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Arcllirn imo Üét Silva Rebullo (l icença) .
At!to da Silvtt Fontes (licença).
.
Aux ilio ao ~,, Congres:>o NacionC~.l de Geographia .
Apose 11té~doria do Dr. João P ed t·oii•<t do Couío (•'CL'L'az.
Al ftwdego. mixta. em Remates dos Malles, fronteira do Am<tzonas com o P el'Ll.
Alfredo Moreir<t ele Barro~ Oli veira Lima (licençlt) .
Autoni.o Stanislau ele Almeida e Cunll:1 (licença).
Abertura de creditos supplementares e ex traordiaarios.
Augmanta ue 50 o I o os vencimentos do pessoal da Delegacia Fiscal do Rio
Grande tlo Sul .
Alfandoga em Angra dos Reis.
Accrescimos de vcncimen tos para os secreto.rios de di vorsas faculdados.
Accroscimos de vencimentos para os g•Jardas civis e inspectores de
v ehiculos .
Amaneia Pinheiro (pcosõ:o).
Admissão ao lo posto no qua•Jro Lle veterimtrios do Exercito.
Antonio Cardoso do Amo rim (licença).
Alfl'edo Alvos de Aragão (lice nça).
Aposentadoi'ia tlos o.gentes diplomaticos.
Angelica .1-.Ia.ria Pereira Povoa e outros (role vação de p rescripç[o).
Ant.onio Jo ~d PO!'eira Junior e outros (relevação do prescripção).
Antonio Viçoso de Moraes Jardim (licença) .
Antonio do. Silva Lopes (L"elevação de m ul ta).
Aposentadoria a Ln! z Gonzagil. Martin3, trabal.hador da Alf<mdega de Flol'iauopoli.~ .

Aatouio Barbosa dos Santos (rolcvação de pagamento do lJ.Uani;ia desfalcada
por um ex-fiel) .
Au toriza o Presidente da Republica a subsceovor acções do Banco do Brazil.
Arlel io a Amolia. Lopes Vieira (montepio).
Augusto lh·ant Paes Lemo (contagem de t.ompo de so l'vi ço).
Aposentadoria a Herculano ele Menclonça Cunha, 3° otlicial da Secretaria das
Relações Exteriores.
Approva a r esolução da 3• Conf'orencia Iutem ;tcional Americana, creando
uma Com missão Especial que promova a approvaçã.o das resol uções das
conferencias americanas e para outros fi ns .
Alexandre Chaves Mello Ratis bona (liccnç<t) .
An tonio Barbosa da Silva (licenÇll,).
Approva a Convenção paea a permuta de encommendas postaes ontl'e o Bra.zil
e os Estados Unidos da America.
Aposentadoria a Josó l3arbosa, ex-esct·ovcntc elo 'l'l'ibunal de Contas.
,\ pproYa <t Con vonção p<ll'lt. a. pormuta uc encommenclas postaes entre o B1•azil
e a Allemanha.
Auxiliares de ensi no (conl~tgem de LempJ uo serviço).
Aposentadoria ao Dr . Alfcedo Moreil•a de Barros o Olivci!·a Lima., lente da
Faculdade de Dircüo de S. Paulo.
Autoriza o Presidente da Republica a contrctctar o plantio e exploração da
sering ueira.
Associação Comtne1·cial do Rio de Jant-iro (u tilidade publica).
Augmenta o nul1lero de gua l'J.as da Allàndega elo Rio ele Janeiro.
Altera o Corpo de I11tenden tes do Exe r cito.
Alt era os vencimentos do corpo consular e supprime consulados.
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Associações que se fundare m par.1 os fins previstos nas Convenções de Ge·
nebra (redacção finttl do projecto que lhes dá faculdades). ·
Arnnistia aos insurrectos de posse dos n av ios da Armada.
Arnoistia. aos militares e civis que tomaram p arte no bombardeio de Manáos
e na deposição do go vernador do Estado do Amazonas.
Aposentadoria ao lentes das escolas de ensino superior da Republica (rodacção para 3a d iscussão).
Al varo Augusto de Carvalho (melhoria de rcrorma) .
Acquisição da casa ontle nasceu Benjamin CoJ;~stant, parn, alli estabelecer
uma Escoln. Profissionn.l de Aprenrlizes Artífices do Est~do do Rio.
Antonio Carlos R ibeiro do Audrad;t Machado o Si lva Junior c outros (p ag a~
meu to de juros tl 0 mór•a) .
Alipio N.1poleão Serp<~ Filllo (liccnç<t).
Antouio de P<.tula H.oclrigues (licença).
Alvaro Alberto Machado da Sil vtt (promoção).
Assistentes para as cacleims de chimicu. da Faculdad~ de JVIedi cina do Rio de
Janeiro .
Ataulpho Napole~ de P<ü va. (liceJJç<t).
Aposcute.doriu. de Hcl'ique Adoodato Dias Coelho (coubi\.lel'a. sem e.ITeito).
Approva a Convenção entre o Brazil e a Feançn. para a permuta de encomme rrda.s postues.
Antonio Acatauass ú Nunes (conta"'Oflt de te mpo de ser viço) .
Appro va a resolução coucernrmt'0 (~'E. l<'. Pau-Americana firmalla pela
3" Conferencia Iuternacional Amot•icaoa.
Approva a Convenção pe!{l, qual a 3" Confceoncia Americana adaptou os Tratituos Lla 2a ~obr· o }Jatentoo de invcnçft.o, etc .
An Lunio Augusto Ta~S <tl':J. do Pndup. (relo\'ltção !lo peescrlpção).
Amabilia da Luz Uom cs (recoulwcitnonto de direito).
Annullação tio acéo lesivo do direíLos individuaos po r autolidaLle administrati va, .
Approva us Convenções firmadas ll 1 2a Uonf~t·enci;t da Paz.
Anna Guilllerminado Alvarenga (p cnsfio).
Approva o Trtttaclo de Arbitramento entre o Brazil c: CJlombiu, Au striaHun g ria, Russ ia, Halti c Rcpnbl i ca Dominicana.
Aposentadoria elo 2" cscríptnritrio da Alfi1udcga de rvr~ n <tus, Julio Maxi mi-

3Li9

Annn. Zulmirn. Montc it•o Lopes e 11Jll o (pensão).
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Credito de 300 :000$ para proseguimento dos tral' alhos de construcÇ'ão t ele·
graphic<t de Goyaz á Bàa Vistíj. de Tocantins.
Cícero Martins Corrêa (licença.) ,
·
Carlos de Figu0redo Rimes (licençq.) .
Contagem de tem po ele promoção a o commissa.rio Ignacio Augusto Linlla r es.
Credito do 775$6 LO para pagamento a Fra ncisco Alves Rollo em virt ude tle
sentc11<;-a jud íci atia.
Cr etl.ito de 7: 10r1$ pa1 a }Jagc~ll!ento LI e \ eurímeJ..d os ao !JlOCUl'ador crlmlJJ ai
do Distl'icto Feder·al.
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Credito de 2.600:000:"; supplementn.r á verba. ll do ad. 29 da lei 2221, de
30 de dezembro de. 1909 (recenseamento) .
Cretli to snpplernentar de 2iG:655$800 á 1•, 5• , 5a c 7a verbas llO ar t . ll da
lei 2221, de 30 de dezom bro de I 909 .
Creditas supplemen tares de 1:226$ o de 4 :927$500 para paga mento do~ salarios tl o.> or erarios cius o!flcina.sdo Archivo Publico e Bibliotheca Na·
cional.
C1·edito extraordinario de 25 :000 · pa.ra p:tgamento a Companhia Lithographica Ha.rt ema.m & Rcichenback, de S. Paulo .
Ct•cd ito supplemcntar do 120 : OOOS para pa-gamento das obrus no edifioio do
Instituto Kaoiona.l do Musica.
Carlos Augusto Pereira, da Cunha (licença).
Carlos Arantes Ramos (licença) .
Cred ito supplernontar de 2.215 : lLi9$970 para reforço da verba do§ 18 do
art . 37 d 'Llei 2'22l, de 30 dezembr o de 1909.
Contractos entt'e o Governo c as superiotend. rmcias ou a.dministrações das
estradas de fllrro .
Contr acto do missão e-;trangeit'a pa.ra ins trncção do Exercito.
Construcção de edificio para a Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro.
Concorrencia pa blica para a presen tação de um projocto de edificio pura a
Faculdade de ~rcJ ieina do Rio de Janeit'o.
Crea um o:tabeJecim."nto militar tlo ensino.
Construcção da linha telegraphicu. de G ~ yaz a Bà:\ Vista de Tocantins .
Credito supplementu.r de 7:000$ para pagamento do a ugmcnto de venc iment os do juiz, pt'ocu rador e Hth-p :·ocm·a.dor dos Feit•Js da Saúde P ublica .
Crea quatro esculas - modelo elo pesca. .
Creditas de 471):000$ supplemcn~~res á vet•ba 2 Ul't. 17 do orçamento da
Viação .
Credito especial de 1.500:000$ pal'a a represeubção do Bt"1. Zil na Ex posição
de Turim e Roma..
Credito especial do 1.585:91 9$027 par·a pagamento de juros dos doposiios
da Caixa Econ omica c do Monto de Soccorro dc:t<L Co. piLa!.
Credito de 13:908$709 supplemo ntar tl verba ?.3 do art . 2° do orçamento. do
Interior .
Credito supplementar de l02: 5l2:j; pal'a pogamento dos emprl'gados do Arsenal da Guerra .
Credi to extl'aordinario de J 9:383$350 para pagamento do premio devido a
Felismino Soares & Comp·u1hia .
Credito de 720 : 5'29$788 supplcmentar a varias rubricas do orçamento da
Marinha c extro.ordi nario de i 5 . 000 para pagamento a Tul'ller Brightmam & Company.
Crea uma Alfandega mixta. em Remates llo Malles, fronteira do Amazonas
com o Pení.
Compcehon t.lc na oxcepção do paragrapho un ico do art . 1" do decreto 2271
de 1909, os o!flciaes que terminaram o anno passado e oo que conclui rem
ai nda este anno ou em pr·incipios de 1911, o cursu das r espectivas armas
na Escola ele Applici:!.ção do Exet•eito.
Crenito para pagamento do pes&oal e material da Secr etal'ia da Garoara .
Cl'edito para pa.gamonto, nu corrente exorcicin, de vencimentos ao continuo
João Leite Mon i.eiro LI O Lac l'da, dispensado do serviço.
Commandantes, sargentos e guardas das Alfandegas da Republieas c on~ide
rados funccionarios publicas.
Crea no estado-mai.ur do Exercito o logar ele mechanico-technico .
Considera vitalícios os actua s pretores do Districto Federal, quo C'mtat'Olll
mais do cinco annos do exercício.
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Conde ele Figueiredo (rele vação de prescrirção).
Conceseã.o do n.r t. 1" dn.loi n. 1867, de 13 de agosto do 1907 aos medicas e
pharmacouticos voluntarios que sorvieam na guerrD. do Parn.guay.
Cr.::diios supplomentares e oxtr<wrdinarios (woro a su a abertura).
Orca na Escola Polytcchnioa um logar do peeparador das cadeiras technicas
do curso de CDI!o nharia civil.
Cl'cdi to do 150 :000$ para construie uma linha tolegraphica entre S<1nb
Cruz do Rio P;lrdo o Castro.
Credito para attcndcr ás despezns com a Secretaria do Senado.
Credit-o oxtrn.ordinario de 272:575$088 para obl'as do edifício da. Escola de
Bellas Artes, o supplementar do 30:000$ para pagamento da armazenagem de maLet·i:\Cs pertencentes ao Governo o rccollüdos a deposites
particnlarc3.
Credito de 936:214 '·904 SUllplomentar ás verbas 12, 13, 17, 18 e 19 do
art. 37 da lei 22;:> 1, de 30 de dezom bro de l 909.
Credilo supplementar de l: 4G4 $516 p~ro. pugament"J dos vencimentos do
contra-mostre Dario José Mcreira.
Crcdi to especial do G7 7:t\57$037 par'1. nagamento da prata a·lquirirla em 1909 .
Credito supplemontar de 89 : 170S,'Z28 para pagamento dos concertos nos
tubos da rêllo do distribu~ção de agua ao IIospicio Ntw ional do Alienados.
C1·edito supplementar de 418$800 p~.m p agame nto a Torquarto da Rocha
Pedroso.
Credito ext raor,linario do 175:220$ para. pagamento c!e concertos no. cabrea
Marechal de Ferro.
Corpo do Pa.trõcs-mó!'es (di« põe sobre o numero de otficiacs).
Caixa Economica do r!oar(L (manda, dosmembl'al-a da Delegacia. Fisca!),l
Crea um consulado simpl es em Boulogoc-sur-!IIer o eleva a 1" classe à de
Triesto .
Cecilia Tigt•o Mo~s (relcvaçã:o dc .prcscripção).
Credito supplementar de 80:000$ pam pagamento ds expediente e outm13
dcspezas do Tbe~ouro Nacional.
Credito supplcmentar Lle 8:260$!69 para pagamento de soldo, etapa o gratificação a diversos officiaes aggregados ú Força Policial do Districto
Fetleral,
Creditas extraordinario de 5 :613$916 o snpplomentar de 6:605$496 para pagamento ao c:.tpit.ão Fernando ,Alves Souza Aliio.
Cal' los de To!eclo Saltos (licença).
Credito ~upplomontar de 570: 417$4.79, metade ouro o metade p pel, pa.ra. paga.mento da il1umina.ção publlçm da. Capital Federal.
Credito supplcmontar de 88 1: 386$006 , p1tpcl, e 436$172 , ouro, para paz amonto de dividas de exerci cios findos do varies Min isteri s, ~
Credito especial de 2:4.GO$ p fU'a pat\amento ao Dr. lJionysio Bentes, como
inspcctor do Estabelecimento (!e Alienados no Pará.
Credito supplementar de 5:355$600 para pagamento do publicações do oditaes ord enadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Contagem de tempo de serviço ao Dr. Augusto Bra nt Paes Leme. '
Caixa Beneficente dos Empregados da. Policia Civil (favores).
Cheques (regul::t a. emissão e circulaçãu).
Ca.rlos l'into do Fi g ueiredo (re lovação de p rescl'ipçiio).
Credito ospecbl do 12:600" para l).cspezas com a conceseão do premio do
via.gem a qu fizeram jús 11lurnnos da Escola de i\'Iinas de Ouro Preto .
Caetano Pinto do Miranda Montencgro (licença).
Crúd ito oxt!'aordimlrio de 1.200:000$ para despezas com o Observatorio Nacional.
Chancelleres consulares e vice-co:qsules (vencimentos) .
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Convenção para a permuta d~ enoommerulas posta e~ &ntre o BratH e os
Estados Unidos da America.
Credito supplemontar de 50:000$ para pagamento de despeza,s com o serviço eleitoral.
Crea um distinctivo do cargo de Presidente da Republica.
Convenção para a permuta de encommendas posta.es entre o Brazil e a
Allernanha.
Credito supplementar de 40:000$ para pagamento de ajudas de custo até
o fim do corrente anno.
Credito supplementar do 3:015$714 para pagamento dos salarios dos auxiliares de catalogação da Bibliotbcca Nacional o dos operarios da Casa
de Correcção.
Credito de 2:700$ para pagamento de vencimentos a Agripiniano de Barros,
professor do extincto Arsenal de Guerra da Bahire.
Credito extraordinario de 46:516$866 para pagamento da despeza feita com
a extincta Commissão Central de Estudos e Construcção de Estradas de
Ferro.
Contagem de tempo do serviço aos auxiliares de ensino.
Cre.a (} logar de otologista no Instituto i,e Surdos-Mudos do Rio de Ja.neiro.
Contagem de tempo de serviço para aposentadoria ao en~enheiro Joaquim
Carneiro de Miranda Horta.
Crea mais dois Collegios Militares em Porto Alegre e Fortaleza.
Candido Jos~ do Godoy (relevação do prescripoão).
Clovis Furtado de Barros (licença).
Casamentos etl:'octuados no Pat·aná durante o pe11iodo revolueionario (declara validos).
Considera de utilidade publica a Associação Commereia1 do Rio de Janeiro.
Cholera-morbus (credito de 1.000:000$ para a defesa. da população do Rio
de Janeiro).
Curso de engenheiros electricistas na Escela Polytechnica do Rio de Janeiro.
Considera empregados publicas civis os commanda.ntes, sargentos e guarda~
das Alfandegas o Mesas de Rendas.
Crea uma estação de telegraphia sem fio em Manáos, com succursaes.
Concede aos empregados de I" o 2~ enkancias das repartições de Fa~enda
inscreverem-se em concurio para guarda-mór e seus ajudan,tes.
Contagem de tempo de serviC)o ao contra-almirante Dr. Jos~ Pereir~ Guimarães para obter melhoria de reforma.
Concessão dos premios de ·viagem.
Credito supplementar de 900:000$ pan·a pagamento de soldos, etapas e gratificações a officiaes.
Credito supple~P-de 119:258$258, ouro, para pagamento do despezas
com o fornecimento de notas.
Credito supplementar de 3:723$484 para pagamento de uccrescimos d~ vencimentos a lentes, etc . da Escola Polytecbnica.
Credito de 4:200$; ouro, para pagamento de premio do viagem ao bacharel
Frederico Castello Branco Clark.
Credito exteaordinario de 22:89(5$773 para. pagamento de ordenados dos
porteiro da Thcsouraria de Fazenda de Pernambuco, Alexandre Alves
de Mendon ça.
Credito supplementar de 3.419:634$741 para pagamento · a operarias, di;l·
ristas, etc. da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Conferencia Internacional Americana para adaptar medidas am ravor do
productos de cat'é.
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Credito especial de 300: 00~$ para despezas com o restabelecimento de oompanltias de aprendizes militares.
Ciltdito extraordinario de 11:147$128 para indemnizar o cofre de Ol.'Çhãos
de quantia pertencente aos menores i\Ianoel e Bruno, filhos de Manoel
JoaquiLD de Oliveira.
Credito supplementar de 133:543$259 para pagamento de dividac de exercícios findos tlo Ministerio do Intei'ior.
C~-..ditos extraordinario de 191: 161$953 e supplementar de 712: ~00~ par21.
pagamento de obras, acquisição de mobiliaria e pJ.ra outra~ verbas do
Ministerio da Agricultura.
Concede favores á. Cooperativa dos Funccionarios Publicas d6 Perna,mbuco.
Centagem de tempo a Rogaciano Pires Teixeira, conferente da Alfandega
do Rio de Janeiro.
Credito supplemen tar de 200:000$ para pagamento de despez11s com diligencias policiaes.
Contagem de tempo de serviço a Gaspar do .Rego Monteiro, thesout'eiro das
obras do porto.
Credito especial de 2.400:000~ para acquisição de terrenos para colonias
agrícolas de alienados.
Orca mais um logar de assistente em cada uma das cadeiras de clinica da
Faculdade de Medicina do Rio 1de Janeiro.
Codigos Commercial e Penal (reforma).
Considera sem eft'eito a aposentadoria de Henrique Adeoclato Dias Coelho,
inspector da Thesourarla F ed~ral em Minas.
Corpo Diplomatico (gratificações).
Credito extraordln.1rio de 4:982$145 para pagamento ao aapltão J à ~ Nepomuceno da Costa .
Credito supplementar de 67:883$889 para despczas na Fabrica de Polv ·r a
do Piquete.
Credito supplementar de 175:750$ para pagamento de diarias a 0perarios
do Arsenal de Guerra.
Credito extraot·dinario até 2.363:336$058 para pagamento de ollras no
quartel de cavallarla da Forç'l- Policial.
Credito supplementar de 245: 6::2$818, ouro, para pagamento de ~·arantia
de juros á Companhia Estrada de Ferro de Goyaz.
Credito extraordinario até 68:940~ para indemnização de pred io~J considerados de utilidade publica.
.
Creclito sup:plementar de 2.972:000$ a diversas verbo.s d orçamento da
Guerra.
Crmvenção entre o Braz i! e a França (approva).
Credito e'. traortlinarjo de 15:000$, ouro, para. a representação do •Brazil no
Congvesso Postal de Montevidéo.
c,•edito !!Upplementar .de 183:?80$468 ao Ministerio da Fazenda, p:tra pagamento a operarws, dtartsta~, etc.
·
Contagem de tempo de serviço ao pr. Antonio Acataua11sú Nunes.
Crea cad9iras no Instituto Na ciou~l de Musica.
Convenção de arbitramento entre o Brazil o a China e entre o Brazil e a
Republica do Salvador.
\\
Convenção }JCJ.ra a. permuta de encommondas postaes entro o Brazil e a
Italh.
Credito extraordinario de 36: 120$. para pagamento ao Dr. Lourenço Baeta
Neves.
CrQdito extraorclinario de 3:2õ 8$~1Q para pagamento a Delphint da Camctra.
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Carlos Gomes Rebel.lo Horta (licença) .
Cassiano Candido Tav ares Bastos (licença).
Conselho Federal da Repu blica (creaçã o) .
Casas populares (construcção).
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Dispõe quo os contractos celebraclos en tre o Governo e ~s superintendencias
ou administr ações das estradas de ferro serão sempre acl 1' e(e r~ncl tl m
· do Congresso.
Determin a qna as disposições Llo parn.gra.pho unico do al't . 5o da lei n. 1351,
de 7 da fevereiro de 1891, se referem a todos os que for am promo vidos
a.o l 0 posto deu tro de seis annos estatuídos no art. 3° da. mesma lei.
Dotação de 200 : 000$ ao Dl', Oswaldo Cruz .
Districtu Federal (reorganização eleitoral).
Delegacia do Thesouro em Londres (reorganizaç?í.o) .
De ~ membra da Delegacia Fiscal a Caixa Eco nomica do Ceará. .
Diony8io Bent es (credito para pagamento).
Determina que o substit uto de que tt·at:.t o art . I o , § 9' do decre to legislativo n. 392, de 8 de outubro do l f!96 , passe a dono'l1 inaNJO « adjunto ».
Domingos Amorico de Carvalho (licen ça),
Distinctivo elo c:J.r go de Presidente da Republica.
Despeza atê 100:000-f; com a recepção e hospedagem de representantes do
governos estm ngeiros ,
Declara validos os casame ntos effectuado> no Para ná. durante o período revolucioMrio de maio a junho tle 1894 .
Defesa do Ri o de J:1noiro contra o cl.wlera-morbus (ct•edib de 1.000:000$).
Determina quaes as mercadorias e em quo concl içees de prazo e preço
devem ser de.> cl,l'l'egadas no cáes do porto do Rio ele Janeiro .
Delega cia Fiscal do fllesouro em S. P a ulo (reol'ganiza).
Desaproprictção da igrejinha de Copacabana .
Divisão do littoral em depa rtamentos ou prefeituras.
E
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l!:velina Nabnco e filhos (psnsão).
Eleva a r a zão da porcentagem para o ca lculo das quo tas na. Alfandega da
Bahia.
Edificio pura a Faculchtde de Medicina do Rio de Janeiro .
Ediflcio para a Faculdade de Met.licinn. do Rio de Janeiro (concot'l'encia
publica) .
Estabeleci mento militar de ensi no.
Eduardo Pind,ti.J.y ba do Mattos (licença) .
Equipara os vencLmentos dos empregJ.do ~ da. Directoi'ia da l!;statistica Com·
marcial aos dos do The~ouro Nacional.
Escola.s- rnodelo do pesca.
!<:duordo Leite da Silva (licença).
Equipara os vencimentos dos dír0étores e demais funccional'io · admini·
atrativos dos institutos de ensino subordin(ldos ao Mini~ terio do Inte ...
riOJ.' aos dos da l!;scola de Minas de Ouro Preto .
Equipara os vencimentos dos fnnccional'ios do Arehivo Publico Nacional
aos dos da Bibliotheca Nacional.
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87
108
1'12
114

120
123
133
142
145
174

176
190
193
200
215
227
228
233

234
243

246
277
287
302
308
340
361

Exclue da probibição contida no art. 27 da lei n. 834, dC:l 30 de dezembro de
1901 , todas as reparti ções elo Ministerio do Interior que disponham de
officinas.
Escola de telegrapbia sem fio.
Equipara os vencimentos dos docentes rlos institutos de ensino superior
aos dos da Escola de Minas de Ouro Preto.
Estabelece estaçÕC'S radiograpbicas na b:wra do Rio Grande do Sul e em
outros lagares .
Equipara os vencimentos dos funccionarios da Secretaria da Directoria
Geral de Saude Publica aos do> das demais directorias do Ministerio
do Interior.
Escola de Pharmacia de S. Paulo (subvenção).
Eleva os vencimentos dos directores do Tb.esouro Nacional.
Elisa da Conceição Pereira e outros (relevação do prescripção).
Elis1ario Fernandes da Silva Tavora (licença).
Estende aos sacias da Caixa Beneficente dos Empregados dn. Policia Civil,
com séde nesta Capital, as faculdades de que trata o decreto legislativo n. 2124, de 25 de outubro de 1909.
Emissão o circulação de cheques.
Eurico da Silva Faro (licença).
Eugenio Candido da Silveira Rodrigues (licença).
Escrivães das var.as cíveis, commrerciaes, etc . (provimento dos cargos).
Eleva a 100$ mensaes a pensão de D. Gabriella Ferreil'a Ft·ança.
Equipara os vencimentos do thesourciro, fiel-pag:1dor e fieis da theaouro.ria
da. Estrada de Ferro· Central do Brazil n.os de igual categoria da Thesour aria do Thesouro .
Empregaclos com cinco annos de serviço (manda addir aos Minister! R).
Engenheiros electricistas (croaçãq do cm·~o na Escola Polytechnica o Rio
de Janeiro).
Empregados das estradas de fet'J'O federaes que perderv.m os seus logf\res
(manda addir ao Escriptorio Central).
Estação telographica sem fio em Manâ.os, com suc-eursaes.
Expulsão do estr::tngeiros (revog~ção desta lei).
Equipara, para todos oa olfeitos, os cirul'giões d.entistas do Exercito aos
pharmaceuticos.
.
Eurico da Silva Faro (licença) .
Estado de sitio no Districto Federal e em Nictheroy.
Eleva a pensão das irmas do ton13nte Aphrodisio José ele Ainorim.
Eleva a lotação da Mesa de Rendas do Villa Nova (Sergipe)
Extracliçfio de estrangeiros.
F

14
38
42
44

82
92

97
113

115

''

Fa vares aos immigrantes localizados em nucleos coloniaes (redacção final).
Fixa os vencimentos dos funccionarios da Colonia Correccional de Dois lUas.
Feriado nacional o dia lo de mato.
Fixa os vencimentos do possoal qa Repartição Geral dos Telegraphos.
·
Fixa os vencimentos do,s praças de pret da Armada.
Francisco de Figueiredo (CondE\ de Figueiredo), relevação de prescripção.' '
Fixa os vencimentos de carlE:liros, estafetas e conductores de malas dos
Co1•reios .
Fixa os vencimentos, numero o elasse dos empregados das Delegacias F iscaes do Thesouro em Santa Catharina, Goyaz, Espírito Santo, Sergipe,
Parahyba, H.io Grande do N:orte e Piauhy.
.
Fixa os vencimentos dos funccionarios dos institutos militares de ensino.
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llô
124

130
152
164
185

219
224
241
247
252
262
276
333

Fixa os vencimentos, numero e classe dos empeagados da Delegacia Fiscal
do Thesouro em Alagôas.
Fixa os vencimentos dos funccionurios e corpo docente do Ex ternato Pedeo II
e Intemato Bernardo de Vasconcellos.
Fixação das despez:1s dos di versos Ministerios (regula a iniciativa).
Fixaçlí,o das forças de tel'l'n. pn.m o oxcrcjcio rle H!l l.
Fernando Alves Souza Alão (credito para pagamento).
Fixação d[~ força naval para o exercício de 1911.
.
Francisco Cllate<tubrlantl Bandeira de Md lo (licença).
Fixa o subsidio do Prosidento o do Vico-Prcsideuto da Republica para o
quatrienoio de 1910 a 1914.
B'iXi1 os vencimentos dos funccionu.rios dos Hospitaes de S. Sobastiíí.o e Paula
Caudino.
Francisco Tavares dn. Cunha o Mello (licencn.) .
Francisco Felix do Arauj o (reclacção final do projecto de reforma).
Frederico Castello Branco Clark (ceedito pa1·a pag;unento de premiú de
viagem).
Fa.vot·es à Cooperativa dos Funccionarios Publicas de Pernambuco.
Fabrica de Cartuchos e Artificios de Gllorra (reorganização).
G

181
1813

215
235

283
312
313
332

Gastão da Cunhél, Lobão (constrncção de uma estrada) .
Geraldo Pires Ferreira Leal (licença.).
Gabriclla Ferreira Franç<t (pensão).
Guardas cl<J, Alfandega do Rio de Janeiro {augmonto de numero e condições
p:tra promoção).
Gaspar do Rego Mo.u teiro (contagem de tempo de serviço).
Guarda Nacional (redacção final do projecto mandando mobilisal·a).
Gratificação (1,0 Corpo Diplomatico, quando em serviço nas Americas do
Sul, Central o nas Antilhas e Asia.
Gratificação ao coutra-almimnte José Oandido Guillobel.

H

142

Henrique ta Ferreira dos Santos Pereira c outros (relevação do prescripção).
142 - Hemiqueta das Dôres Pereira e outros (releva.ção de prescripção).
151
Henrique H.odrigucs Caó (Iiccuç(l,).
173 Herculano do Mendonça Cunha (aposentadoria).
204
Helena Sierra do Sá: (relevaoão do prescripção).
218 Henrique Vaz Pinto Coelho (licença).
311 Henrique Adeoclatv Dias Coelho (aposentadoria).
I
6
19

24
47
55

80

101

130

Isbella de Seixas Filgueiras (pensão).
Intervenção federal no Rio de Janeu•o.
Ignacio Augusto Linhares (contagem de tempo para promoção).
lnstructores do Exercito.
Inclue no quadro de professores do Instituto Benjamin Constaut a mestra
de trabalhos de agulha.
Instruc tores para o Exercito (revogação da autorização para contractal·OB).
Instituto Paste UI' de Po1•to Alegre.
Iniciativa dos projectos de fixação das ct_espezas dos Ministerios.
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1119

236
237
238

264
291
33u

348

Inelegibili·lad e p&ra o Congresso Nacional, para a P1·esidoncia e Vico-Presidencia da Republicl\ .
Intendentes do Exercito (altera o Corpo).
In spocção sanitat·ia a bol'do dos nn.vios de companh ias estrangeiras .
Incorpora defl niLivamente á Directori;j, de Saude P ublica o ~;orv iço do Pro·
pbyila1a ria Febre Amarella.
!ndustria siderurgica (redacção final).
Ida e Idalina Barbalbo (pensão).
Instituto Nacional de Musica (creução de cadeira.;).
Igrrjinha de Copacab:ma (desapropriação) .
J

20
21
46
62
76
91
127
148

146
1~5

158
191

20Z
214

220
245

283

309
332
337
356
368
370

João Lei te Ribeiro (licença).
João Baptish da Silva Maoguiohos (licença) .
João Pedreit·a do Couto Ferraz (aposentadoria).
Jos) Olympio GJmes (licença).
João Leite Mon teiro de Lacerda (cro•:lito para pag:tmoo to do vencimentos).
Jvsé Luiz de Freitas (licença).
João Ferreira Na varro do Anúrade (licença).
Jo!!ú Faria.s Gesta (licença).
José Anastacio da Si h a Guimarães (licença).
José Th omaz Carneiro d:.t Uunha (licença) .
João Pereiea rte Azevedo (relevaçã.o de pena do commisso) .
José Vieim da Costa (refor·ma).
Jo&é Barbosa (aposentadoria).
Joaquim C trneiro de Miranda Horta (contagem de tempo ele se rvi ~o par a
apose ntadoria) .
João da Matta Mucha•lo (rel cvação da pr escripção).
José Pereira Guimarães (contager. de tempo Lie serviço).
José Antonio Cesar de Vascüocellos (licença).
João Penido Burnier (licença).
José Candido Gu illobel (restabelec imen to de gratificação).
João Julio Gustavo ::\chultz (licença).
José Carlos do Carvalho (posto de con tra- almirn. nte).
Julio ~raximia no da Sil va (aposentadoria) .
Joaquim José de Souza (rolevação de prescripção).
L

3
11
12

13

18

20
21

22
33

Limites uoEstado do ParaM~ com o de Santa Cathal'in a .
Licença a Cicero Martins Corrêa, machinista da Estrada do li\~1· ro Central
do Brazil.
Licença a Archimimo da Silv~ Rel>ello , guarda da Alf<tndcga de Manáos.
Licença a Carlos de Figueredo Rimes, engenlleiro da Estrada de Ferro
Central do Brazil.
Lican Q<t ao Dr. Laonel Just inian o da Roc11a, inspector sanitar iu .
Lic'lnr,:'t a João Leite Ribeiro, ~· escripturario da DelGgaci!l Fiscal em Ma- ,
ntios .
Licença a João Baptista da Silva Manguinhos, escrivão do Juizo Seccional
de Pernambuco.
Licença a Auto da Silveira Fontes, 2• oscri pturario da Alfandega do Rio
Grande do Sul.
Licença a Carlos Augusto Pereira da Cunha, estafeta de I a classe d a Repartição Ger al dos Telegrapbos .
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z

34
35
fí2
57

62
03
84
80

\JO

91
íJ5
100
102
106
126
127
12~

143
144
145
146
148
H]!
i 54
155
156
157
150
165
175
182
183
1813

Licença. a Carlos Arantes Ramos, conferente de 3• classe da Estrada de
Ferro Centr-al do Brazil.
Licença a Manoel Florencio de Moraes Pires, 1o escripturario da Delegacia
Fiscal em Pernambuco.
Linha tclegrn,phica de Goyaz a Bôa Vista de Tocantins.
Licença ao Dr. Erluardo Pindahyba de Mattos, ministro do Supremo Tt•ibunal Federal.
Licença ao major Josú Olympio Gomes, conferente da Alfandega do Pará.
Licença a IJ;cluardo Leite da Silva, estafeta dos Coneios de Pernambuco.
Licença ao Dr. M<mool José Murtinho, ministro do Supremo Tribunal
Federa l.
Liccurja a Novers do Oli veint Sampüio, couductor clu t rem de 4a classe da
E~ ir a.d <t de Fer t·o Contml do Brazil.
LicCIIÇ::t ao Dr. ,\ Ifrcúo Moroir11 de Barros Oli veir<t Lima, le11te catltedratico
Lla lraculdado do Dil'eito do S. Paulo.
Licença. a José Luiz de .F reitas, 3° cscriptuL\•.rio da Estt•ada de Ferc·o Cen·
tl'.1l do B1·a~ i l.
Licença 11 Antonio St,tnislau de Almeida c Cunha, praticantB dos Tolegl·aphos.
Linha tolegraphica de Uberaba a Itaqui . .
Loterias (serviço sob a direcção do Ministerio da Fat:enda).
Linha telegraphica. ent ro Santa Cruz do Rio Pardo c Castro.
Liconça a Antonio Cttrdoso de Amorim, 3• escripturario da Delegacia Fiscal
na Bahia.
Licenç<t a .Toão Fm•roira N<warro de Andt•ade, ajudante da commissão fiscal
das obras do porto do Pará.
Licença a Alfredo AI vos de Al'agã.o, üsca l de ''elliculos.
Licença a José FaPias Gest a , ti1 osoueoir·o dos Ooneios do Amazonas.
Li.ceuça 1J, An to ui e Viçoso do Moraes Jal'dim, 3° escriptut·aeio do Tribunal
de Co ntas .
·
LiconçaéLO Dr. Eli ~;iario Feenan Lies da Si lvaT<wora, llesembaeg<tdor do Tl'i·
bLtnal de Appellação do Acre. ·
Licença :10 Dr. José AmtRtacio d::t Silva Guimarãoa, secee ta1•i o do Tribun;t1
de Ai'PDllaç:?.i.o do AcJ'o.
Linl1a tf' lcgrttpllkt mltl'f' Tiecifo r Ri.1 do Jan ei r o (l!l'mliio p:ua ft sua renova.;ão).
Liconç.1 a o DI'. IlHnr' iqne l1odPig tos C[tÓ, medioo loaista. da Pol icia.
Licença 11 Viriato .Joaquim das C!Jagas Lemos, administrador dos Cor reios
do Maran hão.
Licença a Jo>é Thomaz Cctrneii'O da Cunha, 3° escripturario da Alfa.ndega
do Rio de Janeiro .
Licença a Lu iz Francisco dos Santos Fragata, cart eiro do3 Correi os de Pernambuco.
Licença a Pedro Torqua.to Maciel, conducLor de trem da. Estrada de Ferro
Centt·a1 do Drazil.
Luiz Gonzaga Martins (aposentadoria).
Licença a Carlos de Toledo Salles, telegraphista ua estl.çã o do Bell J Horizonte.
Licença 110 bacharel Domingos Americo de Carvalbo, desemb:u·gador do
Trilmna1 de Appellação do Acre.
Lirença ao bacharel Alexandre Chaves Mello Ratisbona.
Licença ao jLliZ Caetano Pinto de Miranda Monte neg ro, da Côrte de Ap., el·
lação do Dlstl'ic·to Federal.
Licença a Geraldo Pires Ferreira Le<tl, t elegr apui il t.1 da Estrada de F'erro
Ce.ntra.l do Brazil .
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187
189
190
193
218
219
223
247
273
287
288
289
290
292
301

309
310

326
327
337
350
354
359

Laurinda Rumbelspergor (pensãu}':Licenç~L ao Dr. Antonio Barbosa da Silva, inspectOl' sanita1•io.
Licença a l•:urico da Silva F,•ro, cartorario da Delegacia Fiscal no Paraná .
Licença a. Eugenio Cu.ndido da Silveira Rot.lrigues, secretario da in>pecção
do Al'S'1 na.l de !IIa.l'inlla desta Capital.
Licença ao bacharel Henriqtu~ Vaz Pinto Coelho, juiz subJtituto federal.
Licença. ao b<tcharol Francisco Chateaubriant.. Bandeira do Mello, confe ·
rente d<~ Alfandega de Poruambuco.
Licença ao Dr. Clovis FurLado de Baero;, juiz de direíto do Alto PLU'úl:l .
Liceoç:J. ao bacharel Fl'ancisco Ta. vare.; tl(l, Cunha e t,Iello, ju:z federal no
Amazonas.
Licença a Paulo Lins Correa de Oliveira, auxiliar de escrípta. da Imprensa
Ni.i,cional.
Licença a Eurico da Silva Faro, cartoral'io da Delegacia Fiscal no Paraná .
Licença t1 José Antonio Cesar de Vasconcellos, oscri vã.o da Colleotoria
Fcdol'al de Pau d'Alllo.
Licenç:J. a Ali pio N.Lpoloão Sorp<t Filho, amanuenso da Bíbliotheca Nacional.
Licen ça ao Dr. Antonio de Pattht Rocl1•igue.3, ínspector sanitario.
Lucilia Belfort Vieira (pensão).
Licença ü, Manoel Pit•es Fel'l'Oil'a FH!w, conCtwetlte do 2" classe das olH'a.s do
porto.
Licença ao Dr. João Penido B1nroier, inspet.léor sanitn.rio.
Licença ao dosemba1'gador Ataulpho Napoles de Paiva, juiz da Côrte de
Ap pellaçfio .
Licença ao bJ.charel Nestor M~ir<t, jniz da Càrte do Appollaçiío.
Licença a Nicolau Tolentino dos San los, secretario da Dircctoria Geral do
Serviço do Povoamento.
'
Licença a João Julio Gust:.tvo Sch LlltZ, tclegraphiSG(l. da Estrada \lo Forro
Central do Brazil.
Licença ao Dr. Carlos Gomes Rebello l-Iorta.
Licença :w bach Lrel Cctssiano Cilndído Tavat'úS Bêtstos, juiz dJt Côrte de
·
Appellação.
Licença a Luiz A. da Silva Soares .
JU:

7
9

16
35
54
71

79
81
84
94
99
109
131
153
167

Modifica a taxa cambial e restaura o.:l i'undo3 de gar·antia o dB resgate tlo
papel-moeda.
. \
Matricula uo lo anno do Colleg io Militar.
Manoel Francisco BBrnartles Junior (rolevação da obriga .ão de entrar com
quantias para o Thesouro Federal, redacção fl.nàl) .
\1anoel Florencio de Moraes Pires (licença).
Modifica as tabelln.s de vencirqent.os dos officiacs elo Exercito e Arm~1da.
Yiatricula. na !~;;co l a de Artqharia e Engenharia de alumnos das escolas
militares.
Montepio federal.
Mecanico-technico do Estado Maior do Exercito.
Manoel Josú Murtiuho (lieençi.J.).
\1edicos o pbarmaceuticos qtw serviram como voluutarios na guerra ~o,
Paraguay.
.
Manda reparar, reconstruir e arma1' diversas fortalezas.
.
Machinistas extranumerarios da Armada, que se denominarão adjuntos e
sub-adjunto::!.
Maria Carmina da Motta Tavares (relevação de pt•esct•ipção).
Multa de 5:000$ imposta-á Antonio da Silva Lopes (relevação).
Montepio a D. Adelina Ameli'!- Lopes Vieira.
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213
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228
234
237

259
271
274

291

29.~

304

312
338

341
3..16

ASSUMPTO

Manda; exe,mína.r por profissionaes a.s condições de construcção da estrada,
cujo pagamanto é pedido pelo engenheiro Ga.stão da. Cunha. Lobão.
Margaridi1 de Andrade Rumbelsperger (p ensão ).
Marcos Evangelista da. Costa (promoção de posto).
Manda contar para os e[cítos da aposentadoria o tempo do serviço publico
em com missão do ordem scieotifica aos auxiliare~ de ensiuo.
Montepio a D. Phílomena Coqueiro.
Melhora dos coutractos dos machinistas ex.tranumeraeios da Armada,, com
mais de lO annos do serviço.
Manda aduir aos Ministerio<J a. té serem aproveitados, os empregados com
cinco annos de se1·vlço.
Mand<1 addir ao J•;sc ri ptorio Centr<11 os empregados das ostt·adas de feno
fcder acs que {Jerderam seu<~ logaros .
Medico, ins·pec tor sanitario, a bordo dos ntwios estrangeiros.
Monumento em homa ao comma.ndnnte Baptista das Neves e seus compa·
nhoiros.
Meio soldo e montepio, pago.3 om dobro ás vi uvas e lllhos dos offi.ciaos da.
Armada morto.; na r evolta do 23 de novemht·o.
Mell10ritt de refoema do ctLpitã.o-teuente plta.rinaceutico da. Armuda , Alvaro
Augusto de Carva lho.
Mari<t Annunciada B<trbalho (pen:;ão).
Maria Step.hania de Ara ujo Belt'ort Vieira (pensão).
Manoel Pires Ferreira. Filllo (liceuça).
Mobilização da Guarda Nacional (eedacção llnal).
Modifica at•tigos do Codigo Penal e define os crimes do lJ.'Le trata a Oonferencia Internacional de Paris do 1902.
Maria Ignacia de Mello Oli v eira (pensão).
Maria <.le Oliveira Cruls (pensão),
N

15
80
109
231

292

326
3'27

Deolinda de Albuquerque Seixas (relevação ele prescripção, re~
dacçi'io final).
Nevers de Oliveira Sampaio (licença).
Nova denomina.ção aos machini~tas extranumorac•ios úa ArmadiJ,
Nova taholla de vencimentos para os funccionaeios da thesouraria e secção
de papel·moeda da Caixa de Amortizaçi'io.
Nina Belfort Vieira (pensão) .
Nestor Meirn. (liconça),
Nicolau Tolentino dos S,wtos (licença.).

Nc.~.t:.talia

o
17
79
- 83
119

188
195
211
24.8
282
285

Olyntl.Ht Braga. (premio de viagom, rerl.acção p:l.l'<t 3~ discussão).
Obriga. os funcciomu·io~ fedcraes a fttzcrem parto !lJ moJ ~r.plo fedem!.
Organização de uma relaç-ão dos operarias ou jorLla loü·o,; do todas as offlcinas e repartições publicas da União que contarem mais de cinco
annos de serviço etrectivo (rodacção final).
Oswaldo Cruz (premio de 200:0oo.;:ooO).
Orçamento da Marinha.
Orçamento do Exterior.
Otologista no Instituto de Surdos-Mudos do IUo lle Janeiro .
Orçamento da Viação.
Or·çamento da Agricultura.
Orçamento da Receita.
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296

2!f7

303

Orçamento do Interior.
Orçamento da r<azcnda.
Orçamento da ~uer1·a.
p

4

6
10

17

28
39
49

52
61
72

86

104

117
119
122

141
157
180
187
194

199
200
213

215
229
253

255
256
270

271
273
284

291

292

293

294

299
308
323

Pensão á viuv11. e filhas do Joaquim Na,buco .
Pensão á viuva do ex·deputado Leovígildo Filgueiras.
Preenchimento das vagas, no I o posto da officialidade do J.<.;xercito.
Premio de viagem u D. Olyntha Braga.
Prorogação da sessão legislativa ató 3 elo outubro.
Promoção dos officiaes do cxtincto Corpo do Estado Maior do Exel'cito.
Projec to de eriificio pa1·a a uovo. Escola de Medicina do Rio de Janeiro .
Proseguimeuto d1~ -construcçiio da linha tolographica dà Capital de Goyar. a
Bôa Visf;a de Tocantins .
Proltibo a nomeação dos membros do Poder Judiciario para cargos ou
commissües do Poder Ex:ecutivo, salvo o disposto uo art. 58, § 2°, da
Constituição Federal.
Porcentagens dos collectores e escrivães.
Pretores do Districto Federal (vitaliciedaue}.
Preparador das cadeiras technica. do curso de eogenltaria. civil (!Escola. Po·
lytecbnica}.
1
Pensão mensal de 200$ a D. Amancia Pinheiro.
Premio de 200:000$ ao Dr. Oswaldo C1·uz .
P1•orogaç1í.o da sessão legislativa até 3 de novembro .
Patrões-móres (dispõe sobre o seu numero).
Pedro Torquato Maciel (licença).
'
Prorogação da sessão legishttinL até 3 de dezembro .
'
Pensão de 100$ mensaesáviuva o filha de Gustavo Rmnbelsperger
Promoção do po3to do aspi ra.ute Marcos E\7 augelista da Coota.
Prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso Nacional e
Presidencia o Vic e- Pres id ~ncia da llepublica,.
Provimento <los cargos lln escl'ivnes da.s varas cíveis, commorciaos, te.
Philomenn. Coq uoiro (montepio).
Pensão de D. Gabriella Feneirn. F1·ança.
Plantio e exploração rln. seringneit•a (contraclos}.
P1•oragação da sessão legislativ9, aLé 31 de dezembro.
Premias de viagem (regula n. concessão).
Paulo Emílio Loureiro de Andrade (redacção para a 3 discussão do pro·
jecto sobre sua aposentadoria).
Pensão ás Yiuvas ou , na falta destas , aos filhos menores e irmãos dos
officiaes inferiores e praças mortas em seus postos durante a r evolta.
Pagamento em dobro, de meio soldo e montepio, ás viuv:as e filhos dos
of:ficü.tes da Armaua morto3 na revolta de 23 de no yemb'r o.
Paulo Lins Corrêa de Oliveira (licença) .
Pagamento ao Dr . A11íonio Ca.f'l•}fl lUheil'<) ele An dr;\rl a M : ~chado e Silva
Junior o outl'os, t.lo.; j uu;~ dJ móra «. Y. ue foi cuDuemuada a Fazenda.
Naciolilal.
\
Pensão ás filhas solteil·as uo Dr. João Ba.rballlo Uchôa Cava lcanti.
,\'
Pensão á viuva e filhas do Dr. João Pedro Belfort Vieira.
Prescilia.na Isabel da Silveira Costa (l'elevacão de prescri110ão).
Promoção do 2° tenente Alvaro Albedo Mac11ado da. Silva.
Penhor suln·e gomma clastica., piassava, cu.stanha e ca.cáo.
Pensão às irmãs do tenente do Exercito Ap!trodisio José de Amurim.
Philadelpho de Souza Castro (relevação de p1·escripção).

xrx
ASSUMPTO

325

341
346
355

360

363
366

369

Pensão ás filhas solteiras do Dr. Martinho Rodrigues de Souza .
Pensão a D. Maria Ignacia de Mello Oliveira.
Ponsão 11 D. Maria de Oliveira Cruls.
Pensão á viuva e filhos do Dr. João de Barros Cassai.
Pensão â \'iuva e filhas viuvaR do Dr. Candido Barata Ribeiro.
Pensão á viuva do almirante Elisiario Barbosa.
Pensão a D. Anna Guilhermina do Alvarenga.
Pensão á vi uva e filho do Dr. Monteiro Lopes.

Q
53

277

7
8
14

15
16
17
19
23

37
51

53
77

80
88

92
93

99

118
125
128

Quadro de pharmaceuticos do Corpo do Saude da Arm ada (t'eorgani zação).
Quadr u dos cirurgiões dentistas do Exercito (equipar a ao dus pll aemaceuticos).
Redacção final do projecto que approva o Tratado enke o B1·azil e o Uruguay.
Rest aura os fundos de garantia e de resgate do papel-moeda ; eleva a 16 d.
a t a,xa cambial.
Relev•wão de prescr ipção ao ex-deputado Sebastião Eur ico Go ll çc~Jv es de
Lacerda para r eceber subsidio.
Redacção final do projecto que torna extensivos a os immigr a ntes localizados em nucleos coloniaes os Fa vores da lei n. 2049, de 31 de dezembr o
de 1U08 .
Redacção final do projecto que releva a pr escripção om que incor reu
D. Nat haUa Deolinda de Albuquerque Seixas . ·
Redacção final do projecto que releva a Manoel Fr•ancisco Bernardes Junior a obrigação de entrar para o Thesouro Federal com q ua ntias r oubadas á Collectoria de Vassour8s.
Redacçã o para 3a discussão do projecto concedendo o pre ·nio de viagem a
D. Olyntha Braga.
Reconhece legitima a Assembléa Legislativa do E ~tado do Rio de Janeiro.
Redacçào fi nal do projecto sobr·e vencimentos do porteiro da Escola Polytechnica.
Revoga o art. 56 da lei n. 2 221, de 30 de dezembro de 1909 .
Relevação de prescl'ipção aos herdeiros do gaarda-ma l'inha José Ferrail'a
Gondolpho.
Reorganiz<t o quadro de pharmaceuticos do Corpo de Saude da Armada .
Reorga niza o Corpo de Commissarios da Armada .
Revoga o m·tigo orçamentario que permitte o contracto de instr uctores
estrangeit'os para o EKercito.
Redacção fi nal do substitutivo ao projecto que manda o Governo or ganizar
u rna relação dos operarias ou .j<{rnaleir qs de t odas as olficinas e repartições publicas da União, que coatarem mais de ci nco annos de serviço
eft'edivo .
Rele vação de pr e.;cripção ao ex-deputado Francisco Figueil'edo (conde da
Figu eiredo) par a receber subsidio.
Relevação de pres~rip,ção ao ex-deputado Sylvio Romero para receber
ajuda de custo.
Reconstrucção de fortalezas.
Reorga niza a Bibliothaca do E;xercito.
Reor~aniza sob novos moldes eleitoraes o Districto Federal.
Reorganiza a Delegacia do Thesouro em Londres,
Cama r a
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130
131
132
142
148
150
153
158
160
176
177
184
191
204
209
212
220

222
246
249
251
252
255

256

257

264
279
293
298
300
307
312
323
331

Regula a iniciativa dos projectos de fixação das despezas dos diversos Ministerius.
Rel evaçã(l de prescripção a D. Maria Carrnina da Motta Tavares para perceber montepio.
Regab a aposentadoria dos agentes diplomaticos .
.
Relevação de prescripção á vi uva e ti lhos do Dr. Antonio José Pereira
para receberem rn on te pio.
Renovação da linha tolegraphica costeira entre Recife e Rio rle Janeiro.
Relevação de prescripçilo a D. Cecilia Tigre Moss para recl' ber montepio.
Relevada multa di) 5:000$ imposta pelo "Ministerio da Fazeuda a Antonio
da Silva Lopes, tabellião e escrivão do registro civil em União (Piauhy).
Releva da peoa de commisso <tO De. João Pereira de Azevedo para suasfilhas poderem receber pensão do montepio.
Releva Antonio Barbosa dos Santos, t hesoureiro do p z~pel-moeda da Caixa
de Arnortziação, do pagamento da importancia do desfalque dado pelo
ex-fiel.
Regula a emissão e circulação de cheques.
Relevação de prescripção a Carlos Pinto de Figueiredo para receber vencimentos,
Relevação de prescripção em que incorreu o direito ao montepio instituído
por João Alves da Silva Simas, ex-conferente da Alfandega de Santos.
Reforma do 2° cadete José Vieira da Costa.
Rel eva de prescripção a. D. Helena Si erra de Sá para receber meio soldo·
e montepio.
Recep{;ão e hospedagem de representantes de go vernos estrangeiros (despezas até 100:000$0CO).
Rubem Tu. vares (v encimontps).
Releva. de pr6scripção ao Dr. João da. Matta Machado, para qu6t possam ser
pagos a quem de direito, subsídios e ajuda de cu ,to.
Relevação de prescripção aq engenheiro Candido José de Godoy para contribuir para o montepio.
Revoga a lei n. 1641, de 7 de janeiro de 1907 (expulsão de estrangeiros).
Redacção fin al do proj ecto que dá faculdades ás associações que se \fundarem
para os fins previstos nas Convenções de Genebra.
Redacção fin al do projecto que restabelece os vencimentos do pagador da
Del e g ~ cia. Fiscal no Rio Grande do Sul.
Redacção final do projecto sobre a reforma do coronel Francisco Fehx de
Araujo.
Regula a concessão dos pre~ios de viagem.
Redacção para 3A discussão do projecto que manda ever a ~posentadoria
do engenheiro civil Paulo Emílio Loureiro de And ade.
Redacção para 3• discussão do substitutivo da Commissão de1Finanças ao
p_rojecto sobre a. aposeqtadoria aos lentes das escolas de ensino superwr.
Redacção final do projecto Rnhl?<~ ·a indastria siderurgica. ,
Rogacia no Pires Teixeira \~ ou Ld.gem de tempo).
1
Relevação de prescripção a D. Presciliana Isabel da Silveira Costa para
. receber montepio.
Reorgani za a Delegacia Fi~cal do Tbesouro em S. Paulo.
Regula a apr esentação dos rela.torios dos Ministros de Estado.
,
Reforma dos Codigos Commercial e Penal da Republica,
Redacção fin al do projecto sobre a mobilização da Guarda Nacional.
Relevação de prescripção ~ Philadelpho de Souza Castro para. receber differença de vencimentos.
Re versão de meio soldo e montepio ás filhas vi uvas do Barão da Laguna.
1

XXI
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333
339
342
345

356
370

Reorganzia a Fabrica de Cartuchos e Artificios de Guerra.
Regalias aos pharmaceuticos diplomados pelas escolas de S. Paulo, Ouro
Preto e Pernambuco.
Redacção final do pr0jecto qne releva a prescripção em que incorreu An·
tonio Augusto Tassara de Paduo..
Reconhece o direito de D. Amabilia da Luz Gomes a receber determinada
quantia.
Reforma no posto de contra-almirante o capitão de mar e guerra José
Carlos de Carvalho.
Relevação da prescl'ipção em que incorreu Joaquim José de Souza (redacçât)
final).

s
8
58
!:l3

101

123
161
171

224
229
238
301

330

Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda (relevação de prescripção).
Subvenciona <1 Liga Metropolitana dos Sports Athleticos do Rio de Janeiro
para a realização de matches de foot-baU.
Sylvio Romero (relevação de prescripção).
Subvenção ao Instituto Pa ~teur do Rio Grande do Sul.
Subvenção á Escola de Pharmacia de S. Paulo.
Subscripção de acções do Banco do Brazil.
O sub:;tituto de que trata o art. 1°, § 9°, do decreto legislativo n. 392, de 8
de outubro de 1896, passará a den ominar-se «adjunto».
Subsidio do Presidente e do Vice-Presidente da Republica para o quatriennio de 1910 a 1914.
Seringueira (contracto para o plantio e exploração).
Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella (incorpora á Directoria de Saude
Publica).
Sarcophago para os despojos mortaes das victimas da sublevação naval.
Substitue pelo de secretario o titulo de escrevente da Procuradoria da
Republica no Districto Federal.

T
l

5
103
179
2l6

231

352
353

Tratado entre o Brazil e o Uruguay (redacção final).
Tratado de limites entre o Brazil e o Perú.
Torna extensivo aos professores de sciencias da Escola de Bellas Artes e
aos secrotarlos dessa e- aos do Gymnasio Nacional o codigo das dispo·
sições communs ás instituições superiores.
Terceira Conferencia In ternacional Americana (approva suas resoluções).
Tabella de vencimentos do pessoal civil dos hospitaes do Exercito.
Tabella de vencimentos para os funccionarios das thesourarias e secção de
papel-moeda da Caixa de Amortização.
Tratado de arbitramento com o Perú.
Tratado de commercio e navega ;;,., .fl•tvial com a Bolívia.
.·-::::~~-

u

264
312

Usinas siderurgicas (redacção final).
utilização e mobilização da Guarda Nacional (redacção final).

v
23
38

Vencimentos do porteiro da Escola Polytechnica (redacção final).
Vencimentos dos funccionarios da Colonia Correccional de Dois Rios.

XXII
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~

p

z

44
54
59
82
85
86
97
g8
110
111
112
113
115
116
120
121
124
133
154
196
212
216
227
231
239
241
251
278
281
295
305
351

Vencimentos do pessoal da Repartição Gerai dos Telegraphos.
Vencimentos dos offlciaes do [t;xercito e da Armada.
Vencimentos dos empregados ela Directoria da Estatística Commercial.
Vencimentos das praças de pret da. Armada.
Vencimentos dos funccionarios do Archivo Publico Nacional.
Vitaliciedade do pretores do Districto Federal.
Vencimentos dos carteiros, estafetas e conductores de malas dos Correioa da
Republica.
Vencimentos do pessoal da Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul.
Vencimentos para os sect•etarios do diversas faculdades.
Vencimentos para os guarda:; civis e iuspec tores de vehiculos.
Vencilneutos dos docentes dos institutos de ensino superior.
Vencimentos dos empregados das Do1Pgacias Fi.,; ca.es em Santa Catharina,
Goyaz, Espírito Santo, Sergipe, Parahyba, Rio Grande do Norte a
Pianhy.
Vencimentos dos funccionarios dos institutos militares de ensin o.
Vencimentos dos em pregados da Delegacia Fiscal do Thesouro em Alagôas.
Vencimentos dos funccionarios da secretaria da Directoria Geral de Sauda
Publica.
Veterinarios do Exercito (admissão ao 1• posto).
Vencimentos dos funccionarios e corpo docente do Externato Pedro li e In·
terna to Bernardo de Vf!,sconcellos.
Vencimentos dos dil'ectot•es do Thesouro Nacional.
Viriato Joaquim das Chagas Lemos (licença).
Vencimentos dos vice-consules tJ chancelleres consulares.
Vencimentos do chefe de secção do Ministerio da Viação, Rubem Tavares. '
Vencimentos do pessoal civil dos hospitaes do Exercito.
Vencimentos do thesoureiro, fiel-pagador e fieis da thesoararia da. Estrada.
de Ferro Central do Brazil.
~
Vencimentos para os funccionarios das thesourarias e 5ecção do papel
moeda da Caixa de Amortização .
Vencimentos do Corpo Consular e suppressão de consulados .
Vencimentos dos funccionariqs dos Hospitaes de S. Sebastião e 1?á.ula
Candido.
Vencimentos do pagador da Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul ('l'edacção final).
Vencimentos do director da Espola de Aprendizes Artífices.
Vencimentos dos assistentes de clinicas das Faculdades de Madibna do Ri()
de Janeiro e da · Bahia e dos p1•eparadores das duas, da Es ola Polytechnica e da Escola de Minas de Ouro Preto .
Vencimentos dos empregados do Centro Telephonioo ' o Departamento
Centt•al da Guerra .
Vencimentos do pessoal da Alfandega de Santos.
Vencimentos dos funccionarios da Estrada de Ferro Central do Brazil.
1
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SESSÃO EXTR.AORDIN"ARI.A
DATA

ASSUMPTO

lO abril.

14 abril.

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

Redacção fi na 1 do Dispensada de impres- Da Commissão
projccto n. 370, de são a requerimento do Sr. / de Redacção.
1909, que approva Rivadavia Corrêa .. - Em (Vide projecto
o Tratado concluído 16 do abril é approvada, n. 379, de
e assiguado nesta afim de ser enviada ao Se- 1909.)
Cldarle <lo Rio de nado, o que é feito nesse
Janeiro, em 30 de mesmo dia.- Em 26 de abril
outubro de 1909, o Senado envia á sancção.
entre o Brazil c a Sanccionado por deRepublica Orien tal ereto .n. 2 .246, do 2l) de
do Ur11.gun.y, modi· abril de 1910 . - (PubUcaclo
ficando as sua s a 27.)
fconteiras na lagóa,
Mirim e rio Ja.gua.rão e estabslecendo
princípios para o
commercio e nave·
'
gação nessas par a~&ens, e é o Presidente da Republica autorizado a
tJ'OC!W aa respectivas ratificações.
2

Abre ao Ministerio Em. 20 de abril é julgado Do S1•. Eduarda Viação e Obras objecto de deliberação e en- do Socrates.
Publicasum credito viado ás Commissões de
cxtt•aorriinario de Obras Publicas e de Finan300 :000 '·000 para . ças. -Em 6 de outubro
pruscguimeoto dos vao a imprimir um substitrabalhos ele cons- tu ti vo da Commisaão de Fi·
tl'ucção do circuito nanças. - Em ll é encertele gr aphico de rada a r• disc ussão.- Em
Goyai a Bôa Vista 21 de novembro é approvado . - Em 15 de dezem·
de Toca ntins .
bro é encerrada a 2a discussão. -Em 16 é appro·
vttdo o substitutivo da Com·
missão de Finanças, ficando
prejudicado o prejecto primitivo.- Em 17 vae a im·
primir a redacção para a
3• discnssão, n. 2 13.-ISm
19 é encerrada a 3• disctts·
são o approvado, bem como a
redacção final, n. 2 ü, cuja
impressão é dispensada a
rectnerimento do Sr. Eduardo Socrates . .-... Em 20 é enviado ao Senado.- Em 27 o
Senado envia á sancção.
S a nccionado por decreto n. 2330, de 28 de de·

-4-

ASSU:MPTO

DATA

ANDAMENTO

OBSERV A ÇÕE~

zembro de 19!0.-(Pu blicado

a 30.)
29 dez.

3

Estabelece os limites E1n 20 de abril é julgado Do Sr. Corrêa.
do Estado do Pa - objecto de deli beração e en
Defrettas.
raná com o de San- viado á Commissão de Consta Catharina.
tituição é justiça .
Pende de parecer.

13 abril.

4

Concede, r epartida- Elll. 20 de abril é julgado Do Sr. Pedro
mente, a D. Eve- objecto de deliberação e en- Pernambuco
tina Nabuco, viuva viado á Commissão de Fi- e outros.
de Joaquim Na - na nças.- Em 3 de outubro
buco, e a seus tl- vae a imprimir o parecer
lhos uma pen!:lão da Commissão de Finanças,
mensal de 1:000$, n. 4 A.. - Em 7 é encere autoriza a aber- rada. a 1" discu, são.- Em
tura do necessario 21 de novembro é approcredito.
vado, com dispensa de interstício para 2a discussão,
a requerimento do Sr. José
Carlos.- Em 15 de dezembro
é encerrada a 2" discussão.
-Em 16 é approvado, com
dispenl3a de interstício para
a 3• discussão, a requeri·
meijto do Sr. Estacio Coimbra , - Em 17 é encerrada
a 3" discussão . - Em 19 é
approvado, bem como a re~ acção ~na!, n. 4 B , cuja
I
1mpressao é di spensada a
\
req]lerimento do Sr. Pedro
Pernambuco. - Em 20 é
enviado ao Senado .- Em
24 o Senado envia á sancçáo. \
Sanccionado por decreto n. 2323, de 28 de clezen~ bro de 1910.
(Publi-

1909.

I ~

I

I

I

1
I
i

cado a 30.)

i

4 abr il .

I

I

5

Appr ova em todas as Di l>'l~utido o vot ado em Da Cpmmissão
clausulas o sessões secretas etfectuadas de Dipl~ma
Tratado concluiclo nos dias 16, 19, 20, 22, 23 e eis e Trata·
a. 8 de setembro de 25 de abril, seguiu para o dos.
1909, na Cidade do Senado no ultimo destes reRio de Janeiro, en- feridos dias . -Em 29 de
tre os plenipoten- abril o Senado enviou á
ciarios das Repu- sancção .
blicas dos Estados S a Jlcciona do por deUnidos do Brazil e ere to n. 2249, de 29 de
do Perú, comple- abril de 1910. (Publicado
tando a determi- a 30.)
nação das fronteiras entre os dous

I Puas
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paizes e estabelecendo princípios geraes sobre o seu
commercio e navegação na bacia do
Amazonas .
16 abril.

6

Concede à vi uva do Em 28 de abril é julgado Do Sr. Alfredo
ex-Deputado fe- objecto de deliberação e eu- Ruy Barbosa
deral
Leovigildo viado á Commissão de Fi- e outros.
Filgueiras, D. Is- nanças.
bella de Seixas Fil- Pende ele parecer.
gueiras, a pensão
mensal de 500$, e
autoriza a abertura
do credito necessario.

29 abril.

7

Restaura, nos ter- ED1 30 de abril vae a im-Da Commissã.o
mos das disposições primir. -Em 21 de no- de Finanças.
legislativas que os vembro entra em 2a discusiostituiram, os fun- são e falam, pela ordem, os
dos de garantia e Srs. Barbosa Lima, Honorio
de resgate do pa- Gurgel, Eduardo Socrates,
pel-moeda ; eleva a Galeão Carvalhal, Pedro
16 dinheiros por 1$ Moacyr, Cincinato Braga e
a taxa cambial a Irincu Machado. - Em 22
que se refere o falam os Srs. Honorio
art. 1• da lei nu- Gurgel (pela ordem) e Gamero 1575, de 6 leão Carvalhal. -Em 23
de dezembro de fala, pela ordem, o Sr. Al1906; e dá outras cindo Guanabara, que reprovidencias.
quer a volta do projecto á
Commissão, e tambem pela
ordem os Srs. Irineu Machado e Bueno de Paiva,
requerendo o primeiro a
volta do projecto á Commissão pelo prazo maximo
de 5 dias. E' approvado o
requerimento do Sr. Irineu
Machado, ficando prejudi·l
cado o do Sr. Alciudo Guanabal'a. O projecto volta á
Commissão. - Em 29 é
reaberta a 2.. discussão
tala o Sr. Affonso Costa.
- Em 30 fala o Sr. Affonso'
Costa, que offerece uma
emenda.- Em l de dezembro fala o Sr. Rodolpho
Pa,ixão, que offerece emendas, das quaes uma. substitutiva.. - Em 2 fala o Sr.
Honorio Gurgel, que offe1

1

el
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DATA
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rece uma emenda. - Em
3 fttla o Sr. Honorio Gurgel
e são lidas duas emendas.
- Em 5 falam os Srs Linclolpho Garoara. e Felisbello
Fccire.- Em 6 fala o Sr .
Feli~bello Freire. - Em 7
fala. o Sr. Calogeras .- Em
8 é lida uma emenda e fala
o SI'. Calogeras. - Em 11
são lidas emendas, fala o
Sr. José Bezerra e é encerrada a discussão do art. 1o
do projecto.- Em 14 fn,Ia o
Sr. Cincinato Braga.- Em
15 são lidas emendas, falam os Srs. Affonso Costa e
Josino de Araujo e é encerraua a 2a discussão. Em 16 é approvarlo o
pt'ojecto, tendo sido retil'adas umas e regeitadas
optras emendas. E' concedida, a requerimento do
Sr. Bueno de Paiva, dispensa de interstício para
que o projecto figure na
ordem do dia seguinte.:mm 17 é encel'l'ada a sa discussão, deT?ois de falarem
os Srs. Cardoso de Almeida,
Paulino de Souza e Affonso
Costa, e de ser apresentado
-qm substitutivo da Commissão de Finanças, elevando, a 16 d. a taxa a
que se refere o art. 1o da
lei n . 1575, de 6 de dezembro de 1906, estabelecendo que as emissões da
Caixa cessarão quando os
bilhetes emittidos attingirem a 900 mil contos de
réis, e dando outras provi4encias.- Em 18 é approvado o substitutivo, ficando
prejudicado o projecto primitivo. E' approvada a re4acção final, n. 7 13, cuja
impressão é dispensada, a
requerimento do Sr . Bueno
4e Paiva. - Em 20 é euyiado ao Senado. - Em 30
o Senado envia á sancçãip.
Sancc;Jonft.do por de-

ODSERVAÇÕEI!!
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DATA
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ANDAMEN TO

OBSERVAÇÕES

- --l------------------------------------1---------ereto n. 2357, de 31 de dezembro de H.l!O. (Publicado a 3 de janeil·ocle 1911,)

m~J.io.

8

Releva da prescri- ED1 2 de maio é julgado Do Sr . Raul
pção em quo in- obj ecto de deliberação e en - Fernandes.
correu o ex-Depu- viado á Commissão de Fitado pelo 4° clis- uanças. -E m 17 de oututricto do Rio de bro vae a imprimir o pa.Jaueiro , Sebastião r ecet' da. Commissão de FiEu rico Gonçalves nanças, u. 8 A , com emende Lacenb, para das.
receber o subsid io P e nde de I& discuscorrespondente á s~o.
sessão de 1896, e
autoriza o Poder
Ex:ecuti v e a abril·
o uecessario credito pura pagar o
mesmo subsitlio ú.
Santa Casa de Misericordia de V::tssouras.

2 maio.

9

Determina que, na ED1 2 de maio ê julgado Do Sr. Bueno
na matricula elo lo objecto de deliberação e en- de Andrada.
anuo do Collegio viado á Commissão de Ma·
Militar, um terço rioha e Guerra.
será r eservado aos Pende de parecer.
filhos de olflciaes de
terra e mar, outro
terço aos filhos de
inferiores e praças
das mesmas corporações e o ultimo
terço aos filhos de
cidadãos meramen·
te civis.

2 maio.

lÓ

Determina que o pre· Em 2 de maio é julgado Do Sr. Bueno
enchimento de me- objecto de deliberação e en· de Andrada.
tade das vagas ao viado á Commissão de Ma·
primeiro posto da rinha e Guerra .
o fll c i a 1i dade do Pende de parecer.
Exercito seja feito
pelos sargentos arregimentados, independentedc qual·
quer curso de armas.

2

\
'\

SESSÃO O R DIN".ARIA.
DATA
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o
l>l

~
z
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Autoriza o Governo a E:m. rg de maio vae a impi'i- Da Commissão
conceder ao machi- mir .-Em 2 de setembro é de Petições e
nista da Estrada de encerrada a discussão unica Poderes.
Ferro Central do e adiada a votação. -Em ~
Brazil, Cícero Mar- é approvado e enviado á
t ins Corrêa, um Commissão de Redacção.anno de licença com Em 15 vae a imprimir a
o ordenado, para redacção final, n. ll .A..tratar de sua saude. Em 21 é approvada a redaccão finaL-Em 23 é euvi ado ao Senado,.-Em 20
de novembro o Senado envia.
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 22~1, de 14 de dezembro de 1910. (Publicado
a 16,)

1 agosto

12

Autoriza o Governo a 1-<~Jn 2 de agosto vae a im-Da Commissão
conceder 1í. Archi· primir .-Em 2 de setembro de Petições e
mimo da SilvaRe· é encerrada a discussão uni- Poderes.
bello,guarda da Al- ca e adiada a votação.fandega de Manáos, Em 3 é approvado e enviaum anuo de licença, do á Com missão de Redac ·
.com ordenado,para ção.-Em 5 vae a imprimir
tmtn.r de sua saude. a redaccão final, n. 12 A.
- Em 13 é approvada aredacção finaL-Em 15 é enviado ao Senado.
Pende ele decisão.

20 julho.

13

Autoriza o Presidente E1n 2 de agosto vae a im-Da Commissão
da Republica <t con- primir.-J..;m 14 de outubro de Petições e
ceder a Carlos de é encerrada a discussão Poderes.
Figueredo Rimes, · unica.-Em 22 de novemengenheiro de 2.. bro é approvado.- Em 23
classe da 6.. divisão vae a imprimir a redacção
da Estrada de Fer- final, n . 13 A.-Em 29 é
ro Central do Bra· approvada a redacção final
zil, um anno do li- e o projecto enviado ao Secença com o orde- nado.
nado para trata· Pende de decisão.
mento de saude,

l agosto

14

Redacção final do pro- E1n 2 de agosto vae a im- Dll. Com missão
jacto n. 294 A, de primir . - Em 25 é approva- de Reuacção.
1909, que torn:1 ex- da e enviada ao Senado.
tensivos aos immi- Pende de deci s ão.
grantes localizados
em nucleos coloniaes os favores
concedidoi pela lei

10-
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n. 2049, do 31 de

dezembro de 1908,
bem como a qualquer agricultor que
preencha as condições est.rttuidas, não
ficando t aes favores depenrtentes da
organização de syn·
dicatos ou coopera·
tivas agl'icolns, e
1\Utorizando o Presidente da Repu·
blica a l'egulamen ·
tar a presente lei.
l agosto

15

Redacção final do pro- Em 2 de agosto vae a impri- Da Commissão
jecto n. 310 A, de mir.-Em 25 é approvada. de Redacção.
1909, da Camara, -Em 29 é enviado á sane- (Vüie projecto
n. 226, de
emendado pelo Se· ção .
nado, que releva aíSanccionado por de· 1907.)
prescripção em que ereto n. 2255, de 8 de seincorreu para que tembro de 1910. (P·ublico.do
possa habilitar·se á a 10.)
percepção de meio\
soldo e montepio ,
\\
D. Nathalia Deo·
linda de Albuquerque Seixas, viuva.
do tenente-coronel
\
Joaquim das Neves
Seixas.

3 agosto

16

Redacção final do pro- Em 2 de agosto vae a im- Da
jecto n. 240, de primir.-E\U 25 é approvae Redacção.
1909, que releva ao da e enviada ao Senado.- '
collector das Ren- Em 30 de setembro o Senado
das Federaes no envia á sancção.
\
município de Vas- Sanccionado por desouras, Estado do ereto n. 2263, de 6 de outuRio de Janeiro, Ma· bro de 1910. (Publicado a 9.)
noel Francisco Bernardes Junior, da
'\
obrigação de entrar
para o Thesouro
'~
Federal com as importancias de réis.
\ '
3 : 980$040 e réis ...
~
I2: G8 !S080, valores
respectivamente
correspondentes
aos sellos adhesivos
e estampilhas do
imposto de collsumo rou bado!l á re-

Com1~is~ão
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ferida colloctoria
na noite de 26 de
setembro de l90S.
3 agosto

17

Redacção para 3a dis- E n1 4 de agosto vae a im-Da Commissão
cussão do s nbstitLl· primir .- 11m 18 é encerr a- de Finanças.
tivo da Commissão ela a discussão e adif1da a (Vide projectos
de Finan ças, appro- votação.-Em 3 de setem- ns . 291, de
vado na 2a discus- bro é approvada .-Dis:pen· 1908 e 382,
são do pr ojecto nu- sadn. a impressão, a r eque - de 1909.)
mero 382, de 1909, rimento do Sr. A nr e li o
que autoriza o Pre- Amorim, é ap provada, sem
~ id en te da Repuob,;ervações, a r edacção fiblica a concede t• a na!, n. l7 A .-Em 9 é eu ~
D. Olyntha Braga, viada ao Senado.-Em 7 de
alumna laureada outub1•o o Senado envia á
do Instituto Nacio- sa.ncção.
nal de Musicn., o Sancc ionad o por de~
premio de viagem ereto n. 2267, de 13 de oupromettido pela le- tubro de 1910. (Publicado
gislação em vigor. a 15.)

2 agosto

18

Concede um anuo de En1 4 de agosto vao a im- Da Commissão
licença, com orde- primir.-Em 5 de outubro de Petiçõese
nado ao Dr. Leonel é encerrada a discussão Poderes,
Justiniano da Ro- unica.-Em 21 de novem·
cha, inspector sani- bro é approvado.-A r eque·
tario da Directoria rimeuto do Sr. Eduardo SoGeral de Saude Pu- crates é dispensada a imblica, para trata- pressão da redacção final,
mento de saudE:'.
n. 18 A, que é approvada.
- Em 24 é enviado ao Senado.- !Gm 22 de dezembro
o Senado envia á sancção .
s ~nccionado por decreto n. 2343, ele 28 ele de·
zembro elo 1910. (Publicado
em 1 de j aneit·o de 1911.)

15 agosto

19

Reconhece legitima a Em. 16 de agosto é enviado Do Senado.
Assembléa. Legisla- á Commissão ele Constitui·
tiva do Estado elo ção e Justiça .-Em lO de
Rio de Janeiro.
setembro vae a imprimir o
:parecer da Commissão de
Constituição e Justiça, numero 19 A, com um voto
em separado dos Srs . Pedro
Moacyr e Irinen Machado,
concluin do por um substitutivo.-Em 14, antes de
ser annunciada a 2a discussão, o Sr. Irineu Machado
fala pela ordem e offerece
um requerimento para que
o projecto volte á Commis-

1.2

DATA

ASSUMPTO

ANDAMENTO

são, que fica. prejudicado
por não ter sido votado immediatamente.-Em 19 são
lidas emendas.-Os Srs. Irineu Machado e Eduardo Socrates falam pela ordem e
os Srs. Irineu Machado e
Pedro Moa.cyr offerecem
um requerimento para que
o projecto volte á Commissão, que :fica prejudicado.Em 20 fala o ::>r. Adolpho
Gordo.-Em 21 são lidos requerimentos e emendas e
fala o Sr. João Baptista.Em 22 sã.o lidas emendas e
fala o Sr. Paulino de Souza.
-Em 23 são lidas emendas
e fala o Sr. Mello Franco.Em 24 fala o Sr. Candido
' Motta. -Em 26 são li dos um
requeeimento e emendas.
Fala o Sr. Germano Hasslo·
clier, que conclue requerendo o encerramento da
discussão. Approvado o requerimento é encerrada a.
2a discussão do projecto, ficando adiada a votação até
que a Commissão de Finanças interponha parecer sobre as emendas que augment am despeza.-Em 17 de
outubro vae a imprimir o
parecer da Commissão de
Finanças sobre as emendas,
n. 19 B.-Em 20 entra em
discussão unica o par ece:t: da
Commissão de Finanças sobre as emendas e falam pela
ordem os Srs. Paulino de
Souza e Plinio Costa.-Em
22 fala pela ordem o Sr.
Paulino de Souza.-Em 24
fala pela ordem o Sr. Bittencourt da Silva Filho e é
apresentado um requerimento, que fica prejudicado
por não t er sido votado immediatamente.-Em 26 fala
pela ordem o Sr. Paulino
de Souza, que requer a pro·
rogação da hora de sessão
por maii 60 minutos. O Sr.
Raul Veiga requer qui a

OBSERVAÇÕES

I
\
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prorogação seja por 7 horas.
E' regeitado o requerimento
do Sr. Paulino de Souza e
approvado o do Sr. Raul
Veiga. Depois de concedida
a prorogação falam pela
ordem os Srs. Paula Ramos,
Cincinato Braga, Paulino
de Souza, Honorio Gurgel,
Eduardo Socrates, Monteiro
Lopes e Irineu Machado.
São o:fferecidos dois requerimentos, um do Sr. Honorio Gurgel e outros, que
entra em discussão com o
projecto, e outro do Sr.
Monteiro Lopes, que fica
prejudica.do.-Em 4 de novembro falam os Srs . Irineu
Machado (pela ordem), que
o:fferece um requerimento
que entra em discussão com
o projecto, e José Carlos.E m 5 fala o Sr. Pa.ulino de
Souza. -Em 7 fala pela
ordem o Sr. Costa Pinto.Em 8 falam pela ordem os
Srs . Barbosa Lima e Costa
Pinto.

Pende de discussão
sobre as em.endas
em.~~ .

(3

agosto

20

Autoriza o Governo a Em. 16 de agosto vae a im-Da Commi ~~ão
conceder a João primir.-Em 26 é encerra· de Petições e
Leite Ribeiro, 1o da sem debate a discussão Poderes.
escripturn.rio da De- unica.-Em 3 de setembro
1egacia Fisca.l em é approvado. Dispensada
Manáos, um anno a impressão, a requerimende licença , com or- to do Sr. Antonio Nogueira,
denado.
é approvada a redacção fi.
nal, n . 20 A.-Em 9 é enviado ao Senarlo .-Em 3 de
outubro o Senado envia á
sn.ncção.
Sanccionado por decreto n. 2264, de 6 de outubro de !910. (Publicado
a 9.)

4 agosto

21

Autoriza o Pode1• Ex- Ein H3 de agosto vae a im· Da Commissão
ecutivo a conceder primir.-Em 21 de outubro de Petiçõc;; e
ao esorivãodoJuizo é encerrada. a discussão Poderei!.
Seccional do Estado unica.-Em 22 de novembro
de Pernambuco é approvado.-Em 23 vae

1.4-

OBSERVAÇÕES

ANDAMENTO

ASSU){Pl'O

DATA

------1~----------------

João Baptista da
Silva Manguinhos,
um anuo de licen·
çu., com orçlenu,do.

-----------------------:
----------a imprimir a redacção final,

n. 21 A.-Em 29 é appro·
YO.da a redacção final e o
p rojecto enviado ao Senado.
-Em 16 de dezembro o Senado envia á sa.ncção.
Sanccionado por de·
creto n. 2295, de 21 de
dezembro de 1910. (Publ-i·
caclo a 23 .)

13 agosto

22

Concede um anuo de Em 16 de agosto é enviado Do Senado.
licença, com orde- á Commissão de Petições
nado, ao 2° escri- e Poderes.-Em 29 de septura,rio da Alfan- tembro v u.e a imprimir o
doga do Rio Gt•ande pa,recer da Commiasão de
do Sul, Auto da Petições o Poderes, n. 22 A.
SilveirwFontespara -Em 17 de outubro é en·
tratamento da cerrada a discussão unica .
saude.
..:- Em 22 de novembro é
approvado.-Em 20 de dezembl'O é enviado á sancção.
Sanccionado por doereto n. 2296, de 21 de dezembro de 1910. (Pttblica1

do a 23.)

16 agosto

23

~~

Reuacç((io final dop!'O· Em 17 de agosto vae a im-Da ,Commissão
jccton.292,de 1909, pl'imir.-Em 25 é approva- de,Redacção .
dMlarando que os da.-Em 29 é enviada ao (VideMrojecto
vencimentos do Senado.
n. 43, de
pol'teiro da Escola Pende de decisão.
1908•l
Polytechnica estão
suj eitos á mesma
divisão dos do p~s ·
\
soal da secretaria e
da bibliotheca. daquelle estabelecimento.

'I\

8 agosto

24

Parecer da Commis- Em 20 de agosto vae a irn- Da Commissão
são de Marinha, e primir.
\
de Marinha e
Guerra sobre o sq.b· Pende de 2a di seus- 1 ~uerra.
stitutivo apresEm- são ,
(V1de ' projecto
tado na 3a discusn. :~7 1, do
são do p rojecto nu1907,) \
rncro37l, de 1907,
\,
que manda cont3tr,
1
para todos os effeitos, de 30 de agosto
de 1894 a promoção
do commissario de
5a classe Ignacio
Augusto Linhar~s ·
ao posto de 1° te·
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nente commissal'io
de 4" classe.
20 agosto

25

Autoriza. o Pre$ldente E1n 22 de agosto va.e a im· Da Com missão
ela R epublica a primir .-Em 20 e encerra- de Finanças.
abrir ao Ministerio da a 2• discussão e adiada
da Fazenda, o cre- a votação. - Em 3 de sedito extraor·dinario tembro é approvado, com
de 775$640 para dispensa de interstício para
occorrer ao paga· a 3• discussão, a requeri·
mento devido a menta do Sr. Cardoso de
Francisco Alves Almeida.-Em 29 é encerRo1Io, em virtude rada a 3~ discussão.-Em lO
de sentençajudicia- de m>vembro é approvado
ria.
o enviado á Commissão de
Redacção.-Em 21 vae a im·
primir a redacção final, numoro 25 A.-Em 22 é ap l)l'Ovàda a redacção linal.Em 20 é enTiado ao Senado.
- Em 22 rle dezembro o Se·
nado envia á ~!l.ncção.
Sanccionado por rle·
ereto n . 2318 , de 28 ele dozembJ'o rl e 1910. (Pt~blica
do a 30.)

20 agosto

26

Autoriza o Presiücnto E1n 22 de agosto vao n. im- Dtt Commissão
da Republicn. a primir.-Em 29 é encerra- de Finanças.
abrir ao Ministcrio da a 2a discussão e adiada
da Justiça e Nego- a votação. -Em 3 de setemcios Interiores, o bro é approvado, com discredito extraordi- pensa de intersticio para 3a
nario de 7:100$ discussão, a r equerimento
para pagamento do Sr. Cardoso de Almeida.
dos vencimentos do -Em 29 é encerrada a 3a
procurador crimi- di~cussão.- Em 19 de no·
nal, na secção do vembro é approvado e enDistricto Federal, vlado á Commissão de Rede 25 de fevereiro dacção.--Em ;;il vae a im·
a 31 de dezembro primil' a redacção nnal, nude 1910.
mero 26 A. -Em 22 é
approvada a redacção final.
-Em 29 é enviado ao Senado.-Em 14 do dezembro
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por doereto n. 2301. de 21 de de~
zembro do l~JlO. (Publicado a 23.)

20 o.go11to

27

Autoriza. o Presiueu- EJn 2~ de agosto va.e a im- D<t Commíssão
te de. Repu blica. a primir. - Em 29 ê encer- de Finanças.
abrir ao Ministerio rada a 2~ discussão e adiada Agricultul'a, In- da li. votação. -Em 3 de

-16-

ANDAMENTO

ASSUMPTO

DATA

dustria e Commercio, o crerlito supp 1 e m e n t a r de
2.600:000$, á verba
n. ll, do art. 29
da lei n. 2221, de
30 de dezembro de
1909, para o serviço de recenceamento geral da população da Republica.

setembro é approvado, com
dispensa de interstício para
a 3• discussão, a requerimento do Sr. Cardoso de
Almeida . - Em 29 entra i
em 3& discussão, é o:tferecida uma emenda e fala o
Sr. Eduardo Socrates.-Em
30 fala o Sr. Eduardo Socrates e é encerrada a 3"'
discussão, ficando adiada a
votação até que seja dado
parecer sobre a emenda.Em 27 de outubro vae a
imprimir o parecer da Commissão de Finanças sobre a
emenda, n. 27 A . - Em 9
de dezembro é encerrada a
discussão unica do parecer
sobre a emenda.- Em 12 é
approvado e rejeitada a
emenda.-Em 13 vae a imprJmir a redacção final,
n. 27 B. -Em 14 é approvada a redacção final.
-Em 16 é enviado ao Senado. - Em 23 o Senado
devolve o projecto á Camara emendado, que é remettido á Commissão de Finanças.- Em 28 vae a imprim.ir o parecer n. 27 C
da Commissão de Finanças
sobre a emenda do Senado,
mandando que, em vez de
« credito supp1ementa~· »,
diga-se «credito especiml ».
- Em 29 é iniciada a ~scuH~ão unica da emenda do
Senado e fal am ol! Srs.
Bueno de Andrade e Paulino de Souza.

OBSER VAÇÕEil

\

Pende de discusl!!lão
sobre a eJnenda do
Senado.

20 agosto

28

Pro roga a actual ses- Em. 22 de agosto, estando Da Commis~o
são legislativa até sobre a mesa e sendo consi- de ConstituiS de outubro do derado assumpto urgente, ção e Justiça.
corrente nnno.
de accordo com o art. 156
do Regimento, entra em discussão unica, que é encerrada.-Em 25 é approvado
e enviado ao Senado.-Em
30 o Senado envia ao Prs-
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sldente da Republica parn. a
formalidade da publicação.
Publicada por decreto
n. 2254, de 30 de agosto de
1910. - (Dial'io Official de
1 de aetembi·o.)
20 agt ..

29

Autoriza o Presiden- E1n 22 de agosto vae a im- Da Commissão
te da Republica a primir. -Em 29 é encer- de Finanças.
abrir ao Ministerio rada a 2a discussão e adiada. Guena, o cre- da a rotação.- Em 3 de sedito supplementar temb1·o é approvado, com
de 2 7 () : 6 5 5$800, dispensa. de iutersticlo para
se ndo a quantia de u. 3" discussão, a requoril8:373$21JO :1 prl- monto do Sr. Ca.rdoso de
meira ; 14fJ :969$ lOO Almeida. - Em :10 entra
â quinta ; 1{}6:526$ em 3" discussão, é o!Ierccl<i. sexta, e 1:787$500 da uma emenda e fál am os
á setima, verbas do os Srs . Hon~: i o Gurgel,
art. ll da lei nu- BaPbosa Lima e José Ignn.mero 2221, de 30 cio.- Em 3 de outubro fala
de dezembro de o SI'. EJ uardo Socrates e é
l 909, para. paga- encerrada a 3" discussão,
menta de salarios ficando adiada a votação
aos opgrarios do até que seja dado parecer
l.'VI'inisterio da Gucr- sobre a emenda.-Em lO de
ra.
novembeo vae a imprimir
o parecer da Commis ,ão de
F.inanças, n. 29 A, sobre a
emenda apresentada.-Em
9 de dezembro é ence1'rada
a discussão unica do parecer da Commissão de Finanças. -Em 12 é approvado em 2a discussão e rejeitalla a emenda. - Em 14
vae a imprimit• a redacção
final, n . 29 B.- Em 15 é
approvada a reducção final.
-Em 16 é env iado ao Senado.- Em 22 o Senado envia ti sancção.
•
§auccionaclo por decreto n. 2312, de 26 de dezembro de 1910.- (Pttblicado a 30.)

20 agt..

30

Autori.z a o Pre3iden- Em 22 de agost.o vae a im-Da Commissão
te da Republica a primir. -Em 29 é encer- de Finanças
abrir ao ~ioi sterio rada a 2a discussão e adiada Justiça os cre- da a votação.- Em 3 de seditos ele 1:226:;;, tembro d a ppeovaclo, com
s u p p 1~ menta r dispensa de intet•sticio para
á verba 18 e de a 3o. discussão, a r equeri 4: 92i$500, supple- menta do Sr. Cardoso de

Garoara
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mentar á verba 31,
do art. 2° da lei
n. 2.221, de 30 de
dezem bro de 1909,
afim de attender ao
pagamento dos Sll.·
larios dos operarios
das otfl.cinas do Arebi vo Publico e Bibliotheca Nacional.
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Almeida. - Em 29 entra
em 3" discussão, que
é encerrada depois de falarem os Srs. Gr~ ccho Cardoso e Bithencourt da Silva
Filho.- Em 18 de novembro é approva.do e enviado
á Com missão de Redacção.
-Em 21 vae a imprimir a
redacção final , n. 30 A. Em 22 é approvada.a redacção final. - Em 29 é
enviado ao ::ienado. - E ru
22 de dezembro o Senado
envia á saocção.
Sanccionado por decreto 11. 2341, de 28 de dezembro de 1910.- (Publicado a 30.)

20 agt ..

31

Autoriza o Pre~iden- E:m. 22 de agosto vae a im-Da Commissãll
te da Repub!ica a primir. - Em 29 é encer- de Finanças.
abrir ao Mimsterio rada a 2a discussão e adiada Viação e Obras da a votação. -Em B de
Publicas o cre- setembro é approvado, COfll
dito extraorqinu.rio dispensa de iostersticio para
de 25:000 · parapa- a 3a discussão, a r equerigumento á Compa- menlo do Sr. Ca1·dor;o de 1"
nliül Litbograpl.:tica Almeida .- Em 2\:J é encer- ' \
Hartmann & Rei- rada a 3a discussão . - Em
chenbach, de São 19 de novembro é approvaPa.nlo.
do e enviado á Com missão
de Redacção.-Em 21 vae o.
imprimir a rcdacçãõ final,
n. 31 A. - Em 22 é. ap·
provada o. redacção finaL- Em 29 é enviado ao Senado.
Pende de dech;;ão.

20 agt..

32

Autoriza o Pr~ iden- Em ...:2 de agosto vete a 1m• Da Commíssão
te da Republica a primir . -Em 29 é encer- de Finanças.
abrir ao Miuiat erio rada a 2a discussão e a~ada Justiça e Nego- da a votação.- Em 3 de secios Interiores o tembro é approvado, com
credito supplemen- dispensa de interstício para
tar de 120:000 , a 3a diSCUciSãO, a requeripar a pagamento mento do Sr. Cardoso de
das obras de repa- Almeida. - Em 4 de outuração e segurança bro entra em 3n discussão,
do edificio onde é o:tferecida uma emenda e
funcciona o 1nsti- fala o Sr. Monteiro Lopes.
tuto Nacional de - Em 5 fala o Sr. BithenMusica.
court da Silva Filho e é
encerrada a 3a discussão,

-19-

DATA

ASSUMPTO

ANDAM8NTO

OBSERVAÇÕEil

ficando adiada a votação
até que seja dado parecer
sobre a emenda. - Em 17
vae a imprimir o parecer
da Comrnissão de Finanças
sobrea.emenda,n. 32 A.
- Em 14 de uezembro é encerl'ada a discussão unica
do parecer ua Uommissão
d.e Finanças. - Em 15 é appt·ovado e r(ljeit.ada a emen·
lla .- l!:ml7 vat~ a impr·imir
a red<~cção final, n. 32 1~.
- Em l 9 é approva.da a
redacção final. - Em 21 é
enviado ao Senado. -Em
26 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2354, de 28 de
dezembro de 1910. - (P ublicetclo a 3
1911.

13

agt ..

33

ele j aneiro ele

AuLol'iza o .Poder Ex··ED'l. 23 de agosto vae a im- Dtt Commissão
ecutivo a conceder prir. - Em 5 de outubro de Peti(lões e
ao estafeta ue 1a é encerrada a discussão Pocleues. ·
classe da Reparti- unica. -Em 21 de novemção Geral dos Tele- bt•u é approvado. - Em 22
graphos, Carlos Au- vae a imprimir a redacção
gusto Pereim da final, n. 33 A. - Em 23 é
Cunha, um anuo de approvada a redacção final.
licença, com orde- -Em 2!:J é enviado ao Senado, par:t trata- nado,, - Em 31 o Senado
mento de saucle.
envia á sancção .
Sa:nccionado por decreto n. 2396, de 4 de janeilro de 1.911.- (P·ublicado
a 11.)

12 agt ..

34

Autoriza o Podei' Ex- Em 23 do agosto T ll.ll a im-Da Commissilo
ecutivo a conceder pr·imir. - Em 21 de outubro <le Petiçõos e
ao Sr. Cal'los Aran- é encerrada r~ discussão Poderes.
tes Ramos, confe- unica.- Em 22 de novemrente de 3a classe bro é approvallo. -Em 23
da Estrada de Fer- vae a imprimir a redacçâo
ro Central doBra- final, n. 34 A. -Em 29 é
zil, tt·es mezes de approvada a rodacçii.o final
licença, com orde- e o projecto enviado ao Senado, para trata- nado.-Em 22 de dezembro
mento de saude.
o Senado envia á sancçã.o.
Sancciona.do pol' decreto n. 2333, de 28 de de·
zembro de 1910.- (Publica do a 3 de janeiro de 19ft.. )
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35

Conceue um anuo de E In 25 de agosto vae a im- Da Com missão
lic~ça , com ordoprimir com parecet• da de Petiç6es e
nado, par;t tt•atar 0ommissão de l~inanç.ts .- Poderes.
de sua saudo, onde Em 27 ú encerra,da sem delhe convier, a.o 1" bato a discussão unicil..cscripturario ua Em 3 de setemhro é approDelegacia. Fiscal de vado e enviauo á Commissão
Pernambuco Mn,- do ReJacção.-Em 10 vae
noel l~loreuoio de a imprimir a redacção final,
Moraes Pires.
n. 35A .- l~m 13 é appl'Ovad<HHedacçãu final.- Em
1b é euvüulo ao Sonado.Em 7 de ouLubro o ::>omttlo
envia á sancção.
@jauccionado por decreto n. 2268, de 13 de outubro de 1910.- (Pttblicaclo
a 15.)

22 agt ..

36

Autoriza o Presidente Em. 25 de agosto é julgado Do Sr . Honorio
da Republica u objectodedeliberaçãoeen- Gurgel eou·
abrir ao Min isterio viado á Commissão de Fi- tros.
da Fazenda o ore- nanças. -Em 29 de setemdito supplementar bro vae a imprimir o pare.\
de 2.275:169$970 cerda Commissão de Finanpara .r eforço da ças,n. 36 A,concluindo por
verba do § 18 do um substitutivo . -Em 6
art. 37, da lei Dll- úe outubro é encorradn. a
mero 2.221, de 30 1• discussão. -Em 21 de
de dezembro de novembro é1l.pprovado, com
1909, para cmupr i- dispensa de interstício remento dos arts. 41, querida pelo Sr. IIonorio
46, 48 e 52 da me~- GUl'gel, para o projecto fima lei.
"' gur.a r na ordem do dia da
sessão seguinte. --EU\ 16 de
ele dozembro é encerl'ada a
2" di. cnssão, depois de ;falar
o Sr. Paulino do Sodza e
de ser lida uma emenda.
E' adiada a votação até que
seja dado parecer sobre a
emenda.
P.cude de parecer.

22

,,

I\

6maio ..

37

Revoga o art. 5G <la E1n 25 de agosto é julgado Do Sr. Hqnorio
lei n. 2~2 1, de 30 objecto de deliberação e Gurgel. ,
de dezembro çle enviado á Commissão de
1909.
Finanças.
Pende de parecer.

5 agst ..

38

Fixa os vencimentos Em. 25 de agosto é julgado Do Si'. Bulhões
dos funccionarios objecto de deliberação e en- Marcial e ou·
da Colonia Oorrec- viado á Commissão de Fi- tros.
cional de Dois Rios. nanças.
Pende de parecer.
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39

Manda incluir no E 1n 25 de agosto é julgado Do Sr. Barbosa
quarlro supplomen- ubjecto de dclihernção e eu- Lillla.
tar, croado pelo 1•iado tt Commi.ssão de Maart. 123, da lei nu- rinha e Guerra.
mero 1850, de 4 de Pende de pa1•ecer.
janeiro de 1908, os
offl.ciaes do extiucto
Corpo do Estado
Maior do Exercito
que forem promovidos nas vu.gas
abertas nas armas
de infantaria, c~tvallaria, artilharia
e en genharia, e dá
outras providencias .

10 maio.

40

Eleva a 1,5 °/ 0 ara- Elln 25 de agosto é julgado Do Sr. Fran·
zão da porcentagem objecto de deliberação e en- cisco Drumpara o calculo das viado á Commissão de Fi- mond e ouquotas na Alfande- nanças.
tros.
ga da Bahia, mau- Pende de parecer .
tida a lotação de
14 .000 :000$ e autoriza o Governo a
abrir o necessario
credito.

5maio ..

41

Dispõe que toda eEm.25de agosto éjulgadoDoSr.Monteiqualquer especie objecto de deliberação e en· ro Lopes.
do contracto cele· viado á Commissão de Conb~·ado entre o Gostitnição e Justiça.
verno da Republi· Pende de par ecer.
ca , seus secretarias
e prepostos, com ai
super in tendeucias
ou administrações
elas estradas de fer·
ro nacionaes ou estrangeiras serão
sempre ad referendttm do Congresso,
e dá outra,s providencias.

5 maio •.

42

Declara feriado na- Elll 25 de agosto é julga~o Do lilr. Monteicional o dia 1° de objecto de deliberação e eu- ro Lopes .
maio.
viarlo á Commissão de Constituição e Justiça.
Pende ele parecer.

25 agt •.

43

Concede a,o 2° Con- Elll 25 de agosto é julgado Do Sr. Corrêa
gresso Nacional de objehto de deliberação e en· Defr6itas.
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Geograpbia, a reu- viado á Commissão de Finir-!le, em 7 de se- nanças.-Em 29 de seteto·
tembro proximo, bro Tae a imprimir o pareem S. Paulo, e a cer da Commissão de Fioutros que se reu- nanças, n. 43 .A., concluinnirem, annualmen- do por um substitutivo.
te, em cada Estado, Pende de 1 .. discusum auxilio de réis s ão.
20:000$, para. a publicação dos seus
trabalhos, roemorias, relatorios annuaes, ma.ppas,etc.j
e dá outras providencias.
6 maio,

44

Fixa os vencimentos Em. 25 de agosto é julgado Do Sr. G1•accho
do pessoal daRe- objecto de deliberação e en- Cardoso.
partição Geral dos viado á Commissão de FiTelegraphos, e dá nanças.-Em 4 de novemoutras
providen- bro vae a imprimir o pacias.
recer da Commissão de Fi·
nanças, n. 44 A, com emendas.-Em 14 de dezembro
é encerrada a l • discussão.
-Em 15 é approvado, com
dispensa de interstício para.
a 2a discussão, a requeri\
mento do Sr. Graccbo Car~
doso.-Em 16 é encerrada
:t 2" discussão, depois de
ser lida uma emenda.-Em \
19 é approvado, bem como
as e mendas da Commissão
de Fin&nças. Sendo 1· da a
r edacção para sa discussão
n. 44 13, o Sr. Gradr.ho
C<'rdoso requer dispensa de ,
in tersticio para o projecto
figurar na oruem do dia seguinte, sendo concedida.Em 20 é encerrada a 3" dis
cussão e approvado, bem
como a redacção final, numero 44 C, cuja impressão
é dispensada a l'eq uerimento do Sr. Bethencourt da
Silva Filho.-Em 22 é enviado ao Senado.-Em 27 o
Senado envia á sancção.
Sa.nccionp.do por decreto n. 2355, de 31 de
zembro de 1910.-(Publica1

io a 4 de janeit·o de 1911.)
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e julgado Do Sr. Pereira
posições do par:J.- objesto de deliberação e en- Braga e ougrapho unico, do viado ás Commissões de Ma- tros.
art. 5°, da lei nu- rinha e Guerra e áe Fim ero 1351, de 7 de nan~.
fevereiro de 1891, Pende de parecese referem, não só res.
aos officiaes já existentes na data da
sua publicação, mas
a todos que foram
promovidos ao primeiro posto dentro
do prazo de seis
annos, estatuído no
art. 3• da mesma
lei, e dá outras providencias .

23 agt.,

45 Determina que as dis- Em 25 de agosto

17 agt ..

46 Considera para todos Ern !5 de a, 'lSto é j nlgado Do Sr. Barbosa.
os e:tfeitos, como objecto de deltbera ção e en- Lima.
tendo sido conce- viado ás Commissões de Fi·
dida com as van- nanças ~de Constituição e
tagens da actual Justiça.- Em 17 de oututabella de v e n c i- bro vã.o a imprimir os pamentos o desde a receres das duas referidas
data do decreto que Commissões, n. 46 A . a outorgou, a apo- Em 20 de dezembro é encerseotadoria do Dr. rada a discussão unica.- Em
João Pedreira do 21 é approv!!.do, bem como a
Couto Ferraz, no redacção final, o. 46 13, cuja
cargo de secretario impressão é dispensada a
do Supremo Tribu- requerimento do Sr. Pereira
nal Federal.
Nunes.- Em 22 é enviado
ao Senado. E' enviado á
sancção pelo Senado.
Sanccion ado por decreto n . 231l7 de 4 ele janeiro de 1911.- (P ublicado
a 7 .)

23 agt •.

47 Determina que, quan- Em 25 de agosto é julgado Do Sr. Medeido o Governo ache objecto de deHberaçTLo e en- ros e Albuutil contractar al- viado á Commissão d Ma- qnerque.
guma m i s sã o es· rinha e Guerra.
trangeira parfl. a Pende de parecer.
instrucção do Exercito nacional, essa
missão seja pedida
ao Exerci to francez.

18 maio.

48 Manda construir um Em 25 de agosto é julgado Do Sr. Jesé
edificio para a Fa- objecto de deliberação e en-1 Carlos,
culdadede Medicina via.do ás Commüosões de,
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do Rio ele Janeiro o Instrilcção Publica e de Fiautoriza. o Governo nanças.
a á.berturill do ne- Prejudicado pelo pa.cessario credito.
recer dado sobre o projecto
n. 49, de 1910.
4 a:t ..

49 Autoriza o Governo a Em. 25 de agosto é julgado Do Sr. Nabuco

man.dar abrir con- objecto de deliberação e en·
correncia publica., viado ás Coromissões de
por editaes publi- Instrucção Publica e de Ficados aqui e na Eu· nanças.- Em 20 de outurop<t, para apre- bro vão a imprimir o pas e n ta ç ã o de um recer e emendas da Comprojecto de edificio missão de Instrucção Publica
para a nova Escola e o parecer da de Finanças,
de Med icina, nesta n. 49 A.
Capital, autorizan- P e rl de de 1 a disdo a abertura dos cu ~ são.
necessarios creditas,
e dá o.utras providencias.

ele Geuvêa e
outros.

1

11 agt..

50 Ci·ea ttm estabeleci-liJm 25 de agosto é julgado Do Sr. José
mento militar de objecto de deliberação e en- Carlos.
ensino, exclusiva- viado á Commissã.o d~ Fi,,
mente destinado a nanças .
ministrar, gt•atui- Pend e ele 1)arecer.
tamente, a educa.·
ção e instrtwção ás
filhas orphãs dos
officiaes e praças de
I \
pret do Exercito e
\
Armada e volunt arios da Patl'ia.,
mortos ou feridos
em combate, inva·
lidados elll ser viço
ou em consequencia
deste, e dá dutras
providencias.

9 maio.

51 Releva da prescripção Eni 25 de agosto é julgado bo Sr. Juvenal
er~que tenha incor- objecto de deliberação e eqLalurtine.
rido elo montepio e viado á Commissão de Fi1
meio soldo que ca- nanças.
bem aos herdeiros P e nde de l">arecer.
do guarda-marinha
José Ferreira Gondolpho, fallecido em
i 1868, por molestia
rl
adquiridanacampaH
nha do Paraguay ;
autorizando oGoverno a abertura do necessario credi~.
l

J
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52 Determina. que o Go· E1n 25 de agosto é julgado Do Sr. Marcello
vemo faça prose- objccto de deliberação e en· Silva e ouguir com activi· viado ás Commissões de tros.
dado, a. construcção Obras Publicas e de Fi·
da li nha t elegra- nan ças.
phica cstrategica, Pende de pareceiniciada, na Capital res.
de Goyaz, em demanda da cidade de
Boa Vista do Tocantis, despendendo
para esse fim, a
quantia de 200:000$
aonualmente.
53 Reorganiza o quadro Em. 26 de agosto vae a im- Da Commissão
de pharmaceuticos primir e é enviado á Com- de Marinha
do Corpo de Saude missão de Finanças.- Em e Guerra.
da Armada, e dá 27 de outubro vão a imprioutrasprovidencias. mir, sob n. 53 A, o parecer e uma emenda additiva daCommissão de Finanç·as.- Em 27 de novembro é
Hncerrada a 2" discussão,
depois de serem lidas emendas. Fica adiada a votação
até que seja dado parecer
sobre as emendas.
Pende de parecer.

27 agi ..

54 Modifica as tabellas Em 29 de agosto vae a im-Do Senado.
de vencimentos dos primir, com parecel'es e
officiaes do Exer- emendas das Commissões de
cito e da. Armada e Marinha c Guerra e de Firegula a fórma de nanças.- Em 1 de setembro
pagamento.
entra em 2" discussão, sendo
lidas diversas emendas.Encerrada e adiada a votação até que as emendas
tenham parecer.- Em 14
vae a imprimir o parecer
n. 54 A, da Commissão de
Finanças sobre as emendas.
- Em 21 fala pela ordem
o Sr . Justiniano de Serpa e
é encerrada a discussão
uoica do parecer ; são approvados o projecto e as
emendas : substitutiva da
Commissão de Finanças a
de n. 1 da Commissão de
Marinha e Guerra, sobre o
direito ao soldo dos officiaes
do Exercito, da Armada e

- 26 o

~

DATA

~p
z

ASSUMPTO

ANDAMENTO

das classes annexas ; substitutiva da Commissão de Finanças a de n. 2 da Commissão de Mai'inha e Guerra,
.Jeterminando que os offlciaes em serviço no Amazonas, Pará e Matto Grosso
&'ozarão da quota addicional
ue 25 o/o ao r espectivo soldo,
cabendo aos que servirem no
Acre 25°/o sobre os vencimentos; n. 3 da Commissão
de Ma einha e Guerra, supprimindo um período no
art. 6° do projecto.- Em
22 são votadas diversas
emendas, sendo approvadas:
substitutiva da Commissão
de Finanças a de B. 5 da
Commissão de Marinha e
G11erra, sobre os direitos,
garantias e vantagens dos
lentes, professores, substit tltos e adjuntos dos institutos militares de ensino ;
n. 6 da Commissão de Marinha e Guerra, assim concej:liúa: « ao art. 12-diga-se
no logar proprio: 2 "lo sobre
o respectivo soldo annual,
etc., em vez de l 0 / o; n. 8
da mesma commtssão, augmentando para 750$ os
vencimentos dos capitães e
capitães-tenentes ; substituj;iva da Commissão de Finanças a de n. 9 da Commissãú de Marinha e Guerra,
dividindo em soldo e gra·
ti.ticação os vencim entos dos
ofllciaes inferiores do Exer cito e da Armada, que serão
os da tabella C ; substitutiva da Commissão de Fi·
napçasa de n. lO da Commissão de Marinha e Guerra,
dividindo em soldo e gratificação os vencimentos dos
cabos, anspeçadas, soldados,
marinheiros e grumetes,
qu~ serão os da tabella D;
n. 11 da Commissão de Marinha e Guerra, sobre a re·
forma dos offlciaes que con tarem 25 annos de serviço ;

OBSERVAÇÕES
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n. 13 da mesma com missão,
assim concebida: «Art. 18».
Revoga.m-se as disposições
em contrario ; n. l da·commissão de Finanças, mand a n d o accrescen tar ao
art. 3°, alínea 2", depois da
palavra commissão - , militar ; n. 2 da mesma commlssão, mandando, em substituição do art. 5", que em
campanha os officiaes percebam mais 1/3 parte do
soldo ; n. 3 da mesma commissão, eliminando as palavras« da Capital Federab
e « voluntariamente , na
alinea c do art. 11 ; n. 4
da mesma commissão, tornando a lei extensiva aos
offl ciaes da Força Policial e
Corpo de Bombeiros do Dis·
tricto Federal, observados
os dispo 'itivos da lei n. 720,
de 28 de setembro de 1853;
n. 5 da mesma com missão,
tornando extensivas aos in·
feriores, cabos, anspeçadas,
soldados, marinheiros e grumetes as disposições dos
arts. 4", 5°, 6°, 7", 8•, ll e
12 da presente lei; n. 6 da
mesma commissão, tornando
extensivos aos officiaes do
Exercito e da Armada que
contarem mais de 50 annos
de serviço quant.lo attingidos
pela reforma compulsoria,
os vencimentos da tabel1a A; n. 7da mesma commissão, sobre o domicilio e
resiúencia dos officiaes refor mados; n. l do Sr. Honorio Gurgel e outro, assim
concebida: « Onde se diz:
Os lentes ou professores e os
substitutos ou adjuntos dos
institutos militares de ensino, dlga-se; o~ lentes ou
professores e os su bstitutos,
adjuntos ou instructores
com funcção de professor
ou substituto dos institutos
de ensino do Exercito e da
Armada» ; n. 2 do Sr. Ho-

OBSERVAÇÕES
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norio Gurgel e outro, assim
concebid::t: «Onde convier:
As disposições do projecto
n. 54, de 1910, attinentes
ao soldo da tabella A e á
graWl.caçíio de 2 o1o sob1'e
o mesmo soldo mensal, pgr
anuo de serviço que ete"ceder a 25, serão extensivM
aos officiaes do Exercito e
da Armada, que contarem
mais de 50 aonos de serviços, na data em que foram attingidos pela reforma
compulsoria, e aos reformados que tenham prestado
se~rviços de guerra na campanha do Paraguay ~; n. 4
do Sr. Sergio Saboya ,
roncebicla nos seguintes
t e r m o s : « Onde se diz:
Observados os dispositivos
fia lei n. 720, de 28 de
~etembro de 1853, aquelJes o ffi c i a e s, diga-se :
Observado o dispositivo do
p.rt. 1o da lei, e o mais como
13stá»; n. 5 do Sr . Prudencio Milanez, tornando
extensivas as tabellas de
vencimentos dos em p r egados civis do Arsenrul de
Guerra desta Capital aos
do Departamento da Adplinistrrtção e incluindo a r specti va maruja ; la, 2• e 3a
partes da de n. 6 do Sr\.
José Ignacio e outro determinando os vencimentds do
pessoal do Corpo de Otficiaes
Inferiores da Armada ; de·
terminando que esses vencimentos constem de soldo
e gratificação e determinando que os otficiaes inferiores, em serviço no
Amazonas, Pará, M a t t o
Grosso e Acre terão, além
dos vencimentos fixados nesta tabella, mais 25 °/ osobre
o soldo, e, quando emb:trcados em navios estacionados, ou em ag uas estrangeiras, terão d i r e i to f.ls
gratificações da tabella n, 28,

OBSERVAÇÕES
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do decreto n. 389, de 13 de
junho de 1891, de accordo
com as respectivas graduações.- Em 23 são votadas emendas, sendo approvadas : 9"' e 10" partes
da emenda n. 6 do Sr . ·José
Jgua.cio e outros, restabelecendo as classes de serralhoiros e caldeireiros no
quadro dos artífices o mandando que continu em om
vigor as vantagens conce·
diuas pelo regulameuto que
baixou com o decreto nu·
mero 7711, de 9 de dezembro de 1909, e que não se
opponbam ás mencionadas
na presente lei ; n. lO do
St'. Hol]orio Gurgel, equiparando, para todos os cffeitos, aos enfermeiros do
Hospital de Marinha os enfermeiros do Hospital Central do Exercito; sub·emenda
da Commissão de Finanças
á emenda n. 12 do Sr. Au·
relio Amorim, sobre a quota
addicional de que gozarão
os offi.ciaes de serviço no
Amazonas, Pará e Matto
Grosso. Assim emendado,
volta o projecto á Commissão para ser redigido de
accordo com o vencido.Em 29 vae a imprimir a re
dacção para a 3" discussão,
n . 54 B.-Em 3 de outubro
são lidas emendas, falam
os Srs . José Carlos, Eduardo
Soet•ates, Barbosa Lima,
Sergio Saboya e Justi.ni.ano
de Serpa e é encerrada a
3• discussão, ficando adiada
a votação até que seja dado
parecer sobre essas emendas.- Em 24 vão a imprimir, sob n. 54 O, os pareceres das Commissõcs de
Marinha e Guerra e de Fi·
nancas, sobre as amendas
offerecidas em 3• discussão.
-Em 23 de novembro é
encerrada a discussão uuica
do parecer da Oom!llisfJão de

OBSERVAÇÕES
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Finanças.- Em 28 são ap·
provadas as seguintes emendai: ns. l do Sr. Eduardo
S o c r a t e s, modificando o
art. 12 do projecto ; ns. 8
e 9 do Sr. Alfredo Ruy
B<trbosa e outros, mal\dando
dar mais 20 °/ 0 e 25 "/u sobre os vencimentos aos
otficiaes inferi10res em serviço no Amazonas, Pará
Mo.tto Grosso e Acre, e pro·
videnciando sobre a execução da nova tabella. ele
vencimentos dos offi.ciaes
inferiol'es da Armada; substitutiva da Commissão de
Finanças a de n. lO do Sr.
Alfredo Ruy Barbosa e outros, sobre a percepção do
soldo integral ás praças de
pret do Exercito e da Armada que baixarem aos
bospitaes ; n. 12, do Sr.
Barbosa Lima , mandanrlo
1
que os vencimentos dos offl ·
\
ciaes em commissã.o em paiz
estrangeiro sejam pagos a o
cambio de 27 d. ; n . 14 do
Sr. Barb_o!la. Lima, com subemenda da Commissã.o de
l•'inanças, subre licenças aos
otficiaes que tiverem mai s
de 15 annos de serviço activo; n. 15 do Sr . Barbosa ~
Lima, dando as vantagens
da tabella A do projeqto
aos voluntal'ios da patria
inutilizados por ferimentos
recebidos em campanha;
ns . 19 e 20 da maioria dn.
Commissão de Finanças, \
modificando os vencimentos
determinados nas tabellas
C e D. do projecto; n. 21
do Sr. Pereira Braga, com
sub-emenda da Commissão
d·~ Finanças, fixando os vencimentos do pessoal da patromória do Arsenal de Mél.rinha desta Capital; n. 23
do Sr. Raul Veiga e outros,
assim concebida : «A' ei'Denda n. 1 do projecto n . 54,
de 1910-dspois da palavra

\

\
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f'ederaes accrescente-se e
asladoaes ; n. 24 do Sr. Ta-

vares Cavalcanti, extendendo aos contínuos do
Grande Estado Maior do
Exercito, que lhes diz respeito, a tabella n. l de venmentos qu.e acompauham o
decreto legislativo n. 2092,
ele 31 de agosto de I 909, e
passando a ser de 4$ a
diaria do ~ serventes~; substitlttiva da Commissão de
Finanças a de n. 25 do Sr .
Felix Pacheco, det@rmi·
nando que os aspirantes a
officiaes teem direito a 100$
de soldo, 50$ de gratificaçã o
mensaes e a tres etapas á
razão de 1$ ; n. 26 do Sr.
Francisco Drummond, extendendo aos funccionarios ci·
vis as vantagens para contagem de tempo e outras
que teem os militares em
exercício de cargos electivos.
- Em 29 são approvadas
emendas : 1a e 3a partes da
de n. ::lO do Sr. Germano
Hasslochel', relativas á inclusão no quadro dos auxiliare;:; dos auditores de
guena e sobre os vencimentos dos mesmos ; substitutiva da C omm is ~ão de
Finanças a de n. 39 do Sr.
G e r m a n o Hasslocher, fixando os vencimentos de
funccionarios da 6a divisão
do Departamento da Guerra.
- Em 30 é <tPlJrovada
a emenda n. 41 do Sr. Honorio Gurgel, extendendo
aos contemplados nas leis
ns. 2172, de 9 de dezembro
de 1909, e 2223, de 3 de
janeiro de 1909, as vantagens do soldo constantes
da tabella A. E' igualmente
approvado o projecto, que
é enviado á Commissão de
Redacção.- Em 1 de dezembrfl v:,~.e a imprimir a
redacção :tl.nal, n . 54 :o.Em 2 é a.pprovada a. :redac-

OBSERVAÇÕES
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ção final.- Em 3 é enviado
ao Senado- Em 12 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2290, de 13 de
dezembro de 1910.- (Ptt·
blicado a 15 .)

27 abril.

55

Manda incluir no qua- E~n.29de agosto vae a impri- Da Commissão
dro dos IJrofessores mir, com lJarecer da Com· de Instrucção
do Instituto Benja- mis~ão de Finanças.-Em 31 Publica.
min Constant desta é encerrad<t a 2" discussão o
Capital, com as adiada a votação.-Em 3 ele
vantagens inheren- setembro é approvudo.-Em
tos a este cargo, a 3 do outupro é lida umu,
mesGra de tru,balhos emenda e encerrada a 3" disde agulha do mes- cussão, ficando adiada a vomo estabelecimen- tação,atê que :J.S Commissões
to.
de Iustrucção Publica e de
Finançasdeem parecer sobre
essa emenda.-Em 27 vão a
imprimir, sob n. 55 A, os
pareceres das Commissões
de Instrucção Public<;t e de
Finanças.-Em 15 é encerrada. a discussão unica do
parecer cla Commissão de Finanças.- Em 16 é approvado em 3a discussão e regeitada a emenda.-Em 17 vae
a imprimir a rede.cção final,
n. 55 B.-Em 19é approvada a redacçâo final.- Em
20 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.

27 agt •.

56

Autoriza o Presidente E1n 29 de agosto vae a i - Da Commissão
da Republica a primír . -Em 31 ó encerrrl'i de Fioonças.
abril' ao Ministerio da a 2a discussão e adiad ~
da Justiça e Nego- a votação.-Em 3 de secios Interiores o t ombro é approvado, com
credito supp1emen· dispensa de interstício para
tar ú. verba l). 23 a 3a discussão, a requeri
do art. 2• d~~o lei men to do Sr. Cardoso d ~
n. 2224, de 30 de A1meida.-Em 3 de outudezembro de 1909, bro é encerrada a 3a discasna importancia de são.-Em 19 de novembro é
7:000$ pura occor- approvado e enviado á ComI •
rer ao pagamento missão de Redacção.-Em
\
\
do augmento dos 21 é, a requerimen to do Sr.
vencimentos do Raymundo de Miranda, dis·
juiz, procuraqor e pensttda a impressão da re~
sub-procurador do dacção final, n. 56 A, que é
do Juizo dos Feitos a.pprovada.-Em 22 ê en~
da Saude ·P uplica. viado ao Senado.-Em 14 de
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dezern,bro o Se,nado envia rt
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2302, de 21 de dezembr o de 1910 .- (P·ublicad o ~ 2 3 .)

18 junho

57

Concede ao Dr. Eduar· Em. 29 de agÇJl!to vae a im- Da Com missão
do Pindahyba de primir, eom pa,recer da Com. de Petições
Mattos, mini stro missão de Fill'II\Cas.-Em l · e Poderes.
e presidente do Su- de setembro é e:(\cerrada a
premo Tribunal Fe· discus~i,\o unica e adiada a
dera!, um a nno de vota ~ o. - Em 3 é appronlicença, com todos do. Dispens:tda a impressão,
os v en cim entos, a 1113querimento do Sr. João
pa,ra tratar de sua Vieira, é approvada a resa.ude onde lhe con- dacção final , n. 57 ~-'\. .-Em
vier .
9 é enviado ao Senado.-Em lO de novembro o Senado envia á sancção.
Sancci o nado pol' decPeto n. 2279, de 12 de nove mbro rle 19!0.- (P~tblica
d o a 15 .)

29 agt ..

58

2G agt ..

59

28 agt ••

60

Camara

Antoriza o Governo E1n 30 de agosto é julgado Do Sr. Rau
a S Lt b venciOJ~ar an- objecto de deli beração e en- Veiga.
n ua lm e n te com viado á Commissão de Fi·
30 :000$ a Liga Me· nanças .
tropolit a na dos Pencle d e pare c er.
S.pol'ts Athleticos
do Rio de Janeiro,
afim de que promo·
va. t odos os annos
matches internacionaes de foot-baU
nesta capi tal e em
S. Pa ulo, n,brindo os
necessarios creditos.
Mand<t equi parar em E»;1 30 ue agos.t o ê julgado Do Sr . Pereira,
tudo os vencime1,1- objocto, do deliileração e en- Nunes e ou
tos dos empregado,s viadQ á COIW~lissão de Fi- t ros.
da Oirectorta. de Es· nauças .-En1 20 de outqbro
t at istica ComJ.llf;J l'- vae fi. imprimir o p :1,r,~cer
ciu,] aos dos do, The- da. Commissão de Fina nças,
souro N.\c.i,onal e ri . 59 A, concluindo por
autoriza, a abertur-a um s~bstitutivo.
do necessario cre- Penqe ele 1 • discus são,.
çlito.
Autorizt\ o Gover11o a E1n 30 de agosto é ,julgadll Do Sr 1 Domin
fundar qw~otrg esco- objec,t o de de lib~rasão e ou_- gos Masca
I ns.-mo~elos de pesviado á Comm1ssao de F\· ren\las.
ca, ahr~pdo o crc· ·[\anças.
dito necessar\o, 12 P~nde de parecer.
3
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dá outras provide-ncias.
Prohibe a nomeação Ern 30 de agosto é enviado Do Senado .
dos membros do Po· á Com missão de Constituider Judiciario Fe· ção e Justiça.
dera! para cargos Pende d-e parecer.
ou commissão do
Poder Executivo,
salvo o disposto no
art. 58, § 2° da
Constituição Federal.
Autoriza o Presiden- Ern 31 de agosto vae a im-Da Commlssão
te da Republica a primir.
de Petições e
conceder um anno Pende de 2 6 discu!i!• Poderes.
de licença, com or- l!lão.
denado, ao oonferente da Alfandega
do Pará, major Jpsé
Olympio Gomes .

27 agt •.

61

24 agt ..

62

24 agt,.

63

Autoriza o Presiden· 13JJ.U 31 de agosto va.e a iw- Da. Commissão
te da Republic!L a prlmir.
de Petições e
conceder seis me· Pende de 2 .. discus - Poderes.
zes de licença, c m são.
ordenado, ao estafeta dos Correios de
Pernambu c o
Eduardo Leite da
Silva.

31 agt . .

64

Autoriza o Presitlen- EUJ. l de setembro va~ a D<t Commis5ão
te àa Republica a imprimir.- Em 3 entra c )Il ele Finanças.
abrir ao Ministerio 2a discnsRiio, orando OR Srs.
ela Viação R Ohms Hou o1•io Gul'gel (tinas vflPublicas o credito Z!l ), Eduardo Socrate.t -~
de 470 :000$ sup- Ca, doso de Almeida.- Em
plementar á verba 5 falam os Sr s. Edu<trdo
o. 2, elo art. 1'7 da Socrates, Bueno de And ralei u. 2221, de 30 rla e Cardoso de Almrida e
de dezembro de A e n cer r<~d a a 2• discussão,
1909, para diversos fi cando adiada a votaçfio, i"
fins.
- Em 2 1 é approvado . Em 5 de outubro é encer·
rada a 3" discussão. - Em
21 de novembro é ap pro·
vado. A requerimento do
Sr. Honorio Gurgel é dispensada a impressão da
redacção final, n. 64 A,
que é appt'ovada. -Em 24
é enviado ao Senado.- Em
14 de dezembro o Senado
envia á sancção.

-35-

DATA

ASSUMP'l'O

A NDAMENTO

OBSERVAÇÕES

S a n ccionado por decreto n. 2304, de 21 de
dezembro de 1910. - (Publicaclo a 2 4. .)
31 agt ..

65

Auturíz<t o Pru~iclc u - Ena. l do setcmbt·o vae a Da <lJomm i s~ão
to d~:~. Republica a impri ndJ'. - Em 5 cn LL·a. de Finanças .
a bt·ü· ao Ministerio em 2• discussão, ot·a.ndo o
da A gr i cu 1 tura, Sr . 1-Iouoriu Gurgel. - Em
Industria e Com- 6 é lid1t uma emend ~:~. e f<tmercio o credito es- l am os Srs. Bt~ rbosa Lima,
pecia1de 1.500:000$, Edual'du Socrates e Honor1o
uui·o, para r epre- Gurgel. Encel'I'ada a 2"' dissento.ção do Bra- cussã.o e ad iada a votação
zil na ExposiçY
w Io- até que a emenda t enha
terna I de Turim e p :~,rec e r. -Em 29 vae a imRoma, em l9ll.
prirnir o pa.recer o. 65 A,
lia Commissão de Finan ças,
contrario á emenda. a pre~entada. -Em 7 de outubro é
encerrada a discussão unica
do pat·ecer sobre a emenda. - Em 21 de novembro
é n.pprovado, bem como a
emenda do Sr. Edmtrdo
Socro.tes o outros, concebida
nos seg uiu tes termos: «OndQ
.e diz : creditas extraordioarios, diga-se- credito
supplernentar á verba. por
que corre o c r e d i to de
200: 00 0~ , aberto ao orça.roenl.o vigente para o me:;mo fim. Onde SP. dizJ • fi OO : 000~ . onro, ri iga-sc
1.60!)·01JO!;;, OUl'O, » E' 011v iad o 11. l'esp eci.i v Ft commissão p ra r edigil- o pal'll
n 3.. discussão, de accordo
com o voncido .-Em 28 vae
a. imprimir a redacção pal'a
a 3a discussão, n . 65 B.Em 14 de dezembt•o é encerrada a 3.. discussão.-Ern
15 é approvado. -Em 17
vae a imprimir a redacção
final, n. 65 C.- Em 19
é approvada a reda.cção
fina l. -Em 21 é env iado ao
Senado. - Em 24 o Senado
envia á sancção.
t'~ anccion a do por d,e,:
ereto n. 2338, de 28 <4J
dezembro de 1910. -(Publicado a 29.)

I
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24 agt . .

66

Autoriztt o Presiuen- Em I de setembro vae a im-Da Commissão
· te da Rexwhlica a primir.- Em 6 entra elll de Finanças.
abrir ao Ministerio 2" discussão, orando o Sr.
da Fazenda o cre- f'Ionorio Gurgel.- Em lO é
dito e s p e c i a 1 de ida uma emenda e falam
1.585:919$927 para o.s Srs. Eduardo Socrapa.ga,mento de juros tos e Honorio (lurgel. dos depo si t os da Em \3 faht o Sr. EduarCaixa Economica e do Socrates. -Em 14 fala
do Monte de Soe- o Se. José Ignacio.- l~m
corro desta. Capital. 15 fala. o Sr. José lgnacio.
-Em 16 fala o Sr. Lin·
dolpho Camara. - Em 19
fala o Sr. Lintlolpho Garoara; é encerrada a 2• dis·
cussão e adiada a votação,
até que a. emenda tenha pa·
recer. - Em 29 vae a im'
primir o parecer, n. 66 A ,
qa. Commissão de Finanças,
contrario á emenda ofrerecida.- Em 7 dl:l outubro é
encerrada a discussão unica
do parecer sobre a emenda. 1
- Em 2 1 de no vembro é •
approvado o projccto e re·
tirada a emerrda. -Em 1,1
de dezembro é encerrada a
3• discussão. - Em 15 é
approvado . - Em 17 vae a
imprimir a redacção final,
n. 1\6 B.- Em 19 é appro·
vada a redacção final. Er:n 21 é filnviado ao SenafO·
- Em 24 o Senac~o envi á
sancção.
§anccionado por do,·
crt\to n. 2328, de 28 d ~
dezembro de 1910. - (Ptt·
blicado a 30.)

31 agt • .

67

AutoriL.êl. o Pr~sid,en- Elll l de setembro vao a irll- Da CQmmissão
te da Repuqlica a primir.- Em 19 entra em de Finanças.
a,brir a,o Ministerlo 2" discussão, orando o Sr.
du. J"stiça e Nego- Honorio Gurgel . - Em 20
ctoe Interiores o falam os Srs . Cardoso d\)
credito de réis Almeida e Honorio Gurge)
13:908$"Z09 supple- e é encerrada a 2• discusmentar á verha são .- Em 21 é approvado.
n. 23, do ~rt. 2° -Em 5 de outubro é encerrla lei n. 2221, de rada a 3" discussão.- Em
30 de qc.zembro de 21 de novembro é appro·
19.09.
va<.lo. - Em 22 vae a imp l'Ílllir a redacção final,
I\· 67 A.- Em 23 é appro,-
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vadn. a redacção final. -Em
29 é enviado ao Senado. Em 16 de dezembro o Senado envia á sancção.
!Sahccionado por decreto n. 2300, de 21 de
dezembro de 1910. - (Ptt·
blicaclo a 23 .)

31 agt..

31 agt ..

68

69

Autoriza o Prei:liden- E1n 1 de setembro vae a Da. Commissão
te da Repulilica a imprimir. -Em 20 é lida de Financas.
abrir ao Mioisterio uma emenda e falam os
da Guerra, o credito Srs. Honorio Gurgel (duas
supplementar de vezes) e Cardoso de Almei102:512$ para pa- da.- Em 21 é encermda a
gar:llento dos em'- 2" discussão e adiada a
pregados do Arse- votação até que a emenda
tenha parecer.-Em 29 vae
nal de Gm:rra.
a imprimir o parecer, numero 68 A, da Commissão
de Finanças, contrario á
emenda.- Em 7 de outubro
é encerrada a discussão
unica do parecer sobre a
emenda. -Em 21 de no·
vembro é approvado e retirada a emenda. A requerimonto do Sr. Iri~eu Machado é concedida dispensa de interstício pa;ra o
prajecto entrar na ordem
do dia seguinte.- Em 9 de
dezembro é encerrada a
3• discussão. -Em 12 é
approvallo. -Em 14 vae a
imprimir a redacção final,
n. 68 B. - Elm 15 é approvada a redacção finaLEm 16 é enviado ao Senado.
- Em 22 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2311, de 26 de
dezembro de 1910. - (Pu -

blicaclo a 30.)
Autoriza o Presiden- EJn I de setembro va.e a Da Commissão
te da Republica a imprimir.-Em 21 é lida de Fina nças.

abrir ao Ministerio
da Fazenda o era ·
dito extraordinario
de 19:383$350 para
pagamento do premio devido aos Srs.
Felisrnino Soares &
Coinpanhiã.

uma emenda e encer·rada a
2a discussão, ficando adiada
a votação até que a emenda
tenha parecer.-Em 22 de
novembro vão a imprimir o
parecer e substitutivo da
Commissão d,e Finanças, sob
n. 69 A.-Em9 dedezem-
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bro é encerrada a disc::ussão
unica do parecer da Commissão de Fina•nças.-Em
12 é approva.do o substitlitivo lia Commissão de Finanças, ficando pl'ejudicaddllli
a emenda e o projecto pri·
mitivo. E' enviado á roope~
ctiva commissão para ss-r.
redit;ido de accordo com e
vencido.-Em 13 vae a imprimir a redacção para a
3a discussão, n. 69 B . Em 14 é encerrada a 3a
discussão.-Em 15 é approvado, bem como a redacção
final, n. 69 C, cuja. impressão é dispensada a requerimento do Sr. Germano
Hasslocher.-Em 16 é en·
viado ao Senado.-Em 24 o
Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. i'325, de 28 de dezembro de 19!0.-(Publicado a 30.)

I

1',

31 agt . .

70

Autoriza o Presiden~e Em. 1 de setembro vae a De. Qommissão
da Republica a imprimir.-Em 8 de ou.tu- de Jlinanças.
abrir ao Ministerio bro é encerrada. a 2a dis·
da Marinha o crf:l- cus.> ão.-Em 2l de novemdito supplement<J.r bro é approvado, com dis,,
de 720: 529$788,se1J.· pensa de interstício, a r\)·
do : 470:529$799 á querimento do Sr. Irineu
verba 12 e 250:000$ Ma chado, para O' projecto
á verba 27, do ar· entrar na ordem do dia se-I\
tigo 8° da lei nl,l· guinte.-Em 9 de d e z~mbro
mero 2221, de ~10 é encerrada a 3a discussão.
de dezembro qe -Em 12 é approvado.1909, e o credito Em 14 vae a imprimir a
extraordin ario qe redacção final, n. 70 A . .1: 5.000 para paga- Em 15 é approvad a a rernento aos Srs. Tur· dacção finn.l.-Em 16 é enner Brightm ·t n & viado ao Senado. -Em 21 o ~\ \
Company.
Senado envia á sancção.
§ anccionado por de\~
creto n. 2337, de 28 de
dezembro de !910,-(Publi\\,
cado a 30).

I

71

Crea no Estado do Ern 3 de setembro é julgado Do Sr. Montei
Amazonas, Jogar objecto de deliberação e en- ro Lopes;.
denominado Rem<).· viado ~ Commissão de Fitas de Malles, fro~:~· nanças.
\eira do Brazil eom Pende de parecer.

set..
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a Republica do
Perú, uma Alfan dega mixta, que
exercerá sua jurisdicção no Rio Javary e todos os
seus affiuentes, e dá
outras providencias.
2

set..

72

Determina que as por- Em. 3 ele setembro é julgado Do Sr. Lindolcentagens dos colle· o~jecto de deliberação e en- phe Camara
ctores e escrivães, viado á Commissão de Fi- e outros.
pela arrecadação na.nças.
das rendas feder<tes, Pende de parecer.
sejam as fixadas na
tabella annexa ao
decreto legislativo
n. 1689, de 16 de
agosto de 1907, com
as modificações que
estabelece.

3

set..

73

Manda comprehe'nder Em. 3 de setembro é julgado Do Sr. Nabuco
na excepção do pa- objecto de deliberação e en- de Gouvêa e
ragrapho unico do viado â Commissão de Ma- outras.
art. 1° do dec'reto rinha e Guerra.-Em 15 de
n. 2271, de 30 de outubro va.e a. imprimir o
dezembro de 1909, parecer da Commissão de
os otllciaes que ter· Marinha e Guerra, n. 73 A,
minaram, o anno concluindo por um substipassado, e os que tutivo.-Em 2 1 de dezemconclui rem ainda bro é encerrada. a la diseste anno ou em cussão.-Em 27 é approvaprincipios de 1911, do, com dispensa de interso ctu·so das respe- ticio para a 2a discussão a
ctivas armas, na requerimento elo Sr. Soares
E~cola de Applicados Santos.-Em 28 é encerção do Exercito.
rada a 2• discussão.-Em
29 é approvado o substitutivo, ficando prejud icado o
projecto pri mitivo.
Pende de 3a discus-

são .

2

set..

74

Autoriza o Governo Em 3 de setembro é julgado Bo Sr. Graccho
a matricular na objec~o de deliberação e en- Cardoso.
Escob de Artilha- viado á Commissão de Maria e Engenharia, rinha e Guerra.
no proximo anno, Pende de pareceJ.~.
os alumnos das escolas militares habilitados com o
curso geral do r egula.mento de 18

l
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de abril de 1890,
e dá outras providencias.
18 abril.

75

Autoriza o Presiden- EDJ.lO de setembro vae a 1m- Da Commissão
te da Republica a primir o paràcer da Com- de Policia.
abrir ao Ministerio missão de Finanças.-Em 19
da Justiça e Nego- é encerrada a 2a discussão.
cios Interiores o Em 21 é approvado, bem
c r e d i t o de réis como uma emenda da Com193:764$800 para missão de Policia, accresoocorrer ao paga- centando ao credito a quanmeoto com o pes- tia de 858$60') para pagasoal e material da mento de gratificação addi·
Secretaria da Ca- cioná.l a dôus funccionarios.
mara.
E' envi ado á Commissão dê
Policia pctra ser redigido de
accordo com o vencido.Em 22 vae a imprimir a redacção para. a 3• discussão,
n. 75 A . - Em 23 entra
em 3a discussão, em virtude de urgencia concedida a
requerimento do Sr. Carlos
Garcia . Encerrada a di~ii
cussão, é a,pprovado. O Sr.
Faria Souto requCJr dispensa
de impressão da redacção
final, n. 75 B , que é approvada, sendo o projecto
enviado ao Sànado. - Em
6 de outubro o S~nado
envia á sancção.
S ancc ionad o por decreto n , 22ô6, de ll de
outubro de !9!0 .-(Publ~ a1

do

lO :.et..

76

(I

14. )

Autoriza o Presiden- E rn 10 de setembro vae a Da Commissão
te da Republica a iinprimit· e é enviado á. de Policia.
abl'ir ao Ministerio Commissão de Finanças.de Interior p era- Em 3 de outubro vae a imdito de 1: 853$280 prim.i r o pa.recer da Com, ,
para occorrer ao missão de Finanças, 'n. 76
pagamento :qo cor- A . - Em 6 é encerrada a
r ente exercício; de 2a discussão. -Em 21 de
\
vencimentos e de- novembro e approvado. A
mais V<m tagfjnS a requerimento do Sr. Euque tem dir13ito o ~e bio de Andrade é concecontinuo da Secre- dida dispensa de interstício
taria. da C~mara para o projecto figurar na
dos Deputado\> João ordem do dia seguinte.Leite Monteiro de Em 9 de dezembro é encerLttcerda, dispensa- ra.da a 3a discussão. -Em
do do serviço,
12 é approvado. - Em 14
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vae a irriprimi1' a redaéçãó
final, n. 7'6 B,- Em lo é
approvada a redacção tina!.
- Em 1'6 é enviado ao Senado. - Em 22 o Sénado
envia á sancção .
Sanccionado por decreto n. 2346, de 28 de dezembro de 1910. (Publicado
a 1 de janeit·o de 1.911.)

13 set..

77

Reorgâlliza o Corpo Em 13 de setembro é jul- Do Sr. José
de Commissarios da gaf:l.o objecto de deliberação Ca.rlos.
Armada.
e enviado á Commissão de
Marinha e Guerra.
.
Pende de parece1•.

5 set ..

78

Determina que os Em 13 de setembro é julga- Do Sr. Honorio
coinlnatldantes, Sar- do objecto de deliberação e Gurgel e ou
gentos e guardas enviado á Commissão de Fi- tros.
das Alfandogas da nanças.
Republica sejam Pende dé pareêer.
considerados funccionarios publicas,
e dá outras providencias.

5 set ..

79

De termina que os En1 13 de setembro é julga- Do Sr. Honorio
funccionarios fede- do objecto de deliberação e Gurgel.
raes, s~ja,m obriga· enviado á Commissão de Fidos a fazer parte nanças.
do montepio fe- Pende de parecer.
dera!, e dá outras
providencias.

6 set ..

80

Revoga o artigo orça- Eni 13 de ~etembro é julga- Do Sr. Corrêa
mentario que auto- do objecto de deliberação e Defreitas.
riza o Governo a enviado tis Oommissões de
coutractar missões Marií1ha e Guerra o de Fiou instructores es- nanças.
trangeiros para o Pende de pareceExercito.
res.

5 set,.

!Sl

Crea no esLado maior En1 13 de setembro é julga- Dos Srs. Soa
do Exercito o lo- do objecto de deliberação e res dos San
gar de mecanico- enviado ás Commissões de tos e João
tecbnico, exercido Marinha. e Guerra e de Fi- Vespucio.
por um funcciona- naoças.
rio civil, o qual Pende ele pareceservirá nas com- res.
missões encarreM
gadas do serviço
geographico e terá
o vencimento mensal de 650$, sehdo
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dous terços de ordenado e um terço
de gratificação, e
dá outras providencias.
6 set..

82

Fixa os vencimentos EJD. 13 de setembro é jul- Do ~. Josó
d:Js praças de pret gado objecto de deliberação Ca.rlf0s.
da Armada, de ac- e enviado ás Commissões
cordo com as ta- de Mar'inha e Guerra e de
bellas que esta be- Finanças.
Ieee.
Pende de pareceres.

13 set ..

83

Equipara, desde já, EJD. 13 de setembro é jul- Do Sr. Ferreira
os vencimentos dos gado objecto de deliberação Braga e oudirectol'eS e demais enviado á Commissão de Fi- tros.
funccionarios ad- nanças.
minit;trativos dos Pende de parecer.
Institutos de ensino
superior subordi ~
nados ao Ministe·
rio do Interior (Fa··
culdades de Medicina, de Dtreito e
E se o I a Polytechnica), aos dotj
fu n ccionarios dl;l
igual categoria d~
Escola de Minas dEl
Ouro Preto e au
toriza a ab ertur~
do necessario credito.

set ..

84

Concede seis mezes EJD. 13 é enviado ás Com- D Senado.
de licença, com to. missões de Petições e PoJos os vencimentos, deres e de Finanças. -E m
\
ao Dr. Manoel José 3 de outubro vão a impri·
Murtinho, ministro mir os pareceres das Comdo Supremo Tribu- missões de Petições e Pona.l Federal.
deres e de Finanças, n. 84
A. -Em 6 é encerrada a
~
discus~ão unica. - Em 2lj ,\
,
de novembro é approvado
-Em 29 é enviado á sane\
ção.
\
Sanccionado por de·
ereto n. 2284, de 30 de
novembro de 1910. -(Pu·

12

\

blicado a 2 de dezembro.)

14 set..

85

I

Equipara os venci.. EJD. 14 de setembro é jul- Do Sr. Bethenmantos dos funccio- gado objecto de deliberação
court da

1
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narios do Archivo o enviado á Commissão de Silva filho.
Publico Nacional Finanças.
aos dos da Biblio- Pende de parecer.
theca Nacional.
14 set..

íl6

~anda

considerar vi- EIU 14 de setembro é jul-Uos SJ!S. Betalicios os actuaes gado objecto de deliberação thenoour·t da
pl'etores do Distri- e enviado á Commissão de Silva Filho e
cto Federal, que Constituição e Justiça.
Honorio Gurgel.
contarem mais ne Pende de parecer.
c i n c o annos de
exercício.

13 set ..

87

14 set ..

88

14 set ..

89

Manda excluir da EIU 15 de setembro vae a Da Commissão
prohibição contida imprimir.
de Finanças.
no art. 27 da lei Pende de 2a discus
n. 834, de 30 de filão.
dezembro de 1901,
todas as repartições do Ministerio
úo Interior que disponham de ofllcinas.
Redacção final do E111 15 de setembro vae a Da Commissão
substitutivo tmpnmir. -Em 21 éap- deRedacção.
da Commissão de provado. - Em 23 é envia· (Vide projectos
104, de 1904,
Finanças ao pro- do ao Senado.
jecto n. 223, d.e Pende de d e cisão.
166, de 1906
1909, que manda o
e46,de 1909.)
Governo organizar
uma relação dos
operarias ou jornaleiros de todas as
officinas e repartições publicas da
União, que contarem maiti de cinco
annos de serviço
eifectivo.
Autoriza o Presiden· E111 15 de setembro vae a Da Commissão
te da Repuhlica a imprimir.
de Petições
conceder a Nevers Pende de 2a discu.s- e Poderes.
de Oliveira Sam· são.
paio, conductor de
trem de 4a classe
da Estrada de F~rro
Central do Brazil,
um anno de licença, com ordenado.

14 set ..

90

Autoriza o Presiden- EIU 15 de setembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir. - Em 26 t~ en- de Petições
conceder ao lente cer.rada a discussão unica e e Poderes.
cathedratico da F a- approvado. O Sr. Faria
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culdade de Direito Neves Sobrinho requer disde S. Paulo Dr , Al- pensa de impressão darefredo Moreira de dàcção final, n. 90 A, que
Bar r os Oliveira é approvada, sendo o proLima, um anno de jecto enviado ao Senado.licqnça, com orde- Em 2! de outubro o Senado
nado, para trata- envia á sancção.
menta de saude.
Sanccionado por decreto n. 2272, de 27 de outubro do 1910.- (Publicado
a 29.)

16 set •. , 91

Concede ao 3° escri- E111 19 de setembro vae a Da Colnmissão
pturario da Estra- imprimir .-Em 5 ~e outu- de Petições é
da de FRrro Cen- bro é encerrada a discussão Poderes.
tral do Brazil José uuica .- Em 21 de novemLuiz de Freitas um bro é app:covado.-Em 22
anno de licença vae a imprimir a redacção
com os vencimen- final, n. 91 A..-Em 23 é
tos devidos e 1em approvada a redacção fihal.
-Em 29 é enviado ao Seprorogação.
nado.
Pende de decisão.

17 set ..

Releva ao ex-depu- Em 19 de setembro vae a Da Commissão
tado Francisco Fi- imprimir.-Em 6 de oLttu- ''de Finanças.
gueiredo (Conde de bro é otferecida uma emenFigueiredo) a pre- da e encerl'ada a 2.. disousscripção em que in- são.-Etn 21 de novembr(J
'\
correu, do direito é approvado o projecto e a
ao subsidio nos pe- emenda dos Srs. Camillo
riodos decorridos de Prates e Simeã Leal, ex16 de outubro a 3 tendendo a relevação \de
de novembro de prescripção a outil,os ex-de1891 e autoriza ao putados, emenda q'ue é de/oiPoder Exeouti vo a tacada para consti buir prõ\
abertura do neces- jecto em separado. , Em 28
sario credito.
vae a imprimir a redacçãol\
para a 3" discussão do projecto n . 92 A..
Pende de 3a dis cussão,

92

l

28nov..

92 B.

E111 28 de novembro vae a ~
imprimir a redacção para a
3a discus•ão da emenda dest acada, que releva a prescripção em que incorreu o
subsidio a que têm direitó
os ex-deputados José Joaquim Ferreira Rabello (Barão do Serro), Dr. João da
Matta Machado, Astolpho
Pio da Silva Pinto, João
Baptista de Sd. Andrade e

\\

\
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José Joaquim do Couto Cartaxo.
Pende de a n discussão.
17 sct..

93

Releva ao ex-depu· E m. 19 de setembro vae a Da Oommissã.o
tado Federal Dr . imprimir.-Em 6 de outu- de Rinanças.
Sylvio Romero, a bro é encerrada a 2" discusprescripção,em que são.-Em 21 de novembro
incorreu, á per- ó approvado.
cepção da ajuda de Pende de a~ discus eusto, correspon- são.
dente á sessão legislativa de 1900 e
autoriza o Presi·
dente da Republica
a abertura. do necessario Ct'edito .

19 sat..

Q4

Emenda do Senado ao J;JJrn 19 de setembro vae a Da Commissão
projecto n. 169, de impnm1r o parecer das de Finanças
1909, da Camara Commissões de Constituição {Vide projeçtos
dos Deputados, que e Justiça, Marin,la e (3:uena ns. lll e 65
declara extensiva e de Finanças sobre a. omon- e .pareceres
aos medicos opb ar- ila do Seoado.-Em 28 ê'on- ns. ll, de
macenticos quo sor - cona.da a discussãÇJ unica. 1908 e 169
viram nos hospitacs -Em 18 de novemiJro é ap- 1909.)
e enfermarias elo provada a emenda do Secampanha,
na nado assim concebicla: «Ao
guerra do Parn.- art . l o: Depois das pa.la v r as
guay como volun· - pharmacouti cos o ostutarios da pa.tria , no dantes de medicina e phar·
Exercito ou na Ar· macia-accrescente-se.: pramada, a concessão ticos de pharmacia». O prodo art. 1° da lei jacto é enviado {~ Commisn. 186.7, de 13 de são de R.edacQ<'ío.-Em 2 1,
agosto de 1907.
a requerimento do Sr. Il•ineu Machado, é dispensada
a impressão da redacção
fiua.l, n. 94 A, que é appro·
vada.-Em 24 é enviado t\
sancção.
Sanccionado por decreto n . 2281, de 28 de novembro de 19.10. -(Publica·
do a 2 de dez embro).

17 set ..

95

Concede um anuo de En1 20· de setembro vae a Da Commissão
licença, com orde· imprimir.-Em 27 de de- de Petições e
nado ao praticante zembro é encerrada a dis- Poderes.
dos Telegraphos cussão unica e ~ppr~v~do.
Antonio Estanislau - Em 29 vae a 1mprnmr n.
deAlmoida e Cunha, redacção final, n. 95 A.
Pende de dis cuss ão
da redacpc;, tina! ,
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8 set..

96

Determina que os cre- Em 20 de setembro é jul- Do Sr. Honorio
ditos supplementa- gado objecto de deliberação Gurgel.
res só sejam aber- e enviado á. Commissão de
tos quando demon· Finanças.
strada a insutfici· Pende de I:>arecer.
encia ou esgotamento da verba. votéLda ; os extraor·
dinal'ios, quando
fôr necessario attender a. serviço
novo, impreviAto
ao confeccionar do
orçamento, e dá
outras providencias.

21 set..

97

Fixa os vencimentos Em d de setembro é julga.- Do Sr. Lindo ldos carteiros, esta- do objecto de deliberação e pho Camara
fetas e conductore~ enviado á Commissão de
e outros.
U.e malas dos Cor- Finanças.
reios da Republica, Pende de parecer.
de accordo com a
1
ta.bella que esta beIeee, e dá outras
\
providencias.

1'7 set .•

98

Augmenta de 5U o I o Em 21 de setembt·o é julga- Do Sr. José
os vencimentos do do objecto ue deliberação e Carlos.
pessoal da Delega· en viall.o á Com missão de Ficia Fiscal do Rio nanças.
Grande do Sul, e d4 Pende de p :.-..rO<!er.
outras p1·ovidencia:s.

17 set. .

99

Manda repamt•, re- E m 21 de get em bro é Jnl-Do r. Monteiconstruir e arma1• gado objecto de deliberaf;ão ro Lope::~.
diversas fortaleza~:~ e enviauo á Commissão de
da Repu blicrt, o dá, Finanças .
outras providen- Pende de parecer.
cias.

15 set.. 100

Autoriza a abertura Em 21 de setembro é julga· Do Sr. Eduardo
do credito especial elo objecto de deliberação e Socrates e
até 200:000$, a~- enviado ás Commissões de outros.
nualmente, para Obr.1s Publicas e de Finanoccorrer ás despe· ças.
zas com uma linha Pende de parecetelegraphica, par- res.
tindo de Uberaba
. até - ltiquira, servindo a divel'li!Os
outros logares.
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15 set. . 101

Concede ao Instituto E01 21 de setembro ê julga- Do Sr. José
Pasteur, de Porto do objocto de delibar ação e Carlos.
Alegre, no Estado enviado á Corumissão de Fido Rio Grande do nanças.
Sul, a subvenção P ende de parecer.
annual de 50:000$,
durante cinco anuas, a coa~ar da
data da pre·sente
lei.

14 set . . 102

Determina que, findo En"l 21 de set~mbro é julga· Do Sr. Paulino
o actua1 contracto do objecto de deliberação e de Souza .
da Companhia de enviado ás Commissões de
Loterias Nacionaes, Constituição e Justiça e de
o serviço de extrac- Finanças.
ção das loterias Pende de pareceseja fei to sob a di- res .
recção immediata
do Ministerio da
Fazenda, nos termos das leis e regulamentos em vigor,
e dá outras pro videncias.
Tor na extensivo aos E01 21 de setembro é julga· Do Sr . Ferreira
professores de sei- do objecto de deliberação e Braga.
encias da !Lscola. de enviado ás Commissões de
Bailas Artes e aos Instrucção Publica e de Fisecretarias dos.:;a e na uças .
aos do Gymnasio P~nde de pareceNacional o Codigo res .
das disposições communs ás insLituiçõNI superiores, au torizando os creditas neeessarios .

14 set.. lOS

14

SAt , .

104

14 set.. 105

Crea na Escola Poly- En1 21 de setembro ê julga- Do Sr. Ferreira
technica do Rio de do objecto de de liberaçã.o e Braga.
Janeiro um lagar enviado ás Commissões de
de prepar ador elas Instrucção Publica e de Fi cadeiras technicas nauças.
do cuJ·so de enge- Pende de parecenharia civil e auto- res .
riza a abertura do
necessario credito.
Crea uma Alfandega En1 21 de setembl'O é julga- Do Sr. Annibal
na cidade de Angra do objecto de deliberação e de Carvalho.
dos Reis, no Estado enviado á Commissão de Fido Rio de Jan~iro, naoça.s.
e autoriz~L a a bar- Pende de parecer.
tura do necessario
credito.
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21 set ..

106 Abre ao Ministerio da EJD. 21 de setembro é julga- Do Sr. Ferreira
Viação, no corrente do objecto de deliberação e Braga.
exercício, o credito enviado ás Commissões de
de 150:000$ para a Obras Publicas e de Finauco.nstr.uc.çãq de uma ças.
linha telegrapllica Pende de I>areceentre Santa Cruz res.
do Rio Pardo, em
S. Paulo, e Castro,
no Paraná.

21 set ..

107 Abre ao Ministerio da Em 21 de setembro· é en· Do Senado.
Justiça e Negocias viado á Commissão de FiInteriores os credi · nanças.-Elm 29 vae a imtos: supplementar primir o parecer da Comna importancia de missão de Finanças, n 107A.
94:408$064eextra- -Em 30 os Srs. Faria Souurdinario de réis to e Carlos Garcia l'\3CJUC·
187:000$ para at- rem urgencia para a 2a distender ás despezas cussão e votação, ficando o
com a Secretari~ do requerimento prejudicado
Senado.
por falta de numero.-Em
3 de outubro são lidas emend<1s o é encerrada a 2a disetissão, ficando adiada a vot(J,ção até que soja dado pa ·
recer sobre essas emendas.
-Em \7 vão a impl'imir,
a9b n. 107 B, os pareceres
das Qom~issões de ~olicia
e dtl Finanças sobre as emenda.s.-El\1 21 é encerrada a
áiscuss~o unica do parecer
da Com,missão de Finanças.
-Em 18 de novembro é a~
provacio em 2a· cl~scusílã:-\'
bem como as emenê\as: nu->,
mero 1, do Sr. José Çarlos 1
n. 2, do Sr. Irine11 Machado
e outros, o n. 4, do Su. Fre·
ct13rico Borges, providenciando respec ·t i Vêtmonte
sobre g~·atificaçõ es aos ta1
cb.ygra.phos do Senado e da \
C~mara, ao Sl.\p~rintendente e redactores de debates
do Senado e da Ca~ara, e
ao director e sub-director
da secre.taria da Camara,
com a modificação proposta
pela Co.mmissão de Policia.
- Em 21 vae a imprimir a
redacção para a 3~ discussão, n. 1070. Entra em
3a discussão, em ·vir1tude de
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urgencia concedida a requerimento do Sl'. Irineu Macha,do. Encenada. a dlscuscussão, é approvado.-Em
22 o Sr. Irineu Machado r equer dispensa·de impressão
da redacção final, n. 107 D,
que é approvada , sendo o
projecto e emendas enviados ao Senado. - Em 30,
acceitas as emendas da Camara, o Senado envia á
sa ncção .
8anccionado por decreto n. 2288, de 2 de de·
zemhro de HllO.-{Publi cado a 7.)
108 Cre!l', annexa á esta- Em.21 de setembro é julga- Do Sr. José
çao r adio-telegra- do objecto de deliberação e Carlos .
phica da 'sabylonia, enviado ás Commissões de
uma escola de tele- Ol:lras Publicas e de Finan graphia, som Ho , e ças .
dá outras providen- Pende de pareceoi as.
res.
10g Manda que os actnaes Em 21 de setembro é julga· Do Sr. Domínma,chinistas extra · do objecto de deliberação e gos Mascare·
numer<.L rios da Ar- enviado ás Commissões de nhas.
mada passem a de- Marinha e Guerra o ele Fi·
nominae-se- adjun- • nanças .
tos c sub adjLwtos Pende de parece·
machinístas, e dá res.
outras providencias.
110 Determina que os se- Em 2l de setembro ó .iulga- Do Sr . Ferrei·

creta.rios do.s Facul- do objecto de deliberação e
dc1,des de Medicina e enviado á Commis;oão ue I•i·
rlo Uiroito e elas Es· nanças .
cola~ Polytochn ica Pende de parecer.
e <le Minas de Ouro
Preto que houverem bem desempenhado suas func ·
ções, tenh am , periodicamente, direito, mediante ínfol'·
mações dos respectivos directores, a
um accrescimo de
vencimentos, nos
termos que estabelece, e autoriza a
abertura do necessa.rio credito.

ra Braga.
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lll Determina que

os Em. 21 de setembro é jul- Do Sr. Monteiro
guardas civis e os gado objecto de deliberação Lopesinspectores de ve- e enviado á Commissão de
hieulos que tiverem Finanças.
mais de t res annos Pende de parecer.
de ·serviço percebam 30 •1. sobre os vencimentos
e só possam ser demittidos q u ando
condemn ados
em
crimes infamantes,
tenuo a sentença
passado em julgado, e dá ou tras :providencias.

112 Estabelece q u e os Em. 21 de setembro é jul- Do Sl'. Eduardo
venci m e I! to s gado objecto de deliberaçã o Socrates.
dos docentef!i dos e enviado á Commi'Ssão de
Institutos ele en- Finanças.
sino superior, su- P ende de parecer.
bordinados ao Ministerio do Interior
(Faculdades de Direito e de Medicina.
E s c o 1 a Polytechnica), sejam equiparados a o s das
respectivas ca.tegorias da Escola de
Minas de Ouro Preto, conforme a tabella já publi cada,
e autoriza a abertura do n cceRs~r io
credi to .
113 Fixa os vencimentos, Elll. 21 de setembro é jul- Do Sr . Juvenal
numero e clq.sse dos gado objecto de delibera ~ ão Lamartine e
empregados das De- e envi ado á Commissão ae outros .
legacias Fiscaes do Finanças_
Thesouro federal Pende de parecer, ·
nos Est ados çle Santa C a t h a r i n a,
G o y a z, Espírito
Santo, Sergipe, Par ahyba, Rip Grande do Norte e
Piauhy, de ~tccôrdo
com a. tabella que
estabelece.
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<:

l l4 Autoriza o Prosiden- fi'n 1 21 de setembro é jul- Do Sr. Homero
te da Itepublica a. gado objecto de deliberação Baptista e
estabelecer, na bar- e enviado á Commissão de outros.
ra do Rio Grande Finanças.
do Sul e nos pontos .Pende de parecer.
mais convenientes
da costa ma,ritima
do paiz, estações
radiographica.s, e
dá outras providencias .

22 set...

115 Fixa os vcncimeuLos E n1 22 de setembro êjul- Do Sr. Baltha

23 set...

116 Fixa os vencimentos, Em 23 de setembro é jul- Dos Srs. Euzo
numero c classe gado objecto de deliberação bio de An
dos empregados da e enviado á Commissão de drade e Na

dos funccionarios e gado objecto de deliberação zo.r Bernar
empregados d o s e euviaclo à. Commissão do diuo e outros
Institutos Milita- Finanças.
res de Ensino, de Pell.(le de parecer.
accôrdo com a tabella que estabe·
Ieee.

Delegacia Fiscal do Finanças.
Thesouro Federal Pe11.de de parecer.
no Estado de A1agôas, de accôrdo
com a tabel!a que
estabelece.

23 set...

talicio Cam
boim.

117 Concede a. pensão En1 23 de setembro ê jul- Do Se. Monteiro
mensal de 200$ á gado objecto de deliberação Lopes.
D. Amancia Pi- e enviado á Com missão da
nheiro, filha viuva Finanças.
do I o tenente Her- Pe11.de de parecet
cnla.no José Rodeiguas Pinheiro, pratico-mór, fallecido
em sinistro mari·
timo, na barra do
Recife, e autoriza
a abertura do necessario credito.
1 ,

23 set.;.

118 Reot'ganiza a Bíblia~ Em. 23 de setembro é jul· Do Sr. Soares

theca do Exercito, gado objecto de deliberação
a qual se consti- e enviado á Commissão de
tuirá com o pessoal Finanças.
qne estabelece, o Pende de parecer.
dá outras providencias.

d.os Santos
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l! 9 Confere a dotação de E.m. 23 de setembro é jul· Do S1·. Dua1•te
200:0oo·· ao Dr. Os- gado objecto de deliberação de Abreu e
waldo Cruz, como e enviado <L Commissão de outros.
reconhecimento aos Finanças. - Em 17 de ourelevantes serviços tubro vae ét imprimir, sob
prestados, e com u. 119 ~4.., o parecer da
vantagens, para o Commissãode l•'inanç.ts, com
Brazil, e autol'i- emenda do S1•. Alcindo Guazaudo o P1•esidente ualJara. -Em 14 de deda Ropublic<~ a f<\- zembro entra em 1" disZOl' a,s nocessarias
cussão, quo é encerrad<~ de·
operaçõe:s de cre- pois de falar o Sr. Cincidito.
nato Braga. -Em 15 é approvado1 com rlispensa do
interstício para a 2a discussão, a requerimento du
Sr. Duarte de Abreu .-Em
16 é encerrada a 2a discussão, depois de serem lidas
1
emendas . E' adiada a votação até que seja dado parecer sobre as emendas. Em 22 vae a imprimir o
parecer da Commissão de
Finanças sobre os emendas, 1
n. ll9B. -Em 24é encerrada a discussão unica
do pa1•ecer, depois de falarem os Srs. Bethencourt da
Silva Filho, Candido Motta,
Eduardo Socra~es e Duarte
de Abreu. - l!lm 27 é approvado em 2'\ discul:l ão,
bem como as emendas.Em 28 vae a imprimir\ a
redacção para a 3a discussão, n. 119 C. ~· enceFrada a 3" discussão e approvado, em virtude de ul'gcnr.ia requerida, sendo tnmbom app1•ovada a redacção
final, n. 11 9 D, cuja impressão é dispen sada, a r~
qu crimento do Sr. Duarte
de Abreu. As emendasapprovadas em 2a discussão
mandam abrit• o credito nece~sario â execução da prosente lei e conferir o premio de 50: 000$ ao Dr. Carlos Chagas por uma sua
descoberta scientifi.ca.-Em
29 é o projecto enviado ao
Senado.
Pende de decisão.
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23 sot... · J20 Manrla equiparar os Em 23 de setembro ~ ju !gado Do Sr. Pruden-

v en c i m ent. os dos objecto de deliberação e enfnnccionariosdaSe· viado á Commissão de Ficrfltariv, dn. Qjre- nanças.
ctor ia Geral dePendedeparecet·.
f:iand e Publica aos
dos das demais dircctorias do Ministeria do Interior,
e dá outras providencias.

cio Milanez e
outros .

1 set...

121 Dispõe que a admis- Etn. 28 de setembro vae a Da Commissão
são ao prime i r o imprimir.- Em 5 de ou- de Marinha e
posto, ao quadro tubro é offerecida uma Guerra.
de veterinarios do emenda e encerrada a 2a
Exercito, seja feita discussão, ficando adiada a
mediante concurso votação.- Em 21 de noentre os candidatos ·vembro é approvado e remenores de 35 an- gistada a emenda. E' connos, e dá outras cedida dispensa de inters·
providencias.
ticio, a requerimento do Sr.
Eduardo Soctates.- Em 16
de dezembro é encerrada a
3a discussão, depois de ser
lida uma emenda . E' adiada
a votação.- Em !9 são
approvados o projecto e a
emenda da Commissão de
Marinha e Guerra, redigindo
de fórma diversa o par;\·
grapho unico do projecto .Em 20 ê approvada a rcdacçào final, n. 121 A, cuja
impressão é dispensada a
requerimento do Sr. João
Vespucio.- Em 21 f.! en·
viado ao Senndo.
F'~nde de deci~ão,

27 set. ..

122 Prnroga novamente a Etn. 28 de setembro, csto.ndo Da Commiss~o

a.cLuo.l sessilo legisln.tiva atú o dia 3
do novembro do
corrente nnno.

sobre a meso. e sendo consl- de Co n stlderado assumpto urgente, tuição c Jusde accôrdo com o art. 156 tiça.
do Regimento, entra em
discussão unica, que é encerrada, depois de falar o
Sr. Barbosa Lima. E' approvado e enviado ao Senado .- Em 30 o Senado
envia ao Presidente da Republica para a formalidade
da publicação.
F'u.blicada por decreto
n. 2261, de 1 de outubro
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------l----1--------------~-----------------l--------de 1910.- (Dím·io Official
de 4 de outub1·o.)

27 set.. .

123 Concedo, a partil' de Em. 28 de setembro ó jul- Do Sr. Ferreira
1 dejaneirode 1011 , gado objecto de deliberação Braga.
a subvenção annual e enviado á Commissão de
de 30:000$, á :J!iscola Finanças .
de Pharmama de Pende de parecer.
S. Paulo, e autori·
zando os credi tos
necessarios .

26 set...

124 Fixa os vencimentos Em. 28 de setembro é jul· Do Sr. Hosandos funccionarios e gado objecto de deliberação nah de Oli
do corpo docente do e enviado á Commissão do veim.
Externato Pedro li Finanças.
e Internato Bernar- Pende de parecer.
do do Vasconcellos,
segundo tabella que
estabelece.
1

28 set...

125 Reorganiza, sob no- Em. 28 de setembro é en- Do Senado.
vos moldes eleito- viado á Commissão de Conraes, o Districto stituição e Justiça.
Federal.
Pende de pare.cer. '

28 set . ..

126 Autoriza o Presidente Em. 29 de setembro vae a Da Commissão
da Republica a .con- imprimir:,.- Em 5 de outu- de Petições e
ceder a o 3° escri- bro é encerr a.da a discussão P~;>deres.
piurario da Dele- unica . - Em 21 de novemgacia Fiscn,l
na br o é approvado.- Em 22
Bahia, Antonio Car- vae a imprimir a redacção
doso de Amorim, final, n. 126 A.- Em 23 é
um a nno de licen ça, approvada a r edacção final.
com ordenado, vara - Em 29 é enviado ao s~:
tratar de sua sande. nado.
\
0
Pende de def1isão.

28 set...

127 Concede ao ajudante En1. 29 de setembro vae a Da Commissão
da commissão 1lscal imprimir.
de Petições e
das obras elo porto Pende de dil'!cussão Poderes.
do Pará,engenbeiro unica,
,
1
civil João Fer1•eira
Navano de Aqdrade, um anuo de li\
cença, com ordenado, para t rata'
ment a de saude.

28 set.. .

128 Reorganiza a Pele- Em 29 de setembro vae a Da Commissão
gacia do Thesouro imprimir o substitutivo da de Finanças
N!.roional, em Lon- Commissão de Finanças, (Vide projecto
dres, e aposeilta o eom emenda do Sr. Homero n. 122 Ç, de
a c tu a l dir~ctor Baptista, ás emendas e ao 1909.)
dessa reparti9ã;o, substitutivo apresentado,!!
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---1--------1---- - -- - - - - 1 - - - -na 3a discussão do pt•ojecto
n. 122 o, de 1909.- Em
15 de outubro falam os Srs.
Honorio Gurgel e Lindolpho
Camara e é encerrada a discussão unica do parecer da
Commissão de Finanças.Em 21 de novembro é re·
geitacla uma, emendn do Sr.
Honorio Gurgcl.- Em 22 é
retirada uma emenda do
Sr. Honorio Gurgel c appro vados o substitutivo da Commissão de Finanças e uma
emenda do Sr. Homero Ba·
ptista.. - Em 26 vae a imprimir a redacção final ,
n. 128 A.-Em 28 é approvada a redacção fmal.Em 30 é o projecto enviado
ao Senado.
Pende de decisão.

28 set. ..

129 Concede ao fiscal de En1. 29 de setembro vae a Da Commissão
vehiculos, n e s t e impr1m1r.
de Petições e
districto, Alfredo F' ende de discussão Poderes.

Alves de Aragão,
um anno de licença,
com ordenado, para
tratamento de
saude.

28 aet...

u.nica.

130 Regula a iniciativa En1. 28 de setembro é en- Do Senado.
dos projectos de ti- viado á. Commissão de Con-

xação das de:~pezas stituição e Justiça.
dos diversos minis- Pende de pa-recer.
terjos.

28 set...

131 Concede a D. Maria Em. 29 de setembro vae a Da Commissão
Carmina da Motta imprimir.- Em 5 de outu- de Finanças.

Tavares relevação
de prescripção para
a percepção do
montepio qu~ lhe
compete por morte
de sou filho, durante o periodo
de 2 de fevereiro
de 1900 a 1 de março de 1904, inclusive.

bro é offerecida uma emenda e encerrada a 2"' discussão, ficando adiada a
votação.- Em 21 de novcmbro é approvado, bem
como a emenda do Sr. Bernardo Jambeiro, que é destacada para constituir projecto em separado.- Em 28
vae a imprimir a redacção
para a ga discussão do proJacto n. 131 A.
Pende de 3& d i scussão.
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---1---------1---------------

28 nov. , 131 B .. ••.• . . ; ........... Em 28 de novembro vae a
imprimir a reda.cçil o para
a 3n discussão da emendrt
destacada, ll. 131 D , COll ·
cedendo a D. Eenestina de
Sou za Carrascosa relevação
de prcscripção para percepção do montepio. - Em 15
de dezembro é encerrada a
3a discussão.- Em 16 ê
approvada.- Em 18 vae a
imprimir a r edacção final,
n. 131 C.-Em 19 é approvacla a redacção finaL-Em
21 é enviada ao Senado.Em 31 o Senado envia á
sancção.
Sancciona.do por decreto n.2403, de 11 de janeiro
de 1911 (Publicad o a 13.)
28 set... 132 Regula a aposen~a- EJD. 29 de setembro vão a Da Com missão
doria dos agentes imprimir as emendas e o de Finanças.
diplomaticos, e dá parecer da Commissão de (Vide pt•ojecto
outras p1·ovidep- Finanças sobre as emendas n. 353 de
cias.
oíferecidas na 3~ discussão 1909.) '
do projecto n. 353, de 1909.
'
- Em 15 de outubro é encerrada a discussão unica
do parecer· ~a Commi$são de
1\
Finanças. -- Em 21 de novembro é approvado, bem
como uma emendO. da Coqt·
missão de Finan as e ret ~
mdas as emendas do Sr.,
Eduardo Socrates.- Em 22~.
o Sr. Dunshee de Aln\wches ·
reque1· dispensa de itl\I)ressão rla redncção flnaF, numero 132 A, que é approvada .- Em 23 é enviado ao
Senado.- Em 19 de dozem·
bro o Senado envia á sancção.
Sanccioua.do por decreto n. 2292 de 20 de
dezembro de 1910 (Pubticaclo
a 22 .)

28 set...

\

133 Eleva a 18:900$ ap- EJD. 29 de setembro vae a Do Senadà .
nuaes os vencimen - imprimir o parecer da Com- (Víde projecto
tos dos director13s missão de Finanças sobre as n . 370, da
do Thasouro Nacip- emendas offerecidas na 2a 1909.)
nal, sendo dous ter- discussão do projecto n. 370,
ços de ordenado e de 1909.- Em 3 de outubro
um terço d,e grati- fala o Sr. Honorio Gurgel
ficação.
e é encerrada a discussão

•
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unica.-Em l9denovembro

é approvado o projecto em

2a discussão e uma emenda
do Sr. Honorio Gurgol, equiparando o ordenado fixo dos
1°8 oscripturarios da, Alfandega do Rio de Janeiro ao
dos de igual categoria do
Thesouro Nacional.-Em 21
é a.pprovacla a emenda do
Sr. Jrinen Machado, que
elevo. do 25 of o os vencimentos elos contínuos e correio!:! e de 20 o f o os elo ajudante do porteiro da Secretaria da Justiça. O -projecto
é enviado á Commissão respectiva para ser redigido
de accôrdo com o vencido .
- Em 28 vae a imprimir a
redacção para a 3a discussão
do projecto, n. 133 A.Em 9 de dezembro entra em
3a discussão, que é encer·
rada depois de serem apresentadas emendas.- Em 13
vae aimprimir sob.n 133 B,
o parecer da Commissão de
Finanças sobre as emendas
oJferecidas na 3a discussão.
- Em 15 é encerrada a discussão nnica do parecer da
Commissão de Finanças.Em 16 é approvada a ornouda. do St' . Christino Cruz e
outl'OS, equiparando o ordenado dos ajudantes do guarda -mór rla Alfandega do
Rio do Janeiro, n.o dos 1o•
C'•cripturarios do Thesomo;
é rogeitada a do Sr. Pore iN
Braga e antros e approva.do
o projecto em 3a discussão.
- l!;m 17 é a.pprova.da areüacção final, n. 133 O, cnja
impressão é dispensada o.
requerimento do Sr. Graccho
Cardoso.- Em 19 é enviado ao Senado.- Em 31
o Senado envia á sanc-

ção.

Sanccionado por decreto n. 2372, de 4 de janeiro de 1911.- (Publicado
a 6.)

OBSERVAÇÕES
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134 Autoriza o Presidente EJD. 29 de setembro vn.e a Da Commissão
da Repu b I i c a a imprimir.- Em !4 de ou~ de Finanças.
abril• ao Ministerio tubro é offerecida uma
chL Justiça e Ne- emenda e encerrada a 2a disgocios Interioros os cussão, ficando adia.da a vocreditos: extraordi- t n.ç?Lo até que soja dado
nario de réis....... parecer sobre essa. emenda.
272:575$088 para a - Em 7 de novembro vae a
conclusão das obras imprimir, sob n. 134 A, o
do editlcio da Es- parecer da Commissão de
cola de BeBas Artes Finanças sobre a emenda
e supplementar de offerecida,- Em 14 de de30:000$ para paga- zemb t•o é encerrada r.. disml'mto de armaze- cussão unica do parecer da
nagem de ma teria.es Comm issão de Finanças.pertencentes ao Go- Em 15 é approvado e regoivorno e recolhidos tada a emen da .- E' cona depositas par- cedida dispensa de interstício
para a 3a discussão a roqueticulares.
'
rimento do Sr. Raymundo
de Miranda.- Em 16 é encerra•la a 3a discussão e approvado.- Em 18 vae a
imprimir a redacção final,
n. 134 B.-Em 19 é appro- 1
vada a redacção finaL-Em
21 é enviado ao Senado.-Em 24 o Senado envia il
s.:tnccão .
•I
San.ccionado por de1\
creto n . 2349 de 28 de dezembro de 1910.-(Public tela
a 31.)

28 set ...

135 Autoriza o Presidente JI:m 29 de setembt·o vae \ Da Commissão
daRepublicaa imprimir.- Em 8 de ou- df' Finanças.
abrir ao Minil!terio tubro é encerrada a '2a disda Fazenda o cre- cussão.- Em 21 de nodito de 936:2<11$904, vembro é approvado com
supplement:w
Cts dispensa de interstício, a
verbas 12, 13 17, reqnerimento do Sr. Ho18 e 19, do art. 37, norio Gurge1, para o pro-:\
'
..da lei n. 2221, de jacto entrar na ordem do
1
30 de clPr.embro de dia seguinte.- Em 9 de
\
1909.
,1ezemb1•o (\ encerrada a 3a
discussão.- Em 12 é appro\ 1
vado.- Em 14 vae a imprimir a redacção final,
n. 135 A . - Em 15 é approvada a redacção final e
enviado ao Senado.- Em
22 o Senarlo envia á sancção.
San.ccion.ado por decreto n. 2320, de 28 de de·
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zembro de 1910.-(Publicado
a 30.)
28 set...

136 Autorizao Presidente Em. 29 de setembi·o vae a Da Commissão
da Republica a imprimir.- Em 5 de outu· de Finanças.
abrir ao Ministerio bro ê encerrada a 2a disda Guerra o credito cussão.- Em 21 ele novem·
ele 1:464$516, sup- bro é a.pprova.do, com displemenhl' 11 verba pensa de interstício para a
5n do art. 11 da 3" discussão, a requerimento
lei n. 2221 de 30 do Sr. Irineu Machado.de dezembro de Em 9 de dezembro é encer1909 para paga· rada a 3a discussão.- Em
mento dos venci- 12 é approvado.- Em 14
mentos do contra- vae a imprimir a redacção
mestre Dario José fin al, n. 136 A.- Em 15 é
Moreira.
approvada a redacção final.
- Em 16 é enviado ao Senado.- Em 22 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2313, de 26 de dezembro de 1910.-(Ptlblicado
a 30.)

28 set...

137 Autorizao Presidente EDm 29 de s Jte mbro vae a Da Commissãa
da Republica a imprimir.- Em 20 de ou- de Finanças.
abrir ao Ministerio tubro fala o Sr . Honorio
da Fazenda o cre- Gurge1, é o.trerecida uma
dito especial de réis emenda e encerrada a 2a dis677:657$037, ouro, cussão, 'ficando adiada a vopara occorrer ao tação até q uc seja dado
pagamento de.... parecer sobre essa emenda.
24.693 .267 gram- - Em 10 de nove mbro vae
mas de prata, adqui- a imprimil• o pa.recel' ela
ri elas no correr do Comm issão de F i n a n ç as,
anno de 1909, de n. 137 A, sobre a. emenda
accôrdo com a lei apresentada.- Em 14 de
n. 2050, de 31 de riezembro é encerrada a dis·
rlezemb1·o de 1908. cussão unica do parecer da
Com missão de Finanças.Ern 15 é approvado e rogeitada a emenda. E' concedida dispensa de interstício para a :'l"' discussão a
requerimento do Sr. Raymundo de Mil•anda.-Em 16
é encerrada a 3"' discussão e
approvado.- Em 17 vae a
imprimir a redacção final,
n. 137 B.-Em 19 é approvada a redacção final.- Em
21 é enviado ao Senado.Em 26 o Senado envia á
sancção,
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------------1-----------1-----Sanccionado pOl' decreto n. 2327, de 28 de dezembro de I9l0 .-(Public arlo
Ct

28 set .. ,

138 Autoriza o Presiclente E•n 29 de setembro vae a Da Com missão
da Republica a imprimh·.- Em 8 de on- rlo Fina.nças.
abrir ao Ministerio tubro 6 encerrada a 2• disdo Interior o credito et1ssão . - Em 2 1 de node 89:179$228, sup- vombro é approvado, com
plemental' á verba dispensa de interstício, a
c Obras», para pa- requerimento do Sr. Il'ineu

gamento de despesas com as reformas
e concertos de que
necessitarem os tubos da rêde da distribuição de agua
ao Hospício Nacional ele Alienados i

28

set...

30).

Machado, para o projecLo
entrll.L' na ordem do dia seguinte.- Em 9 de dezembro
é encerrada a 3a discussão.
-Em 12 é appl'ovado.Em 14 vae a. imprimir a
redacção final, n. 138 A.Em 15 é approvada a redacção final. - Em 16 ê enviado ao Senado.- Em 23
o Senado devolve á Camara
o projecto emendado, que é
remettido á Commissão de
Finanças.
Pende de parecer.

139 Autoriza o Presidente Elll 29 de setembro vne a Da Commissão
da Repu bl ica a imprimir.- Em 10 de ou- do Finanço.R.
abrir ao Ministerio tubro é encerracl<J, a 2• dis\
ela Guet'ra o Cl'edito cussão. - Em 21 de no ..,
ele 481 $800, suppJe. vemlwo ê approva,do, com
mentar <í verba. dispen sa de lnteJ•strcio, a \
n. 5 do art. 11 da r equerimento do Sr. -riuen
lei n . 2221, do 30 Machado, pn.m entr n. • na
dA d eze mbro rltJ ornom rlo dia seguiu• e. 1900, a fim ele occoJ'· Em 9 de clezembro é encer:rer ao pn.gamen to r rtcla a 3• rli seu sRii.o.- Em
el ovi do :L Torl]_nato 12 é n.pp1 ·ova rlo . - Em 14
rla Rocha Pefll'Oso . V[l,e a imprimi I' a. r edacção l
final, n. 139 A.- Em l5 ~

approvada a red acção final.
- Em 16 é enviado a o Se- 1
nacl~.- Em_22 o Senado en-1
v1a a sancçao .
Sanccionad o por decreto n , 2309, de 2G de dezembro de 1910.-(PubUcado
a 30.)

28 set...

'

\
\\

140 Autoriza o Presidente Elll. 29 de setembro vae a. 1Da Commissão
da Republica ~ imprimir.- Em 10 de ou-/ do Finanças.
abrir ao Ministerio tubro ê encerrada a 2• dia-
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cussão . - Em 21 de novembro é approvado, com
dispensa de interstício, a
requeriment.o do Sr. Irineu
Machado, para entrar na
ordem do dia seguinte.Em 9 de dezembro é encerrada a 3a discussão.- Em
12 éapprovado.-Em 14 vo.e
a imprimir a retlacção final,
n. 140 A.-Em 15 é approvada a redacção final. -Em
16 é enviado ao Senado.Em 22 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n . 2310, de 26 de dezembro de 1910.-(Publicc~do
a 30)

29 set.. .

1 out..

141 Dispõe quo o corpo de Em. 30 de setembro vae a Da comm1ssão
patrões-mórcs,clas- iwprimir .-Em 21 de ou- de Marinha
so anoexa da Ar- i.ubro é encerrada a 2a dis- e Guerra.
mada Nacional, se cussão.-Em 21 de novembro
componha <lo um é approvado.-Em 17 de decapitão de corveta, zembro é encerrada a 3a distr es capitães-te- cussão.- Em !9 é appronentes, seis pri- vado, bem como a redacção
meiros tenentes e final, n. 141 A, cuja imdoze segundos te- pressão é dispensad<t a renentl3s, e dá outras querimenio do Sr. Antonio
providencias.
Nogueira.-Em 20 é enviado
ao Senado . .
Pende de decisão.
142

Re113va a prescrip- EJ.tt 3 do outulJl'O é euviado Do Senado.
ção em que in cor- á. Commissão de Fin aaç·as.
roro.m as pensões -J~m 27 vae a imprimir o
de montepio, a que parecer d'cssa Commissão.
tiverem direito D. n. 142 A.
Henriqueta Fer- Pende de .2n discusreira dos Santos Pe· são.
reira, A n g e 1 i c a
.Maria Pereira. Povoa, Elisa da Con·
ceição Pereira,
Henriqueta das Do·
res Pereira e Antonio José Pereira
Junior, por morte
de seu muido e pae
DI'. Antonio José
Pereira.
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3 out ..

143 Concede ao thesou- Em 4 de outubro vao a im-Da Commissão
de Petições e
reiro da adminis- pr1m1r.
tl'ação dos correios Pende de discussão Poderes.
do Estado do Ama- unica.
zonas, José Farias
Gesta, um <tnno de
licença, com ordenado, para tratamento de saude,
onde lhe convier.

3 out ••

144 Concede ao 3° escri- Em. 4 de outub1·o vae a Da Oommissão
pturario do Tribo- imprimir .-Em 17 de de- de Petições e
mtl de Con·t as , An- zemb1•o é encerrada <t dis- Poderes.
tonio Viçoso de Mo- cussã.o unicct.-Em 19 é apraes .Jardim, um provado.-Eru 22 vae a imanuo de licença, primir <1 redacção final n.
com ordenado, para 144 A .. -Em 23 é approtratamento de sua vada a rcdacção fiual.-Em
saude.
26 é enviado ao Senado.
!Pende de decisão.

3 out ..

145 Autoriza o Presidente Em. 4 de outubro é enviado Do Senado.
da Repuhlica a con- ás Commissões de Petições
ceJer ao desembar- e Poderes e de Finanças.gador do Tribunal Em 24 vão a imprimir, sob
de Appellação do n. 145 A , os pareceres d'esTerritorio do Acre , sas duas commissões e uma
Dr. Elisiario Fer- emenda do Sr ~ Paula Ramos.
nandes da. Silva Ta- -Em 28 de dezembro é en·
v ora, um anno de cerrada a discussão unica .
licença, com dous -Em 29 é approvado o proterços dos venci- jecto e rejeitada a emenda. \
mantos que per- - Em 31 é enviado á sanecabe.
ção.
'
FO;anccionado por decreto n. 2383 , de 4 de ja.neü·o
de 19 l l . - (Publicarlo a \'( .)

3 out ..

146 Autoriza o Presidente En1 •1 de outubro é enviado Do Senado.

da Republica a conceder ao Dr. José
Anastacio da Silva
Guimarães, secretario do Tribunal de
Appellação do Terrltorio do Acre, um
anno do licença,
com dous terços de
vencimentos.

ás Commissões de Petições
e Poderes e de Financas .Em lO de dezembro, sob
n. 146 A, vão a imprimir os
pareceres das duas citadas
commissões e uma emenda
da segunda d'ella.s.-.Em 2 1é
encerrada a discussão unica.
-Em 27 são approvados o
projec to e a emenda, concedendo a licença com o ordenado.-Em 29 é approvada. a
redacção final da emenda da
Camara, n. 146 B, cuja
impressão é dispensada a

\\

\
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requerimento do Sr. Simeão
Leal, e enviada ao Senado.
-Em 31 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2405, de ll de janeiro de 1911.-(Pttblicado a
14.)

30 set...

147 Manda

desmembrar Ent 5 de outubro é julgado Do Sr . Eduardo
da Delegacia Fiscal, objecto de deliberação e en- Saboya.
constituindo repar- viado <\, Commissão de Fitição autonoma, a nanças.
CaixaEconomicado Pende de par.ecer.
Estado do Ceará, e
d<í outras providencias.

3 out . .

148 Autoriza o Presidente EID. 5 de outubro ~julgado Do Sr. Gt•accho
da Republica a re- objecto de deliberação e en- Cu,rdoso.
novar a linha tele- viado às Commissões de
graphica costeira Obras Publicas e de Fientre Recife e Rio nanças.
de Janeiro, na ex- Pende de pareceres
tensão de 2.600 kiIometros, e autoriza, de1:1de já, a
aber·~ura.
de um
credito de 750:000$,
para occorrer ao
custeio das despezas necessarias.

4 out..

149 Crea em Boulogne- Eu'l 5 de outubro é enviauo Do Senado.
sur-Mer, França, ás Commissões de Diploum consulado sim- macia o Tratados e da Fi·
ples com os venci- nanças.-Em 7 de novembro
mantos da tabello vae a imprimir o parecer ela
em vigor, o eleva primeira d'essas Commis·
a consulado ger.1l sões, n. 149 A.-Em 3 de
ele 1~ classe o de 2a dezembro vae a imprimir o
em Tl'ieste.
parecer da Commissão de
Finanças, n. 149 B.-Em 15
é encerrada a 2~ discussão.
-Em 16 é approvado, com
dispensa de interstício para
a 3a discussão a requerimento do Sr. Altino Arantes.
- Em 17 é encerrada a 3a
discussão, depois de ser lida
uma emenda da Commissão
de Finanças.-Em 19 são
approvados o projecto e a
emenda, autorizando a abertura dos creditos necessarios
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á execução d'esta lei. - Em
20 vae a imprimir a redaccão

fin al da emenda da Camara,
n. 149 0.-Em 21 é appro·
vada.- Em 22 é o projecto
enviado ao Senado.-Em 26
o Senado envia á sancção.
Sancc ionado pot· de creto n. 2339, de 28 <le de zembro de 1910.-(l' ·Mblicado
a 30 .)

5 out ..

150 Releva da prescrip· E:m. 6 tia outubro vae a im-Da Commissão

ção em que possa
ter i nc orrido O.
Cecilia Tigre Moss,
vi uva do ajudante
da Inspector ia Geral de Terras e CoIonização, Alfredo
Targini Moss, do
seu direito ao mont r.pio insti tuído por
seu marido, pagas
as contribuições
atrazadas .

primir.-Em21 dedezembro . do l<inanças.

é encerrada a 211 discussão,

depois de falar o Sr. Ferreira Penna o de serem
lidas emendas. Fica adiada
a votação até que seja dado
parecer sobre as emendas.
-Em 27 vão a imprimir o
parecer o modificação da
Commissão de Finanças,
n. !50 A. -Em 28 é encerrada a discussão unica do parecor.- Em 29 é approvado
em 211 discussão, bem como
as emendas, que são destacadas para constituírem
projectos a parte.
Pende de aa discossão.

1

\

22 set ...

151 Autoriza o Presidente E:m. 6 de outubro vae\ a im·

da Republica a co oceder ao medico legista da Poli cia do
Distrlcto Federal ,
Or. Hclll'ique Rodrigues Caó, ~eis
mezes de licença,
com 01'denado.

primie com parecer da ÇommissãodeFinanças.-Em115é
encerrada a discussão umca.
-- Em 22 de novembro é appro vado. - Em 23 vao a imprimir a redacção final
n. 15 1 A .-Em 29 é approvada a redacção final e o
projecto enviado ao Senado.
-Em 22 de dezembro o Senado envia á sa.ncção.
Sanccionado por decreto n. 2350 , de 28 de dezembrode 1910.-(PubUoado

\

D

Commissão
de Petições e
Poderes.

~\

a 31.)

5 out ..

152 Fixa as forças de terra E:m. 6 de ·outubro va.e a im-Da Commissão

y1ara o exercício de
1911, e dá outl·as
providencias.

primir.-Em 8 falam os Srs.
Barbosa Lima, Bueno de
Andrada e Soares doá Santos

de Mftrinha
e Guerra.
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e é encerrada a 2" discussão.
-Em I 8 de novembro é approvado,com dispensa de interstício para a 3a discussão,
a requerimento do Sr. Soares dos Santos.-Em 28entra
em 3a discussão e fala o Sr.
Eduardo Socrates.-Em 29
fala o Sr. Eduardo Socrates
e é encerrada a 3a discussão.
-Em 30 é approvado. Arequerimento do Sr. Soares
dos Santos é dispensada a
impressão da redacção final,
n. 152 A, que é approvada.
-Em 3 de dezembro é enviado ao Senado .-Em 16 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2306, de 23 de dezembro de 1910 (Publicado
a 24.)

5 out...

153 Manda relevar a pena Em 6 de outubro é enviado Do Senado.
de multa de 5:000$, á Commiesão de Finanças.
imposta pelo Minis- Pende de parecer.
ter i o da Fazenda,
em data de 29 de
maio de l 909, ao
cidadão Antonio da
Silva Lopes, tabe1Iião do judicial e
notas e escrivão do
registro civil da
Comarca de União,
no Estado do Piauhy, por ter usado
de estampilhas já
recolhidas e servidas, e autoriza o
Presidente da Republica a abrir o
necessario credito
para restituir ao
referido funccionario a importancia
por elle paga.

7 out,..

154 Concede prorogação Eh:n. 8 de outubro é enviado Do Senado.
de licença ao ad- á Commissão de Petições e
ministrador dos Poderes.-Em 17 vae a imCorreios do Mara- primir, sob n. 1.54_A, opanhão, Viriato Joa- recer da Comm1ssao de Pequim das Chagas tições e Poderes.-Em 15 de
Lemos.
dezembro é encerrada a. dis· .

Camara
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oussão unica .-Em 16 é approvado .-Em 17 é enviado
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2303, de 21 de
dezembro de 1910 (Publicado
a 24.)

3 out ...

3 ag •..

155 Autoriza o Presidente Em lO de outubro vae a im- Da. Commissão
da Republica a con- primir com parecer da Com- de Petições e
cederaJosé Thomaz missão de Finanças.
Poderes.
Carneiro da Cunha, Pende de discussão
3° escripturario da unica.
Alfandaga do Rio de
Janeiro, um anno
de licença, com ordenado.
156 Autoriza o Presidente Em 10 de outubro vae a im-Da Commissão
da Republica a pon- primir com parecer da Com- de Petições e
Poderes.
ceder um annq de missão de Finanças.
licença, com orde- Pende de discussão
nado, ao carteiro unica.
de 2.. classe dos
Correios do Estado
de Pernambuco,
Luiz Francitroo dos
'
Santos Fragat~.

10 out,..

157 Autoriza o Presidente Em 10 de outubro vae a Da Commissão
da Republica a con- imprimir.
de Petições e
ceder a Pedro Tor- Pende de discus\'lão Poderes.
quato Maciel, con· unica.
\
ductor de trem de
\
4a. classe da Estrada
de Ferro Central do
Brazil, um 3Jl110 de
licença, sem V\'lnci•
mantos, para tratar
de negocias de seu
interesse.

15 out...

158 Releva a pena de com- Em 17 de outubro vae a im,- Da Commissão
missão em q11e in- px:imir.-Em 16 de dezembro de Finanças.
correu o contribu- é encerrada a 2a. discussão.
inte do montepio -Em 19 é approvado, com
dos . funccio:qarios dispensa de interstício para
publloos, Dr. João a 3a discussão a requeriPereira de Azevedo mento do Sr. Antero Botepara o fim de serem lho.-Em 20 é encerrada a
as su~s filhas Df?. 3a. discussão.-Em 27 é apAmeha e ForCia provado. - Ein 29 vae a
Leopoldina d!l Aze- imprimir a redacção final
vedo, admittidas á. n. 158 A.
'
percepção da pensão Pende de discussão
que lhes couber.
da redacção final.
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15 out...

159 Autoriza o Presidente Em 17 de outubro vae a im· Da Commiesão

5 out...

160 Autoriza o Presidente Em 17 de outubro vae a im· Da Commissão
da Republica a re- primir.
de Finanoas.
levar o thesoureiro Pende de ~· discu.sdo papel-moeda da são.
Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos, da
responsabilidade e
pagamento da importanci a total do
desfalque commettido, em l 909, pelo
ex-fiel Arnaldo Vieira da Camara.

da Republicaa concederaposentadoria
a Luiz Gonzag a
Martins trn.balhador das Capatazias
da Alfandegada Flo·
rianopolis, nos termos e oondições
pam o funcciona.
lismo publico.

p1•imir.-Em 21 entra em
discussão e fala,m os Srs.
Eduardo Socrates e Bueno
de Andrada, este pela ordem.
-Em 22 fala o Sr. Bueno de
Andrada.- Em 24 fala o Sr.
Costa Pinto.- Em 26 fala o
Sr. Honorio Gurgel.-Em 4
de novembro são offerecidas
duas emendas e fala o Sr.
Paullno de Souza . -Em 7 é
encel'rada a discus~.>ão unica..
~Em 22 é approvado o projacto e são rejeitadas as
emendas.- Em 6 de dezembro vae a imprimir a
redaoção final, n. 159 A..
- Em 14 é approvada a redacção finaL-Em 16 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.

de ;Finanças.

I5out.

161 Autol'iza o Presiden- Em 17 de outubro vae a im· Da Commissão
te da Republioa a pi'imir.
de Finanças.
subscl'aver 62.500 Pende de ~~ discu.sacções do Banco do são.
Brazil, do valor no·
minal de 200$ cada
uma, e dá outras
providenci as.

15 out •.

162 Autoriza o Presiden- Em 17 de outubro vae a im-Da Commissã.o
te da Repu blica a primir.- Em 14 de dezem- de Finanças
abrir ao Ministerio bro é encerrada a 2& dismsda Fazendu., o cre- são.- Em 15 é approvado,
dito supp1ementar com dispensa de interst icio
de 80:000$ , sendo . par a a 3a discussão a reque30 :000$ á verba 7a menta do Sr. Raymundo de
e 50:000$ á verba de Miranda.- Em 16 é en-
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32• do art. 37 da
lei do orçamento
vigente para o pagamento de expedi·
ente e outras despezas do Thesouro
Nacional.
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cerrada a 3" discussão e
approvado.- Em 18 vae a
imprimir a redacção final, n. 162 A.-Em 19 é appro·
vado.- Em 21 é o projecto
enviado ao Senado.-Em 24
o Senado envia á sancção.
San.ccionado por decreto n. 2322, de 28 de
dezembro de 1910.- (Publicado a 30.)

15 out...

163 Autoriza o Presiden- E111. 17 de outubro vae a im-,Da Com missão

15 out ...

164 Autoriza o Presiden- E.m. 17 de outubro' vae a im-Da Commissão

te da Republica a primir.
abrir ao Ministerio Pe:nde de R-"' di seusdo Interior o credito são.
de 8:260$169, supplementar á verba
15 do art. 2" da lei
n. 2221, de 30 de
dezembro de 1909,
sendo : 5: 13j$500
i
para soldo e etapa
ao capitão Germano
Corrêa de Lima;
2:253$250 para soldo e etapa ao tenente José Ferreira
Novo da Silva.; 702$
para gratificação ao
tenente Joaquim
Rodrigues Fontes e
\
\
167$419 para soldo
e etapa ao c3tpitão
R a y mundo Pinheiro.

te da Repubiica a primir.-Em 27 é encerrada
abrir ao Mini~terio a 2"' discussão e approvado
do Interior os predi· com dispensa de interstício
tos extraordinario para a 3"' a requerimento
de 5:613$916, para do Sr. José Mortinho.
-~
pagamento d~ ven- Pende de 3" disouscimentos ao capitão são.
Fernando Alves de
Souza Alão e supP 1 e m e n t 11> r de
6:605$496, á verba
15" do art. 2• da lei
do orçamento em vi·
gor para pagamento ao mesmo offl.cial, em virtude de
sentença judtcial.

de Finanças.

de Finanças.
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15 out...

165 Autoriza o Presiden- Em. 17 de outubro vae a im-Da Commissão
te da Republica a primir.
de Petições e
conceder um anuo Pende de discussão. Poderes.
de licença, com or- unica.
danado, para trata·
mento de saude, a
Carlos de Toledo
Salles, telegraphis·
ta de 4a classe na
Estação de Bello
Horizonte.

15 out...

166 Autoriza o Presiden- Em. 17 de outubro vae a im-Da Commissão
te da Republica a primir.- Em 14dedezembro de Finanças.
abrir ao Ministerio é encerrada a 2a discussão.
da Viação e Obras -Em 15 é approvado, com
Publicas o credito dispensa de interstício para
de 570:417$479, me- a 3a discussão a requerimentade ouro e metade to do Sr. Raymundo de Mipape1, supplemen- randa.-Em 16 é encerrada
tar á verba ua do a 3a discussão e approvado.
art.18 da lei do or- - Em 18 vae a imprimir a
çamento em vigor redacção final, n. 166 A.
para o pagamento -Em 19 é approvado.da illuminação pu- Em 21 é o projecto enviado
blica da Capital Fe- ao Senado.- Em 26 o Sederal.
nado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n . 2332, de 28 de dezembro de 1910.- (Publi-

15 out ...

167 Autoriza o Presiden- Em.l7deoutubrovaeaimpri- Da Commissão
te da Republica a miro parecer da Commissão de Finanças.
pagar a D. Adelina de Finanças ao substitutivo (Vide projecto
Amalia Lopes Vi- do Senado, já rejeitado pela n. 197, de
eira, viuva do ex- Camara e mantido pelo Se- 1908.)
thesoureiro da Cai- nado por dous terços de
xa de Amortização votos.- Em Z7 dezembro é
Antonio Arnaldo encerrada a discussão unica
Vieira da Costa, a do substitutivo, que é appropensão do monte- vado.
pio por elle insti- Pende de redacção
tuida, a contar da final.
data do seu fallecimento.
168 Autoriza o Presiden- Em. 17 de outubro vae a im· Da Commissão
te da Rebuplica a primir.- Em 9 de dezembro dá Finanças.
abrir ao Ministerio é encerrada a 2a discussão.
da Fazenda o cre- -Em 12 é approvado, com
dito de 881:386$606, dispensa de interstício pa. ra
papel, e 436$172, a 3a discussão a requeriouro, supplementar mento do Sr. Bethencourt
á vorba n. 34, do da Silva Filho.- Em 14 é
art. 37 da lei nu- encerrada a 3& discussão.

cado a 30.)

15 out ...
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mero 2221, de 30 - Em 15 é approvado, bem
de dezembro de como a redacção final, nu1909, para paga- mero 168 A, cuja impressão
manto de dividas é dispensada a requerimento
de exercícios findos do Sr. Raymundo de Midos Ministerios do randa.- Em 16 é enviado
Interior, das Rela- ao Senado . - Em 24 o Seções Exteriores, da nado envia á. sancção.
Marinha, da Guerra Sancoionado por de·
da Viação, da Fa - ereto n. 2326, de 28 de dezen da e da Agricu1- zembro de 1910.- (PubUtura.
cado a 30 .)
15 out ...

169 Autoriza o Presiden· E:m. 17 de outubro vae a im-Da Commissão
te da Republica. a primir.
de Finanças.
abrir ao Ministerio Pende de ~ a discus do Interior o cre- são.
dito especial de
2:460$, para Pítga·
manto ao Dr. Dionysio Bentes como
inspector do E)Sta·
be1ecimento de ali·
enados do Estado do
Pará.

15 out...

170 Autoriza o Presiden· E:m. 17 de outubro vae a im-Da Commissão
te da Repub1ica a primir.~Em 14dedezembro de Finanças.
abrir ao Minis~erio é encerrada a 2a. discussão.
da Justiça o credito -Em 15 é approvado com
de 5:355$600, sup- dispensa de interstício para
p1ementar ao n. 12, a.3 .. discussão arequerimento
do a.rt. 2° da lei do do Sr. Raym undo de Miorçamento par;J. pa- randa.-Em 16 é encerrada
gamento de publi- a 3" discussão e approvada.
cações de editaes, - Em 18 vae a i111primir a
ordenados pelo Su- redacção final, n. 170 A . ..2.
premo Tribuné!-1 Fe· Em 19 é approvada a redacderal.
ção final.- Em 21 é envia.da
ao Senado.-Em 24 o Se·nado envia â sancção.
Sanccionado por de~
ereto n. 2342, de 28 de dezembro de 1910.- (Publicado a 30.)

20 out ...

o sub- Em 20 de outubro vão a im· Do Sr. José Bostituto de que trata primir o parecer e emenda nifacio e ouo art. 1°, § ~ , do da Commissão de Constitui- 1 tros .
decrP.to legis\ ·Ltivo ção e Justiça, declaração (Vide projecto
n. 392, de 8 de ou- de voto do Sr. Justiniano dei n. 416, de
tubro de 1896,passe Serpa, e parecer da Com- l908.)
a denominar-se missão de Finanças.
«adjunto», e (lá ou· Pende de 1 " discustras provide.p.cias. são.
1

171 Determina que

0
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6 out...

172 Autoriza o Presiden· Em. 20 de outubro vae a im· Da Commissão
te da Republica a primir.
de Instrução
mandar contar, pa- Pende de ~ .. discus· Publica.
r a todos os effeitos, são.
como de effecti vo
magisterio, o tempo
em que o Dr. Au
gusto Brant Paes
Leme serviu como
interno da 1a cadeira de clinica cirurgica da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.

19 out...

173 Autoriza o Presiden- Em. 20 de outubro vae a im-Da Commissão
te da Republica a primir .-Em 16 de dezem- de Finanças.
conceder ao 3° offl- bro é encerrada a discussão
cial da Secretaria unica, depois de ser offere·
das Relações Exte- cida uma emenda da Comriores, Herculano missão de Finanças.- Em
deMendonçaCunha, 19 são approvados o projecto
a aposentadoria e a emenda, substituindo
com um terço do «ordenado que lhe compete,
ordenado que lhe por «ordenado que actualcompete.
mente lhe compete l), E'
approva da a redacção final,
n. 173 A, cuja impressão é
dispensada a requerimento
do Sr. Honorio Gurgel.Em 20 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.

19 out...

174 Torna extensiva aos Em. 20 de outubro vae a im-Da Commissão
socios da Caixa Be · primir,com parecer daCom- de Constituineficente dos Em- missão de Finanças.- Em ção e Justiça.
pregados da Policia 20 de dezembro é encerrada
Civil, com séde nes· a 2a discussão e approvado,
ta Capital, as facul- com dispensa de interstício
dadas de que trata para a 3"' discussão a reo decretolegislativo querimento do Sr. Pereira
n. 2124, de 25 de Braga.- Em 21 é encerrada
outubro de 1909.
a 3.. discussão.- Em 27 é
approvado.- Em 29 vae a
imprimir a redacção final,
n. 174 A.
·
Pende de discussão
da redacção final.

15 ou L.

175 Autoriza o Presiden- Em. 20 de outubro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir com parecer da de Petições e
conceder, um anno Commissão de Finanças e Poderes.
de licença, para emenda do Sr. Paula Ramos.
tratamento de Sau- -Em 29 de dezembro é en-
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de e com dous ter- cerrada a discussão unica,
ços dos vencimentos depois de ser lida uma
do seu cargo, ao ba- emenda.
charel Domingos Pende de parecer
Americo de Carva- sobre a eJD.enda.
lho, desembargador
do Tribunal de Appellação do Territorio do Acre.
20 out ...

176 Regula a emissão e EJD. 21 de outubro vae a im-Da Commissão
circulação de che- primir, comparecer da Com- de Constituiques.
missão de Constituição e ção e Justiça .
. Justiça sobre as emendas ao (Vide projectos
substitutivo da mesma Com- ns. 362, de
missão.-Emi9dedezembro 1907, 206 e
são approvados o substitu- 2 O6 A, de
tivo e diversas emendas. 1969.)
Em 25 vae a imprimir a redacção final, n. 176 A.Em 27 é approvado.- Em
10 de janeiro é o projecto
enviado ao Senado.
Pende de decisão.

22 out...

177 Autoriza o Preside[,~- Em 24 de outubro vae a im- Da. Commissão
te da Republica a primir o parecer da Com- de Finanças.
relevar a Carlqs missão de Finanças á emenda (Vide projecto
Pinto de Figueiredo apresentada na 3" discussão n. 364, de
a prescripção em do projecto
364, de I 909. I909.)
que houver incor- -Em 16 de dezembro é eurido, para receber cerrada a discussão unica
vencimentos de que do parecer da Commissão de
foi privado desde Finanças.- Em 19 é appro'IO de outubro de vado o projecto e rejeitada
1891 até a data da a emenda.- Em 21 vae a \
sentença do Supre- imprimir a redacção final,
mo Tribunal Fede- n. 177 A.-Em22éa~pro- ~
· raJ. annullando o vado.- Em 24 é enviado o
actodoGoverno que projecto ao Senado.
o suspendeu.
Pende de decisão.

n.

22 out...

178 Autoriza o Presiden- EJD. 24 de outubro vae a im· Da Commissão
te da Republica 11 primir.
d'E:l Finanças.
abrir ao Ministerio Pende de ~" clisous- \
.,,
da Agricultra, I~- são.
dustria e Commercio, o credito esp€)cial de 12:600$,
ouro, para as de~pezas com a manqtenção, no estrangeiro, durante UQl
anno, dos alumno13
da Escola de Mina~
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de Ouro Preto, Domingos Fleury da
Rocha, Alceu Soares de Lellis Ferreira e Nicodemos
Felisberto de Macedo, sendo: 4:200$
a cada um delles.
16 out..

179 Approva a resolução EJU 26 de outubro vae a im-Da Commissão

26 out..

180 Proroga, novamente, Em. 26 de outubro, estando Da Commissão

26 out..

181 Autoriza o Poder Exe- EJU 27 de outubro vão a im-Da Commissão

da terceira Confe- primir.
rencia Interoacio- Pende de .2a. discusna! Americana. cre- são.
ando uma Commissão Especial, que
promova a approvação das resoluções das conferencias americanas, e
para outros fins especificados, e autoriza o Governo a
expedir regulamento para isso e
a dispender até á
quantia de 30:000$,
papel, annualmente, com o novo serviço.
a actual sessão le·
gislativa até 3 de
dezembro do corrente anuo.

cutivo a mandar
examinar por profissionaes de sua
confiança as condições, vantagens e
tempo de construcção da estrada, cujo
pagamento pediu o

sobre a mesa e sendo considerado assumpto urg~nte,
de accôrdo com o art. 156
do Regimento, entra em
discussão unica, que é encerrada.- E' approvado e
enviado ao Senado.-Em 29
o Senado envia ao Presidente
da Republica para a formalidade da publicação.
Publicado por decreto
n. 2274, de 29 de outubro
de 1910.- (Dim·io OfficiaZ de
l de novembro.)

de Diplomacia e Trata1los.

de Constituição e Justiça.

primir o parecer e um sub- de Fin anças.
stitutivo da Commissão de (Vide projecto
Finanças, que novamente n. 339, de
se pronunciou sobre o as- 1909.)
sumpto, em virtude de requerimento oiferecido em
3 de setembro pelo Sr. Fre·
derico Borges .e approvado

-

ASSUMPTO

DATA

engenheiro Gastão
da Cunha Lobão,
afim de , tudo devidamente verificado,
solicitar do Congresso Nacional o
credito nece.-sario.
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pela Camara.- Em 14 de
dezembro é encerrada a discussão unica do parecer da
Commissão de Financas.Em 15 ê approvado em 2•
düwussão o substitutivo da
Commissão de Finanças, ficandoprejudicado o projecto
-Em 16 vae a imprimir a
redacção para a3• discussão,
n. 181 A . - Em 19 entra
em 3a discu~são e falam
os Srs. Cincinato Braga e
Justiniano Serpa.- Em 20
falam os Srs. Bueno de Andrada e Paulino de Souza.
-Em 21 ê lida um<L emenda
e fala o Sr. Costa Pinto.
-Em 27 falam os Sra. Lindolpho Camara, Homero Baptista e Pauliuo Souza , justificando este ultimo um r e·
querimento para que, sobre
o projecto, sejam ouvidas as
Commissões de Obras Publicas e de Constituição e
Justiça.
Pende de a a discussão.
'

24 out...

18~

Autoriza o Presiden- Em 26 de outubro é enviado Do Senado.
te da Republica a ás Commissões de Petições
conceder ao bacha- e Poderes e de Finanças.-\
r ei Alexandre dfl Em 21 de novembro vão a
Chaves e Mello Ra,- imprimir os pareceres destas '\
tisbona um anuo de duas Cornmissões sob o nu licença, com doas mero 182 A.- Em 20 de \
terços de venci- dezembro é encerrada dis- \
mentos.
cussão unica.- Em 21 é
approvado o projecto e rejeitada uma emenda da Commissão de Finanças .- Em
23 é enviado á sancção.
,
Sanccionado por deI\
ereto n. 2351, de 28 de de'
zembrode 1910.-(Publicado
~
a 1 de janeiro de 1911.)

24 out...

183 Autoriza o Presiden- E m. 26 de outubro é enviado Do Senado.
te da Republica a ás Commissões de Petições e
conceder um anqo Poder es e de Finanças.de licenç a, com Em I de d e~ e mbro vão a. imtodos os vencimen- peirnir, sob n. 183 A, os
tos, ao juiz da Côrte pareceres das duas citadas
de Appellação do Commissões de emenda a
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Districto Federal,
Caetano Pinto de
Miranda Monteoegro.

OBSERVAÇÕES

segunda dellas.-Em 9 é encerrada a discussão unica do
projecto.-Em 12 é approva ·
do o projccto e a emenda
da Commissão de Finanças,
concedendo a licença com o
ordenado.-Em 14, a requerimento do Sr. Raymundo
de Miranda, é dispensada a
impressão da redacção final,
n. 183 B, que é approvada,
sendo o projecto enviado
ao Senado.- Em 20 o Senado communica haver rejeitado a emenda da Camara
e o projecto é enviado á
Commissão de Finanças.Em 22 vae a imprimir o
parecer dessa Commissão,
n. 183 0.-Em 24 ê encerrada a discussão unica da
emenda da Camara.- Em
27 é rejeitada a emenda.Em 29 é enviado á. sancção.
Sanccionado por decreto n. 2388, de 4 de janeiro de l 911.- (P~tblicado
a 7.)

25 out...

184 Releva qualquer pres- EJD. 27 de outubro vae :1. Da Cor,nmissão
cripção, em que imprimir.- Em 21 de de- de Fmanças.
possa ter incorrido zembro ê encerrada a 2..
o direito ao monte- discussão .- Em 27 é appropio instituído por vado, com dispensa de inJoão Alves da Silva terstic io para 3.. discussão a
Simas, ex-confe- r equerimento do Sr. Pedro
rente da Alfandega Pcrnambuco.-Em 28 é ende Santos, em favor cerrada a 3"discussão, depois
de sua mulher D. de lida uma emenda.
Maria Candida da Pende de parecer.
Costa Foreira Simas, pagas as contribuições atrazadas.

26 out...

185 Fixa a forca naval Em 27 de outubro vae a im-Da Commissão
para o exercício de primir . - Em 7 de novem- de Marinha e
1911.
bro entra em 28 discussão Guer•ra .
e CtLla o Sr. José Carlos, que
offer·ece uma emcnda .-I!;m
8 fala o Sr. José Carlos,
offe recendo uma emenda.Em 9 é lida uma emenda,
falam os Srs. Eduardo So-
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crates e Bethencourt da Silva
Filho e é encerrada a 2"
discussão, ficando adiada a
votação, até que seja dado
parecer sobre as emendas
oft'erecidas.- Em 17 vae a
imprimir o parecer da Com·
missão de Finanças sobre as
emendas n. 185 A.- Em
30 é encerrada a discussão
unica do parecer da Com·
mis&'ío de Finanças, depois
de falar o Sr. Eduardo So·
crates.- Em I de dezembro
é approvado, bem como a
emenda n. I do Sr. José
Carlos (1 a e 2.. partes), au·
gmentando para 1.500 o numero de foguistas contractados e para l. OCO o nu.
rpero de praças do batalhão
~ ava l.-0 projecto é enviado á Commissão respe·
ctiva para ser redigido para
~ 3" discussão.- Em 2 vae
a imprimir a redacção para
3" discussão, n. 185 .B.Elm 6 entra em 3" discussão,
s~o lidas emendas e falam
os Srs. Eduardo Socrates e
I ~·ineu
Machado. esse
mesmo dia, em sessão no·
t p.rna, falam os Srs. Barbosa
Lima e Irineu Machado.Em 7 são lidas emendas e
fala o Sr. Bethencourt d'à
Silva Filho.- Em 8 são lidas
e111endas e falam os Srs. Cor·
r êa Defreitas e Irineu Macl;lado.-Este ultimo o1fecece
UJ11 requerimento, propondo
q11e a respeito do projecto
e das emendas seja ouvida a
Cpmmissão de Constituição
e Justiça .- Em 9 falam os
Sfs . Barbosa Lima e Honprio Gurgel.- Em ll fala
o Sr. Pennaforte Caldas.Em 12 é lida. uma emenda
e encerrada a 3" discussão,
fica ndo adiada a votação a té
que seja dado parecer sobre
as emendas o1ferecidas.Efll 14 vão a imprimir os
p<~receres das Commissõesde

OBSERVA ÇÕES
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Marinha e Guerra e de Finanças sobre as emendas, n.l85
C.- Em 16 é encerrado a
discussão unica do parecer
da Commissão de Finanças, é
approvado o projecto, bem
como as emendas: do Sr. Thomaz Cavalcante, destacada
para constituir projecto em
separado e providenciando
sobre a divisão das costas do
paiz em prefeituras marítimas; do Sr. Barbosa Lima,
elevando a 5.000 o numero
de aprendizes marinheiros e
reduzindo a 500 o numero
de praças do batalhão naval;
1" parte da do Sr. Eduardo
Socrates e outros, reduzindo
a cinco annos o tempo de
serviço na Armada; do Sr.
Barbosa Lima, exigindo documentos comprobatorios de
bôa conducta para a admis·
são na Armada; substitutiva
do Sr. Eduardo Socrates,
concebida nos seguintes termos: Substitua·se o art. 5°
por este: «Os claros que se
abrirem no pessoal da Armada, serão prehenchidos
pelo voluntariado sem pre·
mio, por pessoal das escolas
naval e de aprendizes marinheiros e, na insufficiencia
deste, mediante sorteio entre
indivíduos alistados na ma·
rinha mercante, na razão
de um decimo das vagas
restantes, completadas estas
com o pessoal que as juntas
de alistamento militar sortearem, á requisição das autoridades navaes » ; do Sr.
José Carlos, destacada para
constituir projecto em separado, tornando extensiva
á Armada a disposição do
art. 123 da lei n. 1860, de
4 de janeiro de l 908.- E'
approvada a redacção final,
n. 185 F, cuja impressão é
dispensada a requerimento
do Sr·. Antonio Nogueira.Em 23 é o projecto enviado

OBSERVAÇÕES
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ao Senado.- Em27 o Senado!
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n . 2336. de 28 de
dezembro de 1910.- (Publioado a 30.)

17 dez .. 185 D ... . ................ EJm 17 de dezembro vae a
imprimir a redacção para
a 3a discussão da emenda
destacada, do Sr . .l'homaz
Cavalcanti, providenciando
sobra a divisão das costas
do paiz em prefeituras marítimas.
Pende de 3" discussão.
17 dez .. 185 E . ................... E1n 17 de dezembro vae a
imprimir a redacção para
a 3" discussão da emenda
destacada, do Sr. JoEé Carlos,
tornando extensiva á Armada a disposição do art . 123
dtt lei n. 1860, de 4 de janeiro de 1908.
Pende de 3 " discussão.
1

\

5 out ... 186

Autoriza o Presidente Ehn. 27 de outubro vae a im- Da Commissão
da Republica a con- primir, com parecer da de Petições e
ceder um anno de Commissão de Finanças .
Poderes.
lice~ça, em proro- Pen?-e de discu13são \
gaçao e com ores- un~ca.
pectivo ordenado a
Geraldo Pires Ferreira Leal, telegraphista de 2" classe
da Estrada de Ferro
Central do Brazil.

26 out... 187

Concede uma pensão Em 27 de outubro vae a Da Commissão
vítalicia, de 100$ imprimir.- Em 21 de de- ' de_: Finanças.
mensaes, reparti- zembro é encerr ada a 2" disdamente, fL DD. cussão.- Em 27 é approMargarida. de An- vado, com dispensa de in·
drade Rumbelsper- tersticio para 3" discussão,
ger e Laurinda a requerimento do Sr. BeRumbelsperger, thencourt da Silva Filho.
viuva
filha de -Em 28 é encerrada a 3a
Gustavo Rumbels- discussão.-Em 29 é appro:{>ergur.
vado, bo111 co mo a redacção
final, n, 187 A, cuja impressão é dispensada a re·
querimento do Sr. Bethen-

e
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court dtL Silva Filho.- Erp
30 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.
20 out.. 188

Fixa a despeza do Mi- Em. 1 de novembro vae a Da commissão
nisterio da Marinha imprimir.- Em lO entra de Finanças.
para o exercício de em 2• díscussãG, são lidas
1911.
emendas, e falam os Srs. Cincinato Braga, José Carlos e
Honorío Gurgel.- Em li
são lidas emendas e falam
os Srs. Bueno de Andrada,
Honorio Gurgel o Candido
Motta.- Em 17 são lidas
emendas e fala o Sr. Paulino
de Souza.-Em 18 são lidas
emendas e fala o Sr. PauUno de Souza.-- Em l9 são
li das emendas e falam os
Srs. Bethencourt da Sllva Filho o José Carlos.- Em 21
é lida uma emenda e fala
pela ordem o Sr. Irineu
Machado.- Em 22 é lida
uma emenda e fala o Sr.
Eduo,rdo Socrates.- Em 24
são lidas emenda.s e falam os
Srs. Eduardo Socrates, Bethencourt da Silva Filho,
Bueno de Andrada (pela ordem) e Irineu Machado.
E' encerrada a discussão.
Os Srs. Bethencourt da Silva
Filho e Irineu Machado
apresentam requerimentos
que ficam prejudicados por
talta de numero para votal-os. O projecto volta
á commissão para que as
emendas obtenham parecer.
- Em 30 vae a imprimir
sob o n. 188 A, o parecer
da Commissão de Finanças
sobre as emendas apresentadas na 2" discussão.-Em
12 de dezembro é encerrada
a discussão unica do parecer da Commissão de Finanças. E' approvado o
projecto em 2" discussão,
bem como as emendas: n. 1,
do Sr. Galeão Ca.rvalhal,
substituindo na ta bell a
17 « guarda-vigia » por
« 3°•, pharoleiros »; n . 2,
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do Sr. Galeão Car valhal, estabelecendo augmento para
rações na tabella 22; n. 3,
do Sr. Galeão Carvalhal,
com sub emenda n. 3 A,
estabelecendo o augmento
de 807:420$, na tabella n. 12
e determinando vencimetos
para o pessoal do rebocador
«Laurindo Pitta•; n.4,do Sr.
Galeão Carvalhal, estabelecendo augmento na tabella
11 para attender ao pagamento do pessoal da Escola
Primaria de Aprendizes Marinheiros de Minas; n . 5, do
Sr. Galeão Carvalhal, au·
gmentando de 3:000$ a ta·
bella 4, para pagamento a
5 desenhistas; n. 6, do Sr.
Galeão Carvalhal, com modificação da Commissão de
Finanças, determinando os
vencimentos do pessoal da
Capitania do Porto do Estad'.l de S. Paulo; n. 7, do Sr .
Galeão Carvalhal, estabelecendo augmentos na despeza com o pessoal e material da superintendencia de
navegação; n. 14, do Sr.
Camillo de Hollanda e outros, autorizando à. promoção ao posto de guarda-ma~
rinha dos alumnos q:ue concluíram o curso do 3• annol\
lectivo da Escola Na vai em I \
1910, de accôrdo com as disposições do regulamento anter·ior ao actua.l; n. 15, do
Sr. Antonio Nogueira, fazendo um accrescimo no §V
do art. 2• do projecto; n. 16, \
do Sr. Antonio Nogueira,
augmentando a verba de
36 :000$ para execução do
decreto legislativo que marcou o numero de empregados da Directoria do Expediente;. n. 17, do Sr.
José Carlos, augmentando
581 :992$010 para attender
ao accrescimo de praças do
batalhão naval; n. 18, do
Sr. José Carlos, augmen-
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ta.ndo a verba para attender
ao augmento de praças do
Corpo de Marinheiros Nacionaes; n. I 9, do Sr. Pereira Nunes e outros, com
modificação da Commis~ão
de Finanças, augmentando
a rubrica material da tabella 17; n. 20, do Sr. Alfredo Ruy, com additivo
da Comm1ssão de Fina.nças,
accrescentando mais 55:000$
para acquisição de um rebocador para o balisamento
do Porto do Rio de Janeiro;
n. 21, do Sr. Alfredo Ruy,
com additivo da Commissão
de Finn.nças, accrescentando
100:000$ para acquisição de
um rebocador para o ser·
viço do balisamento, pharóes e soccorros na Ca.pitania da Bahia; n. 22, do Sr.
Alvaro Mendes e outros,
com additivo da Commissão
de Finanças, mandando diapender até 50:000$ com estudos sobre as condições de
na.vegabilidade das barras
de Igarassú e das Canarias
no rio Parnahyba; n. 23, do
Sr . Joaquim Cruz e outros,
com additivo da Commissão
de Finanças, sobre estudos
e balisamento da barra das
Canari a~ . no Piauhy; n. 24,
do Sr. Carneiro de Rezende
e outros, nos termos do parecer da Commissão de Finanças, autorizando o Go·
verno a dispender até
220:000$ com um rebocador
para o serviço de soccorros
marítimos da Associação
Protectora dos Homens do
Mar ; n. 25, do Sr. Ferreira Braga, accrescentando
87: 200$ _para acquisiç\io e
montagem de tres pharoletes, e te, na illla elos Porcos
e nas pontas do Azedo e da
Sella (S. Paulo); n. 26, do
Sr. José Carlos, autorizando o Governo a rever o
regulamento do batalhão
6
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na vai, sem augmento de despeza; n. 31, do Sr. Mello
Franco e outros, dando
30:000$ como auxilio ã Liga
Marítima Brasileira; n. 36,
do Sr. Honorio Gurgel e
outro, com additivo da
Commissão de Finanças, autorizando o Governo a abrir
os creditas necessarios para
supprimir a insufficiencia
da verba, afim de que o pagamento dosoperarios e diaristas seja calculado a razão
de 365 dias; n. 38, do Sr.
Diogo Fortuna, com additivo da Commissão de Finanças, elevando a 24: ObO$
a verba para a impressão da
Revista Maritima, quando
houver accumulo de trabalho na Imprensa. Nacional; n . 42, do Sr.
Diogo Fortuna, autorizando
o Governo a reformar a Di·
reotoria Geral de ContabHdade de Marinha; n. 44, do
Sr. Anton'o Nogueira e outros com açldit1vos da Com·
mis~ão
de Finanças, autorizando o Gov:erno a dar
300:000$ para a t~rminaoão
das obras do Club Naval,co'm
a condição de ficar edificio
pertencendo ao pat\'imonio
nacional, ficando a0 clubt\
o uso e gozo perpe~uos do \
mesmo.-0 projecto 'é enviado á Com missão para ser
redigido para sa discussão,
de accôrdo com o vencido.Em 13 vae a imprimir\ a
redacção para a 3a discus- \
são, n. 188 B.- Em 15 é
encerrada a 3a discussão e
approvado, bem como a redacção final,n. 188 C, cuja
impressão é dispensada a
requerimento do Sr. Galeão
Carvalhal.- Em 19 é enviado ao Senado.- Em
31 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2356, de 31 de de

OBSERVAÇÕES
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zembro de 1910.- (Publicado a i ele janeiro ele 1911 .)
29 out.. 189

Autoriza o Presidente Em 3 de novembro vae a DiA. Com missão
da Republica a con- imprimir.- Em 20 de de- de Petições e
cedel' um anuo de zembJ.'O é encerrada a dis- Poderes.
licença, com orde- cussão unica e approvado,
nado, ao Dr. An- bem como a redacção final,
tonio Barbosa da n. 189 A, cuja impressão é
Silva, inspector sa- dispensada a requerimento
nltarlo da Directo- do Sr . João Vieira.-- Em
r ia Geral da 8aude 22 é enviado ao Senado. Em 31 o Sena.do envia á
Publica.
sancçã.o.
S anccionado por decreto n. 2404 , de ll de janeiro
de 1911.- (Publicado a 14.)

29 out.. 190

Autoriza o Presidente Em 3 de novembro vae a Da Commissão
da Republica a con- imprim ir.- Em 28 de de- de Petições e
ceder um anno de zembro é encerrada a di s- Podere.>.
licença, com orde- cussão unica .- Em 29 é
nado, ao cartorarlo approvado.
da Delegacia Fiscal P ende ele r e dacção
do Thesouro, no final .
Paraná, Eurico da
Silva Faro.

27 out..

l9l

Manda con s ide ra rE m. 3 de novembro vae a Da Commissão
como concedida no impri mir.
ue Marinha
posto de 2° tenente, P e n de d e 2 • dis cus - e Guerra.
com o respectivo são.
soldo pela ta bella
consign ada. na lei
n . 247, d t~ l5 de dezembro de 1894, a
reforma do 2° cadete, 2° sargento e
tenente honorario
José Vieira da Costa, sem direito,
porém, a vantagens
pecuniarias anteriores á presente
lei.

29 out. . 192

Autorizao Presidente E m 3 de novembro vae a Da Commissão
da Republica a imprimir .- Em 14 de de· cje Finanças.
abrir ao Ministe- zembro é encerrada a 2~
rio da Agricultura, discussão.-Em 15 é ap proIndustria e Com- vado, com díspensa de in·
mercio, o credito terstici o para a 3a di scussão,
extraordinario Je a requerimento do Sr. Ray1. 200:000$, para mundo de Miraoda .-Em 16
occorrer ás des- ê encerrada a 3"' discussão

-84-

DATA

ASSUMPTO

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

pezas com a trans- e approvado.- Em 17 é
ferencia e novas approvada a r edacção :final,
construcções,acqui- n. 19? A, cuja impressão é
siçãodoterrono,ins- dispensada a r:equerimento
ta Ilação e repara- do Sr. Honorio Gurgel.ção de ap parelbos Em 19 é enviado ao Senado.
no Observat orio -Em23 o Sanado enviaá
Nacional, em local sancção.
que julgar conveni- S anccionado por deente.
ereto n. 2315, de 27 de
dezembro de 1910.- (Publicado a 29.)

l nov..

22 set...

193 Autorizao Presidente Em 3 de novembro é en- Do Sen :1do.
da Republica a con- viado á Com missão de Peticeder um anno de ções e Poderes .- Em 6 de
licença, em proro- dezembro vae a imprimir o
gação, com orde- parecer n. 193 A, dessa
nado, ao secretario Commissão . - Em 21 é enda In specção do Ar- 1 cerrada a discussão unica,
senal de Marinha depois de falar o S.·. Edudesta Capital, Eu- ardo Socrates.- Em "27 é
genio Candido da approvado.- Em 29 é en·
Silv eiraRodrigues, viado á sancção.
para trat:J.mento de Sancciona.do em 4 . de
saude.
janeiro de 1911.
19-1 Autoriza o Presidente Em 4 de no embro vae a Da Commissão
da llepublica a pt•o- imprimir, co,rn parecer da de Marinha
mover ao posto de Comrnissão de Finanças .e Guerra.
2° tenente do Exer- Em 16 de dezembrq é encito, por actos de cerrada a 2" discussão, debravura, com anti- pois de Herem liaas as \
guidado de 28 <.le ju- emendas.- Fica adi da a \
nho de 1897, o ac- votação até que seja ,da<.lo
tua! aspirante Mar- parecer sobre as emencos Evangelista da das. - Em 20 vae a ymCosta, devendo só prirnir o parecer da domperceber os venci- mi 'São de Finanças, n .
mentos do novo 194 A, sobre as emendas.posto, da data da Em 21 é approvado um represente lei em di- quorimento do Sr . Carlos
ante.
Calvacanti, propondo que
~
seja ouvida a Cornmissão de
Marinha e Guerra sobre as
emendas apresentadas. Em 22 vae a imprimir o
parecer dessa Commissão,
n. 19113.- Em 27 é ennerrada a discussão unica do
~\
parecer e approvado o pro·
\
jacto em 2a discussão ;
as emendas são destacadas
pi.l.ra ·constituirem projectos apartes.-E' concedida
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a requerimento do Sr. Alfredo Ruy, dispensa de int erstício para o projecto
figurar na ordem do dia seguinte.-Em 29 é encerrada
a 3a discussão e approvado,
bem como a redacção fim l,
n. 194 C, cuja impressão é
dispensada a requerimento
do Sr . Alfredo Ruy.- Em
30 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.
3 nov . .

195 Fixa a despeza do Mi-Em 4 de novembro vae a Da Commissão
nisterio das Re- imprimir.- Em 24 entra de Finanças.
!ações Ex:teriores em 2a discussão o fala o Sr .
para o exercício de Barbosa Lima.- Em 26 são
lidas as emendas e falam
l 911 .
os Srs. Barbosa Lima c
Edurdo Sacrates.- Em 28
é lida uma emenda, falam
os Srs. Eduardo Socrates e
Francisco Veiga e é encerrada a 2a discussão, ficando
adiada a votação até que a
respectiva Comm issão dê parecer sobre as emendas offerecidas.- Em 5 de dezembro vae a imprimir o parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas
oJier cidas em 2" discussão,
n. 195 A .- Em 12 é encerrada a discussão unica do
parecer da Commissão de
Finanças. - E' approvado o
project o, bem como as emendas : n. 1, do Sr. Camillo
Prates, elevando a verba a
12:000$,ouro,para o aluguel
da legação em Roma; n. 4,
do Sr. Camillo Prates, elevando-se a 100:000$ a verba
de telegraromas para o exterior; n. 5, do Sr. Alberto
Sarmento e outros, autorizando o Governo a melhorar a organização ~da SeCl·eta.ria das Relações Exteriores, podendo dispender
annualmente, como accrescimo,até 200:000$, papeLO projecto é enviado á Commissão para ser redigido
para 3a discussão, de ac-
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côrdo com o vencido.- Vae
a imprimir a red:.cção para
11 3~ discussão n. 195 B. Em 14 6 sem debate approvado em 3a discussão.- Em
15 ê approvada a redacção
final, n. 195 C, cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Francisco
Veiga.-Em 17 é enviado ao
Senado.- Em 31 o Senado
en"1ia cí. sancção.
Sanccionado por de·
ereto n. 2356, de 31 de~
zembro de 19!0.-(Publicado
a 1. de jane·iro de 1.91.1. .)
4 noy ..

19(3 Determina que os Em 5 de novembro é jul- Dos Srs. Hono

3 nov ..

197 Approva a

vencimentos do~ gado objecto de deliberação rio Gurgel e
vice-oonsules li/ e enviado á, Commissão de José Carlos.
chancelleres consu-· Diplomacia e Tratados .
lares sejam de têi~ Pende de parecer. 1
6:000$, ouro, e quf,l
os
chance !leres 1
quando vioe-consu·
leil, tambem nas
substituições dos
consules, percebam
em vez da gratifi ..
cação do seu cargo,
\
metade dos emolu1
mantos dos oonsu~
\
lado!! que não êx•
\
1
cedam de 4! 000$
\
annuaes.
\
,

Oonven-·EJtn. 7 de novembr o vae im.
ção para a permu.... primir, com pa.rec&r da
tação de encom~ Commissão de Finanças.mondas postaes eqw Ein 22 de dezembro é entre os Estados Uni- cerrada r~ discussão unica,.
dos do Brazil e os -Em 24 é approvado, bem
Estados da Arneric~; como a redacção final, nuassignada no Rio de mero 197 A, cuja impl'esJ a; n e i r o a 26 de são é dispensada a requerimarço de 1910, e manto do Sr. Germano
a;utoriza o Presi- Has slocher. - Em 26
dente da Republica; é enviado ao Senado.- Em
a abrir os necessa- 30 o Senado envia á san·
rios areditos.
ção.
§ n.nccionado por decreto n. 2360, de 31 de
dezembro de 1910. -(Publicado a 22 de janei1·o de
1911.)

O~

Commissão
de Diploma
cia e Trata
dos.

\
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5 nov..

198 Autoriza o Presiden· EJJn 7 de novembro vae a Da Commissão
te da Republíca a imprimir.- Em 14 de de· de Finanças.
abrir ao Ministerio zembro é encerrada a 2a dis·
do Interior o cre· cussão, depois de ser olfe·
dito de 50:000$, recida uma emenda, ficando
supplementará adiada a votação, até que
verba l:L 37, do seja dado parecer sobre essa
art. 2• da lei nu- emenda.
mero 2221, de 30 P e nde de parecer.
de dezem bl'o de
I 909, afim de occorrer ao pagamento de despezas
com o serviço eleitoral.

5 nov ..

I 99 Prescreve os casos Em. 7 de novembro vae a Do Senado.
de inelegibilidade imprimir o parecer da Com· (Vide projecto
para o Congresso missão de Constituição e n. 341, de
Nacional e para a .Tustiça sobre o projecto 1909.)
Presidencia e Vice· n. 341, de 1909.- Em 23
Presidencia da Re- são lidas emendas, um republica, alterando querimento do Sr. Bethen·
algumas das dispo- court da Silva Filho, prosições da l ei elel
pondo a volta do projecto á.
toral vigente.
Com missão, para dizer sobre
as emendas, sem prejuízo
da discussão, e é encerrada
a 2"' discussão. ~Em 30 o
projecto é enviado á Commissão de Constituição e
Justiça, por ter sido appro·
vado o requerimento do
Sr. Bethencourt da Silva
Filho . E' tambem remettido
á Commissão de Finanças,
em virtude de lhe ter sido
o:lferecida uma emenda augmentando despeza. - Em
20 de dezembro vão a im·
primir, sob n. 199 A, os
pareceres das Commissões
de Constituição e Justiça
e de Finanças. - Em 22 é
encerrada a discussão unica
do parecer da Com missão de
Finanças sobre as emendas.
-Em 24 é approvado, bem
como á emenda n. 2, do
Sr. Bethencourt da Silva
Filho. - Em 26 vae a imprimir, sob n. 199 B, a
redacção da emenda appro·
vada em 2" discussão.-Em
27 é encerrada a 3" discus·
4
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são, depois de serem lidas
emendas e de falar o Sr.
Honorio Gurgel. -Em 28
vae a imprimir o parecer
da Commissão de Constituição e Justiça sobre as
emendas, n. 199 O. São
approvados o projecto e
emenda do Sr. Justiniano
de Serpa.- Em 29 é approvada a reda.cção final, numero 199 D, cujaimpressão
é dispensada a requerimento
do Sr. Paula Ramos.- Em
2 de janeiro de 1911 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.
27 out..

200 Determina que o pro- E:m. 7 de novembro vae a Da Commissão
vimento dos cargos imprimir o parecer da Com- de Constituide escrivães das missão de Constituição e ção e Justiça.
varas cíveis, com- Justiça sobre as emendas (Vide projecto
merciaes, orphano- apresentadas ao projecto n. 26 H, de
logicas, provedo- n. 26 B, de 1909. -Em 1 1909.)
ria, ausentes e fei- de dezembro são approvatos da Fazenda Mu: dos : uma emenda do Sr.
nicipal, será feito Porto Sobrinho, outra do
com a promoção Sr. Frederico Borges, e o
dos escrivães das projecto, que, é enviado á
varas crimina.es e Commissão de Redacção . dos offi.cios do Jury, Em 6 vae a imprimir aree dá outras provi- dacção final, n. 200 A.
dencias.
- Em 14 é approvada
redacção final. - E~ 17 é
enviado ao Senado.-J:<Jm28 \
o Senado envia á sanc\ão.
\
Sanccionado por de''
ereto n. 2389, de 4 de.ja~
neiro de 1911.- (Publicado
1

a\

a 7.)

3 nov ..

201 Crea um distinctivo ~:iJ1n 7 de novembro vae a Do Senado.
do cargo de Presi- imprimir o parecer da Com- (Vide ~ projecto
dente da Republica. missão de Constituição e n. '~463, de
Justiça, n. 201 A . - Em 1907.)
15 de dezembro é encerrada
a 2• discussão. - Em 16 é
approvado, com dispensa de
interstício para a 3a discussão, a requ.erimen to do Sr .
Simeão Leal. - Em 17 é
encerrada a 3a discussão.Em 19 é approvado. -Em
21 é enviado á sancção.
Sanccionado por de-
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ereto n. 2299, de 21 de dezembro de l9LO.-(Pt~ blicado

a 23.)

5 nov..

202 Autoriza o Presiden- Em 7 de novembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir.- Em 2 1 de de- de Finanças.
conceder aposen- sembro é encerrada a distadoria a José Bar- cussão unica. - Em 27 é
bosa, ex-servente approvado, bem como a redo Tribunal de Con- dação final, n. 202 A, cuja
tas, com os venci- impressão é uispensada a
mentos do seucar- requerimento do Sr.Eduargo, desde que seja do Socrates.- Em 28 é euprovada a sua in- viado ao Srnado.
validez .
Pende de decisão.

14 out..

203 Approva a Convenção EID. 7 de novembro vae a Da Commissão
concernente á per- imp l'imir, com o parecer da de Diplomamutação de encom- Commissão de Finanças. cia e Tratamendas postaes en- Em 22 de dezembro é en- dos .
tre o Brazil e a AI- cerrada a discussão unica.
lemanha, assigoada - Em 24 é app rovado, bem
no Rjo de Janeiro como a
redacção final,
a 20 de abril de n. 203 A, cuja impres19LO, e autoriza, são é dispensada a requeripara sua execução, monto do Sr. Germano Rasa abertura dos ne- slocher.- Em 26 é enviado
cessarias creditas. ao Senado. -Em 30 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por de·
ereto n. 2361, de 31 de
dezembro de 1910.- (Pttblicado à 22 de janei1·o de
1911 .)

5 nov..

5 nov..

204 Releva a D. Hel ena EID. 7 de novembro vae a Da Commissão
Sier rn. rle Sá, viuva imprimir o parecer d<.t Com- de Finanças.
do capitão-tenente missão ue Finanças sobre a (Vide projecto
reformado,
com- emondLLolferecida em 3•dis- n. 312, de
mü-sario da Arma- cussão do projecto n. 312, 1909.)
da, Manoel Cesar de 1909 . -Em 30 são apde Sá, a prescrip· peovados a emenda e o proção em que in- jecto, que é enviado á Comcorreu para a per- missão de Redacção.- Em
cepção do meio 2 de dezembro vae a ímsoldo e montepio pr1mtr a redacção final,
que lhe c ompe- n. 204 A. - Em 6 é aptiam, podendo o provada a redacção finaLPresidente da Re· Em 9 é enviado ao Senado.
publica abrir o cre· Pende de decisão.
dito necessari o par éL tal fim .
205 Autori za o Presiden- EID. 7 de novembro vae a Da Commissão
te da Republica a impr1m1r. -Em 14 de de- de Finanças.
abrir ao Mioisterio zembro é encerrada a 2a
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da. Fazenda . o cre·
dito de 4ó: 000$,
s u p pl em e ntar á
verba n. 24, do
art. 37 da lei numero 2221, de 30
de dezembro de
1909, para pagamento de àjlldas de
custo até o fim do
corrente anno.

discussão .-Em 15 é appro·
vtLdo, com dispensa. de in·
tersticio para 3" discussão a
requerimento do Sr . Ray·
mundo de Miranda.-Ern W
é en cerrada a 3.. discussão
e approvado, - Em 18 vae
a imprimir a redaccão fiú.al1
n. 205 A. ~Em Hl é approvada .-Ern <t l é enviado
o projeóto ào SeMdo.- Em
24 o Senado envia á sancção.
8a'nccionado por decreto n. 2353, de 28 de
dezembro de 19!0.-(Publi•
cado a 30.)

5

nov ..

203 Autoriza o Presiden- Em 7 de novembro vàe a Da Commissão
te da Republica a imprimir. - Em 14 de de- do Finanças
abtü• ao Mlnlsterio 1zembro é encertaria n. 2"

do Interior o credito de 3:015$714,
supplementar !l. diversas verbas or~amentarias, para
pagamento das despezas de salat'ios
dos a uxiliares de
c a talo g ação da
Bibliotheca Naêl6 ~
nal e dos operaríós
da Casa de Cor~
recçã.o.

discussão.-Errl. !5 é approvado, com dispensa de intersticio para asa discussão.
a requerimento do SI' . Raymun do de Mirn.nda. · ~ Em
16 é encerrada a 3" discussão e approvado. ~ Em l 'i
é a.pprova.da, \ a rédacção
final, n. 206 A, cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Irineu Ma•
chado. -Em 19 é enviado '
ao Senado. - Em 24 o Se· \
nádo envia á sancção .
E~ancc i o nado por ~e·
ereto n. 2348, de 28 de
dezembro de 1910.- (Pu~~f
oa do a 31.)

5 nov ..

207 Autoriza o Presiden- Etn 7 de novembro vae a

te da Repu blica. a imprimir.
abrir ao Ministerio Fende d e 2" discusda Guerra o cre- são,
dito de 2:700$, para
pagamento de vencimentos que competem aAgripioiano
de Barros, pro·
fessor do extincto
Arsenal de Guerra.
da Bahia e hoje
addido ao Hospital
Militar daquelleEstado.

Commissão
de ~inanças
\ ''

D~

91DA 'rA

5 nov..

ASStíMP'l'Q

ANDA:MEN'l'O

208 Autoriza o Presiden- Em. 7 dê novembi'ô '\Tao a Da Commissão

te da Republica a
abrir ao Ministerio
da Viação e Obras
Publicas o credito
cxtraordinario de
4 6 ! 51 6$866 pará
pagamento das despozaa feitas com a
extill!ltll. Con1rl1issão Central de E~tudos e Construoção dé Estradas de
Ferro.

imprimir ...... Em 9 de dezembro é encerrada a 2e. discussão.-Em 12 éapprovado
com dispensa de interstiõio
para a 3a disc ussão, arequérimento do Sr. Bezerril
Fontcnelle. - Ern 14 é
encerl'ada a 38 discussão.E_m 15 ó approvado. - Em
17 vae a imprimir a reda.cção final, n. 208 A.- Em
19 ê approvada. - Em 21 é
ó projecto enviado ao Senado. -Em 24 o SeliMo.
envia á. sanéçâo.
Sanccionado por decreto n. 2331, dé 28 de
dezembro de 19\0.- (Publicado a
1911.)

9 nov..

OBSERVAQÕElS

1 de janeii·o

de Finanças

de

209 Autoriza o Pre~iden· E_!.D. ~ d.e novllmbro vae a Da Commissão
t~ da Repubh~a a 1mpramr . .- Em 14 de de Finanças.
drspender, c..té a dezembro e encerrada. a
quantia de réis 2" discussão. -: Em 15 é
100:000$,
papel 1 approvado, com dispensa
com a recepção e de interstício para a 3" dis"
hospedagem de re- cussão, a requerimento .do
presentantes de go- Sr. Raymundo de Miranda.
vernos estrap~eiros -Em 16 é encerrada a
e hospedes illustres a 3" discussão e approvado,
em visita ao Brazil. ~ Em 18 vae a imprimir a
redacção final, n. 209 A.~
Em 19 é approvada. -Em
21 é o projecto enviado ac1
Senado.- Em 24 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por de~
ereto n. 2340, de 28 de
dezembro de 1910.- (Publi~
cado a30.)

8 nov..

210 Mar! da conta.r, pa1'à Ettt 9 de novembro vae a Da. Com missão
os e1feitos da apo- imprimir.
de Instrucção
sentadoria, o tempo Pende de 2a discu.s• Publica.
de serviço publico são.
em commissão de
ordem scientifica
aos auxiliares de
ensino a que se refere o art. 108 do
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decreto n. 3890,
de 1 de janeiro de
1901.
17 out ..

211 Crea o Jogar de otolo- Em lO de novembro vão a Do Sr. Graccho
gista do Instituto imprimir os pareceres das Cardoso.
de Surdos-Mudos Commissões de Instrucção (Vide projecto
do Rio de Janeiro, Publica e de Finanças sobre n. 345, de
cornos vencimentos o projecto n. 345, de 1909. 1909.)
annuaes de 7: 200$. Pende de 1• discussão.

9 nov ..

212 Determina que o chefe Em l O de novembro vae a Da Commissão
de secção do Mi- imprimir o parecer da Com- de Constitui·
nis terio da Viação, missão de Finanças sobre o ção e Justiça.
Ruben
Tavares, projecto n. 357, de 1909.- (Vide projecto
al!i addido, perceba Em 17 de dezembro é en- n. 357, de
os vencimentos do cerrada a 2a discussão, de- 1909.)
seu cargo, confor- pois de ser lida uma emenme a tabella vigen- d~, ficando adiada a votate, do decreto nu- çao até que seja dado pame i'O 2092, de 31 recer sobre essa emenda . de agosto do cor- Em 23 vae a imprimir o
rente anno, deven- p::j,recer da Commissão de
do o Governo man- Finanças sobre a emenda,
dar pagar-lhe as n. 212 A. -Em 27 é endiffereuças de ven- cerrada a discussão unica
cimentos- não rece- do parecer e approvados o
bidas, desde que projecto e a emenda do
entrou em execução Sr. Alfredo Ruy, autoria citado decreto.
zapdo a abertura do cJ•edito
\
necessario para a execução
\
da lei. - Em 28 vae a imprimir a redacção para a
3"' discussão, n. 212 B. 1
Em 29 é encerrada. a 3• discussão e approvado, bem
COJTIO a redacção final, numero 212 C~ cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Alfredo Ruy.\
Em 30 é enviado ao Senado.
Pe:p.de d e decisão.

5 nov ..

213 AutGr iza o Presiden- Em. lO de novembro vae Da Commissão
de Finanças.
te da Republica a a imprimir .
pagar a O. Filo- 1~ Pende de 2a discusmena Coqueiro, fi· sfto.
lba do Dr. João Antonio Coqueiro, ex- 1
chefe de districto
da Repartição Ge-'l
ral dos Tclegraphos, a pensão de
montepio por este 1
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instituído, pagas as
contribuições atrazadas.
9 no v. •

9 nov..

9 nov..

9 nov..

214 Manda computar, pa- Em. lO de novémbro vae a Da Com missão
ra os effeitos da imprimir. -Em 20 de de- de Fina nças.
aposentadoria, ao zembro é encerrada a 2" disengenheiroJoaquim cussão, depois de ser lida
Carneiro de Mirao- uma emenda, ficando adiada
da e Horta, o tempo a votação até que seja dado
de eJfectivo exer- parecer sobre essa emenda.
cicio em diversos Pen clle de parecer.
empregos e commissões dos Ministerias da Marinha
e antigo da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.
215 Eleva a 100$ a pensão Em lO ue novembro vae a Do Semtdo.
mensal, em cujo imprimir o parecer da Com- (Vide projecto
goso se acha D. Ga- missão de Finanças sobre o n. 219 de
briella F errei r a projecto n. 219, de 1908. 1908.) '
França, filha do Em 27 de dezembro é euconselheiro Ernesto cerrada a 2• discussão. Ferreira França.
Em 28 é approvado.
Pende de a a discussão.
216 Estabelece uma nova Em. lO de novembro vae a Da Comm1ssão
tabella de ven ci- imprimir.-Em 27 de de- de Finanças
mentos do pessoal zem bro é encerrada a 2a
civil dos hospitaes discussão.-Em 28 é approdo Exercito, consi- vado.
derando dos mes- Pende de 3• discusmos vencimentos s ã o.
dous terços como
ordenado e um terço como gratificação.
217 Autoriza o Presiden- EIU lO de novembro vae a Da Commissão
te da Republi caa imprimir.-Em lô de de- de Finanças
aposentar,com todo zembro é encerrada a diso ordenado, o Dr. cussão unica . -Em 19 é apAlfredo de Barros provado, bem como a reOliveiraLima,lente dacção final, n. 217 A, cuja
cathedratico da Fa- impressão é dispensada a
cuidada de Direito requerimento do Sr. Altino
de S. Paulo.
Arantes.-Em 20 é enviado
ao Senado.-Em 26 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2345, de 28 de dezembro de 1910.- (Pttblicado a 30.)

- 94o
p::

DATA

(>l

:a

p

ASSU:!.iPTO

ANDAME NTO

OBSERVAÇÕES

z;

10 nov ..

lO nov..

2 nov..

218 Autoriza o Presiden- Em 11 de novembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir.-Em 19 é envia- de Petições e
conceder um anuo do á Commissão de Finan- Poderes.
de licença, com or- ças.-Em 28 vae a impridenado, para tra- miro parecer da Commissão
tamento de saude, de Finanças, n. 218 A.ao bacharel Henri- Em 23 de dezembro é encerque Vaz Pinto Coe- rada a discussão unica, de·
lho, juiz substituto pois de ser llda uma emenda 1• Vara Federal da. Fica adiada a votação
deste districto.
até ser dado parecer sobre
essa emenda.-Em 25 vae a
imprimir o parecer da Com·
missão de Financas sobre a
emenda, n. 218B.-Em 27
é encerrada a discussão unica do pa1•ecer, approvado o
projecto e regeitada a
emenda.- E' tambem ap'provada a redacção final
n. 218 C, cuja impressão ~
pispensada a requerimento
fio Sr. João Vieira.- Em
28 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.
219 Autoriza o Presiden- E,lm ll de novembro vae a Da Com'missão
t e da Republica a imprimir e 1 ~ enviado á de Petições e
conceder ao bacha- Commissão de \Finanças.- Poderes.
rei Francisco Cha- Em lO de dezembro vae a
teaubrland Bandei- imprimir o parece~ \ dessa ,
r a de Mello, confe- Commiasão, n. 219 A.rente da Alfandega Em 17 é encerrada a di~cus- \
de Pernambuco,um são unica.-Em 19 é ap~ro\
anno de licença, vado. -Em 20 é approvada
com ordenado.
a redacção final n. 219:13,
~
cuja impressão é dispens(l.Àa
a requerimento do Sr. Tavares Cava1cante.-Em 21 é
enviado ao Senado.-Em 31
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por de- \
ereto n. 2375, de 4 de j aneiro de 1911. -(Publicado
a 8.)
\
220 Manda relevar da Em 17 de novembro vae a Da Commissão
prescripção em que impr1mu•.
de Finanças. \
incorreu o ex-de- Pende de 2 o. discusputado Dr. João são,
da Matta Machado,
para que possam
ser pagos, a quem
de direito, não só
os subsídios devidos, como tambem
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a importancia da
ajuda de custo correspondente á sessão legislativa de
1894, e autoriza a
abertura do necessario credito .
13 out. .

221 Crea mais. dous colle· E.111 17 de novembro vae a Da Commissão
gios militares, um imprimir, com parecer e de Marinha e
em Porto Alegre, emendas da Commi.ssão de Guerra.
capital do Estado Finanças .
do Rio Grande do Pen."de de 2 " discusSul c outro em For- são.
taleza, capital do
Estado do Ceará, e
dá outras providencias .

12 no v. .

222 Releva da prescripção Em 17 de novembro vae a Da Com missão
em que possa ter imprimir.-Em 15 de de- de Finanças.
incorrido o enge- zembro é encerrada a 2•
nheiro Candido José discussão, depois de serem
de Godoy, para que lidas as duas emendas . E'
possa continuar a adiada a votação até que
contribuir para o seja dado parecer sobre as
montepio dos func- emendas. -Em 22 vae a imcionarios publicas, primir o parecer da Compagas as quotas missão do Finanças sobre as
atrazadas a contar emendas, n. 222 A.-Em
de 1 de janeiro do 26 é encerrada a discussão
1898.
unica do parecer.-Em 27
são regeitadas as emendas e
é approvado o projecto em
2"' discussão com dispensa
de interstício para a 3a, a
requerimento do Sr. João
Vespucio.-Em 28 é encer·
r ada a 3" discussão.-Em 29
é approvado, bem como a
redacção final n. 222 B,
cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr.
João Simplicio. -Em 30 é
enviado ao Senado.
Pende de deci~ão.

8 out. .

223 Concede um anno de Em 17 de novembro vae a Da Commissão
licença, com dous imprimir, com parecer da de Petições e
terços dos venci- Commissão de Finanças.- Poderes.
mantos ao Dr. Clo- Em28 de dezemb~·o é encer·
vis Furtado de Bar- rada a discussão unica.ros, juiz de direi to Em 29 é approvado, bem.
da comarca do Alto como a redacção final nuPurús, no Acre.
mero 223 A, cuja impres- ·
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são é dispensada a requeri·
mento do Sr . Justiniano de
Serpa.-Em 30 é enviado ao
Senado.
Pende de decisão.
10 nov .•

224 l"ixa o subsidio do Elll 17 de novembro é en- Do Senado.
Presidente e do Vi- viado ás Commissões de
co-P res id e nte da Constituição e Justiça e de
Republica, no pro- Fin anças .- Em lO de deximo quatriennia, zembro vão a imprimir, sob
a decorrer de 1910 n. 224 A , os pareceres
a, 1914. .
dessas duas Commissões .Em 20 é encerrada a 2• discussão e approvado, com
dispensa de interstício para
a 3.. , a requerimento do
Sr. Simeão Leal.-Em 21 é
encerrada a 3" discussão.r Em 22êapprovado .- Em24
é enviado á sancção.
Promulgad o por decreto n. 2400, de 9 de janeiro de 1911 .-(Publicado
a 20.)

O nov ..

225 Manda declarar vali- E~n 17 de novembro é en- Do Senado.
dos os casamentos viado á Com~i ssão de Coneffect u ad os bona st ituição e Justiça.-Em 20
fide no Estado do de dezembro vae a impriParan á, durante o mir o parecer dess Com ~
período revolucio · missão, n. 225 A .
I
nario decorri do de Pende de 2a dis u s- \
maio a junho de são.
1894 .

O nov ..

226 Determinn.

7nov ..

227 Manda equiparar os Em. 18 de novembro ê julga- Do Sr. Pereira
vencimentos do do objecto de deliberação e Braga .
thesoureiro, fiel pa- enviado á Commissão de Figador e fieis da nanças.
Thesouraria da Es· Pende d e parecer.

\

qu e os Elll 18 de novembro é j\.11· Do Sr . Bueno
mn.chinista > extra- gado objecto de deliberação de Andrada .
num erarias da Ar - o enviado ás Commi ~sõ es de
mada, que con ta- Marinha e Guerra e de Firem m ~ i s de lO nanças .
annos de Rer viço nn. Pende de parecemarinha de guerr,L res.
possam melhorar
os seus contractos
para 2°' tenentes
machinlstas, e dá
outras providencias.
\
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trada de Ferro Ceutra l do B1-az il aos
dos funccion arios
de igual categoria
da Tbesouraria do
Thesouro ; extingue a classe de ajudante de fieis e eleva a 11 o numero
destes.
228 Manda addir aos res- EDJ. 18 de novembro é jul- Do Sr. Houorio
pectivos ministe- gado objecto de delibera~.ão Gurgel e ou·
rios, até serem e enviado á Commissão de tros.
aproveitados, os Finanças.
empregados de ser- Pende de parecer.
viços do Governo da
União que contarem cinco annos de
serviço publico.

10 nov..

229 Autori za o Pr·esidon- Elin 18 de novembro é jul- Do Sr. Lyra
te da Republica a gario objecto de deliber·açãu Castro e oucontrctdar com e enviado ás Commissõos de tros.
uu,a ou mais com- Agi'lcultura. e de Finanças.
panhias, nacionaes Pende de pareceou est,·angeiras, o res.
plantio e explor·ação da seringueira
(Hevuas bras iliensis), d(:) preferencia
no vali e do rio
Amazonas, mediante a concessão dos
favores que estabelece.

15 out ..

230 Considera de utilida- Em. 18 de novembro é julga- Do Sr. Dunshee
de publica, para to- do objecto de deliberação e de Abrandas os effeitos lo enviado á Commissão de ches.
ga.es, a A:ss 1ciação Constituição e Ju~tiça.-Em
Commercial do Rw 27 de dezembro vae a imde Janeiro.
primir o parecer dessa
Commi~siio n. 230 A .
Pende de 1" discussão.
231 Estabelece uma nova Em 18 de novembro é julga- Do Sr. Hosan
ta.belb de venci- do objecLO de delibeeação e uah de Oli
meotos para os enviado á Commi11são de Fi- veira. .
fuocciooarios das nanças.
thesourarias e sec-IPende de parecer.
ção do papel-moeda
da Caixa de Amor-~·
tização, e dá outras
providencias.

17 out ..

Camara
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Abr.e, pelo Minis te- Em 18 do novembro é julga- Do Sr. MonteiriO da Justiça do objecto de deliberação e ro Lopes.
e Negocios lote- enviado á Commissão de Firiores, o credito do naoças.
1.000:000$, paraPende de pa1.•ecer.
ocoorJ>er ás despezas que a Directoria Geral de Saúde
Publica julgar necessarias, afim de
preservar ou defender a população
do Rio de Janeiro,
no caso do apparecimento do « cholera morbus ».

Crea, na Escola Po- El.m. 18 de novembro é julga- ~ Do Sr. Ferreira
lytechnica do Rio do objec to de deliberação e Braga.
de Jan e iro, um enviado ás Commissões de
curso especial de Instrucção Pub lica o de Fi-~
engenheiros e lo- nanças .
ctricistas, aprovei- Pende de parecetando-se para isso o res.
novo Jaboratorio
de electrotechnica
l\
estabelecido á praça da Republica, e
dá outras providencias.
29 out •• 234 Determina que sejam Em 18 de novembro é 1julga- 1Do Sr. José
addidos ao escri- do ohjecto de deliberação e; Ignacio.
ptorio central, com enviado á Commissão e Fidous terços dos res- nanças .
pecti vos voocimeu- Pende de parecer.
mantos, os empregados das estradas
do ferro federaes,
que, tendo mais de
'·
cinco anoos de serviço, perderem os
seus lagares, por
motivo de reducçãq
de pess0al, e d~
outras providen cias.
28 out .. 235 Augmenta de mais E.m. 18 de novembro é julga- Do Sr. Galeâ'p
100 o numero d" ~ do objecto do delibeuçã o e' Carvalha.l e
guardas rla Alfan- enviado á Comrnissão de Fi- 1 outros.
dega do Rio de Ja- oanças.
neiro, que passarãq Pende de parecer.
a d.eoominar-s~
ofilcJaes aduana:,
ros ; estabelece a~
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condicções pam a
r e~pecti v a nomeação, e dá ou tras
providencias.
Altera o corpo dosEm l8denovembroéjulgu-Do Sr. Jos é
actuaes intendentes do object'> de deliberação e Carlos.
do Exercito, e dá enviado ás Commissões de
outras pro i ide o- Marinha e Guerra e de Ficias.
nanças.
Pen .:! e de pareceres.
Esta.belece que asEJD.l8denovembro éjulga-Do Sr . Nabuco
companhias cstran- do objecto de deliberação e de Gouvêa.
geiras de navega- enviado á Commissão de
ção ficarão obriga- ~aúde Publica. ·
das a receber a bor- Pende de parecer.
do dos respectivos
navios urn medico
inspector sanitario,
devendo ir para o
Lazareto cl;t ilha
Grande e dc1 hi directtt mente para o
es~rangeiro,
sem
pouer tocar em nenhum po t•to nacional, os navios que
se não sujeitarem
a essa medida , e
dá outras providendas.
_ Manda incorporar de- Em. 18 de novembro é julga- Do Sr. Monteifiui &
ivamente á Di- do objecto de deliberação e ro Lopes.
r ectoria Geral de enviado às Commissões de
Saúde Publica a Saúde Publica e de Finaolospectoria du Ser- ç.:ts.
viço Especial da Pende de pareceProphylaxla da Fe- res.
bre Amarella, altera o numero e
vencimentos d os
funcrionat·ios daquella directoria , e
dá outras providencias.
Altera os vencimen- Ein l8de novembro éjulga- Do Sr. Buenó
tos do corpo consu- rlo objecto de deliberação e de Andrada.
la.r e autoriza o Go- envia.t.lo ás Cummi~sões de
verno a supprimir Diplomacia e Tratados e de 1
os consulados que a Fioaoças.-Em 14 de dezem- 1
experiencia. j nlgar bro é approvado um reque.desnecessarivs, bem rimeoto em que o Sr. Bueno,
como a abrir os oe- de Andrada pede que o ;pro-

~
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jacto seja dado para ordem
do dia independente de parecer. -Em 15 é encerrada
a la discussão, depois de
falar o Sr. Josino de Araujo.
-Em 16 é approvado, com
dispensa de interstício para
28 discussão a requerimento
do Sr. Honorio Gurgel.Em 17 é encerrada a 2a discussão, de pois de serem lidas emendas e de falarem
os Srs. Honorio Gurgel e
Paulino de Souza. -Fica
adiada a votação do projecto
até que seja dado parecer
sobre as emendas.-Em 18
vae a imprimir o parecer
da Commissão de Finanças
sobre as emendas n. 239 A .
-Em 24 é encerrada a discussão unica do parecer e
appro vados : uma emenda
do Sr. Honorio Gurgel e um
substitutivo da Commissão
de Diplomacia e Tratados,
ficando prejudicado o projeclo primitivo.-Em 25 v ae
a imprimir a redacção para
3a discussão do substitutivo
n. 239 B.-Em 27 é encerr ada a 3"' discussãp e approvado, bem como " redacção
final n. 239 C . cuj impressão é dispensada a requerimento do Sr. MellO\Franco.
-Em 28 é enviado' ao Senado.-Em 31 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2354 , de 31 de dezembro de 1910. -(Publicado a
22 de janeiro de 1.911.)

4 out.. 240

18 nov .. 241

Detl'lrmina quaes as E.m. 18 de no vembro é julga~ Dos Srs. Honomerc:tdorias e em do objecto de deliberação e rio G1,1rgel e
que condi çõe~ de enviado á. Commissão de Fi- José Carlos.
prazo e preço de- mnças .
varo ser descarre- Pende de parecer.
gauas no Cae~ do
Porto do Rio de Janeiro.
Fixa os vencimentos Em 19 de novembro é en- Do Senado.
dos funccionarios viado á Commissão de Fi-[
dos Hospitaes Sao nanças.-Em 28 vae a im·
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- - - - - - - ----1-----------1----Sebastião e Paula
Candido.

primir o pa1•ecer da Commissãode Fhtançasn.24l A.
-Em 14 de dezembro é encerrada a 2a discussão depois de serem lidas emendas, tl.aaudo adiada a votação até que seja dado parecer sobre essas emendas.Em 18 vae a imprimir o
parecer da Commi11são de Finanças sobre as emendas,
n. 241 B .-Em 20 é encerrada a discussão do parecer
e approvado em 2.. discussão, bem como as emen·
das: n. l, do Sr. José Carlos, extendendo aos praticas ou officiaes. de pbarmacia da Ma.riuha as vantagens pecuniarias dos auxiliares de pbarmacia a que
se refere- o projecto ; n. 2,
do Sr. Germano Ha.ssloaher
e outros, equiparando os
vencimentos dos funccionarios da Direatoria Geral de
Saúde Publica aos dos dos
Hospitaes S. Sebastião e
Paula Candido ; n. 4, do
Sr. Monteiro Lopes, elevando a I :800$, annuaes, os vencimentos dos serventes do
Hospital Paula Candido; n. 8,
do Sr. Olegarlo Maciel, autori7.ando a a ber1ura do credito necessario para a execução desta lei ; n. 9, do
Sr. Irineu Machado e outros,
concedendo a e:ffectividade
dos cargos aos delegados de
saúde e inspectores sanitarios da Direatoria Geral de
Saúde Publica, com os vencimentos de 14:400$, annuaes para os primeiros e
de 12:000$, para os segundos; n . !0, do Sr. Prudencio Milanez e outro,
dando além dos vencimentos, a dia ria de 5$. aos
pbarmaceuticos dos Hospitaes S. Sebastião e Paula
Candido.-0 projecto volta
á Commissão para. ser redigido de accôrdo com o ven·
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cido.-Em 21 vae a imprimir a redacção para 3" discussão, n. 241 0 .-Em 23 é
encerrada a 3" discussão,
depois de serem lidas emendas.-Fica adiada a votação
até ser dado parecer sobre
essas emendas. -Em 24 vae
a imprimir o parecer da
Commissão de Finanças sobre as emendas n. 241 D.Concedida urgencia para a
discussão immediata do parecer, a requerimento do
Sr. Irineu Machado, é essa
discussão encerrada.- l!:m
27 são approvadas emendas:
n. 1, do Sr. Raymundo de
Miranda, equiparando para
a percepção das vantagens
da tabella do projecto, diversos funcciJnarios do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar ; n. 2, do
Sr. Lamounier Godofredo,
estendendo aos tres engenheiros sanita rios vantagens
conferidas pelo proj ecto aos
delegados de salide ; n. 3,
do Sr. Henrique Borges
equiparando os vencimentos do medico demographista-chefe e do \chefe d~
LaboratoriJ BacteL'\ologico 1
dos medicas ajudan,tes do.
demographista e do · auxi-1 ~
liares tcchnicos do Laboratorio Bacteriologico aos dos
directores e vice-directores
dos Hospitaes S. Sebastião e Paula Candido. - E'
approvado o projecto em sa
discussão, sendo enviado á.
Com missão de Redacção.E' igualmente approvada a \.
redacção final n. 241 E, \\
cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Raymundo de Miranda.-Em 28
é enviado ao Senado.-Em
31 o Seoado envia á ·ancção.
Não sanccionado.
-(Mensagem com os motivos
do veto publicada em 14 de
aneiro de 1911.)
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17 nov .,

--

242 Considera em p r e- Em 19 de novembro é jul- Do Sr. Dunshee
g a .d os
publicas gado objecto de deliberação deAb ranches.
civis, para todos os e envi aclo âs Commissões de
effeitos, os cam- Constituição e Justiça e de
mandantes, sargen- Finanças.- Em 22 de detos e guardas da; zembro vae a imprimir o
Alfandegas e Mesas parecer da primeira dessas
de Rendas da Repu- Com missões n. 242 A . blica, e dá outras Em 28 vae a imprimir opaprovidencias.
recer da Commissão de Fi·
nanças n. 242 B .
Pende de l. & discussão .

ll nov..

243 Crea uma est ação de Em 19 de novembro é jul-· Do Sr. Monteitelegraphia sem fio gado obj ecto de deliberaçãQ ro Lopes.
em Manáos com e envia.d.o ás Commissões de
succursaes em Re- Obra l Publicas e de Finanmates de Males, ças.
S. Paulo de Oli- Pende de parecevença, Fonte Boa, res.
Ta.ba. tinga. Empreza., Xapury, San to
Antonio do Rio Madeira, Senna Madureira e Cruzeiro do
Sul, e autori za o
Governo a abrir os
creditas necessarios para a execução da presente lei.

11 nov ..

244 Concede aos empre- Em 19 de novembro é jul- Do Sr . Monteigados de 1" e 2a en- gado objecto de deliberação ro Lopes.
trancia das repar- e enviado á Commissão de
tições de Fazenda Finanças .
inscreverem-se em Pende de parecer.
c o n c u r s o para
guarda-mOr e seus
aJudantes, independentes de idade e
sujeitos apenas ás
provas das materias de que ainda
não hajam prestado
exame, e dá. outras
providencias.

9 nov. .

245 Autoriza o Presidente Em 19 de novembro é jul- Do Sr. Duarte
da Republica a gado objecto de deliLeração de Abreu.
mandar cont ar ao e en viado ás Commissões de
contra-almirante Marinha e Guerra e de Fichefe do Corpo de nanças.
Saude Naval, Dr. Pende de pareceJosé Pereira Gui- res.

•
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- - - - -- - - - - - - - - - - - ---1· - - - - marães, o tempo de
serviço que prestou
na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, para o effeito de obter melhoria de reforma., e
dá outras providencias.

•

llln ov ..

246 Manda revogar a IeiEm. 19 de novembro é jul·Do Sr. Barba·
n. 1641, de 7 de gado objecto de deli beração za Lima e
janeiro de 1907.
e e.tviad.o á Comm issão de outros.
Constituicão e Justiça.
Pende de parecer .

lO nov • .

247 Antoriza o Presidente Em. 21 de novembro vae a Da Com missão
da Republica a con- imprim ir, com parecer e de Petições e
ceder um anno do emenrla da Commissão de P oderes.
licença , com to do ~ Finança., .- Em 9 de de?:emos vencirn r, ntos. brq é en cerrada a discussão
para tratar de sua unica do projeoto. - Em 12
saude a o bacharel é [tpprovad o bem como a
Frao ci ;co Tavares r udação fino,l n. 247 A , cuja
da Cunha e Mello, dispens'L de impre ~são é rejuiz federal da sec· querida pelo Sr. Julio de
ção do Estado do MelJo.- IJ:rn 14 é onv i <:~ do
Amazonas.
ao Senado.- Em 22 o Senaqo eu via á sanc~~o.
Sa,-.ccionado por decreto n. 2344, de 28 de c.! e·
zem bro de I 9 10.-(Publica}io
a 1.7 de janeiro de 1911.)
\

21 no v ..

248 Fixa a despeza do Mi- Em. 21 de novembro va e
nister io da Viação
e Obras Publicas
par a o exercício de
I llll .

~ Da

Colhmissão
imprimir.- Em 30 entrà \ de Fina uças.
em.2a di sc u s ~ ão, fala o Sr. ,
P eqro Mariani e são lidas 1
emendas.- Em l de dezembt'O ,:ão lidas emendas e falam os Srs . Rodolpho Paixão, Bethencourt da Silva
Filho e Tavares Cavalcan ti.
- lt m 2 são lidas emendas
\
e fala o Sr. Corrêa Defreit as.
- Em 3 são lidas emendas
e falam os Srs. Eloy Chaves
e Cot'rêa Defreitas.- Em 5
são lidas emendas e falam
os Srs . Irineu Machado, Bethencourt da Silva Filho e
Paula Ramot~, sendo encerr ada a 2• discussão e adiada
a votação até que a r espectiva Commissão dê par ecer

\

\

I

\'
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sobre as emendas.- Em 18
vao a imprimir o parecer da
Commis~ão de Fioanças sobre as emendas, n. 248 A.
-Em 21 é encerrada a dis·
cussão unica do parecer e
approyado em 2" discusgão,
bem como as emendas : duas
da Com missão de Finanças,
mantendo a rubrica 6 o. IIl
da lei orçamentaria. vigente
e consignando 100 .000$,
para o serviço de desobs·
trucção dos canaes da Lagoa
de Araruama; n. 1, do Sr.
Paula Ramos, com modificação da Commissão, augmentando a verba la de
150:000$, para concertos e
limpeza do ediftcio da Secretaria do Estado; ns. 2 e 3,
do Sr. Paula Ramos, fazendo modificações na verba
1n, gabinele do ministro e
gratificaçlJes regulamentares ; n. 16, do Sr. Christino

C1·uz, redigindo dift'erente·
mente a verba 2a; 3a parte
da de n. 21 , do Sr. Ribeiro
Junqueira e outros, fazendo
acc rescimo ao art. 2°
n. Xlil ; n. 27, do Sr. Coelho
Netto, com sub-emenda da
Commissão, determinando
que sempre que exceder de
8 horas de trabalho perceberão os em pregados do
Correio das secções de manipulação uma gratificação
diaria do 25 o/o de seus vencimentos; n. 31, do Sr.
Paula Ramos, augmentando
de 110:000$, a sub-consignação -- Aluguel de casas
para as Repartições Postaes; n. 34, do Sr. Calo geras
e outros, autorizando a applioação do saldo do credito
de 489:000$, aberto de accôrdo com o n. 12 do art.
35 da. lei 1617, de 30 de dezembro de !906, nas prestações de emprestimos a que
se refere, ainda não realizadas ))O exercício de 1907

•
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e nos posteriores; n. 36, do
Sr. Francisco Bressane e
outros, determinando que
as prestações a que se refere
o art. 25 da lei 222!, de 30
de dezembro de 1909, começarão a ser feitas em l9ll
e terminarão dentro de 20
annos; n. 39, do Sr. HonGJrio Gurgel e out1·os, fazendo
accrescimo na redacção da
sub-consignação - conducção de malas da verba 2a ;
n. 42, do Sr. Juvenal Lamartins e outros, com modificação da Commissão, elevando a verba respectiva á
750:000$, para attender á
construcção das linhas telegraphicas propostas em div~rsas emendas; n. 78, do
S1•. João Simplicio e outros,
c~m modificação da Commissão, autorizando accôrdo
pl}ra a encampação da rede
t~legraphica do Rio Grande
do Sul e da linha entre Sorqcaba e Itararé; n. 79, do
Sr. José Carlos,,,com modi·
ficaçã.o da Commissão, consi~nando
190:000$, para
montagem das estações\ radiotelegra.phicas ao longo
do littoral, entre a Capi'tal
Ft:Jderal e a Barra do Thj.o
Grande do Sul; ns. 83, 85,
8(3 e 87 do Sr. Paula Ramo~:
apgmeritando as verbas 3&,,
5~ e 6a; n . 88, do Sr. Paula
R,amos, com modificação da
Cpmmissão, augmentando
as verbas relativas ás 2" e
3~ divisões da Estrada de
Ferro Central do Brazil; l •
parte da de n. 101, do Sr.
:Qunshee de Abranches e outros, com modificação da
Oommisl!lão, autorizando a
qu~:~ se proceda a estudos
no porto de S. Luiz do Maranhão; n. 102.~._ do Sr. Se·
rp.phico da Notlrega e outros, com modificação da
dommissão, angmentando a
verba. 7 de 150:000$, para

OBSERVAÇÕES
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reforçar a importancia des·
tinada a melhoramentos do
porto de Cabedello ; n. l 03,
do Sr. Agrippino Azevedo e
outros, elevando a 300:000$,
a verba para o custeio do
serviço de dragagem do
porto de S. Luiz do Ma.·
ranhão; n . 104, do Sr. Eu·
zebio de Andrade e outros,
consignando 100:000$ para
o inicio do serviço de draga
gero do rio S. Francisco de
sua foz á Piranhas; n. 105, do
Sr. Joaquim Cruz e outros.
consignando 20() :000$ para a
construcção de uma estrada
de rodagem no Piaulty:
n. 106, do Sr. Panla Ramos,
augmentando a verba 8& de
2.336:000$ para diversos
serviços nos Estados de Piauby, Ceará. Rio Grande do
Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe e
Norte de Minas; n. 108, do
Sr. Honorio Gurgel e outros,
destacando 500:000$ para o
abastecimento de agua.s da
estrada Marechal Rangel;
n. 113, do Sr. Alcindo Guanabara e outros, elevando a
6$500 a diaria dos guardas
da Inspectoria Geral de Obras
Publicas; n. 117, do Sr.
Paula Ramos, augmentando
a verba wa.; ns. 122, 1?4,
125 e 126 do mesmo Sr. de·
putado, fazendo modifica-,
ções, nas verbas 11•, 12.. ~
13a; n. 127, do Sr. Monteiro
de Souza e outros, augmen·
tando para 12:000$ annuaes
a verba para a fiscalização
da «Amazon Telegraph Co.•;
ns. 128, 129 e 130, do Sr.
Paula Ramos, modificando
a verba 14", fazendo accrescimos ao art. 2° e dando varias autorizações; n. 131.
do Sr. Passos de Miranda,
com substitutivo da Commissão, autol'izando a construcção de uma estrada de
rodagem ligando Cametá ao

OBSERVAÇÕES
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- - - - - - - - - - - -----------1-----Alto Xingú.- Em 22 são
appravadas emendas: numero 132, 2.. parte do Sr.
Justiniano Serpa, com modificação da Commissão, auto
rizando o estabelecimento de
estações ratliotelegraphicas
no Acre, communicando as
sédes das tres prefeituras;
n. 136, do Sr. Raymundo de
Miranda e outros, fazendo
accrescimos no n. XI do
art. 2°; n. 137, do Sr. Pedro
Lago e outros,sobre o aproveitamento dos serviços dos
empregados das estradas de
ferro da União que forem
arrendadas; n. 1:38, do Sr.
Duarte de Abreu e outros,
com modificação da Com ·
missãd, autorizando o dis·
pendio de 100:000$ para a
rectitlqação do rio Parahy·
buna DrOS limites de Juiz de
Fóra; substitutiva da Com·
missão a de n. 139, do Sr.
Montelro de Souza, mant endo f/o autorização da lettra
F do n. VIl do art'-\18 do
orçamento vigente; n. 142,
do Sr. João Penido, a.utori· \
zando o Governo a auxiliar
os Es~ados de Minas e do
Rio n'l' reconstrucção da es· \
trada União e Industria ;
n. 144, do Sr. Alvaro .Men- \
des e qutros, restabelecendo
a autorização do art. 18
n. VIII lettra E da lei 2221,
de 30 de dezembro de 1909 ;
n. l4q, do Sr . Homero Baptista e outros, mandando
vigorar o numero XL V do
art. 1~ da lei 2221 de 30 de
dezembro de 1909; n. 146, do
Sr. Domingos Mascarenhas e
outros, com modificação da
Commissão, antorizando o
estudo das cabeceiras do
Vacac~hy-Mirim e do Ibi·
cuhy po Rio Grande do Sul,
para estabelecer um canal
de ligiloção desses dois rios ;
n. 147, do Sr. João Vespucio
a out11os autorizando o au-

\
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xilio de 1 . 000:000$ ao Governo do Rio Grande do Sul
para a deso bstrucção de v arios rios e lagôaa; n. 149, do
Sr. Francisco Botelho e outros, mandando vigorar o o.
XXII do art. 18 da lei n.
2221, de 30 de dezembro de
1909; la parte da de n. 150,
do Sr.Cardoso de Almeida e
outros, mandando vigorar
os ns. VIII, lettra B, XIV,
XX, lettra A, XXXII do
art. 18 da lei n. 2221, de
30 de dezembro de I 909 ;
n. 15~, do Sr. Francisco Botelho, mandando vigorar o
n. XL do a.rt. 18 da lei
n. 2221, de 30 de dezembro
de 1909; n. 153, do Sr. Rodolpho Paixão e outros, mantendo a rubrica do art. 18
n. XLII! §§ 1" e 2° do
orçamento vigente; n. 154,
do Sr. Pedro Lago e outros,
com modificação da Commissão, autorizando dispen·
di o até 200:000$, P<~ra conclusão de obras do rio Su·
bahé, na Bahia ; 3• e 4"
partes da de n. 155, do Sr.
RilJeiro Junqueira. e outros,
mantendo as autorizações
contidas nu n. XLVII do
art. 18 da lei n. 2221 de
30 de dezembro de 1909 e
no n. XXVI da lei 1145, de
31 de dezembro de 1903;
n. 160, do Sr. Antonio No
gueira, mandando vigor·ar a
lettraC do n. XIII do art. 18
da lei 2221, de 30 de dezembro de 1909; n . 163, do
Sr. Homero Baptista e ou ·
troa, autorizando a desobstrucçi\.o do baixo do B Jtuby
no rio Urugua.y; n. 164, do
Sr. João Vespucio e outros,
dando divel'sas autorizações, sendo a 1a parte com
modificação da Com missão e
sendo rejeitada a. 2" parte ;
n. 168, do Sr. Ba.ltbazar BernarJ ino, mandando "figorar

a Iettra E n. XX do art. 18
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da lei 2221, de :-30 de dezembro de 1909 ; n . 170, do Sr.
Luiz Adolpho e outros, man dantio vigorar a lettra L Jo
art. 16 da lei 2060, de 31 de
dezembro de 1908; o. 171, do
Sr. Costa Marques e outros,
mandando vigorar a 1ettra
B n. XX do art. 18 da lei
2221 de 30 de dezembro de.
1909; n. 172, do Sr. Luiz
Adolpho e outros, mandando vigorar os ns. XIV e
XIX do art. 18 rla lei 2221 ,
de 30 de dezembro de 19,19 ;
o 175, do Sr. Carlos Cavaicauta e outros, com modificação da Commissão, autoriz~ndo a fazer as operações
de cre(lito necessarias para
a reapzação das obras do
porto (le Paranaguá; n. 178,
do Sr. Pereira Nunes e ou ·
tros, autorizando serviços
para a limpeza dos rios Muriahé e Itabapoana; n. 172,
do Sr. Estacio Coimbra, autorizando a abertmla dos
creditas necessarios pàra o~
e s tudo~! e para a desobsteucção do trecho navegavel do \
rio Una em Pernambuco ;
n. 183, do Sr. Mc~ngabeira. \
com modificação da Commissão, autJrizando o di3·
pendio de 150:000$ para a
doso bstrucção do porto de
Cannayieiras e do rio que
liga e~ta cirlade a de Belmonte, e a de 70:000$ par<l
a · desobstrucç?\.o d J rio e
lagôa de Itahype e para a
continuação da abertura du
canal do Banco; sul>stitutivo
da Com missão a de n. 201,
do Sr. Camillo de Hollanda,
mandando que o GJverou
estude a situação de cabotagem nacional e pl'oponba
na proltima sessão do Congres:;o as medidas que julgar
nece~sêf rias; n. 2J2, do 81' .
Ca.logeras, com modificação
daCummissão, autorizando o
prolongamento dc.s ramaes

\

\
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da Estrada de Ferro Central
do Brazil, de João Gomes a
Piranga e de Ouro-Preto a
Ponte-Nova, fa zendo a electrificação do primeiro del ·
les se for j ulgado conveoiento ; 2& parte da de
n. 2;3, do Sr. José Bonifacio
e outros, autorizando a concessio á Companhia Estrada
de Ferro e Colonização Porto
de Souza a Manhuassú, para
electl'itlcação das linhas con·
staotes do decreto n . 7960,
de 14 de abril de 1910, os
fa vores da lei n. 1126, de
15 de dezembro de l\:l03 ;
n. 2J5, do Sr. José Bonifacio
e outro, substitutiva do
n. II lettra B do art. 2·• ;
n.208, do Sr. Raul Barroso e
outros, com modificação da
Commis ão, autorizando e~
tud os para um ramal de estrada de forro, partindo de
Cascadura atê Santa Cruz
atmvessando varias povoações; n. 209, do Sr. EL!uardo
Socrates e ou~ros, autoriZil.ndo a construcção de uma.
EstraJa de Ferro de Barr eira, na Bahia, a. Palma do
Porto de Santo Antonio do
Rio· do Palma em . Gnyaz ;
n . 210, do Sr. Ribeiro Junqueira, fazendo um accrescimo ao n. II do art, 2•;
substitutivo da Commissão
á ~a parte da de n. 211, do
Sr. Araujo Pinheiro e outro~. autorizanJo incorporação á rêde ferro-viaria da
Estrada de Ferro de Santa
CatharinR e a contractar
com P.lla o prolongamento
da linha a tê a fron reira argentina; n. 2 :2, do Sr. Cardozo de Almeida e outros,
autoriz,mJo contracto com a
Brazil Rail way Co. ou com
quem mais vantagens offer ecer para coostrucção de
um rama l de Gorinhos .na
SorocJ. bana até o Salto de
Sete Quedas; n. 213 1 do Sr .
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Il'ineu Machado e outros,
com sub-emendas da Com·
m is,:ão, estabelecendo os
vencimentos do pessoal da
Et~trada de Ferro Central do
Brazil, e dando outras p!·ovidencias; n. 2 14,do Sr. Irineu
Machado, n. 215 do Sr. Pereira Braga e outro e n. 216,
do Sr. Camillo Prates, tam·
bem determinando os venci·
mentos de funcc\unarios da
mesma estrada ; o. 21 8 do
Sr . Alaor Prata e outros,
a utorizando o Governo a
conceder á Companhia Mogyana o seu prolongamento
até Uberaba; n. 220, do Sr.
Jusé Bomfacio, autorizando
r eatudos para o prolongamento da Estrada de Ferro
Central do Brazil até Belém
no Pará; n. 22 1, do Sr. Thom c~ z Cavalcanti. com subemendas da Co m missão, sobre construcçã o de rama.es
ferrcos no Ceará e em P er nambuco ; l ~ parte da. do
o. 2 26, do S'r Serapbico da
Nobrega e outros, autori zando a revisão do c~ntracto
coro a Great Western, de
modo a prolonc;ar·se ,a vial\
ferroa de Picuhy a Jllatos ;
n. 227,do Sr. Sergio Ba\ reto,
autorizando o cont t~acto
para o prolongament9 da
Estrada de Ferro Cent r·al du
Rio Gra.nde do Norte, de
Caicó até o ponto de seu
entroncamento com a rêde
de viação geral do paiz ;
n. 228, do Sr. Anthero Bo·
t elho e outros, com subemenda da Commis ~ão ,auto
r rzando o Governo a entrar
em accõrdo com a Companhia Rêde Sul Mineira para
a cons crucçã.o do p rol onga·
menta do ramal de Campanha até a ma ·gem do rio Sa·
pucahy; n. 229, do Sr. Anthero Botelho e outros, autorizando o Governo a contractar a cunstrucção de um

•
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ramal que, da !in h ~. de T1·es
Corações a Lavrag, vá á cidade de Tres Pontas; n. 232,
do Sr. Panlino de Souza, autorizando a cooces~ão á E&trada de Ferro 1 heresopolis
do prolongamento de linha
até o centro d;~.s jazidas de
minerio de fereo em Minas;
n . 235, do Sr. Sergio Barreto e outros, repl'oduzindo
a antorização constante do
n . XXIII rlo orç:~.mento vigente; n. 238, do Sr. Josino
de Araujo e outros, autori zan do o Governo a entrar
em accórdo com a Ewprez ~t
Viação Ferrea Sul Mineir a.
para o prolonga mento até
Poços Je Ct\ldas do r amal da
Campanha ; n . 240, do Sr .
Alvaro Mundes e out ros, antorizando o Presidente da
Rcpublica a entrar em accôrd o com os governos dos
Esk dus para a liquidação
das di vida::~ dus mesmos á
Uni ão pl'OVC'ni ·ntes de serv içus telograpllic:oa; n. 258 ,
com a sub-emenda a. de
n. 242, concedeudo 45:000$
a maior, de subvenção aonua!, para que se realizem
viageas de navegação nos
EsLados do Maranhão e Piauhy; n. 243, do SI'. Alvaro
Men des e outros, autori·
zanrlo a prorogação por lO
aonos do c,>, ntracto de navegação do rio Parna.hyba ;
n. 244, do Sr . Lyra Castro,
autoi'izando a subvencionar
com 80 :000$ a navegação
de Belém ao Amapá; substt·
tuti.vo d<1 Commissão a de
n. 248, do Sr, AgrippinJ
Aznvedo e outros, autorizando e tudos para uma estrada de ferro que, partindo
da de S . Luiz a Caxias, vá
á margem do Tociintins ;
n. 25 1, do Sr . Mangabeira e
ou tros, cum su h-emenda da
Com missão , autorizando dis·
pendi o de 50 :000$ para a
Çamara,
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conclusão de obras no rio
Jaguaripe; n.253, do Sr. Alvaro Mendes e outros, com
modificação da Commissão,
autorizando dispendio de
200: 000$ para estudos e melhoramentos do porto de
Amarração ; 3.. parte ela
de n. 255, do Sr. Raymundo de Miranda e outros,
autorizando o Governo a contractar a navegação do rio
S. Francisco entre pontos
que determina; n. 256 do Sr.
Pereira Nunes e outros, autorizando o Governo a subvencionar a companhia que
estabelecer o serviço de navegação entre a Capital Federal e diversos pontos do
Estado do Rio, que determina; n. 259, do Sr. Pedro
Mariani e outros, autorizando o Governo a innovar o
contracto que tem com o
Estado da Bahia para a navegação do rioS. Francisco,
nas bn ses que estabelece ;
n. 260, do Sr. Mangabeira e
outros, com 'sub-emenda da
Commissão, subvencionando
com mais 100:000$ a nave1
gação bahiana, aug entado
o numero de viagens 1n. 263,
do Sr. Lyra Castrô~ comi \
substitutivo da Coml'I\issão, ·
que a prejudica, a torizando o Governo auxiliar ao
Pará com 200:000$ para a
desobst1•ucção e dragagem
dos rios que banham a ilha
de Mara.jó; n. 276, do Sr. Paulino de Souza, com subemenda da Commissão, permittindo accôrdo entre o
Governo e o E~tado do Rio '
para a construcção de um
ramal de Portella a Petropolis. O projecto é enviado
a Commissão para ser redigido de accôrdo com o veilcido.-Em 24 vaea imprimir
a redacção para a 3• discussão, n. 248 B.-Em 28 é encerrada a 3.. discussão, de.J?Oi~
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-

DA 'r A

ASSUMPTO

Ü5-

ANDAMENTO

de serem lidas emendas e de
falarem os Srs . Carlos Cavalcanti, Bueno de Andrada,
Eduardo Socrates, Paula
Ramos, Tot•quato Moreira,
que requer que o n. 27 do
art. 2° da lei o. 248 B,
de 1910 seja destacado para
constituir projecto em sepa·
rado, e João Vespucio. São
votadas as emendas, cujo
pa ~ ecer é dado verbalmente
pelo relator, sendo approvadas as de ns. I. do Sr. Euzebio de Andrade, autorizando a reorganização da
·secretaria da viação e das
reputiçõ ~ s delta dependentes ; 2, do Sr. Euzebio de
Andrade e outros, autorizando a prorogacão do contracto com a companh ia de
navegação do Baix:u S. Francisco; 7, do Sr. Alvaro Bote·
lho e outros, autorizando
a regulamentação dos serviços da Estrada de Ferro
Oeste de Mi nas ; 12 , do
Sr. Bethencourt da Silva Fi·
lho e outroa, tlestacando
250:000$ pa1'a abastecimento
de agua á povoação da Pedra, em Guarati ba ; 14, da
Commissão de Finanças, modificando a emenda approvada em 2• sobre vencimentos do pessoal da Estrada de Forro Central do
Brazil ; 15, do Sr. Irineu
Machado e outros, fazendo
um accrescimo nas bases
para a reorganização do serviço da Estrada de Ferro
Central do Brazil ; 16, do
Sr. Irineu Machado, tambem
fa zendo acúrescimo ás bases
dessa r eorganização; 17, do
Sr. Paula Ra mos e outros,
f a z e n d o accrescimo ao
art . 15, § 2• ; i8, da Com·
missão de Finanças, autorizando a coostrucção de uma
estrada para automoveis entre esta Capital e Petropolis; 20, do Sr. Augusto de
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Lima e outros, fazendo modificações no art. 25 da lei
n. 2221, de 30 de dezembro
de 1909 e da lettra D do
n. Xll do art. 35 da lei
1617, de 30 de dezembro de
1906 ; 22, do Sr. José Bonif,tcio e outros, autorizando
a reorganização da 4& divl·
são da repartição de aguas,
esgotos e obras publicas ;
24, do Sr. Agrippino Aze·
vedo e outros, accrescentaodo um artigo sobre caduoidade do cootracto para o
serviço de navegação entre
S. Luiz, Belém e Recife ;
26, do Sr. Lamounier Godot'redo e outros, determ inando
, que a renda das agencias
postaes seja remettida men·
sal mente ás administrações ;
25, do Sr. Paulino de Souza.,
autorizando a construcção do
ramal de Belém a Itagua.hy
e a estudar e ot•çar o de I ta·
guahy á. Barra Mansa. O
projecto é en viado á Com·
missão de 1\cdacção, depois
de declarado prejudicado,
por falta de numero para
votal-o, o requerimento do
Sr. Torquato Moreira.-Em
29 é approvada a redaccão
final, n. 248 C, cuja.l.mpressão é dispensada a r~queri·l '\l
mento do Sr. Paula Ramos.
1!:' enviado ao Senallo. Em 31 o Senado envia á
sancção.
Sanccion3.do por decreto n. 2356, de 31 de de·
zembro de 1910.- (Publicado a f de janeiro de 19tf.)
21 nov .•

249 Redação final do prp- Em. 22 de novembro vae a Da Gommissão
jecto n. 423, de imprimir .- Em 23 é appro- de Redacção.
1906. que faculta ás vado.- E:u 30 é enviado ao
as~ociações que ~e Senado.- Em 28 de dezemfundarem para ps bro o Senado envia á sancção.
fins previstas Ufl.S Sanccionado por deCon ven ções de Gf3- ereto n. 2380, de 31 de denebra, de 22 çle zembro de 1910.- (PubUa!)osto de 1864 e 6 cado a 8 de janeiro de 1911.)
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de julho de 1905, a
acquisição de individualidade jurídica, e dá. outras
providencias.
24 nov..

250 Concede amnistia aos Em. 25 de novembro é en- Do Senado.
insurrectos de posse viado á Commissão de Consdos navio~ da Ar- tituição e Justiça.- O Sr.
mada segundo con- Frederico Borges requer
dições que estabe· urgencia para a sua immelece.
diata discussão e votação.
- Lido o parecer da Commissão de Constituição e
Justiça n. 250 A, entra em
2a discussão e falam os Srs.
Irineu Machado, Germano
Hasslocher, Pedro Moacyr
e Torquato Moreira, que
requet• o encerramento da
discussão.- Depois de falarem os Srs. Bueno de An·
drada e Eduardo Socrates,
ê este requerimento reti·
rado pelo seu autor.- Falam ainda os Srs. Cincinato
Braga, Antunes Maciel e
João de Siqueira, que requer
o encerramento da discussão.- Este requerimento é
approvado.- Em votação
nominal. feita a requerimento do Sr. Irineu Machado, o projecto é appro·
vado por 125 votos contra
23. - São lidas declarações de votos.- O Sr. Germano Hasslocher requer
para o projecto entrar im·
mediatamente em 3• discussão.- Falam pela ordem
os Srs. Irineu Machado e
Eduardo Socrates e, approvado o requerimento, o projacto entl'a em ga discussão.
- Falam os Srs. Monteiro
Lopes e Eduardo Socrates e
é encerrada a ga discussão.
- E' approvado e enviado
á. sancção.
Sanccionado por decreto n. 2280, de 25 de novembro de 1910.- ( Publicado a 26 .)
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21 nov ..

251 Redacção para 3" dia· Em. 22 de novembro vae a Da Coromissão
cussão do projecto imprimir.
de Finanças.
n. 371, de 1909, Pende de ae. discus- (Vide projectos
que restabelece os s ão.
ns. 410, de
vencimentos do pal 908 e 371,
gado r da Delegacia
de l 909.)
Fiscal no Rio Gran·
de do Sul na quantia de 6:000$, sendo
dois terços de ord&·
nado e um terço de
gratificação; e autoriza a abertura
do necessario credito.

22 nov ..

252 Redacção final do pro· Em. 23 de novembro vae a Da Commissão
jecto n. 314, · de imprimir. -Em 30 é appro- de Redacção.
1909, que considera vado.-Em g de dezembro é (Vide projecto
como tendo sido re· o projecto enviado ao Se- n. 184, de
1908.)
formado na data do nado .
seu fallecimento,de Prend e de decisão.
accôrdo com a legislação vigente, o
coronel Francisco
Felix de Araujo.

26 nov ..

\
253 Proroga, novamente, Em. 26 de oovembl'o, estando Da Com missão
a actual sessão le- llObre a mesa e sendo consi- de Constituigislativa até 31 de derado assumpto urgmte, \çãoe Justiça.
dezembro do cor- pe accôrdo com o art. 156,
ren te anno.
do Regimento, en tra em
pi scussão unica, que é · ocerrada. E' approvado \ e
.enviado ao Senado.-Em O
o Senado envia ao PresiP,ente da Republica para a
formalidade da publicação.
Publicada por decreto
p. 2283, de 30 de novempro de 1910.- (Diario Offiçial de 2 de dez embro.)

\

26 nov..

254 Manda aronistiar os Elm. 26 de novembro é jul· Do Sr. Eduardo
roilitares ecivis que ~ado objecto de deliberação Sor.rates.
tomaram parte no fl enviado á Commissão de
bombardeio de Ma- ponstituição e Justiça .
\
náos e na deposição Pende de parecer.
do governador do
Estado do Amazonas, coronel Antonio Clemente Ri·
beiro Bittencourt,

DATA

-119o

~

r:l

z~

A.SSUJI!PTO

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

20 nov .•

255 Regula a concessão do E:m. 26 de novembro vae a Do Sr. Aft'onso

26 nov..

256 Redacção para 3.. dis· Ern 28 de novembro vae a Da Commissão
cussão do projecto imprimir. - Em 14 de de- de Finanças.
u. 381, de 1909, que zembro é encerrada a 3• diaautoriza o Governo cussão. -Em 15 é approa rever o processo vado, bem como a redacoão
da aposentadoria final n. 256 A, cuja imconcedida por de- pressão é dispensada a recreto de lO de agos- querimento do Sr. Tavares
to de 1894 ao enge- Cavalcante. - Em 16 é ennheiro civil Paulo viado ao Senado. -Em 22
Emílio Loureiro de o Senado envi a á sancção.
Andrade.
Sanccionado por decreto n. 2353, de 30 de
dezembro de 1910 . - (Pu blicado a 1. janeiro de 1.91.1..)

26 no v..

257 Redacção para 3.. dis· E:m. 28 de novembro vae a Da Co~missão
cussão do substitu- imprimir. -Em 14 de de- de Fmanças.
tivo da Com missão zembro é encerrada a 3a disdo Fin anças, appro· cussão. -Em 15 é appro·
vado em 2.. , do pro· vado, bem como a redacção
jecto n. 243, de final n. 257 A, cuja im1909, mandao i o pressão é dispensada a reconsiderar avulso o querirnento do Sr. r\'abuco
professor ou lente de Gouvêa. - Em 16 é euque tiver 25 annos viado ao Senado.
de e.ffectivo serviço Pende de decisão.
no magisterio ou
que attingir a 65
ano os de idade, com
20 ano os de serviço,
e dando outras providencias.

26 nov •.

258 Autoriza o Presidente E:m. 28 de novembro vae a Da Commissão
da Republic a a imprimir. - Em 14 de de- de Finanças.
abrir ao Minist.erio zembro é encerrada a 2•
da Guerra o credito discussão. - Em 15 é apde 900 :000$, sup- provado, com dispensa de inplementar á ver ba tersticio para a 3" discussão
n. 8 do art. 11 da a requerimento do Sr. Raylei n. 2221. de 30 mundo de Miranda. -Em
de dez emb t'O de 16 é encerrada a 3a diSCUS·
1909, afim de occor- são e approva.do. - Em 18
rer ao pagamento vae a imprimir a redacção
de soldos, etapas e final n. 258 A. - Em 19

premio de viagem
aos alumnos dos institutos de ensino
superior.

imprimir o parecer da Com- Costa.
missão de Instrucção Pu- (Vide projecto
blica sobre o prejecto n. 213, n. 213, de
de 1908.
1908.)
Pende de ~a diSCUS·
são,

-
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------1----1--------------gratificações a ofileiaes até o fim do
corrente anno.

é approvada. -Em 21 é o
projecto enviado ao Senado.
- Em 24 o Senado envia á.
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2308, de 26 de dezembro de 1910.-(PubUcado a 31.)

28 nov ..

259 Autoriza. o Presidente E:rn 28 de novembt•o é ju1- Do Sr. Durlrte

23 nov ..

260 Autoriza o Presidente E:rn 28 de
vae a Da Commissão
da Republica a imprimir.-Em l4de de- deFinanvas.
abrir ao Ministerio zembro é encerrad~ a 2a 1
da FazPnda o cJ•e- discussão.- Em 15 é a ppro- \
dito de 119:259$258, vsd o, com dispensa d.e inouro, supple.mentar tersticio para a 3a discussão
á. verba n. 11, do a requerimento do SI'. Rayart. 37 da lei n. mundo de Mil·anda.. - l~ m
2221, de 30 de de
16 é encerrada a 3a dis us
zembro de 1910, são e approvado. -Em 18
afim de occorrer ao Vfle a imprimir a. redacção
pagamento de des- final n. 260 A. -Em 19 é
pezas com o forne· approvada. -Em 21 é o
cimento de notas pro.iecto enviado ao Senado.
feito pelo Ameri · - Em 25 o Senado envia á
can Bank Note sancção.
Company.
!Sanccionado por decreto n. 2324, de 28 de
dezembro del910.- (Publi-

da Republicaa.man- gado objecto de Jeliberação
dar levantar em e enviado á. Commissão de
testemunho cie re- Finanças.
conhecimento da. Pende de pa1.•ecer.
Nação Brazileira,
um monumento na
Escola Naval ou no
Arsenal rle Marinha
desta Capital, em
honra ao comman- 1
dante Baptista das
Neves e seus dignos
companheiros, e autoriza a dispender,
para o referido fim,
até a quantia de
100:000$000.

de Abreu e
outros.

no~mbro

cado a 30.)

23 nov ..

261 Autoriza o Presidente Exn 28 de novembro vae a Da Commissão.\
da R o publica a imprimir.
deFinauças
abrir ao Ministerio Pende de 2 .. discusdo Interior, o ore- são.
dito de 3:723$484,
supplementar á
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verba n. 25, do art.
2° da lei n. 2221,
30 de dezembro de
1909, afim de occorrer ao pagamento,
até o fim do corrente anno, das despezas com accresci ·
mos do voncimen·
tos a lentos, substi·
tutos e professores
da. Escola Polytechnica.
17 out..

262 Autoriza o Poder Exe· E:m. 28 de novembro vac a ·Da Commissão
cutivo a abrir o imprimir, com parecr r da de Instrucredito de 4: 200$, Commissão de Finanças. cção Publica.
ouro, afim de occor- Em 16 do dezembro é enrer á despeza com cerrada a 2a discussão.-Em
o premio de viagem 19 é approvado, com disconferidu pela Coa- pensa de interstício para a
grcgação da Facul· 3a. discussão a. requerimento
dade de Direito do do S1·. Cunha Machado. Recife ao bacharel Em 20 é encerrada a 3.. disFrederico Castello cussão. -Em 27 é approvado, bem como a redacção
Branco Clark.
final n. 262 A, cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Cunha
Machado. - Em 28 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.

26 nov..

263 Autoriza o Presidente E:m. 28 de novembro vae a. Da Commissão
de Finanças.
da Republica a imprnmt•.
abrir ao Ministerio Pende de ~a discusda Fazenda o cre- s.ã.o.
dito extraordinario
de 22: 896$773, para.
pagamento de ordenados do porteiro
da Thesouraria de
Fazenda dePernam·
buco, Alexandre Al·
ves de Mendonça, no
período decorrido
de 9 de julho de 181H
a 8 de agosto do
corrente anno.

24 nov..

264 Redacção final do pro- E:m. 28 de novembro vae a Da Commissão
jecto n. 82 B, de imprimir. - Em 29 é ap· de Reda.cção.
1909, que autoriza provada e enviado o projeo Preside.ate daRe· cto ao Senado em 30.- Em
publica a conceder 14 de dezembro o Senado
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---------1-----------------------------------1-------sem monopolio, favores á em preza ou
ás emprezas que se
organizarem, para
junto das minas ou
dos portos de mar,
explorar a industria siderurgica,
nos termos que determina.

devolve com emendas, o
projocto á. Camara. sendo
enviado, em 16, á.s Commissões de Obras Publicas e de
Finanças. - Em 23 vão a
imprimir os parece1•esdessas
duas Commissões sobre as
emendas do Senado, n.
264 A.-Em 26 é encerrada
a discussão unica das emendas do Senado, depois de
falar o Sr. Eduardo Socra·
tes. -Em 27 são approvada.s as emendas do Senado, indo o projecto á. Com·
missão de Redacção . - Em
28 vae a imprimir a redacção final n. 264 B, que é
approvada, por ter sido essa
impressão dispemada a reqperimento do Sr. Palma.
--Em 31 é enviada á sanCQão.
S~nccionado por de·
ereto n. 2406, de 11 de janeiro de 1911.- (Publicado
a 19.)

26 nov.,

265 Autoriza o Presidente Erp. 28 de novembro vae a Da Com missão
da Repu blica a i~primir. - Em 14 de de· de Finanças.
abrir ao Ministerio z~mbro é encerrada a_ 2a ,
da Viação e Obras discussão.-Em 15 é appro·
'
Publicas, o credito v<1do, com dispensa de ip·
de 3.419:634$741, tersticio para 3a discuss~o
supplementar á. a requerimento do Sr. Ho~;
verba n. 6 do art. norio Gurgel. -Em 16 é
17 da lei n. 2221, e.qcerrada a sa. discussão e
de 30 de dezembro approvado. -Em 17 é apde 1909, para paga- provada a redacção final
mento aos opeea- n. 265 A, cuja impressão
rios, jornaleiros, é ~ispensadaa requerimento
diaristas e traba- do. Sr. Irineu Machado.lhadores da Es- Er,o 19 é enviado ao Senado.
tra.da de Ferro Cen- - Em 26 o Senado envia á.
trai do Brazil.
sancção.
'
Sanccionado por decreto n. 2329, de 28 de dezembro de 191 O.- (Publi-

7 out...

266 Autoriza o Presidente En1 28 de novembro vae a Da Commissão
da Republica a pro- irqprimir, com parecer e de Diplomamover uma oonfe- emenda substitutiva da cia e Trarencia internacio- Commissão de Finanças.
tados.
nal americana, que Pep.de de ~a discus-

caçlo a 30).

são.
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deverá adoptar medidas efHcazes em
beneficio dos produ·
ctores de café e que
tenham por fim
combater a crise
que a:ffecta. ~q uelle
ramo de riqueza dos
paize3 americanos,
interessados na
quella industria de
accôrdo com a resolução approvada
pela 3.. Conferencia
realizada no Rio de
Janeiro em 1896, e
dá out,ras providencias.
26 no v..

267 Autoriza o Presidente E:m. 28 de novembro vae a Da Commissão
da Republica a imprimir. -Em 14 de de- de Finanças.
abrir ao Ministerio zembro é encerrada a 2..
da Guerra o era- discussão. - Em 15 é aprodito especial de vado, com dispensa de in300:000$ para ac· tersticio para a 3& discussão
quisição de mobi· a requerimento do Sr. Roliario, adaptação do1pbo Paixão. -Em 16 é
de predio e mais encerrada a 3• discussão e
despeza~ com ores·
approvado. -Em 18 vae a
ta.belecimento de imprimir a redacção final
companhias de n. 267 A. - Em 19 é apapren Jizes milita- provada.-Em 21 é o projeres em Ouro Preto, cto enviado ao Senado.-Em
Goyaz, Belém e 26 o Senado envia á. san·
Porto Alegre.
cção.
Sanccionado por decreto n. 2334, de 28 de dezembro de 1910.- (Publicado a 30.)

26 nov..

258 Autoriza o Presidente E:m. 28 de novembro vae a Da Com missão
da Republica a imprimir. -Em 14 de de- de Finanças.
abrit• ao Ministerio zembro é encerrada a 2..
da. Fazenda o cre- discussão. -Em 15 é appro·
dito extraordinario vado com dispensa de interde 11:147$128, afim sticio para. 3a discussão a
de indemnizar o co· requerimento do Sr. Rayfre de orphãos de mundo de Miranda. -Em
igual quantia pel'
16 é encerrada a ga distencentHaos meu o cussão e approvado. - Em
res Manoel e Bruno, 18 vae a imprimir a rodafilhos de Manoel cção final n. 268 A. -Em
Joaquim de Oli- 19 é approvada ;~. reda.cção
veira.
final.- Em 21 é enviado ao
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Senado. -Em 26 o Senado
envia á s11ncção.
Sanccionado por decreto n. 2358, de 31 de dezembro de 1910.- (Publicado a 3 de janeiro de 1911.)
26 nov .• 269

Autoriza o Presidente Em 2il de novembro vae a Da Commissão
da Republica a imprimir.- Em 14 de de- de Finanças.
abrir, ao Ministerio zembro é encerrada a 2"' dis ·
da. Fazenda, o era- cus ~ão.- Em 15 é appro·
dito de 133:543$259, vado, com dispensa de in·
para occorrer ao tersticio para a 3"' discussão
pagamento de di- a requerimento do Sr. Ray·
vidas de exercícios mundo de Miranda.- Em
findos, do Ministe- 16 é encerrada a go. dis·
rio do Interior.
cussão, depois de ser offerecida uma emenda. E' adiada
a votação até que seja dado
parecer sobl'e a emenda.
Pende de parecer.
1

29 nov .. 270

Concede a. pensão de ~:J.rn 29 de novembro é jul- Do Sr. Luiz
100$ mensaes ás gado objecto de deliberação Adolpho e
viuvas, na falta e enviado á Commissão de outros.
destas, aos filhos e Finanças.
filhas menores ou Pende de parecer.
irmãs vi uvas dos
.\
officiaes inferiores
\
e praças mortas em
,
seus postos durante
\
a recente subleva1• \
ção naval.

h·,

29 nov.. 271

Manda pagar, em do- EDl. l?9 de novembro é\ ul- Do' Sr. Luiz
bro, as pensões de gado objecto de deliberação Adolpho e
meio l:loldo e mon- e enviado á Commissão da outros.
tepio, a que tive- Finanças .- Em 19 de derem direito, pela zembro vão a imprimir o
legislação em vigor parecer e um substitutivo
ás viuvas e filhas da Commissão de Finanças,
dos officiaes da Ar· n. 271 A . - Em 27 é enmada m o r tos no cerrada. a l"' discussão e
c um p r i m e n t o approvado, com dispensa de '~
do dever, na re- inter.:;ticio para a 2"' arevolta de 23 de no- querimento do Sr. Irineu
vembro.
Machado.- Em28 é encerrada a 2a discussão, depois
de lida uma emenda.
Pende de parecer.
\

80 nov .. 272

Autoriza o Presidente EDl. 1 de dezembro vae a Da Commissão
da Republica a imprimir.- Em 14 é en- de Finanças.
abrir ao Ministerio cerrada a 2.. discussão.. da Agricultura, In· l!:m 15 é approvado, com
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dustria e Commer- dispensa de interstício para.
cio o credito ex- a 3" discussão a requeritraordiuario de menta do Sr. Raymundo
191:161$953 , para. de Miranda. - Em 16 é en·
attender ao pagi:.l.- cerrada a 3a discussão e
mento de obras e approvado. -Em 18 vae a
acquisição de mo- imprimil· a redacção final
biliario, e o credito n. 272 A.- !1m 19 é approde 712:300$ , supple- vada. -Em 21 é o projacto
mentar ás vet·bas enviado ao Seoado.-Em 2à
ns. 1, 2, 4, 6 e 7 do o Senado envia a sancção.
art . ~9. da lei n. Sanccionado por de2221, de 31 de de· ereto n. 2314, de 27 de dezembro de 1910.- (Publizembro de 1903.
cado a 29.)

28 set.. 273

Concede ao auxiliar Em 1 de dezembro vae a Da Commissão
de escripta da Im- imprimir, com parecer e do Petições e
prensa Nacional , emenda da Commissão de Poderes.
Paulo Lins Corrêa Finanças.
de Oliveira, um Pende de discussão
anno de licença, unica..
com dous terços dos
vencimentos que
percebe, para tra·
tarde sua saude.

21 nov •• 274

Manda considerar, Em 1 de dezembro vae a Da Commissão
com o soldo pol' in- imprimir, com parecer e de Marinha. e
teiro , da respectiva emenda da Commissão de Guerra.
patente, a reforma Finanças.- Em 16 é euconcedida ao ca pi · cerrada a 2.. discussão.tão-tenen te da. Ar- Em 19 são approvados o
mada., Alvaro Au· pt•ojecto e a emenda auto·
gusto de Carvalho. riz<mdo a abertura do c1•e ·
dito necessario á execução
da presente lei.- Em 20
vae a imprimir a redacção
para a 3a discussão, n. 274
A.- Em 24 é encerrada a
3" discussã,o e approvado,
bem como a redacção final
n. 274 B, cuja impressão
é dispensada a requeri·
mento do Sr. Eduardo So·
crates.- Em i!6 é enviado
ao Senado.
Pende de decisão.

30 nov . • 275

Autoriza o Governo a Em I de dezem bro vae a. Do Sr . Fran
fazer acquisição da imprimir o parecer da Com- cisco Porcasa onde nasceu missão de Finanças sobre o tetla e ou
Benjamin Consta.nt, proj ecto n. 376, de 1909.
tros.
em Nictheroy, para Pende de 1• discus ·
.nolla fundar a Es- são.
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cola Profissional de
Aprendizes Artifl.ces do Estado do
Rio de Janeiro.
1 dez .. 276

Manda conceder á Em 1 de dezembro ê jul- Do Sr. Affonso
C o opera ti v a gado objecto de deliberação Costa.
dos Funccionarios e enviado á Commissão de
Publicas de Per- Finanças.- Em lO vae a
nambuco os favores imprimir o parecer dessa
conferidos pela lei Com missão n. 276 A . n. 2124, de 25 de Em 15 é encerrada a 1" disoutubro de 1909, á cussão.- Em 16 é appro
Associação dos Fun- vado, com dispensa de inccionarios Publicas tersticio para a 2" diaCivis e ao Montepio cussão a requerimento do
Geral de Economia Sr. Affonso Costa.- Em 17
dos Servidores do é encerrada a 2"' discussão.
Estado, com séde
Em 19 é approvado.no Rio de Janeiro. Em 21 é encerrada a 3" discu~são.- Em 27 é approvado.- Em 29 vae a imprimir a redacção final
1

-

n.

2~6

B.

Pende de discussão
da redacção final.

.

\

30 nov .• 277

1 dez..

Manda equiparar, Em 1 de dezedtbro é julgado Do Sr. Rogerio
par& todos os effei- objecto de deliberação e en· de Miranda e
tos, o quadro dos viado ás Commissões\le Ma- 1 outros.
cirurgiões dentistas rinha e Guerra e de Fi- \
do Exercito ao qua- nanças.
\
dro dos pharmaceu- :Pende de parece•
ticos, e dá outras res.
· \
providencias.
\

278 Manda elevar o or- :,Em 1 de dezembro ê jul- Do Sr. Paulo
denado do director gado objecto de deliberação de Mello e
da Escola de Apren- e enviado á Cornrnissão de outros.
dizes Artífices a Finanças.
4:800$ e a gratifl- jl?ende de parecer.
'
cação a 2:400$, an·
nualmente.

30 nov .• 279

Manda conceder aRogaciano Pires Teixeira, conferente
da Alfandega do
Rio de Janeiro, o
favor de se lhe contar, pa.ra todos os

1 de dezrmbro vae a Da Commlssão
imprimir.- Em l1 é en- de Finança.s. \
cerrada a 2" discussão, depois de falar o Sr. Bueno
de Andrada.- Em 19 ê
approvado.- Em 21 é encerrada a 3" discussão.-

~In
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effeitos, o tempo Em 27 é approvado, bem
que medeou de 3 de como a redacção final n. 279
novembro de 1894 A , cuja impressão é dis ·
a setembro de 1895, pensada a requerimento do
correspondente Sr . Simeão Lea.l.- E' ena sua demissão do viado ao Senado.
cargo de conferente l?ende de decisão.
da Alfandega da
Bahia, como si fosse
reintegrado nesse
cargo, por elfeito
da nomeação que
vigora.
30 nov .• 280

Autoriza o Presidente En1. 1 de dezembro vaa a Da Commis~ão
da Repu b li c a a imprimir.- Em l4 é en- de Finanças.
abrir ao Ministerio cerrada a 2" discussão.do Interior, o cre- Em 15 é approvado, com
dito da 200:000$, dispensa de interstício para
supp1ementar, para a 3" discussão a requeriattender ao paga- manto do Sr. Raymundo de
manto de despezas M1randa.- Em 16 é encom as diligencias cerrada a 3" discussão e
policiaes, até o fim approvado.- Em 18 vae a
do corrente anno. imprimir a redacção final
n. 280 A.- Em 19 éapprovada.- Em 21 é o projecto
enviado ao Sanado. - Em
24 o Senado envia á sancção.
S anccionado por decreto n. 2347, de 28 de dezembro de 1910.- (Publicado a 30.)

2 dez •. 281

Manda elevar aEnt 2 de dezembro éjul-Dos Srs. Fer7:800$ annuaes os ga.do objecto de deliberação reira Braga
vencimentos dos e enviado á Cvmmissão de e Candido
assistentes das ca- Finanças .
Motta.
deiras de clínica da Pende ae p a recer.
Faculdade de Medi·
cina do Rio e da
Bahia e dos preparadores dessas Faculdades, da Escola
Polytechnica e da
Escola de Minas de
Ouro Preto, e auto·
riza a a b e r t u r a
dos necessarios creditas.

2 dez .• 282

Fixa a despeza do Mi· E In 2 de dezembro vae a Da Com missão
nisterio da Agri- imprimir.- Em 7, em de Finanças,
•
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sessfio nocturna, entra em 2a
discussão. são lid:J.s emendas e falam os Srs . José
Maria e Barbosa Lima.
-Em 8, em sessão noctui·na, são lidas emendas e
falam os Srs. Bulhões Ma.rcial e Bueno de Andra.da.Em 12 sã.o lidas emendas e
é encerrada a 2• discussão,
ficando adiada a votação até
que seja dado parecer sob1'e
as emendas.-" Em 15 vae a
imprimir o parecer da Commissão de Finanças, n. 282
A, sobre as emendas.Em 18 é encerrada a discussão uoica do parecer e
approvado, bem como as
emendas: n. 1, do Sr. Pedro
Lago e outros, subvenci onando com 50:000$, á. Es·
cola Commercial da Bahia ;
n. 2, do Sr. An tonio Nogueira, mantendo a verba
de 120:080$, pal·a subvenção do Mu.zeu Commercial
do Rio de Janeiro; n. 6, do
Sr. Carlos OCl>valcanti e outro, com modificação da
Cummissão, autorizando a
nomeação de mais U'{lla professora nas escolas df\ apren.!
dizes artífices cujo ~umero 1
de alumnos exceder d~ 100 ; ,
n. 7, do Sr. Carlos G~rcia
e outros, com modifi cação
da Commissão, autoriz· .ndo
a concessão de cinco premios de 10:000$, em cinco
annos, para os particulares
e emprezas que exportarem
aonua1mente para o estrangeiro 10.000 metros cubtcos de madeira de lei ; n. 8,
do Sr. Carlos Garcia e outros, com modificação da
Commissão, autorizan do a
auxi.liar ao Dr. J. Carlos
Tra vassos com 30:000$,
para a publicação de sua
obra «A pesca e os peixes
na costa do Bra.zil» ; n. 10,
do Sr. BfJthencourt d<t Silva
Fllho, augmentando a. verba

•

\
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- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1- - -- - «material» da Directoria
GeraldeEstatistica; n. 13,
do Sr. Carlos Garcia e outros, consignando 2.600:000$
para pagamento do pessoal
e mais serviços do recenseamento geral da Republica; n. 14, do Sr. João
Vespucio e outros, concedendo favores ás ferro-vias
que ligarem as sédes das
minas de carvão a portos e
estações; n. !5, do Sr. Paula
Ramos, mantendo o credito de 900:000$, paea pagamento de subvenção á Estrada de Ferro de Santa Catharina; n. 19, 1• parte, do
Sr. Christino Cruz e outros
augmentando as verbas
«Pessoal e ma.terial» pal'a
creação de inspectoriasagricolas em di versos Estados;
n. 21, do Sr. Duarte de
Abreu, autorizando o G..;verno a fazer a revisão de
todos os serviços creados
no Ministerio ela Agricultura; n. 22, elevando a
1!0:000$, a verba Jt•, lettra
O - Eventuaes ; n. 27, do
Sr. Chri~tino Cruz e outros,
1" e 2" partes e modificação
da. C.>mmissão á J• parte,
appar~hando o Governo
com um credito para arestituição de despezas com a
introrlucção de animaes reproductures ; n. 28, do
8r. Nabuco de Gouvêa e
outros, considerando elfectivos os actuaes medicas
ext.raordinarios da Hospedaria de Irnmigrantes da
Ilha das Flores ; n. 3u do
Sr . C•JSta Marques c outros,
augrnentando dr1 40:000$, a
verba respectiva para a reconstrucção do proprio nacionn.! em que está installada a Inspectoria Agrícola
em Cuyabá; n. 31, do
Sr. Be Lhencourt da. Silva.
Filho e outros, com modificação da Commissão, a.utori·
Camara

9
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zando o dispendio de 30:000$
para que sejam adquiridos
exemplares da planta da cidade do Rio de Janeiro organisada pelo ~o tenente
Francisco Jaguaribe Gomes
de Mattos, n. 35, do Sr. Josê
Maria e outros, autorizando
o Governo a avocar o Instituto Agrícola de S. Bento
das Lages e a nelle installar
urna e~cola mêdia ou theorico-pra.tica; n. 37, do
Sr. Bueno de Paiva e outros, accresceota.ndo diversas disposições aos arts . 2°
e 6• do projecto ; n. 39, do
Sr. João Simplicio e outros,
com modificação da Com·
missão, fazendo transferencias de verbas ; n. 42, do
Sr. João Simphcio e outros,
mandando auxiliar com
100:000$,
as exposições
agro-pecuarias e as exposições - feiras; n, 43, do
sr . Christino Cruz e outros,
mantendo a ' subvenção de
60:000$, áS ciedade Nacional de Agricultura ; n. 44,
do Sr. João Simplicio e ou~
tros, fazendo transferencia
de verba; n. 50, do Sr. José
Bonifacio e outros, com mo-1 \~
dificação da CommissãÇJ, autorizando o dispendio de
12 :000$, para a publicação
da Brazilian Engineering
and Mining Review; n. 58,
do Sr. Epaminondas Ottoni
e outros, autorizando a
construcção da usina de que
trata a clausula X do deereto n. 8414, de 7 de dezembro de 1910; n. 71, do
Sr. Josino de Araujo e outros, instituindo lO premias
de 15 :000$, para os criadores que dentro de cinco
annos provarem ter criado
mais de 200 cavallos que se
prestem a remonta do Exercito; n. 83, do Sr. Bueno
de Pai.va, augmentando a

verba 11",

l~ttra.

O para

~
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pagamento de dactylographos ; n. 84, do Sr. José
Ba ni!acio, consignando
5:000$ , para acquisição de
ovulos de bicho de seda; do
Sr. Duarte de Abreu, subvencionando com 20: 000$,
á Escola de Commercio do
Externato Aquino.- O projacto é enviado á Commissão para ser redigido de
a.ccôrdo com o vencido.Em 19 vae a imprimir a redacção para a 3• discussão,
n. 282 B.- Em 21 é encerrada a 3• discussão, depois de serem lidas emendas.
-Em 23 vae a imprimir o
parecer da Commissã.o de
Fi oanças sobre as emendas,
n. 2820.- Em 24 é encerrada a discussão unica
do parecer e approvadas as
emendas n. l, do Sr. Raymundo de Miranda e outr·os.
modificando o a.rt. go do
projecto; n. 2, do Sr. João
Simplicio, supprimindo o
art. 7° ; ns. 3 e 4, do Sr. João
Simplicio e outros, modifican•' <il e transportando verbas; ns. 7 e 8, do Sr. Chr.stino Cruz e outros, destinando 200:000$, para o serviço de
transporte de reproductores
dentro do paiz e determinando que cada criador não
possa importar dentro do
exercício mais de lO animaes de raça de cada especie; n. 11, do Sr. Carlos
Garcia, modificando as verbas das lettras C e D do
n. 7 do art. 1°; ns. 12, 13.
14 e 15, do Sr . Bueno de
Paiva, modHlcando e substituindo artigos, consignando
40.000 francos para a representação do Brazil no Insti·
tuto Internaci onal de Agricultura de Roma, dispendendo a quantia precisa
para o encerr•arnento dos
trabalhos da Commissão de
Expansão Economica. do

OBSERVAÇÕES
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Brazil; sub-emenda do
Sr. Francisco Veiga a. de
n. 19 (2" parte), modificando
o art. 15; n. 20, do Sr. Mello
Franco, autorizando o Governo a entrar em accôrdo
com o Estado de Minas,
para o estabelecimento de
uma enfermaria veterinaria
e posto de observação na
Fazenda do Leitão; ns. 23,
24, 25 e 27, do Sr. Estacio
Coimbra., determinando que
seja no Recife uma das inspectorias do serviço de veterinaria; que seja em Per·
nam buco uma das estações
experimentaes de ca.nna de
assucar; que seja em Pernambuco um dos aprendizados agrícolas; que seja
em Pernambuco um dos seis
Campos de Demonstração;
n. 28, do Sr. Christino Cruz,
mandando insta llar no Maranhão um aprendizadoagricola.-lg!l~lmente approvado
o project@, é enviado~ Commissãv de Redacçào. - Em
26 é approvada a redacção
final, n. 282 D, cuja\ impressão é dispensada a re·
querimento do Sr Bueno de
Paiva, sendo o pr jacto en
viado ao Senado.-Em 31 o
Senado envia á sancção.
Sa.nccionado 'por decreto n. 2356, de 31 de dezembrode I 910.-(Publicado
a 1 de janeiro de 1911.)
1 dez .. 283

Manda. contar para EDl. 2 de dezembro é en- Do Senado.
todos os e!Ieitos, ao viado á. Com missão de R'ithes ... ureiroda pom- nanças.
,
missão Fiscal das Pende de p a recer .
Obr..ts do Podo do
Rio de Janeiro, Gaspar do Rego ,Monteiro,otempodeserviço que menciona..

2 dez •• 284

Autorizao Presidente En~. 3 de dezembro vae a Da Commi~síi.o
da Republica a imprimir.
de Finanças.
mandar pagar ao P ende de 2a discusDl'· .Antonio Carlos são.
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Ribeiro de Andrada
Machado e Silva
.Tunior e outros, fi .
lhos e unicos herdeiros do Dr. Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e Silva, os juros da móra a que
foi condemnada. a
Fazenda Nacional,
por sentença da. jus·
tiça federal de São
Paulo e confirmada
por 11.ccordão do Supremo Tribunal Federal, e autoriza a
abertura do necessario credito.
28 nov •. 285

Orça a Receita Geral E:m. 3 de dezembro vae a im-Da Commissã.o
da Re~u~lica para primir.-l!:m 7, em sessão de Finanças.
o exercw10 de 1911. nocturna, entra em 2'- discussão, são lidas emendas e
fala o Sr. Honorio Gurgel.
- Em 8, em sessão nocturna são lidas emendas,
sendo apoiadas umas e não
apoiadas outras, e falam os
Srs. Irineu Machado, pela
ordem e sobre o projecto e
Barbosa. Lim~. pela ordem.
-Em 12 é encerrada a discussão do art. Lo . - Sobre o
art. 2° f<tla o Sr. Correia Defreitas, sendo a. sua discussão
encerrada, bem como os demais artigos do projecto,
ficando adiada a votação
até que seja da.do parecer
sobre as emendas.- Em 15
vae a imprimir o parecer
da Commissão de Finanças\
n. 285 A, sobre as emendas.
-Em 17 é encerrada a discussão unica do parecer e
approvado o projecto em 2•
discussão, bem como as seguintes emendas: substitu- 1
tiva da Uommissão de Finanças as de ns . 2 a 19, sobre loterias ; n. 44, do Sr.
Raymundo de Miranda, concedendo isenção de direitos
ao material necessario a
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uma em preza que explore a
industria da pesca eto. n. 54,
do Sr. Seraphico da Nobrega, concedendo isencito
de dirflitos para o material
importado para as obras da
Misericordia da Parahyba. ;
n. 58, do Sr. José Bezerra,
fazendo modificações e accrescimos na alinea 11 do
art. 19 e na alínea 1• do
art. 10; n. 70, da Commissão
de Finanças, accrescentando
no art. 1• duas rendas e
accrescenta.ndo palavras em
diversos outros artigos; substitutiva da Commissão de
Finanças, a de n. 71, do
Sr. Honorio Gurgel,determinando que a. visita de en trada poderá ser feita até
9 horas da noite em todo os
portos da Republica, mediante as condições que o
Governo estabelecer; n. 72,
do Sr. Honorio Gurge1,
com modificações da Caromissão de Finanças, determinando 'que os navios que
entrarem nos portos da
Republica para refrescar,
receber mantimento$, \ tomar apenas passageiros,
carvão, deixar ~aufragos,
doentes, ou arrillados, pagarão duas libras como imposto uni co ; n. 73) do Sr.
João Vespucio e outros, que
é destacada para constituir
projecto em separado; n, 78,
do Sr. Honorio Gurge!, sobre despacho na Guardamória das embarcações ~n·
tradas em domingos; n. 83,
do Sr. Galeão Carvalhal e
outros, determinando que o
tcarrant pagará. o sello fixo
de 300 rs. quando for endossado pela primeira vez ;
n. 84, do Sr. Balthazar Bernardino, relevando uma
prescripção em que incorreu o bacharel João CurVfllio Calvacauti; n. 86, do
Sr. Ta vares Cal vacanti e ou-
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---1- --------1-----------r-----tros, autorizando a revisão
da consolidação das Leis das
Alfandeg-as e Mesas de Rendas; n. 87, do Sr. Euzebio de
Andrade, com modificação
da Commissão de Finanças,
&obre a applicação do que
for arrecadado nos portos
cujas obras não tiverem sido
iniciadas; n. 91, do Sr. Ribeiro Junqueira e outros,
elevando a 20 rs. por litro
o imposto de consumo sobre
as bebidas alcoolicas e reduzindo a 10 rs. o imposto sobre o sal; n. 101, Ja. parte,
do Sr. Luiz Ado1pho, man·
dando vigorar o art. 6° da
lei 1144, de 30 de dezembro de 1903; n. 109, do Sr.
Honorio Gurgel, que é destacada para constituir projacto em separado; n. 114,
do Sr. Vespucio e outros,
fazendo um accrescimo ao
art. 1" n. 17, sobre taxa es·
pecial para telegrammas ;
n. 115, do Sr. João Vespucio
e outros, estendendo a taxa
suburbana telegraphica de
500 rs. até 20 palavras a
qualquer Estado, entre sua
capital e seu porto de mar;
n. ll7,doSr. Honorio Gurgel, com modificação da
Commissão de Finanças, determinando as taxas pelas
cartas de saude ; ns. 119 e
120, do Sr. Homero Baptista,
isentando do sello proporcional a constituição de bancos
hypothecarios e agrícolas e
os debentnres por elles emittidos, e accrescentando ao
art . 1• a renda do eáes do
porto do Rio de Janeiro ;
ns . 121 e 129, do mesmo Sr.
deputado, fazendo sccrescimo e modificando a redacção de diversos dispositivos do projecto.-Este volta
á Commissáo, afim de ser
redigido de accOrdo com o
vencido. -Em 18 vae a imprimir a redscção para a 3'.
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discussão.- Em 20 é encerrada a 3• discussão, de~
pois de serem lidas emendas, ficanrlo adiada a votação até que seja dado parecer sobre essas emendas.
- Em 22 vae a imprimir o
para.cer sobre as emendas,
n. 285 E . - Em 23 é encerrada a discussão unica
do parecer, depois de falar
o Sr. Alvaro Botelho.São approvadas emendas :
substutiva da Commissão a
de n. I, do Sr. Bethencourt
da Silva Filho, mantendo
os beneficios concedidos pelo
contracto das loterias ; I &
parte da de n. 2, do Sr. José
Carlos, sobre subvenção ás
Ligas Marítima Brazileira e
Brazileira contra a Tuberculose; n. 3, do Sr. Alvaro
Botelho e outros, modificando o art. 35 lettra A
n. 16, de forma a ter a
Santa Casa de Misericordia
de Lavras 22·000$ ; n. 7,
do Sr. Marcell(\ Silva, dando
10:000$ ao Gover1no de Goyaz
para manter um collegio
em S. José de Tocantins ; '
n. 8, do Sr. Betbeucourt da
Silva Filho,con temp!an~o na
distribuição de quotas com
20:000$ o Jardim Zoologjco
da Capital Federal ; n. 9, rto
Sr. Paula Ramos, contemplando na mesma distribuição a Liga Operaria de
Florianopolis com 4:000$ e
o Hospital de Lages, com ,
4:000$; n. lO, do Sr. Calogeras, contemplando na
mesma. distribuição a Santa
Casa de Misericordia de
Pontll Nova com 10:000$;
n. 11, do Sr. Marcello Sll va,
contemplando na mesma
distribuição o Seminario
Episcopal de Goyaz, com
10:000$; n. 12, do Sr . Josino de Araujo, coiítemplando na mesma distribuição varias associações
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beneficentes de Porto Alegre, Santo Antonio do · Ma·
chado e Cabo Verde; n. 13,
do Sr. Hosannah de Oliveira.,
contemy1ando namesmac;tistrlbuiçao, com 10:000$ cada
um, o Hospital de Sant'Anna
e o Asy1o de Orpnãos da
Santarém (Pará) ; ns. 14 e
15, do Sr. Euzebio de Andrade e outros, ns. 16 e 17,
dosSra.Pedro Lago e outros,
n. 18, do Sr. Galeão Carva·
Iha1 e outros, n. 19, do Srs.
Augusto de Lima e outros,
n. 19 A, do Sr. Cardoso de
Almeida e n. 19 B, do Sr.
Fra.neisco Veiga, contemplando toda.s na mesma. distribuição diversas associações de beneficenci<L; n. 20,
'3r·. Rodo1pho Paixão, estabelecendo a. fiscalização para
a venrla de artigos mediante sorteio (clubs) ; n. 21.
do Sr. Josino da Araujo,
auxiliando o Gymnasio Diocesapo de Pouso Alegre com
50:000$, tiradas das quotas
lotericas não reclamadas ;
n. 23, do Sr. FariaSouto,
supprimindo o art. 27; n.24,
do Sr. Carneiro de Rezende,
accrescentaiJdo o seguinte
artigo: As expressões «dinheiro em conta corrente:.
ou outras equivalentes usadas como prova de solução
ou amortização de divida,
bem como os avisos de recebimento de quantias, sob
qualquer forma, correspondem a. recibos para o atreito
de obrigar ao devido sello
sob a.s penas da lei, as pessoas cujos nomes figurarem
nesses documentos ; n. 25,
. do Sr. José Bezerra e .outros,
mandando expedir urn regulamento para a cobrança do
imposto de consumo sobre
as bebidas alcoolicas ; ns. 26
e 28, do Sl'. Pauh\ Ramos,
fazendo modificações no
-contracto de que trata. o ·

OBSERVMQl'lS
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------1----l---------------l---------------------l---------art. 35; n. 34, do Sr. Lindolpho Camara, obrigando
os fabricantes de mercadorias sujeitas a imposto de
consumo á. applicação de
rotulos em seus productos ;
n . 35, do Sr. Cardoso de Almeida, fazendo modificações
nos arts. 30, 31, 33, 34, 35
e 36; n. 36, do Sr. Erico
Coelho e outros, fazendo
modificações em diversos
artigos e supprimindo outros; n. 37, do Sr. Bueno de
Paiva e outros, substitutiva do art. 23; n. 38, do
Sr. Honorio Gurgel, determinando que os impostos de
pharol e doca sejam pagos
em ouro, ao cambio do dia;
n. 39, do Sr. Paula Ramos,
autorizando a prorogação e
modificação dos actuaes contractos das loterias esta.duaes, dentro do prazo de
10 annos; n. 40, do Sr. Homero Baptista, autorizando
o Governo a Rromover a liquidação da ' aivida activa.
pelos meios que julgar mais
convenientes,_; Ap~rovado
o projecto, é elle env;iado á 1
Commissão para ser redi- \
gido de accôrdo com ó, vencido.- Em 24 é approvada
a reda.cção final, n. 28 F,
cuja impressão é Jispen ~ ada
a requerimento do Sr. Raymundo de Miranda.- Em
26 é enviado ao Senado. Em 29 o Senado envia á
sancção.
Sa.nccionado por decreto n. 2321, de 30 de dezembro de 1910.- (Publi\
1

cado a 3f .)

285 C .................... Em. 18 de dezembro vae a
imprimir a redacção para
3a discussão da emenda
approvada e destacada em
2" discussão, determinando
que, quando se suscitarem
questões sobre classificação
de mercadorias, sujeitas a
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despacho eto. a decisão do
inspector da Alfandega, de·
pois da ouvida a Commissão
de Tarifas. seja definitiva.
Pende de 3 .. discussão.
285 D •••• , ..••••.•.•.•... Em l8 de dezembro vae a
imprimir a redacção para.
a 3• discussão da emenda
approvada e destaco.da em
2a, determina:ndo que todos
os depositas effectuados das
Caixas Economicas Federaes, que não forem ou não
sejam reclamados durante
30 anoos, -serão inoorpo·
ra.dos ao fundo Gl.e reserva
das caixas respectivas.
Pende de 3 .. discusl'!llão.
30 nov •• 286 Autoriza o Presidente Em 3 de dezembro vae a im-Da Com missão
da Repubiica a pnmtr.
de Fina.nça1.
abrir ao Ministerio Pende de discussão
do Interior o ore· uni~a.
dito especial de
2.400.:000$, para
acquisição dos terrenos necessarios á
transferencia das
Colonias Agrícolas
de Alienados ou
fundação de outras,
e autoriza igualmente a abrir o
credito extraordinario que fôr pre·
ciso para pagamen·
to dos alugueis dos
terrenos em que se
acham as referidas
colonias.
5 dez .• 287 Autoriza o Presidente Em 6 de .dezembro vae a im· Da Commissão
de Petições e
da Republica a primir.
conceder, ao carto- Pende de discussão Poderes;
rario da Delegacia. unica.
Fiscal do Thesouro
Nacional no Paraná., Eurico da
Silva Faro, um anno
de licença com ordenado.
5 dez.. 288 Autoriza o Presidente Em. 6 de dezembro vae a im· Da Com miada Republica. a primir.
são de Peti-
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conceder, ao escri- Pende de discussão
vão da Collectoria unioa.
Federal de Pau
d'Alho, no Estado
de Pernambuco, ·
José Antonio Casar
de Vasconcellos,
um anno de licença.
22 nov..
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ções e Poderes,

289 Autoriza o Presidente EJD. 6 de dezembro vae a im-Da Com missão
da Republica a primir.-Em 17 é encerrada de Petições e
conceder a Alipio a discussão unica.-Em 19 Poderes.
Napoleão Serpa Fi- é approvado. -Em 20 é
lho, ama.nuense da approvada a redacção final
Bibliotbeca Nacio- n. 289 A, cuja impressão é
na!, um anno de dispensada a requerimento
licença, em proro· do Sr. Tavares Cavalcanti.
gação, para trata- -Em 21 é enviado ao Semanto de saude, nado.-Em 31 o Senado enoom . o respectivo via á sancção.
ordenado.
Sajnooionado por decrteto n. 2377, de 4 de janoiro de 1911.-(Publicado
a 7.)

28 nov..

290 Autoriza o Presidente Erp. 6 de dezembro vae a im· Da Commissão
da Republica a primir.-Em 16 entra em de Petições e
conceder ao inspe- discussão unica e fala o Sr. Poderes.
ctor sanitario, Dr. Paulino de Souza .-Em 27
Antonio de Paula é encerrada a' discussão
Rodrigues, um unica, depois de ser lida
anno de licença, u111a emenda.. - E' appro· 1
com ordenado, para vado, bem como a emeqda,
tra. tamen to de dfJstaca.da pat•a constit1,1ir
saude.
projecto a parte.-E' appl\ovada a redacção final do
projecto, n. 290 A, cuja im~
pressão é dispensada a rol.
querimento do Sr. Arnolpho Azevedo. - Em 28 é
enviado ao Senado.
Pende de decisão.
290B ................... ,

28 de dezembro vae a
imprimir a redacção para
qova discussão da emenda
qestacada, concedendo um
a,.nno de licença, sem venciI)lentos e em prorogaçã.o ao
Dr. Samuel da Gama Costa
?y1ac-Dowel._;Em 2P é en·
Qerrada. a discussão unica. e
~pprovada, bem como a re~acção final n. 290 O, cuja
i:mpressão é dispensada a

E~
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requerimento do Sr. Justiniano de Serpa.- Em 28 é
viada ao Senado.
Pende de decisão.
3 dez ...

3 dez ...

6 dez ...

5 dez ...

5 dez ...

Concede a D. D. Ida Ern 6 de dezembro é jul· Do Sr. E~tacio
Barbalho, Idalina gado objecto de deliberação Coimbra e
Barbalho e Maria e enviado á Commissão de outrus
Annunciada Barba.- Finanças.
lho, filhas soltei- Pende de parecer . .
ras do Or. João Barbalho Uchôa Cavalcanti, repartidameu te, a pensão de
300$ mensaes.
292 Manda conceder a D. E:m. 6 de dezembro é jul- Do Sr. Estacio
Maria Stephania de gado objecto de deliberação Coimbra e
Araujo Belfort Vi- e enviado á Commissão de outros.
eira e ás suas filhas Finanças.
Nina e Luci! ta, re- Pende de parecer.
partidamente, a
pensão de 300$
mensaes.
Manda relevar a EUJ. 6 de dezembro é jul· Do Sr. Cunha
prescripcão em que gado objecto de deliberação Machado.
incorreu D. Pres- e enviado á Commissão de
ciliana Isabel da Finanças.
Silveira Castro, Pende de parecer.
para receber a importancia do seu
montepio, na q ualidade de ir mã. sol·
teira do fallecido
contribuinte Americo Sotéro da Silveira Castro.
294 Autoriza o Presidente E:m. 6 de dezembro é jul- Do Sr. Pereira
da Republica a pro- gado objecto de deliberação Braga e oumover, por actos e envia.do ás Commissões tros.
de bravura, o 2° de Marinha e Guerra. e de
tenente da Armada Finanças.
Nacinnal AI varo Pende de pareceAibeJ·to Macharto res.
da Síl va, mandando
contar a antiguidade do posto de l •
tenente do dia 22 de
novembro de 1910.
295 Ma.nda equiparar, da EUJ. 6 de dezembro é jul- Do Sr. Ray
data da vigencia gado object~ de deliberação mundo de
desta ld, os venci- e enviaJo á Commissão de Miranda e
outros.
mentos dos empre- Finanças.
gados do Centro Te· Pende de parecer;
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1ephonico do Departamento Centrai
do Ministerio da
Guerra aos dos em-pregados da Usina
do mesmo departamento, e autoriza a
abertura do credito
necessario.
7dez ...

296 Fixa a despeza

do Ein 7 de dezembro vae a Da Commiss~o
Ministerio da Jus- imprimir. -Em 12 entra de Finanças.
tiça e Negocioa In· em 2a discussão, são lidas
teriores para o emendas e fala o Sr. Beexercicio de 1911. thencourt da. Silva Filho.Em 13 são lidas emendas
e é encerrada r. 2.. discussão,
ficando adiada a votação
atê que seja dado parecer
sopre ~s e~endas.-Em 20
v~e a Imprimir o parecer
d~ Commissão de Finanças
sobre a.s emendas n. 297 A.
-Em 23 é encerrada a discussão unica do parecer sobre as emendas e approvado
em 2.. discussão, bem como
as emendas: n 1, do Sr.
BE)rnardo Horta, bom modi·
ticação ua Commissão reduziudo de 24:600$ a consit?paçãp -gratificação ao clí~fe
e ~uh-chefe da. casa milit~r
e aos 4 ajudantes de orderls;
n. 2, do Sr. Julio de MellÔt
fa~endo
modificações nro
verba 6a; n. 3, do Sr. Estacio Coimbra, fazendo mo-'\
di~cações na rubrica sa; 0.4,
do Sr. Cincinato Braga, com
modificação da Commi~são,
cop.signando 8: 000$ para
ser em reproduzidos em photo~raphia esmalte indelevel
os retratos dos membros
da Constituinte Republicapa; os. 9 e 10, do Sr.
Julio de Mello, augmentando a verba 15a ; n. 12, do
Sr. Honorio Gurgel, accresceptando a diaria de 2$500
ao enfermeiro da Ca.sa. de
Correcção ; n. 13, do Sr.
Bethencourt da Silva Filho
e outro, accrescentando a
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- - - - - - ---------1..------------ -----diaria de 2$500 para o porteiro da Casa de Correcção ;
n. 16, do Sr. Sergio Barreto
e outro, consignando verba
para acquisição e construcção de um ediflcio para
abrigo do material fluctuante da Inspectoria de Saúde
do Porto de Natal; n. 20,
do Sr. Rogerio de Miranda,
com modificação da Commissão, consignando 60:000$
para acquisição de ·um rebocador para o serviço sanitario no Pará.; n. 21, do Sr.
Tavares Cavalcanti e outros, com modificação da
Commissão, augmentando
2:800$ para pagamento a
um lente em disponibilidade
da Faculdade de Medidina
do Rio de .Janeiro; n. 22, do
Sr. Nabuco de Gouvêa e outl'os, consignando lfiO: 000$
para despezas de laboratorio, clinicas, muzeus, etc. ;
n . 23, do Sr. Julio de Mello,
augmentando 3:799.j; l99
para accrescimos de vencimentos a lentes, substitutos e professores da Escola
Polytechnica ; 1.. parte da
·de n. 26, do Sr. José Bonifacio, elevando a lO os inspectores do Externato Nacional Pedro li ; n. 28, do
Sr. José Bonifacio, com modificação da Commissão,
consignando 900$ annuaes
para um conservador dos
ga.binetes de physica e chimica e de historia. natural
do Externato Nacional Pedro li ; n. 29, do Sr. Eduardo Saboia, augmentando
a verba respectiva pa1·a pag&mento a professores, repetidores e a uma dictante
copista do Instituto Benjamim Constant ; n. 31, do
Sr. José Bonifacio, com modificação da Commissão,
consignando
gratificações!
ao mestre de gymnastica,
a,o despenseiro e a. um de~·J
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tista do Instituto dos Surdos-Mud ol:l; n, 32, do Sr.
José Bonifacio, augmentando 5:000$ á rubrica 30;
n. 33, do Sr. Julio de Mello,
com su h-emenda da Commissão, substituindo a tabella ma.tedal da Bibliotbeca
Nacional ; n. 34, do Sr. Pe·
reira Nunes e outros, com
moditl.çação da Commissão,
augmentando de 4:000$ a
subvenção concedida á As·
socia.ção PrutElctora dos Cegos 17 de Setembro ; n. 35,
do Sr. José Bonifacio, mantendo a. subvenção de
20:000$ á Academia Brazileira de Lettras ; n. 37, do
Sr. Va.lois de Castro e ou·
tros, com modificação da
Commissão, augmentando a
8:000$ o auxilio á. Assistencia Publica aos Pobres, di·
rigida pela irmã Paula ;
n. 38, do Sr. Perl.ro Pernaml.uco e outros, n antendo a
consignação de ~5:000$ paro.
auxilio á Satl,ta Casa de Misericordia do Recife; n. 38A,
do Sr, João Sitnplic,!o e outro, augmentan(\O de
30:000$ a verba. c soccorros \
publico.:~», para o Ins_titutu
de Electro-Tecbnica de Porto
Alegre; n. 39, do Sr. oão
Simplicio, augmentando a
verba «obras~ de 400:'000$
para reformas no ediflcio
do Instituto Nacional de
Musica e do Externato Pedro 11; n. 43, do Sr. Ribeiro Junqneira e outro,
com modificação da Com- '
missã.•J mandando vigot•ar o
\
art. 2• da lei n. 2221, de 30
de dezembro de 1909, incluindo na lettra E diversas
associações ; ultima parte
da rle n. 50, mandando imprimit' na Imprensa Nacional a revista do Instituto
Hist rico Geographico; n.6l,
do SI' . Bctbancourt da Silva
filho, autorizando a subven-
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venciona.r com 50:000$ o
Lyceu de Artes e Officios ;
n. 62, do Sr. João Vespucio
e outros, autorizando auxi·
lios que determina a escolas de engenharia, medicina
e direito ; diversas partes
da de n. 65, do Sr. Pedro
Lago e outros, elevando a
verba do n. 33 do art. 1•
para auxilio a diversos estabelecimentos e associações ;
n. 86, do Sr. João Simplicio
e outros, com sub-emenda
da Commissão, autorisando
a reorganização da Secretaria de Estado, das repartições que lhe são dependentes
e ela Força Policial ; n. 93,
do Sr. Julio de Mello auto·
rizando a reorganização do
serviço de Assistencia a
Alienados ; n. 94, do Sr.
Germano Hasslocber e outros, autorizando o governo
a modificar a organização
da justiça local do Districto Federal ; n. 95, do
Sr. Julio de Mello autorisando o pagamento da ultima prestação do seu contracto ao contractante da
construcção do novo edificio da F'aculdade de Direito
do Recife; n. 97, do Sr.
Carlos Cavalcanti e outros,
consignando 10:000$ para
concertos no Lazareto de
Paranaguá ; n. 98, do Sr.
Ribeiro Junqueira e outros,
permittindo á União subvencionar annualmente com
25 o f o da dotação orça menta ria dos Estados que dis·
penderem pelo menos 10 •;.
da sua receita com a instrucção primaria, leiga e
gratuita; n. 99, do Sr.
Teixeira Brandão e outros,
com modificação da Commissão, autorizando o governo a applicar, nas obras
do edificio do Instituto Ben·
jamiu constant a parte da
caução que lhe compete
Camara

OBSERVAÇÕES
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pela lettra D, § XIV do
art. 2° da lei n. 953, de 29
de dezembro de 1902 ;
n. 100, do Sr. Bueno de
Andrada e outros, com modificação da Commissão, au·
torizando o pagamento das
gratificações addicionaes
atrazadas concedidas aos
lentes e funccionarios dos
institutos de ensino; ns. 101
e 102, do Sr. Duarte de
Abreu e outros, autorizando
o dispendio de 300:000$ com
obras no Instituto Oswaldo
Cruz, e o de 150:000$ com a
representação do Brazil na
Exposição Internacional de
Hygiene de Dresde; n. 105,
do Sr. Julio de Mello, prorogando até 31 de dezembro de 1911 o prazo de que
trata o art. 1° n. 6 do
dec. n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904; n. 109, do
Sr. Henrique Borges con·
signando 80:000$ para im·
pessão dos accordãos do Supremo Tribunal Federal ;
n. 112, do \Sr. João Penido
e outros, autorizando o pagamento dos vencimentos
dos lentes e profàswres ae
que trata o dec. D,. 3.89Ó,
de l de janeiro di'J 1901,
cuja tabella foi modificada '
pela lei n. 1.500, db l de
setembro de 1906, tendo em
vista o dec. n. 8.039, de
26 de maio de 1910 ; 2"
parte da de n. 115, do Sr.
Coelho Netto, concedendo o
premio de 5:000$ a Osorio
Duque Estrada pelos seus "
versos para o Hymno Na-1~·
cional Brazileiro ; n. 116, '
do Sr. Coelho Netto, com
modificação, autorizando a
concessão de 30:000$ papel
ao maestro brazileiro Manuel Joaquim de Macedo,
para que possa concluir a
orchestração, copia e impressão do drama Iyrico Tiradentes ; n. 118 do Sr.
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João Simplicio e outros,
autorizando a reforma da
i.nstrucção superior e secundaria; n . 119, do Sr. Mello
Franco e outros, equiparando para os effeitos da vitaliciedade os actuaes assistentes e preparadores das
faculdades de medicina da
Republica aos antigos serventuarios de igual categoria que já gosam desta vantagem.-Em 24 são approvadas emendas : n. 120, do
Sr. Alaor Prata mandando
gratificar com 150$ e 300$
os escrivães do alistamento
eleitoral; n. 120 A, do Sr.
Epaminondas Ottoni, mandando vigorar o art. 8° da
lei n. 1. 841, de 31 de dezembro de 1907 ; n. 125, do
Sr. Justiniano de Serpa,
com modificação da Commissão, autorizando o Poder
Executivo a organizar a
administração do territorio
federal do Acre. - O projacto é enviad oa Commissão para ser redigido de accôrdo com o vencido.- Vai
a imprimir sob n. 296 B
a redacção para a 3a discussão. - Em 26 é encerrada a
s· discussão, depois de serem lidas emendas. - Entram em votação o projecto
e as emendas, sobre as
quaes o relator dá parecer
verbal, nos termos do Regimento. - São approvadas
emendas: n. 2, do Sr. João
Penido e outros, com subemenda da Commissão, destacando 24:000$ para o pessoal dos laboratorios da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro ; n. 5, do Sr.
Frederico Borges, redigindo
differentemente a verba Secretaria de Estado ; n. 7,
do Sr. Julio de Mello, autorisando a acquisição da
fazenda de Manguinhos ;
n. 9, do Sr. Carneiro de

OBSERVAÇÕES
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equiparações de collegios
sem que preceda uma in·
speccão; n. 10, do Sr. Justiniano de Serpa, r edigindo
differentemente varias numeros da alínea IV do
art. 2°; n. 11, do Sr. Pereira Nunes e outros, destacando 18:250$ para restabelecimento da gratificação
aos medicas-ajudantes pela
visita aos navios entrados
<í. noite no porto ; ns. 13 e
14, de redacção do Sr. Irineu
Machado ; n . 18, do Sr. Irineu Machado, com modificação proposta pelo r ela to r, de·
terminando que no Juizo da
Provedoria e Resíduos da
justiça local do Districto F e·
dera! ser virá de contador,
em cada cartorio, o respectivo escrivão; n. 19,do
Sr . Alcindo Guanabara e
outro, determinando que os
escrivães das varas de di·
reito no Districo Federal,
nomeados depois do decreto
n. 1.823, de 20 de dezembro
de 1907, gozarão das mesmas
garantias dos es0rivãe,s no- \
meados antes desta , rei ;
n. 20, do Sr. Ribeiro J\unqueira e outro, determin\lndo que ao art. 2°, n. XIII,
lettra A se diga 48:000$\ e
que se accrescente, ao mes·
mo art . e numero, a lettra K, com 2:000$ a Santa
Casa de Misericordia do Rio
Preto.- O projecto é enviado á Commissão de Redacção .-Em 27 é approvada a
redacção fina1 n. 296 O,
cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Julio
de Mello, sendo o projecto
enviado ao Senado.- Em 31
o Sem1do envia á. sane·
ção .
Sanccionado por decreto n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910- (Publicado a 1 de janeiro de 1911.}
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297 t<ixa a despeza do Mi· Em 7 de dezembro vae a Da Commissão
nisterio da Fazenda imprimir. -Em 13 entra de Finanças.
para o exe1•cicio de em 2" discussão, são lidas
1911.
emen das e fala o Sr. Lindolpho Camara.- Em 14 são
lidas emendas e é encerrada
a 2• discussão, ficando adiada a votação até que seja
dado parecer sobre as emendas.-Em 23 vae a imprimir
o parecer da Commissão de
Finanças sobre as emendas,
n. 297 A.-Em 25 é encer·
rada a discussão unica do
parecer, depois de falar o
Sr. Honorio Gurgel . - Em
26 são approvados o projecto
e as emendas ; ns. 1 e 2,
do Sr. Paula Ramos, com
modificação da Commissão,
fazendo modificações nas
verbas !8• e 19• ; n. 18, do
Sr. Justiniauo de Serpa, nos
termos do parecer da Commissão, autorizando a creação de tres postos fiscaes
no territorio do Acre ; ns.
19, 21 e 22, do Sr.Lindolp ho
Camara , providenciando sobre os vencimentos dos empregados de repartições e
lugares extinctos e modifi·
cando a redacção dos arts.
1o e 4o; 2• parte da de n. 24,
do Sr. Galeão Carvalhal e
outros, com modificação da
Commissão, augmentando
de 500 réis a diaria dos trabalhadores das Capatazias ;
n. 26, do Sr. Coelho Netto
e outros, nos termos do parecer ela Commissão, autori·
zando a que continue em
vigor o constante do art. 3•,
n. VIII da lei n. 1.616, de
30 de dezembro de 1906 ;
n. 28, do Sr. José Bonifacio
e outros, consignando ...•.
12:000$ para gratificação ao
substituto do representante
do Ministerio Publico junto
do Tribunal de Contas ; n. 30
do Sr. Bueno de Paiva e
outros, com modificação da
Commiasão, autorizando a
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1

reforma e reorganização de
diversas repartições; n. 31,
do Sr. João Simplicio e outros nos termos do parecer,
autorizando a União a transferir gratuitamente ao Estado do Rio Grande do Sul,
o domínio directo sobre terrenos foreiros ; n. 33 e 34,
do Sr. João Simplicio e outros, augmentando diversas
verbas ; 2a parte da de n. 35,
do Sr. João Simplicio, consignando 3:000$ para o cus·
teio de uma lancha a gazolina ; n. 44, providenciando
sobre a conservação do pessoal das Capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro
quando arrendado o porto ;
n. 45, do Sr. Honorio Gurgel, nos termos do parecer,
abrindo o credito de •.....•
2.275:169$970 para comprimento dos arts. 41, 46, 48
a 52 da lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909; n. 49,
do Sr. Cardoso de Almeida
e outro, elevando a verba
19 do art. 1° ; \n, 51, do Sr.
Lindolpho Camara, modificando a redacção do art. Jol\
verba 9a ; n. 56, do Sr\ Carneiro de Rezende e outros,
nos termos do parecer\ autorizando dispendio de, ', •..
200:000$ para a construcção
immediata do edificio da
Delegacia Fiscal em BeBoHorizonte ; substitutiva da
Commissão á de n. 58, do
Sr. Raymundo de Miranda,
autorizando a abertura do
credito de 5. 769:395$180,
para pagamento de contas
do Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores ; n. 63,
do Sr. Aurelio Amorim e
outro, nos termos do pa·
recer, autorizando o dispendio de 134:775$ com uma
mesa de rendas de l" classe
em Itacoatiara, no Amazonas; n. 66, do Sr. João
Simplicio e outros, augmen-
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tando a verba 35"' de ..... .
300:000$ para a construcção
do edificio para a Alfandega
de Porto Alegre; n . 72, do
Sr. Monjardim e outros nos
termos do pe.recer, autorizando o dispendio de ...•...
300:000$ com um edificio
para a Alfandega e Dele·
gacia Fiscal da capital do
Espírito-Santo ; n . 74, do
Sr. Joviniano de Carvalho
e outros, augmentando a
verba ua de 12:000$ em
conseq uencia do decreto n.
2.286; n. 75, do Sr. Raymundo de Miranda, abrindo
um credito para pagamento
de meio soldo á D. Leonor
Augusta Conrado Franco ;
n. 'i7, do Se. Honorio Gurgel,
autorizando o Presidente da
Republica a relevar a Carlos
Pinto de Figueiredo da pre·
scripção em que incorreu
para que possa receber ven ·
cimentos de aposentadoria;
n. 80, do SI'. Pennaforte
Caldas e outros, com modifi·
cação da Commissão, mandando incorporar ao proprio
nacional onde funcciona o
Lyceu de Artes e Officios o
terreno da Avenida Central
n.l54 com a obrigação de ser
edificado dentro de 2 annos;
additi vo da Com missão ao
art. 8", que figura no pare·
cerda de n. 81; n. 82, do Sr.
Teixeira de Sá, nos termos
do parecer, augmentando o
n . 34 - exercícios findos de 22:896$773 para pagamentos de ordenados devidos
á Alexandrino Alves de Men·
dança; n. 85, do Sr. Rodolpho
Paixão e outros , determinandoquecontinue em vigor
a disposição do art. 58, n.
20, da lei n. 2.221, de 30
dezembro de 1909 ; n. 90,
do Sr. Pedro Lago, nos
termos do parecer, autorizando o dispendio de ..••
139:050$ para pagamentos
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de diarias devidas a engenheiros fiscaes de estradas
de fer ro ; n. 92, do Sr. Henrique Borges, nos termos do
parecer, autorizando a abertura de creditas para pagamanto de que deixaram de
perceber os funccionarios
civis no exercicio de car gos
electivos, a contn.r· da data
da lei ; n. 93, do Sr. Mangabeira e outros, augmentando a ver ba 19a para o
pessoal da Meza de Rendas
de !lhéos (Bahia) ; n. 104,
do Sr. Honorio Gurgel, modificando as diarias de um
carapina e de um pedreil'O
da Alfandega de Pernambuco; n. 115, do Sr. Palma
e outros, permittindo á D.
Emília Lobo Machado pagar
de um a só vez as contribuições da joia a que se r efere
o dec. legisla ti vo n. 2.178,
de 13 de dezembro de 1909;
l a parte da de n . 118 , do
Sr. Galeão Carvalhal, augmentando a verba para carvão, lubrifican\tes e concertos
em embarcações da Alfandega de Santos; n. v 9, do
Sr. Ribeiro Junquei a, fa- I,,
zendo reducção na r~brica
lO do art. 1° ; n. 12~, da
Commissão de Finan as,
autorizando a concessão aos
funccionarios das delega ias
fiscaes de todos os Estados
da gratificação addicional
de 50 % ; ns. 125, 126, 127
e 128, autorizando o governo
a entrar em accôrdo com a
Prefeitura do Recife, afim
de ser , demolida a parte do
predio em que funccionou a
Faculdade de Direito, necessaria ao prolongame nto da
rua Quinze de Novembro ;
a despender no exercício de
1911 a quantia que julgar
necessaria, até o limite de
I00:000$, para adquirir duas
lanchas de pequenas dimensões e marcha silenciosa, e

'

~
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uma barca de v1g1a destinadas á Alfandega de Pernambuco ; a abrir ao Ministeria da Marinha os creditas
necessarios para reparar os
damnos causados pela revolta dos marinheiros inferiores da Armada na bahia
do Rio de Janeiro; a r ealizar
as necessarias operações de
credito para occorrer ás despezas com a conclusão das
obras do porto do Rio de
Janeiro ; empata a votação
da emenda n. 4, do Sr.
Paula Ramos, sobre quotas
e diarias na Alfandega de
Santa Catharina.- Em 27 é
encerrada a discussão unioa
da emenda empatada, que é
approvada. Vae a imprimir
a redacção para a 3" discussão, n. 297 B . - Em 29
é encerrada a 3" discussão,
de1Jois de lidas emendas,
sobre as quaes o relator dá
parecer verbal. Das emendas
são approvadas as de ns. 3,
do Sr. Bueno de Paiva e
outros, considerando como
especial o credito para as
despezas com a represen~
tação do Brasil na Exposição
Turim-Roma ; 4, do Sr.
Justiniano de Serpa, autorizando o dispendio de 50 %
da renda liquida do Acre
com melhoramentos no
mesmo territorio ; 5, do Sr.
Graccho Cardoso e outros,
destinando 2: 000$ mensaes
para representação de cada
um dos Ministros de Estado;
6, do Sr. Paula de Mello e
outros, permittindo a sessão
ao Estado do Espírito-Santo
de barracões existentes em
terrenos do Campinho; 7, do
Sr. Honorio Gurge1, mandando que continue em vigor
o art. 43 d(l, lein.2.22l, de 30
de dezembro de 1909 ; 8, do
Sr. Araújo Pinheiro e outro,
considerando operarias jornaleiros, os obreiros que ti-
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verem mais de um anno de
serviço na Imprensa Nacional ; 9, do Sr. Carneiro de
Rezende, determinando que
os funccionarios da União,
postos á disposição de governos estadoaes, perderão
todos os vencimentos decorrentes dos seus cargos ; lO,
das Commissões de Policia e
de Finanças, rnandando que
continue em vigor a disposição contida no art. 32 da
lei n. 957, de 30 de dezembro
de 1902, referente a pagamentos effectuados no Thesouro Nacional, modificada
do seguinte modo : Aos directores das Secretarias do
Senado e Camara dos Depui tados e Mordomia do Palacio
da Presidimcia da Republica
serão entregues integralmente, mediante requisição
competente, as quantias
destinadas ao « Material »
das mesmas repartições,
quer as incluídas na presente lei, quel\aS concedidas
em creditas de\qualquer natureza; 16, do Sr. ~onorio
Gurgel, autorizando ~ aber- \
tura do credito de •...•..•.
2.201:432$970, para ~um
primento dos arts. 46 e. 52,
da lei n. 2.221, de 30 de\dezembro de 1909; 18, do Sr.
Augusto de Lima e outro,
concedendo aos funccionarios da Delegacia .Fiscal em
Bello Horizonte, o favor constante do n. 13 do art. 35
da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906; 20, do Sr.
Mello Franco e outros, determinando o modo da aposentadoria dos funccionarios
publicas e magistrados da
União. E' tambem approvada a redacção final n.
297 O, cuja impressão é
dispensada a requerimento
do Sr. Irineu Machado. E'
enviado ao Senado.-Em3l
o Senado envia á sancção.
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7 Dez..

298 Autoriza o Governo Ent 8 de dezembro vão a Do Sr. Adolpho
a reorganizar a De- imprimir o parecer e um Gordo e oulegacia Fiscal do substitutivo da Commissão tros.
Thesouro Federal de Finanças ás emendas em (Vide projectos
em S. Paulo, au(5~ 2" discussão.- Em 19 é en- ns. 191,· de
mentando desde Já cerrada a discussão unica 1906, e 422,
o pessoal e seus do parecer da Com missão de 1907.)
vencimentos, de de Finanças e approvado o
accôrdo com a ta- substitutivo d'essa Commis.
bella annexa., e dá são, ficando prejudicados o
outras providen- projecto primitivo e as
cias.
emendas. A requerimento do
Sr. Galeão Carvalhal, é concedida dispensa de interstício para o projecto figurar
na ordem do dia seguinte.
Vai a imprimir a redacção
para a 3• discussão n. 298 A.
- Em 20 é encerrada a 3"
discussão, ficando adiada a
votação até ser dado parecer
sobre duas emendas apresentadas. -Em 22 vai a imprimir o parecer da Com.
missão de Finanças sobre as
emendas, n. 298 B. -Em
24 é encerrada a discussão
unica do parecer, é approvaclo o projecto e são rejeitadas as emendas. E' tambem
app1•ovada a redacção final
n. 298 C, cuja impressão é
clispensada a requerimento
do Sr. Raymundo de Miranda.-Em 27 é enviado ao
Senado.
Pende de decisão.

7 Dez. .

299 Emendas do Senado ao Em 8 de dezembro vai a Do Sr. Jorge
ao projecto n. 158 imprimir o parecer da Com- de Moraes
C, da Camara dos missão de Constituição e Jus- (Vide projecto
Depu ta dos, que tiça sobre as emendas do n. 158 C, de
equipara ao penhor Senado.
1908.)
agrícola, para todos Pende de discussão
os effeitos de direi to sobre as emendas do Senado.
o que fór feito sobre
gomma elastica de
todo genero e sobre
a piassaba, a castanha, o cacáo de
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todo genero, independentes de cultivo e replantação,
e dá outras providencias.
1 dez..

300 Regula a apresentação Em. 8 de dezembro vai a Do Sr. Dunshea
dos relatorios dos imprimir o parecer da Com- deAbranches
Ministros de Estado, missão da Constituição e Jus· ( Vide pl'ojee dá outras provi- tiça sobre o projecto n. 166 cto n. 166,
dencías.
de 1909.
de 1909.)
Pende de 1 a discussão.

6 dez..

301 Autoriza o Governo Em 7 de dezembro é enviado Do Senado.
a mandar construir á Commissão de Finanças.
um sarcophago on- -Em 15 vai a imprimir o
de sejam recolhidos parecer dessa Commíssão
os despojos mortaes n. 301 A.
das victimasda sub- Pende de .2 8 discuslevação naval. I s ã o.

dez ..

302 Manda declarar e~ E:m. 11 de dezembro é en- Do Senado.
estado desitioaté3p viado á Commissão de Consdias o terrritorio clp tituição e Justiça .- Em 12
Districto Federal p é lido o parecer dessa Com·
o da Comarca d13 missão, n. 302 A.- Em
Nictheroy, no Es- virtude de urgencia requetado do Rio de Ja- rida pelo S~. Torquato Maneiro.
reira,entra em debate o pro ·
jecto, cuja discuss,ão unica
é encerrada depois, de falar
o Sr. Corrêa Defreitas."
E' approvado, unanimemente, por 145 votos, em .\
votação nominal reqqerida
pelo Sr . João de Siqueira.
- E' enviado á sancçã0.
Sanccionado por decreto n. 2.289, de 12 de
dezembro de 1910.- (Publi-

lO

cado a 13.)

12 dez..

303 Fixa a clespeza do Mi, Em 12 de dezembro vai a Da 'com missão
nisterio da Guerra imprimir .- Em 16 é encer- ~e Finanças.
para o exercício d.~ rada a 2.. discussão, depois
19Jl.
de lidas emendas, ficando
adiada a votação até que
seja dado parecer sobre as
'
emendas.- Em 24 vai a im~
primir o parecer da Commissão de Finanças sobre as
emendas, n. 303 A . - Em
27 é encerrada a discussão
unica do parecer e appro-
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vado o projecto em 2" discussão, bem como as emendas: n. 7, do Sr. Carlos
Cavalcanti e outros, acrescentando 650$ á verba 2"
para salario de um mecanico
de precisão ;_n . 10, do Sr .
Balthazar Bernardino, consignando 9: 000$ para pagamento a dois 4°' officiaes e
um ajudante de apontador
do Arsenal de Guerra do
Rio de Janeiro ; n. 12, do
Sr. Eduardo Socrates e
outros, sobre a gratificação!
ás praças de pret ; substi- ~
tutiva da Commissão a .de
n . 16 do Sr . João Vespucio
e outros, accrescentando nos!
dizeres da verba 13"-- instalação de agua encanada 1
e illuminação electrica da
fortaleza de S. João nesta Capital ; 1.. parte da de n.
23 do S1'. Eduardo Socrates, mandando abonar determinadas quantias a officiaes
que forem promovidos; n.
25, do Sr. Soares dos Santos
o outros, com modificação
da Commissão, restabelecendo, como credito especial
para o mesmo fim para que
foi votado, o credito concedido pelo decreto n . 141, de
5 de junho de 1893; n. 26,
do Sr. José Carlos e outros,
autorizando a matricula na
Escola de Guerra dos exalumnos do Collegio Militar
que houverem satisfeito as
exigencias; n. 28, do Sr. Corrêa de Defreitas, autorizando
o plantio de forragens para
as cr.walhadas do Exercito,
no Paraná, em campos pertencentes á União; ns. 30 e
32 do Sr . Carlos Cavalcanti
e outro, autorizando a instalhção de uma escola de
ensino primaria annexa ao
Asylo dos Invalidas da Patria, e autorizando a emancipação da colonia militar
da Fõz do Iguas3t'l, creando-
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se ali o commando da guar·
nição e fronteira do Alto
Paraná ; n . 33, da Com missão de Finanças, autor·izando a installação de um
collegio militar em !panema. S. Paulo; n. 34, do Sr.
João Vespucio e outros, autorizando a creação de collegios militares em Porto
Alegre e Fortaleza ; n. 35,
doS r. Alfredo Ruy e outros,
autorisando a creação de
um collegio militar na Capital da Bahia; n. 36, do Sr.
Pereira Nunes e outros, com
modificação da Commissão,
autorizando a creação em
Macahé de uma escola pratica de artilharia ; n. 38,
do Sr. Domingos Mascarenhas, com modificação da
Commissão, tornando extensivas aos filhos orphãos
dos officiaes da Guarda Nacional as vantagens e direi tos que têm no Collegio
Militar os o:rwhãos dos officiaes do Exerpito ; substitutiva da Commissão a de
n. 39, do Sr. Honor;io Gurgel e outros, autorizandÓ
o governo a reorg~ isar o '
Hospital Central e o Labo-1 ~\
ratorio Militar de Bactereo-1 \\
logia; n. 40, do Sr. Au 'elio '
AmoFim, autorizando ~~ reor•ganização das Fabricas de
Cartuchos do Realengo e de
Polvora da Estrella; n. 42,
do Sr. Alfredo Ruy, autorizando a reorganização do
quadro de amanuenses do
\
Exercito; n. 43, do Sr. Galeão Carvalhal, autorizando
o auxilio de 150:000$ ao Governo de S. Paulo para a
construcção de uma ponte
metallica sobre 'o canal de
S. Vicente em Santos; ns. 2,
3, 4, 5 e 7, da Commissão de
Finanças, augmentando verbas, dando autorizações e
accrescentando disposições.
- O projecto volta á Com-
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missão para ser redigido, de
accôrdo com o vencido.Vai a imprimir a redacção
para a 3"' discussão, 303 B.
-Em 28 é encerrada a 3"'
discussão, depois de lidas as
as emendas, das quaes são
approvadas as : n.l, da Commissão de Finanças, accrescantando palavras ao art. 9•;
n.2,do Sr. Galeão Carvalhal,
accrescentando palavras ao
art . 2•, n. 3, alínea XVII;
ns. 3 e 4, do Sr .. Soares dos
Santos e outros, accrescent ando palavras ao art. 2•,
alíneas li e XIV ; n. 5, do
Sr. Irineu Machado, determinando que a disposição
do art. 20 da lei n. 2.290,
de 13 de dezembro de 1910,
deve ser entendida de accôr·
do com o preceito estabelecido no art. 85 da Constituição Federal.- Sobre as
emendas é dado parecer verbal pelo relator.- Approvado o projecto, é enviado
á Com missão de Redacção.
-Vaiaimprimir a redacção
final n. 303 C. - Em 29 ê
approvada a redacção final,
sendo o projecto enviado ao
Senado. - Em 31 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por deereto n. 2. 356, de 31 de
dezembro de 1910.- (Publicado a f de janeiro de 19ft,)

30 nov .•

304 Autoriza o Presidente Em. 1 de dezembro é envi- Do Senado.
da Republica a con- ado á Commissão de Peticeder, em pro roga- ções e Poderes.-Em 13 vai
ção, um anno de li- a imprimir o parecer dessa
cença, com ordena· Commissão n. 304 A. -Em
do, a Manoel Pires 23 é encerrada a discussão
Ferreira Filho, con- unica- Em 27 é approvado
ferente de 2a classe -Em 29 enviado á sancção.
da Commissão Fis- Sanccionado por decal e Administ ra- ereto n. 2.397, de 4 de jativa das Obras do neiro de 1911.- (Publicado
Porto do Rio de Ja- a fi.)
neiro, para tratamanto de sa.ude.
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305 Regula o numero, Ellll 14 de dezemb~:o é jul- Do Sr. Galeão
classe e vencimentos gado objecto de dellbet'ação Carvalhal e
pessoal da Alfan- e enviado á Com missão de outros.
do dega de Santos, e Finanças.
dá outras providen- Pende de parecer.
cias.
306 Crêa mais um logar Em 14 de dezembro~ jul- Do lilr. Simões
de assistente para gado objecto de deliberação Barbosa e oucada uma das ca- e enviado á Commissão de tros.
deiras de clínica da Instrucção Publica.
Faculdade de Me- Pende de parecer.
dicina desta Capital
nas condições que
estabelece, e dá outras providencias.
307 Autoriza o Presiden- Em 14 de dezembro é envi- Do Senado.
te da Republica a ado ás Commissões de Consmandar organizar, I tituição e Justiça e de Fipara submetter á nancas.- Em 21 vão a imapprovação do Po- primir os pareceres dessas
der Legislati v o os duas Commissões n. 307 A.
projectos de re- - Em 23 é encerrada a 2"forma dos Codigos discussão depois de set' lida
Commercial e Penal uma emenda e de falar o Sr.
da Republica.
Justiniano de Serpa.-Fica
adiada. a vota:ção até ser dado
parecer sobre \essa emenda.
- Em 24 vai a' i~rimir o
parecer da Commi ~ão de
Finanças n. 307
\- Em
26 é encerrada a diseussão
unica do parecer . - Em 27
são approva.dos o proje to e
a emenda do Sr. .Est~cio
Coimbra, autorizando o pagamento ao Dr. Clovis Bevilacq ua como premio pelo
projecto de Codigo Civil
da quantia de 100:000$.Vai a imprimir a redacção
para a 3adiscussãon. 307 O.
- O Sr. Irineu Machado
pede e obtem dispensa de
impressão dessa redacção
para, o projecto :figurar na
ordem do dia seguinte.Em 28 é encerrada a 3a discussão, depois de falar o Sr.
Felix Pacheco. E' approvado
bem como a redacção final
n. 307 D, cuja impressão
é dispensada a requerimento
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15 dez..

13 dez..

10 dez..

do Sr. Justiniano de Serpa.
- Em 29 é enviado ao Senado.- Em 31 o Senado envia á sancção.
Sanccionadopor decl'eto n. 2. 379, de 4 de janeiro
de 1911. (Publica do a 7.)
308 Eleva a 50$ mensaes Em 15 de dezembro é jul- Do Sr. Cunha.
as pensões conce- gado objecto de deliberação Machado.
didas a cada uma e enviado á Commissão de
das irmãs do te- Finanças .
nente do Exercito Pende de parecer.
Aphrodisio José de
Amorim, morto na
guerra do Paraguay.
309 Autoriza o Presidente E.m. 15 de dezembr o é en- Do Senado.
da Republica a con- viado á Commissão de Peceder um anuo de tições e Poderes.- Em 18
licença, com orde- vae a imprimir o parecer
nado, ao Dr •.Toão dessa Commissão n. 309 A.
Penido Burnier, ins- Em 20 é encerrada a disp e c to r sanitario, cussão unica. - Em 27 é
para tl'atar de sua approvado.- Em 29 é ensaude.
viado á sancção.
Sanccionad o por decre Do Senado.
to n. 2.381 de 31 de dezembro de 1910.
310 Autoriza. o Presidente Em 15 de dezembro é enda. Republica a con- viado ás Com missões de Pecederumannodeli- tições e Poderes e de Ficença, com todos os nanças,- Em 22 vão a imvencimentos, para primir os pareceres dessas
tratar da saude, ao duas Commissões n. 310 A.
desembargarior Ata- -Em 27 é encerrada a disulpho Napo1es de cussão unica e approvado.
Paiva, juiz da Corte -Em 29 é enviado á sande Appellação do cção.
Districto Federal. Sanccionado por decreto n. 2. 384, de 4 de janeiro de 1911. (P.ublicado
a 7.)

14 dez..

311 Autoriza o Presidente Em. 15 de dezembro é enviado Do Senado.

Camara

da Republic .~ a considerar sem effeHo
a aposentadoria a
Henrique Adeotado
Dias Coelho, como
inspector da Thesouraria Federal de
Minas Geraes e dá
outras providencias.

ás Commissões de Constituição e Justiça e de Finanças
-Em 21 vão a imprimir os
pareceres dessas duas Commissões, n . 311 A - Em 27
é enccerrada a 2adiscussão.Em 28 é approvado, com
dispensa de interstício para
a' 3a discussão a requeririientodo Sr. José Bonifacio.

i1
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Em 29 é encerrada a 3a discussão e approvado.- Em
31 é enviado á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.390, de 4 do janeiro de 1911. (Publicado
a 8 .)
15 dez ..

312 Redacção final do pro- Em. 16 de dezembro é lida e Da Commissão
jecto substitutivo approvada, por ter o Sr . de Redacção.
approvado na 2a Eduardo Saboia requerido
discussão do pro- dispensa de impressão, que
j ecton.3l,de 1909, é concedida.-Em23 é o
que proviuenciaso- projecto enviado ao Senado,
bre utilização e mo- Pende de decisão.
bilização da Guarda
Nacional.

15 dez ..

313 Determina que os En- Em. 16 de dezembro vae a Da. Commissão
viados Extraordi 1 imp'rir'nir.- I:!;ID 20, sub n. de Dip1umanarios e Ministro ~ 313 A, vão a imp'l'imir o cia e TrataPlenipotencia'rios parecer e emendas da Com· dos.
que servirem n~ missão de Finanças. -Em
America do Sul e 24 é e'ncerradaa2" t.liscussão
na America Cen.. e approvado, bem como as
tl'al, Ant.ilhas ~ emendas.-Em 31 o Senado
Asia, tenham, de,. envia á sancção.
pois de 'doas anno~ Sanccio:q._ado por dede residencia a gra- ereto n. 2.363, de 31 de detiticação addicionaj zem'bro de 1 ~ IO(Publicado a
annua de 2:000$ e 22 de janei1·d 'de 1 11.)
depois de cincq
anoos a de 4:000$ 1
perdendo-a quandq
removidos para !f
Europa, e dá outra~
\
\
providencias.
',\

\

16 dez .•

31'4 Autoriza o PresidentE) E111. 17 de dezembro vae a Da Commissão
daRepublíc a(~abrir'
imp'rimi'r .-Em 27 é ence'r- de Finanças.
ao Ministerio dfl, radà. a 2" di .;cussão. Em 28
Guerra o credito é approvado.
extraordinario de Pende de a~ discus4:982$145 para pa- são .
gamento ao Capitão
João Nepomuceno
I
da Costa.
\

16 dez •.

315 Autoriza o Presidente E111. 17 de dezembro vae a Da Commissã;o
daRep~~lica ~abrir imprimir.
de Finanças\
•
1_
aó Mmisterw , d~ P~ntle q~ ~a (l).scu•,Querra o cl'ed'ito de 'são.
87:883$889, suppler
meiltar para as desr
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-pezas extraordinarias feitas na fa.brica de po1 vora do
Piquete .
16 dez...

23 Nov.

16 dez .. .

16 dez •.

31G Autoriza o Presidente EJU. 17 de dezembro vae a Da Commissão
tlaRepublica a abrir imprimir.
de Finanças .
ao. Ministerio da Pende de .2 a discusGuerra o credito são .
supplementar de
175:750$, afim do
occorrer ao pagamento do diarias,
de julho a dezembro
do corrente exercicio, a 150 operarias
e:x:tranumerarios elo
Arsenal de Guerra
do Hio de Janeiro.
31'7 Autoriza o Presidente .fDJU. 17 de dezembl'O vae u. Da Commissão
daRepublicaaabrir imprim1r .-:-Em 2 1 é r ncor- de Finanças.
ao Mmisterio cta rada a 2~ discussã.o.-Em 27!
Justiça e Negocias () approvudo, com dispensai
Interiores o credito cl_e interstício para a 3n dis-'
extraordinario até cussão a, requerimento do
a quantia, de . .. . . sr. Bithencourt da Silva
2.363 :336$058,p.ra Filho .- Em 28 é encerrada
a conclu~ão das a 3" discussão.- Em 29 é
obras do quartel de ap1Jrovado bem como arecavall~;ri<l d<t Força
dacção fina l o. 317 A. cuja
Policial, na Ave- impressão é dispensada a
nida. Saivado1·de Sa. r:equerimento do sr. Bitheocourt da .Silva FJ1ho.Em 30 é enviado ao Senado .
Pende de decisão .
Autoriza
o
P:resid'en
te
Em
17 de de.zem bro vae a Da Com missão
3!R
da Republicaa abrir illlprimir .-11m 27 é eilcer- de Finan-.as .
au Ministerio da rada a 2• discussão e approViação e obras Pu- vado.
blicas o credito SUP· Pende de a• cliscusplemeutar de . . . . . são .
245:62~$818, ouro,
para o pagamento
de garantia de j uros de ida á. Cumpa.uhia. de Estrada
de Ferro de G'lyaz,
até o fim do corr ente exercício.
319 Autoriza o Pl'Cóidente Em 17 de dezembro vae a Da com missão
da Republica.a abrir impl'imir.
.
de Fi ou.nças
ao Ministerio da P e nd'-' de~· dt:;;cu.s·
Fazenda o credito são .
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extraordinar·io n.té
a qun.ntia do .. . .•
68:940 , para indemnização do valor media de predios considerados de
utilidade publica.
23 nov..

320 Autoriza o Presidente Em 17 de dezembro vae a Da. Commissão
daRepublica a ab!'ir im primir.-Em 27 é encer- de Finanças.
ao Mioisterio da rada a za. discussão e approGuerra. o cred ito de vado, com di spensa do in 2 .972 :000$, supple- tersticio para a 3a a requementar ás verbas rimento do sr. Eduardo Sons, 1, 2, 9, 12, 13, crates.
18, 22, 23, 26 e 28 Pende de 3• cliscusdo n. 14, ar t . 11, são.
lei n. 2 .225, de 30
de dezembro de
1909.

16 dez..

321 Approva a Convenção Em 17 de dezembro vae a Da. Com missão
firmada entre o imprimir, com parecer da de DiplomaBrazil e a França, Commissão de Finanças. cia e Trataa 3 de junho de Em 22 é encerradlL a dis- dos.
1900, para permuta cussão unica. - Em 24 ó
de
encommeudas approvado, bem como a re·
postaes e autoriza daçjio fin al n. 32 1 A, cuja
o poder Executivo a impressão é ll;j.ispeosada areabrir os necessarios querimento do sr. Germano
creditos para a sua Hasslocher.- 1Ern ;26 é euexecução .
viado ao Senado. - Em 30 o
Senado envia á ~ncção.
!Sanccionado por decreto n. 2.359 A de 31 de-1 \\
zembro de 1910. (Pub 'cadol ',\
a 2 2 de janei1·o ele 1911.)

6 dez..

322 Autorizao Pr ~sidente Em 17 de dezembro vae a Da Commissão
daRepublicaaabrir imprimir.-Em 21 é eocer- de Finanças.
ao Ministerio da rada a 2"' discussão, depois
Viação e Obras Pu- de falae o sr . Bueno de Anblieas o credito ex- drada, que oiTerece uma
traordinario de.... emenda. E' adiada a vota15:009$, ouro, para ção até que sej a dado pareoccorrer ás des- cer sobre a eme nda.
pezas com a repre · Pende de parecer.
sen tação do Brazil
no Congresso Postaf
Continentalase rea..
lizar em Montevidéo .

6 dez..

323 Releva da prescripção Em 17 de dezembro é en- Do Senado.
em que incorreu viado á Commissãode Finan·
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parn. o efi'elto de ças .-Em 21 vae a imprimir
poder receber no oparecerd'essa Commissão,
Thesouro Nacional n. 323 A.-·Em 26 e encera difi'erença dos rada a2a discussão .-Em 27
seus vencimentus 6 appro vado, com di~pe nsa
de thesoureiro da de interstício para a 3'clicusImprensa NacionaL são a requ rimento do sr.
no p ~ riod o de 1 de Honorio Gurge i.-Em 28 é
junho de 1894 a 13 eucet·rada a 3a dis c u ~são.
de se tom bro de Em 29 é approvado . -Em 31
1900, o cidadão Phi- é enviado á sancção .
1adelpho de Souza Sanccionado por deCastro.
ereto 2. 373, de 4 de janeiro
de 19 1l. (P·~tblic ado a 6 .)
26 nov..

324 Autoriza o Pres irlente En1 17 de dezembro vae a Da Commissão
da Repuhlicaaabi·ir imprFin r .
de Finanças.
aú Minist e<io da Fa- Pende de 2a discuszenda o credito sup- são.
plementar de Rs.
183 :680$408, para
<.~ ttender ao paga·
mento de operarias
jornaleiros e diaristas, de accôrdo
com o art . 41 da lei
n. 2.221, de 30 de
dezembro de 1909.

17 dez...

325 Concede repartida · E:rn 17 de rlezembro é jul- Do Sr. Justinimente ás qu<.Ltro g<.Ldo objecto ele deliberação ano de Serpa
filhas solteiras do e envi:;tdo a. Commissão de e outros.
Dr. Ma.rtinho Ru- Fin a nças.
drigues de Souza Pende de parecer.
uma pensão mensal
de 200$, autorizan do o Governo a
abertura do neces·
sario credito.

16 dez...

326 Autorizao Presidente En1 17 de dezembro é en· Do Senado.
da RepubJica a con - viai.lo ás Comm issões ele
ceder um anuo de Petições e Poder·es e de Filicença, com todos nanças.-Em 22 vão a im1:>
os vencimentos, ao primir os pareceres d'es~ as
bacharel Nestor duas Commissões n. 326 A.
Meira.
- Em 27 é encerrada a discussão unica eapprovad o.Em 29 é enviado á sancção.
Sanccionado por de·
ereto n. 2. 378 d.e 4 janeiro
de 1911. (P ublicado a7.)

16 dez •.

327 Autoriza o Presidente En1 17 de dezembro é en- Do Senado,
da Republica a con- viado á Commissão de Pe·
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ceder um anno de tiçõosdePoderes.-gm20vae
licença, com o orde- a imprimi r o parecer d'essa
nado , a Nicoláo To
Commissão n. 327 A.-Em
lentino dos San tt s, 27 é cncerrarla a discussão
Secretario da Diee- unica. -Em 28 é approvado.
ctoria Geral do Ser- -Em 31 é enviado a sauv iço de Povoa- cção.
mento,
Proutulgado por decreto de 14 de março de
l 911.

328 Autorizao Presidente En1 17 de dezembro é
da Repu bliea a con- viatlo ás Commissões de
ceder um anno de tições e Poderes e de
licença, com todos nanças .
os vencimentos, ao P r ejudicado pelo
bacharel Cassiano damento do projecto u.
Candido Tavares de 1910 .
Bastos.

en-D o Senado.
PeFiao 354

I

16 dez...

3'29 Autoriza o Presidente
da
Republica a
mandar contar ao
Dr . Antonio Acat auassl1 Nunes,para
o effeito de aposentadorh , por inteiro
o tempo em que
serviu na Magistratura do Est:1do
do Pará .

16 dez..

330 Man das ubstituir,pe1o Ean 17 de dezembro é n· Do $enado.
de secr etar io, o ti- viado ás Com missões de
tulo de escrevr.nte Constituição e Justi ça e de
da Procuradoria da Finanças. -Em 22 vae a imRepublica no Dis- primir o parecer d'essas
t rict o Federal; e dá Commissões n. 330 A.-Em
outras
providen- 27 é encerrada a 2a discussão '
cias,
e ap~rovado, com despensa
de iutevsticio para a 3", a
requerimento do se. Henrique Borges . - Em 28 é
encerrada. a 3a discussão. Em 29 é approvado.- Em
31 é enviado a sancçã o.
$anccionado por deereto n. 2. 386 de 4 de june irode 1911. (Publicadoa7,

16 dez...

17 de dezembro é en- DoSenado.
viado á Commissão de Finanças. Em 22 vae a impr.i·
mir o parecer d'essa Commissão n. 329 A. -Em 26 é
encr.rrada a 2a discussão.
Em 27 é approvado. - Em 29
é encerrada a~ .. discussão e
approvado.
)1 27 de j aneiro de 191 ~, envi ado a
sancção .
1
E$anccionado p r decreto n . 2.408 de 6 de 1 ever eiro de 1911.
~ll1

331 Concede, desde a data. ~ll1 17 de dezembro ê en- Do Senado.
da presente lei, a viado á CommiS'são de Fi-!

\\
\
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reversão, repartidamente, de meio
soldo e montepio
que gozavam DD.
Guilhermina 1\.rlelaide da Costa Vellez 'e Jesuina A. da
Costa Freitag, filhas
fallecidas do fallecido barão da Laguna, ás irmães
vi uvas DD. Maria
José da Costa Gabizo e Victoria Leonor Oosta de Lima
e Silva.
2 dez..
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OBSERVAÇ\)E

q

nanças. - Em 21 vae a imprimire parecer d'essa Commisdão n. 331 A.- Em 27
é encerrada a. 2~ discussão
e appr ove.do, com dispensa.
de interstício para a 3a, a
requerimento do sr. Galeão
Carva.lhal.- Em 28 é encerrada u 3a discussão.Em 29, é <~ppro-vado.- Em
31 é enviado á sancção.
San~cionado por de·
ereto n. 2. 374, de 4 de janeiro ile 1911. (Publicado
a 6 .)

332 Restabelece a grati- EDJ. 18 de dezembro vac a Da Commissão

ficação a que tem
direito o Co ntra-AImirante José Candido Guillobel, autorizandooGoyerno
a abrir os necessarios creditas para
indemnizal-o dae
diiferenças que tem
deixado de receber.

imprimir. com pareceres
das Commissõe:; de Finanças
e de Marinba e Guerra.Em 20 é encerrada a 2•
discussão.-Em 24 é ap,pfü·
vaclo, com dispensa de intersticio para a 3a discussão
a requeri mento do sr. José
Ca~los.- Em 26 é encerrada
a 3a discussão . - Em 27 é
approvado.-Em28 é approvada a redacção final n.
3~2 A, cuja impressão é dis·
pensada 11. requerimento do
sr. Irineu Machado, e enviado ao Senado.
Pende de decisão.

de Constitui-.
ção ~ Justiçá.

17 dez..

333 Reorganiza a Fabrica EDJ. 18 de clezembro é envia- Do Senado.

28 dez..

334 Approva a resolução EDJ. 19 de dezembro vae a Da Cqmmissão
concernente á Es- imprimir.-Em 29 é enccr~ de Diploma
trada de Ferro Pan- rada a discussão unica e cia e Trata
Americana, firma- ap provado, bem como are- dos i
da no Rio de Janei- dacção fin al n. 334 A, cujll
rp pela Terceira tm prossão é dispe nsada q.
Cont:erencia Inter- r equerimen Lo do S:c. Mello
nacional America- Franco. E' enviado ao Se nana, em 23 do agos- do.-Em 31 o Sen~tdo envia
to d13 1906 ; e auto- á sancção.
riza o Presidente tsa:p.c~ionado ppr deda Repu bl i ca a ereto n .- 2.3Q4, cl!J 31 de doabrir os nocessarios zembro de 1910.(PupUcado a
creditos .
24 de janeira çle 1911 ;)

de Cartuchos e Artiô.cios de Guerra.

do ás Cummissões de Marinha e Querra e de Finanças.
Pe'n de de parecer.
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335 Approva a Convenção Em. 19 de dezembro va.o a Da. Commissão
de 23 de agosto de imprimir .-Em 29 é encel'· de Diploma1906, pela qual a rada a discussão unica. e cia e TrataTerceira Conferen- appr ovado, bem como <t. r e- dos.
cia Americana reu- dacção fin al n. 335 A, cuja
nida no Rio tle Ja- impressão é dispensada a
neir o o adaptou em r equerimento do Sr. Mello
matel'ia de Paten- Franco. E' enviado ao Setos de Invenção, nado.-Em 31 o Senado eudesenhos e modelos v1a a sancção.
industriaes, mar- Sanc cionado por decas de fabricas e ereto n, 2.393, de 31 de decommercio, etc ., e zembro de I 9 lO . ( Publicado
dá outras provi- a 24 de janei1·o de 1911.)
dencias .

18 dez •.

336 Crea varias cadei- Em. 19 de dezembro vae a Do Sr. Mello
ras no Instituto r a- ~mprimir o parecer da Com- Mattos e ouci ona1 de Musica, missão de Finanças sobre as tros.
e dá outras provi- emendas offerccidas em 2• (Vide projecto
dencias.
discas ão.-Em 27 é encer· n. 270, de
rada a discussão unica do pa- 1907 e 74, de
r ecer .-Em 28 é approvado 1908.)
em 2a. discussão, bem como
uma emenda do Sr . Bethencourt da \Silva Filho,
creando o lagar de medico
laryngologista do mesmo
Instituto.
Fende de s a. dis USIsão.
-

I

li) dez..

337 Autoriza o Presi- E m. 20 de dezembro va~ a Da Commissão
dente da Republica imprimir.
de Petições e
a conceder ao t ele- Pende de dis cus são Poderes.
gl'aphista da Estr a- unica .
da de Fel'ro Central
do" Brazil, João Ju•
lio Gustavo Schultz, _
um anno de licença
com o ordenado.

1\"ldez...

338 Modifica os a rt s. Em. 20 de dezembro vão a. Do Sr. Mello
ns . 266, 277 e 278 imprimir o parecer e emen- · Franco.
do Codigo Penal e das da Commissão de Diplo- (Vide projecto \
define os crimes de macia e Tratados.
n. 227, de
que trata a Confe- _f»e nde de 1 .. discus- 1908.)
rencia lnternacio- são.
nal de 15 de de julho de 1902, r eunida em Pariz.
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19 dez.. .

339 Emenda do Senado ao Em 2,) de de1.embro vae a Da Commissão
projecto o. tl9 O, impr·imir o parecer da Com- de Iostrucção
de l90J, da Camtu·a missão de lnstrucçãu Publi·
Publica .
dos Deputados, coo- ca sobre a emenda do Sena· (Vide projecto
cedendo aos phar- do ao projecto o. 89 C , de n. 89, de
maceuticos diplo- 1906. -Em 27 é encerrada a 1906.)
mados pelas Escolas discussão unica da emenda
de Pharmacia de do Senado.-Em 28 é appro·
S. Ptmlo, de Ouro vada a emenda, assim conPrcto 13 dePernam- ccbida: «0 art. 1° substibuco, a3 regalias tua-se pelo seguinte :
e direitos decor- Aos pharmace uticos diplomarentes de sua CCJ.lli
dos pela Escola de Ph ,rmap:J.raçã.o í~s escolas cia de Ouro Preto antes da
officiacs .
data do seu reconhecimento official são concedidos os
direitós e r egali as decorrentes do decreto que equiparou o mesmo instituto ás escolas officiaas. »-E' appro ·
vada a redacção tio:J.l n.
339 A, cuja impressão é
dispensada a requerimento
do Sr. Bernardo Hort:L. Em 31 é enviado á sancção.
S anccionad o por decreto n. 2.382, de 4 de ja·
neiro de !911. (Publicado
a 7.)

14 dez...

340 Eleva a lotação da E m. 20 de dezembt·o é envia- Do Senado.

4 dez..

341 Autoriza o Govet·no a Em. 20 de dezembro é en- Do Senado,
pagar a D. Maria viado á Commissão· de Fi-

mesa de Rendas de do a Commissão de FinanVilla Nova, no Es- ·ças.
t ado de Sergipe, Pende de parece r.
fixa ndo o nu mero e
vencimentos dorespectivo pessoal.

Ignacia de Mello nanças.
Oliveira a impor· Pende de parecer.
t ancia da pensão
que lhe foi concedida pelas cartas do
Governo Provisoeio
de 10 dedezembrode
1889 e de março de
1890 e que deixou de
receber nos annos
de 1890,1891 e 1893.

20 dez ..

342 Redaçção

final do Em. 20 de dezembro vae a Da Commissã.o
projecto n. 383, do imprimir.-Em 22 é appro-1 de Redacção.
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1909, que_ releva a vada.-Em 24 é o projocto
prescr1pçao em que env1ado ao Senado.
incorreu o dil'<•ito Pende de decisão.
ao montepio in stituído por Antonio
Augusto Tassaru. de
Padua, ex-amanuen~ e da administração dos Correios
do Estado do Minas
Geraes, pagas as
contribui~ões atrazadas .
21 dez...

21 dez...

2 dez . . •

343 Approva as conven- Em 21 de dezembro vae a Da Commissão
ções de arbitl'a- imprimir. -Em 29 é encer- de Diploma
manto, 1i r madas rada a discussão uuica. e cia e Trataem P eking, a 23 ·approvarlo, bem como are- dos.
de agosto de 1909, dacção final u . 343 A, cuja
entre os Estados impressão é dispensada a
Unidos do Brazil e req uer1meuto do Sr. Mello
o lmpet•io da China, Franco.-- E' enviado ao tsde em Salvador, a nado. -Em 3! o Senado
3 de setemb t·o de envia á sancção.
1909, entre os Es- S :Lnccionado por det ados Unidos do ereto n. 2.397, de 31 de deBr•azil e a Republi- zembro de 19 10.(Pub i cado a
ca do Salvador.
2~ de janei?·o de.if-911.)
\
344 Approva a Convenção E m. 21 de dezembro vae a Da Com missão
para a permuta de imprimir, com parecer da de Diploma
encommendas pos- Cqmmissão de Finanças.- cia e Trata
taes, sem valor de- Em 24 é encet'l'ada a discos- dos.
c1arado, entre o são unica e approvado ~t
Brazil e Italia, con- Em 25 vae a imprimir a re 1
cluida e assignad a dacção final n . 344 A . a 19 de dezembro Em 27éapprovada. - i<:m28
de 19!0, e autoriza. é u prujecto enviado ao Sea a bertura do ne· n~do.- Ern 30 o Senado eucessaria credito.
vi!J. á. sancção.
Sa;nccionado por decr~to n. 2.362 de 31 de de·
zembr·o de 1910. (Publicado a
22 de j anei?·o de 19tf).
345 Reconhecido o direito Eq:~. 22 da dezembro vae a Da Commissão
de D. Amabil ia de imprimir, com parecer da de Cou stitui
Luz Gomes, viuvu Commissão do Finanças.
ção e Ju&Liça
de Manoel Valeria Pend e de ~a discusGomes, a receber a são.
quantia de ....•...
4:614$329, proveniente de forneci·
manto d e carnes
verdes ao 10° regi-

\

I
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ment o da brigada
em guarnição no
Itaquy.
21 dez...

34 6 Concede a D. Maria Em 22 de dezem bro vae a Da Commissão
de Oliveira Crul s, imprimir . -Em 26 é encet'- de Finanças .
vi uva do Dr. Luiz r ada a 2" discussão.- Em 27
Cruls, a ·p e n são é ap provado, com dispensa
mensal de 300$000. de interstico para a 3a dis-

cussão a r equerimento do
Sr. J o~é Lobo. - Ern 28 é
encerrada a 3• discussão,
depois de lida u ma emen ,la .
Pen de d e , parec e r.

21 dez...

347 Autoriza o P r esiden- Em 22 de dezembro vae a Da Com missão
te da Rep ubli ca a imprimir . -Em 27 é encer- de Finanças .

abrir o credito ext raordinario de....
36 : 120$ par a pagamen to das despezas
que fez , á sua custa , o Dr. Lourenço
Haet <t Neves , de
pro pagctncla doB razil nos Estados Un idos.

22 dez...

r arla a 2a discussão e appro·
vado, com dispe nsa de in·
t ersticio par a a 3•, a r equeri men to do Sr . José Bonifacio . - Em 28 é encerrada a
3a discnssão . -Em 29 é appro vado, bem como a redacção fi nal n. 347 A , cuja
impressão é dispensada a
requerimento do Sr . José
Bonifa.cio.-Em 30 é enviado ao Senado.
Pende de deci são.

3 48 Autoriza o Presilien- Em 22 de dezembro é jul- Dos Srs. José
te da Ro puhlica a gado objecto de deliber ação Carloi:! e Vad esa pr o p r i ar o e enviado ás Commissões lois deCastr o

t em plo
catbolico de Marin ha e Guerra e de
deno minado «Egre- Finanças .
g iuha» , proprieda· Pende de pareceres,
de da Mitra , em
Copacabana, po r
utilidade publica e
conveniencia par a
as obras de defesa
mi litar em execução Mquelle Jogar.

21 dez.. .

349 Autoriza o Presiden- Em 22 de dezem brG vae a Da Commissão
t e da Republi ca u impri mir .
de Finanças.

abrir ao Ministerio Pende de
do Interior o credi- ~"<à o.
to extraordinario
de 3 :258$940, para
pagar a Delfim da
Camara, pro f es sor de desenho da
Escola Polyt echni-

~"'

d i scus-
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- --·----------1-----------1-----ca, n. dil'ferença de
acc1·escimo de vencimentos de 5 % ,
10 % e 20 % a que
fez jus .

21 de;...

350 Autoriza o Presiden- EJU 22 de dezembro vae a Da Commissão
te da Ropublica a impri mir .
de Finanças.
conceder um a nuo Pende de discussão
de licença, com unica.
dois terços de vencimentos, ao !Jr.
Carlos Gomes Rebello Horta.

21 dez ...

351 Fixa os vencimentos En1. 22 de dezembro é en- Do Senado.
dos fu nccíon arios viado á Commissão de FidaE:<trada de Ferru na nças .
Centr-al do Braú1 . Pende de p a recer.

23 dez . ..

352 Approva o tratado Ein 23 rle dezembro vae a Da Commissão
Geral de Ar• bitra - ilnprimir.-Em 29 é ence1· de Diplomar.oento , firmado em l'<tda a discussão unica e cia e TrataPeteopo1is, a 7 de a:pprovado, bem como a r u- dos.
dezembro de 1910, dl).cção final n. 352 A , cuj 1
entre o Brazil e o irppressão é dispen~ada a
Perú.
requerimento do Sr. Mello
Franco.-E' enviado ao Senado.-Em 31 o 'errado enVia á sancção .
Sancc ionado 1 por decreto n. 2. 398 , de 31~ ele
dezembro do 1910.(Publicado
a 24 de j anei1·o de 1911.)\

22dez ...

353 Approva o tratado de Em 23 de dezembro vae 1!- Da Commissão
Commercio e Nave- i!Jlprimir, com parecer da de Diplomagação Fluvial entre Cpmmissão de Finanças . ...!.. cia e Tratao Brazil e a Bolivia Em 27 é encerrada a discus- dos.
e a utoriza. os ne- são unica. e appro vado . cessarias creditas Em 29 é approvada a repara sua execução. daccão final n. 353 A, cuja
im pressão é dispensada a
roquerimento do Sr. Estacto Coimbra . - E1 enviado
\
ap Senado.-Em 31 o Senadp envia á sancção.
~ \
\\
!Sanccionado por de\ \
creto n. 2.365, de 31 de dezembro de 1910. (Publicado
a 24 de janeii'O de _1911 .)

23 dez ...

354 Autoriza o Presidente da Republica a
conceder nm rumo

23 de dezembro vão a Do Senado,
imprimir os pareceres das
Commissões de Petições e

E~
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de licença, com to- Pode1•es e de Finanças.dos os vencimen- Em 2 7 é encerrada a distos, ao bacharel cussão unica e approvado.Cassiano Candido Ern 29 é enviado á sancção.
Tavares Bastos, juiz Sancciona do por deda Côrte de Appel- ereto n. 2.385, de 4 de ja·
lacão do dist1•icto neiro de 19 ll. (Publicado
Federal.
a 7 .)
22 dez...

355 Concede uma pensã o Em 23 de dezembro vae a Do Sr. Germaannual á vi uva e imprimir o parecer da Com- no Hassloaos filhos do Dr. missão de Finanças sobre a cher.
João de Barros Cas· emenda do Senado.-Em 26 (Vide projecto
sal.
é encerJ•ada a discussão uni- n. 223 D, de
ca do parecer.-J<;m 27 é 1905.)
approvada a emenda do Se ·
nado, reduzindo a pensão a
2:400$ annuaes e a concedendo em favor da viuva e
filhas emq uanto solteiras.Em 28 vae a imprimir n
redacção final n. 355 A,
que é approvada, por ter
sido essa impressão dispensada a requerimento do Sr.
Pedro Moacyr.-Em 31 é
enviado á sai10ção.
!Sanccionado por decreto n. 2.392, de 4 de janeiro de 1911. (Publicado a 8 .)

23 dez...

356 Autoriza o Presiden- Ent 2-1 de dezembro vae a Do Senado.
te da Republioa a imprimiL· o parecer da Com·
fazer reverter ao missão de Marinha e Guerra
serviço da Armada, n. 356 A.-Em 27 é encerunicamente para o rada a 2• discussão e approelfeito da sua refor- vado, com dispensa de inma no posto de tersticio para a 3.. discuscontra-almirante, o são a r equerimento do Sr.
capitão de mar e Graccho Cardoso.-Em 28 é
guerra honorario encerrada a 8"' discussão e
José Carlos de Car- approvado.-Em 31 é envalho, mandando viado á sancção.
contar-lhe tambem, !Sa nccionado por detão sómente para o ereto n. 2.407, de 11 de jamesmo elfeito, o neiro de 1911. (Publicttdo
tempo decorrido da a 14.)
data em que pediu a. sua. exoneração.

23 dei ...

357 Crea na cidade do Rio E~n 24 de dezembro é jul- Do Sr. Arnolfo
de Janeiro o Conse· gado objecto de delibfn'a- Azevedo.
lho Federal da Re- ção e enviado ás Commis-

-
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publi ca, afim de de· sões de Constituição e Justiliberar, mediante ça e de Finanças.
consulta dos Pode- Pende de pareceres Publicas , sobre res.
assumptos poliLicos
e administrativos.
24 Dez •.

358 Autoriza o Presirlen· E:m. 24 de dezembro é cn- Do Se nado.
te da Republica a viado ás Commissões de Madividir o li ttora.l da. rinha e Guerra e de FinanRepublica em de- ças.-Em 25 vão a imprimir
partamentos ou os parecet•es d'essas dutts
Pr·efeitnras, orga- Commissões, n. 358 A..nizando os r aspe- Em 27 é encerrada a 2" discti vos serviços, e ct1ssão e approvado , com
mais, a remodelar dispensa de ioterst ici·o paa Administração da ra a 3" a requerimento do
Marin ha, creando Sr. Antonio Nogueira. -Em
ou supprimindo re- 28 é encerrada a 3a discuspartlções, e dá ou- ~ão e approvado .-Ern 31 é
tras provJdencias. enviado á sancção.
Sanccionado por deGreta n. 2.370 de 4 de janeiro de I 911. (Publicado a 6) .

30 nov ..

359 Autoriza o Presiden. Em 25 de dezembro vae a Da Comrnissão
te da Republica a imprimir com parecer da de Petições e
conceder um aono Commissão de1\Finanças .
Poderes.
de licença, com or- P,en<"ie de d iscus são
denudo, a Luiz A.
unica.
da Silva Soares .

24 dez ..

360

\

·\

Concede, repartida- E :m. 25 de dezembro é en- Do Senado.
mente, á viuva e viado á Commissão de i\
filhas viuvas do Dr. ttauças . -Em 27 vae a ilp.'-\
Ca ndido Barat a Ri- primir o parecer d'esà.a
beiro apensãomen- Commissão,n. 360 A..-Em
sal de 600$000.
~Sé encerrada a 2'discussão
e approvado, com clispensa
de i utersLicio para a 3a a requerimento rio 8r.frineu Machado.-Em29 é encerrada a.
3" disc ussão e arJprovado.~ m 30 é enviado á sancção .
S~nc cionado por de~
creto n. 2.39!,de 4 de janei\
de 1911. (Publicado a 8).

ro

26

dez •.

361 Substitutivo do Sana- EJD. 26 vae a imprimir o pa· Da óommissão \
doaoprojecton.l56, :rece'r da Commissão de Con- de Co nstituide 1906, da C:.tma- stituição e Ju.-ttça.
ção e .Justiça.
ra dus Deputados, Pende de discus "'ão (Vide projectos
que véda a éxtra- -tio s ubstitutivo do ns) Hi8 ·A, de
dição de naoionaes, ~ enado.
1906 e 323,
regula o proce::lso e
de 1909.)
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--- --1-------- ~ -----------!----julgamento de brazileiros e estrangeiros, que, fóra ao
paiz, perpetrarem
algum dos crimes
que enumera, e dá
outras providencias.

26 dez..

362 Emendas do Senado Em. 26 de dezembro vae a Da Commissão
ao p rojecto n. 54 A , i mprimir o parecer da Com- de Fina nças .
de 1906, da Cu. ma· missão de Finan ças. -Em 28 (Vide projf'cto
ra dos Deputados, ê encerrada a discussão uni- n. 337, de
que concede varias ca do parecer sobre as 1905.)
favores aos indivi- emendas do Senado.-Em 29
duos ou associações são app'rovada~ as emendas
que se pro puze- do Senado, subst.itutivas de
rem a comtr uir ca· diversos artigos do projesas populares, e dá cto. -E' approvada a reda·
outras providen· cção final n. 362 A, cuja
cias.
impressão é dispens<~da a
r equerilllen to do Sr. Bulhões Marcial. -Em 9 de j · ~
neiro de 19!1, ê enviado a
sancção.
Sanccionado por de·
ereto n . 2.407, de 18 de janei.
rode 1911 (Ptt blicado a 20).

23 dez..

363 Institue a p e nsão Em 26 de dezembro vae a !Jo Sr. João l:'e
mensal d.e 500$ a imprimir o pilol'ccer da Com · nido e ouGros
favor da v íu v a do missão de Fu'tanças . -Em 28 (Vide projecto
almira nte Elisiario é encer1 ad<t a la d1scu ssão
n. 39, de
B:.trbosa, emquanto ·-Em 29 é ap provado, com 1909. )
viver, com rever- dispensa de in .ersticio para
são para suá filha. a 2• a requerimento elo
Sr . Ferreira Braga.
Pende de ~a discussão .

25 dez ..

Propõe seja annulla · Em. 27 de dezembro é jul- Do Sr. Frede
do , por meio de gado objtJcto de dali beração
rico Borges
acção summaria es- e env1ado á Commissão de
pecia1 do art. 13, Constituição e Just1ça.
§5°, da lei de 1894, Pende de parecer.
o acto lesivo de direi tos inviduaes
por autoridade administr a tiva da
União ou dt.s Estados, contra fuoccionarios publicas, inclusive militares,
e dá outras providencias.

176 ......
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365 Approva as Convcn- E1n 28 de dezembro vae a Da Coll!-missão
ções firmadas pelo imprimir .-Em 29 é encer- de DlplomaPlenipotenciario do rada. a discustião unira e cia e TrataBrazil na segunda approvado, bem como a re- dos.
Conferencia da Paz, dacção final n. 365 A, cuja
em 1907, na Haya, impressão é dispensada a
adiante enumera- requerimento do Sr. Mello
das.
Franco.-E' enviado ao Senado.-Em 31 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.395, de 31 de dezembro de 19!0. (Publicado á
24. ele janeiro de 1911).

27 dez ...

366 Concedo uma pensão Em 29 de dezembro vao a Da Commissão
mensal de 250$ a D. imprimÍl'.
de Finanças.
Anna Guilhermina Pende de ~a discusde Alvarenga, des- são.
candente legitima
de Ignacio José de
Alvarenga Peixoto.
1

29 dez ...

367 Approva para todos ~lll 29 de dezembro vae a Da Commissão
os effeito~ o Trata- imprimir.-E' , em virtude de Diplomado de Arbitramento de urgencia concedida are- cia e Trataentre o Brazil e os querimento do Sr. Irineu dos.
seguintes paizes: Machado, encerrada .a disColombia, Austria- cussão unica 1o approvado,
Hungria, Ru~ sia, bem como a: ~edacção final
Haiti e Republica n . 367 A, cuja impressão é
Dominicana.
dispensada a re'quer\mento
do Sr. Mello Francó,.- E' l,\
enviado ao Senado.-Em 311'i
o Senado envia â san~ção.
Sanc cionado por \ de- '~
' ereto n. 2 .399, de 31 de\ de'
zembro de 1910 .(Publicado a
24 de janei-i·o de 19if). '

28 dez ..

i

368 Autoriza o Prcsiden- Em 29 de dezembro vão a Dos Srs. Castro
te da Republica. a imprimir o parecer e um Pinto e Siaposentar, no lagar substitutivo da Cornmissão meão Leal.
de inspector da Al- de Finanças.
(Vide projectos
fandega do Estado Pende de votação Jl_S. ' 30, de
da Parahyba . do ~m .2"' discussão.
19Q 1 e 159,
Norte, com o ordedo 1908.)
nado correspondenI
I
te ao tempo de serviço publico que
for liquidatlo, o 2°
escripturario
da
Alfandega de Manáos Julio Maximiano da Silva.
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28 dez..

369 Determina sejam con- Ent. 29 de dezembro é jul- Do Sr. Irineu
cedidas as pensões gado objecto de deliberação Machado e
annuaes: de 2:400$ e enviado á Commissão de outros.
a D. Anna Zulmi- Fina.nças .
ra Monteiro Lopes, Pende de parecer.
emquanto viuva, e
del:200$ a.Aristides Gomes Monteiro Lopes, aquella
viuva, este filho
menor de Hi anuos,
do Deputado federal, Dr. Manoel da
Motta Monteiro Lopes.

29 dez..

370 Redacção final do pro· Ent. 29 de dezembt'O é lida e Da Commi ssão
.i ecto n. 244, de approvucla, por tet• sido a de Finanças.
l\?09, que r eleva a sua impressão ui spe ns:~.da a
prescripção em que requerimento do Sr. Faria
incorreu Joaquim Souto.-E' o projecto enJosé de Souza, ex- viado ao Senauo.
chefe de deposito da Pende de dec isão .
Estrada de Ferro
Central do Brazil,
para o fim de poder
continuar a contribuir para o montepio dos funccionarios publicos, pagas!
as quotas atrazadas.
1

Camara

i2
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Projectos de annos anteriores, que tiveran1
andamento na sessão de I 9 1 o
( SESSÃO EXTRAORDIN ARIA )
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Projecto de annos anteriores, em andamento em 1910
(SESSÃO EXTRAORDINARIA.)
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1909 29 out. 268 O Redacção final do sub- S a ncc .ionado por
stitutivoapprovado decretu n. 2 . 2~7, de 6
na 2• disr;usoão du janeiro de 1910.- (Pu proj ecto n. ~68 , de blicado a 8 .)
1909, creanrlo mais
um 1ogar de pro curador na secção
federal deste Dis_tricto, com os vencimentos mensaes
de 70 J$000 .
1909 8 julh.

28 A Redacção final do pro- Sanccionado por
jecto n. 28, deste decreto n . ~ . 240, d 7
anno, que autoriw de janeieo de 1910.o Presidente daRe- {l'ublicado a 11.)
publica a conceder
um anno de lwença,
com ordenado, ao
conferente da Alfa ndega de Manáos
Francisco Xavier
da Costa.

1909 14 out .. 2 :6 A Red acção fi nal do pro- S auc c i o nado por
jecto n . 226, deste d0creto u. 2.243, de lO
anuo, que ::tut or iza de janeiro de 1910.o Governo a con- (P ublicado a 13,)
ce der a Antonio
Dia·s Paes Leme Sobrinho, um anno de
licença, com· ordenado, para. tratamento de saude.
1909 13 out •. 116 B Redacção para nova §anccionado por
discussão da sub- decreto n . 2.2123, de 3
emenda, destacada de janeiro de 1910.na 2• discussão do (Publicado a 5 .)
projecto n. 116 A ,
de 1909, á emenda
substitutivadaCom·
missão de Finanças
ao referido prejecto,
concedendo ao ex-2"
cirurgião, 2° tenente Joaquim de
Carvalho Bettamio
e ex-I o tenente José
Carlos de Carvalho,
ambos da Armada,
pelos rele vantes ser·
viços prestados du-
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rante a guerra do
P:uaguay, o soldo
vitalicio correspondente áquelles postos, regulado pela
tabeUa vigente.
190$120 set .. 163 A Redacção final do pro- !Sanccionado por

jecto n. 163 , deste
anno, que autoriza
o Presidcute da Re·
publica a abrir ao
Mmisterio da Fazenda o credito extraordinario de ;réis
15:240$500, p a ra
restituir a Otero,
Gomes & Comp.,
igual importancia
que, a titulq provisorio, pagarp.m, em
1897, de dir1~ite s de
importação çle duas
partidas de arame
para cercas, ~·el~.vada a prescnpçao
em que possam ter
incorrido.

dect•eto n. 2.239. de 7
de janeiro de 1910 .(Publicado a tf .)

1909 2 dez .. 333 A Redacção final do pro· !Sanccionado por

jecto n. 333, deste
anno, que <j.utoriza
o Presidente da Republica a abrir ao
Ministerio da Fazenda o cre~ito extraordinario de réis
35;104$219, para o
pagamento devido
a Verissimo Ri-·
cardo Vieira, em
virtude de sentença
do Poder Jqdiciario

1908 21 maio.

13

decreto n.
de janeiro

~.241, de 7
~e 1910 . -

(Publicado a, \11.)

\

\

,~

\

Redacção final do pro- Vetado pelo Sr. Pre) (Vide projecto
jecto n. 299 B, de sidcnte da Repnblica n. 299 B, de
1907, que equipara em lO de janeiro de
1907 .)
os professores dos 1910. (Motivos do 1:eto
Institutos militares publicado a 1.3.)
de Ensino aps lentes
do Gymn~sio Nacional para todos os
effeitos da lei e dá
outras prqvidcncias.

-
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1909 2 dez ... 332 A. Redacçãofin(.Ll do pro- Sanccionado por
jecto n. 332, deste decreto n. 2. 238, de 7
anuo, que autori~a de janeiro de 1910.o Presidente da. Re- . (Publicado a 11.)
publica a abrir ao
'Ministerio da Fa~
zenda o credito de
5:719$206,para pagamento devido a
D. Marinha de Abreu
e Paiva e outros,
em virtude de sentença.
1909 20 agt. 113 A. Redacção final do pro- Sanccionado por
jecto n. 113, deste decreto n. 2.2:!0. de 6
anuo, que a utoriza de janeiro de 1910.o Presit.lento da (Publicado a 8 .)
Republica a conaeder licença, com
ordenado, ao escripturario da Estrada de Ferro Central do Brazil, Antonio Joaquim de
Moraes.
1909 13 dez. 349 A. Redacçãofinal do pro- Sanccionado por
jecto n. 349, de decretou. 2.229, de6
1909, que autoriza de janeiro de 1910.o Presidente da (Publicado a 8.)
Republica a abrir
ao Ministerio da
Justiça e Negocias
Interiores o credito
de 130:042$386, SUP·
plementar ao n. 20
do art. 2° da lei n.
2.U50 de 31 de dezembro de 1908.
190918 dez. 3ô7 A. Redacçãofinaldo pro- Sanccionado por
jecto n. 367, deste decreto n. ~ .242. de 7
anno , qqe ap. tv!liza de janeiro de 1910.--:
o Presidente da Re· (PubUcad.o a D.)
publica a conceder
ao I o epgenheiro do
Serviço Geologico
e Mincralogico qo
Brazil ,Eugenio Iiussak, um anuo de licença, com orde. nado.
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1909 4 dez •. 340 A. Redacção final do pro- Sanccionado por
jecto n. 340, deste decreton. 2.23 l,de6de
anno, que autoriza janeiro de 1910.- (Puo Preside nte daRe· blicado a 8.)
publica a a brir ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito
de 300:000$ , supplementar ao n. 40
do art. 2" da lei n.
2.050, de 31 de
dezembro de 1908
(serviço eleitoral).

190913 dez .. 356 A. Redacção final do pro- Sanccionado por
jecton. 356,de 1909, decreto n. 2 .228 , de
que auto1'iza o Pre- 6 de janeiro de 1910.sidente da Repn· (Publicado a 8.)
blica a abrir ao
Ministerio da ,Jqstiça e Negocias 1)1teriores, o credito
de 360:000$, supple·
mentar ao n. 2 1,
do art. 2• da lei P. .
2.050_, de 1908 (subconsignação - material, construcções
\\
e eventuaes para
'\
.
'
o serviço geral.)

\

1909 25 nov .. 269 A. Parecer favoravel da Sanccionado\ por Vide o projeCommissão de F'i- decreto n. 2.225, ~ 6 cts> n. 269, de \\
na nças ao proj ecto de janeiro de 1910.- 1909.
\
n. 269, de 1909, do (Publicado a 8 .)
\ Do Senado.
Senado, que dispõe
,,~
sobre contagem ele
·
tempo de s ervi~o
~
ao bacharel José
Gomes Coimbra ,
para os effeitos da
aposentadoria .
1909 24 dez, . 32! A. Concede ao minist ro Sanccionado por
do Supremo Tribjl- decreto n. 2 .237, de 7
nal Federal, Dr . de janeiro de 1910.Herminio Francisco ( Publ:·cado a 8.)
do Espírito Santo,
\
um anno de licença, oom todos ps
vencimentos ; com
parecer e emenda
da Commissão de

\

\
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Petições e Poderes
e parecer da de Finanças.
1909 31 ng t. 130 C Redacçãofinaldo pro- Vetado pelo Sr.
jecto n. !30 A , des- Presidente da Repute anuo, que auto- blica em 7 de janeiro
riza o Pre5idente de 1910.- (Razões elo
da Republica a ap- veto publicadas a 0.)
' plicar ao assistente
de clínica opthalmologica. da Facul ·
dade de Medicina
do Rio de Janeiro,
Dr. ManoCJl Fr ancisco Corrêa. Leal
Junior, a disposição
da lei n. 138, de 21
de julho de 1893,
considerando-o 1entesubstitutoda mesma Faculdade e designando-lhe a secção que lhe compete, segundo - as
provas dadas em
concurso easconve nienc ias do ensino.
19JH 30 agt. 126 A Aui.oriza o Presidente Vetado pelo Sr. Proda llepubli ca a ap- s:clente da Republica
plicar ao prepara- em 7 de janeiro de
dor de Hygiene da 1910.- (Ra~ões elo veto
Faculda% de Mu· Publicadas a 9 .)
dicina do Rio de
Janeiro, Dr. Joãu
de Barros Barreto,
a disposição da l ei
n. 138, de 21 de junh :J de 1893, consisidera.ndo-o lente
sn bsLituto da. mesma Fa ~ uldadeo de·
signa.ndo-lhe a secção que lhe compete pelas provas
dadas em concnr·
sos antel'iores; com
parecer da Commissão da Floaoças.
1909 16 de,. 344 A Concede ao Dr. João Sanccionado por
Pedro Belfort Vi.· decreto n. 2.236, do 7
r.i.ra, ministro do de janeiro de 1910.Supremo Tribunal (Ptlbliaado a 8.)
1
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Federal, um anno
de licença, com todos os vencim entos ; com pareceres das Com missões
de P etições e Poderes e de Finanças.
1909 24 dez ..

379 Approva o Tratado E tn 14 de abril entra Vide andamen-

concluido e assigoado nesta. cidade
do Rio de Janeiro,
em 30 ele outubro
de 1909, e utre o
Brazil c a Republica Oriental do Ur ugu •Y, murliflcando
as suas Ü'Ollteil'as
na Lagôa Mu·im e
rio Jaguarãoees4abelecendo prínr~ipios para o commerciu e navegação
nessas pal'agens. e é
o Presidente da~e publir·a a ut orir.ado
a tNüae as respe cti vas ratificações .

em discussã o o artigo
unico. Oram os S1·s,
Henrique Valo·a. Monteiro Lopes e Paulino
de Souza, ficaoclo adi·
a •la a discussão . Ern
15, oram os ~ rs. Franci -.co Portella e Antunes Maciel, ficando eucerrada a discus;;ão e
adiada a votação . Em
seguida oram, pela
ordem, o Sr. Barbosa
Lima e, para explicação pessoal, o Se. Rivadavia Corrêa. Em
l ô, ao ser annunciada
a. v utação, o Sr. Irin •u
Mac ll ado,11Pel'1 ordem,
r equer e ç btem vot ;cção nomin,al. Posta
a votos, re~pon,~eram
-Sim-isto ê, a~pro
vanclo o project o numero 379, de 1909 os
Ses.: Antonio NogL~i 
ra, Monteiro de Souza,
Lvra Castro, Ho., annah
Oliveira, Deoclecio
de Campos, Costa Rodrigues,Cunha Machado, Ageipino Azevedo,
Coel ho Netto, Alvaro
Mendes, João Gayoso,
Joaquim Cruz, Folix
Pac heco, Sergio Sabuya, Eduardo Saboya,
Bezerril Fonte nol!e ,
Graccho Cardoso,Gou çalo Souto, Frederico
Bo1·ges, Euclides Barr uso, Eloy de So uza,
Tava :es Cav alcante,
Prudencio MiJanez ,CamiHo de Hollanda, Si-

to do projecto n. 1 de
1910.

rle
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mcão Leal, A:tl'ooso
Costa, João Vieira, Simões Barbosa, J o.;é Bezerra, Domingos Gonçalves, Arthur Orlando, João de Siq tteir a .
Euzcbio de Andrade,
Natalício Cambo11n,
Raymunr!o dt~ Mii·anda,
Pedro Doria, Antonio
Calmon , Seabra,Pedro
Lago, Domiu gos Guimarães, Elpidio Mesqui ta. Bern ardo Horta, Monjardim, Pn.ulo
de
Mello, P ereira
Braga, Barbosa Lima ,
Porto Sobrinho , Lobo
Juru menha, Araujo Pinheiro, Erico Coelho,
Peroira Nunes, Raul
Veiga , Franci scn Portella, Luiz Murat,
F t ancisco Bot elho, Raul
Fernanda.; , Paulino de
Souza, Sebas tião Mas
carenhas, Vianna do
Castello, Duarte de
Abreu, Ribeiro Junqueira, Astolpbo Dutra, Artbur Bernardes, Jose Bonifaclo,
João Luiz de Campos,
Calogeras, Landulpho
Magalhães , Francisco
Bress an ~> , Leite de Castro, Cllristiano Brazil,
Adjucto, Rodolpbo Paixão, Alaor Prata , Honorato Alves, Nogueira, Galeão Carva.lhal,
Cardoso de Almeida,
Jesuíno Cardoso, Carlos Garcia, Eloy Ob aves, Alberto S,trment o, Adolpllo Gor do,José
Lobo , Fr ancisco Rom eiro, Marcello Si lva,
Jus6 Murtin ho , Luiz
Adolpho, L amc n ha
Lins, Cu valho Chaves,
Carlos Cavalcante,IIenriquo Valga, Vidal. Ra.mos, Joã o Vespucio,
Diogo Fortnn;)., Soaros
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dos Santo1!, Campos
Cartier, Ri vadavia Co l'·
rô ~t , Germano Hasslo·
cher, Homero BapCJst<t, Angelo Pinhen·o,
Pedro Moacyr e João
Simplicio (102). E res ponderam - N ão - os
Srs. : Dunsshce de
Abranches, Liodolpho
Camar a, Irineu Machado, Monteiro Lopes,
Pen nafort Caldas, Faria Souto e Paula Ramos (7) . - E' approvado por !02 vot oscon
tra 7.- Em seguida,
o Sr. Ri vada via Corrêa, pela ordem, re~
1 quer e obtem dispensa
de i mpressão da redacção final. Posta a
votos, é a. mesma ap}Jrovada sob n. 1, de
1910.

1909 11 set .. 147 A Redaccão final do E m 20 de abril é ap- (V ido projecto
projecto n. !47, de provada a r~ dacção n. 136, de
1909, eme'nda do final.- Em 261 é en- 1908 .)
pelo Senado,querê- viad<t ao Sena ·l Q.
leva do pagamento Pend e <le deci
da quan tia de réis são.
15:727 519,omajor
do I!:xercito, Camillo
Brandão,que, a Fazenda Nac io na l
tem de indamnizar
por descon tos mensaes da sa par te do
soldo.
1909 lü dez .. 362 A Redaccão final do E in 20 de abril é a.pprojecto n, 362 , provada a redacção
deste anuo, que au- final.- Em 26, é autoriza o Presidente viado ao Seoado . -Em
da Republica a con- l4 de dezembro o Seceder ao lente c a- nado envia á sancção .
thedratico da Fa- S~nccionado por
cuidada de Medi- decreto n. 2.298, de
cina do Rio de Ja- ~1dedezambrode 1910.
neiJ'O, Dr. Pedro ·- (Publicado a 23 .)
Severiano de Magalhães , um anno de
licença com ordenado, com parece-
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res dn.s Com missões
de Petições e Poderes e de Finanças.
1909 24 dez .. 378 A Redacção final do Em 20 de abril é appl'oprojecto n. 378, de vada a redacção tina!.
1909, que autoriza -Em 26 ê enviado ao
o Presidente da Senado. - Em 6 de
Republica a conce- maio o Senado envia á
der ao Dr. Francisco san cção.
Joaquim Be the o- Sanccionado por
court da Silva , di- decreto n. 2.253, de
rector do Archivo 12 de maio de 1910.Publico Nacional, (Publicado a 17.)
aposentadoria com
'
todos os vencimentos.
1909 6 nov .. 284 A Redacção final do Em. 22 de abril ' o Seprojecto n. 284, nado envia á sancção.
deste anno, que con- Sanccionado por
cede a Joaquim Au- decreto n. 2. 248, de
gusto Teixeira Nu- 28 de abril de 1910.nes, carteiro de !• (Publicado a 5 de
classe da Adminis·· maio.)
tração dos Correios
do Districto Federal, um anno de
licença, com ordenado, para trata
manto de saude.
1909 24 no v.. 324 A Redacção

final do Em. 26 de abril o Seprojecto n. 324, nado envia á sancção.
deste anno, que Sanccionado por
approva o tratado decreto n. 2.2·17, de
sobre o commercio 27 de abril de 1910.
e navegação fluvial (Pttblic aclo a 28.)
entre o Brazil e tt
Colombia, assignado
no Rio de Janeiro
em 21 de agosto
de 1908.

1909 24 dez..

380 Autoriza o Presidente Em. 28 de abril entra

da Republicaaabrir em 2a discussão que é,
pelo Ministerio da sem debate, encerrada,
Agricultura, o cre- e approvado.
dito de 75:000$, Pende de sa dissupplemen tar á cu.ssão.
verba 5a (auxilies á
agricultura e in-
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clustria) do art. 15
da lei n. 2.050 , de
31 ele dezembro de
1908.
909 27 dez .. 270 A Eleva a 18:900$ an- Em 28 de abril entr a. (Do Senado).
nuaes,osvencimen- em 2• discussão, que é (Vide andatos dos directores sem deba·te encerrada, mentodo prodo Thesouro Fe- depois de lidas diver- j ecto n. 133,
deral, sendo dous sas emendas elos Srs. ele 1910.}
terços de ordenado Honorio Gurgel e Irie um terço de gra- neu Machado, ficando
ti fi cação; com pa- adiada a votação, até
recer da Commissão quo a Commissão resde Finanças,
pectiva dê parecer sobre as emendas oft'erecidas. - Em 29 de setembro vae a imp l'i .
mir o parecer da ComI missão de Finanças sob
n. 133, de 1910.
909 24 dez., 375 A Eleva o numero de
agentes flscaes de
impostos de consumo, da descarga ·de
sal e do imposto de
transpor te no Districto Federal; com
parecer da Commissão de Finanças.

.

1909 17 dez..

28 de abril entra (Do Senado).
em 2" di scussão, que é
sem debate enceNada
e appTovada. O Sr .
Nabuco de Gouvêa requer dispen~~ de intersticio, que 'é negado
por falta de nu moro.
- Em 18 de ·agost~,
~
entra em 3• disc uss~~·
-~
que é sem debate e'n1
cerrada e adiada a vo1
tação.- Em 3 de se- '\
tembro é approvado.
-Em 9 é enviado â ,1
sancção.
~anccionado por
decreto n. 2.256, de 15
de setombt o de I 910.( Publica dó a 17 ).
~n1.

364 Autoriza. o Presidente ~m. 28 de abril entt·a
da Repnblicu. a re.. em 3a discussão, qus é
levar a Carlos Pin- sem debate encerrada,
to de Fi gueiredo da depois de lida uma
prescripção em que emenda dJ Sr. Diogo
houvera incorrido, Fortuna, ficando adipar·a r eceber venci- ada a votação, até que
mentos de que foi a Commi s~ão r aspeprivado desde lO de cti va dê parecee sobi'e
outul:lr o de 1891 até a emend<t oft'erccüla .
a data da sentençi1 - Em 24 de Olltubro
do Supremo Tr ibu- vac tt imprimil' o pa-

\

( Ville 'andamento d'o pro~ \
jecto n. 177, \
de 1910).
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1909 5 no v •

nal Federal, annullando o acto do Governo que o suspendeu.

recee da Commissão
de Finanças, sob o
n. 177 de 1910.
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54 H Redacção fi n a1 do Elll 27 de abril o Sesubstitutivo appro- nado envia á sancção.
vado em 3a tlis- l§anccionado por
cussão do projecto decreto 11. 2.~50 de 29
n. 54 F, desteanno, de abril de 1910.-(Pureorganizando o blicado a 7 ele maio.)
curpo do consulado.

1906 ô dez.. 423

Faculta as associações Ell130 de alJrll ê appro- (Vide andaque se fundarem vado em l ~ - discus- m e n to do
para os fius pre- são.- Em 2 de agosto, projecto nuvistos nas Conven- é, sem debate, encer- mero 249, de
ções de Genebra, de rada a 2"' discussão e 1910.)
22 de agosto de 1864 adiada a votação. e 6 de julho de 1906, Em 3 de setembro é
a acquisição de in- approvado.- O Sr.
dividualidade juri- João de Siqueira, pela
dica e dá outras ordem, requer e obtem
providencias.
dispensa de interstício
para 3a discussão . Em 5 de outubro ê encerru.da, sem debate,
a 3a discussão e adiada
a votação .-Em 21 de
novembro ê approvado.- Em 22 vae a
imprimir a redacção
final sob o n. 249, de
1910.

1909 ll nov •. 294 A Redacção paea a 3a Em 30 de abril é appro· ( Vide andadiscussão do pro- vado em 3a discussão e me n to do
jecto n. 294, deste enviado á Commissão projecto nu
que torna ex- de Redacção.- Em l mero 14, de
I anno,
tensivos aos immi- de agosto vae a im- 1910.)
grantes localizados primir a redacção final,
em nucleos colo- sob o n. 14, de 1910.
niaes os favores concedidos pela l e i
n. 2.049, de 31 de
úezembro de 1908,
bem como a qualquer agricultor que
preencha as condições estatuidas, não
ficando taes favores
dependentes da organização de syndi.·
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a regularizar a presente lei.

1009 28 dez.. 310 A Emenda do Senado E:m. 30 de abril é appro- ( Vide projecto
ao projecto n. 226 vada a emend<t do Se- n. 226 A, de
.A, de 1907, da Ca- nado e enviada á Com- 1907.)
mara, que releva missão de Redacç:ão.- (Vide andada prescripção em Em 2 de agosto vae a m e n to do
que incorreu para imprimir a reclacção projecto nuque possa habili- tinnl sob o n. 15, de mero 15, de
tar-se á percepção 1910.
1910.)
de meio soldo e
montepio, D.Nathalia Deolinda de Albuquerque Seixas,
viuva do tenente·
coronel Joa q 1J i m
das Neves Seixas.
1909 23 nov..

322 Reorganiza o tm·rito- E•n 30 de abriléannunrio do Acre ; pom ciada a 2• discussão; o
emendas do Srs.Pe- Sr. José Carlos manda
dro Moacyr e Al- á Mesa um requeri·
varo de Carvalho, mento pedindo o adiavotos em separado mentod~48 horas, afim
dos mesmos e do do proje,cto voltar á
Sr. P a u lin o de Com missão ele ConstiSouza.
tituição
Justiça . O
requerimento 'roi approvado.
I

e

~,sem

1909 26 dez..

382 Concede premio de E:m. 30 de abril,
(Vide projecto
viagem á D. Olyn- debate, encerrada a 2a n. 291, de
tha Braga, ex-alu- discussão e approvado 1908.)
mna do Instijuto o substitutivo da Com- (Vide andaNacio:ool de Muyica, missão de Fi nan ças, me n to do
com par e c e r da ficando prejudicado o projecto nuCommissão de In- projecto primitivo. - mero 17, de
strucção Pubtfca, Em 3 de agosto vae a 1910.)
parecer e emenda imprimir o parecer da
da de Finanças,
Commissãu de Finan- \
ças, sob. n . 17, de 1910.
\

1909 20 out ..

Releva ao colleptor E:m. 30 de abl'i1 é sem (Vide u n d'adas Rendas Fede- debate, encerrada a 3a manto ~o
raes, no município discussão, approvado projecto nu,de Vassouras, Es- e enviada á Commis- mero 16, de
ta.do do Rio de Ja. são de Redacção. 1910.)
neiro, Manoel Fran- Em 2 de agosto vae a
cisco Berna.rdes Ju- imprimir a redacção
nior,da obrigação de final sob o n. 16, ele
entrar para o the· 1910.

I
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as importancias de
3:980$040 e....... .
12: 681$080, valores
r e s p e ctivamente
correspondentes
aos sellos adhesivos
e estampilhas do
imposto de consumo roubados á. referidn. collectoria
na noite de 26 de
setembro de 1908;
com parec er da
Commissão de Fi·
nanças.

1909 13 dez •• 351 A Redacção

final do Em 2 de maio o Sana.·
projecto n. 351, de do envia á sancção.
1909, que autoriza Sanccionado por
o Presidente daRe- decreto n. 2.251, de
publica a abrir ao 12 de maio de 1910.
Ministerio da Via· -(Publicado a 18.)
ção e Obras Publicas o credito especial da quantia de
364:559$143, . para
occorrer ao pagamento elos juros
garantidos á. Estrada de Ferro Sorocabana, correspondentes ao periodo
de 29 de agosto a
31 de dezembro de
1907.

Camara
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1909 20 nov .. 316 B Redacção final do E•n lO de maio o Seprojecto n. 316 A, nado envia á sancção.
de 1909, que auto- Sanccionado por
rizaoPresidenteda decreto n. 2.252, de
Republica a des- 12 de maio de 1910.
pender até 1t quan- -(Publicado a 17 .)
tia de 1oo:ooq$,
pelo Ministerio das
Relações Exteriores, com as despezas de recepção e
hospedagem de representantes de Governos estranjeiros
em visita ofil.cial
ao Brazil, podendo
abrir os necessarios
creditas.
1909 10 dez .. 323 A Substitutivo do Se- Em 3 de agosto é en- (V ide projenado ao projecto cerrada a discussão cto n. 156, de
n. 156, de 1906, da uoica, depois de orar 1906.)
Camara dos Depu- o Sr. Justiniano Serpa (V i d e andatados, que veda a e adiada a votação. mentodoproextradição de na- - Em 3 de setembro é jecto n. 361,
cionaes, regula rejeitado o substituti- de 1910.)
o processo e julga- vo do Senado depois de
mentode brazileiros orar o Sr. Justiniano
e estrangeiros, que, Serpa. -Em lO é eufora do paiz, perpe- viado ao Senado.- Em
traram algum dos 29 é devolvido pelo
crimesqueenumera Senado que mantém o
e dá outras provi- o seu substitutivo. A
dencias; com pa- Commissão de Constirecer da Commis- tuição e Justiça.- Em
são de Constituição 26 rle dezembro vai a
e Justiça e voto imprimir o parecer da
em separado do Commissão de ConstiSr. Paulino de tuição e Justiça sob o
Souza.
n. 361, de 1910.
Redacção
para
3a
disEm.
5 de agosto é (Vide projecto
1909 22julho. 50 B
cussã.o do projecto a anunciada a 3• discus- n. 436, de
n. 50, deste anuo, são. São apresentadas 1908.)
determinando que diversas emendas.as promoções elos Ora o Sr. Lindolpho
empregados publi- Camara que e~via á
cos da União se- Mesa um requer1meoto
rão feitas dous ter- pedindo que o proj~ços por antiguidade cto vol_te a Comm1ssao
e um terço por me- respectiva. - Em sericimen to; e dá ou- guida, é encerrada a
tras p.·ovidencias. a• discussão, adiada
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a votação do requeri·
menta e enviadas as
emendas á respectiva
Commissão para dar
parecer . - Em 3 de
setembro é approvado
o requerimento do
Sr. Lindolpho Camara,
voltando o projecto á
Commissão.

Pende de parecer.
371 Manda contar para Em 20 de agosto vai a (Vide

todos os effeitos, de
30 de agosto de 189-i
a promoção do commissario de 5• elasse Ignacio Augusto
Linhares ao posto
de lo tenente commissariode4• qlasse

imprimir o parecer da
Commissão de Marinha
e Guerra sob o n. 24,
de 1910.

anda·
me n to do
projecto n.
24, de 1910.)

292 Parecer da Commis- E1n 17 de agosto vai a (Vide projecto
são de Finanças so- imprimir a redacção n. 243, de
bre o projec~o n. final sob n. 23, de 1910. 1908.)
243, de 1908, clecla(Vide anda.
rando que os yenci·
men to do
!
projecto n.
mentos do por teiro
\
da Escola Pplyte23, de 1\HO .)
chnica estão sujei'\I
tos á mesmailivisão
dos do pessoal da
Secretaria e da Bibliotheca daquelle
estabelecimento.
371 Restabelece Oi yenci- E111 26 de agosto, é, (Vide projecto
mantos do pa.gador sem debate, encerrada · n. 410, de
da Delegacia Fiscal a l" discussão e adiada 1908.)
no Rio Granfle do a votação.- Em 3 de (Vide andaSul na quantia de setembro é approvado. m en to do
6:000$, sendo dous - Em 29 é encerrada, projecto n.
terços de or1enado sem debate> , a 2• dis- 25I,de l9l0.)
e um terço c gra- cussão e adiada a votificação, e autoriza tação.-Em 18 de no- \
a abertut•a do ne- vembro é approvado.
cessaria credito ; -Em 22 vai a impricom parecerda.Com- mir a redacção para
missão de Finanças. 3" discussão sob o n.
~51 , de Hll O.

1go9 20 out •• 243 A Autoriza o Pre ~idente E111 31 de agosto, é, (Vide anda·
da Republica a con- sem debate, encerrada me o to do
ceder apos~ntado- a la discussão e adiada projecto n.
ria, com todos os a votação.- Em 3 de 257 ,de 1910.)
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vencimentos e mais
vantagens que lhes
competirem, a o s
lentes das escolas
de ensino superior
da Republica, que
contarem mais de
25 annos de magisterio, e assim o requererem; com pareceres e substitutivos das Commissões de Instrucção
Publica e de Finanças.

ANDAMENTO

setembro é approvada.
O Sr. Nabuco de Govêa requer dispensa de
interstício, que é concedida ,-Em 5 de outubro é encerrada, sem
debate, a 2" discussão,
depois de lidas duas
emendas, ficando adiada a votação.-Em 21
de novembro, ao ser
annunciada a votação,
o Sr. José Bonifacio
requer e obtem preferencia para o substitutivo da Commissão
de Finanças. O Sr. Josino de Araujo; pela
ordem, requer que o
projecto vá á Commissão de Constituição
e Justiça. Este requerimento não é acceito
pela Mesa. Ora, ainda,
pela ordem, o Sr. Ribeiro Junqueira. Em
seguida, é approvado
o substitutivo da Commissão de Finanças, e
rejeitadas as emendas
dos Srs. Eduardo Socrates e Honorio Gurgel e prejudicados os
demais projectos. O
Sr. Barbosa Lima
manda á Mesa uma declaração de voto.-Em
28 vae a imprimir a
redacção para 3a discussão sob o n. 257, de
1910.

190612 nov .

351 Autoriza o Poder Elte- EJD. 29 de agosto é recutivo a conceder jeitado pelo Senado.
a Annibal de Sá (Otncio de 30 de agosto.)
Freire, telegraphistade 4a classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, seis
mezes de licença,
com ordenado, em
prorogação daquella em cujo goso se
acha, para tratar
de sua sa.ude.
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339 Autoriza o Poder Exe- E:m. 3 de setembro, ao (Vide andacuti vo a mandar ser a.nn unciada a vota- me n to d o
examinar por pro- ção, o Sr. Fredrico Bor- projecto n.
fissionaes de sua ge!l requer que o pro· 181, de 1910.)
confiança as con- jecto volte á Com- _
dições, vantagens missão respectiva. Pose tempo de con- to a votos o requeristrucção da Estra- menta, é este approda, cujo pagamento v ado e adiada a votapediu o engenheiro ção do projecto até que
Gastão da Cunha a Commissão dê pareLobão, afim de tudo cer. - Em 27 de outudevidamente veri- bro vae a imprimir o
ficado, solicitar do parecer da Commissão
Congresso Nacional de Finanças sob o
ocreditonecessario. n. 181, de 1910.

1909 25 set .• 179 B Parecer da Commis- Em 3 de setembro é (Vide projecto
sãodeFinanças so- rejeitado em 2• dis- n. 125 e 179,
bre os projeptos cussão.
de 1909.)
n. 175 e 179, de
1909, extinguindo
a Força Policia~ do
Districto Feder{tl e
estabelecendo a$ relações de hierarchia
entre a chefia de
policia e a me!lma
l\
Força, e emendas
\
que lhes foDam
apresentadas, pom
substitutivo da
Commissão de Constituição e Justiça.

~

\

1\

11109 14 out .. 223A Manda o Governo or- Em 3 de setembro ao (Vide projectos
ganizar uma re- ser annunciada a vo-j ns. 104, de
!ação dos opera,.rios tação, o Sr. Alcindol· 1904; 166, de
jornaleir•os de tpdas Guanabara requer, 1906 e 46, de
as officinas e repar- pela ordem, preferen- 1909).
tições publica~ da cia para o substitutivo (Vide andaUnião, que conta· da Commissão de Fi· men to do
rem mais de cinco nanças .-Approvado o projecto n.
annos de Sel!viço requerimento de pre- 88, de 1910.)
effectivo, e déj. ou- ferencia, em seguida
\
tras providencias ; é posto a votos e encom emenda dq Sr. viado á Commissão de
Taval'es Cavalqanti Redacção o substitu~
e substitutivo da tivo da Commissão de
Commissão d~ Fi· Finanças, ficando prenanças.
judicados os projectos
•
primitivos. -Em 15
vae a. imprimir a redacção final sob n. 88,
de 1910. -
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907 21 nov •. 358 A Redacção para 3a dis- Em 3 de setembro, ao (Vide parecer
cussão da emenda ser annunciada a vo- n. 104, de
destacada na :2.a dis- tação nominal, ora, 1909.)
cussão do projecto pela ordem, o Sr.
n. 282, de 1902, Soares dos Santos.que eleva a 50$ a Posta a votos, respon·
pensão de6$500,que dem sim, isto é, appro·
percebe cada uma vando o projecto, os
das quatro filhas do Srs: Antonio Nogueira,
coronel Genuíno Monteiro de Souza,
Olympio Sampaio. Ferreira Penna, Aureli o Amorim, Justiniano de Serpa, Hos·
'
sanah de Oliveira, Rogerio de Miranda, De·
oclecio de Campos,
Costa Rodrigues, Cu·
nba Machado, Agri.
pino Azevedo, Christino Cruz, Coelho
Netto,Arthur Moreira,
João Gayoso, Felix Pa·
checo, Waldemiro Moreira, Sergio Saboya,
Eduardo Saboya, Bezerril Fontenelle, Graccho Cardoso, Gonçalo
Souto, Frederico Bor·
ges, Euclides Barroso,
Sergio Barreto, .luva·
nal Lamartine, Lindolpho Camara, Seraphico da Nobrega, Tavares Cavalcanti, Prudencio Milanez, Camillo de Hollanda, Simeão Leal, Affonso
Costa, Teixeira de Sá,
João Vieira, Julio de
Mello, Leopoldo Lins,
Pedro Pernambuc.o,
Arthur Orlando, João
de Siqueira, Raymundo
de Miranda, Pedro Doria, Felisbello Freire,
Seabra, Pedro Lago,
Ubaldino de Assis, Elpidio do Mesquita, Torquato Moreira, Monjardim, Paulo de Mello,
Pereira Braga, Hooorio Gurgel, Alcindo
Guanabara, Porto Sobrinho, Lobo Jurumenha, Erico Coelho,
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Pereira iirunes, Raul
Veiga, Ft>ancisco Portella, Faria Souto,
Francisco Botelho, Teixeira Bt>andão, Raul
Fernandes, Sebastião
Mascarenhas, Vianna
do Castello, João Penido, Arthur Bernardes, José Bonifacio,Calogeras, Landulpho
Maga1hães,A1varo Botalho, Antero Botelho,
Ft>ancisco Bressane,Lamounier Godofredo,
Leite de Castro, Carneiro de Rezende, Delphim Moreira, Bueno
de Paiva, Christiano
Brazil, Olegario Maciel, Adjucto, Rodol·
pho Paixão, A I a ô r
Pt>ata,Honorato Alves,
Manoel Fulgencio,
Epaminondas Ottoni,
Nogueira, Camil!o Prates, Cardoso de Almeida, Carlos Garcia,
José Lob'o, Marcello
Silva, Jos~ Murtinho,
Costa Marques, Lamenha Lins, Ca~valho
Chaves, Carlos aval·
canti, João Vespucio,
Diogo Fortuna, Soares
dos Santos, Campos
Cartier, José Carlos,
Nabuco de Gouvêa,
Homero Baptista, Angelo Pinheiro, João
Abott, Domingos Mascarenhas e João Simplicio (108).- E respondem n éto os Sra:
Lyra Castro, Passos de
Miranda e João Baptista (3).- E' approvado
por 108 votos contra3.
- Em 13 officiou-se ao
Senado.-Em 17 de outubro é mantido pelo
Senado por dous terços
e enviado ao Sr. Pre·
sidente da Republica
para ser promulgado.
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decreto n. 2.271, de 22
de outubro de 1910.
- (Publicado a 28.)

1909 28 out.' 265 A. Redacção flna.l do pro· E111 13 de setembro o
jecto n. 265, de Senado envia á san·
1909, que o.utorizao cção.
Presidente da Re- Sanccionad o por
publica a abrir ao decreto n. 2.257, de 15
Ministerio da Fa- de ~ etembro de 1910.
zen da o credito ex- - (PubUcado a 17.)
traordinario de ...
301$030, para occorrer ao pagamento devido a Joaquim José Martins,
em virtude de sen·
tença judiciaria .
1909 28 out.

266 Autoriza o Presidente E:m. 13 de setembro o
da Republicaaabrir Senado envia á san·
ao Ministerio da cção .
Fazenda o credito S a nccionado por
extraordinario de decreto n. 2.258, de 15
262$940, afim de de setembro de 191J .
occorrer ao paga- - (Publicado a 17 .)
mento devido aVeneravel Irmandade
de Nossa Senhora
do Rosario e São
Benedicto, em virtude de sentença
judiciaria.

1909 17 no v. 300 A Redacção final do pro- E:m. 20 de setembro o
jecto n. 300, deste Senado envia á sananno, que deter- cção .
mina que ao consul Sanccionado por
geral no Egypto seja decreto n. 2.259, de 21
dado o caracter de de setembro de 1910.
agente político ou - (Publicado a 28 .. )
diplomatico, sem
vencimentos.
1909 20 nov.

312 Releva a D. HelenaE:m. 21 de setembro ê (Vid e andaSierra de Sá; vi uva approvado em 2• dis· mento do pro~
do capitão-tenente cussão.-Em 10 de ou- jecto n. 204,
reformado, commis- tubro entra em 3a dis- de 1910.)
sario da Armada, cussão que é, sem deManoel Cesar de bate, encerrada, depois
Sá, a prescripção de lida uma emenda
em que incorreu do Sr. Prudencio Mipara a percepção 1anez. Ficando adiada
do meio soldo e a votação até que a

o
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montepio que lhe
competiam, poden·
do o Prosidente da
Republica abrir o
credito necessario
para tai fim .
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respectiva Commissão
dê parecer sobre a
emenda offerecida. Em 7 de outubro vae
a imprimir o parecer
da Commissão de Fi·
nan ças, sob o n. 204,
de 1910.

1909 lO dez. 334 A Concede a D. Maria Em 21 de setembro é{Do Senado .)
AdelaidedaSilvare- approvada em 2" dislevamento de pre- cussão.-Em 28 é en·
scripção para re· cerrada, sem debate;
ceber pensão de a 3a discussão e adiada
montepio, com pa- a votação.- Em 18 de
recerda Commissão novembro é approvade Finanças. do.-Em 29 é enviado
à sancção.
Sanccionado por
1
decreto n. 2.282, de
30 de novembro de
1910.- (Publicado a 2
de dezemb1·o.)

1908 30 nov. 413 B Redacção final do pro- Em 20 de setembro é
jecto i:l. 413 àest 13 rejeitado pelo Senado.
anno, que autoriza (Offi.cio ..•• ~em data.)
o Presidente daRe·
'.\
publica a abrir ap
Ministerio da Fa··
zenda o credito sup.
plementar de .•.•.
SO:OOO$ para paga·
ment o de juros díJ
emprestimos do cofre de orphãos e d;J.
quantia de . . .... .
10:413$914, com os
juros devidos a An·
tonio Augusto df'l
Negreiros Castro,
filho do Dr. Francisco de Assis d13
Negreiros Castro.
1909.. 28 dez.

~

383 Releva a prescripção Em 26 de setembro (Vide anda- \'
em que incorreu o entra em 2a discussão. m e n t o do
direito ao montepio Oram os Srs . Barbosa projecto n.
instituído por A~- Lima, Cardoso de Al- 342,de 1910.)
tonio Augusto T a~· rneida e Edaardo Sosara de Padua, ex- crates, ficando adiada
arnanuonse da Ad- a discussão.-Em 28 é
ministração dos encerrada, sem debate,
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Correios do Estado
de Minas Geraes,
pagas as contribuições atrazadas.
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a 2a discussão e adiada
a votação.- Em 18 de
novembro é approvado.- O Sr. Jos é
Bonifacio, pela ordem,
requer e obtem dispensa
de interstício para sa
discussão.- Em 14 de
dezembro é encerrada
a 3a discussão e adiada
a votação, depois de
orar o Sr. Dunshee de
Abranches. Em 19 é approvado.- Em 21 vae
a imprimir a redacção
final, sob o n. 342, de
1910.

1909 23 set ..• 169 A Rodacção final do pro- EJU 2 de dezembro de (V ide andajecton.l69, de 1909, de 1909 é devolvido me n to do
que declara exten- pelo Senado com emen- p r o j e c t o
siva aos medicas, da. -As Commissões n. 9 4, de
pha.rmaceuticos,es- de Constituição e Jus- 1910.)
tudantes de medi- tiça, Marinha e Guercina e de pharma- ra e Finanças.-Em 19
cia, que serviram de setembro vae a imnos hospitaes e en- primir o parecer das
fermarias de caro- respectivas Commispanha, e aos ma- sões sob n. 94 de 1910.
chinistas que serviram nos navios
de guerra, na guerra do Paraguay,
como vo1untarios
da patria, no Exercito ou na Armada,
a concessão do art.
1o, da lei n. 1 , 867,
de 13 de agosto de
1907.
1907 16 set ... 251 A Redacção final do pro· EJU 28 de setembro ê
jecto n. 251, deste rejeitada pelo Senado.
anno, que autoriza (Officio de 28 de setemo Presidente da Re- bro.)
publica a auxiliar a
Associação do Centenario da Liberdade do Commercio
no Brazil com a
quantiade 300:000$,
para a construcçâo
de um arco comme1
morativo da abertura dos portos do
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do mundo ; e dá outras providencias.

1909 26 jun.. 12 D Reúacção fina 1 da Em. 29 de setembro o
emenda additiva, Senado envia á sandestacada na 2"' dis- cção .
cussão do proj ecto Sanccionado por
n. 12, de 1909, que deceeto n. 2 .260, de 4
augmenta de 1$ os de outubro de 1910.vencimentos diari- (Publicado a 5.)
os que atualmente
percebem os opera·
rios do quadro normal e excedentes ce
la, 2"', 3"', 4" e 5•
classes, os aprendizes de l • e 2 .. elas
ses e os serventes
do Arsenal d1e M<j-rinha do Rio de J<j- ·
neiro, sendo desse
augmento 2/3 accrescidos ao jornq.l
e l/3 á gratificação
diaria; e dá outras
providencias.
1909 4 nov .. 277 A Redacção :final do prq- Em. 29 de 11setembro o
jacto n.277,de 190Q, Senado en'ha á sangue autoriza o Prq- cção.
sidente da Republi- Sanccionado por
c a a abrir creditos decreto n. 2.261, de 6
especiaes na impon- de outubro de 19H!l~\ ··
tancia de. . . . . . . . . (Publicado a 8 .)
\
85:327$114, sendp
,\
um de 11:954$750
ao Ministro da Fazenda e outro d~
73: 327$364 ao Ministerio da Justiça,
afim de attencler ás
despezas feitas, por
conta daquelle Mini~ terio, no exercide 1906, pelo ex:profeito do Alto Jurúá, general Gre.. - gorio Thaumaturgp
de Azevédo, e pa gas com o productp
das rendas dos Postos Fiscaes da Pre~
feitura a seu car·.go.

.\

I
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HJ09 25 agt .. 122 C Redacção para 3" dis- Em. 29 de setembro vae (V i de andacussão do projecto a imprimir o substitu- me n t o d o
n. 122, deste anno, tivo da Commissão de pro j e c to
que reorganiza a Finanças sob o n. 128, n. 1 2 8, de
Delegacia do Tho- de 1910.
1910.)
souro Federal em
Londres e aposenta
o actual J.irector
dessa repartição.
1909 13 dez •. 353

Regula a aposentado- E1n 29 de setembro vae (V ide andaria dos Agentes Di- a imprimir o parecer m e n_to do
plomaticos, e dá ou- da Commissão de Fi- p r OJ e c to
tras providencias ; n<l.nças sobre as emen- n. 1 3 2, de
com pareceres das offerecidas na 3• 1910.)
e emenda da C o m- di3cussão sob o n. 132,
missão de Finanças. de 1910.

1909 25 no v •. 326 A Redacção final do pro· E m. 3 de outubro o Sejacto n. 326, deste nado envia á sancção.
auno, que autori· Sanccionado por
za o Presidente ela decreto n . 2.262, de 6
Republica a abrir o de out ubro de 1910.o credito na im (Pub ~icado a 9 .)
portancia não excedente de ....... .
42:621 $327, que for
devida aos patrõesmOres, conformo o
decreto legislativo
n . 685, de 3 de outubro de 1900, de
differença de soldo
que deixaram de
receber, sondo relevada a prescripção em que, porventura, hajam incorrido.
1909 26 dez •. 381

Autoriza o Governo E m. 5 de outubro é on- (Vide projecto
a rever o processo cerrada , sem debate, a n. 3 3 1 de
ela aposentadoria 2• discussão e adiada 1904.)
concedida por do- a votação.-Em 21 de (Vide andaereto ele lO de novembro é approva- me n t o do
agosto à.e 189,1 ao do com a respocti va p r o j e c to
engenheiro
civil emenda da Com missão n. 2 56 d e
Paulo Emílio Lou· elo Fif!.anças .- Em 28 1910.)
r eir o ele Andrade vae a imprimir a r e·
com voto em sopa- dacção pam 3° discusraclo elo Sr. Galdi- são sob o n. 256, ele
no Lo roto, parecer 1910.
e emend a da Commissão de Finanças.
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1909 8 nov..

288 Autoriza o Presiden- Em 5 de outubro é ente da Republica a cerrada, sem debate,
mandar contar, pa- a 2° discussão e adiara melhoria de da a votação.- Em 21
montepio deixado, de novembro é approo tempo em que o vada.- O Sr. Irineu
capitão de mar e Machado, pela ordem,
guerra Antonio Fer- requer e obtem disreira de Carvalho, pensa de interstício
j á fallecido, serviu pa~a a 3° discussão.
como operaria do Pende de 3a disArsenal de Marinha cussão.
desta Capital.

1895 25 agt •.

180 Concede a D. Augus- Em 5 de outubro é en- (V ide anda
ta de Miranda Mi- cerrada, sem debate, me n to do
neiro, mãi dos fal- a 2a discussão e adia- p r oj e c t o
lecidos alferes da da a votação.- Em 21 n. 259, de
Brigada
Policial de novembro é appro- 1910.)
Pedro José de M~- vado. -O Sr. Irineu
randa Mineiro ~ Machado, pela ordem,
Antonio Mineirq, requer e obtem disuma pensão mensa,l pensa de interstício
de 60$, sem prejui- para 3a discussão . zo do meio soldo qu~ Em 29 de dezembro,
entra em 3" discussão
já percebe.
que é, sem debate, encerrada, d~pois de lida
uma emen?r, do Sr.
Correia Defreitas.- Ficando adiada a votacão até que a resp~ti
va Commissão dê arecer sobre a emen a
offerecida.
Pende de pare\
cer.

1900 23maio. 6A Determina que a~E:rn 5 de outubro é
transacções com- enccrrada,sem debate,
merciaes, feitas a a za discussão e adiada
prazo de mais de 3(} a votação. - Em 21 de
dias e de quantia novembro é approvado
superior a 100$, o requerimento do Sr .
obrigam as parte~ Leovigildo Filgueirrs
contractantes a fir- o.fferecido na sessão de
marem titulo com 29 de julho de 1904, o
sello proporcional qual fez voltar o proe dá outras provi·" jecto a Commissão de
dencias, com substi· Finanças.
tutivo da Commis- Pende de paresão de Orçamento, cer.
286 Autoriza o Presidente EJU. 5 de outubro é
da Republica. 9- encerrada, sem debate,

'\

\

\

\
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mandar c o n ta r ,
para todos os ell'eitos, o tempo em
que Raul Tolentino
de Souza, guardamór da Alfandega
de Florianopolis,
serviu como praça
do exercito.

1909 24 julho.

55

1902 20 abril.

17 C Redacção

1908 22 maio.

19

a 2• discussão e adiada a votação. - Em
21 de novembro é
approvada . - O Sr.
Irineu Machado, pela
o1•dem, requer e obt em dispensa de interstício par a 3a discussão
- Em 15 de dezembro
entra em 3• discussão
que é, sem debate, encerrada, depois de lidas duas emendas. Ficando adiada a votação até que a r espectiva Commissão dê
parecer sobre as emenda , offerecidas .
Pende de parecer.

Redacção :final do Em. 3 de outubro é r esubstitutivo appro· jeitado pelo Senado.
vado na 3• discussão (Officio de 4 de outudo projecto n. 396 b~·o.)
B, de 1908, que au· ·
toriza o Presidente
da Republica a
crear no Maranhão
uma colonia militar, de modo a impedir as incursões
de índios.
:final do E tn 3 de outubro é r eprojecto n. 17 A, jeitado pelo Senado.
deste anno, que au- (Offició de 4 de oututoriza o Governo a bro.)
abrir ao Ministerio
da Guerra o credito de 3.000:000$ ,
para as despezas
com o estabelecimento de um campo de concentração
de forças e fortificações em Obidos e
na Barra no Estado de Pará,

Redacção final do E lll 5 de outubro o
projecto n. 122 B, Senado envia á San·
de 1907, que conce- cção.
de o direito de Sanccionado por
aposentadoria aos decreto n. 2.265, de

'
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7 de outubro de 1910.

-(Publicado a 11.)

1909 9 dez. 342 A Redacção final do EID. 7 de outubro o
projecto n. 342, de Senado envia á san1909, que autoriza cção.
a licença de u m Sanccionado por
anno, com o arde- decreto n. 2.269, de
nado, a Manoel 13 de outubro de 19f0.
Baptista
Esteves - (Pu blicado a 18 .)
de Souza, carteiro
de 2• classe dos
Correios de Pernambuco.
1909 20 nov.

314

Redacção pa.ra 3" ~is- Em. 14 de outubro é (Vide andacussão do projee lo encerrada,semdebate, manto ~ do
n. 184, de 1908, que a 3• discussão e adiada projecto n.
con sidera como teu- a votação. - Em 21 252, de l 910.)
do sido reformado de novembro é appro- (Vide projecto
na data do seu fal- vado. -Em 23 vae a n. 184, de
lecimento, de ac- imprimir a redacção 1908.)
côrdo com a legis- final sob o n. 252, de
lação vigente, o e o- 191 O.
I
ronel Francisco Felix de Araujo.

1908 23 julho 197 A Redacção final do pro- EID. 17 de outubro vae {Vide projecto
jacto n. 197, de~te a imprimir o parecer n. 87, de
anuo, que autorjza da Commissão de \ Fi- 1909.)
o Presidente daRe- nanças sobre o suMti- (Vide anda- \
publica a pagar a tutivo do Senado sqb manto do
D. Adelina Ame;lia o n. 167, de 1910, já pr·ojecto n.
Lopes Vieira, vi uva mantido pelo Senado 167, de 1910.)
do ex-thesoure~ro por dous terços.
da Caixa de Amortização Antonio Arnaldo Vieira da
Costa, a pensão do
montepio, por e;lle
instituído, a contar
da data do seu falI
lecimen to, pagas as
cont.ribuições j:)ID
atrazo.

\

1908 5 set.

96

Autoriza o PoderExe- Em. .17 de outubro é
cutivo a conceçler rejeitada pelo Senado .
. um anuo de licença, -(Off:l.cio de 18 de oucom. ordenado, ao tubro.)
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3° escripturario da
A1fandega do Maranhão Francisco
Jorge de Souza.

1908 3 dez.

416

Determina que o sub- E
stituto de que trata
o art . 1°, § 9°, do
decreto legislativo
n. 392, de 8 de outubro de 1896, passe
a denominar-se
« adjunto , , e dá
outras providencias

in 20 de outubro vae (Vide andaa imprimir o parecer menta do
da Commissão de Con- projecto n.
tituição e Justiça sob l7l,de 1910.)
o n, 171, de 1910.

1908 17junho 17 B Redacção para nova Ein 19 de outubro o
discussão da emen- Senado envia á sanda approvada e des- cção.
tacada na 3a dis- Sanccionado por
cussão do projecto decreto n. 2.270, de
n. 451 B, de 1907, 20 de outubro de 1910.
fixando os venci- - (Pu bUaado a 22.)
mentos de alguns
dos funccionarios
da Caixa de Amortização.
1909 7 out .

206 A Redacção para 3"' dis- Em. 21 de outubro vae (Vide projecto
cussão do projecto a imprimir o parecer ns. 362, de
n. 206, de 1909, da Commissão de Con- 1907; 206, de
que regula a emis- stituição e Justiça so- 1909; e ansão e circulação de bre as emendas o.tre- damento do
cheques.
recidas na 3a discussão l76,de 1910.)
sob o n. 176, de 1910.

1909 21 out .

244

Camara

Releva a prescripção Em 21 de outubro é (Vide andaem que incorreu encerrada, sem debate, men to do
Joaquim José ele a 2"' discussão e adiada projecto n.
Souza, ex-chefe de avotação.-Em22de 369,de 19l0.)
depositD da Est:çada novembro é approvade Ferro Central do do. O Sr. Honorio GurBrazil, para o fim gel, pela. ort1em, rede poder continuar- quer e obtem dispensa
a contribuir para o de interstício para a
Montepio dos Func- 3" discussão.- Em 21
cionarios Publicas, de dezembro, é encerpagas as quotas rada, sem debate, a 3"'
atrazadas.
discussão e adiada a
votação. - Em 27, é
approvada.- Em 29,
vae a imprimir a re·
dacção final sob o numero 369, de 1910.
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1909 19 julho 40 A Redacção final do pro- En1 24 de outubro o
jecto n. 40, deste Senado envia á sananno, que manda cção,
contar ao ajudante Sanccionado por
maobinista refor- decreto n. 2.273, de
mado, Pedro José 27 de outubro de 1910.
de Moraes, para -(Pu blicado a 29.)
melhoria de suareforma, o t empo em
que serviu como
operaria e como
machinista do Arsenal de Guerra do
Rio de Janeiro.
1909 6 julho 146 A Redacção final do pro- En1 28 de outubro o
jacto n. 146, deste Senado envia á sananno, que 1 autoriza cção.
o Presidente díL Re- Sancciona.do por
publica a abrir ao decreto n. 2.276, de
Ministerio da Fa- 7 de no vembro de 1910.
zen da o credito de - (Publicado a 10.)
20:150$662, supplementar á ver):Ja Alrandega-do art.
29 da lei n. 1.841,
de 31 de dezembro
I
de 1907 para occorI
rer ao augmento de
despeza resultante
da nova tabe~la do
pessoal da álfandega de Cm•umbá..
1908 5 out. 334 A Redacção final do pro- E n1 ' 28 de outubro o
jecto n. 334, deste Senado envia á sananno, que autoriza cção.
o Presidente daRe· Saneeio nado por
publica a abrir ao decreto n. 2.275, de 4
Ministerio da Guer· de novembro de 1910.
ra o credito espe- - (Publicado a 9.)
cial de 1 : 833$326,
para pagamento do
ordenado que deixou de receber o
mestre da qfficina
de funileiros do Ar·
senal de Guerra de
Matto Grosso, Cyriaco Leite da Silva.
909 13 dez.

350

Redacção final do pro- En1 23 de outubro o
jacto n. 350, de Senado envia á san1909, que autoriza cção.

ORSERVAÇÕES
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1909 13 dez.. 355

1909 3 dez.. 341

ANDAMENTO
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'

o Presidente da Re- tSanccionado por
publica a abrir ao decreto n. 2.277, de 8
Ministerio da Via- de novembro de 1910.
ção e Obras Publi- - (PubUcado a 17.)
cas, o credito de
60:000$, supplementar á verba l8a Eventuaes-do art.
15 da lei n. 2.050 ,
de 31 de dezembro
de 1908 .
Redacção final do pro- E:m. 28 de outubro o
jecto n. 355, de Senado envia á san1909, que autoriza cção .
o Presidente da
Republica a abrir
ao Ministerio da
Guerra, o credito de
60~:417$728,
supplementar ao § 15
- Material - do
art. 12 da. l e i
n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908.
Prescreve os casos de E:m. 7 de outubro vae (Do Senado.)
inelegibilidade para a imprimir o parecer (Vide a. n dao Congresso Nacio- da Commissão de Con- mentodopronal e para a Presi- stituição e Justiça. sob jecto n. 199,
dencia e Vice-Presi- o n. 199, de 1910.
de 1910,)
dencia. da Republica,
alterando algumas
das disposições da
lei eleitoral vigente.

1909 6 julho 26 B Redacção para 3a dis- E:m. 7 de outubro vae (Vide andacussão do projecto a imprimir o parecer mento dopron. 26, deste anno, da Commissão de Con- jecto n. 200,
que determina que stituição e Justiça so· del9l0.)
o provimento dos bre as emendas o1ferecargos de escrivães cidas na 3"' discussão
das varas civis, sob o n. 200, de 1910.
commerciaes, orphanologicas, provedoria, ausentes e
feitod da. Fazenda
Municipal será feito
com a promoção dos
escrivães das varas
criminaes e dos officios do Jury, e dá
outra providencias.
1907 16 dez.. 463

Crêa um distinctivo E~ 7 d~ ?utubro va.éi (Vid eandam~n
do cargo de Pre- a 1mpr1m1r o parecer to do proJe-
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da Commissão de Coustituição e Justiça sob
o n. 201, de 1910.

OBSERVAÇÕES

cto n. 20l,de
1910.)

909 ll dez •.

345 Crêa o Jogar de atolo- Em. lO de novembro (Vide andagista no Instituto vae a imprimir o pa- m e n to do
de Surdos-Mudos do r ecer da Commissão de projecto n.
Rio de Janeiro, Finanças sob on. 2ll, 2ll,del910.)
como3 vencimentos de 1910.
annuaes de ......••
7:200 . 000.

1909 13 dez .•

357 Determina que o chefe Em. lO de novembro (Vide andada secção do Minis- vae a imprimir o pa· m e n t o do
teria da Viação, recer da Commissão de projecto n.
Rubem Tavares , Finanças sob o n. 212, 212, de 1910.)
alli addido,perceba de 1910.

~!uvcC:r~~~g~f~r~~

a tabella vigente,
do decreto n. 2.092,
de 31 de agosto do
conente anuo, devendo o Goverpo
ma.ndar pagar·lP.e
as differenças lie
vencimentos não recebidos, desde que
entrou em execução
o citado decreto.
908 30 julho

\

219 Eleva a 100$ a pensão Em. lO de nove\)lbro (Vide anelamensal, em cujo vae a imprimir 0, pa- me n to do
goso se acha D. qa- recer da Commissãq de projecto n.
briella F erreira Finanças sob o n. 21 5, 215, de l910.)
França,filhadocqu- de,l910.
'
selheiro Ernesto T.
França.

1908 9 nov . 381 A Redacção fi nal do pro- Em. 11 de novembro o
jecto n. · 381, deste Senado envia á sananno, que autorjza cção.
o Presidente da Re- Sanccionado por
publicé\ u. man qar decreto n. 2.278, de 12
dar baixa na res- de novembro de 1910.
pousa bilidade d o - (PubUcc1do a 15.)
major Aristides de
Oliveira Go u Iu.rt
pela quantia de , ..
15:000$500, correspondente a desfle·
zas feitas com as
reconstrucções, ~m
1905, da estrada estrategica. e da lin,ha

'
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telegraphica na Colonia Militar, a foz
do Iguassú.
1909 13 dez..

354 Reorganiza a justiça Em 21 de novembro é (Vide projecto
militar, com pare- approvada em 1a dis- n. 475, de
ceres das Commis- cussão.-Em 20 de de- 1909.)
sões de Constitui- zembro entra em2adisção e Justiça, Mari- cusão. Ora o Sr. Thonha e Guerra e de maz Cavalcanti, que
Finanças.
envia á Mesa um requerimento pedindo a
nomeação de uma commissão eS})ecial composta de cinco membros para apresentar
na sessão do anuo vindouro um trabalho
completo da organização da justiça militar e do codigo Processual respectivo.- Em
seguida, posto a votos,
é approvado o requerimento do Sr. Thomaz Cavalcanti e o parecer da Commissão de
Justiça, que, tambem,
pede a nomeação de
uma commissão especial para o mesmo :fim,
:ficando adiada a discussão.- Em 21, o Sr.
Pre s idente nomeia
para fazerem parte da
commissão e,special, a
que se refere o req uerimento do Sr. Thomaz
Cavalcanti, os Srs.Soares dos Santos, Augusto de Freitas, Dunshee de Abranches,
Candido Motta e Carlos
Cavalcanti.
Pende de parecer d a O o m ·
1nissão e s pecial.

1909 4 nov..

280 Releva a prescripção Em2l de novembro é
em que incorreu o approvada em 2a disanspeçada refor- cussão.
mado do 29° bata- Pende de aa dislhão de Voluntarios cussão.
da Patria José Car-
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los da Silva, relativamente aos soldos
que deixou de receber durante os
annos de 1891 a
1904, e autoriza ao
Governo a abertura
do necessario credito.
1902 27 set. . 235 A Redacção final do pro- EJU 22 de novembro
jecto n. 235, deste ao ser annunciada avoanno, que autoriza tação nominal, oram,
o Poder Executivo pela ordem, os Srs. Laa conceder um anno monier Godofredo, Hode licença, com todo norio Gurgel, Germano
o ordenado, a Al- Hasslocher e Eduardo
fredo Dias da Cruz, Socrates. Posto a votos,
almoxarife extincto respondem - sim da Intendencia Gé- approvando o referido
ral da Guerra, para projecto n. 235, de 1902,
tratar de sua saude, os Srs. : Hosannab de
onde lhe convier.
Oliveira, Alvaro Mendes, João Gayoso, Joaquim Cruz, Affonso
Costa, Teixeira de Sá,
João ·vieira, Simões
Barbosa, Jq.liode Mello,
Leopoldo Lins, Faria
Neves Sobrinho, Pedro
Pernambuco, Arthur
Orlindo, Gumercindo
Bessa, Felisbello E;reire, Mangabeira, José
Maria, Alfredo Ru,y,
Palma, Irine u Machado, Bethencourt da
Silva Filho, Monteiro
Lopes, Honorio Gurgel,
LuizMurat,Augustode
Lima, Eduardo Socrates, JosêCal'los e Pedro
Moacyr (28) . E respondem -não- os Srs. :
Monteiro de Souza,
Ferreira Penna, Aurelio Amorim, Lyra Castro,Passos de Miranda,
Costa Rodrigues, Cunha Machado, Dunshee
de Abranches, Christino
Cruz, Coelho Netto,
Felix Pacheco, Sergio
Saboya, Eduardo Saboia, Bezerril Fonte-

OBSERVAÇÕES
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---·1---------- --------------1--------------------------nelle, Thomaz Cavalcanti, Gonçalo Souto,
Frederico Borges, Euclides Barroso, Sergio
Barreto, Juvenal La.martine, Lindolpb.o Camara,Seraphico da Nobraga, Tavares Cavalcanti, Prudencio Milanez, José Bezerra, Euzebio de Andrade, Pedro Dori a, Joviniano
de Carvalho, Augusto
de Freitas, Leão Vel·
loso, TorquatoMoreira,
Bernardo Horta, Monjardim,Paulo de Mello,
Pereira Braga, Barbosa Lima, Lobo Jurumeoha, João Baptista,
Erico Coelho, Pereira
Nunes, Raul Veiga,
Francisco Portella, Fa·
ria Souto, Francisco
Botelho, Domingos
Penna, Sebastião Mascarenhas, Ribeiro Junqueira, João Penido,
Calogeeas, Landulpho
Magalhã~s, Antero Botelho, Alvaro Botelho,
Francisco
Bressane,
Lamounier Godofredo,
Carneiro de Rezende,
Bueno de Paiva, Christiano Brazil, Josino de
Araujo, Olegario Ma.ciel, Adjuto, Rodolpho
Paixão, Mello Franco,
Alaor Prata, Honorato
Alves, Manoel Fulgencio, Epaminondas Ottoni, Nogueira, Camillo
Pratas, Cardoso de Al·
meida, Ferreira Braga, Carlos Garcia, Eloy
Chaves; Ciocinato Braga, José Lobo, Rodri·
gues Alves Filho, Francisco Romeiro, Ramos
Caiado, José Murtinho,
Costa Marques, Luiz
Adolpho, Lamenha
Lins,Carvalho Chaves,
c a r l os Cavalcanti,

~
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---1-------1---- --------------- -----------------1----------Paula Ramos, João
Vespucio, Diogo Fortuna, Soares dos Santos, Autunes Maciel,
Germano Hasslocher,
Nétbuco de Gouvêa,
Angelo Pinheiro, Domingos Mascarenhas e
João Siml)licio (93.) E'
rejeitada :por 93 votos
contra 28. O Sr. Paixão
envia uma declaração
· de voto á Mesa.

1909 9 agt..

wo8r julho.

82 B Redacção para. 3"' dis- E:m. 22 de novembro, (Vide andacussão do projecto ao ser annunciada a mento do
n. 82, deste anuo, votação, oram, pela projecso n.
que autoriza o Pre· ordem, os Srs. Josino 264,de 1910.)
sidente da Repu· de Araujo, que requer
blica a conceder, preferencia para as
sem monopolio, o~ suas emendas substitu.
favores que julgar tivas e Eduardo Socraconvenientes á em- tes. Posto a votos orepreza ou ás empre, querimento do Sr. Jozas que se organh sino de Araujo, veritlzarem para, jun1.o ca-se não haver nudas minas ou dos nume, ficando prejuportos de mar, ex· dicado o requerimento.
piorar a industria -Em 23, a~ ser annunsiderurgica,nos ter· ciada a vota_ção, oram,
mos que determina. pela ordem, os Srs.
Eduardo Socrates1e Josino de Araujo, flUe
requer e obtem preferencia para as sllas
emendas substitutiva&.
Em seguida, são apl.
provadas as emendas
substitutivas do Sr. Jesuíno de Araujo e uma
emenda da Commissão
de Obras Publicas, ficando prejudicados o
,
projecto e as demais
emendas. Os Srs. Soares dos Santos, João
'
Vespucio e João Simplicio mandam á Mesa
declarações de votos.
-Em 28 vae a impri·
mir a redacção final
sob o n. 264, de 1910.
213 Regula a concessão do E:m. 26 de novembro (Vide a u d apremio de viagem vae a imprimir o pa- me n to do
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---1-------------------------l-----------------1---------aos a1umnos dos
institutos de ensino
superior.

recer da Commissão de
Instrucção Publica sob
o n. 255, de 1910.

projecto n.
255,de 1910.)

1908 28 maio 49 A Redacção final da Em 28 de novembro o (Vide projecto
emenda destacada Senado envia á san- n. 431 A, de
1907 .)
na 2a discussão do cção.
projecto n. 431, de Sanccionado por
1907, concedendo a decreto n. 2.285, de 30
pensão mensal de de novembro de 1910.
100$, a D. Maria - (Publicado a 3 de
Ignacia Ferreira da dezembro.)
Rocha, viuva do capitão do 2• regi·
menta de artilharia José Salomão
Agostinho da Rocha, morto no com'
bate do Canudos.
1908 17 junho 17 C Redacção para nova Ent 28 de novembro, o
discussão da eruen- Senado envia á san·
daapprovadaedes- cção.
tacada na 3a discus- Saneei o nado por
são do proj ecto decreto n. 2.286, de 30
n. 451 B, ele 1907, de novembro de 1910.
elevando os venci- - (Publ-icado a 3 de
mentos do corretor dezemb~·o.)
ela Caixa de Amortização e de seu
ajudante, respecti·
vamente a 9: 600$
e 7:200$000.
"
1907 31 out,. 351 A Redacção final do pro- Em 29 de novembro o
jecto n. 351, deste Senado on via á sananno, que autoriza cção.
o Presidente daRe- Sanccionado por
publica a conceder decreto n. 2.287, de 1
a pensão mensal de de dezembro de 1910.
30$ a Maria Ignacia - (Publicado a 3.)
Magdalena de Jesus, viuva do sol
dado do 1• batalhão
de infantaria do
exercito Raymundo
José da Costa.
1909 7 out .•. 204 A Redacção final do pro- Em 30 de novembro, ao (Vide parecer
jecto n. 204 ele 1909, ser annunciada a vo- n. 94, de 1909
da Camara dos tação, oram pela or- e pr oj e c to
Deputados, emen- dem os Srs. Soares n. 212 A, de
dado pelo Senado, dos Santos e Paula Ra- 1908.)
que concede a pen- mos. Posta a votos
são mensal de 70$ responderam -simao · sargento l'efbr- approvando o projecto

o
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- - - ---1--------1--------j----mado do exercito
Onofre Gonçalves
Marius, abrindo o
Governo para isso
o necassario credito.

n. 204 A, de 1909, rejeitando o veto, os Srs.:
Antonio Nogueira,
Monteiro de Souza,
Ferreira Penna, Aurelio Amorim, Lyra Cas•
tro, Passos Miranda,
Hosannah de Oliveira,
Rogerio de Miranda,
Deoclecio de Campos,
Costa Rodrigues, Cunha Machado, Dunshee
de Abranches, Christino Cruz, Coelho Netto, Arthur -Moreira,
João Gayoso, Waldemiro Moreira, Sergio
Saboya, Eduardo Saboya, Bezerril Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Gonçalo Souto,
Frederico Borges, Euclides Barroso, Sergio
Barreto, Juvenal Lamartine, Lindolpho
Camara, Thomaz Cavalcanti, Prudencio
Milanez, Camillo de
Hollanda,IISimeão Leal
Alfonso Costa., Teixeira
de Sá, João Vieira, Simões Barbosa, F;stacio "
Coimbra, Leàp1pldo
Lins, Pedro Perl:\.ambuco, Arthur Orlan,do,
Eusebio de Andraqe,
Natalício Caro boim,
Pedro Doria, JovinÜLno de Carvalho, Pedro
Lago, Augusto de Freitas, Ubaldino de Assis,
Mangabeira, José Maria, Bernardo Jamb e i r o, Alfredo Ruy,
Palma, Pedro Marlani,
Leão Velloso, Torquato
Moreira,
Bernardo
Horta, Monjardim,
Paulo de Mello, Irineu
Machado, Bithencourt
da Silva Filho, Barbosa
Lima, Honorio Gurgel,
Penaforte Caldas, Alcindo Guanabara, Bulhões Marcial, Porto
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Sobrinho, Balthazo.r
Bernardino, Lobo Jurumanha, E r i c o Coelho, Pereira Nu n e s,
Raul Veiga, Annibal
de Carvalho , Faria
Souto, Francisco Botalho, Teixeira Brandão, Raul Fernandes,
Henrique Borges, Paulino be Souza, Sebas·
tião Mascar enhas, Ribeiro Junqueira, José
Bonifacio, Calogeras,
Alvaro Botelho, An·
tero Botelho, Bueno de
Paiva, Christiano Brazil, Josino de Araujo ,
Olegario Maciel, Adjuto, Rodolpho Paixão,
Alaor Prata, Manoel
FuJgencio, Nogueira,
Camillo Prates, Galeão Carvalbal, Candi do Motta, Jesuíno
Cardoso, Carlos Garcia, Eloy Chaves, Al·
varo de Carvalho, Al·
berto Sarmento, Bueno de Andrade, Valois
de Castro, Rodrigues
Alves Filho, Francisco
Romeiro, Ramos Caiado, Eduardo Socrates,
José Murtinho, Costa
Marques, Luiz Adolpho, Corrêa Defreitas,
Lamenha Lins, Carvalho Chaves, Carlos Cavalcanti, Paula R amos, João Vespucio,
Diogo Fortuna, Soares
dos Santos, Campos
Cartier, José Carlos,
Antunes Maciel, Germano Hasslocher, Nabuco de Gouvêa, Domingos Mascarenhas,
Pedro Moacyr e João
Simplicio ( 124). E responderam - não - os
Srs. : José Bezerra e
Domingos Penna (2) .
E' approvada por 124
votos contra 2.

-
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Em 2 de dezembro officiou-se ao Senado.Em 20 é mantida pelo
Senado por unanimidado de votos e enviada ao Sr. Presidente
da Republica para ser
promulgada .
Pro1nulgada por
decreto n. 3.307, de 23
de dezembro de 1910.
·- (Publicado a 25. )

1909 21 dez .. 376

1908 16 junho

97

Autoriza o Governo a Em 1 de dezembro vae (Vide andamenfazer acquisição da a imprimir o parecer to do projecasa onde nasceu da Commissão de Fi- cto n. 275, de
Benjamin Constant, nanças sob o n. 275, 1910.)
em Nitheroy, para de 1910.
nella fundar a Escola Profissional de
Aprendizes IArtifices do Estado do
Rio de Janei'ro.
I
Redacção final do pro- E1n. 5 de dezembro é
jecto n. 396, de regeitada pelo Senado.
1907, que r eleva a - (O !fiei o ele 7 de deprescripção para zemb1·o.)
que D. Maria da
\
Conceição Castro
1\
Gama possa habilitar-se á perpepção
'
do meio-so~do e
\~
montepio deixados
\\
por seu irm~o o tenente do 6° bata1hão de infantaria
\
do exercitq José
\
Ignacio Noguf:lirada
Gama.
Autor iza o GovtJrno a E:m. 8 de dezembro vae (V i d e projeto
reorganizar a De- a impr imir o parecer n. 191, de
1egacia Fiscal do da Commiscão de Fi- l_\90fi.) .
Thesouro Federal nanças sobre as emen- ~Vidcandamenem S. P ~j.u 1o, uas ofi'erecidas na 2a to do projeaugmentandp des- discussão sob o n. 298, Cto n. 298, de
1910.)
de já o pes~oal e de 1910.
seus vencimentos,
de accõrdo com a
tabella annexa, e
dá outras providencias, com parecer e sub~titutivo
da Commissão de
Finanças.

1\
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- - - - - ~------ --------1----1908 9 junho 158 B Redacção final do Em. 8 de dezembro vae (Videandamenprojecto n. 158 B, a imprimir o parecer to do projodeste anuo, que ela Commissão de Cons- cto n. 2\:J9 de
equipara ao penhor tHuição e Justiça so- 1910,)
'
agrícola, para to- bre as emendas do Se·
dos os etfeHos de nado sob o n. 299, de
direito, o que for 1910.
feito sobre gomma
elastica de todo genero e sobre a piassaba, a castanha
o cacáo de todo genero, independente
de cultivo e replantação; e dá outras
providencias.
1909 21 set.. 166 Regula a apresenta- Em. 8 de dezembro vae (Vide andamenção dos relatarias a imprimir o parecer to do projedos Ministros de da Commissão de Con· cto n. 300, de
Estado e dá outras stituição e Justiç <~ sob 1910.)
providencias.
n. 300, de 1910.
Redacção
final
do
Em.
9 de dezembro é
1906 17 julho 60 c
projecto n. 60, des- devolvido, com emente anno, que decla- das, pelo Senado.-A's
ra jogo prohibido Commissões de Constia loteria ou rifa de tuição e Justiça e Fiqualquer especie, nanças.
define esta contra- Pende de pare·
venção, commina cer.
pena aos contraventares c dá ou·
tras providencias.
1909 8 julho 31 B Redacção para 3" dis- E m. 14 de dezembroen- (Videandamencussão do projecto traem 3• discussão que to do projesubstitutivo appro- é encerrada depois de cto n. 3-12, de
vado na 2a dis- orar o Sr . Thomaz Ca· 1910).
cussão do projecto valcante.- Em seguiu. 31, ·deste ano o, da, é approvado. - O
que providencia so- Sr. Thomaz Cavalcante,
bre utilização e im- pela ordem faz declaramobilização da ção de voto. -Em 16
Guarda Nacional. vae a imprimir a redacção final sob o n. 312,
de 1910.
1909 3 no v. 275 A Redacção final do pro- Em 14 de dezembro o
jecto n. 275, deste Senadoenviaásancção.
anno, que manda Sanccionada por
melhorar a reforma por decreto n. 2. 293,
do tenente, João de 2 1 de dezembro: de
Christino Ferreira 1910. - (Publ-icada a
de Carvalho para o 22,)
e:treito de perceber
da data desta lei,
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em deante, o soldo
de 200$ mensaes.
1909 8 nov •. 289 A Redacção final do pro· E:m. 9 de dezembro é
jacto n. 289, de rejeitada pelo Senado
I909,que autoriza a - (Officio de 14 de deabertura do credito zembro. )
extraordinario de ..
153 :495$187, para
restituição do imposto sobre vencimentos, em virtude
de sentençajudiciaria, aos desembargadores Drs. Agostinho de Carvalho
Dias Lima e outros.
1909 8 nov .. 287 A Redacção final do pro- E:m. 16 de dezembro o
jacto n. 287 , de Senado envia á san1909, que releva a cção.
prescripção lem que Sanccionada por
incorreu D. Felici- decreto n. 2.294, de 21
d ad e de Leivas de dezembro de 1910. 1
Pinto para entrar - (Public ada ct 23.)
com as contribuições atrazaqas e ser
incluída e!jl folha
como pensionista de
montepio,
l\
\

908 25 agst. 276 A Redacçãofina~ do pro- E:m. 16 do dezembro o
jacto n . 27q, deste Senado en ia á san1
anno,que autoriza o cção.
Presidente4aRepu- Sanccion~da por
blica a rel~var os decreto n. 2:297, de 2í
herdeiros 4e Hen- de dezembro
1910 )
rique José Gomes, -(Publicada c} 23.)
ex-thesoureiro geral do Thesouro Federal da responsabilidade e pagamento
da import~ncia de
265:475$, r€Jmettida
pela Delegq.cia Fiscal do Thespuro Federal na PiJ,rahyba
e furtada. pelo fiel
Theophilo ,José Gomes.

ae

908 8 nov..

74

Crêa varias cadeiras E:m. 19 de dezembro (Vide proj ecto
no Instituto Nacio- vae a imprimir o pa- n. 270, le
nal de Mpsica, e recer da Commissão 1907 e andadá outras p;roviden- de Finanças sobre as manto do 336
cias; com parece- emendas
offerecidas de 1910.)
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res das Commissões em 2a discussão sob o
de Instrucção Pu- n. 336, de 1910.
blica e U.e Finanças
e votos em separado dos Srs. Homero Baptista e Affonso Costa.
1909 2 dez .. 290 F Redacção final do pro- Em. 19 de dezembro o
jacto n. 290 C,deste Senado envia á sananno, que reconhe- cção.
cecomo de caracter Sanccionada por
official os diplomas decreto n. 2.305, de
da Academia de 21 de dezembro de
Commercio de Pe- 1910. - (Publicada a
lot<ts .
28 . )
1908 31 julho 227 Modifica os arts. 266, E:m. 20 de dezembro (Vide
anda
277 e 278, do Codi- vae a imprimir o pa- me n to do
go Penal.
recer da Commissão projecto n
de Diplomacia e Tra- 338, de 1910.
tados sob o n. 338, de
1910.

1906 6 agt.. 89 C Redacçãofinal do pro- Em. 20 de dezembro (Vide
anda
jecton. 89, deste an- vae a imprimir o pa- me n to do
no, que concede aos recer da. Commissão de projecto n
pharmaceuticos di· lnstrucção Publica sob 339,de 1910.)
p1omados pelas es- o n. 3~9, de 1910.
colas de Pharmacia
de S. Paulo, de
Ouro Preto e de
Pernambuco, antes
da data do seu reconhecimento official, os direitos e
regalias decorrentes dos decretos que
equiparam os mesmos institutos ás
escolas officiaes.
1907 22 maio 21 B Redacção final do E1n 22 de dezembro o
projec to n.21, deste Senado envia á sananno, que concede cção:
a pensão mensal Sanccionada por
de 300$, repartida- decreto n. 2.319, de 28
mente, á viuva e á. de dezembro de 1910.
filha do I • tenente - (Publicada a 30.)
Juventino Fonseca,
morto em serviço
militar.
HJ07 13 junho
66 Redacção final do E:m. 22 de dezembro o
proiecto n. 414, de Senado envia á san1906, que autoriza cção.
o Presidente da Re· Sa:ucoion.ada por
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publica a ·relevar o
bacharel Francisco
Pires de Carvalho
Aragão, chefe de
secção da A1fandega do Rio de Janeiro, da prescripção em que incorreu, afim de receber a differença. dos
seus vencimentos,
desde a da ta da sua
aposentadoria até
cinco annos antes
da propositura da
acção, pela qual
conseguiu a annullação da sua aposentadoria.
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decreto n. 2.317, de 28
de dezembro de 1910
- (Public ada a 30.)

193 A Redacçao finll-1 do pro- Em 22 de dezembro o
jecto n. 103, deste Senado envia á sananno, que autori za cção.
o Poder Executivo Sanccionada por
a conceder um anuo decreto n. 2. 316, de
de licença 1 com or- 28 de dezembro de
danado, para tra- 1910. -(Publicada a
tamento de saude, 30 . )
onde lhe convier, a
Geraldo A~ ves Port ella, fiel de armazem dllo Alfan·
dega da Bahia.

1905 14 nov. 223 D Redacção :Qnal da Em 23 de dezemb1o (Vide anda
emenda destacada vae a imprimir opa;- menta do
na 3a discussão do recer daCommissãod~ projecto n.
projecto n . 289 D, Finanças favoravel á 355, de 1910.
de 1904, que conce- emenda elo Senado sob
de a pensão annual on. 355, de 1910.
de 3:600$ á vi uva
e filhos do Dr. João
de Barros Caesal.
I ~~
1908 25 maio 34 B Redacção fin!}l do pro· E 1n 24 de dezembro ·~I'
jecto n. 34, deste Senado envia á sananno, que autoriza cção.
o Presidenfe da Re- Sanccionada por
publica a conceder decreto n. 2.359, de 31
a pensão mensal de de dezembro de 1910.
500$ á vi~va e ás -(Publicada a 3 de fafilh as do fipado mi- netro de 1911.)
nistro do $upremo
Tribunal Federal,

o
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Dr . Joaquim de
Toledo Piza e Almeida.

1906 9 julho

54 A Redacção final do pro- Em. 26 de dezembro (Vide projectos
jecto n. 337, de vae a imprimir o pa.- ns. 337, de
1905, que concede recer da Commissão de 1905 e anda

varias favores aos
indivíduos ou associações que se propuzerem a construir
casas populares, e
dá outras providencias.

1909 13 julho

39

Finanças sobre as
emendas do Senado sob
o n. 362, de 1910 .

mento do de
n. 362, de
1910.)

lnstituea pensãomen- Em. 26 de dezembro (Vide anda
sal de 500$ a favor vae a imprimir opa.- mentodopro
da viuva do almi - recer favoravel da jecto n. 363
rante Elisyario Bar- Com missão de Finan- de 1910.)
bosa, emquanto vi- ças sob o n. 363, de
ver, com reversão 1910.
para sua filha.

1908 13 agost. 259 A Redacção final do pro- Em. 26 de dezembro o
jecto n. 259, deste Senado envia á san-

anno, que autoriza o cção .
Presidente da Re · Sanccionado por
publica a mandar decreto n. 2 .335, de 28
pagar a Herminio de dezembro de 1910.
Josê de Azevedo Pe- - (Publicado a 30 .)
dra, e:x:-official da
secretaria do ex.tincto Arsenal de
Guer1•a de Pernambuco, e a outros, os
vencimentos que
lhes cabiam pelo
exercício dos respectivos cargos durante o tempo em
queestiveramcomo
addidos a outras
repartições, a contar da data da extincção dos referidos arsenaes.

1909 3 set.

Cama1•a

140

Rolava D. Maria Ade- En1. 27 de dezembro ê
laide Prates da pre- encerrada, sem debato,
scripção em quo a 2a discussão e approincorreu para se ha- vada.
•
bilitar á percepção Pende de 3" d .J.s •
do montepio.
cussão.
15

~
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-1---1--·1-----------------1----1909 30 junho 16 A Considera reformado EJD. 27 de dezembro é
no posto de almi· encerrada, sem debate,
rante, o vice-almi- ·a 1a discussão e approrante reformado vada. O Sr. Graccho
com a graduação Cardoso, pela ordem,
desse posto, Antonio requer e obtem dis·
Luiz vanHoonholtz, pensa d,e interstício
e dá. outras provi- para a 2a discussão.dencias ; com pare- Em 28 é encerrada,
ceres das Commis- sem debate, a 2• dissões de Marinha e cussão e adiada a vo·
Guerra e de Finan· tação . -Em 29, é apças.
provada. O Sr. Eduardo Saboya, pela ordem, requer e obtem
dispensa de interstício
para a 3"' discussão.
Pende de a a discussão.
I 909 26 junho 57 A Detertnin~ sejam con- EJD. 27 de dezembro é
síderados como fal· encerrada, sem debate,
lecidos em camp::t· a 1a discussão e adiada
nha, os pfficiaes do a votação. -Em 28 é
Exercito ou da Ar- approvada.
mada e os empre- Pende de ~a disgados civis que p e- cus são.
recerem nos serviços de construcção
de linh!j.S te1egra· \
phicas p. e Ma t to
Grosso ao Acre,
com parecer da
Com missão de Finanças.
1909 8 julho

·30

Autoriza o Presiden-EJD.29dedezembro ae(Vide andate da Jlepublica a a imprimil• o parecer e mentodopro
aposentar no logar substitutivo da Com· jecto n. 368,
de inspector da AI· missão de Finanças sol:> de 1910.)
fandega do Estado o n. 368, de 1910.
(Vide projecto
·
n. 159, de
da Parahyba do
Norte, oom o orde~
1908.)
nado corresponden\\
te ao tep1po de ser"
viço publico, que fôr
liquidado, o 2• escriptur<j.rio da Alfandega de Manáos,
Julio M1pdmiano da
Silva ; com pare'
cer da Commíssão
de Finapças.
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lO maio. Barbosa Lima Indicamos que a Commis- EID. lO de maio,
e outros.
são de CousLituição e vem á Mesa, é
Justiça formule com ur- lirlo e enviado
gencia projecto de lei á Commissão
que r egule a apuração de Constituição
da eleição do Presidente e Justiça.
e Vice-Presidente da O Sr. Pedro MoaRepublica pelo Con- cyr,pelaordem,
gresso Nacional, se- envia á Mesa o
gundo manda o art. 47, seguintereque§ 3°, da Constituição, rimento:
aguardando·se para a Requeiro urgeninstallação do mesmo cia para. que a
Congresso Nacional e Camara possa
inicio dos trabalhos de discutir immeapuração da eleição de diatamente a
l de março ultimo, a indicação do
promulgação daquella Sr. Barbosa Li·
lei necessaria, para a ma, sobre a naqual olferecemos as ba· cessidade de lei
ses a esta indicação ordinaria reannexas:
guladora de
BASES A QUE SE REFERE
apuraçãopresi·
A INDICAÇÃO
dencial,e antes
de qualquer
Projecto
côm municação
O Congresso Nacional r~ da Mesa ao Sesolve:
nado sobre are·
Art. 1°. O Congresso en- união do Concetará a apuração (la gresso.
eleição de Presidente e Ora, pela ordem,
Vice-Presidente da o Sr. Seabra.
Republica na época de- Em seguida, pos·
terminada peJa Consti- to a votos é retuição, art. 47, § 1°, jeitado orecom qualquer numero querimento do
de membros presentes; Sr.Pedro Moadesde que bastem para cyr.
compor a Mesa e as Pende de
commissões apura- parecer.
doras, observando, no
seu processo, as regras
seguintes:
Art. 2°. Recebido pelo
presidente do Senado,
o quadro da di visão
eleitoral do paiz, por
municípios, districtos e
secções, com os numeros dos respectivos eleitores, a que se refere a
lei n. 347, de 7 de de-
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zembro 'de 1895, art. 1o,
confrontar-se-ha com as
authenticas recebidas,
procedendo-se, quando
faltarem, de accordo
com o estatuído no
art. 4• da mesma lei.
Art . 3• . O trabalho de
contagem dos votos e
averiguação da sua legitimidade, mediante o
exame completo dos documentos legaes da eleição, incumbe á Mesa,
com o concurso de dez
commissões, designadas
por sorteio dentre todos os membros presen~
tes do Congresso Nacional.
§ 1o. 1 Cada comm1ssão
constará de sete membros, dentre os quaes
elegerá um presidente,
para, lhe distribuir e
dirigir os trabalhos,
bem assim um relator,
para, os relatar.
§ 2• . 4-s actas eleitor~es,
como as das apurações
parciaes, e os demais
papeis concernentes á
eleição, que forem submetfidos ao Congresso
Nacional, serão distribuídos ás dez commissões apuradoras, conforme os Estados a que
elles se referirem, cabenqo:
A' I a commissão, o Amazona,s, o Pará e o Maranqão;
A'2a.commissão, o Piauhy,
o Ceará e o Rio Grande
do Norte;
A' 3" commissão, a Parahyba e Pernambuco;
A' 4a commissão, Alagô:.ts,
Sergipe e o Espírito
San~o;

A' 5" commissão, a Bahia,;
A' 6• pommissão, o Dis·
tricto Federal e o Rio
de Janeiro;
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A' 7a commissão, Minas
Geraes;
A' sa commissão,S.Paulo;
A' ga commissão, o Paraná, Goyaz e Matto
Grosso;
A' 10a co mmissão, Sant a
Catharina e Rio Grande
do Sul.
§ 3°. Dentro do prazo de
oito dias, prorogavel segundo a necessidade,
conforme a praxe até
agora seguida, apresentará cada uma das
commissões o seu relatorio j, Mesa do Congresso, expondo-lhe, em
resultado dos seus trabalhos, o quadro, assim
dos votos líquidos, como
dos contestados ou contesta v eis, as irregularidades da eleição, as
questões do illegalidade
suscitadas a seu respeito, e propondo as
conclusões que houver
por convenientes.
§ 4°. Serão contempladas
nesse trabalho de apuração todas as votações
constantes de authenticas ou boletins eleitoraes, hajam ou não
sido presentes ás juntas
apuradoras e por ellas
consideradas.
§ 5o. Aos candidatos à
eleição presidencial cabe o direito de consti·
tuir procuradores, dentre os membros do Congresso ou quaesquer
outros cidadãos, para
os representarem ante
cada uma dessas com missões.
§ 6°. A esses procuradores
se dará vista dos papeis
na Secretaria do Congresso, e será concedida
a palavra na discussão
oral, quando para ella
se reuna cada uma das

I
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com missões apuradoras;
observando-se, quanto
aos prazos e mais faculdades outorgadas
aos representantes dos
candidatos á presidencia da Republica, o ma·
ximo das garantias
asseguradas aos candi·
datas, á Camara ou ao
Senadp, pelos regimentos das duas casas do
Congresso, na verificação dos poderes de
seus membros.
§ 7°. Nenhum Deputado
ou Senador poderá fa·
zer parte da commissão
apuradora, onde correr
o exame da eleição presidenci ~l no Estado que
elle rep·resentar.
Art. 4°. A' medida que
fôr recebendo os relatarias d,as commissões,
irá procedendo a Mesa
á apura9ão geral, bem
como a,o exame das
questões proposta.~
nesses relatarias; e,'
concluido esse trabalho,
submetterá ao Congresso o seu parecer,
com as conclusões a
que chl,lgar, e, juntameu te, os relatarias
das commissões apuradoras.
§ 1o. Qua,Iquer membro
do Congresso poderá
offerecer reclamações
ou docuynentos á Mesa
ou ás commi.ssões apuradoras, assim como intervir Jia reunião destas,apre~entando emendas ás conclusões, que
ellas adaptarem.
§ 2°. Cada um dos relatorios das commissões
apuradoras, tanto que
for apre~entado á Mesa,
terá publicidade no
Diario (lo

Congresso,

para o que deverá sel'
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escripto em duplicata,
uma de cujas vias será
directamenteremettida
á typographia pelo presidente da commissão
respectiva.
§ 3•. Uma vez !'ido em
sessão, o parecer da
Mesa irá a imprimit• no
Diario

do

Cong1·esso,

onde só poderá entrar
em discussão, quarenta
e oito horas depois de
assim publicado e distribuído em avulso pe.
los Senadores e Deputados presentes na Capital.
Art. 5•. O parecer da
Mesa terá uma só discussão.
§ 1a. Esta, quanto á sua
duração, aos direitos
dos oradores e á mais
normas do debate, reger-se-ha pelo estatuído
no regimento do Senado,
para os assumptos alli
sujeitos a uma só discussão.
§ 2•. No correr dessa discussão,Iicito é aos membros do Congresso offerecerem emendas ao parecer da Mesa, as quaes
entrarão com elle em
debate e serão com
elle votadas.
§ 3•. Em se suscitando
contra algum dos candidatos, a questão de
inelegibilidade será debatida e votada como
preliminar, em di scussão especial ; e só
ultimada esta se encetará a discussão do parecer, quanto ao processo eleitoral, a que se
refere este artigo nas
disposições antecedentes.
§ 4•. Levantada a questão da nullidade geral
da eleição, por inicia-
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tiva de alguns dos membros do Congresso, adiar-se-ha o debate, para
se ouvir sobre o assumpto o parecer da Mesa.
Art. 6°. Uma vez começada a apuração, e até
que se conclua, não poderá entrar outra ma·
teria em ordem do dia,
reduzindo-se esta ao
trabalho das commissões apuradoras, emquanto a Mesa não
apresentae o seu parecer.
Art. 7•. Verificando-se,
pelas conclusões adaptadas, que os cidadãos
mais votados obtiveram
maioria ~bsoluta de votos, para Presidente e
Vice-Presidente da Republica, o Presidente do
Congressq os proclamará· eleitos .
. Art. 8•. Revogam-se as
disposições em contrario.
\
l julho Raymundo de Indico que a Commissão ED1 1 de julho,
Miranda.
de Legislação e Justiça, vem ~ Mesa, é
tendo em vista o art. lida e1 envia/la
23 e especialmente seu áCom~issão de
§ 2• e art. 47 da Consti- Consti•t-qição e
tuiçã.o da Republica, Justiça.
\
combinado com os arts. Pende de
13 e 20 !lo Regimento, parecer.
commum, bem como as
normas seguidas para a
apuração das eleições de
Presidente e Vice-Pre·
sidente da Republica,
desde a organização
constituclonal da F e' 1~
deração Brazileira, a preI'
sente á djscussão e voto
da Camara seu parecer,
com a possível urgencia, sobre as seguintes
proposições que resul·
tam irqmediatamente
dos textos das disposições aciq1a referidas e
são:

OBSERVAÇÕES

-235-

AUTOR

ASSUMPTO

l n, Que a licença da Camat•a só é necessaria
ao Deputado para acceitar missão diplomati ca, de caracter transitorio ou não, no caso
unico de que-da acceitação resulte privação
do exercicio das funcções legislativás;
2a, Que as funcções legislativas do Congresso
Nacional são exercidas
pela Camara e Senado,
trabalhando separadamente e ficam suspensas durante o periodo
das sessões ordinarias
do Congresso para a
a pu ração da eleição de
Presidente e Vice-Presidente da Republica ;
3". Que, portanto, o Deputado não exerce funcção legislativa durante
o período em que as
duas Casas do Congresso, reunidas, estão convertidas em commissão
apuradora e verificadora da eleição para
Presidente e Vice-Presidente da Republica,
não podendo legislar e
apenas funccionando e
deliberando, com qualquer numero, exclusivamente sobt'e materia
relativa á eleição presidencial; e, conseguinteinente;
4", Que a acceitação de
uma missão diplomatica e de ~aracter transitorio, como soe ser a
delegação ao Congresso
Pau-Americano, por
exemplo, e desempeRhada pelo Deputado,
dentro do periodo em
que não está constitucionalmente exercendo
funcção legislativa, não
depende de licença da
respectiva Camara.
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1 agosto Corrêa Defrei- Indico que seja ouvida a Eml de agosto,
Commissão de Consti- vem á Mesa, é
tas.
tuição e Justiça da Ca- lida e enviada
mara sobre o caso áCommissão de
extraordinario, denun- Constituição e
ciado pela imprensa Justiça.
desta Capital, qual o de Pende de
pretender o Supremo parecer.
Tribunal Federal revogar, por decreto seu, as
leis do processo relativas á execução de sentenças.
4 nov.Camillo Pra- Indico quo a Commissão Em 4 de notes.
de Saude Publica da vembro, vem á
Camara dos Srs. Depu- Mesa, é lida e
tados, tendo em vista a enviada á Comextensão e gravidade missãodeSaude
do mal que, nas popu· Publica.
!ações do tnterior de Pende de
Minas Geraes e prova- parecer.
velmentc de outros E8tados da Un\ão, produz
a molestia de Carlos
Chagas, suggira aos poderes publicps os meios
de debellar essa moles\
tia, que é seguramente
uma das maiores cala- 11
midades pqblicas que
11
até hoje tefll affligido
I~
uma grande parte do
povo brazileiro e ameaça excluir, em absoluto, da nobre luta pela
vida centenas de mi\
lhares de concidadãos
nossos.

2!1 nov. Honorio Gurgel Indicamos que os 2•• offi- Em 22 de noe outros.
ciaes e os l).manuenses vembro, vem á
da Secretaria da Cama- Mesa, é lida e
ra dos Deputados sejam enviada á Comequiparados em venci- missão de Pomantos aos çle igual ca- licia.
tegoria das dem11.is Se- Pende de
cretarias do Estado, parecer.
passando {l perceber,
respectivamente, 600$; e
450$ mensaes, dividiáos
em ordenado e gratificação ; que tambem o
conservador do archivo
seja equip~~'ado ao da
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bibliotheca, passando a
perceber os vencimen·
tos deste, isto é, 600$
mensaes, divididos em
ordenado e gratificação.
28 dez. Deoclecio de Indico que a Commissão Em 28 de deCampos.
de Policia da Camara zembro, é lida
fique autorizada a fazer e enviada á
a reorganização do ser- Commissão de
viço da r edacção de de- Policia.
bates durante o inter- Pende de
vallo das sessões, to- parecer.
mando as providencias
. que julgar convenientes
para melhorar o mesmo
serviço.

OBSERVAÇÕES

\\

\

\

PARECERES DE 1910

\\

\

\\

'(\

\

\~\'

,,

\

Pareceres oe H1~
o
p::

sz
1'1

....

~ <l

z

1'10

fZ •<

COM~JISSÕES

<A~~

A

ASSUMPTO

ANDAMEN1'0

OBSBRVAÇÃO

P..E-<

<

SESSÃO EXTRAORDINARIA
l 19 abril. Pot içfi es e Po- Reconhece Deputado En1 19 de abl'il
clere .,.
pelo 3° districto do vac a imprimir.
Estado de S. Paulo Em 20, a requeo Dr. Antonio Ma- rimento de urno el Bueno de An· gencia do Sr. Hodracb.
norio Gurgel, é
posto em votação
e approva·
do .
2 27 »

Petições c Po: Reconhece Deputado En1 27 ele abril
pelo Estttdu do Ma- vae a impri mir·.
deres.
ranhão o Dr. Ar· Em 28, a roque·
t hur Quadros Col· rimonto de Ul'gencia do Sr.
lal'cs Moreira.
Cunha Machado,
é posto em votação e approvado .

-

SESSÃO ORDINARIA

3 6 maio. Petições e Po· Reconhece Deputado E.an 6 de maio

deres.

Cama r a

pelo Estado de Sei'·
g-ipe o SI' . Dr. Fe·
lisbello Firmo de
Oliveim Freire .

vae a imprimir.
Oram, pela orclero, os Srs. liodrigues Alv e s
Filho, Natalício
Camboim, Honorio Gurgel, Ar·
thur Orland o, H.
Gurgc l e João do
Siqueira.

Em 7, os Srs . I-Io norio Gurgel e
Pedro Vianna,
enviam á Mesa
um requerimento,
pedindo que o par e c o r volte á
Commissão.

i6
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Em 17 de juuho,

\

depois de orar em, pela o1·dem,
os Srs. Barbosa
Lima, Seabra e
Justioiano Serpa,
é rejeitado o requerimento dos
Srs. Honorio Gurgel e Pedro Vianna. Os Srs. Teixeira de Sá, Estacio Coimbra, João
Vieira, Artb,ur
Orlando, Julio de
Mello e Joviniano de Carvalho,
mandam á Mesa
declarações devotos . Ao ser annunciada a votação do' parecer, o
Sr. Irineu Machado, pela, ordem,
envia á Mesa o seguinte recluerimento:-·«!:tequeir o que o parecer
n. 3, do corrente
anno,volte áCom ·
missão de Poderes, para que em
sua concluSão ind i q u e precisamente quae~ as
a c t a\s e pdpeis
reputados (al os,

para o e.lfeito de
se apurar a responsabilidade
criminal do autor
ou autores do s
crimes a que vagamente allude a
mesma Commissão . Depois de
orar, pela ordem,
o Sr. João de Siqueira,é adiada a
votação do r equerimento, po1·
falta de numero.
- Em 18, ao ser
aon,unciada a votação do parecer
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e do r eq uerimento do Sr . Il'ineu
Ma.chado, oram,
pula oedem, 08
Srs. João elo Siqueit'tL, Ir in ou
Macllado, que reqLWl' vota<;ão nominai para o seu
requerimento, e
Barbosa Lima.Em seguida, é
posto a votos o
rejeitado o r o·
querimento do
Sr . Irineu Macllado, pedindo
votação nominal.
Posto a voto~. o
r equerimento do
Sr . Irineu Machado, par a que
voHe á Comm is·
são de Petições e
Poderes o parec e r, verifica -se
não haver numero.- Em 21, ao
set• annuociada a
votação do parecer o do r equerimonto do Sr . Ir ineu Machado,
ora, pela ordem,
o Sr . lrineu Machado, que mn.oda á Mesa o seguiote requeri·
monto : - <<R e
queiro que oparucer n. 3, deste
an no, volte á
Commissão de Petições o Poderes
para que os Deputados possam,
perante ella,
exercer o di r oito
de emendar as
conclusões, como
lhes é garantido
pelo § 2°, do artigo 20 do Regimento Interno da
CtJ.mara». - Em
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seguüla, é posto
a votos o primeiro requerimento
do Sr . Irineu Mac h a ·do, pedindo
que o parecet·
volte á Commissão de Petições e
PoclP-res, verificase não haver numero. - Em 22,
ao ser annunciada a votução do
primeiro regue·
rimento do Sr .
Irineu Machado,
ora, pela ordem,
o Sr. Joviniano
de Carvalho. Em seguida, posto a votos o primeiro requerimen to do Sr.
lrineu Machado,
v er ific a -se não
haver numero.
Faliam, a i n d a ,
pela ordem, os
Srs . Barbosa Li·
ma, Seabra, João
de Siqueira, Es tacio Coimbra,
~rlos Garcia,
I , norio ,Gurgel,
Ga'leão Carvalhal
e Félix Pac eco.
·- E\n 23, era. o
Sr. Raymundo de
Miranda. - Em
25, ao ser annun ·
ci acla a votação
do primeiro r equerimento do
Sr . lrineu Ma·
cbaclo, oram, pela
ordem, os ~ rs .
Irineu Machado
que requer vo,tação nominal para
o seu primeiro
requerimento, e
Seabra. Posto a
votos o requerimento do Sr. Iri·
neu Machado, pe-

\

~
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diodo votação nominn.l, verifica-se
não haver nume
ro, ficando prejudicado o requerimento. - Em 27;
ao ser annunci ada a votação do
primeiro roque·
r-imento do' Sr.
Irineu Machado,
ora, pela ordem,
o Sr . lrineu Machado,que requer
votação nominal
para o seu pri ·
meiro r e q u e·
r·imento. - l~m
s2gutda é pos l.o a
votos o requerimeu to de votação nominal, que
tica pi·cjudtcado,
por não haver
numero.- Em 3
de setembro são
r ejei ta.rlos os dous
req uerimentos do
3r. Irinou Machado e approvadas as conclusões
do parecer.
4 19 maio. PAtições e Po- Concede licença, por Em 19 de maio
deres.
tempo inde·teemí- vae a imprimi.t·.
nado, ao Deputado Pende d e clisDomingos de Souza cussão uniLeão Gonçalves ca .
pa ra retirar-se do
paiz.

5 17 j 11t1ho Constituição e Concede licença aos EJD. 17 de junho
Srs.Deputados João. vae a imprimir.
Justiça .
Pandiá Calo geras e O Sr. S e lL b r a
Germano H·1sslo- manda á Mesa
cher para que lJOS- um requerimento
sam acceitar as pedindo urgencia .
commissões de ca- para ser discutimeter diplomatico , do e votado im·
qu~ forem necessamediatamente.rias para a repre- Ora, pela ordem,
sentação do Brazil o Sr. Barbosa
na Quarta Conferen- Lima. O Sr. Sea- ·
c i a Internacional bl'fl., pela ordem,
Americana 7 eom :peie e obtem a ·
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parecer da Commissão de Constitui ç·ão e Justi ça, e
voto em separado e
emenda additiva do
Sr. Irineu Machado.

I

I

I

.

r etirada do seu
requeri mento. Em seguida, falla, pela ordem , o
Sr. Justiniano de
Serpa.- Em 18,
ora, pela ordem,
o Sr. Justiniano
de Serpa, que envia á Mesa o seguiote r equerim e u to : - « Requeiro urgeocia
para ser díscutido e votado o
parecer da Com·
missão de Constituição e Justiça,
sem preju ízo da
votação do parecer sobre a eleição de Sergipe.
Posto a votos, é
a pprovado.- Em
21, oram os Srs .
.Tus ti niano de
Serpa, Irineu Machado, que requer preferencia
para as conclusões do parecer,
e\ Seabra.- Em
se~uida. 6 posto
a Viotos e 1\ejei tado o reque ·mento do Sr. l'I'ineu
Machado.- Em
28, o Sr . Irineu
Machado requer,
pela ordem , preferencia para a
votação deste parecer. Ora,m,
pela orde!-Q , os
Srs . Seabra c
Darbosa. Lima.
Posto a votos o
requerimento de
prefereocia, veri·
fica-se não ha ver
numero , fican do
prejudicado. Em 30, ora., pela
ordem, o Sr. Irineu Machado, que
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requer preferen-

1 cia para a vota-

ção deste parecer. Posto a v o.
tos o r e q u e r imenta d A preferencia, verifica se nãe haver
numero, ficando
prejudicado.Em 2 do julho,
oram, pela ordem, os Srs. Frederico Borges,
que requer preferencia para a
votação deste parecer, e Irineu
Machado. Posto a
votos o requerimento de preferencia, verificase não haver nu·
mero, fi c a n d o
prejudicado. Em
3 de setembro, ao
ser annunciada a
votação, o Sr.
Calogeras envia
á Mesa um requerimento, pedindo
que o parecer volte á Commissão.
Este requerimento não é acceito
pela Mesa.- Em
seguida, é approvado o parecer.

6 2 agost. Petições e Po- Concede licença para Em. 2 de agosto

deres.

ausentar-se do paiz
ao Deputado João
Lopes Ferreira Filho.

vae a imprim ir .
- Em 4 é encerrada, sem debate,
a discussão unica
e adiada a votação . - Em 3 de
setembro é approvado .

7 2

))

Peti(ões c Po- Concede licença para Ean 2 de agosto
dO I' eS .
ausentar -se do paiz vae a imprimir.
ao Deputado Pai- - Em 4 é encer ·
meh·a Ripper.
rada, sem debate,
a discussão unica

OBSEJ:!.VAÇÃO
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-------- ----e adiada a votação.- Em 3 de
setembro é apI:H'ovado.

8 2 agost. Policia ... , ... Dispensa do serviço, Em 2 de agosto

com tod os os vencimentos do seu cargo. inclusive a gratificação addicional,
a que se refere a
deliberação de 14
de dezembro de
1904, o continuo da
secretaria João Leite Monteiro de Lacerda.

9 4

»

vae a imprimir.
-Em 5 é encarrada, sem debate,
a discussão unica
e adiada a votação. -Em 3 de
setembro é app:royado.

Petições e Po- Concede quatro me- Em. 4 de agosto
zes de licença ao vae a imprimir.
cleros.
Deputado por Per- - Em 6 é encernambupo, José Mar- ralla, sem debate,
ccllino da Rosa e a discussão uuica
e adiada a vota·
Silva .
ção.- Em 3 de
setembro é approvado.

o

4

»

»

))

Concede licença ao Em. 4 de agosto
Deputado pelo Rio yae a imprimir.
Grande do Norte, - Em 6 é encer·
Eloy de Souza, para rada., sem debate,
se ausentar do paiz, a discus~ão unica
por tempo indeter- e adiada a votaminado.
ção. - Em 3 do
setembro é approvado.

l 4

»

))

»

Concede licença ao Elll 4 de agosto
Deputaqo pelo Dis- vae a imprimir.
tricto Federal, Ma- - Em 6 é encer·
noel da Motta Mon- rada, sem debate,
teiro Lopes, para a discussão unica.
deixar qe compare- e adiada a votação. - Em 3 de
cer ás sessões.
setembro é approvado.

2 4 »

»

Concede ao Deputado En'l. 4 de agosto
por Minas Geraes, vae a imprimir.
José Mqnteiro Ri- - Em 6 é encerbeiro Junqueira, rada, sem debate,
seis mezes de liceu- a discussão unica
ça para tratamento c adiada a vota·

1'1

-249-

ASSUUPTOS

de saude, fó ra do
paiz.
13 lG agost. Petições e Po- Concede

deres .

j iJ

lG

»

Ma rinha
Uuerra.

licença ao
Sr . Deputado Domiogos Rodrigues
Guimai'ães para ausentfl.r se desta capital .

ANDA MENTO

ção.- Em 3 de
setembro é approvad o.
16 de agosto
vae a imprimir.
- Em 27, é , sem
debate, encerrada a discu.ssão
unica e adiada a
votação. - Em
3 de setembro é
appro-vado.

E~n

c fnd cfere o requer i- E1n ~ O de agosto
mento em qu e o ca- vae a imprimil'.
pitão- ten ente da Ar- - Em 21 de oumada, Manoel Pa- tubro é encerracheco de Carvalho da, sem debate,
J uni or pede ao a discussão unica
Congresso Nacional e adiada a votapara lh e ser conta- ção. -Em 21 de
do, como tempo do novembro é ap sorvi ço
effect ivo 1n·o-vado .
militar, para todos
os eJieitos, menos
os pccunial'ios, o
tempo de commando rlos navios de
linhas subvencionadas pela União.

15 22 ))

Finanças ..• ... Manda archivar a E1n 22 de agosto
mensagem do Go- vae a imprimir.
verno, que solicita - Em 21 de oua abertura, pelo tubro é encerraMiuisterio da Fa- da, sem debate,
zenda., de um cre- a discussão unica
dito cxtraordinario e adiada a votada
q_uantia.
de ção. - Em 2 1 de
13 :470$, para paga- novembro é apmento a D. Luiza pr o-vado .
de Abreu Figueir edo, em virtude de
sentença judiciaria..

16 23 »

Petições e Po- Concede li cença de Em 23 de agosto
doas mezes ao Sr. vae a imprimir .
deres.
Deputado pelo Es- -Em 2() é encartado do S. Paulo, rada, sem debate,
Paul o de Moraes a discussão unica
Barros.
e adiada a votação.- Em 3 de
setembro é appro-vado.
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- - - - ------1--------- -------- -----17 23 agost. P e tições c Po- ()onccde licença de E m 23 de agosto
deres.
dou s mez es ao vae a imprimir .
Deputado p elo 2° - Em 26 é encerdistricto do Estado rada, sem debate,
de Pernambuco, Es· a discussão unica
tacio de Albuquer- o adiada a votaque Coimbra.
ção. -Em 3 de
setembro é a1:.1=-rovado.

18 6 set...

»

19 22 ))

))

))

))

Concede ao Deputado E.m. 6 de setembro
pelo Estado do Ma- vae a impl'imir.
r anhão. Dunshee de - Pen de de
Abr an ches, 30 dias di seus s ã o
de licença.
u.nica.
Reconhece Deputado E.m. 22 de setempelo lo districto do bro vae a impriEstado de Minas Ge- ruir. - Em 23,
raes o Dr. Antonio a requerimento
Augusto de Lima , de urgeocia do Sr.
na y aga aberta Vianna do Caspela renuncia do tello, é posto em
Dr. Bernardo Pinto vota ção e ap 1
Monteiro.
p rovado.
Conced~ ao Sr. DPpu· E.m. ·29 de setemtado José de Medoi· bro vae a impri·
ros tJ Albuq uerque ruir. -Em 8 de
quat r o mezes de li- outubro é encercença, para ausenl 11 rada, sem debate,
tar-se do paiz.
a discussão unilla
e ad•iada a votação.\\- Em 21 de
novembro é a p I =-ro""\ado ,_

21 4 out .. ,

))

»

Annulla as eleições E .m. 4 d ~ outub11o
procl:)didas no 1° dis· vae a imprimir.
tricto do Est ado da -Em 7 entra em
Bahia, no dia 29 de discu ssão. Ora o
maiq do corrente Sr . João de Si·
a nno; com voto queira,queenvia
vencido do Sr. Ar- á Mesa o seguinte
thur Orlando, votos r equerimento : --'
em separado dos .Requeiro que ~e 
Srs . Honorio Gur- jam r equisitados
gel e Rodri gues Al· da aut orid a d e
vos Fi lho, recooho- competente os licendo o candidato v ros da quali fl caVirgilio elo Lemos ção dos annos elo
e do Sr. Lamou nier 1909 e 1910, bem
Godofredo, reconll e- como os canh otos
cen c~o o cand idato
dos titulos de eleiJosé Augu s to de tor es, r ela tivos
Freitas.
aos mesmos an-
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nos, tudo no 1°
di stricto eleitoral da Bahia.Ao ser annunciada a votação
do requerimento,
o Sl' . João de
Siqueira r equer
votação nominaL-Oram, pela
Ol'dem, os Srs.
Barbosa Lima e
Honorio Gurgel .
-Posto a votos
o requerimento
de votação nominal, é empatada
a votação por
75 contr a 7 5
votos. - Oram ,
pela ordem, os
Srs . Eduardo Socrates e João de
Siqueira , q ue pede e obtem a retirada do seu reqnerimento de
votação nominal.
- Ao ser annunciada a votação
do primeiro requerimento do
Sr . .João de Siqueira ,
oram,
pela ordem , os
Srs . Eduardo Socratos, Paula Ra·
mos, Oat•bosa Lima o Seabra. Em seguida é rejeitado o primeiro
requerimento do
Sr . .J. de Siqueira,
por Sl votos contra 69.- E' encerrada a di~cus
são elo parecer .
-Ao ser annno ci ada n. votação
da seg uinte concl usão do pa,re ·
cer : - « que sejam n.nnulladas as
eleições proced idas no l " di ~t 1· i cf; o

OBSERVA ÇÃO
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--------- -------- ----do Estado da
Bahia, no dia 29
de maio do corrente anno, mandando a Camara
proceder
nova
eleição », o Sr . .
Peüro Lu.go requer e obtem votação nominaLPosto a votos,
responderam S11n-- approvando
a c onclu são do
parecer n. 21 , de
1910, que annulla
as eleições procedidas no 1o districto do Estado
da Bahia, os Srs:
Antonio Noguei·
ra, Forretra Penna, Aurelio Amorim, Lyra Ca~tro ,
Passos de Miranda, Hosannah de
Oli veiea, DeocleC'io de Campos,
C ~s ta Rod1•igues,
Cunha Machado,
Agripino de Aze·
v c do. qhristioo
Cruz, CoeNlo Net- \
t o, ArthulMoreirct , A :varo \
Me n des,
oão
Gayoso , W Idemiro Moreira,Bezenil Fontenelle,
Graccho Cardoso,
Frederico Borges,
Euclides Barroso,
Sergio Barreto,
Ju venal Lamarti oe ,Seraphico da
Nobrega , Tavares Cavalcanti,
Prudencio Milanez , Simeão Leal,
J oão de Siqueira,
Euzebio de An drade, Natalício
Camboim, Raymundo de Miranda Felisbello
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Freire, Antonio
Calmon, Seabra,
Ubaldino de Assis,
Monjardim, AIcindo Guanabara,
Porto Sobrinho,
Balthazar Bsrnardino. Lobo Jurumenha, Jo ão
Baptista, Erico
Coelho, P ereira
Nunes, Raul Vei·
ga, Francisco Portella, Faria Souto,
Francisco Botelho, Teixeir a
Brandão,
Raul
Fer nandes, Augusto Lima, An·
tero B o t c 1 h o,
Francisco Dressane, Bueno de Paiva, Rodolpho Paixão, Manoel Fuigencio, Nogueira,
Jesuíno Cardoso,
R amos Caiado ,
Costa Marques,
Lamenha Lins,
Carvalho Chaves,
Carlos Cavalcanti, João Vespucio,
Soares dos Santos, José Carlos,
Germano Hasslo ·
cher, Nabuco de
Gõuvêa, Angelo
Pinheiro, Domin gos Mascar enhas
e João Simplicio.
(69) - Respondem - Nao- os
Srs : Dunshee de
Ahranches, Felix
Pacheco, Eduardo
Saboya, Gonçalo
Souto, Camillo de
Hollanda, ALfonso
Costa, João Vieir a, Simões Bar·
bosa, Julio de
Mello, Faria Neves Sobrinho,José
Beztlrra, Pedro
Pel'nambuco, Ar-

-
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Paes Barreto,
SampaioMarques,
Pedro La "'o Franci sco Dru7n:noncl,
Mangabeira, Bernardo Jamboiro,
P e dro Via nna,
Alfredo Ruy, José
Ignacio, C os ta
Pinto, Plínio Costa, Antonio Dantas, Palma, Pedro
Mariaoni, Aristides Spinola, Rodri gues L i m a,
LcãoVelloso, Torquato Moreira,
Irineu Machado,
Bethencourt da
Silva Filho, Pe·
reira. Braga,Monteiro Lopes, Bar·
bosa Lima, Honorio Gurgel, RauL
Barroso, Pennafort Caldas, Bulhões
Marcial,
Araujo Pinheiro,
.&nnibal de Carvalho, Luiz Murat, Henrique
Borges, Paulioo
de Souza, Fran 1
cisco Vei~a, DO·j,\
ming·os Penna, ( .\
Sebastião Mascar enhas, Vianna
do Castello, Duarte de Abreu, José
Bonifacio, João
Luiz de Campos,
Henrique Salles,
Calogera s, Lamounier Godofrc- 1 '~
do, Carneiro de
Rezende, Christiano Brazil, Josioo de Araujo,
Olegario Maciel,
Adjuto, Ala o r
Prata, Honorato
Alves, Epaminon ~
das Ottoni, Galeão Carvalhal,
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Ferreira Braga,
Candido Motta,
Eloy Chaves, Cincinato Br aga , Alvar o de Car valho,
Alberto Sarmento, Adolpho Gordo , José Lobo,
Bueno de Andrade, Valois de Cast ro, Rodrigues Alves Filho, Arnolpho A z e v ed o,
Francisco Romeiro, Costa Junior,
Marcello Silva,
Ed un.r do Socrates
Hermenegildo de
Moraes,Josê Muetinha, Luiz Adol·
pho ,
Henrique
Valgas, Pa ula Ramos, Antunes Maciel o Pedro Moa('.yr (87}. -E' rejeit-ad a por 87 votos contra 69. Sendo annunciada a votação da
primeira conclusão do voto em
separado dos Srs.
Honorio Gurgel o
Rodrigues Alves
Filho, o Sr. Pedro
Lago r equer pr eferencia par a o
voto e m separado
do Sr . Lamounier· Godofredo .
- Posto a VO LOS O
requerimento de
preferencia, verifica-se não haver
numero, ficando
prejudi cado. Em 8, ao ser annunciada a votação da l a conclusão do voto em separado dos Srs .
H. Gurgel e Rodrigues Alves tilho, o Sr. Pedro
Lago l'equer,pela
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ordem, preferencia para o voto
em separo.do uo
Sr. L. Godofredo.
Posto a votos o
requerimento de
pret"erencia, v eri rica-se não h aver numero , n~
cando prcjudi: ado.- Em 10, CIO
ser aonunciarla <I
votação da. 1a conclusão do voto em
separado do:s Srs.
H. Gurgel e Rodrigues Alves Filho, o Sr. Pedro
r eq nel',
La:w
pela ordem, preíerencia para o
voto emseptnado
do Sr . L. Godof'redo. Posto a
votos o requerimento de preferencia, v e r i fi- '
ca-se não haver
numero , ficando
prejndi cado.Em ll, ao ser ao nunciada a v o~ ação da 1a conclusão d~ voto em
separa o dos SrtS .
H. Gur el e Rodrigues A. FilhÔI,
o Sr. Pedro Lac
go, pela ordem,
requer prefereneia para o voto
em separado do
Sr. L. Godofredo. ~
Posto a votos o
requerimento 'de
preferencia, verifica-se não haver
numero, ficando '
prejudicado . l!:m 14, ao ser ann unciada a votação da l a conclusão do voto em
separado do Sra.
H. Gur gel e Ro-

\

\
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drigues A. Filho,
o Sr. Eduardo Saboya,pela ordem,
requer preferencia para o voto
em separado do
Sr. L. Godofredo.
O Sr. Mangabeira, pela ordem,
r equer e obtem
votação nominal
para a preferencia . Posta a votos responderam
- S im-, approv a n do a preferencia para a votação do voto em
separado do Sr .
Lamounier Godofredo , os Srs.An·
tonio Nogueira,
Ferreira Penna ,
Aurelio Amorim,
Lyra Castro,Deoclecio de Campos,
Costa Rodrigues,
Agripino Azevedo , Dunshee de
Abranches, Coelho Netto,Arthur
Moreira, F e 1i x
Pacheco ( Sergio
Saboya, Eduardo
Saboya, Bezerril
Fontenelle, Graccho Cardoso, Frederico Bar g e s,
EuclydesBarroso,
Sergio Barreto,
Juvenal Lamartine, Seraphico
da Nobrega, Tavares Cavalcanti,
Camillo de Hollanda, Simeã o
Leal, José Bezerra, Pe:lro Daria,
Pedro Lago, Elpidio Mesquit~ ,
Torquato Morel·
ra, Monjardim,
Paulo de Mello,
Pereira Braga,
Porto Sobrinho,,

Camara

17
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João Baptista,
Pei·eira Nunes,
Raul Veiga,Faria
Souto, Francisco
Botelho, Raul
Fernandes, Sebastião Mascarenhas, Vianna do
Castello, Augusto
Lima, João Penido, Astolpho Dutra, José Bonifacio, João Luiz de
Campos, Henrique Salles, Calogeras, Landulpho
Magalhães, Alvaro Botelho, Antero B o t .~ I h o,
Francisco Bressane, Lamounier
Godofredo, Car- ·
neiro de Rezende,
Bueno de Pai·va,
Christiano Brazil,
Olegario Maciel,
Mello Franco,
Alaor Prata, Honora to Alves,Manoel Fulgencio,
Epaminondas Ottoni, Nogueira,
._Camillo 'Prates,
Cardoso de Almeida, Alvaro de
Car"Vialho, ~1 sé
Lobo Ramos Caiado ,
Marcello
Silva, José Murtinho, Costa Marques, Lamenha
Lins, Carvalho
Chaves, Henrique
Valga, João Vespucio, Soare13 dbs I
Santos, Germano
\
Hassloche r, Nabuco de Gouvêa,
Angelo Pinheiro,
Domingos Masca·
renhas e JoãoSimplicio (80). E responderam- Não
-os Srs. Cunha
MachtJ;do, Alvaro
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Mendes, Lindo Ipho Camara, Af·
fonso Costa, Teixeira de Sá, Simões Barbosa, Julio de Mello, Fa- ·
ria. Neves Sobrinho, Pedro Pernambuco, João de
Siqueira, Raymundo de Miranda, Gumercindo
Bessa, Francisco
Drummond, Ubaldi no de . Assis,
Mangabeira, Bernardo Jambeiro,
Pedro Vianna,
Alfredo Ruy,José
lgnacio, c os t ~
Pinto, Plínio Costa, Antonio Dantas, Palma, Pedro Mariani,Aristides Spinola, Rodrigues L i m a,
Leão Velloso, Irineu Machado, Bethencourt da Silv a Filho, Monteiro Lopes, Barbosa Lima, Honorio Gurgel, Bulhões Marcial,
Araujo Pinheiro,
Annibal de Car·
valho, Luiz Murat, Teixeira
Brandão, Henrique Borges, Pauli no de S o u z a,
Francisco Veiga,
Domingos Penna,
Duarte de Abreu,
Josino de Araujo,
Galeão Carvalhal,
Ferreira Braga,
Candido Motta,
Eloy Chaves, Joaquim Augusto,
Cincinato Braga,
Alberto Sarmento, Adolpho Gordo, Altino Arant~s. Bueno de An·

.

.

zo
E:l < ffi•<
~ <A 1'<1 o
~ A
~ <

~

·-z

-260-

___ ,______
COMMISSÕES

ANDAME NTO

ASSUMPTO

~E-<

-~------

1\

OBSERVAÇÕES

------- ----drade, Valois de
Castro, Rodrigues
Alves Filho,
Francisco Romei·
ro, Costa Junior,
Eduardo Sacratas, Paula Ramos,
Antunes Maciel e
Pedro M o a c y r
(61). E' concedida
a preferencia por
80 votos contra
61.-Annunciada
a votação da 1a
conclusão do voto
em separado do
Sr. Lamouuier
Godofredo, o Sr.
Francisco Drummond requer votação nominal.
Posto a votos o
requerimento de
votação nominal,
verifica-se não
haver numero, ficando prejudicado.-Em l5,postil.
a votos a 1" conclusão do voto
em separado do
Sr. L. Godofredo,
verifica-se ' n ã o
liãver numero .-Em 1\(, ao ser annuuciàlpa a Vbfa·
ção da 1 a con<Úusão do voto ei:n
separado do Sr.
L. Godofredo, o
Sr. Eduardo Socrates requer e
obtem votação
nominal. Posto,
a votos respon-'
dem .. Sim .. approvando a referida
l" conclusão do
voto em separado
do Sr. Lamounier Godofredo,
ao parecer n. 21.,
de 1910, os Srs.
Antonio No gu ei~·
r a , Ferreir a Peu-
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na, Aurelio Amorim, Lyra Castro,
Hosannah de Oliveira, Deoclecio
de Campos, Costa
Rodrigues, Agri·
pino de Azevedo,
Dun s hee de
Abranches, Coelho Netto, Felix
Pacheco, Waldemiro Mo r e i r a,
Sergio Saboya,
Eduardo Saboya,
Bezerril Fonte·
nelle, Gra.ccho
Cardoso, Gonçalo
Souto, Frederico
Borges, Euclydes
Barroso, Sergio
Barreto, Juvenal
Lamartine, Tavares Cavalcanti,
Camillo de Hoilanda, Simeão
Loal, José Bezerra,Natalicio Camboim, Pedro Do·
ria, Felisbello
Freire, Pedro Lago, Torquato Moreira,Monjardim,
Paulo de Mello,
Pereira. Braga,
Alcindo Guanabara, Porto Sobrinho, Bal thazar
Bernardino, Lobo
Jurumenha, João
Baptista, {!";rico
Coelho, Pereira
Nunes, Raul Veiga, Fal'ia Souto,
l"rancisco Botelho, Raul Fernan·
des, Seba s tião
Mascarenha~ Vi·
anna do Cas ello,
Augusto L i ma,
João Penido, A.stolpho Dutra, Jo·
sé Bonifacio,João
Luiz de Campos,
Henrique Salles,
Calogeras, Lin·
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dolpho Ma g alhães, Alvaro Bot elho, Antero Botelho, Francisco
Bressane, Lamounier Godofredo,
Carneiro de Rezende, Bueno de
Pai va, Christiano
Bra.zil, Olegario
Maciel, Rodolpho
P a ix ã o, Mello
Franco, Alaor
Prata, Honorato
Alves, Manoe l
Fulgencio, Epaminondas Ottoni,
Nogueira, Cardo·
so de Almeida,
Alvaro de Carvalho, José Lobo,
Ramos Caiado,
Marcello Silva,
José Murtinho,
Costa Marques,
Lamenha Lins,
Carvalho Chaves,
Henrique Valga,
João Vespucio,
Soares dos Santos, Campos Cartier, Germano
Hasglocher, Nabilc , de Gouyêa,
Homero Baptista,
Angelo Pinh~iro
e João Simplicio
(87). E respondem--Na'e--os Srs.
Simões Barbosa,
Julio de Mello,
Pedro Pernambuco e Teixeira
Brandão (4). Verifica-se não hall.
ver numero.Em 21, ao ser annunciada a votação da la conclusão do voto em
separado do Sr.
L. Godofredo, o
Sr. Francisco
Drummond requer votação no-
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votos o requerimento de votação
nominal, verifi·
ca-se não haver
numero, ficando
prejudicado • Em 24, ao ser annunciada a votação da la conclusão do voto em
separado do Sr.
L. Godofredo, o
Sr. Mangabeira
requer votação
nominal. Posto a
votos o requerimento de votação
nominal, verifica-se não haver
numero, ficando
prejudicado • Em 26, ao ser annunciada a .vota·
ção da l " conclusão do voto em
separado do Sr.
L. Godofredo, o
Sr. Eduardo So·
crates requer votação nominãl.
Posto a votos o
requerimento dei
votação nominal,
verifica-senão h a·
vernumero,fican·
do prejudicado.Em 5 de novem·
bro, ao ser aunuociada a votação da la conclusão do voto em
separado do Sr.
L. Godofredo,ora,
pela ordem, o Sr.
Raymuodo de Miranda, que envia
á Mesa o seguinte
requerimento:
-«Requeiro que
seja suspensa a
votação do parecer n. 21, deste
anno, da Commissão de Petições e
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Poderes, interrompeu do-s e o
julgamento do
voto em separado
' do Sr. Lamounier
Godofredo sobre
a eleição do 1•
districto da Bahia, afim de que
voltem á. mesma
Commissão para
serem notificadas
e verificadas as
sommas de votos
obtidos pelos candidatos, cuja in·
exactidão é evi·
dente, não só nas
sommas das eleições de Catú, como em outras secções de outros
municípios, conforme ficou demonstrado na
apresentação e
fundamentação
deste requerimento. » Este reque1
rimento não foi
acceito pela Mesa. Oram, ainda,
pela ordem, os
Srs. : Bernardo
Jam}Jeiro,que en·
via á Mesa o seguinte requerimento:-«Requeiro urgencia
para que a Camar a se pronuncie,
na fõrma do Re·
gimento, sobre o
req u e r i m e n t o
apresentado pelo
Sr. D e p u ta d o
Raymundo deMiranda.»-João de
Siqueira e Man~ gabeira. Estando
finda a hora da
primeira parte
da ordem do dia,
fica prejudicado
o requerimento

1
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do Sr. B. Jam~
beiro.-Em 7,ora,
para negocio ur·
gente, o Sr. Raymundo de Miranda, que envia á
Mesa o seguinte
requerimento:«Requeiro urgencia, na fôrma do
art. 91 e seguintes, que tratam
da especie contitida neste, a alteração da ordem
do dia, no sentido de não ser procedida á votação,
ainda não iniciada, sobre o parecer, em separado,
do Sr. Lamounier
Godofredo, da
Commissão dePetições e Poderes,
relativo á eleição
do 1o districto da
Bahia, afim de
que volte esteparecer á Commis ·
são competente,
para que esta,
dentro do prazo
regimental, rectificando a contagem dos votos
attri buido s aos
candidatos e as
razões das divergencias entre a
apuração da Secretaria, da maioria da Commissão e votos divergentes, faça desap pare cer as
ine x actidõ es e
contradições demonstradas tambem entre o texto e as duas con•
clusões, como
ainda entre uma
e a outra dessas
conclusões, para
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o que requeiro
ur gen e ia tambem. Oram, pela
ordem, Oil Srs.
Eduar do Socrates, Bernardo
Jambeiro, querequer votação nominai para a 1"
parte do requeri·
mento doSr. R.de
Miranda. Posto a
votos o requerimanto do Sr. B.
Jambeiro, verifica-se não haver
numero. Ficam
prejudicados os
requerimentos.
Oram, ainda, para uma explicação pess oal, os
Srs. João de Siqueira e L. Godofredo.- Em 9,
ora, para negoeio
urgente, o Sr.
Raymundo de Mirll.nda, que envia
1á Mesa o seguiut e ~eq uerimento:
- «Requeiro urgencia, na fórma
do art . 91 e seguintes, que tratam da es pecie
contida n\lste requerimento, para
alteração da ordem do dia, no
l!entido de não ser
procedida á votação, ainda não
iniciada, sobre o
parecer, em sep~~
rado, do Sr. Lamounier Godofredo, da Commis·
são de Petições e
Poderes, relativo
á eleição do l•
districto da Bah ia, afim lle que
volte este parecer á Commissão

~
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competente, para
que esta, dentro
do prazo regiment a 1 , rectificando a contagem
dos votos attribuidos aos candidatos e as razões
das divergencias
entre a apuração da Secretaria,
da maioria da
Commissão e votos divergentes,
faça desa pparecer
as inexactidões e
contradições demonstradas tambem entre o texto e as duas conclusões do voto
em separado alludido, como ainda entre uma e
outra das duas
conclusões d o s
votos a que se
reporta o Sr. Lamounier Godotredo. O Sr. Honorio Gurgel, pela
ordem, requer
votação nominal.
Posto a votos o
r equerimento do
Sr. H. Gurgel,
verifica-se n ã o
haver numero.
Ficam prejudicados os requerimentos.-Em 10,
o Sr. Raymundo
de Miranda, pela
ordem, renova o
seu requerimento
de urgencia,apresentado na sessão
de 9. Ao ser annunciada a votação do requerimanto do Sr. R.
de Miranda, o Sr.
Mangabeira requer votação nominal. Posto a
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votos o requerimeuto de votação nominal, verifica-se não haver numero. Ficam prejudicados
os requeriment os.-Em ll. ao
se t' annunciada a
v o t a ç ã o da 1a
conclusão do voto em separado,
do Sr. L. Godo•
fr edo, o Sr. R.
de Miranda, pela
ordem, envia á
Mesa um r equerimento pedindo
inversão da ordem do dia .- Em
17, ao ser annunciada a votação
da l a conclusão
do voto em separado, do Sr. R.
de Miranda, pela
ordem, renova o
seu requeriment o deu rg e ncia,
•I apresentado
na
\sessão de 9.0ram,
pela ordem, os
Srs. Mangabeira,
H. Gurgel, E. Socrates e Irineu
Machado, • E m
seguida, posto a
votos o requerimento de urgencia , verifica-se
não haver numero, ficando prejudicado. - Em
18, ao ser annunciada a votação
da 1a conclusão
do voto em sepa-1 '
rado, do Sr. L.
Godof1·edo, o Sr.
R. de Miranda,
pela ordem, envia á Mesa o seu
requerimento de
urgencia, apresentado na sessão
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de 9. Posto a v otos, é rejeitado
por 78 votos contra 72. o Sr.
Torquato Moreir a, pela ordem,
requer e obtem
votação nominal
para a I• conclusão do voto em
separado do Sr.
L.
Godofredo.
Posto a votos, responderam -Sim ,
approvando a referida l• conclusão do voto em
separado do Sr.
Lamounier Godofredo, ao parecer
n. 21, de 1910, os
Srs.: Antonio Nogueira, Monteiro
de Souza, Ferreira Penna, Aurelio Amorim, Lyra Castro, Hosannab de Oliveira,
Rogerio de Miranda, Deoclecio
de Campos, Costa
Rodrigues, Agripino de Azevedo,
Duns h e e de
Abranches,Christino cruz, Coelho
Netto, Joaquim
Cruz, Felix Pacheco, Waldemiro Mor e ira,
Sergio Sa bo ya,
Eduardo Saboya,
Bezerril Fontenelle, Gr acc ho
Cardoso, Gonçalo
Souto, João Lopes, Frederico
Borges, Juvenal
Lamartine, Tavares Cavalcanti,
CamillodeHollanda, Simeão Leal,
Simões Barbosa ,
Josó Bezerra,
Natalicio Cam-

OBSERVAÇÕE S

-270o

~

I

<11

~o

ri! E-<< ml-<l
::a
<A filO.
p A
~<11
p..E-4
z
<

OOMMISSÕES

ASSUMPTO

ANDAMENTO

I

I

boim, Pedro Doria, Joviniano de
Carvalho, Felisbello Freire, Pedro Lago, To rquato Moreira,
Bernardo Horta,
Monjardim, Paulo de Mello, Pereira Braga, Porto Sobrinho, Lobo
Jurumenha, João
Baptista, E rico
Coelho, Pereira
Nunes, Raul Vai·
ga, Faria Souto,
Francisco Botelho, Raul Fer·
nandes, Sebastião
Mascarenhas, Vianua do Castello,
Augusto de Lima,
Ribeiro Junquei·
ra, João Penido,
Astolpho Dutra,
Josê Bonifacio,
Henrique Salles,
Calo~eras, Landulp o de Magalhães, Alvaro Botalho, Antero Botelho, Francisco
Bressane, Lamõunier Godofredo, Oarneiro de
Rezend~, Buepo
de Pai a, Chrls·
tiano Brazil, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão,
Mello Franco,
Alaor Prata, Honorato Alves,Manoel FulgeBcio,
Epaminondas
Ottoni, Camillo
Pratas, Cardoso
de Almeida, Josê
Lobo, Ramos Caiado, Marcello Silva, Josê Murtinho, Costa Marques, Lamenha
Lins, Carvalho
Chaves, Carlos
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Cavalcanti, Henrique Valga, João
Vespucio, Diogo
Fortuna, Soares
dos Santos, Campos Cartier, José
Carlos, Germano
Hasslocher, Nabuco de Gouvêa,
Homero Bap tista,
Angelo Pinheiro,
Domingos Mascarenhas e João
Simplicio. E respondem--Não--os
Srs .: Passos de
Miranda, Cunha
Machado, Alvaro
Mendes, João
Gayoso, Prudencio Milanez, Affonso Costa, Teixeira de Sá., João
Vieira, Julio de
Mello, Leop oldo
Lins, Faria Neves Sobrinho,Pedro Pernambuco,
João de Siqueira, Euzebio de
Andrade, Raymundo de Mir anda, Gumercindo Bessa, Antonio C a l m o n,
Francisco Drummond, Ubaldino
de Assis, Mangabeira, José Maria,
Bernardo Jambeiro , Pedro Vianna, A I f r e d o
Ruy, José Igna.ci.o, Costa Pinto,
Plinio Costa, Antonio Dantas,Palma, Pedro Mariani, Aristides Spinola., Rodrigues
Lima, Leão Vellos o, lri.neu Machado, Bethencourt da Silva Filho, Monteiro Lopes, Barbosa Li-
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ma,Honorio Gurgel, Raul Barroso,
Pennafort
Caldas, Bulhões
Marcial, Araujo
Pinheiro, Francisco Portella,
Annibal de Carvalho, Luiz
Murat, Teixeira
Brandão, Henrique_Borges, Pauli no de Sotaza,
Francisco Veiga,
Domingos Penna,
Duarte de Abreu,
Josino de Araujo,
GaleãoCarvalhal,
Ferreira Braga,
Carlos Garcia,
Cincinato Braga,
Alberto Sarmento, Altino Arantes, Bueno de
Andrada, Valois
de Castro, Rodri.gues Alves Filho,
Francisco Romeiro, Eduardo SoI crates, Luiz Adol1 pho, Paula Ramos, AntunesMacieJ e Pedro Moacyr. A l • conclusão é 1 1~pprovada
por 93 votos co~tra: 6~. \ Em sei
gmda e approva~
da a 2a conclusão
do parecer. Os
Srs. EuzelJio de
Andrade e Justiniano de Serpaenviam á Mesa declarações de vot9s I\\

22 15 Out. Marinha e Indefere o requeri- EID. 15 de outubro
Guerra.
vae a imprimir.
men~o em que o
1° sargento ama- -Em 21 ê encernuense archivista rada, sem debate,
do 2° batalhão de a discussão unica
a r til lJ aria, José e adiada a votaOlyntho Xavier dos ção.- Em 22 de
Reis, solicita sua novembro ê a p reforma no posto p rov ado.

\
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Exercito.

23 17 out. Finanças . .... . Indefere o requeri- E :m. 17 de outubro
mento de Desiderio . vae a ianpriPinto Machado,car- 1nir.
teiro de 1a classe Pende de dis da Adm inistração cussão unidos Correios do Dis· ca .
tricto Federal pedindopagamento da
gratificação addicional de 30 % •
24 17

»

Idem .........• Opina pelo archiva· E:t.n. 17 de outubro
mento do requer i· vai a i:m.}:.rimento de Oliveira, :m.ir.
Lima & Comp. , ne· Pende de dis ·
gociantes em Ma· cussão uniceió, pedindo re- ca.
stituição de direitos que pagaram a
mais, por erro de
calculo.

25 »

»

Idem .......... Indefere o requeri· E:m. 17 de outubro
mento de D. Adelia vae a i:m.pr i~
Simões Valladares, :m.ir.
pedindo relevaçã.o Pendede cUs de prescripção para cussão uniperceber montepio ca.
a que se julga com
direito.

26 20

»

Idem .......... Propõe que os fu nc- E:m. 20 de outubro
cionarios da Secre
vai a imprimir.taria da Camara Em 17 de dezemdos Deputados que bro entr·a em diacontarem mais de cussão unica qu e
10, 15,20 CJ 25annos é, sem debate, en·
de serviço publico, cerrada, depois
quer na mesma se· de lidas diversas
cretaria, quer em em0ndas.Ficando
outra repal'tição adiada a votação
publica federal, te· até que a respenham direito, res- ctiva Commissão
pectivamente, a dê parecer sobre
uma gratificação as emendas offeaddicio oal de 10, r ecidas.

15, 20, 25 e 30 %, Pende de parecer.

Camara

em seus vencimen
tos ; com parecer
da Commissão de
Finanças.

iS

-
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27 22 out. Peti çõe3 e Po· Reconu oce dep uktu o Ejn22 de out ubro
deres .
pelo l • districto do vai a imprimir.
Estado do Cearü o - Em J8 de notenen te-corone l vem bro é ap•
Thomaz Cavalcante p rovado.
de Albuquerque .
28 27

»

Finanças ...... Indefere o req ueri- E JU 27 õe out ubro
mento e m que Joa- vai a im primir .
quím Marinho da Pen d e dedisSJlva e Oliveirt\ , c u ssão u n iex-otncial da su b- ca.
administração dos
Corr eios de Ubera ba , pede ao Congresso permlssão
para continuar a
contribuir par a o
montepio uos funccionarios publicas .
I

29 3 nov. Petições e Po- Concede ao Sr. Depu- E m3denovembro

de res .

tado Joaquim An- vai :t impri111 ir .
too io da Cruz qua- P ende dedi s tro mezes de li cença cussã o uni para retirar-se des- ca.
tifl, Capital.

Finanças . .• .•. Indefer e o r equeri- E m.3de novembro
Jllouto em qu e o vai a imprimir .
e1r-almoxari f e da Pen d e d e disEstrada de !<,er ro cus s ã o uni•
Ceu trai do Brazil c a.
Anton io A n gelo
Pedroso, pede pagamt·nto da quan\
tft• de 5: 540$, de
vencimentos a que
Sfl j u 1g a com direito.

30 3

_

1

31 7

»

Constituição e Map.da adiar, sem E JU 7de novem bro
Justiça.
embargo da exe- vai a impri mir.
cuçãu provisol'ia do P ende de disCodigo Crimin.bl , a cussã o unisua discussão , até ca.
que venha á. Carhara o projecto de
11eorga.nização judiciaria a que se r efere o referido Co4igo ; com vot os
em separado dos
Srs. Teixeira de Sá.
e Pedro Moacyr.
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32 lO nov. I!'inanças ...... Indefere o requeri- EDJ. lO de novem·
manto de D Mal'ia br.o va i a im;:l"iAmetia Pint o de m1r .
.Mendonça, vi uva Pende dedisdo alferes honora- cus são uniri o do Exercito Sa· ca.
t urni no Augusto de
Menllonça, peJindo
uma pensão .
33 lO

»

Ide1n ..•....•. Indefere o requel'i· En1 iO de novemmeu to de Albina bro vai a impri·
Silveira da Mot •.a mir.
Conde e sua irmã Pende declisAnna Silveira da cus são l:LllÍ"'
:1\l otta, fi lhas do fal- c a .
lecido Senador José
Ign acio Silveira da
Motta, t)edindo r elevação de prescripçãn para a percepção de montepio.

34 21

»

Idem •...•.•.. Manda archi var a EU12l de novemMensagem do Go- bro vai a impriverno, sobre o cre · m ir .
dito tle -:LOOO : OOO$ Pende de dis·
para um edifl.cio cussão unidestinado a Facul· c a.
da de de Medicina
desta Capital, por
já haver pl"ojecto,
neste sentido e p endente de voto da
Camara.

35 28

))

36 l

Idem . ••,, ..•• Indefure o req ueri- Eu1. '28 J e novemmont o em que D.
l.Jro vai a impriVirgín ia Ro J rig ucs ll:i r.
do Nascimen to p >de P ende de d.isu ma pensão vi ta- cussão uni·
licia .
ca .

dez. Idem,

... ' ... Propõe que a Camara JEn1

l de dezem· dos D e p u t a d o s bro vai a impri·
agu ar de as provi- mir·.
dencias recomme .:- Pende ele dis dadas pelo § 2° do cussã.o unia
ar t. 31 da l ei ca.
n . 490 , de 16 de
ctowmbr o de 1897;
a fim de p1•onunciar-se a respeito das
contas tle quo se
t i' ata .

v AÇÕES
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37 3 uez . Constituição e Manrla adiar a r1is JUS· E n 3 de dezemJustiça.

38 17

»

do CoJigo elo br·o vai a iro priP1•ocesso Civil e mir.
Cornm ercial do Dis- Pende de districto Foderal, até cus são uniquo seja votada, c a.
pelo Congr esso . a
lei de reorganização judiciaria do
mesmo District o ;
com vot os vencidos
dos Srs. irineu Machado e Teixeira de
Sá .

Sâ0

Obras Publicas lndefere o requeri- "En1 17 de dezemmanto em que o ci- bro vai u. imprirnir.
I da dão Alberto Alvares de Castro Pende de dis·
pede concessão de cussão uniuma estrada de c a .
ferro que, partindo
do Porto Murtinho,
no rio Paraguay,
vá terminar no rio
P ar aná.

,,

I
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79 1909 23 set.

Finanças.

80

Petições e Indefere o requeri· E
Poderes.
mento em que o
4° escripturario
da Estrada de Ferro Central do Bra·
zil, Augusto Raphael Moreira
pede um anno de
licença, com or.denado, para tratamento de sua
saude.

25

"81

83

30

»

»

))

4 out.

Finanças.

))

ANDAMENTO

Indefere o requel'i· Ein 28 de abril,
manto em que o é, sem debate,
« Comité Central encerrada a disdos Syndicatos In- CliSsão unica e
dustriaes e Agri- adiada a votação,
colas do Brazil », Em 30, é approrepresentado pelo vado.
director geral Augusto Cambraia,
pede que seja
pela Comrnissão
de Fazenda apre- se ntada uma
emenda ao projacto n. 82, deste
anno, referente á
industria siderurgica.
1n 28 de abril,
é, sem debate ,

encerrada a discussão unica e
adiada a votação,
Em 30, é approvado.

Indefere o reque- Ein 28 de abril,
rimento de José é encerrada,
Rodrigues de Oli- sem debate, a
veira Braga, ma- discussão unica e
ohinista de 1a elas- adiada a votação,
se da Estrada de Em 30, é approFerro Central do vado.
Brazíl, a p os entado, pedindo relcvação de pre
ser ipção para continuar a contribuir para o montepio dos funccionarlos publicas .
Indeferido o reque- Em 23 de abril,
rimento de Auto- é encerrada, sem
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nio Carlos de Siqueira, 2° tenente
machinista, refor·
mado compulsoriamente, pedindo lhe seja mandado conta r o
tempo em que serviu como operario
das officin as de
machinas do Arsenal de Marinha
desta Capital,
para ser addicionado a. o de sua
reforma.

A NDAMEN TO
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<lebate, a discussão uoica e adiad1 a votação.
Em 30, é approvado. ·

.

SES~ÃO ORDINARIA

104 1909 16 dez.

Finança~ .

Rejeita o veto op- E:rn 3 de setem- (Vide andaposto pelo Presi- bro, ao ser ao- mento do
dqnte da Repu- nunciada a vota- projecto n.
blica á re3oluçã:0 ção nominal, ora 358 A, de
dq Congresso Na~ pela ordem, o Sr. 1907).
cipoal, que elevou Soares dos Santos
a 50$ mensaes, a Em seguida, posp()nsão de 6,, 500 fã a votos, é apque percebe, cada provado por 108
uma das filhas do votos\ contra 3.
cqronel Genuíno
\
C e s a r Sampaio,
'
f a 11 e c i cl o em
l S74.

109

»

28

»

Petições e Rejeita o veto, op- E:rn 5 de outubro, (Vide andaPoderes. posto p e 1 o Sr. é encerrada, se~ mento do
Presidente da Re- debate, a disçus- projecto n.
publica, á resolu- são unica e adi- 235 A, de
ç(i:o do Congresso ada a votação. 1902).
Nf\cional, que con- Em 22 de novemc~de um anno de bro, é registrado'
liç:ença com orde- por 93 notas connado, a Alfredo tra 28.
Dias da Cruz, com
voto em separado
do Sr. Lamounier
Gpdofredo.
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o veto op- E in 30 de novem- (Vide anda. . . ·······Rejeita.
po:>to pelo Sr. Pre- bro, é appro- mento d o
sidente da Re pu blica <í r esolução
do Congresso Nacional, deter·minando que a reforma concedida
ao alferes ltonor ario e sar gento do
exercito, Onofee
Gonçàl ves Ma riu~,
por decreto de 211
de setembro de
1894, seja co osiderada da data da
presente lei em
deante, e p[tra toelos os effeitos no
posto d e a l feres.

v a do por 124

votos contra 2.

projecto n.
204 A, de
1909).

\

\

\

\

REQUERIMENTOS DE 1910

\

\\

\

\

1\

\

B.EQUERIJY-r:EN"TOS DE 1910
(SESSÃO EXTRAORDINARlA)

AUTOR

ASSUMPTO

ANDAJII ENTO

18 abril. Barbosa I.imn. Requeiro qu e se solicitem En1 18 de atJril,
do Poder Executivo as vem á Mesa, t!
seguintes informações: lido, apo iado e
L. a Qual a importancia. posto em discusdisoriminadamen to por são que é adiada
ministerios, mandada pqr t er pedido a
pagar por avisos ou or- pa.1avra o Sr .
dens com a nota de re- João de Siqueira.
servados,de 1 dejaueiro Em 19, t endo este
a 10 de abdl do corrente Deputado desisanno, quer se refiram tido da palavra,
esses pagamentos ao ora o Sr. Homero
oxercicio de 1909, fei'tos B<Lpt ista ,quc teraté 31 de março, quer mina mandando
ao exercício corrente. á Mes[l, uma
2.a Não havendo nas leis emenda para que
de orçamento autoriza- as inform ações
ção para despezas de sejam prestadas
caracter r eservado, si- desde 15 de nonão a que se inscreve no vembro de 1902.
MinisLerio da Justiça Em seguida, é euna parte que diz res- cerrada a discuspeito a-diligencias po- são do requeriliciaes na Capital Fe- manto e emenda,
dera!- quaes as rubri- ficando adiada a
casou consignações do votação.
Orçamento da Republi- Em 20, é approvado
ca invocadas naquelles o requerimento e
avisos.
emenda, depois
3. a A que indivíduos ou de orarem, pela
associações foram pa- ordem, os Srs. Pegas as quantias cons- reira Braga, Petantes de ta.es avisos e dro Moacyr, Mequal a natureza dos deiros e AI buserviços prest ados á que, Eduardo Soadmini gtracão publica crates, Barbosa
pelas entidades assim Lima, João de Sib en eficiad<~ ~ .
queira e Lindol4. a Qual a importancia pbo Garoara.
paga pelo Thesouro Nacional ou mandado pagar pelo Banco do Brazil, por conta do mesmo Thesouro, a cada
uma dessas individualidad es contempladas
nos mesmos avisos reservados.
20

»

João d e Si- Requeiro que se solicitem EDJ. 20 de abril,
queira.
do poder Executivo as vem áMesa, é li-

OBSERVAÇÕES
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seguintes informações: do, apoiado, sen1. a Qual a importancia, do, sem debate,
discriminadamente, encerrada a dispor ministerios manda- cussão .
das pagar por avisos Em seguida, é ap com a nota de reserva- provado.
dos, bem como a importancia dos creditas
extra.ordinarios abedos
com a nota de reservados ou não, por meio
de decretos de 24 de
fevereiro de 1891, quer
SJ refit>am estes a pagamento e creditas extmordínarios aos exercícios
compreendidos de 24 de
fe vereiro de 1891, quer
ao exercício corrente .
;;_>,a Não havendo nas leis
de orçamentos autorização p,1ra despezas de
caracter reservado, sinão a que se inscrever
no Ministerio da Just iça, na parte que diz
respeito a- d\Ligencias
policiaes na C'l-pital Fe\
deral- quaes as rubri\
cas ou consigiJações do
Orçamento da Republica invocadas naquelles aviso.; .
3. n A que in di viduos ou
associação foram pagas
as quantias cç>nstantes
\
de taes avisos e qual a
natureza dos serviços
prestados á ad!llinistra·
ção publica pelas entidades assim ~enificiadas .
4." Qual a importancia
paga pelo The~ our o Nacional ou mandada pagar pelo Bancq do Bm·
zil, por conta do mesmo Thesom'o, a cada
uma dessas individualidades contemplttdas nos
mesmos avisos reservados.
5." Qual o emprego, di scrimina.mente, por ministerios, das . quantias

OBSERVAÇÕES
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retiradas do Thesouro
Nacional por meio dos
refeddos decretos, abrindo creditas extraordinarios.
30 abril. Coelho Netto .. Requeiro que, por inter- Em. 30 de abril,
media da Mesa da Ca- vem á Mes·t é
mara, sej :1, enviada ao lida e unanimeCongresso dos Estados menteAppro•
Unidos u ma mensagem va clo .
de cordial agradecimento pela carinhosa e desvellada attitude da
grande nação ante a
morte do nosso patrício
Joaquim Nabuco .
30 »

José Carlos,.,. «Autorizado pelo at•t. 78 E:m. 30 de abril,
do nosso J'egimento in- posto em discusterno ( 2a parte ) re- são. oram os Srs.
queira que sejam con- Ba.rbosa Lima e
vocadas sessões noc tur- .José Car los que
nas e nos uias exceptu- pede e obtem a
ados ( § 2• ), para que retirada de seu
a Camara possa com a requerimento.
pt•ecisa. urgencia resolver sobre a questão da
Caixa de Conver·~ão e a
determinação de uma
nova taxa cambial,
como propõe o Governo
na smt ultima mensagem ».

30 »

José Carlos .. .. « Requeiro que o pro- E:m. 30 de abril,
jecto n. 322, de 1909, vem á MP.sa, é
que reorganiza o terri- lido e approtorio do Acre volte á v .a-do.
Commi.ssão de Consti tuição e Justiça par;t
que diga se o tratado
com o Perú, agora approvado pelo Congresso
Nacional, modifica a divisão judiciaria proposta e os li-mites territoriaes dos Departamentos do Alto Purús,
Alto Juruá e Acre,
adiando-se a discussão
por 48 horas. »
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2 maio Carlos Garcia. « Requeiro que se requi- Ein. 2 de maio,
si te do Govemo, por in- vem á Mesa, é
termedio do Ministerio lido , apoiado ,
da Viação, cópia do con- sendosemdebato,
tracto feito com a S. encerrada a disPattl o R clilway Com- cussão.- Em sep cmy, em vir~ude do seguida é apqual a Estrada de Ferro prov~"l.clo.
Central do Brazillevarâ
á estação da Luz os
trens de passa geiros .
2

>.>

Barbosa Lima. Requeiro que se solicitem Ein 2 do maio,
do Poder Executivo as vem á Mesa, é
seguintes informações: lido, apoiado, ~ em
't
·. debate, encer·
l . o.. Qua1 a liDpOI
.a~cm
rada a discussão.
das despezas ~e~lt zadas -Em seguida 6
com a Expos1çao Na- a
r
, d'
cionàl da Praia VermePP ov.;a, o.
lha, proj~ctada em 1907
e eifectuada durante o
anuo de 1908 .
1
2.o Qual q. importancia
arrecadarJa como receit a duran~e a mesma Exposição, provenientes de
entradas, contribuições
de atug1.:1el para bote." \
quins, ciriematographos
e outros divertimentos
e de quaesquer outras
i'l
fontes de renda extraordinaria.
3. 0 Quaes as verbas do
orçamento, quer OI'dinario, quer supplementar, quer extraordinario, a que foram imputadas aqqellas despezas.
'L o Que destino tiveram
as quantias arrecadadas
como rec13ila autorizada
pelo Governo durante a
mesma Ejxposição.
5. o Qual ~ importancia
paga a titulo de gratificações, q:uer ordinarias,
quer elttraordinarias,
em virtude de avisos raservados ou ordem de
qualquer natureza por
motivo des~a Exposi-

.

\

\

,.
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ção, a pessoas que, a
juizo do Govorno, tenha
prestado s e r v iço em
qualquer das faces desse
chamado certamen industriai, discriminaodo-se esses pagamentos
por indivíduos e natur eza dos serviços.

Cama r a
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5 maio . Antunes Ma- Requeiro que se solicitem E:tn 5 de maio
ciel e Pedro do Poder Executivo as vae á Mesa, é liMoacyr.
seguintes informações: do, apoiado e en·
1 • " Si os commandantes cerrada sem dedos dos corpos estacio- bate, a discussão,
nados no município e ficando adiada a
cidade de Cruz Alta, no votação.-Em 11,
Estado do Rio Grand·e é regeitada, de·
do Sul, receberam e fi- pois de orarem,
zeram verificar praça pela ordem, os
de voluntarios, no pas- Srs. Antunes Ma.sa.do mez de abril, a 46 ciel e Soares dos
cidadãos que lhes foram Santos.
remettidospara aquelle
fim pelas autoridades
policiaes dos municípios
de Palmeira e Soledade
do mesmo Estado e por
solicitação dos a Iludidos
commandantes ao sub ·
chefe de policia da re·
gião policial com séde
na referida cidade de
Cr uz Alta.
2." Si o batalhão estacionado na villa de Pai·
meira, tambem recebeu
voluntarios no referido
mez de abril e tem com·
pleto o seu quadro de
praças de pret.
3." Si a Secretaria da
Guerra autorizou aos
indicados commandan·
tes de Cruz Alta, e
quando autorizou a re·
ceberem volun1arios e
a solicitarem das autoridades municipaes e es·
taduaes d agenciamento
ou fornecimento de cidadãos para completarem o effectivo dos referidos corpos.
4. a Si os agenciadores dos
voluntarios alludidos
receberam gratificações
pelo serviço que lMs foi
incumbido; si houve
pagamento dellas, por
que verba se efl'ectnou,
bem como ·a de pagamento de despeza de
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transporte e alimentação dos cidadãos remettidos da Palmeira e Soleuade para Cruz Alta,
a pedido dos commandantes jit indicados.
7maio Se abra ..... Requeiro que se lance na Em. 7 ele maio,
acta da sessão de hoje vom á. Mesa, é
um voto tle profundo lido, o unanime·
pezar pela morte de mente a p pro·
Eduardo VII, Rei da In- vado .
glaterra ;
Que a Mesa da Garoara,
por te!egramma, traduza ao Parlamento Inglez os sentimentos da
Camara dos Deputados,
interprete dos sen ti·
montas da nação brazileira, por esse acontecimentp;
Que Ee levante a sessão,
em homenagem á. nação
amiga e signal de sincero pczar pelo luctuo,
SO SllCOe ESO .

10

Honorio
gel.

10

P a ulino de Requeirq que, pelo Mi- Em lO de maio
Souza.
nisterio dos Negocias é lido, apoiado o
do Iuteriol' e Justiça. e posto em discaspelo da Guerra sejam são, que é adiada
fornecidas as seguintes por ter pedido a
palavra o Sr. Fainfori.I).ações:
1. 0 Se q edi ficio da As- ria Souto.-Em
sem bléa, Legislativa do 11, ora o Sr. Faria
Es tado do Rio de Janei- Souto, ficando aro ach(t-se sob a guarda diadaa discussão.
-Em 19 é encerda força federaH
2.0No caso afflrmativo, radaadiscussãoe
qual o fundamento Ie- adiada a votação.

Gur- Requeiro que se solicite EJU 10 de maio, (Em ~6 de judo Governo, por inter- é lido, apoiado e nho vi emedia do Ministerio da encerrado, sem raro as r.ó
Fazenda, cópia dos offl- debate, a di s- pios pedi
cios do inspector da Al- cussão.- Em se- das).
fandcgfl. do Rio de Ja- gui a é approneiro, ps. 1.016, de 7 de vado
julho de 1909, 1.187, de
\
30 de ~a lh o de 191)9 e 4
de ma1o de 1910; e do
relatorio qu e acompanha o officio n. 402, de
28 de fevereiro de 1910.
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ga l da decisão tomada Pende de v opelo Poder Executivo a ·t ação .
e~te respeito ~

'

18 maio Barbosa Lima PJ•opomos que a r eun ião Em 18 de maio é
e outros.
do Congresso Nacional lido e consitlerapara a ap uração da elei- do apoiado pelo
ção presiclencial, r eali- numero de assizada a l de março, se gnaturas. - E'
efl'ec tue na sala das ses- annunciada a dís·
sões da Camara. .
cusssão, que fica
~
adiada por ter
pedido a palavra
o Sr. Irineu Machado. - O Sr.
Seabra manda á
Mesa um requerimento de urgencia, que é approvado. - Oram os
Srs. Irineu Machado, Eduardo
Socra tes e Pedro
Moacyr que requer e obtem votação nominal .
Posto a votos o requeri mento do Sr.
Bar bosa Lima,
respondem -Sim
- isto é, appro·
vando o accordo
feito pela Mesa da
Camara com a do
Senaclo, afim de
que as sessões do
Congresso Nacional, destinadas â
a,puração da eleição presidencial,
sejam realizadas
no edificio do Senado, os Srs.: Antonio Nogueira,
Monteil'o de Souza, Aurelio Amor im, Lyra Castro,
Passos de Miranda, Deoclecio de
Campos,Costa Ro .
drigues, Cunha
r--rachado, Agrip
pino Azev edo ,
Duo shce de A·
bra.uches , Chris ·
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tino Cruz, Arthur
Moreira, Alvaro
Mendes,João Gayoso, Felix Pacheco, Waldemiro
Moreira, Sergio
Saboia, Eduardo
Saboia, Bezerril
Fontenelle, Graccho Cardoso, Gonçalo Souto, Euclides Borroso,. Serglo Barreto, Juvenal Lamartine,
Seraphico da Nobroga, Tavares
Cavalcanti, Prudencio Milanez,
Camillo de Hol!anda, S i m e ã o
Leal, Affonso Costa, Teixeira de
Sá, Estacio Coimbra, Julio de Mello, Leopoldo Lins,
Faria Neves Sobrinho, José Bezerra, Pedro Pernambuco, Arthur
Orlando, João de
Siqueira , Euzebio
de Andrade, Na..talicio Camboim,
Jovini ano ele Carvalho , Seabra ,
Domingos G ui.
marães, Bern~rdo
Horta, MODJardim, Paulo de Mello;Pereira Braga,
Porto Sobrinho,
Balthazar B e rnardino, Lobo Jurumenha, Erico
Coelho , Pereira
Nunes,Raul Veiga ,Francisco Port ella,Faria Souto,
Francisco Botelho, Sebastião
Mascarenhas, Vianna do Castello,
Aetolpho Dutra,
Arthur Bornal'do s , Calogeras,

OBSERVAQÕE s

/

-295-

AUTOR

ASSUMPTO

ANDAMENTO

Antero Botelho,
F1·ancisco Bressane, Carneiro de
Rezende,Delphim
Moreira, Bueno
de Pai va, Christiano Rrazil, Adjuto, Rodolpho
Paixão , Alaor
P r a. ta , Manoel
Fulgencio , Nogueira, Camillu
Prates, Cardoso
de Almeida, Jesuíno Cardoso ,
Carlos Garcia ,
Marcello Silva,
José Murtinho ,
Lamenha Lins ,
Carlos Cava lcanti, Henrique
Valga, Vidal Ramos, João Vespucio, Soares dos
Santos, Campos
Cartier,José Carlos , Ravadavia
Corrêa, Nabuco
de Gouvêa, ·Homero Baptista,
Angelo Pinheiro,
João Abott fl Domingos Mascarenhas (93).
Respondem - Não
- isto é, approvando o requerimento do Sr. Barbosa Lima , os
Srs. : Simões
Barbosa , Paes
Barreto , Sampaio Marques,
Antonio Calmon,
Mangabeira., José
Maria, Bernardo
Jambeiro, Alfredo Ruy, José Ignacio, Costa Pinto, Palma, Aristides S pinola,
Leão Velloso, Irineu Machado,
Barbosa Lima,
Peunafort Cal-
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das, Bulhões Marcial, Annibal de
Carvall\0, Francisco Veiga, Domingos Penna,
Duarte de Abreu,
Josino de Araujo,
Galeão Carvalhal,
Candido Motta,
Paulo de Moraes ,
Cincinato Braga,
Adolpho Gordo,
PalmeiraRipper,
Bueno de Andrada, Valois de Castro, Rodrigues Alves Filho, Eduardo Socrates, Luiz
Adolpho, Corrêa
De frei tas, Paula
Ramos e Pedro
Moacyr (36).
E' r·egeitado o re·
querimento por
95 votos contra
36.
23 junho Pau 1 in o ele Requeiro que, pelo Minis- EID. 23 de junho é
Souza.
terio d~~t Gue rra, sejam lido, apoiado e
enviado;s, por cópia e posto em discusintegralmente os ndl1 são, que é adiada,
mes e os depoimentos por ter pedido a
das testemunhas a que pal a vra o Sr.
se refeue o documento El'ico Coelho. que, sob a epigraphe Em 25, ora o Sr .
«Relatorio apresentado Erico Coelho . pelo m<1-jor Alfredo Ri· Em 27, ora, ll(l,ra
beiro da Costa, encar- uma explicação
regado do inquerito po- p ess oa(, o Sr .
licial m ilitar, mandado Erico Coelho.effectuar sobre os acon- Em seguida, é entecimentos occorridos corr<tda a discus·
em Mapahé, em 5 e 6 são c adiada a
do corr(lnte»-foi publi· votação . - Em 3
cado no :Piario Official de de setembro é rehontem1 22 do corrente. geitado .
2 julho José Ignacio. Requeiro que, por inter- E:m. 2 de jnlho, (EID. 18 de
medio da Mesa, o Go- vem á Mesa, é novembro
verno
i~forme:
lido , ~tpoiado,seu- vieram as
! 0 , qual a razão porque do, sem debate, in fo rma
não foi concluída a con- encerrada a dis- ções solici
strucçãQ dos r amaes a cussão e adiada a tadas) .
que se r efere a. clau- votação.
sula 13~ do contracto Em 3 de setembro
approvado pelo clecroto é approvado.
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n. 3.565, de 23 de ja·
neiro de 1900;
2•, a quanto montou, no
decurso de 23 de janeiro
do 1900 a 29 de janeiro
de 1909, a importancia
do fundo especial crea.do
pela clausula, 15" do cit ado decreto n. 3. 565 e
Ctuanto dessa importancia foi retirado nas condições e para os fios estabelecidos na moflma
clausula l5a ;
3°, em que data o material constante da clan·
sula 7a do contracto
aporovado pelo decreto
n. ~7 . 308, de 29 de janeiro de I 909, foi entre ·
gue aos respectivos contractantes ;
4•, qual o motivo por que
até hoj e não foi feita
a reducção de bitola a
que obriga a clausula
6& desse ultimo contracto:
5•, si o Governo julga o
material rodante actual
das es tradas de ferro da
Bahia ao S . Francisco
«Sufficiente para attender satisfactoriamente
ao desenvolvimento do
trafego», e si já. foram
«adoptados carros destinados exclusivamente
ao transporte de gado
em pé, frigoríficos, restaurantes e dormitorios
dos typos mais modernos», conforme exige a
clausula 20• do actual
contracto;
6•, si já foi cumprida a
clausula 28•, u. 3, no
tocant e ao transporte
das malas postaes ;
7°, si, detlnitivam nte,
continuarão a vigorar
as tclrifas que, longe de
soffrerem reducção, foram augmentadas, conforme a pn blicação fei t~
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no Diario Official de 24
de maio de 1909.
, . Requeiro que se peçam ao Em. 1 de agosto é
1 agost. Corrêa Defr m- Governo da Republica, lido, apoiado,
tas.
por intormedio do Mi- sendo, sem debanistro da. Justiça, infor- to, encerrada a
mações sobre o fac to di scusão e adiada
denunciado hontem a votação.
pela imprensa destaCa- P ende de v opita!, a saber:
tação.
1", si o Supremo Tribunal
Federal se propõe r evogar as leis relativas
ás execuções de sentenças ( de um modo geral
e absoluto, ainda mesmo
em pleitos existentes
e que já existiam entre
os Estados da Federação), como fôra proposto_por um dos Srs .
ministros , firmando a
sua competencia sobre
a Constituição da Republica ou disposição conheciqa do proprio Regimento, e quaes as
\
prescripções legaes que
baseafll: ou legitim ~ m
essa extraordinaria iniciativa;
2°, si dado o caso dessa
planejada revogação, quaes as providencias
que Q Poder Executivo
poderá promptamente
expedir para snstar as
\
execqções das sentenças
que forem providas sobr e limites entre Estados qa Federação, p~r
qualquer das partes htigan tes, considerados
pelo mesmo Tribunal,
com força de decretos,
as sqas decisões, contraria á. lei geral sobre
a especie.
2 »
Hon orio Gur- Requeiro que, por inter- E:m. 2 de agosto ( El:m. 19 de
gel.
medio da Mesa, sejam é lido, apoiado, se tembro
so lici tadas do Poder sendo, sem deba- vieram as
Executivo as seguintes te, encerrada a informa
informações:
discussão e adia- ções pedi,a) Cónia da petição on ela. a votação.
das).
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proposta feita ao Gover- Em 3 de Setembro
no pela directoria do foi approvado .
« Rio Flour Mills and
Granaries, Limited»,
propondo-se a ceder a
faixa do terreno e obras
neHe existentes, compreheudida na planta
da Avenida e novo cães,
inclusive as pontes em
frente ao Moinho, com
compensações;
b) informações prestadas
sobre estes documentos
pelas repartições ou
commissões a cujo exame foi sujeito;
c) cópia do accordo, r esolução ou concessão, firmados pelo Governo a
tal respeito .
16 agost. Porto

nho.

sob ri- Requeiro que, na acta da E1n 16 de agos~o
sessão de hoje, se con- é lido e unamsigne um voto de pro- memente approfundo pezar pelo pas- vado, depois de
sarnento do eminente orar o Sr. BarbrazHeiro, Dr. Domin- bosa Lima.
gos d13 Andrade Figueira, e que se levante a
sessão.

17

"

Seabra.

Requeiro que se lance na Em 17 de agosto
acta um voto de .Pro- é lido e approvafuodo pezar pela morte do unanimemen·
do Dr. Pedro Montt, te.
Presidente do Chile, e,
pelo mesmo motivo, se
levante a sessão.
Outrosim, que a Mesa da
Camara dê conhecimento ao representante
da nação amiga, nesta
Capital, das manifestações de pezar desta As sembléa por tão infausto acontecimento.

20

»

Seabra.

Proponho que a Commis- E:m. 20 de agosto
são de Diplomacia e é lido e approvaTratados apresente ao do, depois de orar
eminente Sr. Dr. Saenz o Sr. BarbQSa
Pena, Presidente eleito Lima.
da RepublicaArgentioa,
as saudações e votos
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de boas v i n d a s em
nome da Camara dos
Deputados do Congresso
Federal.

26 agost. Rodrigues Li-Indico que seja nomeada E:m. 26 de agosto
ma .
uma commissão de vem a Mesa, é li-

cinco membros paru o
fim especial de, tomando
conhecimento do pro·
jecto do Sr . Nabuco de
Gouvea e outro anteriormente apresentado
sobre reforma do ensino formular com urgen~:ia um projecto defini·
ti v o de reorganização
das Faculdades do Medicina, tornando uma
realidade r, inst rucçã.o
technipa e profissional.

27

~

30

))
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do, apoiudo , seudo, sem tleba.te,
encerruda. a cliscussão e adiada
a votação.-- Em
3 de setembr o é
r egeitado; depois
de orarem, pela
ordem, os Srs.
José Bonifacio e
José Carlos.

Rodolpho Pai- Requeiro que a Mesu da E:m. 29 de agosto
xão.
Camava, de conformida- vem á Mesa \ é
de com o art . 51, do re· lido, apoiado,sengimento em vigor, con- do, sem debate,
vide o Senado para encerrada a dis·
constituir com os mem - cussão e adiada
bros d~ ambas as Ca ~as a votação .
do Congresso uma com- P ende d e vomissão mixta que con· tação .
tinue f!. estudar os projectos reloti vos á refor- ma dos montepios obri·
gatorlos do Estado.

~

Germano Has- Requeiro que o Gover- E:m. O de a~s to
slochcr.
no, por inte1·medio do vem !1 Mesa, é
Mini s~eri o da Viação,
1i elo, a poi a do ,
informe :
sendo, eucer ruda,
Si de facto permittiu o sem debate, a
Govmlllo que o Lloyd di .·cussão e adiaBrazi~eiro inicie, a tida a votação.
tulo de expe riencia, P ende de v o viageps entt-e Portugal t ação.
e o J1r azil.
No caso affirrnati vo, quaes
os onus para o Thesuuro com esses ensai J S ou
com essas ex perlencias;
Quaes os navios com que
o Lloyd fará as supraditas experiencias ;
~ i o Lloyd tem a sua frota presentemente com-
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ple&a, mL fórma de seu
contracto, tendo substituído os navios perdidos
por outros;
A quanto monta a importancia do fundo de seguros a que está obrtgado o Lloyd, por seu
contracto ; si tem sido
r ecolhida ao Thesouro,
com regularidade, a referida quota.
5 set .. Pcdr·o Lago.

10

»

A Camara dos Deputados, Em. 5 de se temsó tendo mo ti vos de bro vem á Meaa,
applausos á direcção é lido, apoiado e
irreprehensivel, pau- posto em di s tada nos mais vJe-van- c uss ão, que é
tados sentimentos de adiada por ter peimparcialidade e jus- dido a palavra o
tiça,inspirada pelo mais Sr. Seabra .- O
intenso zelo patriotico Sr. Pedro Lago
que, aos seus trabalhos manda á Mesa
tem dado o seu mui dis- um requerimento
tincto Presidente, o Sr. de urgencia.Deputado Sabino Bar- Oram, pela orroso .Junior, jnlga do dem, os Srs . Barseu dever reaffirmar, bosa Uma e Buede modo solemne, o seu no de Andrade.
decidido apoio e in de- -Posto a votos
fectivel solida.riedade.
o requerimento
de urgencia, verifica-se não haver numero.Em 13 é approvado unanimemente.

Barbosa Lima. Requeü•o que seja, desde E m. lO de soterojá suspensa a sessão, bro vem á Mesa
em homenagem á dor e é lido.-Oram,
que punge <t alma chi- pela ordem, os
lena, pelo fa.llecim ento S1·s. Seabra e
de D. Fernandez Albano, Barbosa Lima .ex-Presidentc elo Chile O Sr. Presidente
e em voto de profundo considera prejupezar.
clicado o requerimento na parte
em que pede a
suspensão immediata da sessão,
ficando adiada a
votação da outra
parte do requerimento.- Em 12,
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------- ----ao ser annunciada a votação da
2a parte do requerimento, o Sr.
Barbosa Limarequer, sendo concedida, preferen·
cia para um requerimento do
Sr. Seabra, apresentado na mesma sessão.

« Requeiro que se lance EID 10 de setem-

na acta um voto de profundo pezar pela morte
de D. Fer'nandez AIbano, vice-presidente do
Chile, em exercício, e,
pelo mesmo motivo, se
levante 41. sessão; outrosim, que a Mesa da
Camara ?ê conhecimento ao representante da
nação al)liga, nesta capital,da~ manifestações
de pezall dasta assembléa, por tão infausto
acontecimento.:.
.\'

bro vem á Mesa
é lido. e adiada
a votação.- Em
12 é unanimente approvadb.

I

13

»

13

»

Honorio Gl!lr- « Reuqeirq que, por in- Em. 13 de setemtermediq da Mesa, se ' brQ vem á Mesa,é
gel.
solicitelll do Governo as lido,\\ e apoi~do,
seguinte~ informações: sendo, sem de~a1o. Si o Governo cedeu à te, en ' errada a
CompanJtia Therezopo· disct~ssãlp,. - <'[tl
lis e Leopoldina os ter- esgmda e appro~
renos e qoca do antigo vado. ·~
mercado;
2°. Em qu~ lei se baseou
para prollibil' que alli
permaneçam embarcações que descarregam
generos nacionaes .~>
\~
\

Galeão Carva- Requerem9s que pela Em. 13 de setemlhal e outros. Mesa d<j. Camara seja bro vem á Mesa, é i,
encaminhado ao Gover· lido, apoiado e
no da Republica, por in- posto em discustermedio do Secretario são, que é adiada
de Estadp dos Negocios por ter pedido a
da Guerra, o pedido de palavra o Sr. Seinformavões sobre o se- abra.-Em l5,ora
guinte:
o Sl'. Sev,.bra, fi-
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Io. Porque motivo deixaram as forças do Exercito de tomar parte, ao
lado de outras forças de
terra e mar, nas manifestações de jubilo nacional pela data de 7 de
setembro ultimo;
2°. Si é verdade que a devida formatura das forças do Exercito deixou
de ter Jogar porque
S. Ex. o Sr . Presidente
da Repuhlica suspendeu
ou revogou pessoal. mente ordens dadas pelo
Exm. Sr. Ministro da
Guerra sobre essa formatura de forças.

ANDAMEi\'TO

cando adiada a
discussão. - Em
16, ora o Sr. Bue·
no de Andrada,
ficando adiada a
discussão. -Em
22, ora o Sr.
Bueno de Andrada
e, em seguida, é
regeitado.

14 set. . Eloy Chaves. Requeiro que, por inter- E1D.l4 de setemmedio da Mesa, informe bro vem á Mesa,
o Governo á Camara si é lido e apoiado,
já foi scientificado offi- sendo, sem decialmente o decreto do bate, encerrada a
Governo Hespanhol que discuss§.o e adiada
prohibiu a em-igração a votação.- Em
para. o Brazil e, no caso 21, é approvado .
affirmativo, si deu alguma providencia.
16

»

Barbosa Lima. Requeiro que, em home- Em. 16 de setem·
nagem á Nação Mexi- bro vem á Mesa
cana, que hoje comme- e é 1ido.-Oram,
mora o· centeoario de pela ordem, os
sua independencia,seja: Srs. Seabra, que
1•, Lançado na acta um requer a votação
voto de congratulações do requerimento
ao povo mexicano;
em partes, e Cin20, que seja suspensa a cinato Braga.sessão;
Em seguida é ap3", que em nome da Ca· provado, excepto
mar a dos Srs. Depu- a 2a parte.
tad'os, seja pela Mesa
da à a communicação
dessas demonstrações
ao Exmo. Sr. Presidente
' ela Republica do Mexico, por intermedio do
seu representante di·
plomatico junto ao
Governo do Brazil e a
Exma. Camara dos Srs.
Deputados do Mexico.
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19 set. Frede1•ico Bor- No Centenario da Inde- EJU 19 de setemges.
pendencia do Chile a tembro vem á
Camara dos Deputados Mesa e é lido.do Brazil envia ao glo- Ora, pela ordem,
rioso povo irmao a ex- o Sr. Galeão Carpressão calorosa da in- valha!, que requebrantavel amisade quer, verbalmenbrazileira e os votos te, em additaque faz pela prospcri- manto, a suspendade e pela gr;mdeza, são da sessão.sempre crescente da Posto a votos é
Nação Chilena, cuja approvado, unavida pode a historia da nimemente o redemocracia na America que r i manto do
apontar como um exem- Sr. Frederico
pio e um modelo de va- Borges e é rejeilor, de energia e de ci- tado o do Sr. Ga·
vismo na obra da civi- leão Carvalhal.
lisação pela liberdade e
pela, justiça .
Requeiro que, como não
funccionam actualmente as Calllaras Chilenas,
seja a moção inserta na
acta e enviada ao seu
destino Ilelo Ministerio
das Relações Exteriores
do Brazil.
21

;')

Honorio Gur-Requeiro que por inter-'ll,:Din2l de setemmedia d~t Mesa sejam ' ,bro vem á Mesa,
gel.
s olicitad~ s do Ministeé lido, apoiado,
rio da Fazenda as se- sendo sem debaguintes ipfol'mações:
te, e(ierrada; a
Cópias dos pfficios ns. 97, discussao e a\;:p99 e 100 da Alfandega provado1•
do Rio de Janeiro, da1
tados de 15 de janeiro
de 1910, çle todas as informações a respeito dos
assumptos nelles contidos e çlos despachos
finaes.

l:'l

»

Plínio Costa.

,,

Requeiro que se solicitem EJU 21 de setemr- (Em 28 de
informações, por inter- bro vem á Mesa., novemb1•o
medio do Ministerio da é lido, apoiado, vieram as
Viação, sobre o estado sendo, sem deba- informaem que se achàm os te, encerrada a ções peditrabalhos de constru- discussão e ap- das.)
cção da Fnha telegra- provado.
phica destinada a ligar
as cidades de Jacobina
e Morro do Chapeu, por
Itabiraba e Mundo

~
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------ ----------- --------------------1·---------------·---------ovo, no Estado da Bahia, á estação do Sitio
Novo, á margem da estrada de ferro «Central
da Bahia» ou a outro
logar que fôr julgado
mais conveniente.

29 set . Hooorio Gur- Requeiro que, pela Mesa, Em. 29 de sotem·
gel.
sejam solicitadas pelo lJro, vem á Mesa,
Governo, por inteeme- é lido, apoiado,
dio do Ministerio da Fa- sendo sem debazenda, as seguintes in- te, encer1•ada a
formações :
discussão e adia) qual a importc\Dcia de ada a votação.ouro amoedado existen- Em 5 de outubro
te em Londres, perten- é regeitado.
cente ao Governo Fe·
dera! ~
b} qual a importancia
existente do fundo de
resgate?
c) qual a do fundo de garanti a~

d) em qu,mto importa, di-

nheiro esterlino, a divida do Banco do Brazil para com o Thesouro Nacional e quaes as
origens dessa di vida.

21}

»

Raymundo de Requeiro que por inter- EJU 29 de setemMiranda.
medio do Mioisterio da. bro, vem á Mesa,
Justiç~• e Negocias Inteé lido, apoiado,
riores sejam solicitadas sendo, sem d.ebapela Mesa da Camara te, encerrada a
informações ao Gover- discussão e adino sobre q uauto orça a a da a votação.
· quantia apurada nas Pende de v o•
arrematações de gene· tação.
ros fornecidos paios credores do Ministerio dai
Justiça de que trata o
parecer n . da Commissão de Finanças,
taes como cimento, telhas e barras do ferro;
qual o destino desse dinheiro resultante dos
leilõe3 annuoeiados de
ordem do mesmo ministeria e realizados em
diversos trapiches onde
se achavam depositados

Camara

2()
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(IS alludidos generos ;
outeosim, quaes as datas das .referidas cont:1s.

lO out. Barbosa Lima Propomos que seja lan- ED! !Ode outubro,
e outros.
çado n l~ acta dos nossos vem á Mesa e é

tro.ballws um VQt.o de.
sinceras congratul açõe.>
ao povo portuguez, pela
proclamação ela Republica naquelle paiz e
quo seja por intermedio
dc~, Mesa da Camara re·
prcsenta.do ao chefe do
Poder Exeçutivo sobre
a necessidade urgente
do reconhecimento da
Republica Portugt~ez <J. .
i

Hdo. -Oram os
Srs. Dunshee de
Abranches e João
de Siqueira, que
envia ~1. Mesa o
seguinte r equerimento additivo:
-Requeiro que a
moção seja trans·
mrttida por telegramrn,a. ao Chefe
do Governo Provi5orio da Republi:ca Portugueza, Dr-. Theophilo
Br<~,ga.- Em seguida, postos a
vot0s, são una nimemente approvados.

Barbo2a Lima. Requcii·o seja consultada Em!Ode outubro,
a Cam11ra si concede ur- vem á Mesa e é
gencia para ser imme- lido.- Ora o Sr.
diatamento discutido Germano Hàssloum vequerimen to de --cher. -Em seinformações s·o bre os gu~~a, p.osto _a
acontecim,e.ntos do vo~o, é q ammern~nte ap roAmazonas,
v,ad(i}.

»

:1.>

»

»

Ba.rbosa Lima . Requeiro que, por inte1•- Em. lO de outu- (Em li de
mecLi.o d,a Mesa.~ sejam bro vem a Mesa, o u t u b r o
' Súllicitadas ao Sr , :Pl'e- é lido, apoiado e vieram as
si~ente da Republica . posto em discosiuformainformaç.õessobFe quaes são. Oram os Srs. çõcs solicias providene~Q.s toma- 1 Irl.neu Machade, tadas.)
das pelo Governo para TorquatoMoreira
irnmediat!). reposição. do e Soares dos Sangoverlfla!lor do Estad:0 tos·._Em seguida,
do Arqazonas.
posto a votos,
é unanimemente
app))ovado.

l

'>

Pedro llil'oacyr Requeremos que o Poder EJ:U ll de outubro
e Barbosa Execut~voÍ!!JiuUme, com v;em á Mesa, é
Lima.
a maxima urgeneia, si 1ido, apoiad<> e
já foi reposto, como enee.rradn, sem
devia ser~ o governador debate, a discus-
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Bittencourt, do Estado são.-Ao ser ando Amazonas; outro- nuncia.da a orsim, por que se acha dem do dia, o Sr.
trancado desde alguns Irineu Machado
dias o Telegrapho Na· l'equer urgencia
cional para a imprensa para ser immee para os particulares diatamente votadaqui para Manáos e do. Posto a votos
o requerimento
vice-versa.
de urgencia, é o
mesmo regeitado
por 75 votos contra 50.-Em 13
ao ser annunciada a ordem do
dia, o Sr. Barbosa Lima envia á
Mesa um requerimento de urgencia. Oram,
pela ordem, os
Srs.
Torquato
Moreira e Pedro
Moacyr. Posto a
votos o requerimento de urgencia é o mesmo
regeitado por 70
votos contra 43.
13 out .. Barbosa Lima. Requeiro urgencia para E:rn 13 de outubro
que a Camara possa vem á Mesa e é
votar, com preterição lido. Oram, pela
de qualquer outra ma- ordem, os Srs.
teria da ordem do dia, TorquatoMoreira
o requerimento assi- e Pedro Moacyr.
gnado pelos Srs. Depu- Em seguida, é
tados Pedro Moacyr e posto a votos e
Barbosa Lima, apresen- regeitadó por 70
tado na sessão ultima e votos contra 43.
relativo á deposição do
Governo do Amazonas.
» » Barbosa Lima Requeremes urge n c i a Elil13 de outubro
e outros.
para fundamentar um vem á Mesa e é
requerimento de infor- lido. Ora, pela
mações ao Governo so- ordem, o ~r. Tor·
bre o trancamento do quato Moreira.
Telegrapho Nacional Emseguida,posto
daqui para Manáos e a votos é unanivice-versa.
memente approvado.
,
» Pedro Moacyr «Requeremos que o Go- Em 13 de outubro
e Barbas a verno informe com a vem á Mesa, é
Lima.
maxima urgencia 13i o lido e apoiado,
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1----------1------------------ !.-------------- --------Teleg1•apho Nacional esteve e aintla est<L trancado á transmis,ão de
recatlos daqui para Ma·
náos e vice-versa, ou
subordinado á censura
e, no caso affiem ativo, á
ordem do que autoridade.»

sendo encerrada,
sem debate, a dis·
cussão e unanimemente approvado .

20 out .. Barbosa Lima. Requeremos que, por in· EDJ. :..O de outue Irineu Ma- termedio da Me,;a, se bro, vem á Mesa
chado .
solicitem do Sr . Pro é Jiuo, apoiado e
siclente d<"t. Rrpublica posto em discosas seguintes urgentes bão , que fica adiinformctções :
ada por ter pedido
Lo, si os offici aes do Excr· a pala vrtt o Sr.
cito e os du. Al·Jnada co· Antonio Nogueironel Pautalefio Tei les, ra .- Ao ser ancapitão de corveta Costa nunciuda a ordem
Men des, 1tenentc Pan· do di a , o Sr. Iritaleão Ferrei m. Wer- neu Macba lo,
ner e outros quo toma- pela ordem, rnanram parte na. dopo- da á Mesa um resição do governador do qu e rim e n to de
Amazon as, coronel Bit· urgencia.-Posto
tencourt, já partiram a votos o r oquede ~llanáos ;
~ rimentodeurgen20, si o Governo tem no· ,1 cio., verifi ca-s e
ti.cia de estar o vice-1 " não lmvee numepresidente . 'á Peixoto ro, ficando prejufortificant.lo '" cidade clicad,o .-Em 22
ue Manáos pam resist ir annunciada a di.sás força s commanrladas cussão e não se
pelo general Pedro acha ndJ presente
Paulo ;
o Sr .
nton i.o
3•, qual o effectivo das Nogueir · , antefol'ças de ~a r o de terra riormente inscriactualmente em M<t· pto, é a mesma
nú.os ;
encerrada e adi4•, qual o efiectivo das ada a votação.
forças ora enviadas pelo P e n de de vo·
Governo Federal para ta cão .
a reposição do gover~
\
nador Bitten court.

24

»

Monteü•o
pes .

"

Lo- Requeiro que a Camara EDJ. 24 de ou tunão se r eúna amanhã,, bro, vem á Mesa,
25 de o\]tubro, com· é lido e appromemorando assim o se- vo.do.- Fa z em
gundo an:çtiversa,rio do de c l a rações de
passament o do excelso voto os Srs . Gerr e:p ublicano Juão Pi· mano Hasslocher,
nheiro da Si! va .
Erico Coelho e
Ed Ull.rdo Soe r a te~.

-
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26 out .• João Penido ... Requeiro qu e a Camara En~ 26 de ouel os Deputados , por in- t ubro, vem á l\fetormedio da Mesa, offi- sa, é lido ,apoiado,
cie ao Governo pam sendo , sem deque sejam instalh\dos bat e, encerrada a
immediatamcnte no s discussão e adipontos pf'inci paes da ada a votação.
costa marítima do Bra- P e nde de vozil, hospitaes provi- taç ã o .
sorios do isolamento,
para receberem passageiros e en fer mos , provenientes de navios
contaminados por molestia epidem ica .
Out r·osim que o Governo
nomeie desde j á medicas iospect ores sanitarios para obseevarem
o estado sanitari o de
bor do dos transatlanticos, do modo a ser o
Governo inform ado com
segurança de todas as
occurrencias que se der em durante a viagem
do ultimo porto do estt'angeir o ao Rio de
Janeiro.
»

»

Galeão Cal' va- Requerem os que , por in- Em 26 de outuJbal e Hono- t ermedioda Mesa,sejam bro , vem it Mesa,
rio Gurgel.
solicitadas do Presiden- é lido, ttpoiado,
te da Republica as se- sendo, sem debagniotes informações:
te, encerrada a
Porque moti v o não foi discussão e adiaberto o credi to ne- ada a votação.
cessaria para cumprir P e n d e de Yoa disposição orçamen- tae ã o.
t aria, quo ma nda vã dar
aos guardas dos alfandegasda Republica. uma
gratificação do 35% e
40 % .

27

»

Barbosa. Lima . Requeiro urgencia para. EJn27 de out.v em
que entre im mediata- á Mesa e é lido.
meute emdi scnssão, pre- -- Oram pela ort ol'idas us forma lidttdes dom os Srs. Bueno
regimentaes o pt'ojecto du Pai va, Tordo Orçament o da Recei- quato Mor eir a ,
ta, calcado sobre a pro- BarlJosa. L i ma,
posta do Poder Execut i- Edual·do S ocra-~
v o, para o exorcicio de t es. Homer o Bap1911.
t ista e Honori o

OBSERVÀ ÇÕES
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Gurgel,queenvia

á Mesa o seguinte

requerimento:«Requeremos urgencia para ser
imme diatamen te
discutido e votado o projecto do
orçamento da rec.ei ta apresentado
pelo Sr. Deputado
Barbosa Lima,
com prejuízo da
ordem: do dia:..0 Sr. Barbosa Lima, pela ordem,
pede e obtem aretirada do seu requerimento.Oram, ainda, pela
ordem, sobre o
reque rimento do
Sr. H. Gurgel,
os Srs. Eduardo
Socra-tes e PauJino de Souza.Esgotada a hora
da sessão fica prejudicado o r equerimento.
3 nov. José Carlos .... Requeiro q.ue se consigne Em 3 de novemna act.a um voto de bro, vem á Mesa
profundo pozar e se sus- e ê li<:lp .-Oram,
penda a sessão, pela pela ordem, os
morto do ministro do Srs. Agripino üe
Supremo Tribunal Fe- Azevedó o Irineu
deral e membro da Con- Machado. - Em
stitninte, o Dr. João seguida, é approPedro Bolfort Vieira.
vado.
7 ))
Passos de Mi- Requeiro urgencia para Em 7 de novemranda.
apresentação de um re- bro, vem á Mesa,
querimento, respectivo é lido e regeitado
debate ~ votação sobre por 75 votos con0 acto do Governo imtra 66.
pedindo p desembarque
de religiosos corridos
de Portugal.

8 »

Pedro Moacyr A Garoara rios Deputados, Em 8 de noveme outrcs.
reconhece que, de ac- bro, ê lido, consicôrdo cop1 o espírito do derado apoiado
regimen republicano e pelo numero de
com os textos expressos assignaturas e

OBSIJRYAÇÕES
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da Constituição Federal,
art. 72, §§ l 0 , 3° e outros concernentes á plena liberdade espiritual,
é absolutamente livre a
eu traua, no territorio
nacional, de todas as
pessoas, sejam quaes
forem as suas cren ças
politicas ou religiosas .

AN DAMENTO

posto em discussão, que é adi ada
por ter pedido a
palavra o Sr. Affonso Costa. O Sr.
Barboza Lima en·
via á Mesa um
requerimento de
u rgencia. Oram,
para encaminhar
a votação, o Sr.
Torquato Moreira, e, pela ordem, os Srs. Barbosa Lima, Ir ineu l\1Iachado,
que requer votação nomin al
para o requerimento de urgen cia, e Eduardo Socrates . -Posto a
votos, é rogeitado o requerimento de votação
nominal do Sr.
Ir in eu Machado
por 92 votos contra 49. -Em seguida, éregeitado
o requerimento de
urgencia do Sr .
Barbosa Lima por
9õ votos contra
51.-Em 9, oram
os Srs. José Carlos
e Affonso Costa,
ficando adiada a
discussão. - Em
lO, ora o Sr. Passos de Miranda e é
encerrada a dis·
cussâo.- Ao ser
annunciada avotação, oram, pela
ordem, os Srs.
Ba rb osa Lima,
Soaras dos Santos,
que envia á Mesa
uma emonda ,que
não é acceita,Germano Hassl ocher·,
João de Siqueira
e Pedro Moacyr .
- Em segnida,
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posto a votos, é
approvado. -Enviam á Mesa declarações de voto
os Srs. Bueno de
Pai va , Carneiro
de Rezende, H.
Salles, Augusto
Lima, C. Pratas,
M. Fulgencio, V.
do Castello, A.
Prat a, c. Brasil.
A. Botelho, Anter o Botelho, M.
Franco, o. Maciel, H. Alves, R.
Paixão,Calogeras,
E. Ottoni, Nogueira, S. Mascarenhas, L. Magalhães, J. Boni·
facio, L. Godofredo, J . Penido,
F. Bressane, Erico
Coelho. c. Cardoso, E. Saboya,
S. Sa.boya, G. Sou·
to, B. Fontenelle,
E. Rarroso, w.
Moreira e F. Borges. -Fazem declarações de voto
os Srs . Faria Souto-;-B i\ Fontenelle,
J.
J ;' de
AraU.Jifl e Raymund de
r anda.
·,

sewa,

M:\

8nov. Barbosa Lima. Requeiro 11rgencia. para E m 8 de novemfundamentar um reque- bro, vem á Mesa
rimento de informações e é lido.-Ao se1
sobre o r~Jcente acto do annuncia.da. a voPoder Executivo prohi- tação, o Sr . Bitbiodo o desembarque no tencourt da S. Fiterri torio brazileiro dos lho, requer votação nominal.sacerdote~catbolicos ex pulsos dq territorio da Posto a votos o
Republica, Portugueza requerimento de
pelo respE)ctivo Governo votação nominal,
Provisorip.
verifica- se não
haver numero.Flcam prejudicaelos os requerimantos.

1\

I
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9 nov. Eduardo Socra- Requeiro urgencia para E111. 9 de novemtas.
ser discutido e votado bro, vem á Mesa
immediatamente o se- e ó lido.-b;m seguiu te req uerimcn to.
guida, é regeitaPeco informações ao Po- do por 96 votos
der Executivo sobre se contra 32.
tem sciencia dos factos
que se estão passando
na cidade de Catalão,
Estado de Goyaz, onde
as autoridades policiaes
apoiadas no contingente
de policia, procuram
arrancar pela forca e
pela violencia aos membros do poder municipal
a renuncia do mandato
que estão exercendo.
E si o Presidente do Esta·
do requisitou ou não
forca federal para garantia dos direitos políticos e individuaes ali
periclitantes, senão postergados.
10

J>

Raymundo de Requeiro u r g en c ia, na Em 10 ele novem·
fórma do art. 91 e se- bro, vem á Mesa,
Miranda.
guintes, para que seja é lido e regeitado
alterada a ordem do dia por 92 votos
afim de que sejam im- contra 29.
mediatamente votados,
de preferencia a outras
quaesquer materias em
votação, constantes da
mesma ordem do dia,
os projectos ns. 152,
que fixa a~ forças de
terra e mar, 107 A, 30,
de 1910, 371, de 1909,
64, de 1910, 67, de 1910,
423, de 1906, 6 A, de
1900, 354 de 1909, 36 A
de 1910, 65 de 1910, 66
de 1910, 68de 1910, 135
de 1910, 138, 139, 140,
2 A, 128, 132 de 1910 e
parecer n. 27, de 1910,
todos referentes a medidas governamentaes e
reconhecimento de um
Deputado, cujo parecer
não tem impugnação e
ó unanime.

OBSERVAÇÕES

v

I
-314-

ASSUMPTO

AUTOR

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

ll nov. Raymundo de Requeiro urge nc i a, na Elln 11 de novemfôrma do art. 91 e bro, vem a Mesa,
Miranda.
seguintes, para que seja e é lido.
alterada a ordem do dia Ao ser annunciada
afim de que sejam im- a votação, o Sr.
mediatamente votados, Francisco Drumde preferencia a quaes- mond requer voquer outras ma terias ta ç ã o nominal,
em votação, constantes que é regeitada
da ordem do dia, os por 105 votos contra 6.
projectos:
N. 152 de 1910, que fixa Em seguida po!to a
as forç:J.s de mar e terra votos o requeripara 1911;
. mento de urgenN. 107 A, de 1910, cred1- c i a verifica-se
dito supplementar de não i1aver nume94: 108$ e extraordina- ro.
rio, de 187:000$ ao Mi- Fica prejudicado.
nisterio da Justiça,
para despezas com a Secretaria 1do Senado ;
N. 30, de 1910, oreditos
s u p p 1 ~ m e n t ares de
'I
1:226 · f/ 4:g27$, do Ministerio ela Justiça, para
salarios ~e operarias das
officinaa da Bibliotheca
Naciona ~ e Archivo Publico ;
1\
N. 371, de 1909, restabeleJ
1ecendo os vencimento•
do paga4or da Delega- _
cia Fiscq.l no Rio Gran\
de·
N. 64, de 1910, credito ao
Ministerio da Viação
\
(470:000$) para diversos

\\

tios;

N. 67 , de 1910, credito
supp1em,entar de ...•.•
13:908$ 1 ao Ministerio
da Justi9a;
N. 428, de 1906, fac ultando a acquisição da individualidade jurídica ás
associações de fins previstos nas convenções
de Genebra;
N. 6 A, !le 1900, sobre
transacções commerciaes co~ sello proporcional ; N. 354, d~ 1909, organizando a ·ustiça militar;

,,
I\
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N. 36 A, de 1910, credito
s u p p l e m e n t a r de
2. 275:160$070, ao Ministerio da Fazenda ;
N. 65, de 1910, credito
especial de 1. 500:000$.
ouro, ao Ministerio da
Agricultura, para representação do Brazil
em Turim e Roma;
N. 66, de 1910, credito
especial de I. 585: 919$,
para pagamento ele juros da C a i x a E c onomica;
N. 68, de 1910, credito
s u p p 1 e m e n t a r de
192:512$ ao Ministerio
da Guerra, pagamento
aos empregados do Arsenal de guerra ;
N. 135, de HilO, credito
s u p p I e m e n ta r de
936:241$004 ao Minist eria da Fazenda ;
N. 138, de 1910, credito
s u p p 1 e m e n t a r de
89: 179$228 ao Minis terio do Interior, pagamento de obras no Hospício Nacional de Alienados;
N. 139, de 1910, credito
s u p p l e m e n t a r de
480$800, ao Ministerio
da Guerra,, pagamento
devido a Torquato da
Rocha Pedroso;
N. 140, de 1910, credito
ex traordinario de
175:220$ ao Ministerio
da Guerra, pagamento
de concertos na cábren,
Marechal de J?en·o;
N. 2 A, de 1910, credito
extraordinario de
300:000$ ao Ministerio
da Viação, pagamento
de obras da construcção
da linha telegraphica
de Goyaz;
N. 128, de li:HO, reorganizando a Delegacia do
Thesouro em Londres·
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---1------1----------1-- - - - - - - - - N. 132, de 1910, regulando a aposentadoria dos
agentes diplomaticos ;
todos referentes a medidas governamentaes
e mais o parecer n. 27
deste anuo, reconhecendo Deputado o Dr.
Thomaz Cava. lcanti,
parecer que não tem
impugnação e é unanime.

17 nov. Barbosa Lima Requeir o que, por inter- E1n 17 de novemmedia do Ministerio do bro, vem <i Mesa,
Exterior se solicite do é lido, apoiado,
Poder Executivo cópia sendo, sem debada correspondeocia te- te, encerrada a
legraphlca, bem como discussão c adidas notas diplomaticas ada a votação.trocadjs entre a Chan- Em 18, é approcellaria Brazileira e a vado.
Nuncia ·~ura que o Summo Pontífice da Ig,reja
Ca.tholiça mantém junto
ao Governo Brazileiro,
e das instrucções dadas
ao mif1istro do Brazil
junto á Santa Sé, a proposito das r ect.mtes o~dens emanadas do Presidente da Republica
,
prohibi:pdo a entratla de religiosos, membros
de con ~Tegações catho ·
licas n() territorio na\~
cional.
\

\

21

Pedro Moacyr
o Barbosa
Lima.

\

que o Gover- Em 21 de novemno, pelo Ministerio da bro, vem á Mesa ,
F<tzencla, informe com é lido, apoütdo e
urgenci~,t qual o resulencerrada , sem
tado do estudo que o debate, a discusSr. Presidente da Re- são. -Em segui 1
publica declarou á im- da, posto a votos,
prensa te r mandado é r ejeitado por
proced er sobre a taxa 72 votos contra
cambial, p:u a apurar o 63.
que é a expressão da
real sitqação economica
do paiz, afim de servir
esse estutlo de base ás
resoluçêjBS da Camara,
sobre o pt'Ojecto n. 7,
deste anno, pendente de

Requere~os
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discussão ; e si os elementos desde já colhidos nessa investigação
autorizam a mudança
brusca da cotação de
18 1/ 8, do Banco do
Brazil, em 14 de novembro, para 16 3/8,
affixada na presente
data.
29 nov. Monteiro de Tendo o representante o EIU. 30 do novem·
Sr. ·Dr. Eduardo Sacra· bro, é lido, apoiSouzl\.
tes apresent11do um pro· a.do, sendo, sem
jecto amnistiando os debate. encerraresponsaveis pelo bom· da a discussão e
bardeio de Manáos, re- approvado.
q ueiro que a Cama r a
solicite do Poder Executivo todos os papeis
e documentos que instruíram o processo a
que responderam aquelles responsaveis, afim
de poder a Commissão
de Constituição e Justiça dar parecer ao referido projecto.
30

»

HonorioGurgel Requeiro quo o Sr. Pre- E1n 30 de novemsidente da Republica in- bro, é lido, apoiformc, por intermedio ado, sendo sem
do Ministerio da Fazen- debate, encerrada, o seguinte :
da a discussão e
1°, qual a lei que autori· approvado.
zou a creação de empregos e a nomel\ção de
empregados in te ri nos
na Alfll.ndega do Rio de
Janeiro;
2°, que lei autorizou a
dispôr da verba «Eventuaes » para o pagamento desses funccionarios.

5 dez. Torquato Mo- Requeiro que a Camara En1 5 de dezem·
autorize o Sr. Presi- bro, vem á Mesa,
reira.
dente a convocar ses· é lido e adiada a
sões diurnas para os votação.-Em 6,
dias exceptuados e no- é approvJ.do.
turnas, sempre que julgal' conveniente ,

/
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11 dez. Galeão Car- «A Camara dos Deputados E:m. ll de dezemvalhal.
congratula-se com a bru, vem á Mesa,
Nação pelo restabeleci· ê lido, considemento completo da or- rado apoiado pelo
clem publica com a rcn- numero de assidição dos marinheiros gnaturas e posto
rebeldes da ilha das Co· em discU'Ssão, que
bras e a suffocação da é adiada por ter
revolta.»
pedido a palavra
o Sr. Torquato
Moreira;- O Sr.
Galeão Carvalhal, pela ordem,
·envia á Me3a um
requerimento de
urgencia.-Oram,
pela ordem, os
Srs. Torq ua to
Moreira e Eduardo Socrates.-Em
seguida, posta a
votos, ê regeitada a urgencia.Em 13, ao ser annunciada. a discussão, o Sr. Galeão Carvalhal,
pela ordem, re\\ quer e obtem a
retirada do seu
requerimento.
\

\~

\

OBSERVAÇÕES

-)

Documentos affectos
ás diversas Co1nmissões e pendentes de parecer
na sessão d~

1910

Donnmentos arreétos ás diversas Commissões ependentes de uarener na sessão de 1910

ASSUMPTOS

DESTJNO

Requerimento de Francisco Paquete outros, re- A's O o :rn. :rn.i s•
visares do Dial"io OfficiaZ, pedindo pagamento sões de Polide uma gratificação em virtude de augmento cia e de Fide serviço, que allegam ter tido durante a nanças..........
época da apuração da eleição presidencial
Indicação dos Srs. Honorio Gurgel e outros para
que sejam augmentados os vencimentos de
alguns funccionarios da Secretaria da Garoara
dos Deputados.

1
2

IDE M•••••••••• . •• , • • • •

Officio do Ministro da Guerra, informando sobre A's O o 1n :rn. i s r eclamação do capitão reformado do Exercito sões de OonAntonio Borges de Atahyde sobre facto de s tituição, Jushaver si.do recusado pagamento do soldo de sua ti ç a e de Fireforma.
nanças ......... .
Veto do Sr. Presidente da Republica á. resolução A' Co:m:rn.issão
do Congresso Nacional, que manda equiparar de O o n s ·tios professores dos institutos militares de en- tuiÇão...........
sino aos lent es do antigo Gymnasio Nacional.

2

Informações do Ministerio dos Negocias da Guerra A' Oo:rn.:missão
sobre requerimento em que o major Benjamin de Finanças.
Liberato Barroso solicita do Congresso Nacional pagamento da quantia de 419$999 que se
julga com direito na qualidade de professor da
extincta Escola Militar do Estado ·do Ceará..
(Projecto n. 135 , de 1909.)

3

Projecto n. 41, de 1910, dispondo que toda e qual- A' Corn:missão
quer especie de contracto celebrado entre o de O o n s tiGoverno da Republica, seus secretarias e pre- tuição e Juspostos, com as superintendencias ou adminis- tiça..............
trações das estradas de fer ro nacionaes ou
estrangeiras serão sempre acl ?'e(e?'érldum do
Congresso, e d<í. outras providencias.
Otll.cio do juiz de direitv da Primeir a Vara Cri- A' Oon'l·: missão
mi.nal Dr. Alfredo Machado Guimarães solici- d e
O o n s titando licença afim de poder iniciar o summa- tuição...........
rio de culpa por queixa crime do Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho contra o Dr.
Luiz Murat, Deputado Federal.
Representação dos carteiros, estafetas e condu- A' Co:m:missão
ctores de malas do Correio do Paraná para o de
C o n s tifim de serem melhorados os seus vencimentos. tuiç ão e Jus·tiça.. . .. .. . .... .. .
Representação dos funccionarios dos Correios do
Estado do Rio de Janeiro pedindo uma emenda
ao pr ojecto do Deputado ! esuino Cardooo.
Camara

IDEM . ••••••••••••

4

5

6

7

·~...

21

-

322- .

DE STINO

ASSUMPTOS

Representação dos carteiros da cidade de Goyaz A' Oommi rssão
contra a injustiça de que se julgam victimas de Constituipelo decreto n . 7,653 de 11 de novembr o de ção e Justiça.
1909 .
Requerimento do escrevente juramentado Joaquim IDEM... . .... ...... . ...
Elysio Moreira pedindo andamento do proj ecto
que determina que os cargos de escrivães sejam
. providos por escreventes juramentados.

8
9

Requerimento dos amanuenses praticantes car- [nEM . . ••• .
teiros e serventes da agencia do correio de
Campos no Estado do Rio de janeiro pedindo
equiparação de vencimentos aos funccionarios
de igual ca.tegoria de .Nictheroy.

10

Representação do? funcéionarios do correio do fDEi\I..
Estado do Espírito Santo reclamando contra o
decreto n . 7. 6531le ll de novembro de 1909 .

11

I

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

Requerimento dos empregados do correio da Pa- [DEM ..•.
rahyba pedindo reparação da injus tiça que
dizem ter soffrido no decreto que reorganisou o
· serviço dos correios.

••. • • . ,. . .....

12

Representação dos carteiros estafetas e condu- IDEM.. .... ... ... ..... .
ctores de malas dos correios çlo Esto.do do Ceará
reclamando contra o decreto n . 7. 653 de ll de
novembro de 1909 .

13

Projecto n . 357 de 1910 crean:le na cidade d·o Rio A'.'sCommissões
de Jauei)'o o conselho federal da Republica afim de Constituide deliberar mediante con~ u ltas dos Poderes çfi.o e Finan ·
Publi_,éos sobre assumptos políticos e admms- ças. ••.•• ... . .. . .. .
trativos.
'
Projecto n . 199 A de 1910 que prescreve os casos A' OoiD.miss ã.o
de iuegibilidade para o Congresso Nacion.a l e de Cons tituipara a Presideucia e Vice-Presidencia da Re- çào e Justiça .
publica, alterando algumas das disposições da
lei eleitoral vigente , com pareceres das Commissões de Constituição e Justiça e Fiuanç ~s ás
emendas offe1·ecidas em 2a.
Projecto n. 305 de I 909 que determina sejam no- [DE ~r ••.• • • •• .•• , • • • . • .
meados e demittidos pelo ministro da Fasenda,
na forma do§ 1•, do artigo 38, da nova Consolidação das leis das alfandegas, precedendo
proposta do lnspector da Alfa.ndega os despaI\
chan tes geraes das Alfanqegas da Republica,
sem alteral)ão do numero actuaJmente existente;
dá. outras providencias . '

14

15

16

-
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Requerimen to de José Guilherme Stellin~· · auxi- A's C o :m. :m. i s liar de escripta da Repa rtição das Obras do sões de PetiPorto, pedindo um anno de licença com venci- ções e F in.anmentos .
ças .•.............
Requerimento tle José Antonio de Figueiredo, A's C o m :m. i scontinuo da Bibliotheca Nacional, pedindo pro- sões de Petirogação de licença .
ções e Poderes .. ..... ;.......

2

Requerimento de José Bonifacio Gonçalves Pe- A' s C o 1n m i s.
r eira, praticante de 2a classe dos Correios do s ões de PetiEstado do S. Paulo, pedindo um anno de li- ções e Finan.cença para tratamento de saude .
ças .......... ,....

3

-Requerimento de Eduardo Augusto de Almeida A' Com1n.issã o
Filho, guarda civil de 2a classe, pedindo proro- de P etições.
gação de licença .

4

Requerimento do Deputado Rogerio de Miranda,
pedindo licença para ausentar-se do Brazíl •.

[DEM , •.••• , • • • . • • . . • •

5

Requerimento do Deputado Germano Hasslochcr,
pedindo licença pJ.ra ausentar-se do )3razll.

[DEM . . • • . . • • • • • • • • . • •

6

Emepdas ao projecto n. 290, de !910, autorizando
o Governo a conceder um anno de licença, com
ordenado, ao inspector sanitario Dr. Antonio
Gama Rodrigues .

IDEM. ... . .............

7

Informações do Minister io da Marinha sobrr. o A's O o m :m. i s projecto n. 228, de 1909 que autoriza o Govemo sões de Finana mandar retificar os estudos ofliciaes referen- ças e Obras
tes á barra das Canarias no Estado do Piauhy. Publicas ..... . .
Projecto n. 6, de 1910, que concetlEl' (L viu va do A' Oommissão
ex-Deputado Federal Leovi gildo Filgueiras, de Finança ,; .
D. lsbella de Seix:Ls Filgueieas, a p ensão
mensal de 500 · e auLoriza a abertura. do cre dito necessario.
Requerimento de Sabino Penna de Assis Paschoal, [DE)[ .••••• .• • • , • • • • • •
desenhista da directoria de Hydrog rahia da
s'uperintendencia de Nâvcgação, pedindo augmento de vencimentos.
Requerimento do alferes reformado Luiz Fir- IDEM • • • • • • • • • • • • . • • • •
mino de Souza Caldas, pedindo releva:ciio de
prescripção em que incorreu, afim de prop::n'
uma acção contra a Fazenda Nacional.
Requerimento de D. Maria Benedicta Pacheco de A's O o :m. :m. i sMoura e Cunha, lllha. legitima do finado mare- sões de 1\'.iarichal reformado Augusto Frederico Paclleco, nha, Guerr a.
pedindo relevação de prescripção para receber e Finanças... .
diJferença de soldo devido a seupae.

2

3

4

5
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Requerimento de Carlos Joaquim Barbosa 2° of- A' Conun.issão
ftcial da directoria de cJntat>illdade da Guerra de Finanças ..
pedindo relevação de prescripção para receber
ordenÇtdo a que se julga com direito.
Requerimento de D. Isabel Tavares de Souza Leão
pedindo uma pensão.

6

IDEM ......... ,........

7

Mensagem do Sr. Presidente da Republica pe- IDEM. . ................
dindo melhoria de situação das praçav do Exercito.

8

Requerimentos de Almiro Reis, Arthur d'As- IDEM ... ·•.•.•••...••..•
canção Ferreira, Felippe de Souza e Ortinio
Ferreira Mamede, funccionarios da Superintendencia dll Navegação pedindo augmento de
vencimentos.

9

Officio do Ministerio da AgricuHura, pedindo que
seja archivada a Mensagem do Sr. Presidente
da Republica pedin.do isenção , de .t axa official
para a correspondencia postal c.oncernente ao recenseamento geral da população da Republica.

IDEM ••• , •••• ,.........

10

Requerimento de Benjamin Fru.nklin Rodrigues IDEM, ..• , . . . • . . • . . • . . •
de Mello, professor prima rio díJ. Escola de Aprendizes Marinheiros ~o Estado do ),\'l:aranhão pedindo
augmento de venCimentos.

11

Requerimento de Procopio de ~ouza Verde pe· IDEM •••••••. ,,........
diodo uma gratificação pelo exercício do cargo
de capataz do Carrapatal no Estado do Mara;
nhão.

12

Requerimento de Raul ·Augusto Freitas Marinho
continuo da Superintendencia, de Navegação pedindo equiparação de vencimontos aos funccionarios de igual categoria do Observatorio Astronomico do morro do Castello.

fDEM •••••••• , • • • • • • • •

13

Requerimento de Leopoldino Guima1·ães, escre- IDEM., •.•..... ,.......
vente da directoria de Pharoes da Superintendencia de Navegação pedindp equiparação de
seus vencimentos aos dos fuuccionarios do
Observatorio Astronomico dp Morre do Castello.

14

l

\

Requerimento do capitão-tenente reformado Col- A's c o m :rn i slatino Marques'de Souza, pedindo a sua aposen- sões de Finantadoria no logar que exerce ha 21 annos ou a ças e Marinha
sua jubilação como professor da Escola de Ma.- e Guerra,.... . .
chinistas Navaes.

15

-
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Requerimento de Pedro Lucio Rodrigues, car- A's C o :mm i steiro de 2a classe dos Correios do Estado de sões de l.'<'inanPernambuco, pedin do um anno de licen ça ças e Petições
para tratamento de saudo, com informações
prestadas pelo Ministerio da Viação.

16

Requerimento de Luiz Jos~ Leal, mostre de A' Commiss'ão
esgrima do Collegio Militar, pedindo aposenta- de Finanças ..
dol'ia.

17

Requerimento de Galdino Celestino de Sant'Anna,
operaria do Arsenal . de Guerra, pedindo lhe
seja extensivo o favor da lei que garante o salario nos domi!:!gos e dias feriados.

IDEM..................

18

Requerimento dos opera rios e funccionarios da
Fabrica de Polvora da Estrella, pedindo serem
equiparados aos do Arsenal de Guerra do Rio
de Janeiro.

IDEM.. . • • • . . • • • • • . • • . •

l9

Requerimento de João Rodrigues Guimarães e
outros, contínuos do Collegio Militar, pedindo
augmento de vencimentos.

IDEM .. ,.............. .

20

Requerimento de D. Emilia Aguida de Araujo
Cintra, pedindo uma pensão.

IDEM ••• ,..............

21

·

Requerimento do engenheiro t..lexandre Martins As' C o m n1.i sRodrigues e outros, pedindo concessão parcl. a sões de Financonstrucção de uma estrada de ferro entre ças e O b I~ as
Cuyabá e o Porto de Itaituba no rio Tapajós, Publicas . . . . . . .
com um ramal para a fronteira da Bolívia:
Requerimento de Celestino Anthero de Carvalho, A' s C o mm i s ex-operario de 4a classe do Arsenal de Mar.ioha sões de Finandesta Capital, pedindo lhe seja abonada a dif- ças e Marinha
ferença entre o vencimento que lhe foi pago e Guerra......
e o que competia a um desenhista da ReparI
tição de pharóes.
Requerimento dos empregados da. Directoria da A' C o mm i sBibliotheca, Museu e Archivo da Marinha, pe· são ele Finandindo augmento de vencimentos.
ças ........... ,...

22

23

24

Requerimento de Mario de Aqui no Padua. e outros, agentes tlscaes do imposto de consumo ele
Minas Geraes, pedindo a reforma annexa ao
regulamento n" 5.890, de 10 de fevere iro de
1906, para que sejam razoavelmente melhorados os seus vellCJmento.>.

IDEM .• , •••.•.••••.• , ..

25

Requeriimento de Guil)J.ermimt Candida de Arag~o
e Vasconcellos, pedindo augmento do me10

IDE:r.f....... • • . • • • • . • . .

26
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soldo quo recebe, como viuYa do major Mathias da Gama Cabral de Vasconcellos.
Re.]uel'imcn co de Pio de Fu.ria, encu.rrega.úo de .A ' Conunissiio
diligen cias da Ca.pHa.oia do Porto da capital do de Finanças ..
Ccn,rá., pedindo augmento de vencimentos.

27

Requerimento do tenente-coronel graduado refor·mado do Exerci to Tristão Bapti ta robrega,
pedi nrlo p<~gamento de gratificação a.udicional
de 120$ por anuo, de accôr·do com o disposto no
are. 3° do decreto n . 18, do 17 de outubro,
de 1891.

IDEM . . •••••••• . • • •• • ••

28

Projecto n. 50, de 19i0, que cren, um elitabelecimonto militar de ensino exclnsivameute destinctdo a ministt•ar gratuitamente, a educação
e iostrucção ás filhas orphã.os dos ofliciaes c
praças de pret do Exercito e Armada e voluntarios da Patria, mortos ou feridos em combate, invallidos em set•viço ou em consequencia. deste, e dá outras providencias.

I DEM .. .. , ••••• ••• •••••

29

IDEM .......... . .. . , .. .

30

Requerimento de D. Alzira ela Silva Borges e IDEM., ••• • •••• • • • •••• ,
D. Elvira. Borges Ferreira, p Jdindo relevação
de prescripçã.o paru receber o montepio a que
teem dil'eito.

31

Projecto de 37, do 1910, que revoga o artigo
n . 56 da lei n. 2.221, de30 dedezombro de
1909 .

fDE~f •• · t .... .. ...... ..

32

Projecto n. 60, do 1910, autoriza o Governo a IDEM ....... .. .. . .. .. ..
fundar quatro escolas mo~elos de pesca,
abrindo o credito nocessario o dá outras providencias .

33

Projecto n. 136, de 1909, eleva a 2:400$ annuaes
os vencimentos dos preparadores, conservadores civis da Escola. lle Artilharia e Engenharia do Collegio Militar e da Escola. Militar do
Rio 'Grande do Sul.
\

1

\

Proj ecto n. 51, de 1910, rele va da prescripção A's Com m i som que tinha incol'rido do mon tepio e meio sões de ~Iari
soldo que cabem aos herdeiros do gu 1rda ma- n.ha e Guerra
rinlia José Ferreira Gordolpho, fallecido em
1868 por molesLia adquirida na campanha do
Paraguay, autorizando o Governo a. abertura
do necess:J.rio credito.
Projecto n. 53, do 1910, autorfza. o Governo a A' Commissão
subvencionar annualmente com 30 :000 a Liga de Finanças ..
Metropolitana dos Sports Athleticos do Rio de

34

35
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Ja neiro afim de que promova t odos os annos
«m atchsl) internacionaes de (oot ball nesta Capital
e em S. Paulo, abrindo o necessario credito.
P1•ojocto n . 118 do 1910-Reorganiza a Bibliotheca A' Conuuissão
do Exercito a qual se constítuir<í. com o pessoal de Finanças..
que estabelece e dá. outras providencias.
Requerimento do sargento reformado João de A's C o :rn :rn i s Oliveira Alves. pedindo melhoria de r eforma . sões de Finanças e Marinha
.e Guerra . . . . . . ·
Requerim ento do capitão de corveta honorario A ' Com:rnissão
capitão-tenente r eformado José Ignacio da Silva de Finanças..
Coutinho pedindo pagamento 3:227 ·f:\QO diffe . rença de soldo reclamado em 1872, lhe seja relevada a prescrlpção dessa divida.

36

37

38"

Projecto n. 117, de 1910, concede a pensão men- ÍDEM .. ... ...... .. . ,. ..
sal de 200~ a D. Amancia Pinheiro, filha,
vi uva do 1 ·tenente Herculano José Rodrigues
Pinheiro pratico mór, fallecido em sinistro marítimo na barra do Recife e autoriza a abertura do necessario credito.

39

Projecto n. 110 de HHO, determina que os secre- IDE~! .......... , .......
t a rios das faculdades de Medicina e de Direito
e das escolas Polytechnica e de Mi nas de Ouro
Preto que houverem bem desempenhado suas
funcções .tenham, periodicamente, direito, me
diante informações dos respectivos directores ,
a um accr escimo de vencimentos, nos termos
que estabelece ; e autoriza a abertura do necessario credito.

40

Projecto n. 123 de 1910 , !)oncede a partir de 1 de IDEM..................
janeiro de 19ll,a subvenção annualde30:000$,
á Escola de Pharmacia de S. Paulo, autoriza,ndo os cred itos necessarios.

41

de Antonio Rodrigues de Oliveira,
amanuense addido á capita nia do porto no Estado da Bahia pedindo equiparação de vencimentos.

I DEM • • • • • . • • • . • • • • • • •

42

Projecto n. 116 de UHO -- Fixa os vencimentos, IDEM. .... .. ...........
numero e classe dos empregados da delegacia
·.
fiscal do Thezouro Federal no Estado de Alagóas de accôrdo com a tabella que esta belece .

43

Projecto n. 98 de 1910 augmenta de 50 °/o os vencimentos do pessoal da Delegacia Fiscal no Rio
Grande do Sul e dá outr a,s providencias.

44

Requerim e n ~o

I DEM ••• ,. .. .. . . . . . . . . .
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Projecto n. 112 de 1910-Estabelece que os venci- A' CoJD.missão
mantos dos docentes dos institutos de ensino de Finanças ..
superior, subordinados ao Ministerio do Interioi•
(Faculdades de Direito e de Medicina e Escol a
Polyteehnica), sejam equipar ados aos das respectivas categorias da 8scola de Minas de Ouro
Preto, conforme a t abella, já publicada ; e autoriza a abertura do necessario credito.

45

Projecto n. 124 de 1910-Fixa os vencimentos dos IDEM .... , .. , . . ...... ..
funccionarios o do corpo docente do Externato
Pedro li e Internato Bernardo de Vasconcellos
segundo a tabella que estabelece.

46

Requerimento de Mario Eduardo de A vellar Bran- IDEM ...... , ..•.. , ... ,
dão desenhista da superíntendencia de-navegação pedindo equiparação de vencimentos com
informações do Ministro da Marinha .

. 47

Projecto n. 99 de 1910- M~nda 1 reparar·, r econ- IDEM ..•........•.....
struir e armar diversas fortal ezas da Republica ·
e dá outras providencias,

48

Requerimento de D. Luiza Sal13rmo Toscano de IDEM .........•.... . , ..
Almeida e outras pedindo rel~vação de prescripção para percepção de meio soldo.

49

Requerimento de D. Esmerina Amalia de Oli- IDEM... , .•......... : ..
veira Santos, viuva d0 tenen~e-coronel Estevão
Joaquim de Oliveira Santos, pedindo r eversão
de montepio dos seus filhos Et;trico e Edgar que
falleceram.
Requerimento de Joaquim José Ferreira Guima- A's O o JD. m i s.
rães,l 0 t enente reformado corp.missario pedindo sões de Finanmelhoria de sua reforma no posto de capitão- ças e Marinha
tenente, acompanhado de informações do Mi- e G~-uerra ..... .
nistro da Marinha.
Representação do Gremio da E~cola Polytechnica A' CoJD.tnissão
da Bahia pedindo manutençãp de auxilio que de F:ínanças , .
lhe é dado pelo orçamento Vfgente.
Projecto n. 309 A de 1909- Manda incluir no IDEM.. , ........•.. ,, ..
quadro dos generaes e:trectivos pllra o fim de
ser cumprido o disposto na ultima parte do
art. 9° do decreto n. 1. 351. ~e 7 de fevereir0
de 18:J l, os generaes de brigada Antonio Adolpho da Fontoura Menna Barreto e Dionysio
Evangelista de Castro Cerqu~ira ; com parecer
e emenda da Comrnissão de Marinha e Guerra
e voto em separado do Sr. f'\.lfredo Ruy Barbosa.

50

51

5.v9

53
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Requerimento de Augusto Luiz Rosa e Clemente A' Oo.n:Ín~.issão
Leite, secretario e encarregado de diligencias ele Finanças..
da capitania do Porto do Estado da Bahia pedem seja submottido a discussão o projecto
n. 295 A de 1907 que trata de augmento de
vencimentos do pessoal das capitanias de Portos
com um requerimento dos Pa.trõe3 e Remadores da Capitania do Porto ·do Estado de Santa
Catharina sobre o mesmo assumpto.

54

Projecto n. 81 de 1910-Cl'ea no estado-maior A's OoJ.nn~.i . s
do Exercito o logar de mecanico technico, exer- sões de Financido por um funccionario civil, o qual servirá ças e Marinha
nas c.ommissões encarregadas do serviço g~o- e Guerra.. . . . . .
graphico e terá o vencimento mensal de 650$,
sendo dois terços de ordenado e um terço de
gratificação ; e dá outras providencias.

55

Requerimento de D. Maria Collares Caminha pe- A' Oomn~.issão
dindo relevação de prescripção afim de que de ~Finanças..
_:possa receber montepio.

56

Requerimento de Mauro Montagna e outros, pro- IDEM .•... . .•... ,.. . ...
fessores do Instituto Benj amin Constant solicitando pagamento de vencimentos quo lhes competem.

57

Projecto n. 120 de l9l0- Manda equiparar os IDEM,.................
vencimentos dos funccionarios da Secretaria
da Directoria Geral de Saude Publica aos dos
das demais Directorias do Ministerio do Interior.

58

Requerimento dos funccionarios da administração IDEM, ... , ...... ,.,....
dos correios do Acre, de Porto Alegre e do
Estado do Ceará em que pedem augmento de
vencimentos, achando-se junto o Proj ecto n. 97
de 1910 sobre o mesmo assumpto.

59

Requerimento do Sr. Conde de Figueiredo por
seu procurador pedindo relevação de prescri·pção para receber o subsidio a que se julga com
direito.

, .. , .

60

Projecto da com missão de Marinha e Guerra IDEM., ••. , .•..... ,....
assignado por cinco membros que autoriza o
Governo a promover ao posto de 2°' t enentes
com antig·uidade da data em que praticaram
actos de bra vara. na defesa da Republica os inferiores de cujos assentamentos constar declarações firmadas naquella épocha, paios commandantes das forças em operações, relativas
a incidentes de combates e que justifiquem a
bravura das referidas praças.

61

IDE~r ...•...•.•.•.
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Projecto n. 148 de 1910.-Autoriza o Presidente A's Ooin I n i sda Republica a renovar a linha telegraphica sões ele Pinancosteira entre Recife e Rio de Janeir·o, na ex- ças e Obras
tensão de 2.600 kilometros ;·o autoriza, desde Publicas ...... .
já, a abertura de um credito de 750:00:J ·ooo,
para occorrer ao custeio das despezas necessasarias.
Requerimento de D. Arlinda Campos de Oliveira, A' ÓoiD.n1.issão
viu va do Dr. Odoxio AureliaNo de Oliveira, de Finanças ••.
ama.nuense da Faculdade de Medicina da Bahia
pedindo augmento de pensão do montepio.

6~

G3

Requerimento de Francisco C. da Silva Caldas
e outros, funccionarios da Secretaria do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro pedindo equiparação de seus vencimentos aos dos seus collegas
de igual categoria da Secrotaria do Arsenal
de Guerra desta Capital.

IDEM ••• , ••••••••••••••

64

Requerimento de Mario Diogo da 1Silva, Escrivão
da Auditoria Geral .da Marin~a, pedindo melhoria de vencimentos.
.

IDEM •••• , •.••••.•••••.

65

Requel'imento de Herminio Aug"lj.sto Serpa, pra· tico de pharmacia do Hospital Çentral de Marinh<t, pedindo equiparação de seus vencimentos
aos dos enfermeiros navaes de ~rimeira class'

IDEM .•.• • ••••..••.••••

66

Requerime nto de Manoel Ferrei1.1a de Souza, I o A'"'\ C o 1n JU i ssargento amanuense do exercito pedindo equi· ê_Ões de Fina.nparação de vencimentos aos dos actuaes escre- ças e M~rinha
ventes da Armada.
e ~\erra ...... .

67

Requerimento de Manoel Francisco Bernardino, A' CbmJUI são
musico de 1a classe reformado e;m que pede me- de Finanç'a,s ...
Illoria de reforma na qu11Jida(ie de ~1estre de
musica.
P1•ojecto da Com missão da Marin~a e Guerra re- A's C o JU I n i sJativo ao augmento de vencimentos dos fun- sões de Financcionarios civis e dos operarios da fabrica de ças e Marinha
Polvora da Estrella:
e Guerr~, ...... \
Requerimento de Delfim da Camara., p1•ofessor da A' Co•n1nissão \
Escola Polytecllnica do Rio de Jane1ro, pedindo de Finanças, ..
credito para pagamento de acrescimo de vencimentos a. que se diz com direito.
Attestado do Sr. Dr . Delegado ªo 20° Districto IDEM', , .... . ....•. . ..•.
Policial, r elativo a conducta de D. Mariana
Isabel Soares Pinto.

68

70

71
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Projecto n. 109, de 1910- Manda que os actuae& A's C o :m. :m. i smachinistas extranumerarios da Armada pas- sões de Finansem a denominar-se adjuntos e sub-adjuntos ma· ças e Marinha ·
chinistas e dá outras providencias.
e Guerra.......
72
Projecto n. 330. de I909 -Concede ao tenente- A 's O o :m. :m. i ecoronel da Guarda Nacional João Fl'ancisco sõe'JS dé F inanGonç:.lves, o soldo vitalicio correspondente ças e Consc:.iáquelle posto , regulado pela t abJlla actual- tu.ição e Jusmente em vigor e a contar da data do decreto tiça. . . . . . . . . . . . . . .
n. I. 687, de 13 de agosto de 1907 ; e autoriza
o Governo a abrir o necessario credito, com
parecer manuscripto da Commissão de Consc titui ção e Justiça.
Projecto n. 101, de 19,10- Concede ao Instituto A' Co:m.n.1issão
Pasteur, de porto Alegre, no Estado do Rio de Finanças..
Gl'ande do Sul, a subvenção annual de 50:000$;
durante cinco annos, a contar da data da pre"Sente lei.
·

73

74

Projecto n. 153, de 1910- (Do Senado) que releva IDEM..................
da multa de 5:000$ imposta pelo Ministro da
•
Fazendtt a Antonio da Silva Lopes, tabelliã o
do judicial de notas e escrivão de registro civil
da comarca de União no· Estado do Piauhy,
com os respectivos documentos.

75

Projecto n. 5, de l 908 - Fixa os vencimentos dos IDEM ..•...... , .. , • . . . .
fLmccionaríos da Estrada de Ferro Central do
Brazil.

76

Requerimento de Francis.co de Paula Castro IDEM .• , ........ ,..... .
Vieira, lo escripturario aposentado da Estrada
de Ferro Central do Brazil, pedindo que seja
addicionada a gratificação de 20 % aos vencimentos de inactividade.

77

Requerimento de Pedro Antonio Fagundes, em- IDEM..................
pregado aposentado da Estrada de Ferro Central
do Brazil, pedind,o melhoria ele aposentadoria.

78

Requerimento de EduarJo Alberto Pimentel, fuu- IDEM .••.. ,........ . ...
ccionario publico aposentado da Repartição
Geral dos Telegraphos, pedindo contagem de
tempo para melhoria de aposentadoria.

79

Projecto n. 78, de 1909- Autoriza o Governo a !DEU..................
e~tabelecer uma linha de navegação r apida
para u servi ço de malas postaes e passageiros
entre os portos do Rio de Janeiro e Mamí.os,
com escala pelos mais importao tes portos in termediarias e dá outras providencias ; com informações do Ministro da Viação e Obras Publicas.

80
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Requerimento de D. Anua Lins de Castro Corrêa , A' C om miss ão
vi uva do l" sargento reformado do Exercito d e I -<,inan ç a s . .
Joãa Al ves da Silv'il. Corrêa, pedindo uma
·
pensão.

81

Projecto n . 297, de 1907 - Mand a r everter em IDEM . . ••. • •..•.•••..•.
fa vor de sua unica filha solteira D. Marin. Catharina de Albuquerque Maranhão, a pensão de
42 · e o meio soldo de igual quantia que eram
percebidos por D. Maria P araguassú de Albuquerque Maranhão, viuva do major do Exercito
Temoleão Peres de Albuquerque Maranhão.

82

Requerimento _de D. Ma ria Boavent ura Ayres de
Souza, mulher do major da Guarda Nacional
Manoel Luiz de Souza, pedindo qma pen são.

IDEM .• • , •••••••. , •••.•

83

Requerimento do José Quirino do Nascimento,
escrevente civil do Hospital Central da Marinha, pedindo equipar ação de seus vencimentos aos dos escripturarios 4a secretaria do
Hospital Central do Exercito.

IDEM ••.•••.•• , .. . . ,, ••

84

Projecto ns. 87, de 1909, e 160, de 1910, com informações do Ministro da Fazenda .

IDEM ..... ,. ......... ..

85

Projecto n. 236, de 1910, que alt.era o corpo dQS A' s C o n1m i~
act uaes intendentes do Exerc\to e dá outrals sões de F _inal!l.providencias.
ç a s, Marinha
e Guerra ... . . .

86

•

·

Requerimento de Carlos Joaquim Barbado, 2° offi-- A' 1C ommiss ão
cial do Ministerio da Guerra, p~dindo relevação de \Finanç a s ..
de prescripção, afim de r eceber vencimento a
\
\ ·
que se diz com direito.
\\

87

Projecto n. 365, de 1910, que restabelece nesta
Ca.pi tal a Escola de Guerra quE;} funccionava no
Rio Grande do Sul.

IDEM ...... , .......... .

88

Mensagem do Sr. Presidente da Republica devolvendo dous aütographos da r esolução do
Congresso, que a utoriza o Gqverno a abrir ao
Ministerio da Guerra o credito de 608:417$728 .

IDEM •• , . • ••••• _ • • • • • • •

89

>

Requerimento de Francisco de Assis da Silva IDEM..... . ............
Cavalcante, por seu procuradqr, pedindo pagamento de ven cimentos do tempo em que estev e
demittido do cargo de escrev'e nte do Arsenal
de Guerra de Pernambuco, cor;n informações do
Ministro da Guerra.

~-

90

Ai'!SUMPTOS

DESTINO -

Requerimentó de D. Leonor de Azevedo Silva, A' Com:m.issão
irmã do finado capitão de cavallaria Daniel de J:<....,inanças..
Accioly de Azevedo Silva, pedindo reversão de
pensão de meio-soldo de montepio.

91

Requerimento do Maria Amalia Rodrigues e fDEM •.....•..•. , ......
irmãs, filhas do ex-Deputado Dr. Martinho Ro·
.
drigues de Souza, já fallecido, pedindo uma
pensão.

92

Projecto n. 184, de 1907- Concede a pensão IDEM..................
mensal de 300$, sem prejuízo de montepio que
percebe D. Isabel de Barros Madureira, mãé
do bacharel Alf1·edo de Barros Madureira ; com
informações do Ministerio da Fazenda.

93

Projecto n. 270, de 1910- Concede a pensão de IDEM..................
100$ mensaes as viuvas, na falta destas, aos
filhos e filhas menores ou irmãs viuvas dos
·officiaes inferiores e praças mortas em seus
postos durante a recente sublevação naval.

94

Requerimento de José GuiÍherme da Silva, patrão IDEM ..• , .. .- ..•••.•. ,,.
das embarcações da fortalez a de Santa Cruz
·
em Santa Catharina, p,fldindo aposentadoria.

95

Requerimento de D. Alice Henriqueta Rodrigues IDEM.. . . . . • . . . . . . • . . • .
e outras, por seu procul'ador, pedindo relevação
de prescripcão para receberem a quota do funeral o o montepio que se julgam com direito;
com informações do Ministro da Fazenda.

96

Projecto manuscripto da Commissão de Marinha IDEU, ..••.•......• , . • .
e Guerra augmentando os vencimentos aos subcommissarios da Armada.

97

Requerimento de José Gonçalves Lopes, servente IDEM..................
do Deposito Naval do Rio de Janeiro, pedindo
equiparação de vencimentos.

98

Requerimento de Manoel da Motta Leal e Elizeu IDEM............ . .....
Candido Vianna, secretario e encarregado de ·
diligencias da .Capitania do Porto da capital
do Estado da Parahyba, pedindo que seja submettido a discussão o projecto de !907, que
augmenta os vencimentos do pessoal das capitanias de portos.

99

Projecto n. 235, de 1910- Augmeota de mais IDEM..................
100 o numero dos guardas da Alíandega do Rio
de Janeiro, que passarão a denominar-se officiaes aduaneiros ; estabelece as condições para
a respectiva nomeação e dá outras providencias. ·

100
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Projecto n. 226, de 1910- Determina que os ma~ A' Com1nissão
chinistas extranumerarios da Armada, que con- de Finanças ..
t arem mais de 10 annos de serviço na Marinha
·
de Guerra possam melhorar os seus contractos
para 2•• teneutes machinistas e dá outras providencias .
Projecto n. 234, de 1910 - Determina que sejam
addidos ao esct'iptorio central, com dous terços
dos respectivos vencimentos, os empregados das
estradas de ferro federaes, que, tendo mais de
cinco annos de serviço, perderem os seus lagares, por motivo de reducção de pessoal ; e
dá outras providencias.

IDEM •••• • •• o.• •••••••• •

Projecto n. 232, de 1910 -Abre, pelo Ministerio IDEM ••• •
da Justiça e Negocias Interiores, o credito de
1. 000:000$, para occorrer ás despezas que a
Directoria Geral de Saude Publica julgar ne-.
cessarias, afim de preservar ou defender a população do Rio de Janeiro, no CUf30 do apparecimento do « cholera-morbus ».
Requerimento da Irmandade da Misericordia da
cidade de Taubaté, pedindo que lhe seja mantido o beneficio da quota das loterias .

o •••• •

•••• •• ••

.•

IDEM ..••••••••••• •

lO L

102

103

104

·

Projecto n. 39, de l 909, que in stitue a pe:1são IDEM • • ••••••••••• • • • ••
mensal de 500$ <\ favor da viuva do almirante \\
Eli siario Barbosa, emquanto viyer , com re- \\
versão para sua filh a ; com informações do Ministro da Fazenda.
Projecto n. 238, de 1910, que manda incor porar A's C o m iiD i s defl.nitivamente á Directoria Geral de Saude s ões~e FinanPublica a lnspectoria do Serviço Especial da ças e S a liJ. d e
Propbylaxia da Febre Amarella, altera o nu- Publi'c a ... ... .. .
mero e vencimentos dos funccionarios daquella
directoria e dá outras provideucilj-S .
Requerimento do Dr. João Pedro P,e Aqui no, di- A' Çommissão
r ector do Externato Aquino, pedindo ser con- ele F inanças ..
siderado de utilidade publica a. Escola de Com·
mercio annexa ao mesmo externato e pedindo
uma subvenção.

105

106

107

Projecto n o53 A, de 1910- Reorganiza o quadro
de pbarmaceuticos do Corpo de Saude da Armada e dá outr as providencias ; com parecer
e emenda additiva da Commissão de Finanças .

IDEM . . •• • • • , ••••• • ••••

108

Requerimento do bibliothecarío e sub-bibliothecario da Faculdade de Direito do Recife, pedindo augmento de vencimentos.

I DEM ••••• , ••••••••••••

109
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Projecto n. 114, de 1910 -Autoriza o Presidente A' Co:m.missão
da Republica a estabelecer, na barra do Rio de Finanças..
Grande do Sul e nos pontos mais convenientes
da costa marítima do paiz, estaçõe;; radiograpbicas e dá outl'as providencias ; com informações do Ministro da Viação.

110

Proj ecto n. 6, do lQOO , que determina que as IDEM............ . .....
transacções commerciaes, fe itas a prazo de
mais de 30 dias e de quantia superior a 100$,
obrigam as partes contractantes a firmarem titulo com sello proporcional e dá. outras providencias; com substitutivo da Commissão de Orçamento.

lll

Requerimento de D. Adelina Moreira da Motta, IDEM..................
pedindo relevação de prescripção afim de receber subsídios que seu finado marido Dr. Ce sario da Motta Junior, Deputado por S . Paulo,
deixou de receber.
·

112

Projecto n. 227, de 1910 - Manda equiparar os IDEM .............. ,...
vencimentos do thesoureiro, fiel pagador e fieis
da Thesouraria da Estrada de Ferro Central do
Brazil aos dos funccionarios de igual categoria
da Thesouraria do Thesouro ; extingue a classe ·
de ajudante de fieis e eleva a 11 o numero •
destes.

113

Requerimentos das camaras municipaes de Ca- A's C o n1 m i snanéa e Xiririca, pedindo a com;trucção de uma sões de Fin.an linha telegrapb.ica ; com informações do Mi· ças e O b :r as
nistro da Viação e parecer da Commissão de Publicas ...... .
Obras Publicas.

114

Requerimento de Joaquim Marinho da Silva e A' Çom1nissão
Oliveira, ex-official dos Correios, pedindo con- de Finanças..
tinuar a contribuir para o montepio.
Requerimento dv engenheiro Jgnacio Garcia Rosa
Travassos, pedindo contagem do tempo em que
serviu como conductor technico na. Estrada de
Ferro de Porto Alegre .

115

IDEM,.................

116

Documentos relativos á construcção da estrada IDEM..................
de r odagem de iniciativa do engenheiro civil
Gastão Lobão, aos quaes se refere a mensagem
do Sr. Presidente da Republica. (Projecto
n. 181, de 1910) .

117

Projecto n. 278, de 19!0- Manda elevar o or·
denado ao director· da Escola de Aprendizes
Artífices a 1:800$ e a gratificação a 2:100$
annualmente.

118

IDEM ........... :......
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Proj ecto n. 122, de i904- Concede a D. Clau- A' Co:m.MJ.issão
dina Nogueira Martins, viuva e filha do Dr. José de Finanças...
Is.idor o Martins Junior, a pensão mensal de 300$
:r:epartida.mente.

119

Pr•ojecto da Commissão de Petições e Poderes IDEM. . . . . . . . . . . . . . . . . .
autorizando o Poder Executivo a conceder ao
gu arda-chaves da Estrada de Ferro Central
do Brazil Antonio Marcondes, um anno de
licença com ordenado;

120

Requerimento de Raphael Monteiro e outros, A's C o :m.:m. i spedindo auxilias para a formação de uma em- s ões de Finanpreza de pesca brazileira.
ças ................

121

Projecto n. 281, de 1910- Manda elevar a 7:800$ A' Co:m.mis s ã o
aonuaes os vencimentos dos assistentes das de Finanças. . .
cadeir as de clínica da Faculdade de Medicina
do Rio e da Bahia e dos preparadores · dessas
Faculdades, da Escola Polyteqhnica e da Escola
de Minas de Ouro Pr eto e autoriza a abertura
dos nccessarios creditas.

122

Projecto n. 291, de 191 0- Concede a D. D. Ida IDEM..................
Barbalbo, Idalina Bar balho e ~ria Annunciada
Barbalho, filhas solteiras do Dr. João Barbalho
Uchôa Cavalcante, rep ar tid am~nte a pensão
de 300$ mensaes .

123

Pl'Ojecto n. 292, de 1910 - Manda eonceder a IDEM........ . .. .......
D. Maria Stephaoia de Araqjo Belfort Vieir a e as suas filhas Nina e Lucili~, repartidamente . 1
a pensão de 300 mensaes.
·

124
~

Requerimento de José Gomes C11rneiro, propondo IDEM..................
a creação de uma Caixa de Cqnversão Bancaria
no Banco do Brazil.
·

125

Requerimento de D. Maria de Castro Martins, I:ÓEM .. . ...... .. .. . . . . .
filh a do finado funccionario pqblico José Martins
de Castro, pedindo relevação da pena de commissão atlm de que po~sa _ r eceber montepio.
\\

126

Requerimento de D. Claudemir~ de Paula França, IDEM . ... . . .. .. .. •.. . .\~
viuva do tenente-coronel Antonio Augusto de
Oliveira Fr ança pedindo uma pensão,

127

Requer imento de D. Julia Getirana de Oliveira, IDEM .. . .............. .
pedindo r elevação de prescripção .para pleitear
·
a restit uição do imposto sobr!'l vencimentos
cobrados a seu finado marido.

128

-

ASSUMPTOS
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Requerimento de Joã.o Francisco de Lacerda Cou- A' ComJDissão
tinho e suas irmãs, pedindo pagamento de de Finanças...
subsídios e ajuda de custo devidos ao fallecido
Deputado por Santa Catharina Dr. José Canclido
de Lacerda Coutinho.

129

Requerimento de Urbano Burlier, mechauico das A's C o n1.m i sobras federaes no · Acre, pedindo seis mezes de sões de Finanlicença com todos os vencimentos.
ças e Petições

130

Projecto n. 295, de 1910- Manda equiparar, da A' Collllll.issão
vigencia desta lei, os vencimentos dos em- de Finanças...
pregados do Centro Telephonico do Departamento do Ministeri.o da Guerra aos dos empregados da Usina do mesmo departamento e
autoriza a abertura do necessario credito.

131

Requerimento de D. Maria Olympia de Oliveira lo EM. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cyrillo e sua irmã, ambas viuvas, filhas do
brigadeiro reformado Aleixo José de Oliveira,
pedindo pensão.

132

Requerimento dos funccionarios da Repartição IDEM..................
Geral dos Telegraphos, com exe1•cicio em Bello ·
Horizonte, pedindo as vantagens concedidas aos
funccionarios dos Correios dt> quella Capital.

133

Officio do Ministro da Justiça, remettendo uma IDEM..................
conta de Antonio F. Nunes, de mater1aes fornecidos ao Internato Bernardo de Vasconcellos.

134

Officio da Mesa do Senado, solicitando á Camara IDEM. . . . . . . . . . . . . . . . . .
dos Deputados que obtenha da Commissão de
Finanças a inclusão no orçamento do Interior,
varias medidas relativas á economia da Secretaria do Senado.

135

Requerimento de D. Anna Olympia Brandão, IDEM..................
viuva do Deputado Alberto Olympio Brandão,
pedindo pagamento de subsidio que seu marido
deixou de receber.

136

Mensagem do Sr. Presidente da Republica soli- [DEM..................
ritando a necessaria autorização para abrir ao
Minist erio da Guerra o credito de 778:1 65$438.

137

Projecto n. 198, de 1910- Autoriza o Presidente lDEM.......... . .......
da Republica a abrie, ao Ministerio do Interior
o credito de 50:000$, supplementar á verba
n. 37, do art. 2• da lei n. 2.221, de 30 de
dezembro de 1909, afim de occorrer ao pagamento do despezas com o serviço eleitoral.

138

~mua

n
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Pro.;ecto 'n . 30i), de 1910- Regula, o numero , A' Co:m.mis·são
classe o venci'n'len tos dó pessoal da Alfandega de Finàáças . . .
de Santos, e dá ouGras pro viLloucias .

139
140

Projecto n. 308; de 1910 - .j!:i·eva a 50$ mensaes iDEM. ·. ............... .
as pensões concedidas a cada uma -das irmãs do
t enente do Exercito Aprodisio José de Amorim,
morto na guerra do Paraguay.

141

Requ erimento de D. D. Maria da Luz Ferreira IDEM .. . . . ............ .
de Moura e J ulia Ferreira de Moura, vütva e
J:ilha do fünccionario de fazenda José ·Joaquim
de Moura.. victima do um desastre, pedindo
uma pensão.

142

Proj ccto n. 279~ de 1910 - -Autoriza o Presí.dente IDEM: ... ... .. . ...·l. ... .
da Republica a abrir, ao Ministerio da fila'lencl•a,
o credito de 133:543$259, para occor1·er ao pagamento de dividas de exercícios findos do Minister io do Interior.

i43

1

~

Requerimento de D. D. Germana Carolina Du"1IDEM . .. . .......... .. .\,
range e outras pedindo relevaçãVJ c'le pre·scripção
afim de receber montepio com informações do
Min'istr() da Fazenda.
- 1

144

Projecto n . 214, de HJJO-Manda com'putar, para l'nEM • . ••
os effeitos da aposentadoria, ao engertheiro
Joaquim Carneiro de Miranda Horta, o tempo
de effectivo exercício em dive~·sos .empregos e
commissões dos Ministerio's 'd a Mp:rinlià ·e antigo:
da. Agricultura~ Commercio e Qbras Pàblicàs. '

\ 45

Projecto n. 322, de 1910- Autori~a o Presidente IDEM....... .. .........
da Re:publiça a abrir ao. Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito extraoràinario de
15:000$, ouro, para occorrer ás ~es:pezas çom ª\
representação do Brazi1 no Co:ngrasso Postn.l
Continental a se realizar em Montevidéo.

146

I

Requerimento de José de Souza Araujo Monteiro, ' IDEM. . . ... . . .. . ·.. ,. . . . .
ajudante aposentado do administ-rador dtts
,
,
Capatazias da Alfandega, peJindo con·tageríl de,
tempo, com informações do MVnisliro da Fa -;
zenda.

~'

\\

~

147
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Projecto n. 258 de 1904.-Autorizaodo o Governo A's C o In m i sa dividir, para a indns.tria da pesca, salga e sões ele Flnansecca do peixe, as costas do Brazil em tre3, dis- çalil e Agricultrictos e dá outras providencias.
tura..............
Projecto n. 351 de 1910 que fixa os vencimentos A• Con1ID.issão
dos empregados da Estrada de F-erro Central do ele Finanças..
Brazil. (Do Senado).

148
149

Requerimento de Leonor Porto, irmã do fallecido IDEM..................
capitão-tenente Jeão Augusto dos Santos Porto,
fallecido na catastrophe do Aquidaban, pedindo
pensão de montepio.

150

Projecto n. 307 A de 1910.- Autoriza o Presi- IDEM..................
dente da Ropublica a mandar organizar, para
submetter á approvação do Poder Legislativo,
os projectos de reforma dos Codigos Commercia1 e Penal da Republica; com pareceres das
Commissões de Constituição e Justiça o do Finanças. (Do Senado.)

151

Projecto n. 296 de 1910.- Fixa a despeza do Mi- IDEM......... . ........
nisterio da Justiça e Negocias Interiores para o
exercício de 1911.

152

Requerimento do contra almirante Dr. José Pe· A's C o mIni sreira Guimarães, pedindo contagem do tempo sões de Finanem que sorvia na Escola. do Medicina do Rio de ças e Marinha
Janeiro ; com projecto n. 2J5 de 1910 e outros e Guerra.......
documentos.
Projecto n. 36 A de 1910.-Autoriza o Presidente A' Co.nunissão
da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda ele Fjnanças..
o credito supplementar de 2.275:169 ·970, para
reforço ela verba do § 18 do art. 37 da lei
n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, para
cumprimento dos arts. 41, 46, 48 e 52 da
mesma lei, com substitutivo dá. Commissão de
Finanças; com emenda.

153

154

Requerimento de D. Maria Thereza de Brito IDEM .• ,...............
Abrantes, filha viuva do major reformado do
exercito José de Brito e Oliveira, pedindo relevação de prescripção par<1 receber montepio;
com imformações do ministro da Fazenda.

155

Emenda do Senado á proposição da Camara. dos IDEM,.................
Deputados, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e NeWJcios Interiores, o credito de 89: li9$228.

156
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Officio da. Prefeitura do Districto Federal accu- A' ComJD.issão
sando o recebimento do projecto n. 125 de 1910 d e Finanças...
do Senado que reorganiza sob novos moldes
eleitoraes o Districto Federal.

157

Requerimento de D. Julia Sarmento, viuva de IDEM. . • . . • . • . • . . . . . . . .
Carlos Sarmento, empregado do Arsenal de
Marinha, pedindo para ser comtemplada com a
pensão de montepio.

158

Requerimento de Oli via Cordeiro de Castro Cunha., IDEM......... . . . . . . . . •
pedindo uma pensão.

159

Requerimento da superiora e directora do Asylo IDEM...... . ...........
de Orphãs do Collegio Providencia, em Maria.na,
Minas Geraes, pedindo isenção de direitos para.
uma fabrica de sabonetes.

150

Proj ect.o n. 271 A de 1910.- MandíL pagar, em IDEM.. ,...............
dobro, as pensões do meio soldo e montepio, a
que tiverem direito pela legislação em vigor,
as viuvas e filhas dos officiaes da. Armada
mortos no cumprimento do devei' na. revolta
de 23 de novembro ; com parecer e substitutivo
da Commissão de Finanças com emenda.

161

Projecto n. 346 de 1910.- Concede a D. Maria IbEM. ... ..............
de Oliveira Cruls, viuva do Dr. Luiz Cruls, a
pensão mensal de 300 ·ooo, com emenda.

162

Projecto n. 175 de 1910 .-Autoriza o Presidente fDEM.... . ...... . .... •.
da Republica a conceder, um annp de licença,
para tratamento de saude e com dpis terços dos
vencimentos do seu cargo, ao bacharel Domingos
Americo de Carvalho, desembargador do Tribunal de Apellação do Territorio do Acre ; com
parecer da Commissão de Finanças e emenda
do Sr. Paula Ramos, regeitada pela mesma
Commissão com emenda.

163

Projecto n. 115 de 1910 que fixa os vencimentos dos IDEM .... . . . ....•. 1 ....
funccionarios e empr egados dos itH tit utos militares de ensino, de accordo com !J. tabella que
estabelece e informação do Mini;tl.lo da Guerra.

164

Projecto n. 180 de 1895.-Concede a D. Augusta TDEM ........•.. . , . . • ..
de Miranda Mineiro, mãi dos fall ecidos alferes
da Brigada Policial, Pedro José de Miranda
Mineiro e Antonio Mineiro, uma pensão mensal
de 60 .·oo:> , sem prejuízo do meio soldo que já.
percebe, com emenda..

165
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Requerimento de Raymundo de Alíreu, outr'ora A 's O o 1n :r.n i s Raymundo de Abreu Filho, capitão·ajudante do sões deFinan120 Regimento de Cavallaria, pedindo ao Con- ças, Marinha
gresso para que a ~ua antiguidade de tenente e Guerra.......
seja contada de 7 de janeiro de 1890.
Projecto n. 42 de 1909- Manda terminar com a A' O om.mis são
maxima urgencia as obras de construcção do de Finanças .
Instituto Oswaldo Cruz, abrindo-se para isso os
necessarios éreditos .
Projecto n. 150 C, de 1910 -Redacção para nova IDEM ........ .. . . .....
discussão da emenda destacada do proj ecto
n. 150 A, deste anno, r elevando a prescripção
a D. Hilarina Miranda de Oliveira Piment el,
afim de que possa receber os vencimentos militares a que tinha direito o seu fallecido marido
Dr. Adriano Xavier de Oliveira Pimentel.
Projocto n. 150 B, de I910 - Redacção para nova IDEM • •• •••• . , • • • • • • • .
discussão da emenda destacada do projecto n.
150 A, deste anno, releva ndo da prescripção em
que possa ter incorrido o alferes Ado1pho Ro·
drigues Soares Pereira.

166
167
168

169

Projecto n. 336 A, de 1910- Redacção pn,ra 3a iDEM .............. .•.
discussão do projecto n. 336, deste anno, eraando varias cadeiras no Instituto Nacional de
Musica.
Requerimento do capitão tenente patrão-mór do A's O o m m i sArsenal de Marinha desta capi tal Antonio sões de MariZeferino de Vasconcellos pedindo pagamento da nha e Guerra
quantia a que se julga com direito da diffe- e Finanç as .....
rença de soldo.
Fé de ofiicio do m ajor do Exercito Henriqu e da A' Commisãode
Silva Pereira.
~i: a r in h a
e
G uerra.........
Memorial do 2° tenente Octaviano Cavalcanti, pe- lDEM . . . . . . . . . . . . . . . . .
dindo promoção ao posto de 1o t eoen te .

170

Memorial do 2° tenente Adalberto Gon çalves de IDEM ..................
Menezes, pedindo promoção ao posto i m medin,to.
Memorial do capitão José Candido da Silva Muricy, InE ~r..................
pedindo seja considerada por bravura sua pl'Omoção <'l.o posto de capitão com altCI ação de
data, com a respec tiva fé de officio.
Papeis em que o to tenente Vasco da Silva A' s C o J.n :rn i sVarella. pede ao Congeesso Nacional que a sua s ões de Maripromoção ao posto de alferes, realizada em 3 de nha e Guerra
novembJ:o do 1894, seja considerada pol' actos e Finança s . . . .
de bra.vTira a contar de 27 de agosto de 1893 .

4

2
3

5

6
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Papeis em que o 2° tenente Americo Vespucio A' Com~issão
Pinto da Rocha pede que a antiguidade de seu de Mar1nha e
posto seja contada de 7 de fevereiro de 1894. Guerra.........
Informações do ministro da Guerra sobre o pedido IDEM..................
do coronel do Exercito· Pedro Manoel Gomes
Carneiro para que sua antiguidade de posto
seja contada de 9 de janeiro de 1894 .

7

8

Requerimento do coronel Francisco .Alves Pessoa A's C o m m i se outros voluntarios da patria, veteranos da sões de Mariguerra do Paraguay, pedindo a consignação de nha e Guerra
um additivo no projocto que augmenta os e Finanças....
vencimentos das praças e officiaes do Exercito,
melhorando sua actual situação.

9

Requerimento do capitão Juvenal de Mattos Freire, A' Commissão
pedindo que a sua promoção a esse posto seja de Marinha e
considerada por actos de bravura; com infor- Guerra.........
mações do ministro da Guerra.

lO

Requerimento de Jayme Aranha e Francisco de IDEM..................
Assis Botelho, sec>:etario e encarregado de diligencias da Capitania do Porto do Estado do Rio
Grande do Norte, pedem o andamento do projecto n. 295 de 1907, sobre a reforma das capitanias de portos da Republica.
Papeis do 1o · tenente do exel'cito Jqão Martins Â~s O o m m i s Vianna, pedindo que se conte, para é\ reforma, o s ões de Maritempo em que servio como guarda da extincta nha e Guerra
companhia de aprendizes artífices do Arsenal de e Finanças. ...
Guerra desta Capital.
\

ll

12

.\

Projecto n. 121 de 1910-Dispõe que a admissão A" Co:n:N:n.iss~o
ao primeiro posto, no quadro de veterinarios do de Marinha e
Exercito, seja feita mediante concurso entre os Guerra.........
candidatos menores de 35 annos, e dá outras
providencias; com emenda.
Projecto n. 294 de 1910- Autoriza o Presidente A's C o m m i s.
da Republica·a promover, por actos qe bravura, sões de Mario 2° tenente da .Armada Nacional, Alvaro Al- nha e Guerra
berto Machado da Silva, mandando contar a e Finanças ....
antiguidade do posto de 1° tenente do dia 22 de
novembro de 1910 .
Officio do ministro da guerra enviando os quadros A' Commissão
que fixam o maximo e o mínimo do effectivo do de Marinha e
Exercito!. afim de servirem de elementos para a Guerra.........
elaboraçao do parecer sobre o projecto àe fixação de forças de terra no proximo futuro exercício.

13

14

15

-

343-

ASSUMPTOS

Requ erimento. de Thomaz Alexandre Seal>ra,
1• sargento reformado do Ex:el'cito, pedindo
augmento de diaria.

DES,T INO

Comm:i,s.são
de Marinha e
Guerra ... , . , . , ,

A~

Projecto do Sr. Deputado Carlos Cavalcanti sobre IDEM
a organtsação da Confederação do Tiro Brazileiro.

16

•••••••••••••••••

17

Projecto n. 333 de 1910 (do Senado), que reorganisa A's C o lnlll. i s.
a Fabrica de Cartuchos e Artilicios de Guerra . s ões de Marinha e Guerra
e FinaJ,lças ....

18

Projecto n. 157 de 1909- Restabelece no quadro A' Oolll.missão
de officiaes generaes do Exercito o posto de de Mar.inh::"L e
marechal, em numero de quatro, competiu- Guerra ......... .
do-lhes o cornmando do corpo de exerci to e
outras funcções definidas em lei, e dá outras
provldenr.ias.
Projecto n. 82 d~ 1910 fixando os vencin1entos A's C o D1 ~i s
das praças cte pret dít Ar!Ilada, de accôrdo com sões de Marias tabellas que estabe)ece.
nha e Guerra
eFinanç~s ....

19

m

Projecto n. 39, de 1910- Manda incluir no A' Commissão
quadro supplementar, creado pelo a,rt. 123 da de Marinha e
lei n. 1.850, de 4 de janeiro de 1908, os officiaes Guerra ........ .
do extiucto Corpo do Estado Maior do Exercito
que forem promovidos nas vagas abertas nas
armas de infantaria, cavq.llaria,, artilharllJ, ~
engenharia -; e dá outras providencias com
parecer manuscripto da Commissão de Marinha
e Guerra.
Projecto n.13 de 190g- Revoga o decreto n 6.617, IDEM •.••• , ......... , •. •
de 29 de agosto de 1907, aobre regulamento das
Capitanias de Portos e restabelece a autorização
conferida ao Governo pelo art. 13, lettra f da
lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906.
Projecto n. 253, de 1909 - Autoriza o Governo A's C o :p1 l1l. i s a despepder, no futuro exercício, até a quantia sões de Maride 300 :000$ na construcção de um edificio nha e Guerra
apropriado para umn. Escola Modelo de Apreu- e Finanças ....
dizes Marinheiros no Rio Grande do Sul, e até
200:000$ para installar a, Rep:ntição da Capi·
tania do Porto, no mesmo Estado, e d<\ outras
providencias.
Requeri mento do capitã.o-te nent~ machinist~ re- I DEM •••••••••.••.••••.
formado José de Mattos, pedwdo melhona dei
reforma.

2:J

21

22

23

24

-
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Projecto n. 239, de 1910- Altera os vencimentos A 's C<;> tntn i sdo corpo consular e autoriza o Gove·rno a sup - sões de Diploprimir os consulados que a experiencia julgar tnacia e
Fi·
desnecessarios, bem como a abrir os necessarios uanças ......... .
creditas paru, o cumprimento da presente lei.
Projecto n. 196, de 1910 -Determina que os IDEM . . . . . . . . . . . . . . . . . ·•
vencimentos dos vice-consules e chancelle1·es
consulares sejam de 6:000$, ouro, e que os
chancelleres, quando vice-consules, tambem nas
substituições dos consules, percebam em vez da
gratificação do seu cargo, metade dos emolumentos dos consulados que não excedam de
4:000$ annuaes.
Projecto n. 227, de 1908, do Exm. Deputado Afra- A 's C o tn tn i snio Mello Franco, que modifica os arts. 266, sões de Diplo277 e 278 do Codigo Penal.
tnacia e Constituição........

2

3

Projecto n. 237, de 1910- Estabelece que as A' Cotntnissão
companhias estrangeiras de navegação ficarão de §aude Puobrigadas a receber a bordo dos respectivos blica .........\.•. .
navios um medico inspector sanital'io, devendo
ir para o Lazareto da ilha Granlie e dahi directamente para o estrangeiro, sem poder tocar
em nenhum porto nacional, os pavios que se
não sujeitarem a essa medi da , e dá outras
providencias.
'
~

Indicação do Sr. Deputado Camillo P.cates , sobre IDEM••••••••••• , ••••• :
a molestia Carlos Chagas.
\

\\

2

.

Requerimento do Dr. Augusto Bf)rnacchi e Au- A' Co~tni~são
· gusto Hygino de Mimada, pedindo nomeação de In!!!ltruc ~ão
para lentes substitutos da Escola Polytechnica Publica........ .
e da Faculdade de Medicina, pelo~ mo&ivos que
allegam.
Requerimento dos bachareis em lett~·as, residentes IDEM ••••••••••• ., ••
·no Estado da Bahia, pedindo qj.l~ se lhes dê
preferencia na nomeação de car~os que ennumeram.
\

• ••

2

Requerimento de João Philemon de Lima., phar·· IDEM •••• ,.,., ••••••••.
maceutico graduado pela Faculdaqe de Medicina
desta Capital, pedindo isenção do exame ele
madureza para seguir o curso m~dico.
Requerimento de Brenno Brasil Giiimarãe.> , estudante, pedindo dispensa do exame de madureza.

IDEM., ••••••••••••••••

4

-
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Requerimento de João Alcibíades Alves Martins, A' Conu:n.issão
pharmaceutico, pedindo if:!enção do exame de de Instrucção
madureza, afim de concluir o curso medico.
Publica . . . . . . . .

5

Parecer da Commissão de Instrucção Publica ás IDEM . . • . • . • . . • . . . . . • .
emendas a-presentadas ao projecto n. 56 C,
de 1909. (3" discussão).

6

Projecto n. 306 de 1910- Crêa mais um logar de IDEM..................
assistente para cada uma das cadeiras de clínica
da Faculdade de Medicina desta Capital, nas
condicções que estabelece, e dá outras providencias com parecer da Commissão de Instrucção
Publica.
•

7

Projecto n. 233, de 1910- Crêa, na Escola Poly- A' Conunissão
technica do Rio de Janeiro, um curso especial de Instrucção
ele engenheiros electricistas, aproveitando-se Publica e Fi·
para isso o novo laboratorio ele electrotechnica :n.a:n.ças ........ . ,
estabelecido á praça da Republica, e dá outras
providencias.
Projecto n . 290, de 1909, com pareceres das Com- A ' Conunissão
missões do Constituição e Justiça e Instrucção de Ins trucção
Publica. (Vide projecto n. 409 de 1908).
Publica........

8

9

Requerimento dos engeoheiros Luiz Goffredo de Obras Publicas
Escragnolle e João José de Andrade Pinto Junior,
pedindo concessão com garantia de juros de
uma estrada de ferro ligando entre si as bacias
dos rios S. Francisco, Parnahyba e Amazonas.
Acompanha o mesmo um folheto, uma planta e
um offlcio do ministro da Viação com as respectivas informações.
Requerimento de Francisco Homem de Mello, A' CoJD.m.i ssãó
engenheiro civil, pedindo concessão e privilegio, de Obras Pupor 90 annos, com garantia de juros de 7 % blicas e
Fipor kilometro, sobre o capital de 20:000$, bem :n.a:n.ças.. . .......
como isenção de direitos aduaneiros, para uma
estrada de ferro de Villa Olympia, em S. Paulo,
até a capital de Goyaz ; com informações do IDEM ... . •.... .. ...• , , .
Ministro d e~ Viação e parecer manuscripto da
Commissão de Obras Publicas.

2
3

Requerimento de Luiz Soares Horta Barbosa pe- IDEM. .. . . . . . . . . . . . . . . •
dindo concessão de uma estrada de ferro no
Estado do Piauhy.

4

Requerimento do Dr. Joaquim Cardoso de Mello, lDErvr. .................
pedindo prioridade para a concessão de uma
ponte ligando a Capital Federal a Nictheroy ;
com informações do ministro da Viação.

5
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Requerimento de Alcebiades Leite, pedindo privi- A's C o D1l11. i slegio por 75 annos, para a construcção, uso e sões de Obras
goso de uma grande ponte elevada entre esta Publicas e FiCapital e Nictheroy.
nanças.. . . . . . . . .
Requerimento de Gentil Norberto, propondo a IDEM ....•.•.•.•••.•...
construcção de uma estrada de ferro, partindo
da margem esquerda do rio Madeira a terminar
na Villa Thaumaturgo.
·
Requerimento do engenheiro João Chrockat,t de IDEM,, .••. , .• , .....•• ,
Sá Pereira de Castro, relativo a caducidade da
concessão do porto de S. Domingos das Torres,
e de uma estrada de ferro ao mesmo ligada, no
Estado do Rio Grande do Sul ; com informações
do ministro da Vi{Lçã.o.
Requerimento de Miran Latif, por seu procurado!', IDEM..................
e outros, pedindo concessão para a construcção
de uma estrada de ferro que, partindo do
extremo da E. F. Goyaz vá á Tabatinga, por
Porto Velho do Madeira.

6

7

8

Projecto n. 106, de 19!0- Abre ao Ministerio da InEM..................
Viação, no corrente exercicio, o credito de
150:000$ para a oonstrucção de uma linha telegraphica entre Santa Cruz do Rio Pardo, em
S. Paulo, e Castro no Paraná.

9

Projecto n. , 52, de 1910- Determina que o Go- t DEM ....•.........•.. ,
verno faça proseguir com acti-vidade a con- \
strucção da linha telegl'aphic~ estrategica,
iniciada na capital de Goyaz, em demanda da
cidade ·de Boa Vista de Tocantins 1 despendendo,
para esss fim a quantia de ~00:000$ annualI\
mente.
·
,\

10

Requerimento de Asdrubal Augu!)to do Nas·oi- IDEM ..... L ...........
manto e outros, pedindo concessão para uma
estrada de ferro de Santa Maria no Iguassú,
até encontrar a Estrada de Ferno de Madeira
Mamoré.

li

Requerimento de Jacyntho Ribeiro dos Santos, A' Co:rn:m.issãó
pedindo permissão para mandar construir uma de Obras Puestrada de ferro da Villa Sarapuhy, em S. Paulo, blicas ....... ,. . . . .
á villa de S. Jeronymo, no Paraníí..
·
\

12

Requerimento do Bacharel João Br~siliense Leal A's O o 111. m i sda Costa e outro, pedindo concessão da cons- sões de Obras
trucção, uso e goso, para si ou empreza que Publicas e Fiorgani7.aram, de uma estr.\da de ferro que, par- nanças..........
tindo da Estação da Ilha Grande .qa Estrada de
Soroca,bana, vá terminar no Salto das Bananeiras á margem do rio Ivahy.

13
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Requerimento do engenheiro Eugenio Torres de IDEM..................
Oliveira, pedindo concessão de uma estrada de
ferro que, partindo da Villa do Rio Negro, na
margem direita do rio desse nome, vá terminar
na cidade de Triumpho, margem esquerda do
rio Jucuby.

14

Requerimento de Serafim Leme da Silva e outros, IDEM.................
pedindo a conces~ão de uma estrada de ferro
entre Pereiras, na E. F. Sorocabana, até Jaboticabal, no Paraná.

15

Requerimento de João Pedro Caminha e' outro, A~ Com.ndssãó
representantes da E. F. de Pelotas ás Colonias de Obras Pu•
de São Lourenço, pedindo prorogação de praso blicas. . . . . . . . . . .
para conclusão dos trabalhos de construcção.

15

Requerimento do engenheiro José Luiz Figueira, IDEM . • . . . . . . . . . . . • • . .
pedindo a. concessão de uma estrada de ferro
de Iguape, em São Paulo.

17

Requerin::ento do engenheiro Civil Jl'laquim Si!- IDEM ..••. , .•. ,........
vario de Castro Barbosa, pedindo para si, ou empreza que organizar, de uma concessão sobre o
regimen das aguas correntes do Brasil.

18

Requerimento do Dr. Fernando Eugenio Martins A's C o .m m. i sRibeiro, pedindo concessão de uma estrada de sões de Obras
ferro do Porto de Cananéa, em São Paulo, até PubUcas e FiJaboticabal.
nauças ....... ,...

19

Representação de habitantes da região atraves·IDEM •...••.•..•.• ,...
sada pelo rio Carmo, no munlcipio de Marianna
pedindo o prolongamento do ramal ferrao de
Ouro Preto á Marianna.

20

Requerimento do engenheiro civil Arnaldo Pi· IDEM .•.. ,.............
menta da Cunha, pedindo concessão para uma
estrada de ferro de Carolina a Engenho Central.

21

Requerimento do engenheiro civil José Praxedes lDEM . •••• ,............
Rabello Bastos, pedindo concessão para uma
estrada de ferro de tracção electrica entre
Santos e Jaguarão.

22

Requerimento dos Srs. Gregorio Tavares da Silva IDEM .........• ,...... ..
Leão e Bartholomeu de Souza e Silva, pedindo
concessão de uma estrada de ferro de Collegio,
em Alagôas, a Garanhuns, em Pernambuco.

23
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Requerimento do engenheiro civÜ Ernein Repsold, A's C o 1n m i s pedindo a concessão de uma linha ferrea de Ca- sões de Obras
nn.vieiras, na. Bahia, a Floriano Peixoto, no Publicas e FiPiauby.
nanças. .... .....

24

Requerimento do coronel Antonio José da Silva, IDEM.............. • • . .
propondo-se a fazer o saneamento e melhoramento da Lagôa Rodrigo de Freitas.

25

Projecto n. 233 de !909 - Autoriza o Governo a IDEM..................
promulgar novo regulamento á Estrada de Ferro
Central do Brazil, dentro das bases que estabelece; e dá outras providencias.
•

26

Projecto n. 243 de 1910- Crêa uma estação de IDE~!., .••... .• •......•
telegraphia sem fio em Ma.náos com succursaes
em Remates de Males, S. Paulo de Olivença,
Fonte Boa, Tabatinga, Em preza Xapury,
Santo Antonio do Rio Madeira, Senna Madureira e 0ruzeiro do Sul , e aut0riza o Governo a
abrir os croditos necessarios para a execução
da presente lei.

27

Requerimento do Sr. Eduardo Pires Ramos e Do- IDEM..................
mingos J. Cunha, pedindo favpres para a transformação do Morro do Castejlo e construcção
de predios na Ilha do Governlj-dor.
\

28

Requerimento de Luiz Oo:tfredp de Escragnolle IDEM..................
Taunay e outro, propondo modificação do r eque\
rimento anterior.

29

Requerim ento do cidadão americano S. S. Schin- IDEM,.
dler, pedindo andamento de uma concessão que
pedia em 1909, pam montagem de estabelecimentos industriaes.

30

Requerimento do engenheiro Henrique G. Del- IDEM ................. .
Verne, propondo-se a transformar o Morro Jo
Castello, mediante favores.

31

Requerimento de Arthur Sclindelar, representante IDEM ..•.............. \
-de diversas firmas, solicitando a concessão para
,
construcção da capital do Brasil no planalto de
~Goyaz .

32

Projecto do senado, que autoriza a construcção de IDEM ....... , ••......•.
uma estrada de ferro, c1ue, partindo do port o
de Mossoró, no Estado do Rio prande do Norte ,
termine no sertão de Pernambuco á margem do
Rio S. Francisco.

33
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Informações do Ministro da Viação, relati vamonte A's C o :m. :m. i s á pretenção do engenheiro Alexandre Martins sões de Obras
Rodrigues, que se propõe construit· uma estrada Publicas e Fi·
de ferro entre Cuyabá e o :porto de Itaituba, no nanças ...... ,...
Rio Tapajós, com um ramal para a fronteira da
Bolivia.

34

Requerimento de José Giorgi e outros, pedindo con· IDEM..................
cessão de uma estrada de ferro da Estação de
Ourinhos (Sorocabana) a Sete Quedas, no rio
Paraná.

35

Requerimento do coronel Avelino de Medeir'osiDEM....... ... . . . . . . . .
Chaves, industrial no Alto Purus, pedindo concessão para umn. estrada de ferro da cidade de
Labrea, e Villa do Rio Branco, com um ramal
para Senna Madure ira.

36

Requerimento do engenheiro civil Fabio Hostilio IDEM.... . . . . . . . . . . . . . .
de Moraes Rego, pedindo concessão para uma
estrada de ferro entre Santo Antonio de Juquiá
á Fóz do rio Tibagy.

37

Requerimento de Fernando de Mattos e outros, A' Ço:m.:m.issão
pedindo concessão de uma estrada de ferro que, de Obras Pude Ubatuba vá a fronteira da Bolívia.
blicas............

38

Requerimento do engenheiro civil Francisco da A's C o :m. :m. i sSilveira Lobo, pedindo privilegio para a cons· sões de Obras
trucção de uma estrada de ferro de Porto Velho Publicas e Fi·
no Amazonas, ao territorio do Acre.
nanças..........

39

Projecto n. 433 de 1908 que autoriza o Presidente IDEM . .................
da Republica a mandar executar, por adminis·
tração ou por contracto, as obras e melhora·
mcntos do porto de S. João da Barra e dá outras
providencias.
Requerimento de Fernando de Mattos, engenheiro A' Co:m.m.issão
civil, e outros apresentando condicções que subs- de Obras Pu·
tituem as constantes do requerimento anterior, blicas............
no qual pede concessão de uma estrada de ferro
de Uba.tuba a Palma.

40

41

Projecto n. 354 de l 909 que reorganiza a justiça A' Co:m.:m.issão
militar, com pareceres das commissões de cons- Especial ....... .
tituição o Justiça., Marinha e Guerra e de Fi·
nanças.
Mensagem do Sr. Presidente da Republica sobre !nEM ..... , . . . . . . • • • . . •
a necessidade de decretar-se uma lei de reorganização da justiça militar.
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Relação dos documentos de pr ojectos e
pareceres apresentados na sessão de 1910 e
que se acham no Archivo

Documentos ele projectos
~
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ASSUMPTO

11

Autoriza o Governo a conc ~der ao machinista da Estrada de Ferro Central
do Brazil, Cícero Martins Corr·êa, um anno de licença com ordenado,
para tratar de sua saude.

22

Concede um anno de licença., com ordenado, ao 2" escriptura.rio da Alfandegado Rio Grande do Sul, Auto da Silveira Fontes, para tratamento
de sau.le. (Do Senado).

25

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fa:~~enda o
credito extraordinario de 775 640, para occorrer ao pagamento devido
a Ft•ancisco Alves Rollo, em virtude de sentença judiciaria..

26

Autoriza o Presidente da Republicll a abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito extraordinario de 7:100$, para pagamento
dos vencimentos do procurador criminal na secçã.o do Districto Federal, de 25 de fevereiro a 31 de dezembro de 1910.

27

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio o credito supplementar de 2.600:000$, á verba
n. 11, do art. 29 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, para o
serviço de recenseamento geral da população da Republica.

2'7 O Emenda do Senado ao projecto o. 27 B, deste anno, da Camara dos Deputados, que autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da.
Agricultura, Industria e Commercio o credito supplementar de
2.600:000 ., á. verba o. ll do art. 29 da lei o. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909, .r;ara o serviço de recenseamento geral da população do.
Republica.
28

Proroga a actual sessão legislativa até 3 de outubro do corrente anno.

29

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o
credito supplementar de 276:655$800, sendo a quantia de 18:373$200
á primeira; 149:969$100 á quinta; 106:526$ á sexta e 1:787$500 á
setlma, verbas do art. 11 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909,
para pagamento de salal'ios aos operarias do Ministerio da. Guerra.

30

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça os
creditas de l :226$, supplementar á verba 18a e de 4:927$500, supplementar á verba 31, do art. 2" da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de
1909, afim de attender ao P'tgamento dos salarios dos operarias das
offi.cinas do Archivo Publico e Bibliotheca Nacional.

31

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Viação ~
Obras Publicas o credito extraordinario de 25:000$ para pagamento a
CompanhiaLithographica Hartma.nn &: Reichenbach, de S. Paulo.

32

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito supplementar d.e 1.20:000$, par~ pagament~
das obras de reparação e segurança do edtftcw onde funccwna o Inst1•
tuto Nacional de Musica.
23

-
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18 Concede ao deputado pelo Estado do Maranhão, Dunshee de Abranches,
30 dias de licença.
19 Reconhece Deputado pelo Jo districto do Estado de Minas Geraes, o
Dr. Antonio Augusto de Lima, na vaga aberta pela renuncia do
Dr. Bernardo Pin to Monteiro.
20 Concede ao Sr. Deputado José de Medeiros e Albuquerque, quatro mezes
de licença, para. ausentar-se do paiz.
22 Indefere o requerimento em que o 1° sargento amanuense archivista do
2° batalhão de artilharia, José Olyntho Xavier dos Reis, solicita sua
reforma no posto de 2° tenente do Exercito.
23 Indefere o requerimento de Desiderio Pinto Machado, carteiro de l a classe
da Administração dos Correios do Districto Federal, pedindo pagamento da graili.ficação addicional de 30 % .
I

24 Opina pelo archivamento do requerimento de Oliveira, Lima & Corop . ,
negociantes em Maceió, pedindo restituição de direitos que pagaram
a mais, por erro de calculo.
25 Indefere o requerimento de D. Adelia Simões Valladares, pedindo relevação de prescripção para perceber o montepio a que se julga com
direito.
2ô P1•opõe que os funccionarios da Secr~taria da Camara dos Deputados, que
contarem mais de 10, 15, 20 e 25 annos de serviço publico, quer na
mesma secretaria, quer em outra repartiçã o publica federal, tenham
direito, respectiv11-mente, a uma gratificação add.icional de 10, 15,
20, 25 e 30 % , em seus vencimentos ; cofl parecer da Commissão de
Finanças.
\
27 Reconhece Deputado pelo lo districto do Est ado tio Ceará,, o tenente-coronel
Thomaz Cavalcante de Albuquerque.
28 Indefere o requerime!lto em que Joaquim Marinho da Silva e Oliveira,
ex-ofilcial da suQ-administra.çã.o dos Correios de Uberaba., pede ao
Congresso permissão para continuar a contribuir para o montepio dos
funccionarios pubFcos.
29 Conc~de ao Sr. De-eutado Joaquim Antonio da Cruz, quatro mezes de
llceoça, para retirar-se desta Capital.
30 Indefere o requerimento em que o ex-almoxarife da Estrada de Ferro
Centr'!-1 do Brazil, Antonio Angelo Pedroso, pede pagamento da
quantia de 5:540$, de vencimentos a que se julga com direito.
31 Manda adia~, sel_!l embargo da execução provisoria do Co digo Criminal,
~ s~a: di_Bcussao, até que venha á Camara o projecto de reorganização
JUdlciaria a que ~e refere o referido codigo ; com votos em separado
dos Srs. Teixeira de Sá e Pedro Moacyr.
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32 Indefere o requerimento de D. Maria Amalia Pinto de Mendonça, viuva
do alferes honorario do Exercito Saturnino Augusto de Mendonça,
pedindo uma pensão.
33 Indefere o requerimento de Albina Silveira da Motta Conde e sua irmã
D. Anna Silveira da Motta, filhas do falleciclo Senador José Ignacio
Silveira. da Motta, pedindo relevação de prescripção para a percepção de montepio.
34 Manda archivar a Mensagem do Governo, sobre o credito de 4.000:000$,
para um edificio destinado á Faculdade de Medicina desta Capital, por
já haver projecto neste sentido e pendente de voto da Camara.
36 Propõe que a Camara dos Deputados aguarde as providencias recommen~
dadas pelo § 2• do art. 31 da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897,
afim de pronunciar-se a respeito das contas de que se trata.
37 Manda adiar a discussão do Codigo do Processo Civil e Commercial do
Districto Federal, até que seja votada, pelo Congresso, a lei de reorganização judiciaria do mesmo districto ; com votos vencidos dos
Srs. Irineu Machado e Teixeira de Sá.
38 Indefere o requerimento em que o cidadão Alberto Alvares de Castro pede
concessão de uma estrada de ferro que, partindo do Porto Murtinho
ao rio Paraguay, vá terminar no rio Paraná.

,,

\
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4 Concede licença por tempo indeterminado ao Deputado Domingos de Souza .
Leão Gonçalves, para retirar-se do paiz.
5 Concede licença aos Srs. Deputados João Pandiá Calogeras e Germano
Hasslocher, para que possam acceitar as commissões de caracter diplomatico, que forem necessarias para a representação do Brar.il na
Quarta Conferencia Internacional Americana ; com parecer da Commissão de Constituição e Justiça, e voto em separado e emenda
additiva do Sr. Irineu Machado.
6

Concede licença para. ausentar-se do paiz ao Deputado João Lopes Ferreira
Filho.

7 Concede licença para ausentar-se do paiz ao Deputl\do Palmeira Ripper.
8 Dispensa do serviço, com todos os vencimentos do seu cargo, inclusive a
gratificação addicional, a que se refere a d<iliberação de 14 de dezembro
de 1904, o continuo da Secretaria João Leite Monteiro de Lacerda.
9 Concede quatro mezes de licença ao Deputado por Pernambuco, José Marcellino da Rosa e Silva.
10 Concede licença ao Deputado pelo Rio Grande do Norte, Eloy de Souza,
para se ausentar do paiz, por tempo indeterminado.
11 Concede licença ao Deputado pelo Districto Federal, Manoel da Motta
Monteiro Lopes, para deixar de comparecer ás sessões.
12 Concede ao Deputado por Minas Geraes José Monteiro Ribeiro Junqueira,
seis mezes de licença para tratamento de saude, fóra do paiz.
, 13 Concede licença ao Sr. Deputado Domingos Rodrigues Guimarães, para
ausentar-se desta Capital.
14 Indefere o requerimento em que o capitão-tenente da Armada, Manoel
Pacheco de Carvalho Juni.or, pede ao Congl'esso Nacional para lhe
ser contado como tempo de se t·viço effectivo militar, para todos os
effeitos, menos os pecuniarios, o tempo de commando dos navios de
linhas subvencionadas pP.la União.
15 Manda archivar a mensagem do Governo, que solicita a abertura, pelo
Ministerio da Fazenda, de um credito extraordinario da quantia de
13:470$, para pagamento a D. Luiza de Abreu Figueiredo, em virtude
de sentença. judiciaria.
16 Concede licença de dous mezes ao Deputado pelo Estado de S. Paulo,
Paulo de Moraes Barros.
17 Concede licença de dous mezes ao Deput(tdo pel~ 2• districto do Estarlo
de Pernambuco, Estacio de Albuquerque Cormbra.
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43

Concede ao 2° Congresso Nacional de Geographia, a reunir-se em 7 de
setembro proximo, em S. Paulo, e a outros que se reunirem, annualmente, em cada Estado, um auxilio de 20:000$, para publicação dos
seus trabalhos, memorias, relatot•ios annuaes, mappas, etc., e dá outras
providencias.

53

Reorganiza o quadro de pharmaceuticos do Corpo de Saude da Armada
dá. outras providencias.

54

Modifica. as tabellas de vencimentos dos officiaes do Exercito e da Armada e regula a fórma de pagamento; com pareceres e emendas das
Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças. (Do Senado).

56

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito supplementar á verba n. 23 do art. 2 da
lei n. 2.224, de 30 de dezembro de 1909, na importancia de 7:000$ para
occorrer ao pagamento do augmento dos vencimentos do juiz, procurador e sub-procurador do Juizo dos Feitos da. Saude Publica..

61

Probjbe a nomeação dos membros do Poder Judiciario Federal para cargos
ou commissão do Poder Ex~cutivo, salvo o disposto no art. 58, § 2° da
Constituição Federal. (Do Senado).

62

Autoriza o Presidente da Rep\}blica a conceder um anno de licença com
ordenado a o conferente da Alfandega do Pará, major José Olympio
Gomes.

63

Autoriza o Presidente da Repu]:>lica a conceder seis mezes de licença, com
ordenado ao estafeta dos Correios de Pernambuco Eduardo Leite da Silva.

65

Autoriza o Presidente da Rellublica a abrir ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio o credito especial de 1.500:000$, ouro, p:1ra representação do Brazil na Exposição Internacional de Turim e Roma,
em 1911. .

66

Autoriza o Presidente da Republ ica a. abrir ao Mini)Stel'io tla. Fazenda
o credito especial de 1.585':919$927, para pagamento de juros dos depositas da Caixa EconomJca e do Monte de Soccorro desta C:1pital.

e

Autoriza ? Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça. e
Negoc10s Interiores o credito de 13:908$709, supplementar á verba
n. 23 do art. 2o da lei n. 2.221, de 30 de dezembl'O de 1909.
68

Autoriza o .Presidente da RE)publica a abrir, ao Ministerio da Guerra,
o credito supplementar de 102 :512$, para pagamento dos empregados do Arsenal de Guer11a.

69

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerlo da Fezenda
o credito extraordinario de 19:383$350, para. pagamento do premio
devido aos Srs . Felismino Soares & Comp.

70

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Marinha o
'
credito de 5.000 libras ster linas, supplementar ás verb111.s l2e 27.

-
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84

Autoriza o Presidente da Republica a conceder seis mezes ele licença,
com t odos os vencimentos, ao Ministro do Supremo Tribunal, Dr. Manoel José Murtinho. (Do Senado).

87

Manda excluir da prahibiçã.o contida no art. 27 da lei n. 834 , de 30 de
dezembro de 1901, todas as repartições do Ministerio do Interior que
disponham de officinas.

89

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Neves de Oliveira Sampaio, co'nductor de trem de 4" classe da Estrada de Ferro Central do
Brazil, um anno de licença, com ordenado.

93

Releva ao ex-Deputado Federal Dr. Sylvio Romero, a prescrtpçao, em que
incorreu, á percepção da ajuda de custo, correspondent e á sessão
legislativa de 1900 e autoriza o Presidente da Republica á abertura do
necessal.'io credito.

94

Emenda do Senado ao projecto n. 169, de 1909, da Camara dos Deputados,
que declara extensiva aos medicas e pharmaceuticos que serviram nos
hospitaes e enfermarias de campanha, na guerra do Paraguay, como
voluntarios da Paria, no Exercito ou na Arma1a, a concessão do
art. 1° da lei n. 1.867, de 13 de agosto de 1907; com pareceres das
Commissões de Constituição e Justiça, Marinha e Guerra. e de Finanças . (Vide projectos ns. lll e 65 e parecer n. 11, de 1908 e 169,
de 1909.)

95

Concede um anno da licença com ordenado ao praticante dos Telegraphos
Antonio Estanisláo de Almeida e Cunha.

107 A Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores os creditas supplementar na importancia de 94:408$064 e o ex:traordinario de 187:000$,

para attender ás despezas com a Secretaria do Senado, com parecer da
Com missão de Finaoças. (Do Senado).

119 A Confere a dotação de 200:000$ ao Dr. Oswaldo Cruz, como reconhecimento
aos relevantes serviço8 prestados, e com vantagens, p;1ra o Brazil, e
autorizando o Presidente da Republica a fazer as necessarias operações de credito.
121

Dispõe que a admissão ao primeiro posto, no quadro de .veterinarios do
Exercito, seja feita mediante concurso ent1•e os candtdatos menores
de 35 anuos, e dá outras providencias.

127

Concede ao ajudante da commissão fiscal das obra >do porto do Pará! engenheiro civil João Ferreira Navarro de Andrade, um anno de licença,
com ordenado, para tratamento de saude.

129

Concede ao fiscal de vehiculos, neste districto, Alfredo Alves de Aragão,
um anno de licença, com ordenado, para tratamento de saude.

130

Regula a iniciativa dos projectos de fixação das despezas de diversos
ministerios. (Do Senado).
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133

Concede a D. Maria Carmina da Motta Tavares relevação de prescripção
para a percepção do montepio que lhe compete por morte do seu filho,
durante o período de 2 de fevereiro de 1900 a 1 de março de 1904;
exclusive.

134

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne:
gocios Interiores os creditos extraordinario de 272:575$088 para a con
clusão das obras do edificio ela Escola de Bellas Artes e supplementar
ele 30:000$ para pagamento de armazenagem de materiaes pertencentes ao Governo e recolhidos a depositos particulares.

135

Autoriza o Presidente da Republica á abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 936:241 $904, supplcmentar ás verbas 12, 13, 17, 18, e 19, do
art . 37, da lei n. 2 . 221, de 30 de dezembro de 1909.

136

Autoriza o Presidente da Republica. a abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 1 :4 6 4 ~516, supplementar á verba 5a do art. 11 da lei n. 2.221
de 30 de dezembro dã 1909 para pagamento doR vencimentos do contramestre Dario José Moreira.

137

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial de ' 677 :1657$037, ouro, para occorrer ao pagamento de
20 , 693 .267 grammas de prata, adquiridas no correr do anuo de 1909, de
accôrdo com a lei n. 2 .050, de 31 de dezembro de 1908.

138

Autoriza o Presidente d~ Republica a abrir ao ministerio do Interior o
credito de 89 : 179$228 , supplementa.r á verba« Obras», para pagamento
de despezas com as reformas e concertos de que necessitarem os tubos
da r êde da distribuição de agua ao Hospício Nacional de Alienados.

139

Autoriza o Presidente d!~> Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o cre•
dito de 481 800, supplementar á verba n. 5 do art. 11 da lei 2.221, de
30 de dezembro de 1p09, afim de occorrQr 'ao pagamento devido a Tor1
quato da Rocha Pedr ozo.

140

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Mlinisterio~, da Guerra o credito extraordinar io de 175 :220$, para p?,gamento aas despezas com
concertos effectuados na cábrea «Marechal de' J?erro».

142

Releva a prescripção em que incorreram as pensões de montepio, a que
tiverem direito D. Q. Henriqueta Ferreira dos Santos Pereira, Ange•
lica Maria Pereira fovoa, Elisa da Conceição Pereira, Henriqueta das
Dôres Pereira e An on io Jrsé Pereira Junior, por morte de seu marido
e pae Dr. Antonio osé Per eira. (Do Senado.)

143

Concede ao thesoureiro da Administração dos correios do Estado do Amazonas, José Farias qesta, um anuo de licença, com ordenado, para
tratamento de sua 13aude, onde lhe convier.
~ '

144

Concede ao 3° escripturario do Tribunal de Contas, Antonio Viçoso de Moraes Jardim, um an,no de licença , com orqeqado 1 para tratamento de
sua sauda.

I
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145

Autoriza o Presidente da Republica a con ceder ao desembargador do Tribunal de Appellação do Territorio do Acre, Dr. Eliziario Fernandes da
Silva Tavora, um anno de licença, com dous terços dos vencimentos
que percebe. (Do Senado.)

146

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao Dr. José Anastacio da
Silva Guimarães, secretario do Tribunal de Appella.ção do Territorio do
Acre, um anno de licença, com dous terços dos ven cimentos. (Do Senado.)

149

Crêa em Boulogne-sur-Mer, França, um consulado simples com os venci·
mentos da tabella em vigor, e eleva a consulado geral de 1a classe o
de 2a em Trieste. (Do Senado.)

150

Releva da prescripção em que possa ter incorrido D. Cecilia Tigre Moss,
viuva do ajudante da. Inspectoria Geral de Terras e Colonização, Alfredo Targini Moss, do seu direito ao montepio instituído por seu marido, pagas as contribuições atrazadas.

152

Fixa as forças de terra para o exercício de I9ll , e dá outras providencias.

154

Concede prorogação de licença ao administrador dos Correios do Maranhão,
Viriato Joaquim das Chagas Lemos.

155

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a José Thomaz Carneiro da
Cunha, 3° escripturario da. Alfandega do Rio do Janeiro, um anno de
licença, com ordenado ; com parecer da Com missão de Finanças.

156

Autoriza o Presidente da Republica. a conceder um anno de licença, com
ordenado, ao carteiro de 2a classe dos Correios do Estado de Pernambuco, Luiz Francisco dos Santos Fragata, com parecer da Commissão
de Finanças.

157

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Pedro Torquato Maciel,
conductor de trem de 4a classe da Estrada de Ferro Central do Brazil,
um anuo de licença, sem vencimentos, para tratar de negocias de seu
interesse.

158

Releva a pena de commisso em que incorreu o contribuinte do montepio
dos funccioas.rios publicas, Dr. Joãa Pereira de Azevedo, para o fim
de serem as suas tilhas DD. Amelia o Porcia Leopoldina de Azevedo,
admittidas á percepção da pensão que lhes couber.

160

Autoriza o Presidente da Republica a relevar o thesoureiro do papel moeda.
da Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos , da responsabilidade e pagamento da importancia total do desfalque commettido, em
1909, pelo ex-fiel Arnaldo Vieira da Camara, etc.

161

Autoriza o Presidente da Republica a subscrever 62.500 acções do Banco do
Brazil, do valor nominal de 200$ cada uma, e dá outras providencias.

162

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda., o
cl'edito supplementar de 80:000$, sendo: 30:000$ á verba 7a e 50:000$
á verba 32'1 do art . 37 da lei do orçamento vigente para o pag ::~.mento
de expediente e outras despezas do Thesouro Nacional.

p

z
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163 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o credito de 8:260$169, supplementar á verba 15 do art. 2° da lei n . 2.221 ,
de 30 de dezembro de 1909, sendo 5:137$500"para soldo e etapa ao capitão Germano Corrêa de Lima; 2:253$250 para soldo e etapa ao tenente José Ferreira Novo da Silva ; 702$ para gratificação ao tenente
Joaquim Rodrigues Fontes e 167$419 para soldo e etapa ao capitão Raymundo Pinheiro.
164 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o credito extr•aordinario de 5:613$916, para paga.mento de vencimentos ao
capitão Fernando Alves de Souza A1ão e supplementar de 6:605$496, á
verba 15a do art. 2° da lei do orçamento em vigor para pagamento ao
mesmo offl.cial em virtude de sentença judicial.
165 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
ordenado, para tratamento de saude, a Carlos rle Toledo Salles, telegraphista de 4" classe na Estação de Bello Horizonte.
166 Autoriza o President13 da Republica a abrir, ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas, o cre~ito de 570:417$479, metade ouro e metade papel
snpp1ement ar á verba 11" do art. 18 da lei do orçamento em vigo,
1
para o pagamento da illuminação publica da Capital Federal.
167 Substitutivo do Senado ao projecto n. 197 A, de 1908, da Camara dos Deputados, que autoriza o Presidente da Republica a pagar a D. Adelina
Amelia Lopes Vieira, viuva do ex-thesoureiro da Caixa ue Amortização
Antonio Arnaldo Vieira da Costa, a pensão do montepio por elle instituída, a contar da da~a do seu fallecrmento, com parecer da Commissão
de Finanças. (Vide projecto n. 197, de 1908).
168 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 881:386$606, papel, e 436$172, ouro, supplementar á verba
n . 34, do art. 37 da 1ei n. 2.221, de 30 de d~ zembro de 1909, para pagamento de di vidas de exercícios findos dos Mlnlsterl,q_s do Interior, das
Relações Exteriores, da Marinha, da Guerra, Ha Viaçao , da Fazenda e
da Agricultura.
169 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o credito especial de 2:460$, para pagamento ao Dr. Dionysio Bentes como
in ~pector do estabelecimento de alienados no Estado do Pará .
170 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça o credito de 5:355 '600, supplementar ao n. 12, do art. 2° da lei do orça.
mento, para pagamento de publicações de editaes ordenados pelo Su.
premo Tribunal Federal.
171 Determina que o substHvto de que trata o art. 1°, § 9°, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, passe a denominar-se «adjunto:~>,
e dá outras pl'ovidencias ; com parecer e emenda da Commissão de Constituição e Justiça, declaração de voto do Sr. Justiniano de Serpa e
parecer da de Finanças. (Vide projecto n . 416, de 1908) .
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172 Autoriza o Presidente da Republica a mandar contar, para todos os atreitos,
como de efl:'ectivo magisterio, o tempo em que o Dr. Augusto Brant
Paes Leme serviu como interno de I" cadeira de clínica cir urgica da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com voto vencido do Sr. Candido Motta.
174 Torna extensiva aos socios da Ca.ixa Beneficente dos Empregados da Policia

Civil, com séde nesta Capital, as faculdades de que trata. o decreto le·
gislativo n. 2.124, de 25 de outubro de l 909, com parecel' da Commissão
de Finanças .

175 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anuo de licença para tra·

tamento de saude e com dous terços dos vencimentos do seu cargo, ao
bacharel Domingos Ameríco de Carvalho, desembargador do Tríbunal
de Appellação do Territorio do Acre; com parecer da Commissão de
Finanças e emenda do Sr. Paula Ramos, rejeitada pela mesma Commissão.

178 Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerío da Agricultura,

Iudustria e Commercio, o credito es•pecial de 12:600$, ouro, para as deS·
pezas com a manutenção, no estrangeiro, durante um anuo, dos alumnos da Escola de Minas de Ouro Preto, Domingos Fleury da Rocha,
Alceu Soares de Le!lis Ferreira e Nicoclemos Felisberto de Macedo,
sendo: 4:200$ a cada um delles.

179 Approva a resolução da Terceira Conferencia Internacional Americana, ore·
ando uma Com missão Especial, que·promova a approvação da!S resoluções das conferencias americanas, e para outros fins especificados, e
autoriza o Governo a expedir regulamento para isso e a despender até
a quantia de 30:000. , papel, annualmente com o novo sorviço.
182 Autoriza o Presidente da Republica a conceder n.o bacharel Alexandre de

Chaves e Mello Ratisbona um anno de licença, com dous t erços dos vencimentos. (Do Senado).

183 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com

todos os vencimentos, ao juiz da Côrte de Appellação do Districto {<'edera!, Caetano Pinto de Miranda Montenegro; com pareceres das Commissões de Petições e Poderes e emenda da de Finanças, (Do Senado).

183

c Autoriza

o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
todos os vencimentos. ao juiz da Côrte de Appellação do Districto Fe·
deral, Caetano Pinto de Miranda Montenegro; com parecer da Commissão de Finanças.

184 Releva qualquer prescripção em qua possa ter incorrido o direito ao montepio instituído por João Alves da Silva Simas, ex-conferente da Alfandega de Santos, em favor de sua mulher D. Maria Candida da Costa
Pereira Símas, pagas as contribuições atrazadas.
186 Autoriza o Presilente da Republica a conceder um anno de licença, em
prorogação e com o respectivo ordena.do, a Geraldo Pires Ferreira
Leal, telegraphista de 2a classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, com parecer da Commissão de Finanças.
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190 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com

ordenado, ao cartorario da Delegacia Fiscal do Thesouro, no Paraná,
Eurico da Silva Faro.

191 Manda considerar

como concedida no posto de 2° tenente, com o
respectivo soldo pela. tabella consignada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, a reforma do 2° cadete, 2° sargento e tenente honorario José Vieira da. Costa, sem direito, porém, a vantagens pecuniarias anteriores á presente lei.

192 Autoriza o Presidente da. Republica a abrir ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio, o credito extraordinario de 1.200:000$, para

occorrer ás despezas com a transferencia e novas construcções, acquisição do terreno , instaUação e reparação de apparelhos no Observa.torio Nacional em local que julgar conveniente.

193 A Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, em

prorogação, com ordenado, ao secretario da Inspectoria do Arsenal
de Marinha desta Capital, Eugenio Candido da Silveira Rodrigues,
para tratamento de saude ; com parecer da Commissão de Petições
e Poderes.
I

198 Autoriza o Presideifte da Republica a abrir, ao Ministerio do Interior, o
credito de 50:0pü$, supplementar á verba n. 37;, do art. 2° da lei
n. 2.221, de 30 de de dezembro de 1909, afim de occorrer ao paga-

mento de despezas com o serviço eleitoral.

199 Prescreve os casos çle inelegibilidade para o Congresso Nacional e para a

Presidencia e Vice-Presidencia da Republica, alterando algumas das
disposições da l13i eleitoral vigente ; com parecer da Commissão de
Constituição e ~ustiça. (Do Senado,, vide projecto n. 341, de 1909).

201 Crêa um distinctivo do cargo de PreSidente da Republica; com parecer

da Commissão ~ e Constituição e Justiça. (Do enado, vide projecto
n. 463, de 1907).
\
~
\
203 Approva a Convenção concernente á permutação de encommendas postaes
entre o Brazil e a Allemanha, assignada no Rio de Janeiro a 20 de
abril de 1910, e autoriza, para sua execução, a abertura dos necessarios creditos ; com pareceres das Commissões de Diplomacia e de Fi·
m1.nças.
205 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 40:000~ , supplementar á verba n. 24, do art. 37 da lei
n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, para pagamento \(Ie ajudas de

=":": c u8to até o fim fio corrente anno.

206 Autoriza o PresidGnte da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o cre·
dito de 3:015$714, supplementar a diversas verbas orçamentarias, para

pagamento das 1espezas de salarios dos auxiliares de catalogação da
Bibliotheca Nacional e dos Operarias da Casa de Correcção.
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207 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 2;700$, para pagamento de vencimentos que competem a Agri-

gripiniano de Barros, professor do extincto A'I'senal de Guerra da Bahia
e hoje addido ao Hospital Militar daquelle Estado.

210 Manda contar, para os effeitos da aposentadoria, o tempo de serviço pu-

blico em commissão de ordem scientifica aos auxiliares de ensino a que
se refere o art. 108 do decreto n. 3.890, de l de janeiro de 1901.

214 Manda computar, para os effeitos da aposentadoria, ao engenheiro Joaquim

Carneiro de Miranda e HOI·ta, o tempo de effectivo exercício em diversos
empregos e commissões dos Ministerios da Marinha e antigo da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

215 Eleva a 100$ a pensão mensal, em cujo goso se acha D. Gabriella Ferreira

França, filha do conselheiro Ernesto Ferreira França ; com parecer
favoravel da Commissíio de Finanças. (Vide projecto n. 219, do Senado,
de 1908).

216 Estabelece uma nova tabella de vencimentos do pessoal civil dos hospitaes

do Exercito, considerando dos mesmos vencimentos dous terços como
ordenado e um terço como gratificação.

220 Manda relevar da prescripção em que incorreu o ex-Deputado Dr. João da.
Matta Machado, para que possam ser pagos, a quem de direito, não
só os subsídios devidos, como tambem a importancia da ajuda de custo
correspondente á sessão legislativa de 1894, e autoriza a abertura do
necessario credito ,
221

Crêa mais dous collegios militaJ•es, um em Porto Alegre, capital do Estado
do Rio Grande do Sul, e outro em Fortaleza, capital do Estado do
Ceará, e dá outras providencias ; com parecer e emenda da Commissão
de Finanças.

224 Fixa o subsidio do Presidente e do Vice-Presidente da Republica, no proximo
quatriennio, a decorrer de 1910 a 1914. (Do Senado).
225 A Manda declarar validos os casamentos effectuados « bona fide ~ no Estado

do Paraná, durante o período revolucionaria decorrido de maio a
junho de 1894; com parecer da Commissão de Constituição e Justiça.

241

Fixa os vencimentos dos funccionarios
e Paula Candido. (Do Senado).

dos Hospitaes de S. Sebastião

242 Considera empr•egados publicas civis, para todos os effeitos, os comman-

dantes, sargentos e guardas das Alfandegas e Mesas de Rendas da.
Republica., e dá outras providencias, com parecer da Commissão de
Constituição e Justiça

250 Concede amnistia aos insurrectos de posse dos navios da Armada segundo

indicações que estabelece. (Do Senado).

258 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Minist.erio da Gue_rra o credito de 900:000$, supplementar á verba n. 8 do art. 11, da le1 n. 2.221,
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de 30 de dezembro de 1909, afim de occorrer ao pagamento de soldos,
etapas e gratificações a offl.ciaes até o fim do corrente anuo.
261 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito de 3:723$484, supplementar á verba n. 25 do art. 2° da lei
n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, afim de occorrer ao pagamento,
até o fim do corrente anuo, das despezas com accrescimos de vencimentos a lentes, substitutos e professores da Escola Polytechnica.
262 Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito de 4:200$, ouro, afim de
occorrer á despeza com o premio de viagem confer ido pela Congregação da Faculdade de Direito do Recife ao bacharel Frederico Castello
Branco Clark; com parecer da Commissão de Finanças.
263 Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerio da Fazenda, o
credito extraordinario de 22:896$773, para paga manto dos ordenados
do porteiro da Thezouraria de Fazenda de Pernambuco Alexandre
Alves de Mendonça, no período decorrido de 9 de julho de 1891 a 8 de
agosto do corrente anuo.
264A Emendas do Senad o ao projecto da Camara dos Deputados n. 264, de 1910,
autorizando o f1residente da Republica a conceder, sem monopolio,
favores á emprefa ou ás emprezas que se organizarem, para junto das
minas ou portos de mar, explorar a indu stria siderurgica., nos termos
que determina; com pareceres das Commissões de Obras Publicas e
Finanças
265 Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas, o credito de 3.419:634$741, supplementar á verba n. 6
do art. 17 da lei p.. 2.221, de 3Q de dezembro de 1909, ,para pagamento
aos operarias, jornaleiros, dial;'ista s e trabalhadores da. Estrada de
Ferro Central dq Brasil.
I

267 Autoriza o President\3 da Republica a a-br\r, ao Ministerio da Guerra, o
credito especia~ de 300:000$ para a~quisiçãb de mobiliaria, adaptavão de predio e mais despezas com o, restab !e cimento de companhias de aprendi;z;es militares em Ouro reto, ~oyaz, Belém e Porto
Alegre.
11
268 Autoriza o President ~ da Republica a abrir, ao Ministerio da Fasenda, o
credito extraordfnario de ll: 147$128, afim de indemnizar o cofre de
orphãos de igu~l quantia pertencente aos menores Manoel e Bruno,
filhos de Manoel Joaquim de Oliveira.
272 Autoriza o Presiden~e da Republica a abrir, ao Ministevio da Agricultura,
Industria e Commercio, o credito extraordinario de 19 l: 161$953, para
attendel' ao pagiJrmento de obras e acquisição de mobilüt ~io, e o credito de 71 2:300$, supplementar ás verbas' ns. l, 2, 4, 6 e 7\ do art. 29,
da lei n. 2.221, ~e 31 de dezembro de 1909.
'' '
273 Concede ao auxiliar de escripta da Imprensa Nacional, Paulo Lins Corrêa
de Oliveira, um anuo de licença, com dous terços dos vencimentos que
percebe, para tr~,~otar de sua saude ; com parecer e emenda da Commissão de Finan~as.
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274 Manda considerar, com o soldo por inteiro, da respectiva patente, a reforma

concedida ao capitão-tenente da Armada Alvaro Augusto de Carvalho; com parecer e emenda da Commissão de Finanças.

275 Autoriza o Governo a fazer acquisição da casJ. onde nasceu Benjamin

Constant, em Nithoroy, para nella fundar a Escola Profissional de
Aprendizes Artífices do Estado do Rio de Janeiro ; com parecer contrario da Commissão de Finanças.

280 Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerio elo Interior, o
credito de 200 :000$, supplementar, para attender a.o pagamento de

despezas com as diligencias policiaes, até o fim do corrente anuo.

283 Manda contar, para todos os effeitos, ao

the~oureiro da Commissão Fiscal
das Obras do Porto do Rio de Janeiro, Gaspar do Rego Monteiro o
tempo de serviço que menciona. (Do Senado).

284 Autoriza o Presidente da Republica a

mand~r pagar ao Dr. Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada Machado e Silva Junior e outros fi lhos e unicos
herdeiros do Dr. Silva Junior os juros da móra a que foi condemnada
a Fazenda Nacional por sentença da justiça federal de S. Paulo e confirmada por accórdão do Supremo Tribunal Federal e autoriza a aber~
tura do necessario credito.

285 Orça a Receita Geral da Republica para o exercício de 1911.
286 Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerio do Interior, o
credito especial de 2.400:000$, para acquisição dos terrenos necsssa-

rios á transferencia das Colonías Agrícolas de Alienados ou fundação
de outras e autoriza igualmente a abrir o credito extraordinario que
fôr preciso para pagamento dos alugueis dos terrenos em que 5e acham
as referidas colonias.

287 Autoriza o Presidente da Republica a conceder, ao cartorario da Delegacia

Fiscal do Thesouro Nacional no Paraná, Eurico da Silva Faro, um anuo
de licença, com ordenado.

288 Autoriza o Presidente da Republica a conceder, ao escrivão da Collectoria

Federal de Páo d'Alho, no Estado de Pernambuco, José Antonio Cezar
de Vasconcellos, um anno de licença.

299 Emenda do Senado ao projecto n. 158 C, de 1908, da. Camara dos

Depu~

tados, que equipara ao penhor agrícola, para .todos os effeitos de
direito, o que fôr feito sobre gomma elastica de todo genero e sobre a
piassaba, a castanha, o cacáo de todo genero, independentes de cultivo
e replantação; e dá outras providencias. (Vide projecto n. 158 C,
de 1908).

301

Autoriza o Governo a mandar construir um sarcophago onde sejam recolhi·
dos os despojos mortaes das victimas da sublevação naval. (Do Senado).

302 Manda declarar em estado de sitio atá 30 dias, o territorio do Districto Fe·
deral e o da Comarca de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro. (Do
Senado).
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304 A Autoriza o Presidente da Republlca a conceder, em prorogaçào, um anno

de licença, com o ordenado, a Manoel Pires Ferreira Filho, conferente de 2a classe da Commissão Fiscal e Administrativa das Ob1•as do
Porto do Rio de Janeiro, para tratamento de saude; com parecer da
Com missão de Poderes. {Do Senado.)

307

Autoriza o Presidente da Republica a mandar organizar, para submetter
á approvação do Poder Legislati vo, os projectos de reforma dos Co·
digos Commercial e Penal da Republica. {Do Senado.)

309

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
ordenado, ao Dr. João Penido Burnier, inspector sa.nitario, para
tratar de sua saude. (Do Senado.)

310

Autoriza o Presidente da Republica a condeder um anno de licença, com
todos os vencimentos, para tratar da saude, ao desembargador
Ataulpho Napoles de Paiva, juiz da Côrte de Appellação do Districto
Federal. (Da Senado.)

311

Autoriza o Presidente da Republiea a considerar sem effeito a aposentadoria a Henrique Adeodato Dias Coelho, como inspector da Thesouraria Federal de Minas Geraes ; e dá outras providencias. (Do Senado.)

314

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o credito extraordinario de 4:982$145 para pagamento ao capitão João
Nepomuceno da Costa .

315

Autoriza o Presidente da Republica a abr_:ir ao Ministerio da Guerra o
credito de 67:883$8&9, supplementar para as despezas extraordinarias
feitas na fabrica de polvora do Piquete.

316

Autoriza o Presidente ~a
credito supplementar
de diarias, de julho a
rios extranumerarios

318

Autoriza o Presidente d~ Republica abrir no Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito supplementar de 245 :622$818, ouro, para o pagamento de garantia P.e juros devido á ·companhia de Estradas de Ferro
de Goyaz, até o fim de corrente exercício.

319

Autoriza o Presidente da Republica a abrtr ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordimtrio até a quantia de 68:940$, para indemnização
do valor médio de predios considerados d_a utilidade publica .

320

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o
credito de 2.972:000$, supplementar ás verbas ns. I, 2, 9, 12, 13, 18,
·22, 23,26 e 28 do lf· 14, art. 11, da lei n. 2.225, de 30 de dezembro
de 1909.

321

Approva a Convenção firmada entre o Brazil e a França, a 3 de julho de
1909, para permutlL de encommendas postaes e autoriza o Poder Executivo a abrir os necessarios Cl'editos para a sua execução; com parecer da Commissãq de Finanças.

Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o
de 175:750$, afim do occorrer ao pagamento
dezembro do corrente excercicio, a 150 operado Arsenal de Guer a do Rio de Janeiro.

-
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Autoriza o Pres~dente da Republica. a abrir ao Ministcri<;> da Via~o e
,
O.bras Publicas o credito extra.ordinario de l~:QJO$ , ouro, para
occorrer ás despezas com a r epresentação do Br~U ao Congresso
PostaJ Continental a se realizar em M;ontevi.déq.
323

Releva da prescripção em que incorreu para o effeito de podeu receberno Thesouro Nacional a diffLll'ença de seus vencimentos de ~hesou
reiro da Imprensa Nacional, no período de l de jun ho di3 1894 a 13
de setembro de 1900, o cidadão Philadélpho de Souza Castro. (Do
Senaiio).

324

Autoriza o Presidente da RepuiJ!i{)a a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito supplementar de '18 3:680$408, paPa atteoder ao pagamento
de operarias, jornaleiros e çli.ari~t a s,. de accôrdo o art. 41 d:J. lei
n. 2.221, de 3ude de:tembrod~ 1909.

326

Autor-iza o Presidente da R~publica a conceder um anno de licença, cJm
todos os vencimentos, ao·b:lollarel Nestor Meira. (E>o Senado.)

k. 327

Autoriza o Presidente da Republica a conceci~11 um anno de licença, çom
o ordenado, a Nicoláo Tolentino dos S : ~ntos, secretario da Directoria
Geral. do Serv,iço de Povoamen-to. (Dq Sena.1o .)
1

A~toriza o Pcesidente da Repu.bliç~J, a man_dar coatar ao Dr. Anton:o Aca-

Nua s, para o e!feito d,e apojleat1dpri(!., P.Or intei.ro, o tempo
em que serviu na Magistratura do Estado do Pará. (Do Senado.)

tau~s ti

330

Ma.n da substituir, p~lo de secret:J.rio, o titulq de escraven~ da ~rocuradoria
da Republica no Districto Federal; e dá outras providencias. (Do
Senado).

33~

Officio do ministro da Mal1Í:I}ha envia~do a Commissã.o de· FinanQas, Oi!
F~querimentos do contra-IJ.lJVi~~PI\8 · Guilfobel e do capi·t\io-tenenie Ma.noel José Soares.

335

r-Approva a Convenção de. 23 d~ ~gostO> d~ 1QQ6, pela. qun.l a Tenceiréli Con, ferencia Americana,, r-eu I!ida. no Rip de Jaq_eiro, adoptou em m;lteria
de Patentes de Invenção, desenhos e modelos industria.es, marças de
fabricas e commellcio, etc., e di!. outras' p~qvideQcia~.
I

A.utqriza,o Presidente ua ~~pubH~ª' a.; qoncedcr ao telegra.phista,. da Estrada
· de Ferro Central do Bra~u • .I;Qã;o Julio. Gusta:v,o Schul~. um auno de
licença, com o ordenado.
339

manda do Senado ao projec~o o. 89; C, d~ , llil06, da Camara dos Depu·
tados, concedend·o aos pharmac.euticos diploma,dos pelas· E~colas de
Pharmacia de S. Paulo, de Ouro Preto e de Pern:J.mbuco, as regalias e
direitos. decorrente!! de sqa eq_u·ip:uaQfi.Qás·Qsoela.s officiaes; com parecer
fa v ora vel da, Commi~s,ãq . d~, Ins!ll'uççii:9. Pqblica...

340

Eleva a lotaç&o da Mes111 de Rendas de Villa, N.o va, no, ESta._do <\f!
- $ergi11e, lh:i~ondo ' o n,uÍijePo El . VeOQi~antos. do·respectivo pessoal. (Do
Sf1na~o),

C·.1mara

2í-
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341

Autoriza o Gover·no a pagar <t D. Maria Ignacia de Mello Oliveira a importancia da pensão que lhe foi concedüla pelas cartas do Governo
Provisorio de 10 de dezembro de 1889 e de março de 1890 a que deixou
de receber nos annos de 1890, 189 l e 1893. (Do Senado).

3 43

Approva as convenções de arbitramento firmados em Peking, a 23 de
agosto de 1909, entre os Estauos Unidos do Bt•azil e o Imperio da
China, e em Salvador, a 3 de setembro de 1909.

344

Approva a Convenção para a permuta de encom-mendas postaes, sem
valor declarado, entre o Brazi1 e ltalia , concluída e a&signado a 19
de dezembro de 1910, e autoriza a abertura do ne ce~ sario credito;
com parecer da Commissão de Finanças.

345

Reconhecido o direito de D. Amabilia de Luz Gomes, viu va de Manoel Valer io Gomes, a receber a quantia de 4:614$329, proveniente de fornecimento de .:arnes yerdes ao 10° regimento da brigada em guarnição
no Itaquy; co'm parecer da Commissão de Finanças.

346

Concede a D. Maria de Oli veira Cruls, vi uva do Dr. Luiz Cruls, a pensão
mensal de 300~000. I
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito extraordinario de 3:258$949, para pagar a Delfim da Camara,
professor de desenho da Escola Polytecbnica, a ditferença de accrescimo de vencimentos fie 5 % , 10 % e 20 % , a que fez jús.

350

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
dous t erços de vencimentos, ao Dr. Carlos 'Jomes Rebello Horta.

354

Autoriza o Presidente d(j. Republica a conceder um anno de licença, com
todos os vencimentos, ao bacharel Cassiano Ca ndido Tavares Bastos,
juiz da Côrte de Appepação do Districtô F;~d eral ; com pareceres das
Commisaões de Petiç(j>es e Poderes e de Fin~~t cas. (Do Senado).

355

Concede uma pensão annual á viuva e aos filhos do Dr. João Barros
Cassai, com parecer da Commissã.o de FinaÕ~as favo'ravel á emenda
do Senado. (Vide prqjecto n. 223 D, de 1905.)

358

Autoriza o Presidente da Republica a dividir o littoral da Republica eni
Departamentos ou Rrefeituras, organizando os respectivos serviços
e dá outras providencias; com parecer das commissões de Marinha
e Guerra e de Finanças (Do Senado.)

359

Autoriza o Presidente da Republica a conceder, um anuo de licença, com
ordenado, a Luiz A. da Silva Soares; com pa,recer da commisr;-ão
de Finanças.
1

360

Concede, repartidamente, á viuva e filhas viuvas do Dr. Candido Barata
Ribeil·o a pensão mensal de 600$000. (Do Senado.)

361

Substituti vo do Senado ao projeoto n . 156, de 1908, da Camara dos Deputados, que véda ~ ex~radicção ~e nacionaes,. regula o processo e julgamento de braztleiros e estrangen'os, que, fora do paiz, perpetrarem
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algum dos crimes que enumera, e dá outras providencias ; com parecer da Commissão de Coastitituiçã.o e Justiça . (Vide projectos numeros 158 A, de 1905, e 323, de 1909 . )
362

Emendas do Senado ao projecto n. 54 A, de 1906, da Camara dos Deputado3, que concede varios favores aos individuas ou associações que
se propuzerem a construir casas populares, e dá outras providencias ;
com. parecer da Commissãe de Finanças e voto em separado do Sr.
Erico Coelho. (Vide projecto n. 337, de 1905.)

.366

Concede uma pensão mensal de 250$ a D. Anna Guilhermina. de Alvarenga, descendente legitima de Ignacio José de Alvarenga Peixoto.
Autoriza. o Presidente da Republica a apos e n~ar, no logar de inspector
da Alfandegado Estado da Parahyba. do Norte, com o ordenado csrrespondente ao tempo de serviço publico que fàr liquidado, o 2" escripturario da Alfandega de Manáos Julio Maximiano da Silva; com
parecer e substitutivo da Commissão de Finanças. (Vide projecto numero 30, de 1909, e 159, de 1908.)
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