentos, ou por estimativa qu ando não se poder conhecei-os.
A despeza é orçada pela que está decretada na lei do orçamento em vigor, se' nãe fór por sua natureza eventual, nem alterada por alguma circumstancia attendivel; nestes casos é orçada pelo termo
médio da que se fez nos tres annos anteriores ; p elos contratos em vigor, ou pelas leis que fizeram a
alter ação. A despeza é demonstrada por classes e individualmente em tabellas , nas quaes se indica a
differença entre a quantia orçada e a decretada na lei do ot·çam.ento vigente, dando-se a razão dessa
differença, e se faz me nção das leis, regulamentos, ou ordens <l,Ue primitivamen te autorizaram as
despezas e posteriormente, as suas alt era<;;ões.
Tendo o art. 3 da lei n. 575 de 5 de Abril de 1864, autorizado ao presidente da província a abrir
creditos su pplemen tares á8' verbas da lei do orçamento, foi pelo, art. 33 da lei 963 de 25 de Julho de
1870 , esta faculdade restri ngida aos casos de absoluta prgencia de serviço publico, e sómente exercida
em r elação ás verbas de natureza eventual ; não sendo como tal cwnsideradas as de expediente das repartições publicas, soccorros de beueficencia e r estituições . O art. 40 da lei n. 1261 de 28 de Junho de
1877 ainda restringiu aquella faculdade as verbas que diz~ m r espei.to ao pessoal das repart ições provinciaes, expediente das mesmas, força publica e presos pobres. Havendo o ar t. 3° da lei do ot·çamento
1470 de 16 de Junho de 1879 prohibido•a abertura de creditas sup plementares ao m esmo orça mento,
com excepção, porém, dos casos de pagamento de ju11os das apolices provinciaes, foi tal prohibição
derogada pela lei n. 1475 de 19· d'e Junho de 18:79, que permitti.u esta faculdade as. verbas do pessoal e
expediente das repartições publicas, for ça publica. e sustento dos presos pobres; com r elação á mesma
lei do orçamento.
A abertura d'e cred'itos extraordin arios foi autorizada pelo a;rt. 34 rla citada' lei n. 963 em emerg·en.cias não previstas, como sejam as de incendios, inundação, e perturbação da ordem publica.
A transposição de verba é vedada pela lei n. 575 de 5 de Abril de 1864.
Os exercícios ou anno financeiro, correm do 1° de Julho ao ultimo de Junho, em virtude do art. 1°
da lei n . 154 de 4 de Abril de 1846, tendo-lhes sido addicionado um t rimestre pelo art. 51 do Regulamento de 2 de Agosto de 1852 e mais um mez pelo ar t. 121 do Regulamento de 21 de Julho de 1868. Os
tres primeiros mezes addicionaes sertvem para em seu decurso cobrar-se e arrecadar-se a r enda devida
e liquidar-se o pagamento de ser viços anteriorm ente feitos ou ordenados; o qun to, porém, ser ve un icamente para ultimar-se o recolhimento da ren:la cobrada pelas r epartições arrecadadoras ; paga r-.>e-lhes
as despezas que tenham fe ito , e os ve ncimentos de seus empregados.
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B UCO
Pernambuco nos exeroicios de 1836-1837 ate 1881-1882
DESPEZA

~i
CAUA DA flBND.A. ORD IN.A.l\U.
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598: 498,S606
202: 090,~351
667 :700~000
168:0471J635
212:500$000
661. : 568~!01
248 :1008000
127: 55 3~427
! 5 7:77~130
66:080,S852
100:395 536
348: 900i000
470:800 . 000
2:0Hf68
244:9741JI.69
1:1.28 000
130:600 000
78: 700B61i
9:91,3$730 i. 605: 9001JOOO !. . 533: 751.~337
30:700,)000
IJ
:100 437

IJ

IJ

61:878~000

IJ

480: 788!j000
577: 199,S553
631 :6261JI.U
680:367 ~8 33
919:6518507
1..15!:!, 67 ,o/>99
61.7:8353386
700:307 6010
63~:701Jl0 l.O

8~3 :616f·05
754 :1,.60 6~2
930:688$926

581;9~~~:;~

985 : 303.)789

!.066:577~807

792:1.39,5130
803 : 51,Sij2H
998: 95~/l327
1. 061: 503/)735
l. 070 : 5551J701•
L 258:708,SG47
!. 532 : 40
7
!.1,31. :78
1..472 :
9
:1.665: 998 986
!. 486:920, 993
1.. 280:
2
!.482:
3
i .687:50
7
i.7l.G:G81.JH~

2.156:801$447
L 89!.: 8 H~900
1 . 839: 304,)317
2 . 068 : 662f09
2.048:213"913
3. 680 :070,)798
3. 361: ii46$996
3.565 :337,5665
3.410 :4'.28221
3.269:128.1922
3 . 378 : 450~659
3.63 1:6671$175
3. :102 :021~024
6. 025: I. 79/J861,
3. 298: 923[J936
3. 493:639,5010

I

VAÇAO
Junho de :LSH; e o do 4 .OOO:OOOIJOOO, finalmente, polo arl. 37 da lei n . iH5 de 1.7 de Junho do 1.873, ralificado pGlo ar t. 49 da lei u , l.i4t do 8 d•
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Tahella das snhdimões dos saldos
...

DOS CREDITOS
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! 836 -!.837
!.837-{838
!.838-!.839
!.839-1840
!.8>0-1841
1.84! -!.842
1. 842-{81·3
i 843 -i814
!844-1.8>5
-!81,5-181,6
!.846 -1.8!· 7
f 847 - i8~8

!8'•8-!.849
!.8'·9-!850
!850-!85:1
{851-1851
iS52 -i853
1853-1854
1854 -!855
1.855 -!856
1856-1 857
i857 -f858
l.858 -:1859
!85~ -t860
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!

!860- 186 1
!.861-1862
iS62-!863
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1861,.f865
!.865 -!.866
f 866 -1867
!.867- 1868
f 868-! 869
:1869- f870
!.870-!.871.
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! 872-1873
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16:200,)000
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27:4441J~8l

8565630
33:0338033

28 1:H8~459

!.7:1.30 079
678$407
33 . 81,91S006
38:294~964

l.20: 5lt 259
905:5046025
600: 823S24i
546:1.51 ,5919
588: 307 8118
175:08!.!;!438
189: 743,)082
47:2328980
29 :834,íl 62
77 : 7l.5S595
31,8 : 5'•91J67i
!.09: 1948392

PROVINGIA DO RIO DE JANEIRO

RIO DE J Al'JEIRO
N. 270.- Directoria da Fazenda da Província do Rio de Janeiro.- Nictheroy, 25
de Setembro de 1883 .

)

<

Illm. e Exm. Sr. - Em cumprimento da portaria de V. Ex. de 23 de Maio ultimo, tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. os tres quadros juntos, organizados
pelo 2° official desta Repartição Augusto Frederico de Moraes Dá Mesquita Pimentel:
um da receita e despeza da Província desde a execução do Acto Addicional até o
exercicio de 1882, e dous outros demonstrativos da divida contrahida e amortizada no
mesmo período, sendo um delles especial da divida fundada. Quanto ás disposições
relativas á organização dos orçamentos e á abertura de creditas extraordinarios e
supplementares e ao transporte de verbas, sobre o que pede a Secretaria da Camara
dos Deputados uma exposição resumida, eis o que ha : O orçamento da receita e
despeza é decretado pela Assembléa Legislativa Provincial, nos termos do art. 10
§ 5° da lei constitucional de 12 de Agosto de 1834, servindo-lhe de base o que annualmente confecciona o Contador da Directoria de Fazenda (art. 35 § 6° do regulamento
de 11 de Agosto de 1876) e é apresentado ao Presidente da Província pelo Director de
Fazenda com uma exposição do estado financeiro da Província e apreciação dos serviços que superintende (art. 38 do regulamento citado). No orçamento da receita a praxe
é estimar a Contadoria os impostos de lançamento pelo effectuado no 1o semestre do
exercicio e os não lançados pela média do rendimento produzido nos tres ultimas
exercícios, computando-se pelo valor dos contratos as verbas de receita de semelhante proveniencia. A despeza é calculada de accôrdo com as leis que regulam os
diversos serviços, assignando-se para a verba - Obras publicas - o excedente da
receita, depois de dotadas todas as outras. As faculdades ou ct·editos do orçamento
dividem -se em ordinarios, supplementares, complementares e extraordinarios. Creditas ordinarios são os consignados nas leis do orçamento para os diversos serviços
nelle previsto . Creditas supplementares são os abertos pela Assembléa Legislativa
Provincial ás verbas das leis elo orçamento . Creditas complementares são os concedidos para pagamento de serviços previstos na lei de orçamento que excederem as
quantias para elles consignadas nessa lei e cuja abertura seja pela Assembléa autorizada. Creditas extraordinarios são os concedidos para serviços especiaes não
previstos nas disposições ordinarias da lei de orçamento (deliberação de 15 de Janeiro
de 1882) .· Não ha na Província transportes de verbas; nem póde ser executada qualquer lei que importe despeza sem que haja nas leis de orçamento consignação de
fnndos destinados á sua execução (art. 170 da deliberação do 1o de Agosto de 18 76) .
Deus Guarde a v. Ex. - Illm . e Exm . Sr. Conselheiro Bernardo A velino Gavião
Peixoto, Presidente da Província. - O Director interino, Joaquim Antunes de Figueiredo Junior.
Confere. - J . Heleodoro. Conforme. - Avi la M oncot·vo.
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RIO DE
Quadro da receita e dBSDBZa Drovincial
DESP EZA

RECE ITA
EXERC I CIOS

LEG ISL AÇÃO

!835-! 836 .

.. .. .. ..

Loi n. 2~ do !4 do Abril do ! 835.

l.S36 -iS37 .•.. • . . .. •
!837-!838 ... . .. •. . .
! 838- :1. 839 . . .. . .••..
t8 3 9 -i 8~0 .. .. .... ..
!.8'•0·! 84!. • .. . .. • •.
!.841 -:1.842 ....... . . .
181,2-!843 • . . ••. ....
:t.S43 - :l8'•4 • . • . .• . . ..
i844- l.81o5 . . • ••. . ...
!815 ··IS46 •.... . .. • .
!846 -!847 .. •.• .....
i847 -i8>8 . . . .......
:1.848-18>9 ... .. .. . ..
!849 -!850 .•.. . .. . ..
1850 2° sem estre • •.
!851. . ... . . . . ... ...
:1.852 ..... . .. .. . . ...
1853 ... . ..... . .. .. .
! 854 . • •.. • •. . . : • . . .
!855 ... .. ........ . .
!856 ........... . ...
! 857 . . ......... .. ..
! 858 .. . .... .. . . .. . .
1859 ..••. • . • .... . . .
IS60 ... •.• ... • • .. ..
1861. .... ' .... .•.. .
!862 ... ' .. ..... . ...
iS63 . •.• •. .. •• ... . .
! 864 .. • . •. • ..... •.•
1865 . ... . . ••. .... . .
!866 . ......•.. . . •. •

Loi n . 35 do 6 do Maio do ! 836 .. .
Loi n. 78 do 29 do Doz . de :1.836 ••
Loi n . ! 15 do 6 do Fov. do !838 . .
Loi n. i58 do tO do Maio de !839.
Loi n. 2:1. 4 do 27 do Maio de !.8'•0.
Loi n. 243 do iO de Maio do i 84i.
Loi n . 26 1 do 27 de Abril d o 1842 .
Loi n. 292 do 3 ~ d1o Maio do l.S43.
L oi n. 3H do 20 do Maio do :1.844.
Lo i n. 362 do 30 do J ulho do !845.
Loi n. 406 do 28 do Ma io do l 8'•6.
Loi n. 1,32 do 5 do Junho do !81,7.
Lei n . 1,55 do 28 de Ag . de :1.818 . .
Loí n . 49! do 9 do Junho do !849 .
Lo i n. 514 do 2 do Ma io do 1850.
Lei n . 537 do l9 do Junho de l.S50.
L oi n . 559 do 24 do SoL do !851..
Lei n. 633 do 1.8 d o Ou L. do ! 852 .
Lei n . 672 do 31 do Out.. do 1853.
Lei n . 725 do 25 do Out. do 1854 .
Lei n. S48 do 3 do No v. tlo 1855.•
Lei n . 949 do 15 de Nov. do 1856.
Loi n. 1069 do i4 do No v. do !857 .
Lei n. H i 7 do 1, do Fov . de ! 859 .
Lei n. H69 do 3 Je Nov. do 1.859.
Lei n . H87 do 23 do Ag. de ! 860.
Lei n . !2>9 do 1.6 do Dez . do :1.861..
Lei n. 1.272 do 29 do Dez. do 1.862 .
Lei n. :1.285 do 3! de Maio do i S61,.
Lei n . 1289 do 30 do Dez . do 1861,.
A deliberação do 2 do Jan. do
1S66 mandou vigorar o orçamente de !865 approvado pe lo
decr . n. l.3t7 do !6 do Nov . do

!867 ...... . .... .. ..
!.868 . . . . ........ • . •
1869 ....... .. ... ...
I S70 ... . . . ..•... ..•
i 87L . .. .. •... , ....
!872 ....... . . • ... . .
1873 .. . .. . .... . ... .
1874 .......... . .•.•
1.875 . •. ..... . ..... .
i876 . . .. . .. • .... •..
i877 ..... • .. . .• . . ' .
!87S ... .. .. .. .. . .. .
1879 ...
iSSO .••. ::::: : :: : ::
1881.. . . •... . ... •. ..
! 882 . . ... •.. .. ...• .

Lei n . 1350 d o 31 do Dez. do ! 866 .
Lei n. 1374 do ·15 de Jan. do l.86S.
Lei n . 1.459 do 1.5 do J an . do !869 .
Lei n . 14S5 do 27 do Abri 1 do !870.
Lei n. 151.3 de 1.0 d e Dez. do 1.870 .
L oi n. l. 61,6 do 18 do Dez . de i87 L
Loi n.l.9! 2 do :1.3 do Junho doi873
Loi n. 2J34 de 9 do Ou t. de !874 .
Lei n. 2095 d o 2'• do Dez. do ! 874.
Lei n. 2171. do 2 1 do Dez. de i875 .
Lei n. 2~42 de 2) de Fov. de :!877.
Lei n. 2294 d o 29 do Doz. do !877.
Lei n . 2353 do 3 do Dez. de !878.
Lo i n. 2435 do i5 do Dez. do ! 879.
L ei n. 2540 do 14 do Dez . de iSSO .
Lei n . 26H de 9 do Jan. do 1S82.

II

mosmo ao no . . ... . ............

VOTADA

ARRECADADA

ORÇADA

33:1.: 483~683
~90 : 000,~000
~91,: 536$000

S79 : 900r00
957:000 000
979 : ! 40 000
!.. 02 j: 000,5000
i .! 50: 000,)000
U .92:000$tl00
L200:000.)000

IJ

L 205: 6SO,I280
!. 286 : 421,$987
L I,~ !, ; 0008000
L499:209,5000
L 786 :587 8000
L 865: 7461$000
2.023:802!!000
2.~36:
o
2.505 :
00
2.453:
00
~.655:
00
2. 867 :037,~000
2:577:24o,gooo
2. 978:840,000
2.886 :071,)000

~68: lo 05~670

"'!I

2.068::1.42,~668

2. 550:m~~~

2.886 : 07 ·1 ~000

5 . 581.: 7 70,~~70

H4.400:491.~50 1

225 : 558,~668

2.36!:295,$6!2
2 . 387:31580 ) 9
2.647 :893,)329
3. 475: 78l.lJlW
2. 748:9591)988
3 .283:2908160
3 . 234: 775BI•i 7
3. 227: 3751)775
3.490 :932, 51.3
2.532: 791,~!31
2. 760: ! 27 '245

2' 687 : 266,)000
2.808:6205000
2. 908: 2696000
3 . 239: 3H/JOOJ
3 . 608:736;$! 70
4.1•37: OOOEOOO
4. 221. : 50:i,)OOO
!, '2:i2: 6025800
t,. 3H: 830,~000
4J.28:S90B000
4. 445 :009 8703
!, . 490:030.5000
4. 561 : 730J390
G. 259: I.S4,.J.OI,

212: 986,}000
!, 87: ·164$500

o

886:5~0SQOO
855 ;1,37,~000

!, . 869: 599,~800

33! : 1,83,~ 68~
336:895 59!
550:
:1.
792:7
682 :5
6
Y39:7
4
!.. 076:439,\516
i .!.87: 98~~242
Li06:43i.i70
2.!04:80781,29
i. 945 : 901.1Jl.5S
2.053:399$!23
1. 456: 1.25S067
L 846 :6971J6H
S05: 65 18783
L 790 : H9,59SJ
L810:930S387
L 772: 943H055

389: 600co::o
81 ~ : lOOi ODO
855: l. OO.'OOU

.

EFFECTUAD.

3. 250:61,9
3
3.237 : 76"
/o.
3 .f, 51.:
3. 06!: 681,,~99
3.i58:618, 61.
5.H8 :672,S917
5.328 : 308&906
5.271,;!988359

4.835:~59fj~27

4.906:259$973
t, .973·66·1S468
4. 555:607,~928
5. 023 : 384[1552
t, .8H : 967 S080
4.825 :640,)961
6 .!05:9968137

l.3l.. 1,20: 6>0J3 47
H4 . 400:49i8501
i 7 . 020 : :l 48,l81,6

558: S50,~644.
427:63'•E000
84~: iOO,~OOO

903 :266,~332
886:51.0S000
855:4378000
879: 900/íOOO
957 : OOJ;$000
979: !40,)000
!.. 026 : 000,)000
L ! 50: 000,}000
U .76:0JO,)OOO
L 200 : 000!!000

iJ

:1.. 205: 6S0,528U

L 286: 4248987
:1..1·0~ : 000,)000
i .1·99: 209,$000
L 786: 8S7 8000
L SG'i: 7t, 60000
2.023 :802,)000
2.236:318b000
3 . 272. 67 0~000
2 . 946: 951f 000
2 . 655:016 000
2.867:037$000
2. 577:240,$000
2. 97S: 840$000
2 .886:0718000

2.886: Q7l.,)OOO
2. 687: 266&000
3 . 1,08:620.1.000
3 . tOS : 269.)000
3. 982 : HH ,)OOO
4.208:736il.70
4.1.37: 000 000
6 . 405:1S5 · 302
6. o 13: 988b946
4. 221:505,$000
!, . 252: 6028800
t,. 3 H :830,)000
4. ~28: 890 "000
!, , 4!.5: 009~700
~.490:0308000

!, . 56:1. :7308390

6 . 2J9: 1.8 ~810'•

H9. 93! : 1.84,Si 55

397: t29r t 9
1,06:838 866
537:333 694
805 : 6:l5B0~4

:1.. 039:834 Ül3
91,5:596, 007
L H8:
i.i88:
2 . ·186:
l.. 956 : 364 76!
2. 030 : 635,S>08
L 574 : 5348779
L 802:59l.,)H 5
750 : I 30,i02
i .1· ~9: 550~0!
L 995:!521 296
L 977: 185 36
L 923:64.98014
2.352 :664f65
2.1·55:767 738
2.616 :09Ílb533
3. 402:023,$1.59
2. 70! : i 61.f89
3.296:285 ~O I
3. 220:8638916
3 . 296:061,S5i 8
3 . 549:957~006

2.1•72 : !4 1 289
2 . 756 : H2B7~3

2. 592: i-728566
2.S I8:589St68
2.757: 1. 768809
2. 485:7 1,88! 83
3.762:437S470
3 . 920 :631·,~1.97
4. 7&O: 756~566
4.. 951:U31•8792
5 . 889: 253,~285
5.060:811,564
t,. 979: 01•8.5632
4. 78g : 060,~096
4. 5S2: 452,)0l6
5 . :!57 : 27i8106
I, . 96·1: 037 8! 47
t, .983: 518S3%
6.!05:290,$032
l.3Lf,t9:047821.8
H 9 . 93 1 : !84$'1 ~5
H . 487 : 863J063

Obs er
!.. • Nã~ é computado nas som mas o sa ldo do exo rcicio do l.S35 a 1836 por não t or passado para a cai xa provinc ial. -2.• Na
do om~ros LI mos co•Jt•·abtdos o na despeza a do. 9 . 799: 595h900,_ sendo ! .923: 461,\!000 applicado á amortização da d ivida fundada
à roco•ta o a dospeza ou entro o saldo o o doftc!L na •mportancm do l.:o93$i29 representa o saldo com q uo encerrou - se o oxorcicio
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JANEIRO
desde oexerci cio de 1835-1836 ~te orle 1882
Dl l'FERENÇA DA RECEITA ORÇADA
PARA A ARRECADADA

D IFFERENÇA DA DESPEZA VOTADA
PARA A El~FECTUADA

SALDO

DEFICIT

PARA MAIS

PARA MENOS

PARA

PARA MENOS

~{AIS

~

$

!.05 :925lJOI5

5

7i:275jj95i

I!

i3 : 505E677

{f,

5:620$253

~5

130: 81,3,~509
69:389/!593

69:913b275
!.2:8498!.64
·100 :036,5959

IJ

82:356,5f33
81: 782,j869
:1.0:463E603

lJ

1.57:640 1•09

8

21.: 334Si50
172: 50'•1l'•94

iJ

lí

lJ

IJ,

,1

22: 1 63 ~7-15

i!

44:-1051936
!\5:52:18681
31,0: 5691!088

H 8:1,09,)7i2
~~

/!

18>: 221,S909
:'!0!.: 2'•2,5381
.~

lJ

68 : 452,)729

8
,5

11,4: 493 ·:6:> '•
8:630,58 '17
!~

31:797E796

~/J

47 :7951)i99

Í!

1.3:9H,S501

I~

8
60 : 652&SM,
4:0il·,j502

i 2 : 995 82H
68: 685,~7 43
59: 023JI,93

8

·.: , ~~

8

73:758{)16~

s

lJ

8

lí

21:594-~310

-

-·--

B
.~
.~

700:753,}-17-1
762:0I 51J336

s

i>

6.[5 : 051,5926
225:3528137
72:788$659
26 : St.4i os8
I33: 886~554
i49: 070, 067
:1.57:907 ,~3 63
{I

,.'" ·"''"' I

{i
1,32 :0605265
48) : 588 ,)945
969: 089,~241.

tJ

IJ

377 :916535i
376 : 771,5U4
{j

{)
IJ,
18'. : 60!.;)3n

lJ

~

I~

B

iJ
I~

{J

,s

524:505~l00

'·J"j
.~

ll

8

.~

~

.~

8

.s
n
/j

IJ

il

52 1 : 569.;009
624: 09i i 329
-1.239:1.63 319
243 : 670,~988

8
/J

{Í

IJ

.~
p

,3·'
l5

446:01·5~867

5H. : 4.0S~ õ 12

83~: -1 67,$ 16 0

579: 729b417
360 : 338,F75
9i3: 6938513

i25: 91•38755

335: 556fl395

iJ
~~

i 77:62u'ko1
450:H7, 309

I!

!J

706S405

i 53:187,5667

3. 96U : 386$602
3.958:793,5'•73

2.3i8:0H8H1

.~

8

s

293 : 898~43l·

tJ

65 1:4t,3,S19i
622: 520!J81i
2 L9:8í3{J53U
288 : 10 15973

563: 383,)433
429: 145,S751,
546: 5[)8,~1,27
{!.

404 : 598~559
6 13: 954,ji.27
653 :6578173
661: 831 ,51·68
!.26: 71 7,)928
578: 374,S852
321:937,;080
263: 9lOiJ571

/)

~~

lí

681 :672b917

.~

b71:505~2H
506:698z7H
-129 :958b257

h
lJ

iJ

~9D:02 1 ,S738

.~

/J

256 : 461,)364-

li

294~!93

153 :
90 : 159,)007
238: G92}l6'o 9
231: 78 7,~303
1. 207: 450,5298
930: 364,~7G1
880: 635;"408
398:534$779
602: 59!. ,57 15
750: 1301Ji02
243 :870,~62 !.
708:727 ' 309
573:!.85t36
1,24:440 0{1,
565 : 777 b765

1J

368: 913,S055
fi68 :9338668

1
,,

$

:1.09:699~694

.5

IJ,

tJ
iJ

!.: 593.}129

38 : 481•lJ986
226: 291/!079

~

.~

{j

e.

53 : 25 7,~~31,
221: 002 ~5 {6
308: 08282'·2
149 :431iJi70
L i25: 667,~1,29
919:9010158
903: 399,1!.23
26'. :1255067
646:697EGH
805: 65 1 ~ 783
58!·: 1,39 >703

~~
ld :6~71J96 1

'i 52: 0 U ~7 78

i 6L 239,j371

,)

i2 : 572,~66S

iJ

iJ

11
8

lJ
9J: 031·~781

lJ

5

19. 338 : ·1 6M~s'
2. 3 18 : 012. '•H

i7 .020 : 1.4SSS46

v a ç õ es

.'J

I ,453:650iJ5iO
12>:735,)661

,5~
~--'

.

:~ :f!

.~iJ ·.:
'
{;

tJ

·-..

:1 53:89~,507 ~

5.523: Hl-2 )991

592: 2931J533
L -165 :705,~!.59

~

31.9: 33'•.s'•01
565 : SI7,)9iG
1,29 :021.,j5 i8
972:717,5006

:i

{j

.~

iJ

{31 :3235'168
,')
.~

.,lJ

303 : 756~566

rS

.~

839: 3068:l6 1•
726 : t./,5,)832
477: 2305096
!.53: 562SOiG
712 : 261/J'•OÜ
47i: 107,)147
421:8:171)93'·

s

li. 011) : 966~05>
5. 523 : !02b991
H . 48i:8638063

I

I

re cei ta osl :í incl u idaa quantia do :13 . 43) :824$903, sondo 5 . 196:890,)000 do producto d o B.t.51 apolicos do 500$000 c8 . 233: 934,)900
c 7. 876:131•1}900 il da fiu ctuan lo a lóm do i. lt·38 :92JSOOO pagos ao Bnão do NoY.l 1~ r i burg o (Doe•·. n . 26 18) . -3 .• A di!Toron ça onlro
do :1.882.
·
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R IO DE JANEIRO
Quadro !lemonstrativo da !liVida ·fundada da vrovincia. do Rio de Janeiro

I

APOL ICES DE

DIFFERENÇA A FAVOR

VALOR REAL

DH'FERENÇA A FAVOR

VALOR NOmNAL

I

U1

~

;:::;
c.;l

~

l"l

:-<

I

l"l

1.81·2· !81,3
1843-18!,1,
1.844-1.845
1.845 -!81.6
' i 846·i847
!847 -1.848
1848 -!8'.9

I

!8~9 - 1.850

!852
1853
1855
1865
1867
1868
!.8i0

!.8ii
:1872
:l8i3
:1.874
! 875
!.876
1880
i88:l
:1.882

I

I
I

200$000

500~000

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

I

.,"

"
~

~

'8

l"l

1,28
t,.Oi
L77i
1.1·60
1.,91,0
2.000
1.07
L184

~
.,e
(.,

I

""4:i

o

o

"""
~

~

«

~

]

'8

~o

e

l"l

<

.. ., ..

......

46 ..... .
!78
······
195 ......
268 ······
255 .... ..
15 .. ....
272 .. ...
138

~

I

······
......
.... ..
.. .. .
······
... ...
······
·...·····
...

······
. "248 ······ ..... . ......
H2
550 ·i. :soo ······ ······
..... .
... ... 190 ······ .. ... .
...... 928 ······ ......
H7
.... .
" '5óó ······ 'iú;69 ... ...
3.000 ... ...
... ..
······. ......
973
.....
.
:1.23 ······ ... ...
······
182 ····· ·
......
.7:ôi,i, ······
······
······
....
.. ...
.
727
35 ······
······ ......
······

~

íli!. :OOOSOOO

200 : 5005000
885:500$000
730 : 000,~000
970 :000~000
L 000:000 000
53:MOIJOOO
592: ooosooo
1.21,: ooo}ooo
56.000, 000
275 :000 000

lJ

~

L 563 :800,?000
L 500: 000,)000
486:5005000
61:500,5000
91 , ooo,.~oou
L 408 :800~000
145 : 400~000
7 :OOD, 000

-- - - -- - - w

~.~•. 979

1... 445

!,.,4(,,5

i4.3i5

······

-- -- -- -:10.534 ... ... ...... ... ...

'§

"

"

~

lJ

21. : 500,)000
23: 000,}000
89: 000/jOJO
97 :500~000
1.34: 000,~000
127: 5005()00
7:500j 000
136:000.000
69:00JlJOOO

s

900:000~000

95:000i000
000
58:500/JOOO

!, 6 ~ : 000

/J

~.~

IJ

o
s

B

21.1•
1.79
862
61,1.
872
866

""
~

500~000

000 000
500SOOO
000,5000

íJ

584: 500S000

s

'~
121.:000$000
l 6: 000iJOOO

8

~

800~000

L 563:
L 5oo :oooJono
486:500SOOO
6i: 500r~o
9l :OOO, OOJ
u .o8: 800, 000
145: 400JOOO
7:000,5000

lJ
lJ

~

74:000:~000

136: 000/JOOO
69:003~000

625: oooiooo
95 :OOG 000
1,64:000 OJO
58 :500,\iOOJ

aiJ
s
.~
~.~
s

15i
!.1•3
636
525
750
842
46
52J

8978500
225/!000
395i000
1,40 000
81.5,5000
6678500

!5
1.5
64
74
!09
HO
6
!36
68

277~500

l.72. 500
.~
!j

124:000,5000
56:000$000
275: OOOIJO.lO

o

z

o

~

~

e

"'

"'

il
670,)000
9001!000
31•0.\1000
7058000
1,31[l000

i 5i: 8971J500
12i: 555$000
6SO: 1,95r00
t.6i: wo, 000
676: iW, '000
733 :236850J

600,)000

5'13 :572f 5oo

41.2~500

ooonooo
107~500

lJ

/J

L 563: 80oi ooo
L 500 : noo uoo
1,s6: 501sooo
61:500500)
9:l :OJ08000
i' 408: 800,~000
!45: 4008020
7 :000/JOOO

-~

'8o

"'

792:000,)000
79 :8oorooo
1,0{: 295; 000
49 : 200,~000

lJ

'"~"'

I~

á
e
<

~

~

ooosooo
000$000

o

""
É

o

"

o

.,e

'§

"

io"
e

o
~~

""
·~o

o

o

I

·~

.~

~
s

:J
s
/J

124: OOOjOOQ
56 :000r00

Jj

i
/J
8

64:!358000

000~000

136:
68 :107 ,500

íJ

517

:000~000

79:800~000

ll

L 563: 80U,)00J
L 500:000~00 0
486:500 OJO
6:l :500,~JOO
91: OOOIJ :OO
i J,08: SOOEOOO
1.1.5: t..oo,~ooJ
7: 0008000

40!.:29MOOO
49:200~000

~iJ

i

.36'.: 500,5000 2 . 222: 50JIJOOO \) . 663: 5008000 l..521 :500:JOOO 9.335 :890/JOOO L 923, 1,5i.sooo 8. 727: 966,~500 1.315:537$500
2.222:500,)000 ........... .. L 52 i : 500/JOOO ············· L 923 :46:1,,000 ....... ..... L 315: 537 8500

8.142:0005000

.

.. ....... ... . 8 .142 :000!JOOO ············· 7 , !,12:1,2980~0 ... ..........

7 ,1,12: 429iJOOO

-

Observa.çõas
L a Xas apolieos do 200$000 não ostfi o com iH'e hond idas quatro quo ainda tem do se r dad as á Companhia Fo rro-Carril Nictheroyonse para fina l li quidação

d o preço porque foi, pe la pro>·in cia, adquirida a oslrada dosto nome;
2. a Nas do 500.)000 estão incluídas 2598, na importan cia ue 1.264:0001~000, quo não figma om rocoita, por terem taos ti tu los sido ont •·oguos a diversos,
em cumprimento do !oi , a sabor:
Em 1855 248 distl'i buiclas pelas casas do caridade (Loi n. 725, do 1851, art. 3°§ 2°).
Em 1865 H 2 dadas ao Darão do Guapy, em pagamento da ponte do Pa ssa Vinte (Loi o, 128~ de 1864, art. 6°) ,
Em !867 550 dadas ao Asylo do Santa Loopold ina (Decreto n . 1339, do 1866 .
Em 1872 500 dadas em pagamento da compra da casa do saude Nycthoroyonso (Decreto n. 1.675 do 1871) .
Em 1.874 813 dadas ao Darão de Nova Friburgo, em pagamento do material rodante para a estrada de ferro do Cantagallo (Decreto n , ~029 de 1874).
Em 1875 :123 idem, idom.
Em 1876 ! 82 darias 12i ao Darão do Nova Fri~u,·go nos termos do decreto supracitado o 61 ás casas de cari dade de Macahé o Paraty (Der.retos ns. !8~3,
do 1873 o 2053, do 18"74) ,
3. 3 A importancia das !1.375 apo li eos do 200$000 tambom não figura om rocoita por torom sido as 6569 primeiramen te eJllittidas dad as om pagamento do
trecho da estrada do for ro do Cantagallo, comprehendido ou tro Porto das Caixas e Cachoeiras (Decreto n. 1620, de 1.871.) o as 7806 restantes daLlas tambom em
paifamonto da os•.rada forro-carril Nicthoroyonse (Decreto n. 2401, do :1.879) ,
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R IO DE ;rANEIRO
Quadro demonstrativo da diyida da provincia do Rio de Janeiro

DIVIDA FLUCTUANTE
DIVIDA FUNDADA

POR LETRA S

POR LETRAS ACE:ITAS A CURTO
PRASO A FAYOR D!:: DlYER50S.

I

EXERCI CIOS

"(

o

o;;
>

!.5!.: 8971500
1.43:225. ooo
636: 395~000
525: 4f,O, 000
750: 8i58000
842: 667 ,j500
46:277~500

520:172,j50J

a
J

!24: 000.~000

~

lJ

i

56:000~00

275:
•

;,:o"'

"....

o

o;;
>

000~000
fj

{!

I. • a63 : 800(!000
L 500: 00 0~000
486:500 000
61 :500JIOOJ
91:000~000

.s

8

1.408:8008000
fl,.5: 400~000
7:000,)000

:1.5
!.5
6'•
74
i09
HO
6

"'
"'
!:l

3W~OOO

705 000
43!.,"000
4:l2. 500
600,)000

IJ

!.36 : 000,~000
68 : i07;~500

IJ

~

IJ

IJ
.~

~

792: 000~000
79:800JQOO
401 : 295$000
49:200,(!000

iiJ
IJ

8
lJ

~

- z

~~

lJ

B

i!

8

200 :ooonooo
!. 2J: OQO,)OOO

~

.~

/J

100: OOOIJOOO
1. 300: 000$000
iJ
300: 0005000
637: 631,3900
L !00 : 000 000
IJ

lJ
8
8

~
8

800: ooo,,ooo
L 012: 5ooi ooo
300: 0008000
500: OOO!JOOO
500: ooosooo
436: 000~000
172 :800,5000
200 :OOOi OOO
280:000 000
215 : 000,(!000

iS

/J

.~

8

I

il
IJ

lJ
lJ

200 : 000,5000
!.20: 000,~000
/J

8
8

.~

~
~
lJ

8

I 00: 000~000
4.00: 000,5000
!.00: 000,)000
300: 000,)000
80o: oooeooo
-100: OOJIJOOO
600: 000/jOOO
837: 634,)900
200: 000,)000

~

i
I>

IJ

8

~
IJ

~

8

IJ

581.: 000,~000
IJ
i05: 000,)000
8
507 : 500J1000
IJ
635: 400,(!000
:14:1: 700,)000 7. 91.4: 060~00
390: 900JIOOO
8~7: 5006000
448: 500,)000
s
328:0 OjOOO
150: 000:)'000

s

~

"
,..
~

~

:;;

"'

C!

lJ

!.5LS97,poo
!.1,.3: 225!)000
636 :395,5000
525:440,,000

/)

81,2: 667 .~500
21·6: 277 .)500
6~0: 172850J

~

'

o

s

C!

~

~

8

;::

·o:
"""'
:;;
...

·;;:
"""'

iS

~

:;
-;;
o
"'

o.

"'

8o.

o.

~

67ozooo
noo ooo

"'o
·;;:
"""'

'i)

"".~"'

"'

:.;:;
""

.""'

;

o.

·~

s

e...

!.842- i843
!.843- !.844
!.844- 1845
!.845 - i 846
!.846 - i847
!.847 - i848
!.848 - !.81,9
!.849 - i 850
!.850.'.'1
:1.852 !.853
!.855
l.857
!.858
!.860
!.86:1.
!.862
!863
!.861,
{865
i866
1.867
{868
!.870
1.87i
!.872
1873
{874
1.875
1.876
!.877
1.878
!.879
!.880
:l88:l
1.882

"'~

~o

:.=;
"""

d

o

""

o

:.=;
""
:3

o

.."'

"'

""
:.;:;

o

TOTAES

ACE ITA S A PAVOR

DA nÃO DE NOVA Pni ~
DO
PAGAMENTO
BURGO PARA
FilADO NO DECR oTO N. 26i8

iI>

~

.~

8

8

l

750 : 815~000

.s
lJ
.s
!24:000,)000

iOO:OOOjOOO
!..300:000,)000

8

300: OOO~OOu
637: 63 '•8900
i.iOO:OOOtOO

.~

275:00)~00

~

s
2. 363: 800,~000

IJ
8
/J
8

IJ
,5

~

239: 82ofooo
239: 820,(!000
239: 820$000
239: 820,)000
239: 820,(!000
239: 820,~000

56:000 00

IJ

fj

!.5: 6705000
!.5:9005000
6'• : 31,0,)000
74:705,)000
!.09 : 1,31 ~uoo
1!0:4!.2; 500
ll06: 6008000
!.20 :000HOOO
135: 000,)000
68 : !07,~500

wo :0008000

40l' :000,\000
!.00: 000~000
300:000 000
800 : 000,<;000
!00: OOOhQOO
600:000,5000
837: 631.,5900
992: 000,)000
79:8008000
40!: 295,)000
49 : 20 l1)000

!J

1. 500: OJO, OOO
5 31.:000$00~
i. 559: 000,)000
1.05: 000;'00)
36:1: 500,(!000
507: 500/JOOO
635 :4008000
59{ : 000~000
8.H4 :060•. uoo
38l.: 520fo00
436: 000,)000
630:720 000
172:800,)000 :1.067 : 3~0,}030
:l, 608: 800,)000
688: 320fooJ
425: 400,)000
567 : 820, 000
2~2: 000,)000
389 : 8201! JOO

9-335: 890$000 i- 923: 461,,000 8. 233: D34S900 7. 876: 1.34,)900 7. 9{1,: 060,5000 !.438:9205000 25 . 483 : 884b'900 H.238:5i5f,900
!. 923: 461 BCOJ
7.876: i34IJ900
L 438: 920/jOOO
u. 238: 515$900
7.412:429,)000

357 :800,(!000

6.475:!40,)000

Q
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20 ÜP PICIAL~

1.4: 21,5: 369,)000

I

I

PROVINGIA DE MATTO GROSSO
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MATTO
Quadro demonsh'atiro!la receita edespeza da vrovincia !le
RECE ITA

EXERCICIOS

SUPPR IM ENTO

ORÇADA

ARRECADADA

{836 -:1837-- - . - .... .... - ....... .
!837-1838 .. " .. .. ..... .. ...... .
:1 838 -1839 •. . - .•... . ... . ...• .. . 1.839 -i840 .. .. ........ . ... . . " ..
i840-:18H ..................... .
!84-1-1842 .. . .. .. .. ......... ... .
!842 -1 843 ....... .... . . ........ .
:1843-!81,4 .. ..... .. ...... .. .... .
!844-:1 8~5. " ................ . . .
18~5-:1 816. - .... . .............. . .
1816 -·1847 . ....... ..... ....... . .
18-\7-18'.8 .. ..... .. ... . .. .... .
! 848-:1849 .. . . .• . ... . - . ... . •. . . .
{849 -:1 850 .......... ... ...... .. .
:1.850-!851. . . ............... .

69 :673 .-9.00
55 :9498000
75:H9.(000
50:4oo;iooo
5i: 910.\000
57 : 8 39~000
60:000,5000
60:0008000
36: ooo,sooo
45 :7748952
33:649S095
36:961$090
55:030t,OOO
36: 453,í900
4-1 :H91:000

1851-!852 ..... . ......... . ..... .
!852 -:1853 ..... ... ..... " ..... ..
! 853 -2° semestre . ... . .. . ..... ..

39:95' /JOOO
21:085,5000

30: :199.)055
35:646/S745
21.:2378286

{854 ..... . ..... . .. . .... .. " .. ..
i 855 . • • •. . •.......•..•.•..... ••

40;1,5'78333
4-3:992,$91.3

42:183$675

!857 ....... . " ....... . ... . .... .
!.858 . ............ " . .... " ... . .
!.859 .. . ... .. ... . ...... .. ...... .
!.860 ..... • ...• .. . . . . • ..... . ....
i86L ..................... . ... ·
:1 862 . . . ..... .. -.. • ..•.. • . . .•. . •
!.863 ... . .. . •. ... . •. . •..•.•..•..
!.864 ... ... . ... . ...... ... " .. .
! 865 ..............•...... . . ..• .
!866 ...... .... . .. . . ...... ..... .
!.867- •.......•. .....•. . ••.. ·- ..
1.868 . . .. ... .. ......... . .. . . . .. •

iSM ..... . .... . ......... .. .... .

t.3:9nb9i 3
69:888,5455
62:063,)993
96: 686,)653
{41,: 789~3 1 8
!53 :876b503
Hld19,)493
H9: 830:)000
!.OI,: 220S000
H9: 1.21, 1):!16
73 : 291.,>980
1.00:1.408755
i 00: 1,1,0,' 755

57 :5C0,)806
iH ::I31lJ909
1.21 :0583840
1.28:9608010
H6 :685S757
97::1928460
88; 045,<300
93: 243B'•92
79 :002,$202

!.869 ..... . " .. " .............. .
!.870 ... .. .. ... .. ...... .. ... .. ..

i72:671,,) i04
237: i 59b840

187L .................... . .. .. .
1.872 .... . ... . ... . . . ... . ...... . .

250 :0001!000
_226: OOOhOOO

l56 :76l i 307

1873...... .. . ........... . .... ..
i874 .... .. .. ........ . . . ..... .. .
! 875 ... .... . . .... . ... ....... .. .
1876 ... "." ....... ........... .
1.877 -i• somostro .. . .. , ....... ..

!3i: 270;52H
1.59: 309~ 855
167:00Dc)OOO
i66: 1·2i/l008
83:213à,50

iH: 876.< 726
!46:2-18n551
!.82:9808%\.
1.80; 1,63 ;~739
86:557$455

1877-!.878 ............... " .... .
! 878-1879 .................... ..
:1879 -!880 ....... .. .......... . ..

211·: :i99,S020
2-10 : 7!9J027
21.0:719,5027

i 88U-t881 . ...... , .....•. . ......

402:407,)034

t882 .-- •• . . . ••..... ..... ..•.•..

4G:408,~2H

fJ

DO COFRE GERAL SALDO DO ANNO
l NCLUI DO
ANTERIOR
NA RECEITA

20: 273,)204
4-2: :142,~1,92

5:000,!000
22:9:16$665

35: 91,6J'i70
33: i60,j308

22 : 083ii3i3i3
2i:
3
28:41.
o
22: 000,$000
22: 000,~000

1. 8 :91 9,~056

52 :458t 515

1,3 :487,~9 99
42:336.$793
27:3!,5Bi 85
1.7:0308940
1.9:3228528
26: 128,S287
2 1: 336[J~H

20:95, 8705
29:29~8461,

45:5!0~447

2~.

DIFFE RENÇA .Er\TRE A RECEITA
01\ÇAOA E A ARRECADADA

Para mais

1,9: 399,;996
i3 :806S508
56:799,)954
:14;
o
18:7
~
5:
1.6: 5
1
!7:663,'207
8:654881.5

m

H:ooo,ooo
s
:;

~ :74480 1.2
!.4: 326,~5 67

!.0:7358803
33:6938759

8

/J

/J

s

!5:499,~1.95

H :856ij536

1,:000/JOOO
/J

!.59,11.94
38$01••·
i :OS21J626

!.528286

4:000/JOOO
5:0000000

5:35ib34i
5:038,$4-21

t:726n342
1. :517,5534

1.4 : 3 1·2.~990
23 :2818247
5!:2H86i3

!3: 507[J893
4i: 243,S451,
58 :994881,7
32: !173$357

lJ

I

Para monos

59:285,~19!.
43:385~1d8

~

8

!.6 :209Bi56
'•:303tJ255

s
g

,5

(J

IJ

28:1.03~56{

~B
s

i :869$81,1,
7 :687,)708
iO : 81•2E2-IO
7: 378[;'987
5248707
5:3635273
48: 1.70,~ 39
85:8l7fl0!6

253 :073,)61,9

8
IJ

i01:367,)7i:2
84:442b3U5

183:262~37!

8
IJ

54:039$458
1.5 : 891,b982

8

42:004[J831
51. :i-1 2,~431
20:00JSOOO

6:021./J955
{.3 :083,)653
4:760,593.)
i: 357,)230
6:9251J879

171.: 898J 794
1.90:506,1;598
1.85:3978107

40 ·000á000
40: 000,)000
46:767 E1,48

38286
2:648,)5!8
6:824,S452

.~

~

39:7008226
20:2128429
25: 321$920

320 : 9481J085

69:280,1'286

3:089,\ 598

/J

81. : 458/j949

7i :748~052
1.33:391.,~601
:147 :068~572

231:6738308
i 90:t23,S ~9S

,s

1

s

s

15

11

~

60:096 i62-l

'·6:~~~· ~~?
i3i: """' '" "3
80:399J 545

56 :681•6043 •
26:1.748·193
37 :04615403
25:2178798
47: 376~{6'>

8

IJ

!J

í!

•7:035,)842

.~

66: 7371J629
69:238/5693

8
20:6068485

,15: 98DÍ944
i/.:036~739

3:343,S955

IJ

8

i 3:091lj304
/J

f

!J

Organização do orça1n e nto.- A 1oi n. i do 28 do Março do l.844 doc,·otou a fórma do organizar -se os
Abertura de oreditos.- Regu la osta matol'ia a !oi provincia l n. 533 do :19 do Setembro do 1.879.
Transporte de verbas.- Não exi sto disposição permaooo to sobro tl'anspo tto de VOI'bas.
Em algumas !ois do orçamento foi a presidoncia autorizada a supprir a diffieioocia do umas com as sobras do outras.
Thosouraria provincial om Cuyabá, ·1° de Agosto do !.883 .

•

-

93 -

GROSSO
Matto Grosso, tlos exercicios de 1836-1837 ate ode 1880-1881
DESPEZA

OECI\ETADA

PAGA

EM DIVIDA

DIFFERENÇA EN TUE A
DESPEZA DECI\P.TADA
1·:
1\BAL ISADA

LEI DE OR ÇAMENTO

OBSE RVAÇÕES

Para mais JPara monos
69:673,)'200 1!J :t.87,S991,
55: 91•9.)000 4~ : 83ti,)7 54
75:7i9E000 18 :591$154
81: 33M000 35: 143,~3 60
56:~08$278 29:097iJ:j96
82:293,>0 o 1,9 : 472§236
41 :203f 43
42 :08:1.099
27: 313b21·3
52:661
i7 :0288!48
45:774
33:649.)095 19: 153;)773
36:961,.)090 26: 073 ,~t./,g
55 : 030,)000 ~o: 72'•861.2
43:453á900 20 :731f55
41: 968$636 29: 133, 270

~~~~mi~~

i 2 :685{J I63
903f t.'.
6:353 278
2:567,5016
t..:8i0b882
6:268;)580
5:073§260
.~

8

iJ

8
iJ

2: :'26~355

3 :876~'28{
11: 4523723

.~

•s

iJ

~

8

iJ

~,)
ll

IJ

s

/J

37 :500 ' 043 Lei n. ·18 do 28 do Agosto do i 835
i4 :20 8,~502 Dita n. 7 de 5 do Maio do i837 •
50:7748368 Dita n. 10 de 2 do Maio do i 838.
43:621•8621• Di ta 11 . H do 6 do ~I aio do 1839.
22 :399S880 Dita n. 6 de 27 tio Jun ho de -1 81,0 ,
26: 5 52B l 8~ Di ta 11. 8 de il do Mai o do i8H.
! 3:5551$>88 Dila u. i í do 6 do Maio do !842.
19 : 904,)55i Dita n. iO do 2 do Sot. do • 843 .
25:347,~877 Dita n . 90 de H do ~!ai o de i 8V•.
28:71•6,1:8.1'• Dita n. 2 do 8 do Maio do !845.
i/.:495~ 32~ Dita n. 3 do 22 de Agosto do ! 816
i0:890[j61,1 Dita n. iOdo 5 do Julh o do i 847.
3!: 7795003 Dita n, 3 do 5 do J ulho do ! 8'•8.
! 8:845 ~864 Dita n . 3 de 4 do J an. do ! 850 .
i : 382N643 Dila n. ! 3 do H. do J ulho do i 850 Na dospoza om divida do oxorcicio do i 850- i 85 1, fi gura todo
o passh·o dos oxereieio s anlo·

rioros.

5 :7i8,)896 DiLa 11. 8 do H do Julho do i85i.
~~
Dita n, 4 do 5 do Julho do i 852.
8
Dita n. '• do 6 de J ulho do 1853
(art 5°) .
2
:609,)580
702,5499
Dita
I oi.
40:1.578333 37 : 145,S254
iJ
i 2 :825g456 Dita n . 8 do 6 do J ulho do i 851,., Neslo oxorcieio eoneluio- so o
{J
1,3:992,5913 3i :·1671Jt..57
.~
pagamoolo do todo o pas1ivo
oxiston te .
9: 773 ~351, Dita loi.
43: 9928913 31.: 219,S559
9 :968~ 160 Dita n. 1.7 do H do Fov . do i 857 .
69: 8881J455 59: 920,5295
~9JS31•4 Di ta o. i3 do 9 do Julho do i 857 ,
62: 063,s993 61: 773}561,9
12:H2,)061 Dita u. H do 6 do Julho d e l.858.
96: 6860653 84:571•8>92
29:974~406 Dita n. 17 do 12 do J u lh o do -1859 .
i 44: 789,5:1-18 111.: Si 5,s9i2
61.: 371 8751 Dita n . iOd o 7 do Julh o do -1860.
!.53 :876h503 89 : 50\ ff752
37:0!61)403 Dita o. 12 do 3 do J ulho do ! 86 1.
H 4:2i 9.)493 77:203,~o9a
33 :965!l493 Dita n. i) do H do Julho d'o 1862.
H9 :830,}000 85: 86'•.)507
25:71,28505 Dita n, 7 do 6 do Julho do !863 .
iQ/.:220.}000 78:4773495
52:739/)438 Dita n. !3 do 5 do Julho do i 86'• ·
H 9:121•h2i 6 66:384/)778
.~
Dita o. 4 do i6 do Doz. de i 865 .
73: 294,~980 85:2208862
39:080,5866 Di ta n. iOdo 5 do Sot. do. 1866.
l.OO: 440.)75j 61.: 25i 1$556
Dita lei. ............ . .......... . Nosto oxo reieio pagou -se o pas iOO: 1,401)755 ·13J: 305,~596
1~
si vo do anterior.
1.:042,)760 Dita n. i7 do3 do Julho do 1.868 .
! 72:671,610'• 168:631831·4
t0-1 :075,)300 Ditas n. iOdo 26 do Nov. do ! 869,
237:iõ9S840 ! 36: 084851,0
n. 6 do 3 do Julho do i870 o
n . 20 do 1, de Jul ho de 1.&70.
82:6325611
Lo
i n. 23 do 9 do Julho do -1870 .
250:000,S000 i67 :367/l389
?5:263,)65{ Dita n. t2 do -17 de Out. do -1871. Art. 3° autorisou abertura do
226: ooo,:ooo {5~ :7 368349
credito supplomonlar .
ó8:077~009 Dita n . i5 do 1.2 do Doz. do ! 872. Art. 4o i dom i dom.
i 86: 870:W82 138: 793,S073
~·
1í
1.7: 852823~ Dita n . i6 do 1, do Julh o de 1873 . Art. 3o § i o idom idem .
i 59:309b855 i41:1.57S62i
1J
1J
,~
Di la n. ! 7 do 9 do Julh o do i 874.
i6i':0005000 iRi:62:~iJ7H
8 i4:62J,\714
.~
Dita n, :12 do 3 do Julh o do i 875.
1.66 :427/JOOO 173 :5378860
íJ
7:UOB860
S
Dita n. H de 3 do Julho do -1876
83 :2i3iJ500 86 . 554,~!69 1.3 :736/)678 17:077iJ347
(art. !5) .
29:8718027 Dita Ioi .
21.3:3998020 i72:250{J276 H :277S'ii7
1$
24:530UY20
Dita
n. 5·18 do 4 de Julho do i 877.
2i0:719,S027 i83 :6898t 16 2:5053961
.~
28:~·11 1~518 Di ta Ioi ..... .. .. . ... .. , .... ... .. Nosto oxorcieio pagou- so todo o
210:71.9~027 182:307,~509
.5
/)
passivo dos oxorcicios anlo ·
rioros.
76:7358737 Loi s n. 537 de 1, do Dez . do 1879 o
1$
n . 569 do 30 do Nov. do ! 880.
8
...... .. .. ...... .. ... .. .. .. . .. .. Não ~ ostá liquidado.
8
30 :161 ,)011 10:4635572
.1
39:949. 33 3t.:5ü>,sH9 8:0898308 2:701•5094
!9:974.;'666 i5 :885;j~ 4'. 6: 097/)580 2:008,5858
46:1.03~79

orçamentos o balanços provinciaos.
Ü INS PECTOR,

I

,
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PROVINGIA llO MARANHÃO

Cópia. Thesouro Provincial do Maranhão em 27 ele Dezembro de 1883.- N. 322.

Illm. e Exm •. Sr .- De conformidade com os officios de V. Ex. de 11 de Junho
ultimo, e 4 ele Dezembro corrente, passo ás mãos de V. Ex . o mappa demonstrativo da receita e despeza da Província, desde a execução do Acto Addicional,
até o exercício de 1881 á 1882.
E' adaptado neste thesouro o systema de escripturação e contabilidade por
exercido ou anno financeiro,. Julho a Junho, contendo· nove mezes addicionaes,
ou complementares, Reg. de [23 de Fevereiro de 1848.
Os creditas são abertos pela Presidencia, de: conformidade com a lei n. 452 de
3 de Novembro de 1857, e são transportados ou annullados, de conformidade com
o Reg . de 1 de Julho de 1852.
Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Ovidio João Paulo de Andrade, M.
D. Presidente da Província .- O inspector, Antonio Emiliano de Almeida Bmga.fll

Conf. No impedimento do Secretario.
Roberto A . Colin .

__......,_

MARANHAO

Tabella demonstrativa da Receita eDesneza 1la Provincia 110 Maranhão, 1les1le a execn~ão 1lo Acfo Addicional até oexercicio de 1881 a1882
......
w

NUMEROS E DATAS
DAS LEIS DE ORÇAME NTO

"'Gc

RECEITA

DESPEZA

G

~

;.<

OBSERVAÇÕES
Ofi ÇAD .\

ARRECADADA

ORÇADA

"'!

l.4 do 15 de i\'! aio do :!8:35.
Idem , i do m.. .. . ...... .. . . ..
32 do 29 do Julho do ! 836 .
52 de 1, do Ago sto do 1837.
80 do 27 do Julbo do ,>13889 do ·16 d o Ju nho do 18'<0 .
99 do H>de Ju nho de 1 ~'>0 .
H 7 uo 1 do Ou t . do :1.84!.
:!52 do :l9 do .Julh o de :!8'>3
:18'' do :LG do No v. do :!8\3 .
197 do 29 de Agns to de 18!,1, ,
205 do 2r. uo J ulho do !81•5
22} do H do Sot . do ! 81,6_
2:J1, do 20 do Ago>to do i 8r..7.
21•9 do 23 do Out. de 1848.
272 do 21 do Dez _ do 1849.
29! do 9 d o Dez . de :1850.
312 do 21, d e NoY. do 1851.
332 do 1.1• do Out. do 1852 .
339 d o 23 de Dez. do 18;i3.
367 de 2'• do Julh J do :l8 i4.
401, do 27 de Agosto do i 85G
440 do ti do Sot. do :l856 .
450 de 2 do No v. do 1857.
500 do 2:l do J ulho d e :1.858.
5'H do 30 do J ulh o do 185.1.
:i70 do 11 do Jul ho de 186.
609 do 21. do So t. do 186 l.
630 do 5 do Dez . do 1862 .
687 do 25 do Ju n ho do 186'> .
722 do 25 da Julho do :186'>
747 d o 3:! do Ju lho de :186.1.
793 do 13 do Julh o do :1866
83 1 do 1.2 de Jul ho do ! 867.
! dom, idem . .... . ... _.......
909 do ·18 do .J ulh o do 1870
980 do B do .J ulho do 187!.
:1006 do 27 do Junh o do 1872
i U45 do 26 ti o Jul ho de 1873 .
W90 de !.i do Julho do i 874
! ilO do 12 do Agosto do 1875
H 55 d o G elo Sc t. do :1876 .
H R8 do 22 de .J un ho do 1 ~78 .
H 8J do :L2 do Jul ho de 1878 .
Jdom, i de m_ .... .. ...........
Idem , i dom.... .. .. . . . .. .. . .
121,.6 do 12 do Maio do :l88:l.

SUPPRgiENTOS

!835 -183 6
1836-!837
1R37-i838
:!838-1839
i839 -184J
1840-18H
:!841-:!81>2
! 842-·1843
:l81>3-:l844
:l844-:l8'•5
:l81>5 -:l846
! 846-181•7
1847-:!81,8
1848-1849
i 8'•9-1850
1850 -!851
!.851-1852
1852-1853
•1853 -1854
:l 854-:l855
:l855-:l856
! 856-:!857
1857-i858
:1858 -1859
1859 -1860
:1860-186:1
i861.-:lti62
:l862 -i 863
i 863-18GI•
1864 -1865
1865-·1866
1866-!867
1.867-1868
1868 -1869
·186J - 1870
·1870-!871
:1.87! - 1872
1.872 -:1873
1873 -1874
i814-i875
1875 --1876
i S76 -i 8i7
1.877-1878
!.878-:1879
:l879-:L880
i880 -188:l
! 881-1882

74: 4H iJOOO
64:1278000
:186: 068ã000
229: 860b000
231:8605000
3-10: 634$762
269 : 078,j2'>7
276:!33$945
237 : 5055463
237: 505$463
! 9:1: 507$41,7
20ü: 864$209
2!2 :977,5020
2\16: 150898'>
293:093571,0
270:836&795
246: 754S380
260 : :lS:l$410
262: 186E050
250: 000,5000
304: 528,)00)
390:2398100
t,LO :OOOSOOO
500: 0008000
550: 0008000
1,80: OOO,iOilO
485 :925,5920
495:5918763
4~0: 9408000
562 :660,$000
553 :5-1015000
5'>7: 830,~000
575:2818000
51,1: i76S'•40
5H:7 7üBH0
7t.!: 680891·3
752: 9068000
738 :443!)800
854: 854,$000
83·1: 290~000
655 : 6718000
805 :23:í,4000
752:712$000
760: 5228000
760 :522$0JO
760 : 522SUOO
700: 700,5000
20.!122:46780>4

! 53: 72-18505
22-1: 68J861>4
ll l8 : :l568824
209 :2938508
!32 : 623,í:5S3
226:t~o2 2S061
242 : 3008460
280: 53 781>97
266 : 276514J
175 :867~4 0~
269: 229i 932
276: 6:12~01, 8
364 :U 7S835
281: 265,12·19
277 :6788765
317:1.368867
283: 4 89~·1 63
291: 3578858
342 :362,$6\.8
41,6 : 7 5 -1,~603
603:574840-I
656: 559,$'>69
568: 331,,$41,6
574 :!5-18363
' 543: 7625689
556 :523$554
478 9368007
567 010,ji60
745 505 J8~4
685 499,$-158
645 61•2$994
708 386$803
658 879,j38:l
861, 6835096
764 -164$751.
781 96'>fl:l82
732 613;$61,9
633 2:LO,s9GO
l:i82 656,$759
835 333$7 1:1
745 3GO,t;614
77!> 16í,ji>G5
709 2 l7S292
747 2925190
770 3:!!, 1J890
756 6068208
720 t,68J 632
1

24.087 :012.5652

I

281: 728$960
298 : 655~200
30·1: 355,9200
298 : 200896(1
281.: 0:13,)040
283: 40il(020
29:1: 03:1,$020
3:17 : 5-16S500
2il>: 642,$000
21,5:751Q6H
216:022,$000
291: 829,S0-12
226 : 755$450
201:427811>5
318 :093$7t,O
270 :836$795
268: 619,;{ül.7
268: 5398250
270: {86,$050
325: 79:lb791>
535: 460$818
708:6863266
682 :261E301
. 725: 097,)863
631.:7678568
636: 1l:i5$330
60:í :680,$178
6-15:329,5669
653: 4271J681
698 :9685275
726: 591,S078
sou :7658'•75
731.:7763539
873: 785,)880
654:-169,5239
71.-L: 680,$943
79!: 973,$558
738 :510881·8
8'>5: 8015935
899: 9568066
794: 775,1000
769: 61•6$931
75 1: 650,)929
760 : 522,)0UO
760:5228000
760: 5:.!2,5000
100 :7005000
1

25 .!.36: 6125794

EFFECTUADA

! 5:!:9078242
1.91.:5361$940 ·
310 :9861J258
205:13551,45
:1 31:9578983
223 :093,$626

239:6 -16,)8~0

272:8015999
240:395891•0
!.70 :807832;;
257: 39581>49
276 :559,59:1-l
325 : 99i8Mí7
277: 9728259
255 :3238672
287: 3388629
280 :083S095
269:356578'>
3H:i00,)1>7i
399:6593688
1,88: 63·1,;!356
584 :7143192
5! 8:928j 315
57i:981Sl 55
531< 895837:1
531o: 581$525
1,76: 695J:i88
539 : 6 31,,~ 2 46

629:524,}869
619: 41>9,)776
624: 987{j789
70:1 :004,)~3 3

657:916,)847
860 :i06/,V>85
705: 136,~49 6
750:905!J748
723: 359,$702
707: 347,5'•96
882:656B759
835 :33387Ji
869:223,$026
767:768,)543
7 1.8 : i 7 8~0i9
7 46 : 563 ~85 1

739:38'•5013
71,7:407$383
699 :853,5500
1

DO GERAL
GOVERNO

Na receita a rrecadada ostá incluida a quantia do .• , .. .
Ide m, id em ... ...... .... . ... . - ... ... ...... . ...... . ... .
!dom, i dem . ... .... ... . .. - ... .. ... ..... ..... .... ...... .
ld ern. idem .... . ... ,, ... ..... .. , ...... . . ..... . .. . . ... _
!dom , irl om- ....................... . .. . _, , , . .. ..... . . .
I dom, i dom ..... .. .... .. . . ...... _.. . .... ............ -. _
Idem, id em .. .. ....... . .. .. .. - ....... . .. ... .. ... ..... .
I dom, id em._ ....... .. . .. .. .. ......... . .. .. .. . . . . .... .
I dom, i dem .......................................... .
!dom, idem .......... .... .... .. .. ............... .... . .
!dom, i dom ..... . . .. ..... .. ...... ..... .......... .. .. . .
Idem , id em .... . ........... .. ... . ... . ..... ... , .... .. . ..
Idem, i dom .......................... - ............. .. .
!dom, id em ... . ... ...... .. ......... . .... ....... .. .... .
Id em, i dem ..... _.... .. . .... .. .......... ... .... .. .. _..
!d om , i dom ... .. ....... ... . .... .. .. . ........ . . . . . .... .
!dom idem .. ....... .. .. .. .. . ..... - .. .......... . .... ..
Id em', i dom ........... . .... . ..... . . . . .. .. . .. .... . .. ... .
Idem, id em_. . ... . ... . . ... - ..... .. .... . .............. .
Idem , i do m . ............ · .. . . . . .... . .. ... ... · . . ... .... ·
!dom , id em . . . ......... .. .... . .. .. . . . . ............ · ..
Id em, i de m .. .. . .... ... .. .. _- ......................... .
Idem, id em . ........... . .. .. . ....... . ... , _, .... .... .. .
I dom, i dom ........... .. .. . .... . .... .... ..... ... ...... .
ldoiu, i dom .. . .. .... . ...... .... .... .. .... - ... .. ...... ..
! dom, i de m . . ..... ... .. ........ ..... .. . .. . ... - ... .. . . .
!d om, i dom ... . ............ . .. - .. . ...... . . . . ....... · · •
id em, id em ................. - ... . .. .. ..... . ... .. ..... .
!d om , id em .... .. .. .. . - . .... ...... _.. . .. ... . .. _.. .... .
Id em, id em . ......... ... ... ........ . .... • . .... · ... .. . ·
!do m, i dom . ....... .. . ... . ... ... .. ..... ... . .... ·. - .. - ..
I do m, idem ...... . ............. - .. .... . ..... .... ..... ..
! do m, idem . ........... .. .. , . .. ....... . .. ..... .. .. . .. .
!dom, i do m . .. .. ... .. .. . ........ . .... . .... . . . ..... . . .
Nos to oxe rcici o vigorou a I oi n. 83 1. .... ........... . .. .
Na receita a rrecada da está inclui da a qua ntia do ...... .
I dem , i dem .. .. . .. .. . - . .. . ........ . . . ... .............. .
ld olll , i dem .. . ... ...... ..... . .... ....... .. .. . .... .. ..
Ide m, i do m .. . ..... - . ... . .. . ... - .... . . .. . . . . ... . . .... .
Ide m, i do m .. . .... ..... .... ... ...... .... . . .......... . . .
Idem, idom . .......... : ......... .......... . .......... .
I dem, i do m ... .. , .. . . . . .............. .......... .. .. ... ..
Vigo rou nosLo oxorcicio, om sua maio1· parLe, a loi n. U J5
Na roceila a i'J'ocadada está t oclui da a q ua ntia do ...... ,.
Vi goro u uesto oxe roicio a lei n. :ll89 .. ......... ... .. ... .
-I dom , i dom .... . - ....... . .. . - ........... . . . . ..... . .... .
Na rocei La ai'J'ocada est á inclui da a qu antia do . .. ... , ..

23. :L2t.:t88,) tn

98: 843,~000
39:000~000
H3:000~000
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PROVINCIA DE MINAS .GERAES

14

MINAS GERA ES
Disposições legaes que regulam a organização do :orçamento

í

I

Pela lei n . 14 de 28 de março de 1835 6 formada a Receita Provincial de todas
as rendas declaradas provinciaes e as que de novo o fossem pelo Poder Legislativo
Geral. Consiste actualmente na contribuição dos seguintes impostos :
3 °lo sobre generos de exportação.
4 °1 0 sobre café exportado.
6 oI o S<?bre generos de exportação e criação .
Imposto de industrias e profissões.
Sello de heranças e legados.
Novos e velhos direitos provlnciaes.
Emolumentos de secretarias .
Registro, transmissão e venda de escravos.
Escravos em serviço de mineração .
Commercio de escravos.
Venda de bilhetes de loteria.
Taxas itinerarias.
Sello e emolumentos de patentes da guarda nacional.
Imposto sobre o ouro.
Imposto sobre o sal.
Pedagio.
Imposto de transito nas estradas de ferro construídas por emprezas particulares.
Renda extrnordinaria.
Multas por infracções de leis, regulamentos e contratos .
R.estituições e reposições .
Juros de quatro opolices doadas á província.
Auxilio dos cofres geraes á força policial.
Cobrança da divida activa .
1110 oI o das transmissões em linha recta.
Heranças e legados de pessoas residentes fóra do Imperio .
As diversas leis que estabeleceram e crearam estas imposições têm sido por
muitas vezes modificadas no decurso de 1835 até o presente e algumas são creações de recente data .

-
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Limito-me apenas á citação das que r(3gulam actua l m~nte a cobi'Bnça dos impostos que constituem a receita provincial.
O imposto de 3 e 6 °/o sobre os generos de exportação é cobrado de conformi -dade com as tabellas Me N annexas á lei n . 2892 de 6 de novembro de 1882 . O de
4 o;o do café exportado em virtude do art. 6° da mesma lei, em vista de uma
pauta org·anizada trimestralmente, de accôrdo com o preço médio desse genero no
mercado de exportação da côrte.
O imposto de industrias c profissões é estabelecido pelo art . 6° da lei n. 2815
de 22 de outubro de 1881 e regulamentado pelo Reg . n. 95 de 5 de dezembro do
mesmo anno.
A cobrança do sello de heraqças e legados é observada pelo Reg . n . 74 de
28 de dezembro de 1875, em virtude do art . 18 § 11 da lei n. 2181 ele 25 de dezembro
elo mesmo anno, e as alterações do art . 7° da lei n. 2545 de 31 de dezembro de 1879.
O imposto de novos e velhos direitos, pela tabella n. 2 annexa á lei n . 2881 ele
25 de novembro de 1875 e alteraÇões da lei n. 2476 de 9 de novembro de 1878 e
2716 de 18 de dezembro de 1880 art . 8. o
O de emolumentos das Secretarias, pela tabella - C - annex a á lei n.-2024 ele 1
de dezembro de 1873, e alleração da lei n . 3117 de 1883, quanto ás patentes da
guarda nacional.
O imposto de registro, transmissão e ve nda ele escravos, pelo Regulamento
n . 91 ele 22 ele janeiro de 1883 e Regulamento de 24 de dezembro de 1869 .
O imposto de 2"'000 sobre cada escravo empregado em serviço de mineração estabelecido pela lei n. 2024 de dezembro de 1873, fo i modificado pela lei.n. 3117 ele outubro
de 1883, substituindo-o por 5 o1o sobre o valor dos contrutos de locação de escravos
em pregados naquelle serviço.
O de commercio de escravos, pela lei n . 2024 citada e 2716 de 18 de dezembro de·
1880.
A venda de bilhetes de loteria está sujeita á contribuição de 80$000 pela lei
n . 2892 de 6 de novembro de 1882 .
Taxas itinerarias . Esta contribuição comprehende as taxas impostas ao transito de animaes em estradas de ferro , tabella A ela lei n. 2476 de 9 de novembro de
1878; transito de carros e animaes em outras estradas, tabella citada, taxa de 33 rs.
por kilogramma em relação ao peso das cargas que conduzirem animaes e curros
que trans itarem pelas estradas desta com outras províncias, e 3 rs . por kilogramma
ao peso dos generos sujeitos ás imposições de 3 e 6 °/o de exportação . Lei citada e
n . 2716 de 18 de dezembro de 1880; e fina lmente 5$000 sobre introducção de bestas
novas .
O imposto sobre o sal fo i estabelecido pelo § 3° do art . 4° da lei n . 2476 de 9 de
novembro de 1878 e pelas disposições do Regulamento n . 83 de 20 de março de 1879 .
Imposto sobre o ouro . E' de 1 o1o por gramma calculada no valor de 1$000 de
todo que fôr extrahido das minas nos estabelecimentos que tenham mais de 25 trabalhadores . Regulamento n . 80 de 23 ele março de 1878 e lei n . 2815 de 22 de outubro
de 1881, e§ 2° elo art. 4° da de n . 2476 ele 9 de novembro de 1878.
Passagem nus estradas de ferro construídas por em prezas particulares é imposição oreada pela lei n. 2716 de 18 de dezembro de 1880 e n . 2892 de novembro de 1882 .
A renda extraordinaria, multas, resLituições e j ums de 4 apolices provinciaes e
cobrança ela divida activa figurão em todas as leis annuas do orçamento .

.<'
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O auxilio pelos cofres geraes á forço policial.
A lei n. 2181 de 25 ele novembro de 1875 iBcluiu pelo prim eira vez no orçamento
este auxilio, que é actualmente de 39 :500 annuoes .
Sello e emolu mentos das patentes da guarda nacional fazem parte da renda provincial, ex-vi do art . 2° el a lei geral n. 2395 elo 1° ele setembro ele 1883.
Imposto ele 1/10 °/o sobre as transmissões em linha recta, foi estabelecido pela
lei n . 2892 ele 6 ele novembro de 1882 art. 26, e bem assim elevado a mais 6 °/ 0 o elas
heranças superiores a 3:000 quando recahirem em pessoas residentes fóra do
Imperio.
São estas as fontes de receita e os leis que regulam a cobrança de impostos cujo
orçamento é annualmente organizado pela Directoria de Fazenda e pelo Presidente
ela Província apresentado á AssemJ1léa Provincial qu e o converte em lei depois
de discutido, modificado e approvaclo.
A despeza publica é igualmente fixad a annua lmente pela Assembléa Provincial
sobre orçamento apresentado pelo Governo Provincial e comprehende actualmenLe a
manutenção dos serviços constan tes elas seguintes rubricas :
REPRESEN TAÇÃO PROVINCIAL
Subsidio aos deputados .
Inclemnização pelas despezas ele viagem.
Pessoal ela secretaria ela assembléa .
Tachygraphia .
Publicação de annaes e debates.
Expediente .
Acto religioso ela installação .
SECRETARIA DO GOVERNO
Pessoal.
Expediente .
Gratificação ao official de gabinete.
INSTR UCÇÃO PUBLICA
Pessoal ela inspectoria .
Expediente.
Curso de pharmacia.
Lyceu da capital..
Externatos em diversas cidades .
Escolas normaes .
Pequenos lahoratorios annexos ás cadeiras de sciencias naturaes.
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Escola primnria na cadeia da capital.
Cadeiras de instrucção primaria .
Livros e obj ectos a meninos pobres.
Mobilia e utensilios para externatos e escolas normaes.
Gratificações extraordinarias a professores.
Bibliothecario da capital.
Escola agrícola da Itabira.
Assistencia a alumnos na escola de minas.
Auxilio a seminarios e casas ele educandas.
Auxilio a collegios pRrticulares.
Reel acção da C hronica ~Mineira.
FORÇA PUBLICA
Pessoal elo corpo policial.
Expediente.
Cavalgaduras .
Remonta ele animaes .
Tratamento ele praÇas .
Aquartelamento e luze$.
Concerto ele instrumentos .
Gratificação a praças reengaj a das.
Pessoal da guarda urbana.
Expediente elo quartel .
ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RENDAS
Pessoal da directoria de fazenda .
Expediente.
Pessoal das Recebedorias.
Aluguel de cosas para Recebedorias.
Papel para cadernos de conhecimentos.
Porcen tagem a collectores e escrivães .
Conducção de fundos publicos.
P as s ::~gern em estradas de ferro e telegrammas.
Contencioso provincial.
Custas j udiciarias.
Fiscalisação de arrecadação.
OBRAS PUBLICAS
Pessoal da Directoria.
Expediente.
Conservação de estradas .
Estradas, pontes, cadeias, etc .

-
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SAUDE PUBLI CA
Auxilio a hospitaes e casas de caridade.
Illuminação publica da capital.
Aposentados e reformados .
Festejos nacionaes .

.

;

DIVIDA PASSIVA
I

Juros e amot'tização de apolices .
Juros e amortização de emprestimo .
Exercícios find os .
DESPEZAS DIVERSAS
Presos pobres .
Indemnização em leis especiaes.
Dotação a orphãs pobres .
Adiantamento a empregados para o monte-pio.
Publicação de actos officiaes.
Diligencias policiaes .
Eventuaes .
Até o exercici o ele 1863 - 1 86~ as leis de orçamento nem sempre d_iscrim inavam nas
rubricas as quotas que eram ahi destinadas aos diversos ramos ele set'viço contem plados em cada uma . Tal discriminação só começou a apparecer minuciosa e
completa na lei n . 1184 de 25 de junho ele 1864, relativa ao exercido de 1864-1865 .
Subsistem hoje as seguintes disposições sobre os creditas · constantes da lei de
orçamento:
A despeza provincial será effectuacla nos tel'mos ela distr ibuição e dentro dos
limites prescriptos na lei do orçamento. Exce1)tua-se:
1. 0 A que, autorizada em disposição geral ela lei de orçamen to, não tem rubrica
propria ; podendo, neste caso, effectuar-se pelos meios Ot'dinnrios.
2.0 A que é contratada ou ordenada por conta de cred ito em vigor, o qunl neste
caso fica subsistindo por todo o tempo em que se executa o respectivo servi<;o .
Lei n. 2024 de 1o de dezembro de 1873 art. 21, e 2314 de 11 de julho de 1876 art . 17
§§ 1o e 3. 0
'
No decurso elo respectivo exercício pod em ser elevadas
as verbas, mas sómente:
(1°) por positiva disposição de lei, augmentando-lhes o valor; (2°) accrescimo de
clespeza decretada com a clausula - desde jó. . ·
As leis ns . 1184 e 1215 de 25 de j.unho e 24 de agos to de 1864, art . 4° § 2°, !'eproduzindo disposição anterior, concediam a ubertura de creditas s upplemen taret:,
sempre que fosse esgotada qualquer verba do orçamento e o servi ço publico o
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exigisse, mas estns disposições têm soffrido diversas modificações, como se passa
a mostrar.
O governo, porém, não podia usar da autorisação relaliva aos creditas supplementares, senão com a limitação de 40 o I o de accrescimo sobre cada uma destas
verbas, nem exceder de 150 :000:"' o valor total dos supprlmentos. Lei n. 2892 de 6 de
novembro de 1882, art. 3° § 1. o
Mas pela lei n . 31'17 ele 17 de Outubro de 1883 art. 3° foi excluída a limitação dos
40 o1o para o ·exercício de 1882-1883 e elevada a 200 :000$ a im portancia maxima
de todos os creditas supplementares para o ele 1883-1884. Por esta mesma lei só são
am pliaveis os creditas das seguintes rubricas :
Expediente da Secretaria do Governo .
Remonta de animaes e conservação de arreios.
Expediente da Dleectoria de Fazenda.
Pessoal de Recebedorias, papel para impressão de talões, poreentagem a Collectores e Escrivães, estrad::~s, pontes, juros e amortização ele apolices, e presos pobres.
Segundo a disposição do art. 23 da lei n. 2545 de 31 de dezembro de 1879, serão
designadas nas leis annuas pelos numeros e respectivas inscripções as verbas,
para as quaes podem ser concedidos creditas supplementares e, conforme o paragrapho unico do mesmo artigo, nas disposições geraes das mesmas leis; serão
igualmente mencionados os creditas especiaes, realizaveis por meio de operações
de credito, que tiverem de vigorar durante o exercido.
Os Cl'editos em leis especiaes para serem effectuadas as despezas nelles votadas
dependem : 1o, de haver na lei de orçamento rubrica propria em que possam ser
classificados; 2°, de não estar completamente distribuído o mesmo credito - Lei
n. 2716 de 18 de dezembro de 1880, art . 5. 0
As disposições permanentes da lei de orçamento que não importarem augmento
de despeza ou diminuição da receita, obrigam, como as demais leis e resoluções
provinciaes, nos termos da lei n. 1 de 9 de março de 1835, lei n. 2815 de 22 de
outubro de 1881, art . 5. 0
TRANSPOSIÇÃO DE VERBAS
Pelo§ 4° do art. 18 da lei n. 2314 de 111 de julho de 18:76 era faeultado o transporte para as verbas insufficientemente do.tadas e supprivei's, as sobras daquellas
em que se tivessem verificad0> economias . Esta disposição, porém, fot revogada
pelo art . 20 da de 14 de novembro de 1877 (lei n . 2438).
Contadoria da Directoria da Fazenda Provincíal, 19 de fevereiro de 1884. - O Contador, Joaquim Cyriaco Ferreira da Silva.
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IVIIl'f AS G ERAES
Tabella lla Receita e Desveza e [los orçamentos [la Província [1e Minas desde a execução do Acto Alldicional, or[aniza[la em virtmle
.
[1e on1em do Governo em .otficio n. 39 [lB 2~ íle Novembro de 18~3
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gXEI\ CIC IOS

LEIS DE ORÇHIE.'ITO

HECEITA
OR Ç ADA

I~E CEITA

LEIS DE

AHRECADADA

OHÇHIE~1TO

n es PEzA

~--=== 1 -

1 8~5-1836

1.836-1837
! 817 - l83R
1.838 -1 819
1.839 -18/,Q
18'o0-I8H
184 1- [R1,2
! 842- 1843
!8 ',3-! ~ 4\.

18t.l. -·1845
! R4;; ··1846
i 8'o.G-·1847
!847 - IRI,8
1848 -·18'·9
181,9-!850
1850 - 185!
185 1-1852
! R:l2 -!853
1853-·1854
•1854 -:1855
18 55- !~56

1.856- ! 857
1857·1858
l8õ8 -F59
!859-! 860
!860- ·186!
! 86i-lS62
!862-!863 .
1.863 -1 86'•
•186'•··1865
! 86'i -1866
!866 --LR67
!867-!868
!868- •l86a
1.869-!870
1870- ·1 8H
·1 87! -1872
i 87 2-·1Ri:l
1.873 -1 87'•
1871• -·1875
1875 -1876
1.876- ! 877
1877-1878
1 ~78-! 879

1879- IRSO
!880 -1 88 1
1.881.-1882
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Nilo houvo orçamen to, .... . .. .. ... ... ...... .. ..... . .

..... . .. . .. . ........ . . . . ... ... .
•
>
•
....... ... .. .... . .... .. . .. .... .
Lei n . H3 do 15 do .Junho do ! H38 ..... . .... .. .•..
Lei n . 15'• de 9 do Abr il do I 839 ...... . .... • .....
Le i n . ! 87 de 5 do Abril do 1840 ......... ... .... .
Loi n. 2 16 do !3 de Ab ri l do 18/d .. . ...........•..
Lei n. 234 do 2S do No v. de !8'•2 . ...... .... .. . . •. .
Lei n . 25 1 do ~O do Junho do !843.. .... . . . .... . .. .
Loi 11. 275 de 15 de Abril do 1841,... .......... ... ..
Loi 11. 281 de !2 do Ahr il rio ! 845 .......... .... .. .
Lei n. 306 tlc 8 rJo Abril do 181,6 ............ . ... . .
Lei n. 329 do 3 d o .~br il do i8t,7 . .......... .... . .
Art. •15 da ultima lei ci lada ........ .. .... ... .... .. .
Lei n . 431, d<• !9 rl e ü nt. de ! SI•S ............ ..... .
Loi 11 . 1,57 do 26 d o Abril do 1830 .... . .......... ..
Lei n . 5!0 do 3 do J u lh o Jo 1850 ... .. .. .... .... ..
Lei n . 570 do -10 do Out. d e 485-1. ....... . ....... ..
Loi n. 6 ' 6 do 22 do Ma io do 1852 ....... ........ . ..
Lei n . 660 de 20 do Ju nho do ,[853 ...... ........ ..
Lo i u. 699 de H·l do Maio do ! 851, .............. .. . .
Lei n . 73 3 d o 23 do Ma io do ·1855 .... ....... .... ..
L ei n. 7'1! do 20 d e Ju nho do ·1856 ........ .. .. " '"
Lei n. 846 do ! 5 do Julho do ! 857 .......... . ... . .. .
Lo i n. 869 do 5 .1o .Ju nho do :18 58 ....... .·.. .... ..
Lei 11. !009 rio 2 de .J ulho rio 18:í9 .. ..... . ........ .
Loi n. 1.063 do 5 de Out. de 1360 ........ ... ..... ..
Lei n. H 04 do ·16 de Oul. do 1.86-1.. .. ............ ..
Lr.i n. i-!1.5 do 3 do Ont. de 1862 .......... ...... ..
Loi n. il8 '• do 2!) do Junh o do 186'• ............... ..
Loi o . 121!í de 2 ~ de Agosto do 1864.. ............ ..
Lo i n . 1.267 do 2 d o .Janeiro do 1866 . .... . ..... ... .
Loi n. ! 375 do 14 do Nov . d e 1866 ........ ...... .. .
L oi u. ll.23 d e 21, d e Dez . do 1867 ................ ..
Lo i n. 1601 do 30 do Ju lho do ! 868 ...... : .... . .... .
Lei n. 16 15 do 28 do On t. do 1869 ......... .. .. . .. .
Lei n. !7t.i do 8 tlo Out. do !870 . .. . ......... . .. ..
Loi n. i SH tlo 10 d o Out. do ·187 1 . ... c......... . .. .
Loi n. ! 8<~ 5 r! c 19 de .lu lha de ! 872 ......... . ...... .
Loi n . 202'• do 1° do Dez. do 1873 ...... . .... . .. .. ..
Le i n. 2 1·12 d e 8 de .Tanoiro de -1 875 .. .. ...... ... .. .
Lo i n . 2·1Ri do 2:; do No v. do 187<i ................. .
Lei n. 2311, do Jl d o J ulbc de 1876 ....... . .. .... ..
Lei n. 2438 de!!. de No v . do 1877 .. . ....... ...... ..
Lei n. 2176 do a do Nov. do 1 ~7 8 . ......... ... .... .
Lei u . 25\5 do 31 d o Dez . do ·1879 ...... .. ........ ..
L oi n . 27!6 do 18 de Dez. do 1880 .. .......... . .... .
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183
:142
1, 07
395
43-1
68o
671
í88
1.106
892
7117
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8 15
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1.037
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922
i.196
1.!31
1..623
1.196
1.186
!.!25
1.188
!.098
773
-1.383
1.842
1. 426
L7H5
1.578
1.8:17
-1.803
18) 2.466
10) 2 . 553
( 20) 2 . 609
2.-176
2.622
(") 2.846
(' ' ) 4 .31 3
(2 3) 3.856

71,3 §997 Lei n.
H de 28 do Mao·.~o do 1835 .. .. ........... .
092 ;2 [9 Loi "·
1,9 ·do 8 do Abri l do i b36 ... .... ... .... . ..
67 5 ,~83'• Lo i n.
80 do !.3 rle Abril do ! 837 . .. ............ ..
526,)862 Le i 11 . 1-13 do 15 do .J unho de ! 838 .... ..... . ..... .
n-105234 Le i n. Hil• do Q do Ab ril tle 181!1 ........... . .. ..
8!l6M68 L oi n. 187 do 5 cto Abril do i8I,O .. ... .... ..... ..
61 Ya6S9 Le i n . 2 16 do 13 do Ahnl do l 8H ... ............ ..
Lei 11 . 2~4 do 2 :) do No v. do i 84:l .... ..... ..... .. .
353S98! Loi n. 25 1 do 2) de .Ju nho d e ·181,3 . .... ....... .. ..
7448961 Loi n, 275 do iJ de Abril do 1% 4.. .. ..... ....... .
676H620 Lei n . 281 do 12 do Abril rio 181>5 ......... .. . .... .
55~54112 Lei n.
306 do 8 do Abril do 18t.6 .. .... .. . . .. . .. ..
I-!Oj 350 Lei n. 32 J d o 3 de Abri l do 1St.7 ... . ...... . .... ..
3B?S·J 48 Art. 15 d a ultima lei citada .............. ........ ..
800!J384 Loi n. 1,.31, de 19 dó Out. do -181,~ ............... ..
4'•\'J982 Loi n . 1,57 do 20 d e Abri l do ! 8ii0 ............ . .. ..
<i 1 3,~35~ Lei 11 .
510 d o 3 do Julho d o ! 850 ....... .. ...... .
9 ~ 6S392 Lei n. :;;o de W do Ou t. do 1851. ...... ... ..... ..
321fl385 Lei n. 606 de 22 d o Ma i0 do -1 852 ... .. .. ......... .
89RS56 0 Lei n. 660 do 20 do .Ju nho el o I SJ3 . ........ ..... · .
6185387 Loi n. 69~ do 3! do i\'! a io do 1R51, ............... ..
7 52~062 Le i n.
73 3 de 23 elo Maio d e ! S:i'í ............... ..
79iE·19!l Le i n . 791 do 20 do Junho do ·18o6 .. . .......... .. .
0678571.. Lei n. 846 d e -15 de Julh o do 18m ...... ........ ..
631,,\092 Lei n. 869 de 5 do .Junho dn ! 858 .. ... .... .. ... ..
5:l!f!04i Lei n. 100a do 2 do Julh o d o 1859 ............ ... ..
1, ~3 .)7-10 Lo i n. 4063 de 5 de Out . do -1860................ ..
690SH86 Loi o . U 04 do ·IG do Out. do 186!.. ............... .
950.(0~3 Loi n . i1t. 5 do o de Out. do ! 81i2 ....... ... ..... ..
64~ ,~2 6 9 Loi n. H SI,. elo 25 do .!unh o de •1864 . .............. ,
04 4S~" 9 Lei n. 12·!5 do :!2 do Agosto d o ·1861._ ........... .. .
1,61B" 5~ Le i n. 1.26 7 do 2 de .Janeiro de 1866 . ........... ..
67 2ij2) Le i n. ·1375 d e 11,. do Nov. do 1866· ... ...... . .... ..
9S8~61,9 Lei n. 1'<.23 do 21, do Doz. do l867 ....... .... .. .. ..
·1 8~.<406 Loi n. 1601 do 30 d o .Tu lho do •1868 ....... ........ .
a47iJ'o60 Lei n . 16-l:í d o 28 do Out. do i8fi9 ............... ..
804,S035 Le i n. 174-l do 8 do Out. do 1870 .. .. . .. .......... .
38! ,>939 Loi n , 18H do i n de Ou L. de 187 1. ... . ........... ..
7851$1, ~ 6 Lo i n. •1895 de •J9 d o .l u lho d e 1872 ........ .... .. .. .
t.66,j5\2 Loi n . 2024 do 1° do Doz. do !873. : .. ......... . .. ..
0880088 Lo i n. 2-11'2 do 8 do .l ano iro do {875 ............. ..
t70 .;71i!, Le i n. 2181. do 25 do No v. d e 1875 .. .... .... ...... .
9768 170 Lei n. 23 14 de U do Julho de 1876 .. ......... .... ..
533J5·12 Loi n. 2138 do !4 de No v. do •f877 . ...... ..... . .. ..
264 ~87t.. Lei n. 2476 d e
d o Nov . de 1878 .. . ............ ..
oa ~,\'686 Lei n. 25'.5 doM do Doz. do ! 879 ................ ..
0~8.)033 Loi n. 27!6 do !8 do Dez. de 1880 .......... ..... ..

60,542: I. 72SI,28
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53. 970:033$599

697: 1.
8õ6: 39!
23 ~ : n3 ..
727: 3i0ó893
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(1 8) 1..129: 3 09,\21.~ J
i. 1.34: I {0/J70 L I
i .f/a/~ : 042$G6 ·L
1.. 399: 531t672
1..11·5: 1112,)099
L 1 03 : 47! ~032
1.. n;;7: 835,~367
! .02 1: 87 1 ~5 07
i .426 : GU ,~OO'•
i. 399: 040})0:19
i. 302 : 9l3,~ l02
I . 579:337 ~'o 56
i. 7:i7: 1ií2}J;í 32
2 . 32\ :0438740 '
2. 025: 465,~257
(l O) 2. 228:t,:i31í 0J5
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I

L 865 303,(807
2. 096 : 4~8,1249
2. ! 77 : !l-JnS6'•3
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217 :372 :2i7
1.80 : 413,~0í7
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361.:!77 S254 (a)
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(2 1) 2.7i0 :76-1 592l

(")

(23)

("')
(2 •)

2. 2t.5 :ii~ 0 < 2l!
2. 1.21,: 7003806
2 .90H : 2975668
4 . 222 : 007.(061,
3. 938: 239$68!

60.098 :770$21.9
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Observações relativas á receita

(1) Na receita arrecadada no exercício de 1835 a 1836 estão incluídos 188:713$000 recebidos
do cofre gera.!, como supprimento, em vit·tude do art. 82 da lei de 21 de outubro de 1832.
(2) Na. r eceita arr ecadada no exercício de 1836 a 1837 existem 131:308$074 recebidos do cofre
geral, como supprimento, em virtude d.t lei de 22 de outubro de 1836.
(3) Na receita arrecadada no exerc icio de 18:37 a 1838 acham-se incluidos 241:825$239, sendo
80:000§000 de supprimento do cofre geral, conforme a lei de orçame_nto g eral de 11 de outubro de
1837 e ordem do Thesouro de 14 de outubro dito; 32:820$000 de emprestimos por bilhetes de credito
em virtude da lei provincial n. 49, 128:909$792 de ditos do cofre geral em virtude do Aviso do
Ministerio da Fazenda de 9 de setembro de 1836, e 95,447 de ditos dos depositas provinciaes.
(4) Na r eceita arrecadada no exercício de 1838 a 1839 estão incluídos 217:931$909, sendo 5:847$388
do emprestimo de depositas provinciaes, 46 :384$505 de supprimento do cofre geral e 165:700$016 do
emprestimo para a construcçãoda e s tr ~J.da do Parahybuna, conforme as leis provinciaes ns. 78 e 103.
(5) A renda arrecadada e mencionada no exerci cio de 1839 a 1840, não tendo feito face :i despeza, foi supprida com a. quantia de 216:154$268, sendo: 147:739$ 155 passados do cofre de depositas dos dinheiros do emprestimo para as estradas, 747$860 recebidos de Penna, Santos & Comp.
de saldo das quantias que lhe foram entregues para pagamento de juros e amortização do emprestimo provincial, 13:693$288 de emprestimo de depositas e cauções provinciaes, 228$470 de troco
de notas, e 53:745$493 de supprimento do cofre geral.
(6) A renda arrecadada e mencionada no exercício de 1840 a 1841, não tendo feito face á despeza,
!oi supprida com a quantia de 197:002$901, sendo: 65:550$217 passados do cofre de depositas
dos dinheiros do emprestimo da lei n. 78 para as estradas, 82:948$234, de emprestimo de depositas e cauções provinciaes, 2:884$000 passados do cofre das barreiras por indemnização das
quantias disp endidas uom o pagamento dos juros e amortização do em presUmo provincial, 588 réis de
custas adi an tadas pela Fazenda , e 45:@19 '•852 de supprimento do cofre geral.
(7) A renda arrecadada e mencionada no exercício de 1841 a 1842, não tendo feito face á despeza, foi supp rida com a quantia de 375:180$124, sendo: 34:135$155 provenientes do producto de
bilhetes de creclito emittidos, 75: 959$228, passados do cofre de depositas dos dinheiros do emprestimo das leis ns. 78,103 e 213 parJ. as estradas , 3 :195$525 recebidos do cofre das barreiras por
indemnização do que havia este rece 1Jido por supprimen to, 199:779$747, de emprestimo de depositas e cauções provinciaes, e 62 :098$468 de supprimento do cofre g eral.
(8) Não existem dados p:u a se conhecer com certeza a rece ita arrecadada e a despeza effectuada no exercício de 1842 a 1843, vis to não ter havido impressão alguma de quadros, tabellM,
etc ., em consequ encia da r evoluçãJ que teve logat' por aquelle tempo.
(9) Na renda do exercí cio de 1843 e 1844 a ~ha- s e incluída a quantia de 59:200$000, proveniente
de supprimento r ecebido do cofre g eral, conform e a lei de 30 de novembro de 1841 ; a de 1: 437$930,
de reposição dos dinh eiros de emprestimo para as estradas, e a de 5:51~$525 de emprestimo ·do
cofre de depositas e cauções.
(10) Na receita do exet·cicio de 1844 a 1845 est:l. comtemplaaa a quantia de 29:605$582 de supprimento do cofre geral.

.r

-.
Obse!I'vações relativas á despeza

(

(i) Acha-se incluída na despeza do exerc1c1o de 1836-1837 a somma ele 481$ de indemnização á
Thesouraria de Fazenda Geral de supprimento por esta feito ao cofre provincial.
(2) Idem na do exercicio de 1837-1.838 a de 10:654$187, sendo: 9:913$528 de pagamento de bilhetes de credito e 740$659 de dito de emprestimos á Thesouraria Geral e ao cofre de depositas e cauções
provinciaes.
(3) ·Idem na do exercício de 1.838-1.839 a de 40:775 , sendo: 37:227$ de pag amento de bilhetes de
eredito e 3:548$ de dito de emprestimos do cofre de depositas.
(4) Idem na do exercício de 1840-1841. a de 11. : 092$643, sendo: 2:114$200 de pagamento de bilhetes
de credito e 8:978$443 de dito do empt'estimo_feito pelo coft•e de depositas e cauções.
(5) Idem na do exercicio de 1.841.-1842 a de 1.32:485$734, sendo: 28: 064$'113 de pagamento de bih.etes de credito e 104:421$621 de dito de emprestimo contrahido com o cofre de depositas.
(6) Idem na do · exercício de 1843-1844 a de 1.66:318$253, sendo: 45:427$106 de pagamento de
bilhetes de credito, 97:990$477 de dito de emprestimo contrahido com o cofre de depositas, e 22:900$670
de passagem para o cofre de renda. com applicação especial, proveniente das sobras da respectiva
quota.
(7) Acha-se incluída na despeza do exercício de 1.844-1845 a somma de 222:609$769, sendo :
64:166$663 de passagem para:o cofre da renda com applicação especial das sobras verificadas m, respectiva
quota, e 1.58:443$106 de pagamento de bilhetes de credito.
(8) Idem na do exerci cio de 1.845-1846 a de 464:932$446 , &endo : 94:631 $972 de pagamento de emprestimo ao cofre de deposito e cauçõ es , e 370:300$474 idem de bilhetes de credito.
(9) Idem na do e~m·cicio de 1846-1847 a de 175:579$505 de pagamento de emprestimo ao cofre de
deposi tos e cauções.
(10) Idem na do exercício de 1847-1848 a de 33:987$840 de pagamento de emprestimos ao cofre de
deposito e cauções.
(11) Idem na do exercício de 1849-1850 a de 26:240$289 idem idem.
(12) Idem na do exercício de 1850-1851 a de 55:629$553 idem idem.
(13) Idem na do exercício de 1851-1852 a de 30:447$835 idem idem.
(i-!) Idem na do .exerci cio de 1852-1853 a de 5:683$034 idem idem.
(15) Idem na do exercicio de 1853-1854 a de 3:194$322 idem idem.
(16) Idem na do exercício de. 1854-1.855 a de 1:544$449 idem idem.
(17) Idem na do exerci cio de 1855-1856 a de
346$946 idem idem.
(18) Idem na do exercício de i859-18GO a de 2:248$000 idem idem.
(19) Idem na do exercic io de 1874-1875 a de
200:000$ de emprastimo contrahido com a caixa
economica particular desta capital, e qu e foi applicada a pagamento da despeza com a viação ferrea.
(20) Idem na do exe1·cicio de 1.875-1876 a de 5:557$900 entreg ue a diversos estabelecimentos pios dos
antigos 2o e 7o districtos eleitoraes desta provincia, por conta da de 9:595$ de subsidio cedido para esse
fim pelos ex-deputados geraes Martinho Alvares da Silva Campos e Joii:o R_ibeit•o de Campos Ca.rvaiho, e
bem assim a de 422:0:10$ de emprestimo contrahido com a referida caixa e de apolices emittidas á mesma
para a desp eza da viação ferrea.
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(11) Fig ueam na receita do exercício de 1845 a 1846 56:000$ de cred ito extraordinario concedido
pa!'a as despezas com a estrada do Pat·ahybuna, e que realizou-se pol' me:o de emissão de apolices provinciaes; :15:736 106 de indemnização f~ it3. pelo cofre do barreiras; 257:474$723, producto de bilhetes de
credito; 8:011$360 de sobt·as da renda com applicação e>pecial, recebidas de 1846 a 1847 para pagamento
da divida passiva , e 11:934 ·'540, supprimento re cebido do cofre de depositos.
(12) Na renda do exe rci cio de 1846 ·a 1847 estão contemplados : (I) a quantia de 52:930 060 de emprestimo contrahido com o co f!' e de depositas e cauções; (11) a de 1:828$350 de indemnização fei ta pelo
cofre de barreil'as ; (Il]) a de 42 : 594~534 de sobra~ da r en -Ia com applicação especial, empregadas no
pàgamento da divida passiva; (lV) 07:561$367 recebidos por conta de sobras da mesma renda, do exercício de 1847-1848, para applicação á despeza daquelle ; (V) 28:800$ de supprimonto do coft·e ge ral.
('13) Figura na t•ecei ta de 1847-1848 a somma de 47:987$840 de emprestimo contt·ahi.lo com o cofr e
de deposito3 e cauções, e a de 28 : 800$ de su pprimen to do coft·e g er:>.l.
·
(14) Acha-se contemplada na r enda do exet·cicio de 1849-1850 a quantia de 138 :259$923, sendo:
9:760 · de supprimento do cofre gerJ.l; 47:374 ·710 de emprestimo cmtrahido com o cJft·e de depositos e
cauções, e 81: 125$213 de passagem do cof!'e da renda com applicação especial para pagamento das
despe~ as ordinat·ias
(15) Idem na do exe rcício de 1850-1851 a quantia de 9:760$ de supprimento do cofre geral, a de
38:950$821 de emprestimo pelo cofre de d!3positos, e a de 122:935$532 de dito do cofrd de renda co m
applicação especial para o pagamento ele despezas ordinarias .
(16) Figura na receita do exercício de 1851-1852 a quant~a de 30:447$835 de emprestimo pelo cofl'e
de depos itas, e a de 96:000$ d1 dito do cofre de renda com applic~ção especial para pagamento de
despezas ol'dinarias.
(17) Idem na do exercício de 1853-1854 a de 256:75?.$073 de emprestimo pela caixa de renda
com applicação especial.
(18) Na renda do exercício .!e 1874-1875 acha- se contemplad,t a quantia de 200:000$ ,le emprestimo eon trahido com a ca.is:a economica [Ytrticular desta capi tal , par a paga mento de viaçiio
ferre a.
(19) Idem na do exercí cio ele 1875-1876 a de 431:595$, sendo; 140:000'· de emprestimo co·ntrahido com a caixa economic:J. particular dest:J. capit ti, e a de 282:000$ de emissão de apol ices , pa!'a
serem ambas essas quant ias applicadas rl. viação fer:ea; e 9:595$ ele subsidio cedido pelos ex-dep utados
geraes João Ribeiro d'3 Campos Carvalh<J e Martinho Al vares da Silva Campos, e depozi taclo no Banco
do Brazil, afim de se i' entregue a diversos estabelecim!Jntos da provinci.a por elles designados.
(20) Idem m. do e:.:ercicio de 1876-1 877 a ele ~34: 000$, sendo : 180:000$ de empres ti mo com a
referida caixa, e 254:0:10$ de em'ssão de apo li ces, tudo para pagamento da viação ferrea.
(21) Itlem na do exercício de 1'3 79-1 880 a ele 275:550$ 'ie emprestimo com a referida caixn, pa ra
pagamento de despeza com a viação ferrea.
(22) Idem na do exerçicio de 1880 -1881 a de i. 223 :708$100, sendo : 300:000$ de emprestimo
contrahido com o B:mco do Bmzil, e 229:806~92J de dito cJm a caixa economíca particula r cl ; sta capi tal . _
ambos para cobril'em o deficít verifica'lo no mesmo exe1·cicio; e 693:901$177, valor real de apo lices
emittidas para pagamento de desp eza com a viação fet"r8a .
(23) Idem na do exercício .!e. 1881 -1 882 a de 1. 091:720$, valor real ele . a polices emi ttidas pam
pagamen to ele despeza com a viação ferre a.
Contadoria.da Directo ria ch1 Fazenda Provincial d'3 Minas Geraes, t9 el a Fevel'eit·o de t 8S1. 0 contado1·, Joaqu im Cy1·iaco Fe,·reil·a ela Silva .
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(21) Idem na do exercício de 1876- 1877 a de 1:268$550 entregue a diversos estabelecimentos pios
por conta do referido subsidio, 434:000$ de emprestimo contrahido com a refer ida caixa e de apolices
emittidas á mesma para despeza da viação ferre a
(22) Acha-se incluída na despeza do exercício de 1878- 1879 a quantia de 800$000 entregue "
diversos estabelecimentos pios por conta do sobredito subsidio
(23) Idem na do exercício de 1879- 1880 a de 100$ idem , i clem, e a de 275:000$ de em prcstimo
contr ahiclo com a referida caixa para desiJeza de viação fe!'l'ea
(24) Idem na do exerc ício de 1880-1881 a som ma ele 1. 223 :708$100 de operações de credito para
os fi ns constantes da no ta sob u . 22 ela receita .
(25) l:lem na do exercício de 1881- 1882 a de 1 o089 :548$735 , de operações de credito empregadas
em clespeza com f\ viação fe rr ea .
o

o

o
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PESSOAL DA

~lESA

DA

CA~fARA

DOS SRS. DEPUTADOS

-

DEPUTADOS NOMEADOS MINISTROS DEESTADO
DEPUTADOS FALLECJDDS
DIAS E ~l QUE FORUI SUSPENSAS AS SESSOES
EXPEDIENTE DA CARIARA DOS SRS. DEPUTADOS
DIAS DE SESSÕES
DESPEZA CO}I O SUBSIDIO DOS SRS: DEPUTADOS
ORGANJZACÃO
~IINISTERJAL
•
PRESIDENTES DE PROVINCJAS

'

?"

•

·1~a LEGI~LATURA
)

'i

Pessoal eleito para servir na ~:lesa da CaJ.nara dos Srs. Deputados
durante a 3 a sessão da l.Sa legislatura

PRESIDENTE
José Rodrigues de Lima Duarte ....... . .....•......

Eleito em todos os mezes.

VICE-PRESIDENTES
10
Antonio Joaquim Rodrigues Junior ..•............ . ..
Antonio Moreira de Barros ................... o . . . . . .
20

Eleito no 1o mez.
n
no 2°, 3° e 4° mez.

Antonio Moreira de Barros .. , .
Manoel Alves de Araujo .........

Eleito no 1o mez.
>>
no 2°; 3° e 4° m-ez.

o o • o •••••• o •••••••••••
o ••••••••••••••••••

30

Manoel Alves de Araujo ... o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • •
Antonio Eleuterio de Camargo ...............•

o ••••••

Eleito no 1o mez.
n
no 2°, 3° e 4° mez.

SECRET ARIOS
10
João da Matta Machado ......•.....
20

o •• , . o. o • • • • • • • • •

Francisco Ildefonso Ribeiro de Menezes .....

o •••••••

Eleito em todos os mezes.
Eleito em todos os mezes.

30

José Basson de Miranda Osorio.
Leopoldo Augusto Deocleciano de Mello e Cunha .....
40

Eleito no 1° mez.
>>
no 2°, 3° e 4° mez.

Leopoldo Augusto Deocleciano de Mello e Cunha .
José Basson de Miranda Osorio....•........•.. . ....•

Eleito no 1° mez.
)) no 2°, 3° e 4° mez.

o •••••••••••• o •••••• •

o •••

16

Depu tados

que

116 -

foram nomeados JUinistros e Secretarios de
Estado durante o anuo de 1883

Francisco Antunes Maciel ..
Francisco Prisco de Souza
Paraíso .. .... . .... . ....
Antonio de Almeida Oliveir·a .. ... .. .. •. .. . . . ... .
Arito nio Joaquim Rodrigues
Junior ....... ... ..... .. .
Affonso Augus to Moreira
Pen no ....... . . .. . .... . .

Imperio .. ; ..

Rio Granàe do Sul.

))

Justiça .. .. ..

Bahia.

))

Marinha ... . .

Marnnhão.

))

Guerra . .....

Cem·ü .

))

Agricultura .

Minas Get·n.es.

24 de Maio.

....
I(

Deputados fallecidos no anno de 1SS3

Fr m cb co Ignacio de Carvulho Rezende . . . . .
.foüo de Almeida Pereiru .... . .. . ... . . ... .. .
;\.t tlero Cícero de Assis ... .. .. . ..... . . .. . . .

Dia-;; cnt que :Coram

3 de lVIoio . . .. . .
5 de Julho . ... .

9 de Outubro .. .

Minas Geraes.
Rio de Janeiro.
Goyaz .

suspensas a s sessões :no anuo
e os In.otivos

Polo falled menlo elo deputado r<:rancisco Ignacio de Carvalho Rezende.
>)
>)
>)
João ele Almeida Pereira . . . . . . . . . . . . . .
))
))
do senador Visconde de Jaguary . ....... . ... . .... .

ele

1SS3-

Em 7 de Maio.
>) 6 de Julho.
>)

24 de

>)

De}:nttaç•ões no1n.eadas para ass istir a :Cu.n.eraes de senadores e
deputados falleciclos no anuo de 1 883

PL1ra o fun erul do deputad o João de Almeida P ~reirJ. foram nomeados os.
Srs. deputados Pa ulino de Souza, Belizmio, Costa Pinto, Ignacio Martins e Roclolpho
Dan las.
Pat'a o funeral do senador Visconde de Abaeté foram nornendos os Srs. dep utados Affonso Celso Junior, Ignacio Martins, Pnula Souzfl, Soar es e Barão de
Canind é.
Para o funernl do deputado Antero Cicero ele Assis foram nomeados os Srs. depuLados Baruo de Canindé, Antonio de Siq ueira,· Geminiano, Bulhões Jardim e
Alfredo Chaves.
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188 3
E xpedie n te ela camara elos Srs . d e putados e res p ec tiv a
taria cl u r an t e a s essão ele 1 883

se c ~.. e

-

OFF ICIOS R E CEBIDOS

In1perio. . . ... . .... ... . ..... ....... ... . . .. . . .
Fazenda . .. . .. .. .... . . . , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Justiça .·. .. .. . ... . ...... .. . ... ..... . .. . . . . .. .
Jviinisterios . Estrangeiros ... . . .. . . . . . .. . ; . . .. . . . ... . •.. . .
Guerra ... . ... . ..... .. .. . , .. .. .... . . . . . . . . . . .
Marinha . .. ·. . .... . . .... . ... . . . . .. . . . . . . ... . .
Agricultura . ....... . . . .. .. ... .. .... .. . . . ... . .
Senado . . . . . . . ....... . . . . .- .......... . ... . .... . . ... .... . . . . .
Diversos .. . . . . .. .. . . , .... .. . ...... . . . . . .... .. ... . .. . . . . ...

80
27

116

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .

458

21
5

34
15

54

106

OFF I CIOS EXPEDID OS

In1perio . .. ... . . .... . . . . . . ....... . . . . . .. .. .. .
Fazenda. .... . ..... . ... . . ... . . . . ........... .
Justiça. ........... ... .. . . . .. . . ... .. . .... . .. .
Ministerios . Estrangeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guerra... ... . .. . . .. .. .... .. . . .. ........ .. . ..
Marinha .... ... .. . .. ... .. . .. . . . . . ... . . . . . ...
Agricultura. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . .. . .. . .. . ...... . . .. . . . . . .. . .. .. .. . ........ .. . . . ..

95
52

132
113

Total. . .. .. .. .. . . ... . . . .. ...... . . . . ....

404

21

2

26
14

46

Recapitulaç ão dos trabal hos da ca1nar a dos Srs. deputados
e xpediente da sua s ecre taria durante a sessão de 1 883

Officios recebidos . ..... . . . .-. . . . ..... ... . . ... . .... .. . . . .. . .
Of:ficios expedidos ... .. .. . ... .. . . .. . .. . . . .. . . .... .. . .. . .. . .
Requerimentos de partes . .... . .. . ..... ... . .. .. .... .... . .. .
Pareceres . .. ... .... . .. ... .. . . .... . ..... .. . . .. . . .. . ... . . . .
Projectos .. . .. . . . . ... . . . .......... . . . .. ... ... . . . . .. . ... ... .
Requerimentos de deputados . . . ... ... .. . . . ... . . .. ... . . . .. .
In terpellações .. .. . ..... ... . .. ... . ...... ... . . ........... .. .
Indicação . ... . ....... . . . . .. .. ·. .. .. .. . . ... . . . . . . . .. ... . .. . .

458

404
31'1

107

128

160
17
1
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DIAS DE SESSÃO. EM i883

I

AOIUT,

:\CAIO

I

27 Sessão prepa- f Sessão prepa- i
ratoria
ralaria
28

·»

2

»

3 ABERTURA

30

-

I=
-

-

:

I
I

-·

I-

-

J
-

·I

-

-

-

-

4

o

:-

:

-

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'

Não
))

Sessão

2

Não
Sessão

AGOS T O

.

Sessão

f

2'

•

.a

(1,

»·

4

f)

»

1)

,.

4

6

))

6

. »

6

))

SETEMBRO

1

Não

2

))

3

Sessão

a

))

4

))

Não

5

D

Sessão

6·

»

lO

7

»

7

Não

7

8.

))

8

p

9

Sessão

8

Não

H

»

9

»

9

»

iO

»

!}

i2

»

w

Sessão

7

Sessão

lO

))

H

»

H

•

H

»

l.2

Não

l. 2

))

B

!.2

Não

i3

Sessão

i3

))

i3

14

Sessão

i4

»

l.4

Nàio

14

Hí

Não

i5

"

i6

se·ssão

i6

•

i7

i6

»

i6

NàJ()

17 ;

{7

»

18

Sessão

i8

i8

D

.t9

»

i9

»·

20

»

21

-

))

JUL!fO

JU~HO

»

lU !

..

23:

D

•

iõ

»

Sessão

f7

D

,.

)>

))

20

Sessão

20

))

2:1

•

22

•

23

I>

2i

Não

2i

Não

22

Sessão

:!3

Sessão

2&

Não

2t

D

24

•
Não
Sessão

•

2&

»

27

»

27

))

27

))

28

29

))

28

30

»

30

31

)

-

Sessão

i4

19

25

28

Não

Não

)

26

»
D

i8

26'

D

2tl

Sessão

Não
))

-

.

2S:

Não

29

30

Sessão

30

))

3i

•

3!.

>

))

Resumo

Sessões prepara tortas.. . .. .. . . .. .. .... ..
Houve sessão em..... ... • . . . . . . . . . . . . . .
Não houve sessão em...... .... ........
Dias uleis .. ...... ....... ·..

õ dias
7õ

»

37 "

H7

Não
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»
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25
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-
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1~a LEGl~LAT~RA
1883

Despeza feita com o pagamento de subsidio aos membros da Camara dos
Srs. Deputados
Importancia das folhas relativas á s essão do anno
de 1883 .. ... .... . .... ... ..... . ............. . .. .
Subsidio votado . ...... , ................ . ......... . , .
Saldo .......... . ....... .

701:0998884
732:000$000
30:900$116·

•

Gabinete de 2i:> de

~!:aio

LAFA YETTE RonRrGUES PERErHA )

ele ISS3

Presidente elo Conselho

Francisco Antunes Maciel. .......... . Jvlinistro
>)
Lafnyette Rodrigues Pereira . . ....... .
>)
Francisco ele Carvalho Soares Brnndão .
>)
Frt_mçisco Prisco de Souza Paraizo .... .
>)
Antonio ele Almeida Oliveira .... .. .. . .
))
(*) Antonio Joaqu im Rodrigues Junior.
))
Affonso Augusto Moreirn Penna .•.. ...

elo Imp erio.
ela Fazenda.
ele Estrangeiros.
ela Justiça .
ela Jl!! ca'inha .
ela Guerra .
ela Agricultura.

(') O!JL 3vo d o mi ;sã~ po1· docroto <\O t o dJ Muço do B S>, sondo sniJ ; litniJ o intol'inam onto, por doci'Olo da mos ma da t.1 ,
por Alfon so Au gusto MorOII\t Ponna , oiTotltvamonto por tl oc roto de 22 do !mosmo mez , po1· Fc lipp c Franco do Sú.

Quadro estatisUco dos Presidentes une tem[overnafio as Provlnc:as do Imuer!o (1)

An1. azonas

I

romes

Data ela posse

22.- José LuslosJ ela Cunha Pm·~..moguú. . . . . . ... . .. . .
23 . - Theoelmeto Car·los de Fario. Sottto .. .. . ... . .. ...
24 . -

17 ele Mmço de 1882.
1l de Maeço ele 1884- .

48 . - Bnrüo el e Mamcojú . ... . .. .. .. . ..... . . . . . . . . . . . .
49 . -

1() ele Dezembro de 1882.

46 . - Oviello Jouo PLw!o ele A.ndeftd e . ... .... .. . . . . . . ...
47 . -

25 ele Sete m lwo de 1883 .

P i auhy

37 . - Toeq uo.to Mendes Via.n nu .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .
38 . - Emygd io Aclolpho Victorio da Co3tJ . . ... . , . ...
39. -

G de Se Lembro de 1883.
G de Dezem bro de 1883 .

Cear{t.

46 .- SaLyro ele Oliveiea Dias ...... .. . .. . .. .. ... . .. , ...
47 . -

22 ele Agosto de 1883 .

Rio Grande do Norte

43 . - Francisco de P.:n tl aS lll es ... . ... . . . .. . .. . .... .. . .
44 . -

2 1 de Agosto ele 1883.

Par ahyba

46 . - José Ayres do Nas cimen to .. . .......... . ... .. ....
47 . -

7 de Agosto de 1883.

P ern a 1n bu.co

50.- José Man::: el ele Freilos . ... . ..... . .. . .. .. .
51.-

(Q CouUniaçr o drs syno; soJ a1

t H i o ~ s.

..

17 de J ulh o el e 1883.

r

-122Alagôas

·!5o.- Henrique de Magalhães Salles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~51

. ..,...

25 de Agos to de 1883.

Sergipe

.48.- Francisco de Gouvêa Cunha Barreto . . . . • . . . . . . . . 25 de Agosto de 1883.
-49.Bahia
~3.-

.44.--:-

Pedro Luiz Pereira de Souza .. . ..... ............ . 29 de Março de 1882 .
Espiri to Sant o

4 7.- Joaquim José Affonso Alves ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 .-

12 de Janeiro de 1884.

Rio de Janeiro

'35 . - José Leandro de Godoy e Vasconcellos ......... ,.
:36.-

31 ele Outubro de 1883.

Minas Geraes

52.- Antonio Gonçalves Chaves .. . ............... . ....
. 5 3.-

7 de Março de 1883 .

S. Paulo

46 . - Barão de Guajará ....... . .................
.47.-

o • • • o.

18 de Agosto de 1883 •

Goyaz,

25 . - Camillo AugLlsto Maria de Beito..................

26.-

6 de Fevereiro de 1884·.

~.rato Grosso

28 . - Barão de Batovi. ...... .
. 29. -

6 de Maio de 1883 .
P a raná

· 21.- Luiz Alves Leite de Oliveira Bello,...... . . . . . . . . .
.-22.-

17 de Agosto de 1883 .

Santa CathaJ:Pina

34. - Francis co Luiz da Gam a Rosa . 1. ........... ....
2 5.-

29 de Agos to de 1883.

Rio Grande do Sul

.52.- José Julio de Alb uq uerq ue Barros .•..
:.53 . -

I...........

16 ele Julho de 1883.

)
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Publicacão dos debates e impressão ·de avulsos para a Camara,
dos Deputados

•

t7

FAZENDA

I

(

N. 15.- Rio de Janeiro, Camara dos Deputados em 2 de Maio de 1883.
Illm. e Exm. Sr .- Convindo regularisar o serviço da publicação dos deba tes
desta camarn no D iar io Offlcial, a.ssim como as impressões em avqlso feitas
na Typographiil Nacional para a mesma Camara , deliberou a Commissüo de Policia,
que emquanto não fôr o contrario determinado, se observem as inclusas instrucções ,
que tenho a honra de fazer chegar ao conhecimento de v. Ex . afim ele que se digne
providenciar para a sua execução .
Deus Guarde a v. Ex .-Dr. João ela .lv.Iatta !Vfachaclo. - A S. Ex. o Sr. Ministro
da Fazenda .

para are[nlarisa;ão dos servl~os de pnblica~ão dos debates da Camara dos
Srs. Depu ta dos no - Diai~io Otficial- e fte impressões 11ara amesma camara feitas na
Typo[raphia }~acionai.

Instruc~ões

La

Todas as materias de cada sessão cliaria, inclusive os discursos dos oradores,
serão impressas no D iario Officia l e reunidas em volumes sob o titulo Annaes do Pw·lamento Brazileiro.

2. a

Dos referidos Annaes deverão ser entregues á Camara até ao dia 15 de cada mez
300 exemplares brochados, contendo as sessões do mez anterior, e 700 exemplares·
até ao ultimo dia do mesmo mez.
3. a

O Dim·io OJficia l será dis tribuído todas as manhãs, em suas casas, aos deputados e senadores e aos empregados elas respectivas secretarias, e entregues na secretaria da camara 30 exem plares. Esta distribuição, bem como a entrega elos
exemplares da secretaria da camara, será feita quer durante as sessões, quer durante os intervallos das mesmas.

-

1264.a.

A publicação no Diario Official de todos os trabalhos de cadl'l sessão diaria de~
~rerá ser feita no dia seguinte ao em que tiver logae a sessão; no caso, porém, de

força maior devidamente reconhecida, poderá essa publicação ser feita no dia posterior.
5.a

Os discursos que não forem revistos pelos oradores, serão publicados integralmente segundo as notas tachygraphicas, mas em terceira pessoa, ou com a indicaç.ão
de não haverem sido revistos pelos oradores, si assim o determinarem elles. Estes
discursos serão recligido3 para a publica ção pelos redactores de debates, que serão
.substitui_dos poe outros, s i a com missão de policia reclamar.
6.a

\

(

Entre a publicação no Diario Olflcial e a impresstio das folhas paea os Annaes deverá haver um inter vallo de 48 horas, afim ele que os oradores possam fazer as necessarias correcções em seus discmsos, que deverão rem etter ao Diario O.Jficial até
ás 8 horas ela noite d.o dia em que tiverem sido pLtblicados.
7.a

Os discursos que não ti verem s ido restituídos ao Dia tio Ojflcial pelos oradores,
até a finalização do prazo marcado no artigo a ntecedente, mas o forem depois, só
ser ão impressos em e. ppendice.
S.a

Aos empeegados do Diario Officia l ao serviço ela publicação -elos debates serão
franqueados todos os papeis ele que precisarem pam o desemi)enho ele sua tarefa,
ficando responsave is pela sua entrega á secretaria ela camara, Tanto estes como
quaesquer outros papeis que tenham os referidos empregados obtido concessão elo
director ela secr-::taria paro. levar em confiança, em vista da impossibilidade ele copiai-os, deverão ser impreterivelmente restituídos até ás 10 horas da manhã do dia
imm ediato ao em que tiverem recej)iclo os papeis .
9.a

Todos os papeis e documentos remeLtidos pelo direcLor da secretaria ela camara
para serén impt·essos em avu lso na ·Typographia Nacional deverão ser restituídos,
bem como os originaes, no dia segu inte, até ás 11 horas ela manhã, salvo cüso ele
ordem em contrario.
Paço ela Camara elos Dcp:.Jt.aelos em 2 ele Maio ele 183:3. - O 1° sect'etario, D1'. João
rla M.atta Ma c li arlo .

I~

N. 18.- Rio de

de 1884.

~aneiro,

127 -

Secretaria da Camara dos Deputados em 15 de Abril

Illm. e . Exm. Sr .
Communico a V. Ex. que a Mesa da Camara dos Deputados resolveu que a publicação dos seus debates, até ulterior deliberação da mesma Camara, continuasse
a ser feita no Diario Ófficial, sob as mesmas condições das instrucções organisaclas
para o referido serviço em 2 de Maio de 1883, assim como que o serviço tachygraphico continuasse a cargo de Joaquim Francisco Lopes Anjo, conforme o contrato
lavrado em 24 de Outubro de 1878 na Directoria Geral do Contencioso, por ter sido
dissolvida a Camara dos Srs. Deputados.
Deus Guarde a V. Ex .
Dr . João da M atta Machado .
A S. Ex. o Sr. Ministro do Imperio.

N.

de 1884 .

-

Rio de Janeiro, Secretaria da Camara dos Deputados em 16 de Abril

Illm. Sr.
Deordem deS. Ex . oSr. Dr. 1° Secretario communico a V.S.,parase ugoverno, que a Mesa da Camara dos Senhores Deputados deliberou que continuassem
a ser publicados na Typographia Nacional os debates da mesma Camara tanto no
Diario Official como em Annaes, até ulterior deliberaç~o, conforme as instrucç.ões
.organisadas para o mesmo serviço em 2 de Maio de 1883.
Deus Guarde a V. S.
Jorge João Dodsworth .

Illm. Sr. Director do Diario Offlcial .

128 -Rio de Janeiro. - Secretaria da Camara dos Deputados em 16 de
N.
Abril de 1884 .
Illm . Sr.

Tendo a Mesa da Camara dos Srs. Deputados deliberado que continuem a ser publicados na Typographia Nacional os debates da mesma Camara tanto no Diario
OjJicial como em Annaes, até ulterior de liberação da mesma Camara, conforme as
instrucções do armo findo já enviadas a v. S. de ordem de S. Ex. o Sr . 1° Secretario, assim o communico a V . S. para seu governe .
Deus Guarde a V. S.
Jorge João Dodsworth .

Ao Illm . Sr . Administrador da Typographia Nacional.

N.
- Rio de Janeiro .- Secretaria da Camara dos Deputados em 16 de
Abril de 1884.
Illm . Sr .
De ordem do Exm . Sr. Dr. 1o Secretario communico a V. S. que a Mesa da
Camara dos Senhores Deputados resolveu que continuasse a cargo de V, S. o serviço
tachygraphico dos debates da mesma Camara para o Diario Official e Annaes, ficando em inteiro vigor para o referido serviço durante a qua rta sessão da presente
legislatura o tl3rmo de contrato lavrado em 24 de Outubro de 1878 na Directoria
Gernl do Contencioso, por ter sido dissolvida a Camara dos Senhores Deputados
de então.
Deus Guarde a V. S.
J orge João Dodsworth .

Ao Illm. Sr. Joaquim Francisco Lopes Anjo .
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