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Indice dos projectos de 1909
ASSUMPTO

A

Auxilio de 100:000$ aos Estados que fü.çam exposições agro-pecuarias.
Aposentadoria de Julio Maximiano da Silva, 2° escripturario da Alfandega de Manáos.
36 Aposentadoria de Hemeterio de Miranda, secretario da Capitania do Porto
do Paraná.
44 Aposentadoria dos guardas das Alfandegas.
45
»
dos patrões, machinistas, foguistas e remadores da Marinha.
47 Alçadas dos inspectores de Alfandega (reduccão).
62 Aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Militar.
67 Acquisição da collecçã o artística de Arthur Azevedo.
77 Accôrdo com a Argentina e o Uruguay para a navegação no rio Uruguay.
89
Aposentadoria aos Medico: e Pharmaceuticos adjuntos do Exercito.
92 Aposentadoria d > Dr. Alberto Torres, ministro do Supremo Tribunal.
104
Auxilio de 15:000$ ao Coogresso de Geographia.
108
Aposentadoria do Dr. Jos~ Honorio Bezena de Menezes (revisão) .
117 Alteração da organização da Guarda Civil.
122
Aposentadoria do delegado do Thesouro em Londres.
125 Aspirantes do Exel'cito (funcções e vencimentos).
125 e
»
»
»
(gozam das vantagens d os Alferes-alumnos).
126
Applicação ao preparador de hygiene Dr. João de Barros Barreto, da lei
n . 138, considernndo-o lente substituto.
128 Assistencia medico-cil'ugica aos operal'ios da Estrada de F . O. elo Brazil.
1'30 Applicação ao preparador Dr. Leonel Junior, considerando-o lente substituto.
133
Accum ulações (revogação do decr. n. 4413. )
148 Auxilio de 300:000$ , para a construcção do Club Naval.
171
Aposentadoria com todos os vencimentos, de Norberto Rodolpho de Souza,
agente de 5ª classe da Estrada de F. O. do Brazíl.
176 Arrendamento da Estrada de F. C. do Brasif.
l8fi Amanu ~nses para a secretari a do Exterior (crea mais 5 lagares.)
188 As 'ociação dos Empregados Publicos Civis (autoriza ou perrnitte a consignação aos funcc1onarios publicos. de 2 /3 de seus vencimentos á .•..... )
210 Abono de l: 000 ', a familia de official morto, para enterra.
243 Aposentadoria (autoriza a) aos lentes das Escolal' Superiores que contarem
mais de l 5 annos de exerci cio.
261
Arbitramento Geral (approva o tratado de .. com a. Bolívia e as convenções
com os Est ados-Unidos.
282 Actos de bravura declara em que ~onsiste e exclue para os effeitos legaes os
elogios collectivos.
290 .\_cademia do Commercio de Santos (declara de utilidade publica.)
290 A Academia do Comrnercio de Mioa.s Gera.es (declara de utilidade publica o
curso commercial da .... , )
290 e Academia do Commercio de Pelotas (declara officiaes os diplomas conferidos pela .... )
294
Agriculturae immigrantes (cont:!ede favores aos ... independente da organisação de Syndicatos Agrícolas .)
297 Aposentadoria a Pedro Antonio Fagundes (Revisão.)
298 Actos de bravura (manda contar) por... a promoção do Major Thomaz
Santos Filho.)
301
Associação dos Estudante.. Brasileiros (considera de utilidade publica.)
3::> 9
Acre (Territorio do) Regulamenta-o ...
15
30
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=-339 Autoriza o Governo a mandar examinar o preço da construcção de uma
estrada cujo _pagamento pede o engenheiro Gastão da Cunha Lobão.
352 Alistamento' eleitoral (Regula a composição da Junta de revisão do ....•
no Districto Federal, pa1·a o anno de 1910.
375 Agentes fiscaes no Districto Federal (eleva o n.)
378 Aposentadoria do Commnndador Francisco Bittencomt da Silva.
750 Associa ç~o dos Homens do Mar.
B

96

142

228
)!!57
258
282
346
376

Banco para emprestímos sobre predtos .
Bibliotbeca do Exercite (Reor ganisação).
Barra das Canarias (Piauby) autoriza o governo a mandar ratificar os estudôs vfllciaes rela ti. vos il.
Bibliothecarios da Escola d e Minas (eq uipara:ção de vencimentos.)
Bedeü;: da Escola de Mifias (equiparaçã o de vencirtientos.)
Bravura (actos ilc ..... ) excl11e para os e.lleitos Jegaes os elogios collectivos.)
Bibliothecarios e sub-Bi bl ioth er.ari os das faculdades de d 0 • de S. Paulo e
Reci fe (equipara os vencimento's aos ... da faculdade de Medicina do
Rio de Ja.neiro.)
Benjamin Constant (Acquisi ção da casa onde nasceu.)
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18

20
24
27
40
42

51
52
53

55
61
63
67
69

70

72

I

Contagem do temp·o aoa:ma:nrluense Alexandre Ribeiro d'Avellar.
Credito de 5: 860$ par :~ . dcvolução ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do
Amaral.
Credito para os funera:es do Dr. Atfonso Pen na.
»
de 176:500 ', ouro, ao ministerio do exterior suplementar a rubri·
ca 7" doart. 7°.
«
de 17:94ô$Oi6 para pagamento â. Companhia Mogyana.
»
de 34:802$826 pa.rà pagamento a Joã.o Baptista Rombo, ex-thesoureiro da AHandega Jo Rio d~ .Janeiro.
Capitanias dos Por·tos (re vogação do Regulamento .)
Credito ele 15: 000$, ouro, para a com missão Academica que vai a Montevidéo.
Credito para as exequias e monumento funebre do Dr . A:ffonso Penna.
Credito de 4 :360$ para a cominissã.o dos es tabelecimentos de alienados do
Estado do Amazonas.
Creditd de5:000$, para preinio ac professor Themistocles Savio; do Collegio
Militar.
Contagem de tempo para melhoria de reforma ao machista Pedro José de
Moraes.
Credito para terminação das obras do instituto·Oswaldo Cruz.
»
de 15: 9 13."759 pata pagamento a CarlosF.Campos eC.F.dé Figueiredo.
>
de 9 :074$006, para pagamento ao bacharel João Kopke.
»
de 5: 949 ·9i0, para pagamento ao commissario Carlos Eugenio
Ferreira.
Colonia Militar no Maranhão.
Credito de 4:200$ par a pensão de viagem ao Dr. Violantino de Souza.
»
para pagamento a funccionarios do Senado.
:>
de 30:000 ·para acquisição da collecção artística àe Arthur Azevedo.
))
de 50: 000$ á verba «eventuaes» do Ministerio do Interior.
>
de 61:465. '551, para pagamento ao Capitão Fernando A.deSouza Alaão.
»
de 211 :457$975, para pagamento a Joãó da Silva Tavares e outros.
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Credito de 49:560 951, para pagamento a Philadelpho de Souza. Castro.
Contagem de tempo ao Dr. Sylvio Roméro, para Jubilação.
90
»
de tempo, para a promoção á major do actual tenente-coronel
Ismael do Lago.
.
94 Credito de 5. 000$ para electrificação da Estra de F. C. do Braz1l.
98 Companhias de seguros (fiscalisação.)
104 Credito de 15: 000$ para auxilio ao Congresso de Geographia.
llO Conselho Supremo da Defesa Nacional.
115 Credito de 31 :800$ para restituição ao Dr. José Antonio de Araujo Vasconcellos,
124 Credito necessario para pagamento á officiaes e praças de marinha em serviço nos E tados do Amazonas, Pará e Matto Grosso.
135
»
de 419$999 para pagamento de gratificação ao major Liberato
Barroso.
141
»
para pagamento de vencimentos á Cyro Pedrosa.
.
144 Contagem aos officiaes da Armada para a reforma ... do tempo do Colleg10
Militar.
152 Credito de 196:000. , supplementar a «Diligencias P oliciaes)).
154
»
de 500:000$, para representação do Brazil na Exposição Universal
de Bruxellas.
163
»
de 15: 240 . 500, para; restituição á Otero Gomes & C.
164
»
supplementar de 641 :269$420 para conclusão das obras do novo
edificio da Faculdade de Dire1to do Recife.
164 C Credito de 850:000$ para conclusão das obras do «[nstituto Oswaldo Cruz».
168 Contagem de tempo a Manoel Augusto Milton, - como fiscal das Loterias
Nacionaes.
170 Contagem do tempo, para melhoria de reforma, ao capitão de fragata
mctchinista reformado João Antonio da Costa Bastos.
172 Contagem de tempo para aposentadoria, dos dias, em que Manoel José
Alves serviu em commissões no antigo Ministerio da Agricultura e
Commercio.
172 A Contagem de tempo para aposentacl0ria cl Antonio Pedro Ribeiro de Mo184
raes.
184 A Credito de 16:800$, ouro, pa.ra premios de via.gem á Luiz Estevam de
Oliveira, Leoncio Marcondes Homem de Mello e outros mais.
188 Consignação de 2/3 dos vencimentos· á «Associação dos Funcciona;rios Publicas Civis».
189 . Contagem do tempo, para reforma. ao capitão reformado A:ffonso das
Cbagas Guimarães .
191
Credito d.e 2.800:000$000 supplementar a verba Gª do art. 15 da Lei
n. 2.050 de 31 do dezembro de 1908. (Ministerio da Agricultura).
194 Credito de 19:-120$500 para pagamento ao Dr. Joã o Vieira ele Araujo.
208
»
» 3:327$200 para pag<imento á Taveira & C.
203
Collegio Militar (eleva os vencimentos elos inspectores).
206 Cheques (regu la a emissã.Ck_e circulação).
224 Credito de 270: 000$ ao Mfuisterio do Interior.
230
Cobradores da Recebedoria Federal (gozam das vantagens concedidas aof!
empregados de fazenda.
232 Caixeiros (condições cm que podem gozn.r das vantagens de sua classe.
236 Credito ele 2: 060$009 ao Mini.sterio do Interior.
·
239 - Creditos diversos supplementares pelo Ministerio do Interior, ao n. 8 do
.
art. 2° da lei 2 .050 de 31 de dezembro de 190$ .
246
Credito de 12:445$584 ao Ministerio da Fazenda. para pagamento devido
á Sebastião Antonio de Carvalho.
73
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247
248
260
264
265
266
267
z fi9

270
271

273
276
277
286
288

289
291
295
297

300
304
30
313
316
317
325
326
332
~ 33

338
340
341

Credito de 72:566$903, ouro e 705:300 ~'349, papel, ao Ministerio da Fazenda, para pagamento de exercicios findos.
Credito de ti5:580 '260 ao Minist erio do Interior para pagamento aos operarias que traba lharam no Hospital Paula Camlido.
Corpo de Saude do Exercito (preferencia na escolha p ara os candidatos
ao p r imeiro pos to no qu a dro do)
Credito de 71 6 :607$920 ao Mi nisterio da Guerra, supplementar ao
art. 12 § 11 da Lei 2. 050 de 31 de dezembro de 1908.
Credito de 301 $030 para p tigamento á Joaquim .José Martins .
Credito de 262$940 para. pag-amento á Veneravel Ordem do N. S. do
Rozario .
Credi to de 30:000 · ao Ministerio da Agricultura, para subvencionar o
Museu Commercial.
Contagem de tempo pa ra o Bacharel José Gomes Coimbra.
Credito de 9:720 ·t63 para execuçã.o de deliberações, ao Senado .
Credito a grícola (garantia de juros para os capitae ; empregados na fun.
dação de Bancos de).
Credi t o de 120 :000$ , metade ouro, metade papel, supplementar á verba
«Illuminação Publica» .
Credito de 2.000:000 , ao Ministerio da Agricultura, papel, e 20Cl:OOO$ ,
ouro, para liquidação de contas da Exposição Nacional.
Credito de 85: 954$750, sendo 11: 954$750 ao Ministerio da Fazenda e
73:372$364 ao ministerio da Just iça para pagamentos e.lfectuados no
Alto Juruá pelo general Thaumaturgo de Azevedo.
Contagem de tempo para t odos os effeitos á Ra ul Tolentino d e Souza.
»
» tempo para melhoria de montepio á Antonio Ferreira de
Carvalho.
Credito de 153: 495$187 para retribuição de impostos aos desembargadores Agostinho de Carvalho Dias Lima e outros.
Congresso Medico de Bello Horizonte (concede ao ... o auxilio de
150: 000 '000).
Credito de 193:799$234 para pagamento a os guardas da Alfandega João
Luiz . Vojel e outros .
Contagem de tempo á Pedro Antonio Fagundes, para revisão do processo de sua aposentadoria.
Consul Geral no Egypto dá ao ... o caracter de a.gente politico ou diplomatico).
Credito de 200:000$ para representação do Brazil na Exposição Univ!'!rsal
dg Turim.
Cáes do Porto do Rio de Janeiro (autoriza o governo á arrendar ... só
depois de administrai-o provisoriamente).
Credito de 384:000 ·para a conclusão das Obras da Bibliotheca Nacional.
»
» 100 :000 · para as despezas de r ecepção e hospedagem e visitas
de estra ngeir os.
Cr edito de 4 :200$, ouro, para premio de viagem ao Dr. Domingos Fleury
Rocha .
Contagem de tempo á Jacyntho Cecilio da Silva Simas.
Credito de 42. 621 $327, devido aos pa t1•ões-móres.
Credi to de 5:719 906 para pagamento â D. Marinha. de Ab1•eu e
Silva
Creaito de 35: 104 219, p ara p ag-amento á Veríssimo Ricardo Vieira.
Conselho Municipal da Capital Federal (dá. nova organização ao .• ; )
Credito de 300 :000$ para o serviço eleitoral.
Casos de in elogibi lid<J.de (prescreve os casos de ... )
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349
350
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356
360
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372
373
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380

Credito ao Ministerio da Guerra de 154:334$608, supplementar á verba 15,
n. 26 art. 12 da lei orçamentaria.
Credito ao Ministerio da Justiça de 130:042~386 supplementar ao n. 20
do art . 2º da lei orçamentaria :
Credito ao Ministerio da Viaçã.o de 60:000$000 supplementar ao n. 20 do
art. 2° da lei orçamentaria.
Credito de 364:559$143 para pagamentos de juros á E. F. Sorocabana.
»
» 608:4li~728 ao Ministerio da Guerra supplementar á verba .
«Material» dà lei do orçamento.
Credito de 360:000$ ao Ministerio da Justiça supplementar ao n. 21, art.
2°, lei do orçamento.
Caoaoéa (crea. uma meza de rendas federaes em ... )
Credito de 1 :526$ ao Ministerio da Fazenda, para restituição ao bacharel
João Kopke .
Credito de 32:063$136 para pagamento a Francisco de Paula Dias
N~~o.
'
Credito de 40: 193.'440 para pagamento a Eduardo Horn & C., Melchiades
& c .. e outros.
Casa. onde nasceu Benjamin C:mstant ( Acquisição da ... )
Credito de 75 :000 ao Ministerio da Agricultura (supplementar á verba 5°
da lei n . 2 .050 de 31 de dezembro de 1908) .
D

32
122

l 90
229
255
259
302
305
369

Dispensa de men salidade á$ sociedades de i.iro que pertencerem á Confederação.
Delegacia do Thesouro em Londres.
»
»
»
no Amazonas (regula o numero, classe, vencimentos
do pessoal da .•. )
Demarcação de limites (são de caracter militar as commissões incumbidas
da ... dopaiz.)
Directoria Geral de Estatística (Vide Estatística.)
Desenho de Secção Technlca da Repartição dos Telegraphos (desmembra este
serviço para constituir uma secção á parte.)
Datas annniversarias (manda o Governo promover festas populares em
diversas ... nacionaes.)
.
Despachantes Geraes da Alfandega (Determina, que os ... sejam no,meados
pelo Ministro da Fazenda.)
Dentista (crêa o logar de ... no Instituto Benjamin Constant.)
E

15
26
29
49
56
04
103
103
127
148
176
201.

Exposições agro-pecuarias (auxilio de 100: 000$000 o.os Estados.)
Escrivães (provimento da serventia .)
Estradas de ferro (responsabilidade civil.)
Elevação da taxa da tarifa.
·
U:xames de madureza (isenção .)
Electriftcação da Central.
Estatística (sujeita ao Ministerio da Justiça a Repartição de . .• )
Escola de Minas (sujeita ao Ministerio da Justiça a ... )
Ensino publico (fücalização.)
·
Edificio dô Club Naval (auxilio de 300:000$.)
E. F. G. do Brazil (arrenda,mento da .•. )
Eleições municipaes (adia pa,ra o l 0 domi.ngo de abril. .. ~
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207
210

233
252

253
257
258

278

281

283
304
306
307
319

323
337

358

368

Escola Militar (Autoriza pagamento a 34 alumnos da extincta ..• de 23 de
agosto de 1905 a 14 de março de 1900 .)
Enterro (Abono de 1 :000$ para fam ilia de official morto para ... )
Estrada de Ferro Central do Brazíl (Autoriza o Governo a; promulgar novo
regula mento á ... )
Estatística (Equipara os vencimentos dos funccionarios da Directoria Geral
de ... aos dos das Secretarias de Estado.)
Escola Modelo de Aprendizes Marinheiros no Rio Grande do Sul (Autoriza o
Governo a dispender até a quantia de 300:000$ na. construcção de
uma •.• )
Escola de Minas de Ouro Pret o (equipara os vencimentos do bibliothecario
da ... aos do funccionario de egua l catego ria das ou tras Escolas Superiores.)
Escola de Minas (equipara os vencimentos dos bedeis tia ... aos dos
outros funccionarios . de ig ual categoria das E colas uperiGres.)
Eggotos de Nictheroy (despacho livre de impostos de importação para construcção dos ... )
Estrada de Ferro Lorena (a utoriza. o prolognamento de seus trilhos até
Itajubá. )
·
Escolas Agronomicas (crêa u·ma nacional e manda subvencionar outras
estaduaes.)
Exposição Internacional de Turim (credito para a representação do Brazil
na ... )
Ensino Nacional Agrícola e Veterinario (institue o ... )
Empregados de confiança do Ministerio da Fazenda. (determina que tanham
gratificação a ddicional diversos ... )
l~mprega dos em commissão (favorns concedidos aos ... )
Extradição de nacionaes, julgamento de brazileiros e estrangeiros, que commetterern delictos no estrangeiro.
·
Equiparação de vencimento dof: patrões, machin istas e foguistas do departamento da Guerra, aos do3 funccionarios de igual <;a,tegoria do Arsenal
de MJ.rinh a do Rio .
EJ . F. Central do Brazil (crêa na .. . ma is um logá:r de in:;ps ctor de tracção.)
Engenheiros Geographos (considera .. . os a lurnnos que concluírem o curso
do Estado Maior . )
F

6

33
34

59
82
98
107
116

117

121

127

175
179

231
262

272

Funeraes do Dr :-Affonso Pen na.
Fixação das forças de terra para 1910.
Fixação da força nava l para 1910.
Fieis de armazern da Alfandega (promoção dos ajudantes.)
Ferro (con cede favores á industria do • .. )
Fiscalizaçã.o das companhias de seguro.
Florestas (conservação das ... pela prohibição de lenha como combustível.)
Favores do decreto 1687 ao ex-1° tenente Luiz de Panla i\ fascarenhas.
Fiscaes da Gnarda Civil.
Fieis do Thesoureiro da Alfandega do Rio de Janeiro.
Fiscalização do ensino pu blico .
Força Policial (relações de hierarchia da ... e a chefia de Policia . )
Força Policial (extingue a ... )
Faculdade de Medicina do Rio de .Taneiro (crêa mais um assistente de
clinica psychia trica . . . )
'
Fixa as despezas do Ministerio da Justiça e Interior .
» >
»
~
»
» Marir.d1a;

XI
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302
311
319

32Q

Festas populares (em dias de datas nac:ionaes.)
Fixa a despeza do Miuisterio da Viaçã o e Obras Publicas.
Funccionarios em cotnmissfio coin inais dê 12 annos, considerados com as
mesmu,s garantias dos fuocciooari os da Repubiica . )
Fixa a despeza par&. o Ministerio da Marinha, para 1910 . (bis)
G

31
9R
138
155

. 219
232
271

294
309

339

Guarda Nacional (mobilização e útilização.)
.
Cfai'antias ele :juros a bancos para emprestimos sobre prodios.
Gratificação de 40 º/ 0 ao coinmándante, sargentos e guardas da Alfandega de
Manáos .
Gratificação de 20 °/ 0 aos funccionarios da União em Matto Grosso.
Guarda tnór (crêa o log-ar de . .. na Alfandega do Rio Grande do Norte.)
Guarda-livros (concli~õe s em que podem goza r das vantagens dos de sua.
cl a~ se.)

Garantia de juros pftra execuçã o da lei n. l. 782 de 28 de novembro de 1907.
(projecto Cardoso de \.lmeidà.) .
.
.
.
Fa vores da lei n. 2. ü49 de 31 de de zembro ele 1908, exten sivos a imm1g rantes e a g ricultores, independente da organiza ção de Synclicatos
Agricolás.
Generaes A. A. da F. Menna Barreto e Dyonisio Cerqueira (manda. incluir
os ... no quadro effectivo dos generaes d.e Brigada.)
Gastãu da Cunha Lobão (autoriz;1 o Governo a m a ndar examinar por pr9fissionaes de sua confiança, a Estradu, cujo pagam:mto pede o engenheiro ..•
I -I

38
102
109

151

245
3Iõ

Hospital para tuberculoSO"s .
Hymno Nacional (mudança de l etra.)
Honorario de Advogados .
Habilitação dos h erdeiros dos officiaes do Exei•cito e Armada, para pensões.
Henrique G. Dal Verne.
:
Hospedes estràn geiros (v erba para hosp edagem.)

í
Iseoção de direítos (regula).
Instituto Oswaldo c'ruz (terminação das obras).
48
Isenção elo sal de Ca diz.
76
»
de impostos ào sal nacional.
79
Imposto ele industria e profissl.ies (o pagameúto das licoJw as á Municipalid ade).
,
80 Isenção de impostos aeluaneirbs ao material p a ra exploração de carvão
nacional.
82 Industria siderurgica (favores).
156 Impede de advogar os congressistas e fui1cciooa1•ios publicas.
162 Inclusão elo tenente-coronel José da Silva ;Braga no quadro dos professores
ou substitutm; vitalicios da extincta Escola Militar.
256 Industria Pastoril (crêa uma secção de .... no Miaist erio da Ag1•icultura.)
2 10 B Instituto Polytechoico de Juiz rle Fóra (declara. de utilidade publica o .... )
294 Imn'ligrantes e agricultores (concede aos •.. os favores de ~ 2049 independente de Sin.dicatos Agricolas)»
336 Isenção de direitos para o mat erial importado para os esgotos de Ni<ítb.eroy .'
19
42
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341
346

358
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Inelegibilidade (prescreve 0.3 casos de ... )
Instituto dos Surdos-Mudos. (crêa o logar de odontologista no ... )
Inspector de tracção na E. de F . Central do Brazil (crêa mais um lagar
do .. ,)
J

ll6
161
223

354

.José Carlos de Carvalho.
Jógos de azar (con sidera lícitos os ... )
Jornaleiros (manda o governo organizar uma relação de opera.rios e .•.
das ofilcinas da União, com mais de cinco annos.)
Justiça Militar (reorganiza a ..• )
L

7
8

14

21
22

28

54
64

66

68
71

75
78

84

85

88
91

95
99
100
105
106

112
113

114

116

150

Licença á Auto da Silveira Fortes, 20 escripturario da Alfandega do Rio
Grande.
Licença á Tl1omaz da Silva Ramos, amanuense da Contabilidade àe Marinha.
»
á Hermita de Bai-ro, Pimentel, guarda-mór da Alfandega. de Porto
Aleg re.
»
a o Dr. João Rodrigues do Lago, juiz de direito do Acre.
»
á Hernani de Oliveira Santos, praticante dos Correios.
»
á Francisco Xavier da Costa, conferente da Alfandega de Manáos.
Legação na Naruega e Dinamarca (creação de uma).
Licença á Alfredo Rigaud, professor da Escola de Aprendizes da Bahia.
»
ao Dezembargador Alberto Augusto Diniz (do Acre).
»
á Jnlio Maximi:wo da Silva, 2° escripturario da Alfandega de Ma náos.
»
á Hercu lano de Mendonça Cunha, amanueose da Secreta.ria do
Exterior.
Liga Marítima Brazileira.
Linha de navegação entre Rio de Janeiro e Manáos .
Licença ao iospector sanita.rio Dr . Antonio Monteiro Barbosa da Silva.
»
a.o official da Secretaria de .J usti ça, José Bonifacio de Almeida
alles.
Leiloeiros (reorganização da classe).
Licença á Ovídio Saraiva de Carvalho, thesoureiro da Caixa de Amortização.
Licença em prorogação á João José Fernandes da Silva Sobrinho, Director
de Secção da Viação.
Licença á José Ribeiro da Silva, carteiro do Districto Federal.
»
á Viriato Joaquim das Chu.gas Lemos, administrador dos Correios
do Maranhão.
»
á Delphim i unes Pereira, thesoureiro dos Correios do Maranhão.
»
á Luiz Francisco dos Santos Fragata, carteiro dos Correios de
Pernambuco.
»
á Joaquim Mendonça Filho, bibliothecario da Faculdade · de Direito
de S . Paulo.
»
á Antonio Joaquim de Moraes, escripturario da E. F. Central do
Brazil.
»
a.o Dr. Carlos Seba::;tião Nogueira Pinto, medico da Saúde Publica.
Luiz Paula Mascarenhas (torn a extensivos ao ox-1° tenente ..• os favores
d.o decreto 1687 de 13 de agosto de 1907).
Licença a Manoel Pires Ferreira Filho, conferente· das Obras do Porto,
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z

158
160
174
177
180
182
183
185
193
197
198
199
200
202
209
212
213
214
215
216
217
225
226
227
249
2..'11
263
274
284
285
293
299
321
328
329
342
344
362
365
367

Licença á Manoel Ernesto de Araujo, conductor da E. F. Central do Ilrazil.
»
á Erigido Augusto Grana, 2° escripturio da Alfandega de Manáos.
Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar, (reorganização).
Licença á Tiburcio Ferreira Dia" agente de segurança publica.
>
»Gustavo Aifonso Farn eze, juiz seccional do Acre.
»
» Joaquim Theotonio Soares de A vellar Junior, prt\ticante dos Correios de Pernambuco, (um anuo em prorogaçáo).
»
» José Antonio de Figueiredo, continuo da Bibliot heca Nacional,
(um anno).
»
»Luiz Machado Magalhães, capitão; (um anno).
..,,
» Geraldo Alves Portella, fiel da Alfandega da Bahia.
»
ao Dr. João Nery (inspector da Saúde publica).
»
» Dl'. Samuel da Gama e Costa Mac-Dowel, lente dêt faculdade de
Direito do Recife, sem vencimento. (prorogação de ... )
»
á Hermeto Lima (um anno) do gabinete de Identificação}~
»
de um anno á Francisco de Assis Chagas, praticante dos Correios
do Amazonas.
Leopoldina Railway Comp, (concede prolongamento dos trilhos e linhas até
o cães, da Estação de S. Francisco Xavier).
Licença de seis mezes ao Dr • .Julio Afrauio Peixoto.
»
» »
»
» Dr. Ulysses Vianna Filho.
»
» 90
dias á Antonio .José Victor de Senna.
»
» um anno ao Mon ·enhor Vicente G. Macahyba.
»
» »
»
á Lindolpho Dias França.
»
» »
» » Eduardo José Monteiro Torres.
»
» » »
» Manoel Sauterre Guimar ães.
»
~, »
» 2° tenente do exercito Francisco das Chagas Pinto
Monteiro.
»
i>
»
»
» Antonio Dias Pa.es Leme Sobrinho.
»
» »
»
» Alípio Napoleão Serpa Filho.
»
» »
»
ao Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo.
»
» »
» » Dr. Orla ndo M. Roças.
»
» »
»
» procurador da Republica em Matto- Grosso.
»
» »
» » em prorogação, ao Dr. Alfredo de Barros Oliveira
Lima.
~)
» »
»
á Joaquim A. Teixeira Nunes.
»
» »
»
» Geraldo Pires Ferreira Leal.
»
n
»
»
» Joce1yn Cardoso de Menezes e Souza.
»
ao Dr. Engard Novaes de Carvalho.
»
» Dr. Hermínio Francisco do Espírito Santo.
»
» Dr. Cassio Barbosa de Rezende.
»
» Bacharel Thomaz ele Lemos Duarte.
»
» Dr. Manoel Baptista Esteves de Souza.
»
» Dr. João Pedro Belfort Vieira, Ministro do Supremo Tribunal
Federal.
»
» Dr. Pedro Severiano de Magalhã es.
»
» Dr. Antonio Pacheco Leão.
»
» Dr. Eugenia Hussak.
M

81
• 87
103

Marinha mercante (organização).
Montepio de D. Adelaide Amelia Lopes Vjeira..
Museu Nq.cional (sujeita ao Minister10 da Justiça o •.. )

XIV
o

~

::.1

ASSUMPTO

118
131
157
169

Meio soldo ás viuvas e filhos dos voluntarios da patria.
Moeda falsa, peculato e falsificação.
Marechaes do exercito (restabelec~mento do posto).
Medicos que serviram nos hospitaes e enfermarias na guerra do Paraguay,
(declara extensiva aos ... a concessão da lei n. 1867, de 13 de agosto ·
de 1907).
Museu Nacional (autoriza o governo a dar nova organização ao .•• ).
Morro do Castello (exploração das galerias do).
·
Medicos de saúde Llo exercito (preferencia para escolha dos candidatos para
o 1° posto dos diversos quadros do corpo de saúde dos ... ).
Melhoria de reforma do tenente João Christino Ferreira de Carvalho.
Medico oculista do corpo de Bombeiros (eliwa os vencimentos do •.. ).
Maternidade do Rio de Janeiro (eleva a 150:000$ a pensão annual á •.. ).
Mesas de H.endas em Cananéa (crê:i. uma ... ) •
»
~
»
» Ubatuba, s. Sebastião e Iguape, em S. Paulo.

~

~

218
245
260
275
303
348
360
377

N

17
44
78
278
296

Navegação Marititma e Fluvial (regula a ... ).
Nomeação dos guardas das alfandegas.
Navegação entre Rio de Janeiro e Manáos.
Nictheroy (despácho livre de importação para o material importado pela
Municipalidade de ... para construqção de seus esgotos).
Navios estrangeiros (es~abelece fc,1,vore13 e obrig~ções para os ... ).

o
57
81
103
146

223
~

235
262
272

311
320
331
335
345

Officiaes do Exercito e da Armada, ou empregados civis mol'tos na construcção
das linhas telegraphicas de j'.1atto-Grosso ao Açre. (Considera como
mortos em campanha,).
Organização lia Marinha Mercante e Commercio Marítimo.
Observatorio Ast1!onomico (sujeita o ... ao 1\1.inisterio do Interior.)
Orçamento do Exterior.
Operarios (manda o Governo organizar uma relação de .•. e jornaleiros das
ofilcinas da União, com mais de cinco annos de serviço).
Orça a receita geral da Repi.iblica.
Orçamento do do Interior.
>
marinha.
>
da Via{•ão.
»
da Guerra.
»
da Agricultura.
»
da Fazen<la .
Otologista (crêa o lugar de ... no Instituto dos Surdos-Mudos).
p

23

26
39
46
50
58
61
90

Promoção de alferes-alumnos e aspirantes a 2º' tenentes de artilhar.ia.
Provimento da ser·ventia vitalícia dos cargos de escrivães.
Pensão de 500$ á viuva do almirante Eliziario Barboza.
Percepção de diárias aos operarios das offi.cinas do Estado.
Promoção dos funccionarios publicoi:i da. União.
Pensão a D. Carolina Pinheiro Bandeira de Mello.
Premio de viagem ao Dr. Violantino dos Santos.
Promoção á majol' do a.ctual tenente-coronel Ismael do Lago.

XV

ASSUMPTO

93
102

103
107
111

123
124
131
134
143
156
162
178
184
196

204
205
207
292

241
255
268
29.2

298
308
318

323

347
348

361
377
382

1
2
5

13

Pagamento de vencimentos a Antonio Bento d'Oliveira, escrevente do Ar·
senal de Guerra da Bahia.
Premio para a mudança da letra do Hymno Nacional.
Passagem de repartição para o Ministerio do Interior.
Prohibição do uso da lenha nas machinas de na vagação interior e d,e Estradas
de Ferro.
·
Promoção dos officiaes do exercito e da armada envolvido,s em pro.c esso.
P1;orogação da sessão até 2 de outubro.
Pagamento de vantagens ~ officiaes e praças de marinha que serviram no
Amazonas, Pará e Matto Grosso.
Peculato, moeda falsa e falsificação (repressão do ... ).
Pensão de 36$ á D. Joanna Ignacia de A. Maciel.
»
á D. Joaquina de Araujo Torreão (76 ').
Prohibição aos congressistas e funccionarios publicas de exercerem a ad·
vocacia.
Professor ou substituto vitalício (considera •.• o tenente-coronel José da
Silva Braga). (Rejeitada uma emenda da Camara a este projecto do
Senado).
Prorogação da sessão até 2 de novembro.
Premio:;; de viagem (credito de 16:800$, para ... a.os Drs. Luiz Estavam de
Oliveira, Leoncio Marcondes Homem de Mello e outros).
Promoção (regula a ... por estudos aos postos de 1° tenente e capitão).
Pensão de 70$ ao sargento reformado Onofre Gonçalves Marins (emenda do
Senado ao projecto que concede).
Pensão de 30$ a D. Maria de Castro Menna Barreto.
Pagamento devido á 34 alumnos da extincta Escola Militar.
Prepostos de casas commerciaes (condições em que podem gozar das vantagens de sua classe).
Premias de 100:000$ . cada um, para os descobridores da cura da morphéa,
do cancro e da syphilis.
Prorogação na sessão até 2 de dezembro.
Proqurador de secção do Districto Federal (crêa mais um logar).
Porteiro da E. Polytechnica (divisão dos vencimentos do ..• igual a dos
do pessoal da bibliotheca).
Promoção do major Thomaz dos Santos Filho (manda. contar por actos de
de bravura a ... ).
Porto do Rio de janeiro (exploração do),
Proroga novamente a sessão até 31 de dezembro.
Processo e julgamento de brazileiros e estrangeiros, qu~ commetterem delfotos no Braúl.
Pensão de l :800$ annuaes á viuva e fil)los 1µenores do Dr. Anysio de
Abreu.
Pensão de 160 : 000$, ('1) annuaes á Maternidade do Rio de Janeiro.
Pensão de 100$ mensaes á D. Maria da Purificação do Nascimento.
Postos Fiscaes em Guaraguatuba e Villa-Bell;i., em S. Paulo.
Premio de viagem á D. Oly11tha Braga·.

Relevação de prescripção ao tenente Conrado Muller de Camp os .
»
>
»
a D. Antonia Eugenia P. de Mello.
Reorganização dos Correios da Repu)>lica.
Revogação do Regulamento das Capitanias dos Portos.
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· 16
17
19
29
35
37
40
41
47
74

75

88

97
101
122
131
133
134
137
139
140
142
147
149
153
157
159
166
173
174
192

195

221

230
237

238

240
244
275
279

280

287
297
312

Reforma do vice-almirante Antonio Luiz Von-Hoonholtz.
Regula o serviço de navegação maritima e fluvial.
»
a isenção de direitos.
>
» responsabilidade civil da·s Estradas de Ferro.
Reforma dos officiaes do Exercito e Armada na effectividade do posto.
Reconhecimento de firmas dos tabelliães pelos escrivães dos juízes federaes.
Reforma do machinista Pedro José de Moraes.
»
do Thesouro Nacional e outras repartições de Fazenda.
Reducção da alçada dos inspectores de Alfandega.
Relevação de prescripção á D. Maria da Gloria Almeida Rocha, para receber
montepio.
Reconhecimento da Liga Marítima como instituição de utilidade nacional.
Reorganização da classe dos leiloeiros.
Restabelecimento de vantagens e direitos dos inferiores da armada.
Relevação de prescripção em que incorreram a viuva e filhos do conselheiro·
Cerqueira Pinto .
Reorganização da delegacia do Thesouro em Londres.
Repressão dos crimes de peculato. moeda falsa e falsificação.
Revogação do decreto n. 44 B (sobre accumulações).
Reversão de pensão á D. Joaona I. de Araujo Maciel.
»
ao serviço acti vo do exercito do alferes Joaquim Manoel Carneiro
da Cunha.
Relevação de prescripção a D. Rita Moreira Pint o.
»
»
»
» D. Maria Adelaide Prates.
Reorganização da Bibliotheca do Exercito.
Relevação do pagmento de 15:627$519, ao major do exercito Camillo Brandão.
Relevação de prescripção a D. D. Rosa de Arruda Pinto e Elvira de A.
Fer reira Pinto.
Relevação de prescripc;- ão a D. Emilia Lobo Machado, para receber montepio.
Restabelecimento do posto de marechal do exercito.
Reforma do sargento asylado José Fernandes Junior.
Relatorio dos Ministros de Estado (regula a apresentação).
Relevação do pagamento de 15: 027$519 ... (Vide projecto n . 147).
Reor ganiza o Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar.
Relevação da prescripção em favor de Joaquim de Oliveira Catunda.
»
de
»
a D. Francisca de Jeny Corrêa Caminha. viuva
do Dr. Antonio Ferr·eira dos Santos Caminha.
Relevação de prescripção á D. Maria Ottilia da Silva Nunes .
Recebedoria Federal (cobradores da).
Relevação de prescripção á D. Maria Eugenia de Freita Bandeira.
>
»
>.>
ao Dr. José Julio de Freitas Coutinho.
»
de pagamento de diversas quantias em favor do collector de Vassouras Manoel Francisco Berna1,des Junior.
Relevação de prescripção em favor de José Joaquim de Souza.
Reforma (melhora a ... de João Chr istino Ferreira Carvalho).
»
(
»
» ••• dos officiacs que cont arem mais de 30 a o nos de
serviço).
Relevação da prescripção em favor do anspeça!la José Carlos da Silva .
>
»
»
»
»
de Felicidade de Leivas Pinto.
Revisão de aposentadoria (do processo dn) de Pedro Antonio Fag undes, d.a
E. F. C. do Brazil.
Relevação de prescripção á D. Helena Si erra de Sá..
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314
315
334

357
364
381

Reforma do coronel Francisco Felix de Araujo (considera a ..• da data de
seu fallecimen to.)
Relevação de prescripção á D. Florinda Maria da Conceição.
»
»
»
á D. Adelaide Maria da Silva.
Rubem Tavares, chefe de secção do Ministerio da Viação, (manda pagar ao
Sr .. _ os seu; vencimentos pela tabella vigente).
Relevação de prescripção a Carlos Pinto d e Figueiredo.
Revisão da aposentadoria do engenheiro Pa.ulo Emilio Lôureiro.

Secretario do Supremo Trihunal Militar (vantagens do dec. 149).
75-C Soeiedade d~ Geographia.
.
116 Soldo vitalicio ao ex-1° tenente da armada Luiz de Paula Mascarenhas .
.»
a J_o1:1quim C. Bettarnio e José Carlos de Ca1•valho.
116-B »
120 Sub-secretario do Supremo Tribunal Militar (creação).
167
Secretarias de Estado (equipara em vencimentos os funccionarios das).
106 Secretaria do Exter:ior (creaçã o de mais cinco lagares de amanuense.s
petra a).
187 Secca nos Estados do Norte (autoriza a deRenvolver e systematizar os SP.rvi ços da).
3 27 Saútle do Exercito (reorganiza os serviços da).
030 Soldo vitalicio ao coronel João Francisco Gonçalves (concede... pela
tabella vigente)_
340
Serviço eleitoral (credito de 300: 000$ , para despe zas com o.).
25

T

43
4\:1

06

103

145

108

170

172
189

250
254
~ 59

261
~oti
~88

324

;)7\:1

Tomadas de contas ao Governo, pelo Congresso.
Taxa da tarit'u. (elevação a 15 dinheiros).
Transrerencia de immove is de uns para outros ministerios.
»
de jur1sdicção do Observatorio, Estatística e Escola de Minas
para o Minisi;erio da Jusr.iça.
Transforencia do 2º tenente Manoel de Oliveira Braga para a infantaria.
Tempo de serviço (manda contar· ... a Manoel Augusto Milton, como escrivã o
das Loteri1:1s Nacionaes).
.
.
Tempo de serviço (manda contar ao capitão de fragata, machinista João
Antonio da Costa Bastos ..• que prestou como operaria do Arsenar de
Marinba do Rio.
·
Tempo de serviçQ (manda contar para aposentadoria ao iuspector de Telegraphos de 3ª classe Manoel José ·Alves).
Temilo (couti:lgem de ... para effeito:s de retorma ao .cap.itão graduado refor.metdo Affon:so das Chagas Guimarães).
Telegraphos (Lietine a, compe•encia da União em materia de).
Tribunal de Conta:; (const1tue um corpo deliberativo e outro instructivo
no ... ).
Te legraphos (der.membra o serviço de desenho da secção technica dos .•.
1
para formar uma sub-secção á parte ).
Tratado com a Bolívia e Estados Unidos (approva o ... ).
Tempo (contagem de ... a Raul Tolentino de Souza para todos os effeitos).
»
(
»
a Antonio Ferreira de Carvalho para melhoria de montepio).
Tratado de Commercio e Navegação com a Columbia.
»
entre o Brazil e Uruguay (assignado no Rio em 30 de outubro de
1909).

s. e.
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V

12

59
60
65

97

118

119

120

rnt

1::?5

129

132
136
138
156
lt17
203
~~º

222

234
242

371
374

Vencimentos dos operarios, aprendizes e serventes do arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro.
Vagas de fieis da Alfandega do Rio (preenchimentos pelos ajudantes).
Vencimentos dos lentes e funccionarios das escolas superiores do Gymnasio.
Veto á licença de Antonio Philadelpho Pereira de Almeida, da Caixa Economica.
Vantagens e direitos dos inferiores da armada.
Voluntarios da guerra. do Paraguay (concede meio soldo pela tabella
vigente).
Vencimentos dos empregados das Secretarias de Estado.
»
»
»
do Supremo Tribunal Militar.
»
dos fieis do thesoureiro da Álfa.ndega do Rio.
»
» ai;ipirantes do exercito.
»
» preparadores do Externato Pedro II e Internato Bernardo
Vasconcellos.
Vencimentos dos empregados das differentes repartições (equiparação aos
funccionarios das Secretarias de E~tado).
Vencimentos dos preparadores, conservadot·es das escolas de artilharia, ~n·
genharia, Collegio Militar e Escola Militar do R10 GranJe do Sul.
Venc-imentos do commandante, sargentos e guardas da Alfandega de Manáos.
Vencimentos dos funccio arios da União em Matto Grosso.
»
»
»
das Secretarias de Estado (equipara os •.. ).
»
»
inspectores do Collegio Militar (eleva os ... ).
»
de empregados de repartições e lugares extinctos por elfeito de
licenças, faltas e aposentadorias (determina. que sejam os ... considera.dois 2/3 de ordenado e 1/3 de gratificação).
Vencimento::! (equipara. os ..• ·dos pretores aos dos juizes de direito do Di!ltricto Federal).
Vencir.1entos (equipara os ... da Assistencia dos Alienados aos dos funccionarios da Sa.ude Publica).
Vitaliciedade dos docentes. lente<, professores e adjunctos do ensino theo1·ico que coutarem mais de dez anoos de exercício.
Vencimentos do pagador da Delega.eia Fiscal do Rio Grande do Sul (restabelece na. quantia de 6:000$).
Vencimentos (eleva a 2:~00$ annuaes os ..• dos profesores de ensino ele·
mentar' das escalas de aprendizes marinheiros.

PROJECTOS

565

PROJECTOS DE 1909
DATA

7 maio

»

»

ASSUMPTO

ANDAMENTO

0BSERVAÇÕES

Releva a prescripção Em 7 de maio é enviado á.!>'O Senado.
em que incorreu o Gommissão de Fina.nças.ex-tenente do Exer· Em 12 de agosto vae a imcHo Conrado Muller primir o parecer da Com·,
d<' Campos, para o missão de Finanças com o fim de , remida inte- n. 1 A .-Em 25 é encerragralmente a . con- da a 2ª d:iscussão e adiada a
tribuição at:razada, votaçãp. -Eên g· de setem. continuar para o bro é approvado com di3 ....
montepio do Exer~ pensa de interstício para &
·cito na rar.ão das 3ª discussão a requeriméntry
mensalidades · cor- do, Sr. Barbosa Lima.-En't
r e s p o n d e n t e s 10: é encerrada a 3ª discusáq uelle ·posto. ·
são o adiada a vot.açã o.-Em 11 é approvada em 3ª ·
discussão a:fii m de ser envia- ·
<.lo c"t sancção.- Em 17 "
· envia.do â sancção.
Sancc ion.aclo pelo dec.
n. 2 . 105, d.e 23 de se tem br0.
de 1909. - (P ublicado a 25 .J. .
2 !Releva a prescripçio En-i 7 de maio é enviado âW,o Senado.

em que tenhn. incorrido o·direito de
D. J\ntonia Euge·
nia P e reira de
Mello á percepção
do meio soldo dei- ·
xado por· seu fin a·
do pae , o alferes
do 35° Corpo de
V o luntarias da
Patria, João Eugenio Pereira de
Mello.

Commissão de Finanças. - ·
Em 16 de agosto vae a irílprimir o parecer dessa Commissão com o n. 2 A.-Em
21 é encerrada a 2" discussão e adiada a votação.Em 28 é approvado. - Em
10 de setembro é encerrada. .
a 3ª discussão e adiada a
votação.-Em 11 é approvado em 3• discussão afim
de ser envia do ã san::ção.Em 17 é enviado á sancçã~.
Sanc cion.aclo a 24 de
setembro, por decreto numero 2. lOG, de 24 de setembro de 19J9.- (Publicad o a
28 de setembro .)

»

))

3 Concede ao amanu- E01 7 de maio é enviado ã; ·Do Senado.
ense da Secretaria Commissão de Finanças.do Supl'emo Tribu- Em 8 de julho vao a impri-

n11l Federal Alix
&ibeiro de AveUar,
o direito á contagem do tempo em
que serviu de au._
xiliar gra.tuito da
111eslI!.a ·secretaria.

mir o parecer tlessn. Commissão com o n. 3 A.

-4-

DATA

26maio

3junho

15

»

23

»

ASSUMPTO

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

4 Autoriza

Q
Poder Em. 26 de maio é enviado á Do Senado.
Executivo a man- Commissão de Finanças.dar entregar ao Em 12 de junho vae a imDr. Tiburcio Va· primir o parecer dessa Comleriano Pecegueiro mis ~ ão sob o n. 4 A.-Em
do Amaral, lente 25 entra em 2ª discussão,
da Faculdade de que é encerrada sem debate.
Medicina do Rio de -Em 26 é approvado e disJaneiro, a quantia pensado de interstício para
de 5: 860." despen- 3ª discussão, a requerimf'ndida com a publi- to do Sr. José Carlos.-Em
cação de sua obra 28 entra em 3" discussão,
- Ele m e n tos de que é encerrada sem debaC h i mica Ioorg.l.- te.- Em 30 é approvado,
ganica.
afim de se L' envia.do á san·
cção.-Em 8 de julho é enviado á sancção .
Sau.ccionado pJr decreto n. 2.08.2, de 15 de julho
de 1909.-( Piiblicado a 17. )
5 Dá nova organização Ell.1 3 de junho é julgado Do Sr. Honorio
aos Correios da Re-. objecto de deliberação e re- Gurgel.
publica.
mettido á Commissão de Finanças.
Pen.de de parecer.
6 Dete1'mina que gs fu. E1:n. 15 de junho é julgatlo Do Sl'. J. J.
nerae:; do ex-Pre
objecto de deliberação e en- Seabra.
sidento tla Hepu- via.do á Commissão de Fiblica Dr. Alfonso nanças .
Augu sto Mor eira Pende de 1:>arece.r.
Penna sejam feitos
á cm;ta do Estado e
abre p3.ra isso o
necessario credito.

7 Concede ao 'E-º escri· Em. 23 de junho vae a im· Da Commis~ão

pturarit1 da Alfandega do Rio Graude, Estado do Rio
G r a n d e do Sul,
um ano•i de licença., com ordenado,
para tratar de sua
saude onde lhe convier.

primir.-Em 26 entra em
discussão unica, que é en·
cerrada, sendo approvado e
enviado á Commissão de
Redacção. - Em 4 de ag0sto
vae a imprimir a redacção
ftnal sob o n. 7 A.-Em 9
é approvado afim de ser
enviado ao Senado.-Em 19
e enviado ao Senado.-Em 3
de setembro é enviado, .pel0
Senado, á sancção.
Sanc·~~on.ado por decreto n. 2. l 02, de 9 de setembro
de 19_0 ~. - (P ublicado a 11 .)

de Petições e
Poderes.
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8 Autoriza o Presiden- Em. 23 de junho vae a iro- Da Commissão

te da Republica a primir com parecer da Comconceder um anno missão de Finanças. - Em
de licença ao ama- 26 entra em discussão unica,
nuense da Directo- que é encerrada sem debaria Geral de Conta- te, sendo approvado e rebilidade da · Mari- mettido á Commissão de Renha, Thomazda Sil- dacção.- A 20 de outubro
vaRamos,paratra· vae a imprimir a redacção
tar de sua saude.
··final com o n. 8 A.- Approvado em 23.- Em 8 de
novembro é enviado ao Senado. -Em 22 o Senado envia á sancção.
Sa:n.ccion.ado pelo decreto n. 2 . 163, de 25 de novembro de 1909 . -(Pt,blica-

de Petições e
Poderes.

do a 27.)
9 Autoriza o Presiden- En1 25 de junho vae a im- Da Commissão
te da Republica a primir.- Em 28 entra em de Finanças.
abrir ao Ministe- 2ª discussão, que é encerrario do Exterior o da sem debate.-Em 30 é

credito de 176:500$,
ouro. supplernentar á verba 7ª do
art. 7° da lei numero 2.050, de 31
de d e z em b r o de
1908.

approrndo com dispensa de
intersticio para a 30. discussão, a requerimento do f:r.
Seabra.- Em 2 de julho é
encerrada, sem debate, a
3a. discussão e adiada a votação.-Em 13 é approvado
e enviado á Commissão de
Redacção. - Em 19 vae a
imprimir a. redacção final
com o n. 9 A.- Em 20 é
approvado.-Em 26 é enviado ao Senado. - Em 28 de
agosto o Senado envia á
sancção.
San.ccio'n.ado por decreto n. 2.091, de 31 de agosto de 1909.-( Publicado a
2 d e setemb1·0 .)

))

»

10 Autoriza o Presiden · E.rn. 25 de junho vae a im- Da Commissão
te da Republica a primir.-Em 28 entra em de Finanças.
abrir ao Ministerio 2ª discussão, que é encerrada Fazenda o cre- da sem debate.-Em 30 é
dito extraordinario approvado.-Em 3 de julho
de 17: 946IS016 para entra em 3• discussão, que
occorrer ao paga- é encerrado. sem d ebate.mento devido á Em 13 é approvado e enviaCompanhia Mogy- do á Commissão de Redaana de Estradas de cção.-Em 24 vae a impriFerro e Navega• mira redacção final com o
ção.
n. 10 A.-Em 26 é appro-
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vado.-Em 29 é remettjdoao
Senado.- Em l de setembro
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por de·
ereto n. 2. 1 00, de 9 de setembro de 1909. -(P14bliccido a 11.)

25 junho

26 »

'

25 de junho vae _a im- Da C.wmmissão
pl'imir.-Em . 3.0 entra .em: de ll:~ nanças.
·· abrir ao Miuisterio 2ª diseus, ão, que é enc01 r~
da Fazenda o cre- da sem debate.-Em 13 da
dito extraordinario julho é approvado.-Em l~
de <H:so2 ··s26 para entra em 3ª discussão que~
occorrer ao '{laga· encerrada sem debate.-Em
mento de venci- 20 é approvado e enviado á
mentas devidos a Commissão de Rcdacção . João Baptista Rom- Em 23 vae a imprimir a
bo, ex-thesoureiro redacção final com o n. 11
da Alfa.ndega do A . - Em 26 é approvado .
Rio de Janeiro.
- Em 29 é remettido ao
Senado. - O Senado envia
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.121, de 21 de outubro ele l l 09 .-(Publicado
ci 28).
l~ Augmcnta de 1 ·. os Ell'.L 26 de junho é julgado Do Sr. Irineu
vencimentos dia- objecto de deliberação e en- Machado e
rios, que actual- viado ás Commissões de Ma- outros .
mente percebem os rintia e Guerra e Finanças .
operarias doquadro -Em 13 de outubro vão a
normal e exceden- imprimir os pareceres dessas,
tes de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Commissões. - Em 15 é ene 5"' classes e os cerrada a l"· discussão. - Em
serventes do Arse- 25 é a pp rovado em 1ª . - O
nal de Marinha do Presidente annuncia que o
Rio de Janeiro, additivo da Commissão de
sendo desse aug- Finanças será tomado em
manto 2/ 3 accres- consideração na 2ª discu&k
eidos ao jornal e são.- A' requerimento do
1/3 á gratificação Sr. Irineu Machado, foi condiaria, e dá outras cedida a dispensa de inte.rprovidencias.
sticio.-Em 26 é encerrada
a 2ª discussão. -Approvado
em 29, com o additivo d.a
Commissão.-Volta á m~
ma para redigil -o para a
3ª, de accôrdo com o veRcido .-Em 4 de novembr0 é
encerrada a 3ª discussão com
o n. 12 A e approvado.Em 6 de novembro vã.e a
imprimir a reda.cção c0m o

14 Autoriza o Presiden· E111
te da Republica a

1

-
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n. 12 13.-Em 8 é appro·
vada a redacção final.-Em
10 é en viado ao Senado. - A
emenda additi va foi destacada e tomou o n. 12 e.
Pende de decisão.
12 nov. 12 e Redacção para 3a. dis- Em. 12 de novembro vae a Da Commi.ssão
cussão da emenda unprimir.-Em 16 é encer- de Marmha
additiva, destacada r·ada a 3ª discussão.-Em 17 e Guerra.
na 2" discussão do é approvado. -Em 18 vae a
projecto n. 12, qe imprimir a redacçãofi nal. 1909, qúeà'.ugmenta Ein 22 approvada a redade 1$ os vencimen- cção final.-Em 29 é enviatos dia ri os que do ao Senado.
actualmente perce· Pende de decisão.
bem os operarios
do quadro normal
e excedentes de ia,
2ª 3ª, 4" e 5" classes, os aprendizes
de 1ª e 2ª classes e
os serventes do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro,
sencfo desse arigme:ato 2/3 accresci·
dos ao j ornal e 1/3
á gratificação dia·
ria, e dá outras
pro'7idencias.
26 junho
13 Revogaq decreto nu-E.ai. 26 dejunho é julgado Do sr. José
mero 6 . 6 17, de 29 ohjecto de deliberação een- Carlos de
de agosto de 1907, viado á Commissão de Ma- carvalho.
sobre regulamento rinha e Guerra .
das Capatazias de Pende de parecer.
Portos e restabe·
lace a autorização
conferida ao Go verno pelo art. 13,
lettra f da lei numero 1.617, de 30
de d e z e m b r o de
º1906.
28 »
14 Autoriza o Poder Em. 28 de iunho vae a im- Da Commissão
Executivo ·a conce- primir. - 'Em 3 de julho de Petições e
der um anno de li- entra em discussão unica, Poderes.
cença, com o re- que é encerrada sem debate.
specti vo ordenado, -Em 20 é approvado e enpara tratamento de viado ~ Commissão de Re·saude, a Hermita dacÇ·ã o : -Em 23 vae a imde Barros Pimen- 'primir a redacção final com
tel, guarda-roór dll. o n. 14 .A..-Ero 26 é ap-
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provado.-,- Em 29 é remet·
tido ao Senado. -Em 27 de
outubro o Senado envia á
sancçao.
Sanccionado pelo dec.
n. 2 . 139. de 4 de novembro
d e 1998. (P.iiblicado a 9.)

15 Dispõe que o Governo Exn. 30 de junho é julgado Do Sr. Tlomiu
auxilie os Estados objecto de deliberaçã o e en- gos Masc~re
com a quantia de viado á Commissã o de Fi- nhas.
l 00: 000~ nas dos- naoç,a.s.
pazas que fizerem Pende de parecer.
com cada exposição
agro-pecuaria, e dá
outras providencias.
16 Considera reformado Em 30 de junho é julgado Do Sr. Graecho
no posto de almi· objecto de deliberação e en- Cardoso.
rante o vice-almi · vi ado ás Com missões de Marante
reformado rinba e Guerra e Fina nças.
com a graduação -Em 3 de setembro vão a
desse p ostoAntonio imprimir os pareceres dessas
Luiz von Hoonholtz Commissões sob o n. 16 .A..
e dá outras provi- Pende de decisão.
dencias.
17 Regula o serviço de E1n 2 de julho é julgado Do Sr. Eloy de
navegação mariti· objccto de deliberação e Souza.
ma ou fluvial, e dá enviado á Commis&ão Espeoutras providen- cia.i de Marinha Mercante.
cias.
Pende de parecer.
18 Autoriza o Presidente Em 3 de julho é julgado ob- Do Sr. Candido
da R e p u b 1 i ca a jecto de deliberação e en· Motta.
abrir o credito de viado á Commissão rle Fi·
15 :000 ·, ouro, para nanças.- Em 3 de agosto
snbsidiar a com- vae a imprimir o parecer
missão aca.dc1nica da Co1nmi~são de Finanças,
qne vae a Monte- com o n. IS .A.. - Em 6
vidéo representar a entra em l" discussão, que é
mocidade brazilei- encerrada sem debate, senra nas festas em do adiada a votação. - Em
honra ao Brazil.
9 é approvado com dispensa
de interstício para a 2• discussão, a requerimento do
Sr. José Carlos. - Em 10 é
encerrada a 2" discussão e
adiada a votação.- Em 12
é a pprovado cem dispensa
de in tersticio para a 3" discussão, a requerimento do
S ~'. José Carlos. Em 13 é
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encerrada. a 3ª discussão e
adiada a votação.- Em 17
é approvado e enviado á
Commissão de Redacção.Em 18 é approvada a reda·
cção fi nal com o n.18 B,dispensado de imp ressão, a requerimento do Sr. Simeão
Lool.-Em 25 é enviado ao
Senado.
Sanccion.ado pelo decreto ·n. 2.108, de 30 de setembro de 1909. (P«hlicado

3 julho

))

»

a 3 de outiiõro.)
19 Regula a isenção dos Em 3 de julho é julgado Dos' Srs. Hono

objecto de deliberação e en- rio Gurgel e
viado á Commissão de Fi- Pereira Brananças.
ga..
Pende de parecer.
20 Autoriza o Governo a Elll. 3 de julho é enviado á Do Senado.
abrir os necessarios Commissão de Finanças.creditos para as Em 28 de outubro va.o a imexequias e monu- primir o parecer, com o
mento funebre do substitutivo, de1:1sa Commis·
Dr. Atfonso Penna. são, com o n. 20 .A.-Em
30 é encerrada a 2ª discussão e approvado o substitutivo da Commissão. - Dispensado do inter~ticio á requerimento do Sr. Simeão
Leal.-Em 4 de novembro
é encerrada a 3• discussão e
approva do o substitutivo da
Commissão de Finanças.E' igualmente approvada a
redMção final com o n. 20
B, sendo dispensada a publicação da mesma, a requerimento do Sr. Bueno
de Paiva.-Em 9 é enviado
ao Senado.- Em 14 de dezembro o Senado envia á
sancção.
San.ccionado pelo decreto n. 2 . 182. de 16 de dezembro de 1909.-(Publicadireitos
ros.

aduanei-

do

5

:»

a,

18.)

21 Autoriza o Presidente ED!l. 5 de julho vae a impri- Da Commissão
da Republica a con- mir, com emenda da Com- de Petições e
ceder ao Dr. João missão de Finanças, deter- Poderes.
Rodrigues do Lago, minando que a licença seja
juiz de direito da concedida sómente com o

10 -
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comarca do Alto
Acre, um anno de
licença, com todos
os vencimentos,
para tratament o de
sua s~ude.

OBiER V A ÇÕES

t·espectfoo ord<Nlado. - ·Em 7

en~ra em discussão unieill,,
que é encerrada sem debate.
-Em 20 é approvado, sendo
regeitada a emenda e rerriettido á Commissão de R'->dao~o. -Em 23 vae a imp-u.i.mir a redacção fin al C8m
o a . 2 1 -A..-- Em 2e ~
~p.J);Yo_yll.do. - Em 29 ~ --·
itiet~ab ao Senado. V"õl~e.
do &nado com emenda a ~
enviado á Commissão de Wnan~·à..s. -Em 28 de outllb ro
vae a imprimil• o parecer
favorav~l da Commissão á
emenda do Senado que manda conceder a licença apenas
com 2/3 dos vencimentos.
- Em 30 é encerrada a discu ssão unica do parecer e
appF.ovado, bem como a I'edacção final, cuja impress.ão
foi dispensada á requerimento do Sr. Farias Neves
Sobr:inbo, com o n. 21 C .
San.ccion.ado pelo dac .
n . ~.140, de 4 de novembro
de 1909. (P u blicado a 6 .)

5julho

22

Auto izâ o Presitlente Exn. 5 de julho vae a im- Da Gommissão
dá ~ep.gblj ca a con- prinür, com emenda · da de Pe.tiçõe1:1 e
ceder ao praticante Commissão de Finanças, de- Poderes.
dos Correj bs ~o Di- terminando que a licefl ~a
stricto Federal Er- seja concedida sómente com
iíani de Oliveira o ordenado.- Em 7 entl:'a
Santos um anno de em discussão unica, que é
licença~ cobi ven- encerrada sem debate . cimentóS,.J>âra tra- Em 20 é approvado, regeitar d'e sua samle. ~ada. a emenda, e remehid'o
á Com missão de Redação . Em 23 vae a imprimir a
redacção final com o n. 22
~. - Em 26 é approvado.
-Em 29 é remettido ao Senàdo. Volta do Senado c~m
emendas. - Em 17 de setem "!;>ro vae a imprimir o
parecer da. Commissão de
Poderes sobre essas emendas.-Em 25 approvadas as
emendas e o projecto assim
emQndado é enviado á Com-
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missão de Redacção.-Em 28
vae a imprimir a redacção
final. Dispensada da impressão na mesma ·data,
tendo ·sido approvada, a re -;
querimento do Sr. Eduardo
Saboya .-Em 6 de outubro
envtado á sancção.
Sáneiciqnaclo por qQw.
ere to n. 2 .119, de 14 de cm-.
tub111i de 1909. (Publicact.

a t ~ ,)

6julho

23

Autoriza a Preside.nte EDJ. 6 de julho vae a iro-·Da Clommissão
da Republica a pro- prim\r .-Em 8 entra em~ª de Ma;rinha e
mover no posto ·de discussão, que é encerrada, Guerra.
2º" tenentes de ar- com um requerimento do
tilharia, os alferes- Sr. Irineu Machado, pedindo
.alumnos e os aspi- que seja ouvida a Commisrantes a ·official que são de Finanças.-Em 20 ~
não tiverem o curso approvado, regeitado o r edaquella arma e dá querimento, e dispensado de
outi·as providencias interstício para 3ª discussão,
a requerimento do Sr. J0iié
Carlos.- Em 21 entra em
3ª discussão, que é encerrada
Q.epois de lida uma emenda
do Sr. Alcindo Guanabara,
mandando accrescentar - e
engenharia, depois da pala vra - artilharia. O projecto volta á commissão
para que a emenda tenh a
parecer. - Em 23 vae a imprimir esse parecer com o
n. 23 A.-Em 17 de agosto
é approvado o projecto com
a enwnda e enviado á Com-·
:i;nissão de Redacção. - Em
18 é approvada a redacç~0
final n. 23 B, dispensada
qe impressãoarequeriment0
do Sr. Soares dos Santos.Em 11:1 é envia.do ao Sena<lo.
Pen.<l.e de decisão.

24

Redacção final do pro- E JD. 6 de julho vae a iro- Da Commissão
jecto n. 356 A , de primir.-Em 12 é appro- de Redacção.
1908, que autoriza vaida , afim de ser enviada (Vide projecto
o Presidehte da Re- ao Senatlo.-Em 20 é en- n. 356 A, de
publiêâ a abrir o via.da ao Senado.- Em 20 1908.)
credito de 4:36d,S, de dezembro o Senado envia
para pagâ:rµento do á ~ancçã:b .
membro ·dá ctJm-<-

•

))

»
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m1ssao dos esta- Sanccion.ado, pelo debelecimentos de ereto n. 2. 202, de ~3 de
alienados do Ama- dezembro de 1909. (Publizonas.
cado a 25 .)
6 julho
25 Torna extensiTas ao Em 6 de julho é julgado Do Sr. Baltbasecretario do Su- objecto de deliberação e en- z~r Bernarpremo Tribunal Mi- viado á Commissão de Ma- dmo.
lita.r as disposições rinha e Guerra.- Em 6 de
do_art. l 0 , paragra- agosto vae a imprimir o
pho unico, do de- parecer dessa commissão
ereto n. 149, de 18 com o n. 25 A.- Em 9
de julho de 1893.
entra em l "' discussão e falia
o Sr. José Maria, que apresenta um requerimento pedindo a volta do projecto á
com missão, afim de que seja
dado a debate conjunctamenta com o projecto numero 475, de 1907. Encerrada e adiada a votação.Em 17 é regeitado o requerimento P, adiada a votação
do projecto. - Em 18 é
approvado com dispensa de
intersticio para a 2ª discussão
a requerimento do Sr. Cardoso de Almeida. - Em 21 ê
encerrada a 2ª discussão e
adiada a votação . - Em 27
é approvado com dispensa
de interstício para a 3ª discussão a requerimento do
•
Sr. Raymundo de Mil'anda.
-Em 28 é encerrada a 3•
discussão e adiada a votação. - Em 30 é approvado
com a redacção final, numero 25 B, dispensado de
impressão a requerimento
do Sr. Raymundo de Miranda.. Enviado ao Senado.
-Em 27de outubro o Senado
envia á sancção.
Sanccionado pelo dec.
n. 2.136, de 4 de nc..vembro
de 1909. (Publicado a 9 .)
26 Determina que o pro- EID. 6 de julho é julgatlo Do Sr. Fredevimento da ser- objecto de deliberação e en- rico Borges
ventia vitalícia dos viado á Commissão de Con•
cargos de escrivães stituição e Justiça..-Em 22
das varas civeis, vae a imprimir o parecer
commerciaes, or- com o n. 26 A.-Em 17 de
phanologicas, pro- agosto é approvado em la
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vedoria, ausentes e
feitos oa Fazenda
Municipal, será
feito com a promoção dos escrivães
das varas criminaes
e dos offl.cios do
jury; e dá outras
providencias.

8julho

>

»

discussão.-Em 21 entra em
2ª discussão e são lidas
emendas dos Srs. Honorio
Gurgel e outros, LuizMura.t,
Monteiro Lopes e Christiano
Brasil . Encerrada e adiada
a votação. - Em 27 são
approvados os arts. 1°, 2°,
3° e 4°, ficando adiada a votação do art. 5°.-Em 28 é
approvado o art. 5° e são
votadas as emendas. E' o
projecto envia.do á commissão afim de ser redigido para
a 3ª discussão. -Em l O de
setembro vae a imprimir a.
redacção para a 3• discussão
com o n. 26 13.
Pen.de de 3 ª discussão.
Autoriza o Pre~idente E111 8 de julho vae a im- Da Commissão
daRepublicaaabrir primir.-Em 10 entra em de Finanças
ao Mini.stGrio da 2ª discussão, que é encerrada
Guerra o credito es- sem debate. - Em 20 ~
pecial do 5:000~ approvado.- Em 23 entra
para occorrer ao em 3ª discussão, que é en ·
pagamento de uma cerrada depois de fatiar o
gratificação de igual Sr. lrineu Machado, sendo
importa.ncia ao pro· a rliada a votação. -Em 9 de
fessor do Collegio agosto é approvado e reMilitar Themisto- mettido á Commissão de
clesNogue.iraSavio, Redacção. - Em 12 vae a
como premio pela imprimir a retlacção fina.l
sua obra « Curso comon. 27A.-Em 13é
Elementar de Geo- approvado.- Em 19 é en·
graphia ».
via.do ao Senado.
Sanccion.ado, pelo decreto n. 2. 125, de 28 de ou
tubro de 1909. (Publicado a

27

2 ele no vembro.)

28

:

Autoriza o Presidente En1 8 de julho vae a im· Da Commisr.ão
da Republica a con- primir, com parecer da de Petições e
ceder um anno de Com missão de Finanças. Poderes.
licença, com o or- Em 12 entra. em discussão
denado, ao confe- unica, que é encerrada. sem
rente da Alfandega debate, sendo adiada a vode Manáos, . Fran- tação.-Em rn é approvado
cisco X1~v1er da o enviado á Commii!si o de
Costa.
Redacção.-Em 23 vae a impr\mir a redacção final com
o · p .· 28 A. - Em 26 é
apJ>rovado.-Em 3 de agosto
é remettido ao Senado .
. : . . :Pep.de de decieão. ·
-~
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8 julho

29

Regula a r esponsab:i- Em. 8 de julho vae a_ im- Do Sr. Calogelid ade civil das es- primir. o parecer da Com- ras.
tradas de ferro.
missão de Constituição e (Vide projectos
Justiça, com substitutivos ns . 39, de
dos Srs. Calogeras e Paulino 18Q6, e 176,
de Souza . - Em 22 entra em de 1899 .)
3ª · discussão, que é encerrada sem debate, sendo lido
um requerimento dos Srs .
Mello Franco e Pedro Lago,
pedindo o adiamento da di scussã o por l O dias. Esse requerimento fica prejudicado
por não haver numero para
a sua voiiação.-Em 9 de
agosto ê approvado o substitutivo do Sr . Paulino de.
Souza e enviado á Commiscfe Redacção . -Em 13 vae a
im priln ir a redacção final
com o n. 29 A.-Em 17 ê
approvado a fim de ser .en viado ao Senado.-Em 25 é
enviado ao Se nado.

»

30

Autoriza o President e Em. 8 de julho vae a i m- o Sr. Castro
da Republica a apo- pr imir, com o pa recer da Pinto e Sisentar no logar de Commissão de Finanças . - m eão Leal.
inspector da Alfan· Em 10 entra em 2"' discus- (Vide projecto
dega do Estado da são, que é encerrada sem n. 159, de
Parahyba do Norte , debate, com um i' equeri· 1908. )
com o ordenado men to dos Srs . Simeã o Leal
correspondente ao e outros, pedindo qlJ.e o pro- ·
tempo de serviço jecto volte á çommissão,
publico que for li- sem prejuízo da discussão.
quidad.o, o 2° es- -Em 20, approvado orecriptura.r io da Al- querimento, volta a Comfandega de Ma náos missão .
Julio Maximiano da Pre j u dicado pelo an Silva; .com par ecer da ment o do projecto n. 68 ,
da Commissão de de 1909 .
Finanças .
Providencia sobre a E1n 8 de julho vae a impri- Do Sr. Fróes do
utilização e mobili· mir, com parecer da Com- Cruz.
zação da Guarda Na- missão de. Const ituiçã o e (Vide projecto
cional.
Justiça e voto em s eparado n. 206, de
do Sr. Luiz Domingues.- 1006.)
Em 13 entra em lª discussão, que é encerrada sem
debate. e a dia.da a. votação ,
- Erh · 26 é approvado •..-.

P ~nde

>

31

de decisã o.

Em 30 entra em ~n. discus-

São e falla o Sr. Graccliõ

-
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C::trdoso, que apresenta um
substitutivo. Encerrada e
adiada a votação até que o
substitutivo tenha parecer.
- Em 8 de outubro vae a
imprimir o parecer sobre o
substitutivo.- Em 24 é approvado o substitutivo do
Sr. Graccho Cardoso, ficando
prejudicado o projecto primitivo. Volta á Commissão
para redigil-o para a 3ª discussão. - Em 25 de novembro vae a imprimir a re·
dacção final para a 3ª.
P e n. d e d e 3° d iscussão.
32 ' ~ispensa de contri- Ell1 9 de julho vae a impri- Da Commissão
buir com as men- mir.-Em 13 entra em2"dis- de Marinha e
salida.des de que cussãp, que é encerrada sem Guerra.
trata a letra K do debate.- Em 27 é approart. 2° do decret0. vado.- Em 2 de agosto enn. 2.067, de 7 de ja- tra em 3" discussão, que é
neiro de 1909, as so- encerrada sem debate, senciedades que per- do adiada a votação.-Em
tencem ou vierem 17 é approvado e envia~
a. pertencer á Con- do á Commissão de Redafederação do Tirq cção.-Em 18 é app1'ovada
Brasileiro o dá ou- a redacção final n. 32 A,
tras providencias. dispensada de impressão a
requerimento do Sr. Soares
dos Santos. - Em 25 é enviado ao Senado. - Em 27
de outubro o Senado envia
á sancçã.o.
San.ccionado pelo dec.
n. 2.135, de 4 de novembro
de 1904. (Publicado a 7 ,)
33 Fixaas forças de terra Eill 9 de julho vae a impri- Da Commissão
para o exercicio de rnir.- Em 12 entra em 2ª de Marinha e
1910.
discussão, que é encerrada Çluerra..
depois de fallar o Sr. Germano. Hasslocher e adiada, a
votação.- Em 13 é approvado, com dispensa de interstício para a 3ª discussão,
a requerimento do Sr. Seabra.- Em 16 entra em 3ª
discussão, q_ue é adiada depois de fallarem os Srs. Alberto ·sarmento e Candido
Motta . - Em 17 falia o Sr.
Carlos Cavalcante e é encerfâd:f.\ a discussão,- Em 20
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é approvado e envia.do á
Commissão de Redacção.Em 21, dispensada de impressão a. requerimento do
Sr . Seabra, é approvada a
redacção final, n. 33 A . Em 26 é enviado ao f)enado.- - O Senado envia á
sancção.
San.ccionado por decreto n. 2.113, de 7 de outubro de 1909. (Publicado a

9 julho

»

»

34

35

9 de outubro.)

Fixa a força n~v~l pa- E:rn. 9 do julho vae a impri- Da Commissão
ra o exercic10 de mir.- Em 12 entra em 2• de Marinha e
l9IO.
discussão, que é encerrada Guerra.
depois de fali ar o Sr. José
Carlos e adiada a votação.
- Em 13 é approvado, com
dispensa de interstício para
a 3a. discussão, a requerimento do Sr. Seabra. - Em
17, depois de fallar o Sr.
Rodolpho Paixão, é encerrada a. discussão. -Em 20 é
approvado e enviado á Com·
missão de Redacção. - Em
21, dispensada de impressão
a requerimento do Si» Seabra, é approvada a redacçã o final, com o n. 34 A .
- Em 26 é enviado ao Senado. -O Senado envia á
sancção.
S anccionado pelo decreto n. 2.112, de 5 de outubro de 1909. (Publicado a 7 .)
Dispõe que osoftlciaes,E:rn. 9 de julho vae a impri- Da Commiss~o
do exercito e da mir.- Em 13 de outubro de Marinha e
armada que deixa· vae a imprimir o parecer Guerra.
'
rem os quadros ac- da Commissão de Finanças
tivos em virtude cum o n. 35 A.- Em 18 é
dos decretos nu- encerrada a 2• discussão. meros 108.A., de 30 Em 25 é approvado.- Em
de dezembro de 27 é encerrada a 3ª diseus1889, e 190 A, de são.- Em 29 é approvado e
30 de janeiro de e:iviado á Commis3ão de Re1890, contando 50ou dacção.-Em 4 de noYembro"
mais annos de ser- é approvada a r .:lda.cção fiviço, sejam refor- nal, cuja publicação foi dismados na effecti vi- PE>DSada a r equerimen to do
dada do posto.
.Sr. Soares dos Santos.-Em
. 9 é en viarJ o ao Senado. ·
Pen.de de decisão.
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I~ Redacção
final rlo pro- IE~n 9 de julho vae a i mpri- Da Commissão
jecto n. 429, de mir. - Em 12 é approvado de ·Redacção.

1908, que autoriza afim de ser enviado ao Se· (Vide projecto
o Presidente da Re- nadu.- Em 20 é enviado ao n. 429, de
publica a conceder Senado.- Em 27 de agosto 1908 .)
a Hemeterio de Mi- o Se nado envia á sancção,
randa,secretario da §an.ccion.ado por deCapitania do Porto ereto n. 2.097, de 2 de sedo Estado do Para- tem bro de 190(}. (Publicado
ná, aposentadoria, a 5.)
com todo o ordenado, porinvalidez.

37

Redacção final do pro· E1n. 9 de julho vae a impri- Da Commissão
j ecto n. 283 A, de mir.- Em 12 é approvado de Redacção.
1908, que investe os afim de ser nnviado ao Se- (Vide projecto
escrivães dos juízes nado.-Em 20 é enviado ao · n. 283 A, de
foc!.eraes dn.s tn nc- Senado. O Se nado c n via á I 908.
ções de ofilciaes pri - sancção.
vativos para au- Sanccion.ado r,or dethenticar, dentro ereto n. :2.090, de 19 de
das respectivas sec· agosto de 1909. (Publicado
ções, as :fümas de a 21.)
todos os n otarias ou
tabelliães publicos,
para o effeito de serem reconhecidas ;
e dá outras providencias.

12 »

38

Autoriza o Presidente E~ 12 de jul~w é julgado Do Sr. Domin
da Republica a f'a- o?Jecto. de clehb_<n·~.çao e e~- gos Mascare
z er installar um viado a Comm1ssao de F1- nhas.
hospital para tuber- nanças.
culosos, nesta Capital, até o maximo
de 2.000:000$,abl"indo para isso os necessarios creditos.

13

39

Institue a pensão men- Em 13 de julho é julgado Dos Srs. João
sal de 500$ a favor objecto de deliberação e eu- Penido e ou
da viuva do almi· viado á Commissão de Fi- tros.
rante Elisiario Bar- nan ças.
bosa, emquanto viver, com reversão
para sua filha.

40

Manda contar ao aju- Em 19 de julho vae a impri- Da. Commissão
dante machinista, mir, com parecer da Com- de Marinha e
ref01·mado, Pedro missão de Finanças.-Em 17 Guerra.
José de Moraes, pa- de agosto é approvado em
ra melhoria de sua unica e enviado á commisreforma, o tempo são de redacção. - Eµi l 9

»
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em que serviu co mo vae a imprimir a redacçã:JI
opera1•ioe como ma- final n. 40 A . - Em 20 é
chinista do Arsenal approvada . - Em 25 é ende Guerra do Rio de viado ao Senado.
1
Janeiro.
Pende de decisão.
1
HJ julho

»

)>

»

»

>

Emendas do Sena.do E lll. 19 de jul ho V<:L e a im- Da Commlssão
ao projecto n. 17 . A ... , primir o parecer da Com-/ de Fina nças.
de l 908, da Ca.mara. missão Finanças . - Em 21.( Vide projecto
dos Deputados. qu G en t ra em discnssao unica, 1 n . 451 B, de
i·cf'or ma o Thesoaro que ú encerra.da, som debate .11907).
Nacional e as de- - Em 27 são approvadas
mais repartições de todas as emendas do Seu a.do,
Fazenda .
sendo o projecto reme tt ido
á Commis~ão de Redação. Em 28 vae a imprimir aredacção final com o n . 41 A.
- Em 29 ó approvado atim
de ser envia.do á sancção,
seguindo no mesmo dia.
Sanccion.aclo pela lei
n. 2 .083 , de 30 de julho de
1909 . (Publ icado a 3 1.)

42 Manda tel'm in ae com .E1n 19 de julho vae á Com- Da Commissão

a, maxima m·gencia missão de Finanças.
as obras de con::;ti·u- Pende de parecer .
cç~o do Instituto Oswaldo Cruz, ;ibrintlo para. isso os necessarios creditas.

r.

. 20

41

de Saude Publici:..

43 Reg ula a toma.da de EUJ. 20 de julho vae a im- Da eommissão
contas ao Governo primir.- Bm 22 entra em de Tomada
pelo Congresso Na- 2"" discussão e 18.lla.m os de Contas_
cional.
·rs_ José Carlos, c1ue apresenta um requerimento pe,,
dindo que o projecto seja
remettido á. Commissão de
,,
Fina.nças, e Vianna do Castello. Eoccrra.da e adiada a
vo tação.~ Em 9 de agosto
é a.pprovaclo o requerimento
Jo :Sr. José Carlos e rernettido o proj ecto á Commissão de Finanças.
Pen.de de parecer.
44 Regula a nomeação Em. 20 de julho é julgado Dos Srs. Honoclos guarJas das al
objecto de delib ernção e re- rio Gurgel e
fandegas da Repu- mettido ;í. Comrni ssão de Fi- outros.
blic..L e dá outras nanças.
providencias.
Pende de i:>arece:r
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45 Regula a aposenta- E:r.n. 20 de julho é julgado Dos Srs. Hono
doria dos patrões, objecto de deliberação e en- rio Gurgel e
machinistas,toguis- viado ás Commissões de Ma- outros.
tas e remadores dos rinha e Guerra e Finanças.
arsenaes d.e mari- - Em 23 <le agosto vão a
nha da Republica e impr imir os par eceres des ..
dá outras provi· sas cemmissões com o n. 45
dencias.
A . - Em 27 é encerrada. a
1ª discussão e adiada a votação.- Em 9 de setembro
é approvada.- Em 14 en·
tra em 2 5 discussão e são
lidas emendas dos Srs. Ho·norio Gurgel, Eusebio de
Andrade e Carlos Cavalcanti. Encerrada e adiada a
votação até que as emendas
t enham '.i: arecer. - Em 2 de
dezembro a imprimir o parecer da Commissão de Constituição e Justiça com o
o n. 46 1:~. - Em 4 é encerrada a discussão unica do
parecer. - em 11 é approvado o substitutivo da commissão, bem como as emendas dos Srs. Honorio Gurgel, Eusebio de Andrade e
o,u tros. O projecto a ssim
emendado voltaá commissão
para uedigil-o para éL 3ª. Bm 13 a imprimir a redacção com o n. 45 C. - Em
15 encerrada a 3" discussão.
- Em 18 approvado. - Em
19 a imprimir a redacção
final.- Em 21 approvada
com o n. 45 D. Ainfüh a21
é enviado ao Senado.
P ende de decisão.
46 Concede direito 6:p er-E1n 20 de julho é julgado Dos Srs. Hono
cepção eles dois te1•- objecto do deliberaçã o e en- rio Gurgel e
ços da respectiva viado á Commissão de Fi- outros.
<ilfaria a os operarias n a nças. - Em 19 de outubro (Vide projecto
das ot'Fici11as do Es
é encerrad a a >
2" discussão 404,de 1904 e
tado e aos trabalha- do substituti vo da. Commis- 166,de 1906)
dores das a lfande· sa o de Fi nanças .
gas q.ue d8ixarem P re judic ado o anda.de comparecer ao manto deste proj ecto pelo
ponto por motivo de n. 223 des te anno.
de molestia provacl.a e dá outras
pl'ovideneias.

-
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47 Reduz a alçada dos Em 20 de julho é julgado Do Sr. Honoinspectores de al- objecto de deliberação e e~
rio Gurgel.
fandega e dá outras viado á Commissão de F1providencias.
nane as .
Pen.ele ele parecer.
48 Isenta de impostos Em. 20 de julho é julgado Do Sr. Nabuco
aduaneiros o sal objecto de deliberação e e~- de Gouvêa.
de Cadiz destinado viado á Commi.ssão de F1exclusivamente ao nanças.
preparo do xarque. Pen ele ele parecer.
49 Eieva a 15 dinheiros Em. 20 de julllo é julgado Dos Srs. .losé
por mil réis a taxa objecto de deliberação e en· Carlos e Buque serve de base viado á Commissão de Fi- lhões Mará Tarifa das Alfan- nanças.
cial.
degas, vigente, re- Pen ele ele parecer .
ctificados os respe·
ctivos valores.
50 Determina que as E~ ~2 de julho vae a im- Do Sr. Barbosa
promoções dos em- pr:1m_1r o parecer da Com- Lima.
Jlregados publicas rr_i1ssao de Constituição e Jus- (Vide projecto
da União serão Lei- t1.ça.-_Em 24 entra em 13 n. 436, de
tas dou. terços por d1scussao, que é encerrada 1908.)
antiguidade e um sem debate. - Em 12 de
terço por mereci- agosto é approvado. _ Em
mento e dá outras 17 entra em 2ª discussão e
providencias
fallam os Srs. Lindolpho
Camara, que apresenta um
imbstitutivo, e Barbosa Lima.- E' tambem lida uma
emenda do Sr . Eduardo Socrates. Encerrada e adiada
a votaçã~·:-Em 18 é approv:ado, reJeitados o substitutivo e as emendas, com disp~ns.a de ~ntersticio para a
3 d1scussao a requerimento
do Sr. Honorio Gurgel.Em 19 <.l encerrada a 3ª disc u.ssão depois de faIIar o Sr.
lrmeu Machado, que justifica emendas. São tambem
li~as emendas dos Srs. Monteiro Lopes, Honorio Gurgel, Prudencio Milanez e
LiJ?-dolpho Gamara, sendo
adiada a votação, até parecer da respectiva commis:são
sobre as emendas.- Em 25
de outubro a imprimir 0
parecer da Commissão de
Constituição e Justiça.-Em
18 de dezembro é approvado

-21-
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o projecto, sendo acccitas
a lg umas emendas e rejeitadas outras.Enviado aCommissão para reiigil-o para
a 3&. Em 22 a imprimir com
o n. 50 13.
Pende de 3ª discussão.
51 Autoriza o Presiden- Em 22 de .junho v a e a im- Da Commissão
te da Republica a prim ir .-Em 24 entra em de Finanças.
abrir ao Miní sterio 2ª discussão, que é ence r r ada Fazenda o cre- da sem debate.-Em 9 de
dito extt'aorrlinar ío agos to é approvado.- Em
de 15: 913.;759 para 18 é encerra da a 3ª uiscusoccorrer ao pag ~~- são e adiada a votação.m ento de que se Em 20 é approvado e entlcou a dever a Car- viado á Commissão d e Relos Ferreira Cam- da ção. - Em 3 1 vae a imp os e Cam illo Fcr- p r imir a redacçã.o final com
rei ra de Fig ueirc- o n. 51 A.- E:m l de sedo ex-fieis do ar ma.- tcmbro é approvacla . - Em
zem da Alfan dega 9 é e nviado ao Senado.do Pará nos exer- Em l;J de novembro o Se.
cicios de 1899, 1900 nado envia :l sancção.
e l 90 l .
Sa.ncciona.do pelo decreto il . 2 .149, de 18 de novembro de 1909. ( Piiblicado
a 23 .)
5~ Redacção final do pro· En"l. 23 de julho vae a im- Da Commissão
j ecto n . 434, de primir . - Em 26 ó ap pro- de Redacção
1908. que autoriza vada . -Em 3 de a gosto é (Vide projecto
o Prei;:idente da rem ettida ao Sena.do.-Em n. 434, de
Republica a abrir 13 de n ovembro o Sena do 1908 .)
ao Míníst.erio da envia á sancção.
Fazenda o credito Sanccionada por cleex ~raordinario
d e ereto n. 2 . 150,de 18 de
9:014 ·006. para oc· nornmbro de 1909 . (Pi,blicacorrer ao pagamen- d ei a 23 .)
to Jevido a o ba,charel João Kopke
e m virtude rle sent e nça. j u tl iciarin. .
53 R.edacção final do pro- J1-1=:n-s. 23 de julho vae a 'iro- Da Com missão
jecto n. 430 , de primir . -Em 20 é appro·v a- de Redacção,
1908, que au tc.riza da. .-Em :3 de agosto é re- (Vide projecto
o Presidente da mettida ao Senado . -E rn 1 n. 430, d e
Repuhlic;1 a abrir· du sete mbro o St>nado env ia 1908.)
a.o Miois t,erio da á saocr,âo .
Fazrmd.1. o credito Sa.nccionada por deextra.ordinario de cretv n . 2 . 1Ol. de 9 de se ·
5:94:1$970, para pa- tembro de 1909. (Public ada
gameuto a o capitão a 11.)
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de corveta commissario Carlos Engenio Ferr eira , em
virtude de sentença
judiciaria.
23julho

54 Crea uma legaç.ão na Ein 23 de julho vae a im- Da Commissã o
Noruega e na Di- p:rimir. sendo depois rio:- de Diploma
namarcaregidapor mettido a Commissão de Fi· eia e Trata
ooviado extraordi- minças .-Em 16 de agosto dos.
na.rio e ministro vã.o a imprimir o parecer e
plenipotcnc1aeio, o omenda.s dessa._ commissão
da outras provi- com o n. 54 .A.-Em 18 é.
dencias.
encerrada a 2"' discussão e
adiada a votação .-Em 20
é approvado com emendas
uR. Com missão de Finanças.
-Em 11 de setembro vae a
imprimir a redacção para
3ª com o n . 54 D.Em 14 cnt.ra em 3ª discus;-;ão
e são lidas eme ncln.s dos
S1·s. Barbosa Lima e outros.
Encnrrada e adiada a vo·
tação até que LI..· e mendas
tenham parecer .-E m 21 do
outubro v·Le a imprimil· o
pn.r ecer sobre as emendas
das Commissõos àe Diplo·
m acia. o de Finanças com o
n . 54 D. - Em 25 é encerrada a discussiio unica. Em 27 é approvada a emenda do Sr . Barbosa Lima
qu~ elevn. a categoria de
consulado o mesmo viceco ns11la.do em Bremen. Esta
emenda é destacada para
formar projecto á. parte.
E' rejeitada a emenda tlo
mesmo Sr. Barbosa Lima
dandn ao consul em Londres
vencimentos corr esponden·
tes a os de consul geral. A
requerimento do Sr . Eduardo Socrat es, a Camara concede votação nominal para
votação da outra emenda
do Sr . Barbosa Lima, supp rimindo a legação junto a
Santa Sé, sen do a diada esta
votação por falta de numero. o projecJo.. roi approvado em 3"' diseussão :-
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Em 28 a emenda supprimi da foi i•e.i eitada em votação nominal por 80 votos
contra 31 ; em seguida ú
p osta a votos e approvada
em 3ª com o n. 54 13 . Em 30 approvada a redacção final com o o. 54 ]~,
sendo dispensada a impressão á requerimento do
Sr . Simeão Leal.-Em 6 de
novembro é enviada ao Senado. -Em 20 de dezembro
o Senado envia á sancção .
San.ccionaido por decreto n. 2.188, de 22 de dezembro de 1909. (Publi cado a25.)
5 nov.

24 julho

5-1 F Rc<la,cção para 3" dis l ::Lni. 5 de novembro vae a im· Da Commissão
cussão da emenda primir.-Em29é encerrada de Finanças.
approvada e desta.- a discussão unica, tendo sido
cfl.da na ::!" discus- li da uma emenda da Com·
são do projecto missão de Diplomacia e Tran. 54, deste anno, tados, elevando a consu laclevanclo a consu- dos geraes de l" classe o
laJo o vice-consn- consulado ge1·al d.e Iquitos
lado de Brem e n.
e os consulados de Londres
e Paris, o a consulados os
vi ce-consulados de Santa
Fé o Bremen e creando
antros consulados em di, ·e rsas cidades estrangeiras
llcmettido <i Commbsão
de Finanças.-Em 18 ele de·
zembro vaea imprimir opar ecer desta com o n . 54 G.
-Em 21 é encerrada adi ·cussilo nnica do p n.1·eccr.Em 2:'.l approvaüoem 3".l ~ m 25 vn.e imprimir a rcdn.cção ílnal com o n. 54 H.
Em 26 é approvadn. n, redàcção final. - Em 27 é enviada. ao Senado .
Pende de decisão.
55 Redacção final do sub- Em 24 de julho vae a impri- Da Commissão
stitutivo approva- mir . - Em 26 é appro vada. de Redacção
do na 3ª discussão Em 3 de agosto é remetticla
do projecto n. 393 B, ao Senado .
de 1908, que a.uto- Pe:n.de de decisão.
r iza o Presidente
da R e p u b 1 i e a a
crear no Mar anhão
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uma coloni,1 mili tar, de modo a impedir a s incursões
dos iodios.
26 julho

56 Isenta do exame de E:n1 26 de juilto é julgado Do Sr. Manoel
mauurcza. os estu- objecto de delibCi'ação e en- Fu lgencio.
dantes a quem falviado á Commissão de Intarem sómente strucção Publica.-Em 30
dous preparatorios de agosto vae a imprimir
e que as ·im o re- o parecer d essa commissão,
queiram até março com o substitutivo, sob o
de 1910. prestando n . 56 A.-Em 3 de setemexa.mes perante o bro entra em 1ª discussão e
Gymnasio r acional falla. o Sr. Faria Neves So0u qualquer estab - brinho. Encerrada e a•liada
lecimento a este a votação.- Em 10 é apcquiparado.
provado.-Em 14 entra em
3ª discus ão e fallam os
. i·s. Ta.vare· Cavalcanti,
J;;ão Vespucio, Manoel Ful,çrencio, Eduardo Saboya,
Nabuco de Gouveia e Eduarrlo Socrates. São lidas diffcreotes emeadas e um requerimento do Sr. Affonso
Costa pedindo qn e a· mesmas emendas sejam remettidas á Commissão de Instrucção Publica. Encerrada
e adiada a votação. -Em
16 é approvado o l'equeri meoto do Sr. Affonso Costa,
sendo as emendas remettidn.s á Commissão de InsúuCC'âo Publica.-Em .20 vaca
imprimir o parecer da com missão, sob n. 5 j B.-Em
22 entra em votaçifo. Oram
os Srs . Affonso Costa p :idindo preferencia para o
substitutivo "da Comm issão
e Pa.s"os :\firandu. conl.ra.
Ad.ia.da a votação po1· falr.a.
de numero.-Em 25 é approv ado o substitutivo da Commissio e acce itas as cme11 du.s d.os Sr::;. ACfonso os ta,
Ta vares Ca. va.lcanti e J 05.0
Vespucio . Prejudicadas a.s
emendas outra::; dos Srs ..1.
Vespucio e Passos Miranda.
A Gamara consentiu na reti rndtL das emendas dos

-
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ôrs. Manoel Fulgencio e
Eduardo Socratcs . Approvado o substitutivo, voltou
com as emendas, á Commi ssão de Iostrur.çã.o para
esta redigil-o de accordo
com o vencido. -Em 5 de
ontubro entra em 3"' dis·
cussão. São lidas emendas
dos Srs . !\Ionteiro de Souza
e Ferreira Braga. Oram
estes senhores e mais o
Sr. Eduardo Socrates. Encerrada a di~.cussão,é adiada
a votação até que a Commissào se pronuncie sobre
as emeo da.s .
Pende de parecer
s obre em.endas da
3ª discussão.
37 Determina so_jam coo- Eill 26 de julho é julgado Do Sr. Barbosa
siderados como fal- objecto de deliberação e en- Lima.
lecidos em cam- viado á Commissão de Fipanha, os officiaes nanças.- Em 13 de dezemdo Exercito ou da bro a imprimir o parecer
Armada e os em- fav oravel da Commissão.
prega dos civis que Pende de 1 ª discuspei·ecerem em ser- são.
viços <l c construcção dP- linhas tele
graphicas de M11tto
Grosso ao Acre.
58 Con~ede em favor de J:<Jm 26 de jnlh o é julgado DoSr. Hosanah
D. Carolina Pinhei- objccto de deliberação e en- de Oliveira
ro B andeira de viatlo á Commissã.o de FiMello. filha viuva nanças.
do desembargador Pende de parecer.
Luiz An t onio Fernandes Pinheiro, a
parte da pensão
concedida por decreto n. 1.707, de
4 de setembro de
1907 , e que perce bia s ua mã e, fall ecida.
59 B:stabelece que paraEm26 de julllo ó julgadoDoSr. Honorio
as vagas que se objecto de U.elibei•ação e e u- Gurgel.
derem de fieis de viado á Commis ão de Fiarmazens da, Al- nanças.-Em 11 de setemfa.11dega do Rio de bro v ae a. imprimir o pareJaneiro, sejam no- cer dessa Commissão sob o
meados os respecti- n. 50 A, com substitutivo.

.
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26 -
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OBSERVAÇÕES

- Em 14 é encerrada a
1a discnssão e adiada a votação . -Em Hié approvado.
-Em 2 1 encerrada a 2ª dis-

cussão, depois de orar o
Sr . Celso Bayma que apre~enta uma emenda . Em
25 são approvados o sub s titutivo u<:~ Commissão de
Finanças e a emenda. do
Sr. Celso Bayma . ficando
prejudicado o projecto prim iti vo . E' enviado o projecto assim modificado á
Commi.ssão para redigil ·o
para 3ª-Em 28 vae a imprimir a r odacçiio para ::>a di scus ·ão sob n. G9 B . - Em
5 ele ou tu hro é encerrada a
3ª, l1em como a emend't
apresent ada em 3", pelos
Srs. Henriqne Borges e
ouf,ros . Adia.da n. votação
:i.t<~ ser dado o parecer suhre
a. emenda . -Em 17 a imprimir o parecer da Commissã.o de Finanças . - Em 20
encerea.da a :1ª discnssã.o.Em 2!) <! approvado, em 3'1.
com o substitutivo da Commissão fle Finanças á 2ª parte da emenda do Sr . Dunshee
de Abranches, prejndicadas
as emendas deste e do
Sr. Henriquo Borges . E
ricstacado o snbstitnt.ivo
com o n. 59 E.-l•:m 2/ é
approvada a redacção tinal
dispon .·a.ria de inter:-\ticio il
1'equerimento ri.o Sr. Pedro
I ago. - Em G de novembro e\ enviado ao Senado .
.Pen.de do decisão .
27 out.

59 E Redacção para nova Em 27 de outnbro a impri- Da Carn missão
discussão da emen- mir. - Em 29 encerrada a de Finanças.
da s ubstitu tivn. des- discussão unica. - Em :30
tacada e approvada a p provado . - Em 4 de n ona 3ª discussão do vembro approvada a redacprojecto n. 59B. de ção final ,cuja.publicação foi
1909, estabelecendo dispensada a requerimento
que os conferentes do Sr. H. Gurgel. - Em 9
de capatazias, os enviado ao Senado.
Pende de decisão.
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ajudantes de fi eis
de armazens, os
commn.nrlantei:;,sargentos e g uardas
elas alfandegas da
Republica , e t c . ,
desde que tenham
15 annos de serviço, não poderão ser
dernittidos si n ão
na!" mesmas condições o pelos mcsrnus motivos por
que o podem ser os
omprcgarlos de F azenda.
26 julho

GO Ceea unm

))

Gl Autor iza o P residente Em 29 do julho v::10 a imda Republica a primir _- !~ m 2 de ::i.gost o
abrir ao Mini steri o entr a em discussão, que é
do Interior o cre- encerrada sem debatc ,sendo
dito ele 4:.200 ,ouro, adiada a v otação . -Em 9 é
par::i pagamento do a pp i·ovado com di :::p onsn. ele
premio de v iagem a i ntersticio para a 3ª tliscnsq uc t ern direito o são a r eq u erimonto do Sr .
Dr. Vio la ntino dos .To. é Bonifacio . -Em 10 (>
Santos.
encerrada a 3" discussão e
a,diada a votação.-J.<:m 12
é a pprovado e envia d o â
Commissão de Redacção . Em 13 vae n. imprimir a re daccão final com o n. 61A.
-Em 17 é ap1Jrovado afim
de ser enviado a o Senado _
-Em 25 é enviado ao Scnado .-Ern 13 de novembro o
Senado env ia á sancção.
Sa:nccio:nado por decreto n. 2.147, de 18 de novembro de 1909. (Pv.blicado
a 23) .

»

nova fa. . J::Cu~ 26 de julho é ,jnlgarlo Do Sr. Honorio
bellu. ue vcncirncn- oh.iecto de deli ber:.i.ção e e n - Gurgel.
1.os para os fn11c- viado á. Comm issão do Ficionarios dos Irrnti- na.nç:as .
tutos Officiaos de lP'en<le ele parecer .
En si.110 Superior da
Republica o do Gyn:m asio Nacional e
d ü, ou tr:1s providencias.

-28-
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30 julho

62

Determina que os mi- E1n 30 de julho vae a impri- Do Sr. Figueinistros militares do miro parecer da Commissão redo Rocha.
Supremo Tribunal de Nfarinha e Guer1'a, com (Vide projecto
Mi li ta.r, maiores de su 1Jsti t uti vo.
n.28,de 1907.
71 annos de idade e
·
e com mais de 50
annos de serviço,
sejam aposenta.dos
com os venciment.os
que percebem. e da
outras providencias

31

63

Autorizao Prellidente Eni 31 de julho é remettido Do Senado.
da Repnblica a á Commissão de Finanças.
abrir os crouitos ne- -Em 9 de agosto vae a imcessarios li. execução p rimir o pa.recor dessa
de deliberações do Commissão com o n. 63 A.
Senaclo, de maio e -Em 12 é encerrada a 2 "
junho ultimos, re- discussão o adia.da a votaferentes á. Secreta- ção.-Em 17 é approvada
ria da mesma Ca- com dispensa de interstício
. mara.
para 3" discussão a req uerirnento do Sr. Simeão Leal.
-Em 18 é encerrada a. 3"
discussão o adiada a votação .-Em 20 é approvada
afim de ser envia.da á sancção.-Em 25 é enviado i1
sancção.
Sanccion.ado por do·
ereto n. 2.0913. de 2 ele se·
tembro de 1909. (Publicad o
a 5 ).

3 a g osto

64

Autoriza o Presidente En1 3 de agostv vae a im · Da Commissão
da Republica a conprimir.-Em 6 entra em de Petições e
ceder um anno de discussão uuica, que é e u- Poderes.
licença, com orde· cerrada sem debate, sendo
nado, ao professor ad ia.da a votação.-Em 17
de gymnastica e é approvado e enviado á
natação da escola Commissão de Redacção.Apreodizes Mari- Em 19 vae a imprimir arenlleiros ela Bahia dacção final n. 64 .A . -Em
Alfredo Rigaud.
20 é approvada.-Em 26 é
envia.do ao Senado.
Sa.:nccio:nad o por de
ereto n. ~ - 12 :>, de 21 fi e
outubro de rn ~1 9. (Publicado
(l

>

»

65

2 3 ).

Approva o 'üeto op- E.!lll'.L 3 de agosto vae a im- Da Commissão
posto pelo Presi- primir.
de Finanças.
Pende de~ª discus são.
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dente da Republica
ao pi'ojecto qu e o
autoriza a conceder
um anno de licença ,
com ordenado, ao
3° escriptnra.rio da
Caixa Economica e
Monte de Soccorro
da Capital L"ederal
Antonio Philadetpho Pereira de Almeida.
4 agost.

66

Autoriza o Presidente E
da Republica a conceder um anno de
licença, com todos
os vencimentos, ;i.o
desembargador do
Tribunal da Appellação do Territorio
do Acre, Dr.Alber to
Augusto Diniz.

Jll. 4 de agosto é r e mettido Do Senado.
ás Co mmissões de P etições e
Poderes e Finanç::is.-Em
30 vão a imprimir os parecer es dessas Commi~sões
com o n. 66 .A. e emenda
do primeiro determinando
que a licença seja concedida
sómente «com dois t erços
dos vencimen tosi> . - E m 2
de setembro é encerrada a
:2ª discussão e a diada a votação. -Em 9 é approva do
com a emenda acima refe ·
rida.-Em 14 vae a imprimir a redacção fina l com o
n. 66 B.-Em 16 é appro vada..-Enviado á sancção .
Sa:nccionado por decreto n. 2.126, de 28 de
outubro de 1909 . (Pub l ·icado
(J,

67

31).

Autol'iza o Presidente Ein 4 de agosto é remettido Do Senado.
da H.epublica a fa- á Commissão de finauças.zer acquisição das Em 12 vae a imprimir o pacollecções de obje- l'ecer dessa Commissão com
ctos de arte, que o n. 67 A. -Em 14 entra
pertenceram ao es- em 2ª discussão e falla o
criptor Arthur Aze- :r . Germano Hasslocher,
vedo, a brindo para que apresenta um r equeriisso o credito do mento pedindo q ue o pro,
30: 000$000 .
j ecto volte á Com missão
afim de serem requisitadas
informações ao Governo.Encerrada e adiada a vota·
çã.o. -Em 18 é approvada
depois de rejeitado o requerimento.-Em 23 é encer-

-30-
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OBSERVAÇÕES

rada a 3ª discussão, .3endo
lida uma emenda do Sr.
Bernard o Jambeiro autorizando um c redito até 50
contos para acqubição das
colleções arti.sttcas e scientiticas que pertenceram ao
D1'. João Barbosa Rod1·igues.
-A 28 vae a ünprim lr o
pa.recer sobre u. emenda
do Sr. Jambeiro, junta.mente
com o projecto do Sena.do
n. <:i7 .-Em 5 de outubro
rejoitê.Ldos emenda, e projecto, com a. declaração de
voto dos Srs. Germano Hass. locher, Eduardo Socrates,
Faria Souto e Palmeira
Ripper.
Rejeitado u.a sessão
de õ de outubro.

5 agosto

»

»

68

Autoriza o Presidente Em 5 de agosto vae a im· Da Commissão
da Republica a con- primir, com parecer du. de Petições e
ceder um anuo de Commissão de Finanças.- Poderes.
licença, com orde- Em 7 entra em discussão
nado, ao 2° escri- unica; encerrada. e adiada a
pturario da Alfan- votaçã.o. - Em 8 é approdega de Manáos, vadê~ e enviada á Commissão
Julio Maximiano da de Redacção.-Em 18 é apSilva.
provada a redacção final
n. 68 A, dispensada do impressão a requerimento do
~r . Simeão Leal.-Em 19 é
enviado ao Senafo. - l~m 9
de setembro o Senado on via
á sancção.
Sa:n.ccio:n.ado por decreto n . 9.099,de ü de setembro de l 90ü. ( P ublicculo a 11).

69

Autoriza o Preside o te E.n1. 5 de agosto vao a im- Da Commissão
da Republica a primir.-I•: m 7 entra em 2ª de Finanças.
abrir ao i\fiuisterio discussão; encerrada o adiado Interior o cre- da a votação. -Em 9 é apdito de 50: 000. -, provado com di. pensa de
supp lemcntar
á
interstício para a ~-ia discusverba. ··- l~ve ntua. es são a requerimenr.o do Sr.
-do ar·t. 2° da. ltji Calogeras . -l~m 1O é eocern. 2. U50, de 3 l de ratl.a u. 3"" iiscussão e adiada
dezembro da 19 8. u. votação . -Em l~de agosto
é approvado e e nviado á
Commissão de RP.dacção.Em ~4 vao a imprimir a re-
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ASSUMPTO

DATA

ANDAllIE 1T O

OBSERVAÇÕES

dacção fin<.1,l n. 69 A.-Em
25 é approvada.-Em 1 de
setembro é enviado ao Senado.
8a:nccio:nado por decreto o. 2.109, de 30dese·
teml.Jro de 1900. (Publicado
em 2 de oulitbro lle 1D09) .

5 agosto

70

Autoriza o Presidonte E
eh H.epnblica a
abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito extraordinario
do 61 :645$551. para
pagamento ao capitão Fernando Alves de Souza Alão,
em virtude de sentcnça judiciaria.

.un 5 deag-osto vae a impri- Da Commissão
mir .-Em 7 entra cm '.°2"' dis- de Finarn;:a ·.
cussão ; encerrada e adiada
a votação. -Em ü é appl'o vado.-Em 17 é encerrada
a 3" discu8são o adiada a
votação .-Em 18 é approvado e enviado á Commissão de Reda.cção.-Em 24
vae a imprimir a redacção
final n. 70 A.-Em 25 ó
approvado.-Em l de setembro é env iado ao . 'onado. - Em 20 de dezembro o
Senado deYolve emendado .
.Pe:n.cle ele parecer
sobre ell1e:ncla elo
!Sena.elo .

9

»

71

Autoriza o P1'esidcnte Eni 9 de agosto vae a impri- Da Com~i~são
da Republica a con- rnir.-Em 1::3 é encerrada a de P e t1çao e
ceder um anno de di:scussão unica e adi<.1.da a Poderes.
licença, em proro · votação. - Em 18 é approgação da que lhe v ado e enviado;) Com missão
foi concedida pelo do Redacção.-Em 2-! v::te a
decreto n. l. 950, irr11Jrimír a redacção tina!
de 11 de setembro n . 7l A. - Em ~5 é approde 1908, ao ama- vado.-Em l de setembro é
nuense du. Secreta- enviado ao Senado .-Em 9
ria das Relações de novembro o Senado enExtcriores Hercula- v ja á SancÇão.
no de Mendonça Sa:nccionado por dccreCunha.
to n . 2 .1 "15 , de 11 de novembro de HJ09. (Publi cado
a 1•1).

»

»

Antoriza o Pre ·idoute En1 9 de acrosto vae a im- Da Commissão
da Republica a pl'i1ni1·.-·Em 11 é encerra- de Finanças.
abrir ao Ministerio da a 2ª discussão e adiadêL
da Fazenda o cre- a votação,-Em 12 é approrlito extraordinario v:.ido . -Em 16 é encerrada
u e 211: 459, '975, n. 3ª discus:'lã.o o adiada a vo11ara uccorrer ao tação. - IEm 17 é approvado
pagamento devido e enviado á Commissão ue
a J6ão do. Silva Ta- Rcdacção.- Em 19 vae a

-
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vares e outros, ber- impl'imir a redacção final
deiro's de Joaquim n. 72 A.-Em 20 é approda Silva Tavares, vada.-Em 25 é enviado ao
em virtude de sen- Senado.
tença judiciaria. San.ccion.ado por decreto n . 2107, de 30 de setembro de 1909. (Publicado a 3
ele outi1bro).

9 Agosto

»

»

73

Autoriza o Presidente En'l. 9 de agosto vae a impri- Da Commissão
da R e p u b 1 i ca a mir .-Em 11 é encerrada a de Finanças.
abrir ao Minister io 2ª discussão e adiada a voda Fazenda o cre- tação.-Em 12 é approvado
dito extraordinario -Em 18 é encerrada em 3°
de 49:560$951 para discussão e adiada a votação
pagamento devido -Em 20 é approvado e ena Philadelpbo de -ria1lo á Commissão de ReSouza Castro, em dacção _-Em 31 vae a imvirtude de sentença primir a redacção final com
judiciaria.
o n. 73 A. -Em 1 de setembro é approvada.-Em 9 é
enviado ao Senado.-Em 13
de novembro o Senado envia á sancção.
San.ccion.ado por decreto n. 2148, de 18 de novembro de 1909.(Puõlicado a 2 3 ).

74

Releva a D. Maria E:in 9 de agosto vae a iro- Da Commissão
da Gloria de Al- primir . -Em 16 ü encerrada de Finanças.
meida Rocha, ·mãe a 2° discussão e adiada a
viuva do guarda- votação.-Em 18 é appromarinba confirma- vado .-Em 23 é encerrada
do José Moreira da a 3ª discussão e ;a.diada a voRocha,a prescripção tação .-Em 9 de setembro
em
que incor- é approvado e enviado â
reu, para que possa Com missão de Redacção. receber o meio sol- Em 11 ·é approvada a redado e montepio a cção final n. 74 A, dispenque tenha ·direito, sada de impressão a requeridesde o fallecimen- mento do Sr . Rayrnundo de
to do mesmo gua r- Miranda. - Em 16 é enviado
da-marinha, em 18 ao Senado.-Em 27 de oude abril de 1894.
tubro o Senado envia á sanC('ãO.

Sanccionado pelo Dec .
n. 2 .141, de 4 de novembro
de 1909. (Pu blicado a 9).
>

)>

75

RecanhP,ce como in- EID. 9 de agosto vae a im- Do Sr. Dominstituição de utili- primir o parecer da Com- gos Mascaredade nacional a Li- missão de Finanças sobre nbaE.

-
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ga. - Maritima Brazi leira, com pareceres das Commissões de Constituição e de Finanços,
e novo parecer da
ele Finanças, na
actual legislatura.

ANDAMENTO
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as emendas reconhecendo as
sociedades de Geographia e
Protectora dos Homens do
Mar. - Em 16 é encerrada a
discm;são unica e adiada a
vota.ção.-Km 17 é approvndo. com as emenda" que
são destacadas para so.ffrerem nova discussão, o substitutivo da Commissão de
Constituição e .Justiça . Em 21 entra em 30. discussão
e · fala o Sr. Aristides Spínola, que apresenta urna
emenda. Encerrada e adiada a votaGão até que a Commissã.o dê parecer sobre a
emenda. - Em 14 de outubro
Yae a impt•imir o parecer 75
l.~ dE. CJmmisoão de Fina nç:is, con trnrio á emenda .Em 16 é encerrada a discussão unica depois de sobre elle
fahLrem os Srs . Aristides
Spínola e Bueno ele Paiva.
-Em 25 é approvado, sendo
rejeitada a. emenda daCJ uelle. -Em 27 é approvad,L a redacção final, sendo
dispensada a publicação a
requerimento do Sr. Pedro
Lago.-Em 6 de -novembro
é enviado ao Senado.
Rejeitado pelo Senado
na sessão de 23 de dezembro.

26 Out. 75 C Redacção para 30. dis- Ei:n 26 de outubro va.e a im- Da Commissão
cussão da emenda primir.- Em 29 é encerrada ele Finan ças .
destacada na 2ª dis- a 3• discussão, sendo lida
cussão do projecto uma emend a dos Srs. Costa
n. 75, deste armo, Rodrigues e outros,mandanque reconhec e e do reconhecer igual favor a
declara insti t.uição Escola de Commercio do Made utilidade na cio- ranhão,adiada a votação até
na.! a Sociedade de parecer da Commissão.
Geographin. do Rio Pende de parecer
de .Janeiro.
sobre ei:neuda da
3"

26

»

565

diSC"\.l.SSãO

75 D Redaccão para 3a. dis· Eni26deoutubroaimprimir. Da. Commissão
cussão da emenua - Em 29 encerrada a3o. dis- de Finanças.
destacada, na 28 cussão.-Em 30 é approvado.
discussão, do proje · -Em 4 de novembro approcto n. 75, deste v ada. a r e1acção final, dis3

-
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anno, que reconhe- pe~sada a publicação c1 rece e dt1clara insti - q uel'i mento do Sr_ Soares
tuição do utilidade dus Santos.-Em 9 enviado
nacional a A~socia- ao Senado com o n. 75 F.
ção Protectora dos Re.jeitado pelo !::lenado
Homens do Mar.
a 23 de dezembro_
9 agost.

76

Isenta do imposto de Em 9 de agosto é julgado
importação o sal e obj ~c to de lieliberação e en- Do Sr. Montei
do de consumo o de via.do á Commissão de Fi- rode Souza.
producção nacional nanças.
e dá outras provi- Pen.de de 1:.arecer.
dencias.

9

77

Autoriza o Presidente Fn1 9 dP. agosto é julgado
çla Republica a pro- obJecrn de <.lelille1·acao e en- Do ur. Homero
mover e firmar ac- viu.do ás Comrnis~ões de Di- Baptista.
côrdo com os govel'- plomacia e Tratados, Obras
nos das Republicas Publicas e Fmanças.
Argentina e Orien- Pen.cledepa:receres.
tal para o fim de
tornar navegavcl o
rio Uruguay até á
foz do rio IjuhyG1·ande e dá outras
providencias.

9

»

78

Autoriza o Governo a l.i:n1 9 de agostoi!é julgado Do Sr. Montei
estabelecer uma li· objecto de deliberação e en- ro de Souza
nha de navegação viado á Commissão de Fira.piela para o sel'· nanças.
.
viço de malas pos- Pende de parecer .
taes e passageiros
entre os portos do
Rio de .Janeiro e
Manâos, com esc01la
pelos mais importantes por tos i mermed iar 10s e dá outras providenciu.s.

9

»

79

Determina que não E1u O <lc :lgosto é julgado Do Sr . José Ca r
sejaliquidadaa co- objecto dcctcUbera(:ãoeen- los.
brança das licenças viado ás Comm is._ões de Conpelas municipali- MLituic,;ão e ,J11stiÇ<L u Finn.ntlades, des<lo <J 110 (:<tS .
tenham i· e l a ç ã. o Pene~ de parecer.
com as industrias e
profissões, sem que
·
seja apresentado o
documento de quitação no The.·om·o
acional e dá outras providencias.
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~
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Iseqta dos impostos Eu;i. 9 de agosto é julgado Do Sr. Dominaduaneiros, d a s objecto de deliberação e en· gos Mascare·
despezas dA expe- viado â Commissão de Fi- nhas.
diente e armazena- nan ças.
gem todo o mate- Pende de parecer.
rial destinado á exploração do carvão
mineral e ás respe·
ctivas installações,
importado por empreza. ou associação
organizada com o
capital de .... . . . .
30.000:000 · e dá
outras proyidencias
Organiza a marinha E 1:n 9 de agosto v~te a im· Da comm1ssão
mercante, regula o primir afi~ c~e ser remetti- especial de
commercio maf'iti- do á.Comm1ssao de Fmanças. marinhamer
mo, cria a retribui- - Em 20 a imprimir o pa- cante e de
ç~o pecuniaria por
rer.er da Commissão de Fi- finanças.
milb,a, navegada e ;napças sob n. 81 A.-Em
1
dá outras provi- 1 de outubro é annunciadencias relati.vas á da a 2" discussão do art. 1° ·
navegação nacio- e lidas diversas emendas dos
nal.
Srs. Estacio Coimbra, Lindolpho Camara, Bithencourt da Silva Filho, Tavar,es Cavalcanti, José Carlos,
Antonio Nogueira, Affonso
Costa, Lyra Castro e Honorio Gurgel. Ora o Sr. An·
tunes Maciel. Adiada a discussão do art. 1° do projecto.-Em 2 é lido um requerim.ento do Sr. Lindolpho
Camara para que as emendas com o projecto vão á
Commissão Especial para re1:
ceber parecer. - Ora o
Sr . Afjfonso Costa. Fica encer rada a discussão do art.
1° a l i6 bem como o requerimento do Sr. L. Camara, depois de lidas duas
emendas do Sr. Affonso Costa . Fica. adiada a, votação.
-Em 5 approvado o requerimeffto do Sr. L. Camara,
ficando adiada a votação do
projecto at.é que a Commissã o EspE}cial se pronuncie
sobre as emendas.-Em 6 de
outubro a imprimir o pare-

•
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cer da Gommissão Especial
s-ob o n. 81 B.-Em 26 de
outubro a imprimir o parecer da Commissão de Finanças, sob o n. 81C.-Em28
encerrada a discussão unica
d.os pareceres das Gommissões Especial de Marinha
Mercante e de Finanças.Em 29 approvado bem como
todas as emendas. salvo as
de n. 3, do Sr. Lindolpho
Gamara ; a de n. 12 do mesmo ; as de n • 20 do Sr. Monteiro de Souza e 21 do Sr.
Lyra Castro e outros; a de
n. 24 do Sr. M. de Souza;
as de ns. 25, 26, 27 e 29 do
mesmo; a de n. 45 do Sr.
Bithencourt Filho ; prejudicada a de n. 36 do Sr. Lindolpho Gamara. O projecto
assim emendado volta á
commissão respectiva, afim
de redigil-o para a 3", de
accordo com o vencido.-Em
5 de novembro a imprimir
a redacção para 3& - São
lidas ru.s emendas dos Srs.
Monteiro Lopes, João Vespucio, Monteiro de Souza e
outros - Oram os Srs. J.
Vespucio, M. de Souza e
Honorio Gurgel - Fica encerrada a. 3& e adiada a voiação até que a commissão
dê parecer sobre as emendas.
-Em 20 de novembro a im·
primir o parecer sobre as
emendas, com o n. 81 E Em 30 são rejeitadas as
emendas do Sr. Monteiro
Lopes e approvadas as do
Sr. Vespucio - o projecto
foi approvado e enviado a
commissão de redacção Em 2 de dezembro a imprimir a redacção final com o
n. 8 1 F - Em 3 approvada
a redacção final, sendo enviado ao Senado.
Pende de decisão.
Autoriza o Presidente Em 9 de agosto vae a im- Da Gommissão
da Republica acon- primir . - Em 12 entra em de Finanças.

-

llATA

ASSUMPTO

ceder os favores
que julgar convenientes á. empreza
ou ás emprezas que
se organizarem para, junto das minas
ou dos portos de
mar, explorar a industria siderurgica
nos termos que determina.
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2ª discussão e falam os
Srs. Mello Franco, que apre·
senta. um substitutivo, e
Barbosa Lima, que justifica
emendas. O Sr. Alcindo Guanabara declara que responderá aos oradores quando
tiver de discutir as emendas. São lidos substitutivos
do Sr. Calogeras e Pedro
Lago e emendas do Sr. Eduardo Socrates. Encerl'ada a
discu:;isão são as emendas
remettidas á Commissão de
Finanças afim de que tenham
parecer.-Em 16 vae a imprimir esse parecer com o
n. 82 A.-Em 20 entra em
discussão unica esse parecer
e fala o Sr. Calogeras. Em
21, depois de falarem os Srs.
Josino de Ara.ujo, Me 11 o
Franco'. e Alcindo Guanabara,
é encerrada. a discussão unica e adiada a votação.-Em
25 é approvado com as seguintes emendab . fixando
em 100 contos os creditos a
serem abertos, mandando
que as concessões sejam feitas sem monopolio, determinando que entre as vantagens a conceder não seja
incluída a expropriação por
utilidade publica e tratando
de accôrdu com os Estados.
- Em 30 vae a imprimir a
redacção para a 3ª discussão
n. 82 B.-Em 10 de Setembro entra em 3ª discussão e
fala o Sr. Candido Motta,
quejusti:fica um substitutivo.
São lidas emenJas dos Srs.
Barbosa. Lima, Alcindo Guanabara e Josino de Araujo.
Eucerrada e :idiada a votação at é que as emendas tenham parecer.-Em 16 vae
a · imprimir esse parecer,
n . 82 C .-Em 20 annunciada a discussã.o unica. do par ecei· 82 C , que é retirado
da ordem do dia, visto ser
publicado com lac unas, con-
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forme reclama ção do r.
Candido Motta, que a mesa
julgou procedente.-Em 2 1
publicado novamente oparccer.-A 29 annunciada a
discussão unica do parec9r
sobre as emendas em 3ª dis~
cussão. Ora o Sr. Eduardo
Socra.tes apresentando uma
emenda não a cceita pela
m esa por julgal-a anti-regimental. Adiada a discussão.
- Em 30 oram os Srs. Josino
de Araujo e Luiz Adolpho.
Adiada a discussão .-Em 1
de outubro ora o Sr. Ca.ndido Motta que apresenta
um requerimento. Encerrase a, discussão e adiada a votação do projecto, das emenda!:! e do requerimento. - - Em
5 de outubro é approva.do o
requerimento dos Srs. Canditlo Mott:i e Josino de Ara·
njo para que o projecto vi á
Commissão de Obras Pnblicas , ficando adiada a votação do projecto até que
aquella Commissão dê o seu
parecer sobre o projecto e as
emendas de accôrdo com ai
deliberaçãodaCamara.-Em
30 de novembro a imprimir
o parecer da Co mmissiio.
Pende de d .i scussão
sobi·e as emendas
apresentadas
:na
3 ª discussão.
Autoriza o Prcsiden· Ein 12 de a.gosto vae a iro- Da Commissão
te da Republica a primir.-Em 25 é encerra- de Finanças.
manda r contar ao da a discussão unica e adiaDr. Sylvio Romero, da a votação.-Em 9 de seIente de logica do tembro é a pprovado e enCollegio Bernardo viado á commi são de rede Vasconcellos, por dacção.-Em 11 é lida e apoccasião de sua ju- provada a rcdacção final
bilação, o tempo em com o. n. 83 A, dispensada
que excerceu o car- de impressão, a requerimengo de juiz munici- to do Sr. Raymundo de Mipa.l de Paraty, no randa.-Em 16 é enviado ao
Estado do Rio de Senado.-Em23de dezembro
Janeiro.
o Senado envia á sancção .
Sanccio:nado por decreto n. ~.213i de 30 da de·

•
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zembro de 1909 . (Publicado
a 1 d e J aneiro de 19 10.)
ConceU.e ao ius pector En1 12 de a.gosto vae a im- Da Commissã o
sanitario da D ir e
prim ircom parecer t a mbem de Petições e

84

ctoria Geral ele :Saude Publi ca Dr. Ao ·
tonio Monteiro Barbosa da Silva um
anno de licença,
com ordenado, p a ra
tratamento de sua
saude, onde llte conv ier.

12 »

39 -

da Comm issão ele Finanças .
-E ·r: 14 é encerrada a discussão uni ca e adiada a votação.-Em 18 é approvado
e enviado á commissão de
redacção.-Em 24 v ae a impri mir a redacção final numero 84 A. - Em 25 é approv:ada . - Em 1 do set embr o é enviado ao Senado . Em 20 de novembro o Sena.elo envia á sancção.
Sa.n.ccio:nado por de·
ereto n. 2. 159, de 25 de novembro de 1909. ( Publicado

Poderes.

a 27.)

85

ao 3° ofll.cial E na. 12 de a gosto vae a im- Da Commissão
da Secretaria, da primircom parecer da Com- de Petições e
Ju ~tiça,
bacharel missão de Finanças.- E ll:l 14 Podei'es.
José Bonifacio de é encerrada a di, cussão
Almeida. Salles, um unica e adiada a vot ação.a.nno de licença, Em 18 é approvado e enco m ordenado, p a ra viado á Commissão de Retratamento de sua dacção.-Em 19 vae a imsaude, onde lhe con
primir a redacçã o final nuvier .
mero 85 A.-Em 20 é ap]lrova da. -Em 25 é enviacld
ao Senado.-Em 20 de novembro o Senado envia á
sa.ncçã,o.
Sanccion.ado por decreto n. 2.158, de 25 de n ovembro de 1909. (Publicado

Conc ~ áe

'

I•

a 27.)

12 »

12 >

86

Autoriza o GGverno a EID. 12 de a gosto é julgado Do Sr. José
transferir de uns objecto de deliberação e eu- Carlos.
pa.ra outros minis· via.do á Commissão rle Fiterios varias immo· nança,s.
veis necessarios no Pen<le de parecer.
serviço publico e
dá outras providencias.
87 , Parecer contrario da En1 12 de a.gost o vae a im- Da Commissão
Commissão de Fi- primie .-Em 9 de set embro de Finanças.
nanças ao substitu- é rejeitado o substitutivo do
tivo do Senado ao Sena.do.-Em 13 é devolvido
projecto n. 197, de ao Senado.
go8. da Cti,marB1 Pende de decifi3ão.
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que autoriza o P res :den te da R e publica a pagar a D.Adelina Amelia Lopes
Vieira, viuva do exthesoureiro da Caixa de Amo r tização
Antonio
Arnaldo
Vieira da Costa, a
pensão do montepio
por e lle instituída,
a contar da data do
seu fallecimento.
Parecer
sobre as En1. 12 de a gosto a impri- Da Commissão
emendasofferecidas mir.
de Constituina. 3ª discussão do Pende de discussão ção e .Justiça.
projecto n. 39-2, de unica.
(Vide projecto
1908, que reorgan. 392, de
niza a classe dos
l 908.)
leiloeiros no Districto Federal.
. . .
Ern 13 de agosto vae a im- Da Commissão
Concede d L.~~ito apo- primir. -Em 26 é encerra- de Marinha
s':ln~adoi ia., nas con- da. a 2ª discussão e adiatla a e Guerra.
d1çoes que es~abevotação.-J<:m 9 de setemlecem aos m~d1cos e bro é approvado com dispharmaceuticos ~d- pensa de interstício para a
Juntos d<;. Exercito, 3ª discussão a requerimento
que ~e ixa:r:-am de do Sr . Carlos Cavalc'.tnte.-·
ser rncluidus .00 Em 10 entra em 3" discussão
quadro do serviço e é lido um substitutivo do
de sa~de do m esmo Sr. Eduardo Socrates auto~xe~cito, como of- rizando a nomear para o
1~9tivos, por. occa- quadro do exercito, indesiao de sua recente pendente d.o excesso de idareorgu.o ização ·
d e, os medicos a.dj untos e
pharmaceuticos que não o
tenham sido, em consequeocia dessa pro li bição lega.l.
Ence1Tada e .adiada a votação até qne o substitutivo
tenha. parecer.
Pende d e parecer
do substitutivo .
Julga que <leve ser E111 13 de agosto vae a. im- Da Commissão
mantida a emenda primir.-Ern 21 é encerrada do Marinha
da Cama1•a dos De- a di.·cussão unica e adiada e Guerra.
putados ao pro.iect.o a votaçâo.-Em 30 é r ejeido Senado, n. 9, de tacla a emenda.-Em 9 de ·
1908, que determi- setembro é enviado á sauna que a promoçiq <ição.
ao posto de major,
do te.nente-coronel

ª
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reformado do exercito Ismael Lago,
será contada da
data de 16 de janefro de 1894, só
para os e:lfei tos da
reforma.
91 Autoriza o Presidente Ell'.l. 14 de agosto é remettido Do Senado.
da Republica a con- á Commissão dQ Petições e
ceder licença, com Poderes.-Em 19 vae a imordenado, ao the- primir o parecer dessa comsoureiro d a Caixa missão com o n . 91 A. de Amortiza çã o, Em 24 é encerrada adisOvidio Sal'aiva de cussão unica e adiada avoCarvalho.
tação.- Em, 9 de setembro
é approvado, afim de ser enviado á sancção.
San.ccion.ado pelo dec.
n. 2 .1 03, de 16 de setembro
de 1909. (Publicado a 22.)
92 Autoriza o P1·esidente Em. 14 de agosto é remettido Do Senado.
da Republica a con- á Com missão de Finanças.
ceder a aposentado- -Em 19 vae a imprimir o
ria, com todos os parecer dessa Commissão
vencimentos, ao Dr . com o n. 92 A.-Em 21
Alberto de Seixas entra em discussão unica
Martins Torres, mi- que é . encerrada depois de
nistro do Supremo lida u ma emenda do Sr.
Tri·bunal Federal.
Luiz Domingues concedendo aposentadoria ao Dr ·. Alfredo Moreira de Barros Oli-1
veira Lima. Adiada a votação até que a. emenda t enha parecer. - E m 3 de.se• .~ tembro vae a imprimir esse
parecer com o n. 92 B . Em 1O é encerr ada a discussão unica, sendo lido um
requerimento do Sr. Luiz
Domingues pedindo a retirada da emenda, e adiada a
votação.- Em 11 é appro ·
vado o referido requerimento.- Em :seguida é approvado em discussão unica o
pl'ojecto 92 A, afim de ser
enviado á sancção.
San.ccion.ado por de- ·
ereto n. 2 .104, de 17 de setembro. (Pu blicado a 18. )
93 Autoriza o Presidente Ell'.l. 16 de agosto vae a im · Da Commissão
da Repuplica a prim_i r.~ Em 18 é encer- de Finanças.
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z

aol

16 agost.

li

»

mandar pagar
rada a 2ª discussão e adiada
e s c r e v e n t e ele l" . a votação.-Ern 20 é a·pproclasse do extincto vado . -Em 25 é encerrada
Arse nal de Guerra a 3"' discussão e adiada a voda Bahia, Antonio tação.- Em 9 des setembro
Bento de Oliveira, é a pprovado e enviado â.
os vencimentos a Commissão de Redacçã.o.que tiver direito.
Em 11 é lida e approvada a
redacçào final com o n. 93A.,
dispem;ada de impressão a
requerimento do Sr. Raymundo de Miranda.-Em 16
é enviado ao Senado.
Pende de decisão.
94 Autoriza o P_residente Em. lô de agosto vae a iro- Da Commissão
da Republica a fa- primir.- Em :?3 ó encert'a- de Finanças
zer, mediante con- da a 2" discussão e adiada a
currencib. publica, votação. - Em 25 é approaelectrificação das vado o art. 1º e adiada a
linhas suburbanas votação do art. 2° -Em 27
da EstradadeFerr.o é approvado o art.2°, sendo
Geni;ral do Brazil. o projecto dispensado de inadoptando o pro~ tersticio para a 3ª discussão,
,jecto que julgar a requerimento 1!0 Sr. Seaprefer i vel, abrindo bra . - Em 28 entra em 3ª
para is~o o ne- discussão e falam os Srs.
cessa.rio
credito Irineu Machado e Eduard o
ri.té a cj_uaotia de Socrates, justificando emen5.000:000$000.
das e s_ubs~ituti vo, e o relator. Sr. Paula Ramos .
São lidos: requerimento do
Sr. Ferreira Braga pedindo
qne sobre o prujecto seja
ouYidn. a. Comroissão de
01.n•as P ubli cas .e um substitutivo do Sr . llonorio Gurgel. Adiada a votação até
que as emendas tenham parecer .-Em 9 de setembro é
rejeitado o requerimento
uo Sr. Ferreira Braga. - Em
23 de dezembro a imprim)r
o parecer da Commis ã.o.
Pende de Totacão
em. 3ª discussão .
95 Autoriza o Presidente Em. 17 de agosto vac a im- Da Commissão
Ja Republica a pro- primir. - Em 21 é encer- de Petições e
rogar por um anno, rada a discussão unica e e Poderes.
co m o respectivo adiada u, votação.- Em 28
ordenado, a licença é approvado e enviado á
em cujo goso se Comm issão de Rcdacção.acha o director de l~m 3l vae a imprimir a
fl cção (\Ji. Secretaria
r d acção :fi nll.l om o n. 95 A .
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96

17

»

97

17

»

98

17

>

99

--

-Em l de setembro é approvada . - Em 9 é enviado ao
Obr:i.R P ti b 1i c a s Senado.-Em 9 de novemb~· o
.João Josú F1knamles o Senado communicá haver rej eitado o projecto.
Silva Sobrmho.
Autoriza o Presideate Em. 17 de agosto é julgado Do Sr. José Beda Republica a cdn- objecto de deliberação e enzerra..
ceder garantia de viado á CommiSsão de Fijuros de 5%, ad nanças.
anno, <is lettras hy- Pende de parecer.
potbecarias que forem emittidas, em
20 annos, pelos tres
primeiros b ü. o e os
que si'l fundarem no
Rio de Ja neiro para
emprestimos sobre
pr·cdios urbanos ; e
dá outras providencias.
Rcstabel.ece os direi- E~ 17 de :l~o~lio é _Julgado Do Sr.Monteiro
tos e vantagens dos obJecto de ncltberaçao e en- Lopes.
inferiort:Js da a rma- vi a.do ás Oommissões de Ma.da que foram lesa- ri nha: e Guerra e Finanças.
dos com a promhl- Pe:ri.de de lla:rece:res
gação do regulamento n. 3. 234, de
19 de m a r ç o de
l @g9; e aã outràs
providencias.
Subrnette á ftscali - E~n 17 de agosto é julgado Do Sr. A:ffonso
zaçã.o directa da objec1Jo de. deliberação e en- Costa.
Inspector·ia de Se- v iadet á Commissão de Conguro:s as sociedades stituição e Ju stiça.
que sop fórma mu- Pende de pa.recer .
tua ou anonyma
operarem sobro seguros de vida, maritimos e terrestres
e dá. outras providencias.
Autoriza o Presidente E~ 19 de agosto "V"ae a iro- Da Commissãe
da Republica a con- primir com parecer da Com- de Petições o
ceder a José Ribet- missão de Financas.-Em
Podel·es,
·ro da Silva, cartei· 21 de setembro encerrada a
ro rural da Admi- discussão unica e adiada a
nistração dos Cor- votação.-Em 25 appro '1ado
reios do Districto e enviado á Commissão de
Federal e Estado do Redacção.- A 29 a impriRio de Janeiro, um mir a redacção final. - Em
anno de licença, 30 approvada.-A 6 de oucom ordenadc:>o
tubro enviado ao Sefütdo ;do Ministerio da Iddul!ltria Viação e
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Em 13 de novembro o Senado envia á sancção.
Sanccion.ado por decr:eto n. 2.155, de 24 de novembro de 1909. (Public a do

, 19 agost.

19

»

19

»

a 28.)
100 Autoriza o Presidente Em 19 de agosto vae a iro- Da Commissão
da Republica a con- primir com parecer da Com- de Petições e
ceder um a nno de missão de Finanças.- Em Poderes.
licen ça, com o or- 24 é encerrada a discussão
'clenado, a Viriato unica e adiada a votação.
Joaquim das Cha- - Em 9 de setembro é
gas Le mos, admi- approvada a redacção final
nistranor dos Cor- com o n. 100 A, dispensada
reios do 1\Iaranhão. de impressão a requerimento do Sr. Raymundo
de Miranda.- Em 16 é en·
via.d o ao Senado .
Pende de decisão.
101 Releva a prescripçãoEm. 19 de agosto vae a im· Da Commissão
em que incorreu o primir.-Em 2 de setembro de Finanças.
Coo~elbeiro JJr.Ané encerrada a 2ª discussão.
tonio de Cerqueira e adiada a votação. - Em
Pinto.pa ra qu e poo- 9 de setembro é a pprovado.
saro sua viuva e - Em 14 é encel'ra da a
filhos pleitear, pe- 3 .. discussão e adiada a varante o Poder Ju- tação.-Em 16 é approvadiciario, o direito do e enviado á Commissão
que a llegam ter á de Redacção. - Em 5 de oupercepção dos ven- tubro é approvada a redacimentos de lente cção final. - Em 14 é enjubilado da Facul- viado ao Senado.-0 Senadade de Medicina do envia á sancção.
da Ba hia, durante Sanccionado por deo tempo em que ereto n. 2.224, de !i de jaexerceu o cargo de neü•o de 1910. ( Publipadirector da mesma elo a 8.)
faculdade.

102 Parece!' sobre o sub- Ell'l. 19 de agosto va.e a im- Da Commissão
st itutivo a presen· primir.-Em 9 de setembro de Finanças.
t a.doá conclusão do é rejeitado o pro_jecto p or (Projecto do
parecer n. 13, de ter sido app r ovado o pare- Sr . Coelho
1908, que julga de· cer n. 13 .
Netto.
ver ser arcbiv a.da Rejeitado nu. sessão de (Vide parecer
;.L representação do
9 de setembro.
n. 1 3, de
director do Insti1908.)
t u to Naci.on a l d e
Musica, ;i.cerca d a.
e o n v e nien cia. da
substituição da let·
tra do Hymno Nacional.
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103 Sujeita á jurisdicção E1n 19 de agost o vai a im- Da Co~missão
do Ministerio do ln- primir. - Em 24 é encer- de Fmanças.
terior,sem prejuizo rada a 2ª discussão e adiada
dos serviços con- a votação. - Em 27 é apstantes do art. 2° provado.-Em 14 de setemda lei n. l.606, de bro é annunciada a 3ª dis29 de dezembro de cussão.-São lidas as emen1906, o Observato- das dos Srs . Candido Motta,
rio Astronomico do Cbristino Cruz , Germano
Rio de Jan eiro, a Hasslocher e Barbosa Lima,
Repartição de Es- ficand o encerrada a 3ª distatistica, a Escola cussão e adiada a votação
de Minas e o Museu até que a respectiva ComNacional.
missão dê parecer sobre as
emendas.
Pende de parecer .
104 Autoriza o Presiden- Em l 9 de agosto vae a im· Da Commissão
te da Republica a primir.-Em 25 é encerrada de Finanças.
conceder ao Con- a 2ª discussão e adiada a
gresso Brazileiro de votação. - Em 9 de setl:imGeographia o auxi- bro é approvado com dislio de 15 : 000$, po· 1Jensa de interstício par a a
dendo par a isso 3ª discussão a i·equer imento
abrir o necessario do Sr. Paula Ramos. - Em
credito.
IOé encerrada a 3ª discussão
e adiada a votação. -Em 11
é approvada a redacÇã o final, com o n. 104 .A., dispensada de impressão a requerimento do Sr. José Carlos.- Em 16 é enviado ao
Senado. - Em 5 de novembro o Senado devolve emendado e é enviado á Commis.são de Finanças.- Em 2 de
dezembro vae a imprimir o
parecer da Commissã o de Finanças , favoravel á emenda d o Senado, com o
n.104 B.-Em 4 é encerrada
a discussão unica do parecer. -Em 11 é approvada a
emenda do Senado.-Em 13
vaeaimprimir a r edacção fi.
nal, com on.104C.-Em15 é
approvada aredacçãofinalEm 17 é envia do á sancção.
Sanccion.ado por decreto n. 2.207, de 23 de dezembro de 1909. (Publicado

a 25.)
105 Autoriza o Presidente En1 l Q de agosto va.e a im- Da Commissão

da Republica a conceder um anno de

primir com parecer da Commissão de Finanças.- Em

de Petições e
Poderes.

-

DATA

~

ANDAMENTO

ASSUMPTO

----1-

19 agost.

46

~--------

OBSERVAÇÕES

------'---------- ------·

24 é encerrada. a discussão
uoica e adiada a votação.
Em l l de setembro é lida e
approvada a redacção final
com o n. 105 A., dispensada de impress[o a requerimento do Sr. Raymundo de
Miranda.-Em 16 é enviado
ao Senado. - O Senado envia a sancção.
Sanccionado pelo decreto n. 2. 130, de 28 de ou·
tubro de 1909. (Publicado
a 5 de no'!Jembro . )
106 Autorilla 9 Pre~iden- Ein 19 de agosto vae a im- Dilo Commissão
te da ~epublica
primir com parecer da Com- de Petições e
con~ede_ um anuo missão de Finanças. - Em Poderes.
de. licença., com or- 24 é encerrada a discussão
qe11ado, ao cartetro unica e adiada a votação. de_ 2ª classe dos Cor- Em 9 de setembro é approre1os de _Pernam- vado e enviado á. Commissão
b~co, Luiz Fran- de Redacção.-Em 11 é lida.
cisco d os Santos e approvada a redacção :fl.Fragata.
nal com o n. 106 A., dispensada de impressão a requerimento do Sr. Raymundo de Miranda.-Em 16
é enviado ao Senado . - O
Senado envia á sancção.
-San.ccion.ado pelo decreto n. 2.128 de 28 de outubro de 1909. (Pitblicado a
lícença, com ordenado, ao thesourei·
ro dos Correios do
Maranhão, Delphim
Nunes Pereira.

ª

5 de novembro. )

19

»

107 Prohibe o uso da le- ~in. 19 de agosto é julgado Do

nha como combusti vel nas machinas
e officinas das estradas de ferro e
na navegação inte·
rior exceptuados os
casos que indica; e
dá outras vrovidencias.

objecto de deliberaçao e enviado á Comrnissão de Constituição e Justiça.- Em 25
de ouiubro vae a imprimir o
parecer da Commissão, opinando que o projecto vá a
uma commissão especial
que faça um codigo florestal a respeito. -Em 4 de
novembro é encerrada a 1ª
discussão e approvado.- O
Sr. Presidente declara. que
opportuna.m0n te será nomeada a Commissão Especial .

Sr. J o 8 é
Carlos.

Pen.de ele 2ª clisc-q.s~ão.

19

»

108 Autoriza o Presiden- Ena. 19 de agosto vai a im- Da Commissão

-

DA'rA

ASSUl\IP'l'O

te da Republica a
rever a. aposentadoria do Dr. José P
lionorio Bezerra de
Menezes, pa.ra que
lhe sejam conferidos se us venciment os integraes, d e
a.ccôrdo com a tabella em vigor, ao
tempo em que foi
aposentado.
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e nde de 2 ª discussão.
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de Constituição e Justiça.

20agost.

109 Parecer sobre o sub- Em 20 de agosto vai a im- Da Commissão
stitutivo offerecido primir.
de Constituina. 2ª discussão do P e:n.cle ele 2ª cliscus- ção e Justic,;ia..
projecto n. 130, de s ão.
(Vide projectos
1907, que dispõe sons. 130, de
bre honorarios a
1907, e 260
advogados por serde I 908.)
viços profis;;ionaes
que prestarem.

20

110 Crêa o Conselho Su- E11120 de agosto vae a im- Da Commissão

»

premo d a Defesa
Nacional e define
suas funcções.

I'

20

»

111

primir. -Em 24 é encerrada a 2ª discussão e adiada
a votação, sendo lidos um
requerimento dos Srs . . Af·
fonso Costa e Graccho Cardoso, pedindo que o projecto seja remetLido á Commissã.o d e Constitui.ção e
Justiça e emenda substitutiva do art. ~º da Commissão de Marinha e Guerra.Em 28, u.pprovado o reqµer>imento acima referido,
é o projecto enviado á Commissão de Constituição e
Justiça.-Em 29 de outubro
vae a imprimir o parecer
contrario da Comm1ssãu de
Constituiçã o' e Justiça.

de Marinha e
Guerra.

R eg ul a a proposta E m 20 de agosto vae a im- Da Commissão
para promoções no pr1mir.- Em 25 é encer1·a- da Marinha e
Exercito e na Ar- da a 2" discus:;ão o adiada a Guerra.
mada.
votação. - Em 9 de setembro é approvado. - Em 14
e ntra cm 3ª discussão e fala
o Sr. Eduardo Socrates, que
apresenta uma emenda. E'
encerrada e adiada a votação

48 -

DATA

ASSUMPTO

ANDAMEN'l'O

OBSERVAÇÕES

até que a emenda tenha
parecer.
Pende de parecer
sobre · eD'.le:ndas da
3ª discussão.
20 agost.

112 Autoriza o Presidente Em. 20 de agosto vae a im- Da Commissão
da Republica a coo- primi1·.-Em 23 é encerrada de Petições e

c e d e r a Joaquim
Mendonça Filho, bibliothecarío da Faculdade de Direi.to
de São Paulo, um
anno de licença com
ordenado.

a discussão unica e adiada a
votação.- Em 9 de setembro é approvado e enviado
á Commissão de Redacçã.o
-Em 11 é lida e approvada
a redacção final com o numero 112 A, sendo dispensada a. impressão, a requerimento do Sr. Raymundo
de Miranda.-Em 16 é enviado ao Senado. - Em
20 de novembro o Senado
envia á sancção.
San.ccion.ado por de~reto n. 2.160, de 25 de novembro de 1909. (Publicado

Poderes.

·

a 27.)

20

»

113 Autoriza o Presidente Elll. 20 de agosto vae a im- Da Commissão

))

»

novembro.)
114 Autoriza o Presidente Em. 20 de agosto vae á Com- Do Senado.

da Republica a conceder licença, com
ordenado, ao escripturario da Estrada
de Ferro Central do
Brazil, Antonio Joaquim de Moraes.

da Republica a conceder um anno de
licença, com ordenado, para tratamento de sua saude,
ao Dr. Carlos Sebastião Nogueira Pinto, medico da Directoria Geral de Saude Publica.

primir- Em 23 é encerrada de Petições e
a discussão unica e adiada a Poderes.
votação. - Em 9 de seteQ'.1.bro é approvado e enviado
á Commissão de Redacção.
-Em 11 vae a imprimir a
redacção final com o numero 113 A. - Em 13 é approvada.-Em 16 é enviado ao
Senado.- O Senado envia á
sancção.
Sa:n.ccio:n.ado por decre·
to n. 2.129, de 28 de outubro de 1909. (Publicado 4 de .
missão de Petições e Poderes.- Em 4 de outubro vae
a imprimi!' o parecer da
Commis~ão.~Em 6 é encerrada a discussão unica, depois de lida uma emenda do
Sr. Mello Franco, que orou
a respeito.-Adiada a. votação até o parecer· da. respectiva commissão sobre a
emenda.-Em 25 vae a im-
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primir o parecer.~Em 27 é
encerrada a discussã o uoica
rlo parecer sobre a emenda.
-Em 20 é approvado, sendo
rejeitada a emenda do Sr.
Mcllo Franco.-Em 8 de no·
vcmbro é enviarlo á sancção.
~ an.ccionado por decreto n. 2. 152, de 11 novembro
de 1909. ( PubUwdo a 14.)
115 Autoriza o Governo En1 20 de agosto é remettido Do Senano.
a abrir o credito á Commissão de Finanças.·~
extraordinario d e Em 11 de setembro vae a
3 1:800,·· para resti- imprimiroparecern.115.A.. ,
tuir a José Antonio com emenda da Commissão.
de Araujo Vascon- -Em 16 é approvado com a
cellos, a somma que emenda.-Em 21 é eocerradespendeu prestan- da a 3" discussão . -Em 27 é
do serviços á Repu- ·app:ovado em 3" discussão,
blica.
bem como a redacção tin;Ll.
-Em 29 é enviado ao Senado. - Em "27 de outubro o
Senado envia á sancção.
Sanccio:nado por decreto n. 2.146, rie 12 de novembro de 1909. (Publicadoa 17.)
116 Torna extonsivos ao Em 20 de agosto chega do Do Senhdo.
ex-1 ºtenente da Ar- Senado e é enviado ás Commada, Luiz Paulo missões de Marinha e GuerMascarenhas, os fa- ra e Finanças. - Em 30 de
voresdo decreto nu- setembro vae a imprimÚ>,
mero 1.687, de 13 de com modificação daCommisagosto de Hl07.
são de Finanças, com o numero 116 A. -Em 5 de outubro entra em 2ª discussã o,
sendo lida. uma emenda dos
Srs. Honorio Gurge l e outros. Oram os Srs. Eduardo
Socrates e Honorio Gurgel.
Encerrada a. discussão em
2ª do projecto e da emenda
e adiada a votação. - Em 6
são approvados, tendo fa.·
lado os Srs. Eduardo Socrates e João Vespucio, o substitutivo da Commissão dei
Finanças e a emenda do Sr.
Honorio Gurgel e outros,
sendo esta destacada. para
forma.r projecto á parCe , tomando a sub-emenda. o numero 11 6 B . - Em 14 é encerrada a 3ª discussão e a.p4
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provado coro a. modificação
de Finanças.
-Em 17 vae a imprimir a
redacção final.-Em 20 foi
approvada a redacç'ã,o final
com o n. 116 C.- Em 29 é
enviado ao Senado. - Em 1
de dezembro o Senado envia
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.223, de 3 de janeiro
de 1910. ( P u blicado a 5.)
13 out • 116 B Redacção pa.ra nova Ei:n. 13 rle outubro a impri- Da Commissão
discussão da sub- rnir:-Em 15 euviado á Com- de Finanças.
emenda, destacada missão de Finanças, em virna 2" discussão do t ude de deliberação d.a Mesa .
projecto n. 116 A, - E m 26 a imprimir opa
de 1909, á emenda recer favoravel da Commissubstitutiva daCom- são.-Em 29 encerrada a 3..
missão de Finanças discussão. - Em 30 approvado r eferido proje- do.-E m 4 de novembro apcto, concedendo ao provada a r edacção final ,
ex-2° cirurgião, 2° cuja publicação füi disperrtenente Joaquim de sada, a requerimento do
Carvalho Bettamio Sr. Honerio Gurg el.- E m 9
e ex-1° tenente enviado ao Senado.
José Carlos de Car- Pen.de de decisão.
valho, ambos da armada, pelos relevantes
serviços
pre tados duran te
a guerra do Pacaguay, o soldo vitalício corresponden·
te áquelles postos,
regulado pela tabella vi~ente.
21 agost 117 Alteraadisposiçãodo E in21 de agosto é julgado Do Sr. Monteiart. 4° do decreto objecto de deliberação e en- ro.
n. 1.872, de 29 de v iado ás Commissões de
maio de 1908, qu e Cons titui çã o e Justiça e de
reorg anizou aGua r- Finanças.
da Ct v1 l e a Colo· Pende de parec:- e r e s .
nia Correccional de
Dous Rios ; e dá outras provide ncius.ft
118 Concedevital!cia m cn- E JD. 23 de a.gosto vão a im- Do Sr. \.Vences23 >
te á s viuvas e, oa prirnir os pa receres elas lã.o Escobar.
faHa des tas, :is fi. Commissões de Co nstituição ( Vid e projecto
lhas solteiras dos e Justiça , Mar inha e Gue1·rn. n. ~3 1, de
offici aes dos corpos e Fina n ças, emendas dest a l90i.)
ele \"olunta.rios tla ultima e substitutivo do de
Patria e da Guarda Marinha e Guerra. - Em 5 .
d <.L Commissão
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Nacional que servi~
ram no Exercito e
na Armada, por occasião da guerra do
Paraguay, o meio
soldo pela tabella
vigente, correspon·
dente aos postos em
que se achavam ao
tempo em . que foram dispensados do
servjço militar.
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de outubro é encerrada a lª
.disaussão. Tendo falado o Sr.
Celso Bayma; foi approvado
em lª a o, tendo o Sr. Pre·
s~dente declaraQ.o que foram
apresentados substitutivos e
emendas das Commissões
de Marinha e GueJ.lra e de
Finanças, os quaes serão tomados em consideração na
2" discussão.-Dispen,sado o
interstício a requerimento
do Sr. Eduardo Socrates.Ern 7 ·é encerrada a 2ª discussão. - Em 13 fli.lam os
Srs. Bueno de Paiva, Rodolpho Paixão e Eduardo Socrates. E' app1•ovado o sub.stitutivo da Commissão de
Marinha e Guerra, bem como
as emendaa. da Commissão
de Finanças. O projecto volta
á Oommissão para ser redi·
gido p,ara a 3ª, de accôrdo
comovencido.-Em 17vae· a
imprirpir a redacção para a
3ª discussão. - Em 21 são
lidas emendas do Sr. Irineu
Machado, da Commissão de
Mai>inha e Guerra, e dos
Srs. Celso Bayma, João de
Siqueira e outros. E' encerrada a 3ª discussão e adiada
a votação até parecer da
res-pecti va com missão ( a de
Finanças) sobre as emendas.

Pen.de de J_:>a:rece:r .

23 agost.

119 Fixa as categorias e Elll. 23 de agosto vae a im· Do Senado.
os vencimentos dos primir o parecer da, Com- (Vide projectos
funccionarios d as missão de Finanças contra- ns.. 468, de
SecretaJ?ias de Esta· rio ao veto opposto pelo Sr. 1906, do Sedo, exceptuados os Presidente da Republica.- nado, 435, de
do Thesouro e com- Em 28 é en cerrada a dis· 1907, e 85 de
prehendidos os da cussão unica e adiada. a vo- . 1908.)
'
Directoria do Expe- tação. - Em 30, em votação
diente ela Marinha nominal. é mantido o proje·
e os das Direetorias cto por 122 votos contra 12.
de Contabilidade da - Em '.H é enviado ao Sr.
Guerra e da Mari- Presidente d a Republica
nba.
para a formalidade da promulgação.
P:romulgado por decreto n. 2.092, de 31 de agosto 1
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de 1909. (Publicado a 2 de setembro. Rectificado a3 e a 5.)
24agost.

120 Fixa o numero, classe E1:n. 24 de agosto é julgado Do Sr .. Montei
e vencimentos dos objecto de deliberação e en- ro Lopes.
empregados da Se- viado á Commissão de Ficretaria do Supre- nanças.
mo Tribunal Militar Pende ele 1)arecer.
e crea o lagar de
sub-secretario desse
tribunal.

»

»

121 Equipara os venci- Em 24 de agosto é julgado Do Sr. Honorio
mentas dos fieis do objecto de deliberação e en- Gurgel.
tbesoureiro da AI- viado á Commissão de Fifandega do Rio de nanças.-Em 15 de outubro
Janeiro aos fieis de é encerrada a 1ª discussão.
armazem da roes- Pen.de de 2ª discusma.
são.

25

>

122 Reorganiza a, Dele- E:rn. 25 de agosto é julgado Do Sr. Lindolgacia do Thesouro objecto de deliberação e en- pho Camara.
Federal, em Lon- viado á Commissão de Fi.dres, e aposenta o nanças.-Em 8 de novemactual delegado.
bro vae a imprimir o parecer, approvando-o com modificações sob n. 122 A . Em 12 ó encerrada a l ª discussão .-Em 17 é approvado, dispensado o interstício
a requerimento do Sr Juvenal Lamartine.-Em 18
é encerrada a 2• discussão,
sendo lidas emendas dos
Srs. Rivadavia Corrêa, Aurelio Amorim, Honorio Gurgel e Lindolpho Gamara.Adiada a votação até parecer da Commissão sobre as
emendas.-Em 11 de dezembro vae a imprimir o pare·
cer sobre as emendas com o
n. 122 .B.- Em 14 é encerrada a discussão unica do
parecer.-Em.18 é appi'ovado com as emendas de numeras 1, 2 e 3 e rejeitadas
as de ns. 4, 5 e 6.-Volta á
Commissão para redigil-o
para 3ª.-Em 20 a imprimir a redacção para 3ª com
o n. 122 C.-Em 22 é encerrada a discussão e adiada!
,
a votação até parecer da
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Commissão sobre as emendas offerecidas ao projecto.

Pen.de de parecer.

25ago3t.

27

l>

27

))

123 Prorog-a a actual ses- Em. 25 de agosto é, sem de- Da Commissão
são legislativa até bate, encerrada a discussão de Constitui
2 de outubro.
unica e approvado.-Em .26 çã o e Justi
é enviado a o Senado. -Em
ça.
31 de agosto é enviado á
sancção.
Pu.blicado por decreto
n. 2093, de l de setembro de
1909. (P1tblicado a 2 .)
124 Autoriza o Presiden- Em. 27 de agosto vae a im- Das Commis
te da Republica a primir o parecer· favoravel -sões de Mari
abrir ao Ministerio da Commissã o de Finanças, nha e Guerra.
da Marinha ocre- com o n. 124 A.-Em 5 de e de Finan
dito necessario para outubro é encerrada a 2"' ças.
pagamento aos offi- discussão. -Em 6 é appro·
ciaes da armada e vado, dispensado de intersticlasses annexas, in - cio a requerimento do Sr.
feriores e praças José Carlos.-Em 7 é endo corpo de mari- cerrada a 3ª discussão.neiros
nacionaes Em 14 é dispensada a imq u e serviram n0s pressão da redacção final,
Estados do Ama- que foi approvada, a requezon as, Pará e Mat- rimento do Sr. Antonio Noto Grosso, de 21 de gueira.-Em 16 é enviado
fevereiro de 1907 a ao Senado.-Em 20 de de16 de janeiro de zembI'O o Senado envia á
1908, das vantagens sancção.
de que gozaram os Sanccionado por deofficiaes e praças do ereto n. 2197, de 23 de deExercito, em vir· zembro de 1909. (P ublicado
tude do decr eto nu- a 25 .)
mero 6.375, de 2 1 de
fevereiro de 1907.
125 Declara competirem E1n 27 de agosto vae a im- Da Commissão
a os aspirantes do primir.-E m 11 de setem- de M:trinha
Exercito as mesmas bro vae a imprimir o p ar e - e Guerra.
funcções dos alfe- cerda Commissã o de Fina nres- alumúos. com ças com o n. 125 A. . -Em
os vencimentos da 14 entra em 2ª discussão e
tabella que e::;tabe· é li.da uma emeuda do Sr.
·lece.
Eduardo Socrates.-Encerrada e adiada a votação até
que a emenda tenha parecer. -Em 23 a imprimir o
parecer sobre a emenda do
Sr.Socl'atcs com o u. l2 5 B.
-Em 2 de outubro é e ncerrada a discuss ~w uoica do
parecer sobre a emend ~ e
adiad;;i. ?- vota9ã.o.-~m 9 sã o

-
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7 out.

125A Redacção finai do
proj ectb n. 125 A ,
de 1909, que declara competirem
aos aspirantes do
Exercito as n:iesmas
funcções dos alfercs-alumoos, com
os vencirtletltos da
t a bella que esta belcco .

8 nov. 125

e

Redacção para nova
discussão da emenda destacada na 2ª
discussão do projecto n. 125 .A, de
1909,fi xando o soldo
e as etapas dos l 0 •
e 2°• sargentos dos

corpos dtl Ex;ercito

54 -

-- ------

-

A N DAME NTO

OBSERVAÇÕES

a.pprovados os arts. 1º, 2° e
3° do projecto em 2ª discussão e o substitutivo da Commissão de Fioahça.s; á emenda que ficoli prejudicada.
-De accordo com o regimento , o substitutivo foi
dest acado para constituir
projecto á parte.-A requehmento do Sr. Pedro Moacyr, é dispensado do intersticio.-Em 6 é encerrada a
3ª dii?cussão, é approvado e
enviatlo á Commissão de Redacção, com o n. 125 d.Em 7 ,6 approvada a redacção fl.nal, ~dispensada. a im prcssilo a requerimento do
Sr. Soares dos Santos. -Em 9 é envia<lo ao SenaJo , com o n. 125 D.
Pende d e d ecisão.
EJ:n 7 de outubro vae a im- Da Commissão
primir. -Em 14 é encerra- de Finanças.
da a 3ª discussãb, lida uma
emenda dos Srs. Mon teird
Lopes, Honorio Gurgel e
Irinetl Machádo,
ficando
adiada á vota.ção até parecer da Commissão sobre a
e ménda.-Em 8 de novembro vae a imprimir o parecer da Corhmissão com o
n. 125 E.-Em 12 é encerrada a di~cussão unica.Em 17 é approvado em 3ª,
rejeitada a emenda do Sr.
Monteiro Lopes e outros. -Em 20 a publicar a redacção final.-Em 22 é approvada a redacçã o fin al
com o n. 125 l.'<" .-Em 29
é enviado ao Senado.
Pende de decisào.
Elll. 7 de outubro a impri- Da Commissão
mir.-Em 14 encerrada a 3ª de F inanças.
discussão, depois de apoiada
uma emenda dos Srs. Monteiro Lopes e outros, ficando
adiada a votação até parecer
da Commissão sobre a emenda.-Em 8 de novembro a
imprimir o parecer da Com·

/
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e dos offi.ciaes inferiores da Armada
que possam ser
equiparados aos elo
Exercito.

30 agost.

missão com on.125E.-Em
12 encerrada a discussão
unica do parecer. - Em 17
approvado em 3ª, tendo
sido rejeitada a emenda dos
Srs. Monteiro Lopes e outros.
-Em 20 a publicar a reda.
cção final, com o n. 125 F.
-Em 22 approvada.-Em
29 enviado ao Senado.
Pende de decisão.
126 Autoriza o Presideu- Em 30 de agosto vae a im- Da Commissão
te da Republica a primir.-Em 3 de setembro de Iustrucção
applicar ao prepa- é encerrada a 2" discussão Publica.
rador de Hyg-ieue e adiada a votação.-Em g
da Faculdade de de setembro a Mesa resolve
Medicina do Rio de retirar o projecto da ordem
Janeiro. Dr. João do dia e remettel-o a Comde Banas Barreto, missão de Finanças.-Em
a disposição d.a lei 16 vae a imprimir o parecer
n. 138, de 21 de dessa Commissão com o nujunbo de 1893, con- mero 126 A. - Em 18 é
siderando-o 1 ente encerrada a 2' discussão e
substituto da m es- adiada a votação, sendo lida
m·e sma Faculdade e uma emenda do Sr. Eduardesiguando-1 b e a do Socra.tes.-Em 29 de sesecção que lhe com· temb1·0 é dispensada a impete pelas provas pressão da. redacção final a
dadas em concursos requerimento do Sr. Rayanteriores.
munc'I.o de Miranda.-Em 1
de outubro é enviado ao Senado. -O Senado envia á
sancção.
Vetado pelo Sr .. Presidente da Republica a 7 de janeiro de 1910 e devolvido á
Camara. (O veto foi ]Jitb licado a 9.)

30 »

'

127 Organiza o serviço En1 3(1 de agosto vae a im- Da Commissão
de fiscalização de primir.-Em 2 de setembro de Instrucção
ensino publico.
e ntra. em 2"' discussão e fa- Publica.
Iam os Srs. Ferreira Braga,
que apresenta um requerimento pedindo que o projecto seja remettido á Commissão d.e finanças. Germano Hasslocher, Seabra,
Candido Motta e José Bonifacio.-São lidas emendas
dos Srs. Raymundo de Miranda e Passos de Miranda.
, -Encerrada e adiada a vo~
taçã.o.-Em 9 de setembro
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é rejeitado o requerimento

30 agost.

30

))

31

))
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e approvado o projecto
com a emenda do Sr. Passos de Miranda mandando
supp rimir os paragraphos
do art. 5°.-Em 11 vae a
imprimir a redacção para
3ª com o n. 127 A.-Em
15 entra em 3ª discussão e
são lidas differentes emendas do Sr. José Bonifacio,
sendo adiada a. votação até
que est;as tenham parecer.
-Em 18 vae a imprimir
esse parecet' com o numero
127 B.-Em 21 é approvado com as emendas do
Sr. José Booifacio e o projecto assim emendado v;.te
á Commissão de Redacçã o .
..:_Em 23 vae a imprimir a
rcdacção fina.l. - Em 25 é
a.pprovada a. redacção final.
-Em 2 de outubro é enviado ao Senado .
Pende de decisão.
128 Crea uma assistencia Em 30 de agosto é julgado Do Sr. Monm o d i co-cirurgica objecto de deliberação e en- teiro Lopes. ,
nas ofücinas do viado á Commissão de FiEngenho de Dentro nanças.
da Escola da Es - Pende de parecer.
trada de F e r r o
Central do Brazil, priva.tiva dos
operarias que ahi
trabalham e dá outras providencias .
129 Equipara os venci- Elll. 30 de agosto é julgado Do Sr. Monmentas <los prepa- objecto de delibel'açâo e en - teiro Lopes.
radm·es do Exter- viado á Commissão de Finato Pedro II e elo nan ças .
Internato Bernard o Pende de parecer.
de Vasconcellos aos
d o 8 prepara.dores
das escolas superioresdaRepub lica.
130 Autoriza o Presiden- E.111 3 L de agosto vae a im- Da Comrnissão
te da Republica primir com parecer da de Instrucção
a a p p li c ar ao Commissã.o de Constitui ção Publica.
preparador de chi- e Justiça.-Em 9 de setern·
mica opthalmolo- bro a Mesa r esolve retirar
gica da Facu1dade o projecto da ordem do dia
de Medicina do Rio e re1!lettel-o ó. Commissão
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de .Janeiro, Dr. Ma- do Finanças. - Em 16 vae
noel Francisco Cor- a imprimir o parecer dessa
r êa Leal Junior. a Commissão n. 130 A. disposição da lei Em 18 é encerrada a 2ª disn. 138 , do 21 de cussào e adiada a votação,
julho de 1893, con- sendo lida uma emenda do
siderando-o lente Sr. Ed uardo Socrates . substituto da mes- Em 29 de setembro é disma Faculdade e pensa.da a impressão da redesignando-! h e a dacção, a requerimento do
secção que lhe com- Sr. Raymundo de Micancla.
pete, seg undo as - E m l de outubro é en ·
provas da das em viado a o Senado.-0 Senado
concurso e as ccn- envia á sancção.
venien cias O.o en- Vetado pelo Sr. Presisino, com ·parecer dente da Republica a 7 de
da Commissão de janeiro de 1910 e devolvido
Constituição e Ju s- a Gamara. (O veto f'oi p u ti ça.
blicado a 9.)
131 Parecer da Cbmmis - J:I.:u1. 1 de setembro vae a Da Commissão
são de Constituição imprimir.- E m 17 é encer- de ConstituiJustiça sobre- as rada a discu:;são unica e ção e Justiça.
e menda s do Senado adiada a votação. - E m 18 (Vide proje ao projecto n ume- são approvadas as e mendas cto n. 66 D,
r o 66 D, de 1908, do Senado e enviadas , com de 1908.)
que regula a r e- o projecto, á Commissão de
pressão dos crimes Redacção em 20. - Em 2 1
de p ec ula to, moeda é approvada a r edacção tifo.Isa e falsificação nal ~ enviada á sancção.
de doc umentos.
San.ccion.ado por decreto n. 2 . l l O, de 30 de se tembro de 1909. (Publica d o

º

eni 2 de outubro e nov cmiente
. publicado a 5.)

1 »

2

»

132 Equipara em venci- En.1 1 de setembro é julgado Do Sr. Graccho
_m entos a.os funccio- obj ecto de deliberação e Cardoso. (Vinarios das Secre- remettido á Commissão de de pro jecto
taria.s de E;;tado os Fina nças. - E m 22 é pre- n. 1 6 7 , de
de categorias cor- judicado o andam~nto por 1909.)
respondentes n a s t er sido substituido pelo
demais repartições projecto n. 167 , de 1909 .
que, em virtude do
e mprego, residam
na. Ca pita l Federal,
e dá outras providencias.
133 Revoga o art. 2° do Em 2 de s etembro 6 julgado Do Se. Celso
d.ecreto n. 44 B, objecto de deliberação e re- Bayma.
de 2 de junho de meLtido á Commil:lsão de
J8g2, mao té m os Constitu içlio e Justiça.
direitos adquiridos Peudc de parecer,
p o r aposeutiados,
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reformados e por
funccionarios inamoviveis ou vitalicios,nomeados em
virtuue da mesma
lei, e declara que
a reform:i., aposentadoria ou jubilação só terão lo gar nos casos de invalidez absoluta no
serviço da Nação_
3set..

134 Concede a D . .Joa nnaJ::!J111 3 de se tr mbro é envia - Do Senado.
Ig nac ia de Ara.ujo ci o <.i Commis ão de Fina n-

Maciel, viuva do
:ilferes voluntario
da Patria Dr. Ma thias C ar l o s de P
Arau_j o Maciel, a
reversão da pensão
mensa l de 36 · que
percebia seu marido por serviços pres tados na guerra
do Paraguay.

3

))

ças.-Em 28 a impr imir o
parecer desta, Cornmiss"io
com o n. 134 A _
e nde

d e

c ussão.

:2"'

di:o--

135 Autoriza o Presiden- Em 3 <lc setembro vae a Da Commissão
te da, l-<.epublica a i.mprirnir·.-Em 11 é annun- de Finanças.
nbrir ao Mini s~erio eia.el a a 2ª discussi o.-Entra
da Guerra. o c ro- c m di.scu . ::>ão o a rtigo uni.dito de 4 1%990 co. - Ora o Sr . Barbosa
para. pagamento da Lima, q ue o:1Ierece um r egratificação a que querimento pedindo que o
t.em direito o ma- pl'ojecto seja envia do <i. Comjor Benjamin Li- misisão <lc Constitui ção e
borato B a r r o s o. Justi ça. ilcan do a dia.da a
professor da nx- di,·cussã.o pe la. hora. - Em
tincta Escola Mi - 13 cont inú::t ::i, 2"' discussão.
litn.r do Ceará.
Ora o Sr. Barbo::>a Lima.Continúa a discussão do artig o 11 nico do projecto. Or <~ o Sr. Eduardo Socrates.
- Fica a discussão adiada
pela hora .-Em 1$ é encerrada.-Em 16 é approvado
o projecto, depois do rejeitado o requerimento do Sr.
Barbosa. Lima. - Em 20
entra e m 3ª discus ão que é
encerrada e adiada a votaç.ão, depois de fallarem os
rs. Eduardo Saboya e Bar-
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bosa Lima, pedindo para
que seja ouvida a Commissão de Constituição e Just iça, sem prejuizo da discussão. -Em 21, depois de
orar o Sr. Barbosa Lima,
foi approvado seu requerim ento e adiada a votação
atô que a Commissão dê o
se u p arecer .
Pendê de parecer
sobre eJll.endaR da
3ª cliRcu.ssão.
136 Eleva à 2:400~ an- Em 3 de setembro vac a Da Commissão
nuaes os vencimon- imprimir. - Em 14 entra de Finanças.
tos dos preparado- em 2" discussão e são lidas
res - conservadores emendas dos Srs . Eduardo
civi s da Escola do Socrat.es e Monteiro Lopes .
Artilharia e Bage- - l·:ncorrada e adiada avonharia, do Col.lr.gio tação {l,t é que as emendas
Militar e da Esco la tenliflm parecer.
M i li t à r do Rio Pende de parecer
Grande do Sul.
sobre as einendas
da 2ª discussão.
137 Reverte ao serviço Em. 3 de setembro é julgado Dos Srs. Gracactivo do Exercito obj ecto de deliberação e en- cho Cardoso
o a lferes Joaquim viado á Commissão do Ma- e outros.
Manoel
Carnéiro rinha e Guerra.
da Cunha , contado Pende de parecer.
pn.ra todos os elfei.
tos o tempo em que
perrpaneceu nainactividado.
138 Fixa para o comman- En-.. 3 de setembro· vae a Da Commissão
dante, sargentos e imprimir. - Em 11 é an- de Finanças.
guardas da Alfan - nuociada a 2ª discussão do
<lega de Manáos a projecto. Entra em discusgratificação extra- são o art. 1° do p1'ojecto.
ordinaria, p a g a São lidas diversas emendas,
mensalmente, de apoiadas e enviadas á Com40 % dos respecti- missão as seguintes emenvos vencimentos, das (2ª discussão) : - Ao
sem prejuizp do art. 1. 0 Em vez de: O comsoldo e gratifica- mandante, s ar g e n tos e
ção a que teem di- guardas da Alfandega ele
reito.
Manáos, diga-se: Os
commandantes, sa.rgentos e
g uardas das Alfandegas
da Republica, o mais como
está. - Honorio Gurgel e
outros. Apoiado. A' Commissão de F i n a n ç a s. -
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Eduard o aboya. - Substitua-se o art. 1° pelo seguj nte : Art. A titulo de
gratificação extraordinaria.,
paga mensalmente, e sem
prejuízo, etc. - Dunshee de
Abranches. - Ao art. 1°.
Em logar da Alfandega de
Manáo . diga-se: das Alfan degas e Mesas de Rendas
da R opublica.-E. Saboya.
Ora o . r. José Carlos, que
apresenta emenda que é
lida, apoiada e enviada á
Coromissão respectiva. Continúa em discussão o art 1°
do projecto. Oram o r. Barbosa Lima, Honorio Gurgel,
Monteiro de ·ouza, Dunsl10e
de Abranches. Fica encerr adn. em 2ª discussão o
art. 1° e sem debate o
a.rt. 2°, e auia<la a votação
até que a l'espectiva Commis ;ão dê parecer sobre as
emendas ofl'erecidas. - A
30 vae a imprimir o parecer contrario da Commissão Finanças . - Em 6 de
outubro é encerrada a discussão unica e adia.da a
votação. - Em 7, annun cia.da a votação . Fallaram
os Srs . Edua.rdo Saboya,
Barbosa Lima, lrineu Machado. Honorio Gurgel,
Lindolpho Gamara e José
Carlos. Approvado o projecto com a emenda do
Sr. Dun hee de Abranches,
rej eitadas as demais. Volta
ã Commissão para ser redigido para 3ª djscussão. E m 17 a imprimir a. nova
red wção para 3" discussão,
com o n. 1:38 .B. - Em 2U
entra em discussão, endo
lida s emendas !los ·rs. Francisco D1·uu111oud, Ruy Barbosa Filho, E<luardo Socrates, Luiz Adolpho, José
Murtinho e Costa Narques .
EoceL·rada a 3" discussão
e adiada a votação, até
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parecer da respectiva Commissão sobre as emendas. Em 8 de novembro a imprimir o parecer da Commis:::ão corn o n. 138 O . E m 12 ó encerrad<~ a discussão uni ca. - Em 17 é
approvado em 3" discussão,
sendo prejudicadas as emendas dos Srs . L uiz Adolpho,
Eduardo Saboya e outros,
por t erem sido approvados
os substitutos da Commis são. Foi approvada a emenda dos Srs. Alfredo Ruy e
F r a n cisco Droumond. O
projecto é enviado a Cornmissã o de Redacção .- Em
18 vae a imprimir a re·
da cção final.- Em 22 é approvada a redacção final,
com o n. 138 D .- Em 29
é enviado ao Senado.

1..">ende <le decisão.

3 set..

139 Releva a D. Rita Em 3 de setembro vae a Da Commissão
Moreira Pinto a imprimir . - E m l de outu- de Finanças.
prescripção em que br o é encerrada a 2ª discushaja incorrido para são.-Em 6 e approvado . percepção da pen- Em 21 é encerra da a 3ª dissão deixada por seu cussão . -E m 4 de novembro
irmão o guarda- é approvada a redacção
marinha
machi - final, dispensada a publicanista Luiz Moreira ção a requerimento do Sr .
Serra Pinto.
Soares dos Santos.-Em 9 é
enviado ao 'enado .-Em 14
o Senado envia á sancção.
Sanccio:naclo -por de- Da Commissã o
ereto n. 2183, de 16 de de- Finanças.
zembro de 1909.-Publicado
a 18.

3

:1>
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140 Rel eva a D. Maria E01 3 de setembro vae a im- Da Commissão
Adelaide Prates da primir.
de Finanças.
prescripção em que Pende ele ~" cliscusincorreu para se são .
habilitar á percepção do montepio.
141 Autoriza o Presidente E01 3 de setembro vae a
da Republica a abrir imprimir. -Em 11 são sµcao Ministerio da cessivamente sem debate
Fazenda o credito encerrados em 2" discussão
extraordinario ne- os arts . 1° e 2° do projecto,
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cessario ao paga· ficando adiada a votação.
mento dos venci- -!!]m 13 são approvados.
mantos devidos a. Peu.d,e de votação
Cyro Pedrosa, re- em~ª discussão.
lati vos ao pe1•iodo
de 12 de feve1'eÜ'O a
7 de julho de 1894 .

3 set.

142

Parecer da Commissã o d e Finanças
sobre as emendos
offerecidas n a 2"
discuss ~ o do proje«>.to n. 185, de 1908,
'q ue reorganiza a
BibliothecadoExercito.

3 "'

143

Concede a D. Joaqui· Em 3 de ;;ietembro vae a Da Commissão
na de Araujo Tor- imprimir o parecer da Cpm- de Finanças.
reão, irmã solteira missão de Finanças sobre (Vide projecto
do guarda-marinha o veto opposto pelo Sr. Pre- n. 5 6, d e
An torlio Augusto siàente da Republica.
1908.)
de Araujo Torreão,
morto no combate
naval d e Riachuelo,
a pensão v italícia
de 76$ mensaes.

»

144'

Manda contar aos offi· E:m. 9 de setembro é julgado Do Sr. Torqua·
ciaes da Armada, o)Jjecto de deliberação e en- to Moreira.
para os effeitos de víado á commissão do mareforma, o tempo rinba e guerra.
q u e cursaram no Pende ele pare cer .
Collegio Militar.

9 »

145

9
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3 de setembro vae a Do Sr. Soares
imprimir. - Em 10 é en- dos Santos.
cerrada a discussão unica e (Vide projectos
;:i,diada a votação .-Em 11 ns. 324, de
é approvado o projecto com 1907, e 186,de
as emendas. - Em 16 vae 1908.)
a imprimir a redacção para
a 3ª discussão n. 142 A . Em 18 é encerrada a 3ª
discussão e adiada a votação .~Em 20 approvada e
enviada á Com missão de
Redacção. - Em 23 a iro pri ·
mir a redacção final, sob o
n. 142 B.-Em 28 approvada a redacção final. Em 29 enviado ao Senado.
Rejeita<lo p elo Senado.
En~

Autoriz:J. o Prcsiden· Ehu 9 de se tembro é julgado Do Sr. Frede·
te da Republica a objecto de ueliberação e en- rico Borges.
i.l'ansl'erir, sem per- v iado á Commissão de Mada de ::i.uti g uid ade , l'io lm e Guerra .
o 2° t enente de ar- .L""ende de parecer.
ti lb ari a, Man oe l de
Oliveira B r a g a ,
para a arma de iufüntaria.

63 _.
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Fixa a despeza do Mi- E.ui 10 de setembl'o vae a Da Commissão
nisterio das Rela- imprimir. - Em 1-1 é en- de Finanças.
çõ es Ex terio1·es cerrado em 2ª discussão o
para o exercicio de <.Lrtigo u n i c o d o proje19 l O.
cto. - Em s e g u i d a é
posto a votos e approvado.
-O Sr. Seabra requer dis]Jensa de interstício para
que o projecto entre em 3"
discussão na ses ão seguinte.-Em 15, depois de ta.Uar
o Sr. Eduardo Socrates, é
encerrada a 3ª discussão. Em 16 é approvado, com a
rodacção final n. 146 A,
dispensado de impressão a
requerimento do Sr . Seabra . -Em 17 é enviado ao
Senado, de onde volta com
emendas .-Em 2 de dezembro a imprimir o parecer
da Commissão de Finanças,
com o n. 146 13, fa. vora vel
âs emcndas.-F.m 4 entra
em dil:;cussão unica o parecer sobre as emendas do
'enado e, depois de orar o
::5r. Eduardo Socrates, encerra-se a discussão. - Em
6 votadas e approvadas
todas as emendas do Senado,
com declaração de voto em
contrario do Sr . Eduardo
Socrates.-0 projecto assim
emendado vae ã Commissão
de Redacção . - Em 27 é devolvido ao Senado.
Sanccionado por decreto n. 2.~21, de 30 de dezembro de 19J9. (Publicado
a :11. )

11

»

147

Parecer da Commis- E1n 11 de Eetembro vac a Da Commissão
sã o de Finanças imprimir.-Em 15 é encer- de Finanças
sobre as emendas rada a discuEsão unica e (Vide projecto
do Senado ao pro- adiada a votação.-Em 16 n. 136 de
.iecto ll. 13::i , lle :-; ãu appro.vadas as ~menclas 1908.) '
1908,da Camara elo,, do : ->eoaoo e enviadas <i
Uepmaclos que i·e- l\muuissã.u J.a Reda.c~·ãu. leva du pagamento Em ~8 <le uezu1nbro vu.e a.
da quantiu. de l'éis
irupi-1mir a redaci,:ã.o final.
15:627 '519 o major Pende <le vota<:ão
do exercito Camillo <.la reda.cção final.
Brandão
que á

64
ASSUMPTO

DATA

11 set.

148

/

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

Fazenda Nacional
tem de indemnizar
oor descontos mensaes da 5ª parte do
soldo.
Autoriza o Presidente Elll 11 de setembro é re- Do Senado.
da Republica a au- n.ettido â Commissão de Fixiliar com 300:000$ n anças.- Em 17 de autua construcção de bro a imprimil' o parecer
um cdificio para favoravel da Commissão de
·a Club aval.
Finanças. - Em 20 é lida
uma emenda dos Srs. José
Carlos e Eduardo Socrates,
mandando
dar 300: 000 :· ,
para conclusão das obras do
Club Militar.-E' encerra·
da a discussão e adiada a
votação até ser dado o p a·
recer d3. Commissão de Finan•;as sobre a emenda. Em 12 de novembro a imprimir o parecer contrario
da Commissão, com o numero 148 A.-Em 16 en·
cerrada a discussão unica.
do parecer. - Em 17 a pprovado em 2ª discussão, tendo
o Sr. José Carlos pedido
. para retirar sua emenda,
o que foi concedido pela
Camara.-Dispensado o interstício a requerimento do
Sr. Simeão Leal.-Em 18
é encerrada a 3ª discussão.
-Em 20 é approvado com
o n . 148 l3. - Em 8 de dezembro é enviado á sancção .
Sa:nccio:n.aclo pelo decreto n. 2.171, de 9 de de·
zembt>o de 1909. (Publicado
a 11.)

11

»

149

Concede relevamento Em 11 de setembro é en- Do Senado.
da prescri pção em v iad o á Com.missão de Fique incorreu o di- nanças. - Em 7 de outubro
reito de Rosa de é encerrada n. 2° discussão.
Arruda Pinto e El- -Em 13 é a.pprovado com
v i r a de Arruda uma modificação da ComFerreira da Silva missão de Finanças. - Em
para reclamarem o 18 é encerrada a3"discussão.
meio soldo a que -Em 25 é approvado com
tinham direito.
a modificação da Commissão
de Finanças que manda
substituir as _palavras meio
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soldo por mon tepio. - Enviado â Commissão de Redacção. -Em 27 é approvada a redacção final, dispensada a publicação a requerimento do Sr. Pedro Lago.
-Em 30 é envia do ao Senado. -Em 26 de novembro
o Senado envia á san<;ção.
Sanccionado por decreto n. 2 . 169 , de 8 de de·
zembro de IQ09 . (Pitblica do
a 12.)
Autoriza a concessão E1:n. 11 de sete mbro é e o- Do Senado.
de licença com or - viado â Commissão de Pedenado por um an- tiçõo8 e Poderes. - Em 25
no a Manoel Pires vae a impl'imir o parecer faFerrcira Filho.
voravel da Commissão de
Petições e Poderes. - Em
2 de outubro é encerrada
a discuss"ão unica . -Em 6
é a pprovado . - E m 26 é
enviado <1 sancção.
Sanccionado 1Jelo decrnto n. 2 .127, de 28 de outubro de 1VO\:J. ( Piibticado a
5 de núvembro.)

ReJ].acção fina l do pro- E1u 1'1 de setembro vae a im- Dt• Commissã o
jccto n. 285, de pr i1 oil'. Em 16 é appro- de Redacção
1905, que fac ulta ás vacla, . - Em 17 é onviatll• (Vidr;} o pro
v iuvas e aos her- ao Senado.
jecto n. 285
deiros dos officia.es Pende ele decisão.
do 19Q5.
do exercito e da
armada e dos empregados civis da
Un ião, que r esidirem nos Estauos,
habHitarem-se directamente no Thesouro Federal para
a percepção de suas
pensões, por si ou
por seus procuradores , e dá outras
pro videncias .
Autoriza o Presiden - Em 16 de setembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir.- Em 18 ê en- de Finanças
abrir a'.) Ministerio - cerradi1 a 2"" discu são e
do Interior o credito adiada a votação. - Em 20 é
d_9 196:000$ , supple- approvado e d ispensado ele
- mentar á verba elo interstício a requerimento
n. 15, do art. 12cla · do-Sr. Calogeras.- Eacer5
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rada em 21 a 3ª discussão.
Oraram os Srs. Bar!Josa
Lima e Pedro Pernambuco.
Adiada a votação . Appro·
vado em 22 e enviado á
Com missão de Redacção.
A imprimir em 28 a reclacção final.- Em 1 de outubro é enviado ao Senado.
- Em 18 de novembro o
Senado envia á sancção.
San.ccion.ado por decreto n. 2 .152, de 19 de
novembro de 1909.-(Pub/.i·

cado a 24.)
153 .Concede á D. Emi- EID. 16 de setembro vae a Da Commissão
lia Lobo Machado, imprimir.- Em 21 é encer- de Finanças.

viuva do telegra- ra.da a 2° discussão e approphista Julio Cezar vado.- Em 1 de outubro é
de Souza Machado encerrada a 3ª discussão.r elevação da pre- Em 6 é approvado e envia.do
scripção em que in- á Commissão de Redacção.correu para a per- Em 9 vae a imprimir a i·edacepção da pensão do cção final, com o n . 153 _,'\-. .
montepio instituido - Em 22 ó enviado ao Sepor seu marido; nado.·- Em 1 de dezembro
abrindo para isso o o Senado envia á sancção.
nccessario credito. Sanccio:n.ado por decreto n. 2. 178, de í3 de
dezembro de 1909.-(Pablicado a19 . )
154 Autoriza o Presiden- Exn. 16 de setembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir.- Em 18 é encer- de Finanças.
abrir ao Ministerio rada a 2ª discussão e approdo Exterior o cre- vado.- Em 25 é encerrada.
dito e pecial de a 3ª discussão conjunta500:000$, ouro, para mente com uma emenda
occorrer ás despe- apresentada pela maioria da
zas com a repre- Commissão de Finanças.sentação do Brazil Em 28 é approvado em
na Exposição Uni- 3ª discussão com a emenda
versal e Interna- da Commissão de Finanças.
cional de Bruxellas, Dispensado da publicação de
r edacção fina.l, a requerino anno de 1910.
mento do Sr. Raym undo de
Miranda. - Em 29 é enviado
ao Senado.- Em 21 de ou·
tubro o enado envia á
sancção .
ISa:n.ccion.ado pelo decreto n. 2 .123, de 23 de outubro de 1909. (Publicado
a 27.)
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155 Fixa a gratificação ]-< :r:n. 16 de setembro vae a Da Commissão
extrac!'dinaria de imprimir.- Em 20 é an· de Finanças.
mais 20 % dos res- nunciada. a 2ª discussão e o
pectivos vencimen- art. 1° do projecto, sendo
tos para os funccio- li ela uma emenda que é
narios da União no envia.da â commissão.- Em
Esta.do de Matto seguida são encerradas em
Grosso, que não ti- 2ª discussão os arts . 1° e 2°,
verem augmento de adiada a votação até parecer
vencimentosnosul- da commissão.- Em 5 de
timos cinco annos e dezembro a imprimir o paautoriza a abertura recer contrario da com misdo credido neces- são.- Em 14 é encerrada a
sa.rio.
discussão unica do parecer.
Pende de vot:.ação
em ~ª di:...cussão.

16

»

16

»

l7

»

156 Determina que os E:in 16 de setembro é julgado Do Sr. José
representantes Qo objecto de deliberação e en- Carlos.
Congresso Nacional via.do á Commi:;sã.o de Cone funccionarios pu- stituição e .Justiça.
blicos federaes fi- .E ende de pa.recer.
quem comprehendidos na disposição
da « Ordenação » ,
livro 3°, titulo 28,
§ 2°, que roputap e s 1rn a podel'osa
p ara impedir-lhes o
exercício da advocacia - ; e dá outras providencias.
157 Restabelece no qua- E:r:n. 16 de agosto é julgado Do Sr. Eduardo
dro de officiaes ge- objecto de deliberação e en- Socrates.
neraes elo exerci to o viado á Commissão de Ma.posto de marechal,
rinha. e Guerra.
em numero de qua. Pende de parecer.
tro,competindo-lhes
o commando do corpo de exercito e outras funcções definidas em lei, e dá outras providencias.
158 Autoriza o Presiden- E1ll 17 de setembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir. - Em 22 é en- de Petições e
conceder um anno cerrada a discussão unica, Poderes.
de licença, em pro- adiada a -votação. - Em 25
r ogação, ao confe- é approvado e enviado á
rente da Estrada de Commissão de Redacção.Ferro Central do Em 29 a imprimir a reBrazil, Manoel Er- uacção final.- Em 30 é
neste de AraiJjO.
approvada a redacção final.
- E,m 6 de outubro é en-
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vjado ao Senado.- Em 28 o
Senado eu via á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2 . 21 9 , de 30 dedezembro de 1909 . - (Publi -

1

caclo a 7 ele janeiro ele 1910.)

17 Set.

159 Autoriza o Presidente Ell1 17 de setembro vae a Da Commissão
da Republica a re· imprimir. - Em l de ou- de i\if arinha e
formar no primeiro t 11bro é encerrada a 2ª dis- Guerra.

posto de otficial do
exercito, com o soldo por inteiro,o sargento asylado José
Fer nandes J uníor .

17

»

20

»

20

»

cussão . - Em 6 é approvado
e dispensado o interstício á
i·equerimento do Sr. Jo ~ é
Cai-los . - Em 7 é ence!'rada
a 3ª discussão . - Em 13 ó
approvado e enviado J, Commissiio de Redacção . - Em
15 é approvada a redacção
final, com o n. 159 A . Em .:::2 é enviado ao Senado .
P ende de decisão.
lGO Autoriza o Presiden- Elln 17 de setembro v a e a Da Commissão
te da Republica a imprimir.- Em 1 de outu- de P etições e
conceder um anuo bro é encerrada a discussã o P oderes .
de licença com or- unica.- Em 6 é votada em
denado , ao 2° e - discussão unica e dispensada
criptura1-io da Al· a impressão da redacção, a
fandega de Manáos i·equerimento do Sr. Anton io
Brigido Au g ust o Nogueira.- Em 14 é enGrana.
via.do :io S00<.Ltlo . - Em 15
de dezembro o Sena.do e n ' 'ia
á sancção.
·
Sanccionaclo por decr eto n . 2. 195, de 23 de
dezembro do 1909 . - (P itbli cado a 28 .)

Considera li cito os .E1u 20 de setem bro_ é jul- Do Sr. Er i e o
jogos de :tzar e esta.
gado objecto de deliberaçã o Coelho.
belece as condições e enviado á Commissão de
para os seus exe1ici- Constituição e Justi ça.
cios.
Pencle ele parec er.
162 Parecer das Commis- E111 20 de setembro a im- Das Commis sões de Instrucçã.o nrimir.- Em 21 oram os sões de InPublica e de Finan- Srs . José Bonifacio e Pal- strução Fuças sobre a emenda meira Ripper , ficando en- blica e de
da Camara dos De- cerrada a discussão unica, Finanças .
puta.dos r ejeitada adiada u. votação.- Em 25 (Vide projecto
pelo Senado ao pro- é rej eitada a emenda.-Em n . 37 , 1908 .
jecto n. 377, de 2 de outubro envia.elo á (Do Sen ado.)
1908, que autoriza sancçao.
o Presidente da Re- .Sancionado pelo decrepublicu. a inclui,!' uo t o n. 2.1 J.8, do 14 de outuquadro dos profes- bro de 1909.(Pi cblicado a 10.)

161
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sores ou substitutos vi talicios, o t enente-coronel de engenheiros José da
Silva Braga. lente
substituto da extiocta Escola Militar do Brazil, nas
condições que menciona.
163 Autoriza o P residente En1 20 de setembro a imda Republic a a primir.- Em 22 encerrada
abrir ao Ministerio a 2ª disc ussão . - Em 25 apda Fazenda o cre- provada em f!ª . - Em 15 de
dito extraordinario dezem bro encerrada em 3ª
de 15 :240,i;500 para discussão.- Em 19 a imprirestituir a Otero, mir a redacçã o :final. - Em
Gomes & Com p . 2l approvada a redacção
igual quantia que fina l, com o n. 163 A. a titulo provisorio Em 22 enviado ao Senado.
pagaram em 1897 Pende de decisão.
de direitos de im por tação de duas
partidas de arame
para cercas relevada a p rescrip ção
em que possam ter
incorrido.
164 Autoriza a Presidente Eni 20 de ~tembro a im- Da Commissão
da Republ i e a a pr1m1r. - Em 22 encerrada de Finanças.
abrir o credito sup- a 2ª discussão, depois de
plementar de..... orar o Sr.José Carlos.-Ap641 :269$420 á ver- provado em 2ª a 25 . - Em
ba 37ª do art . 2°, 1 de ou t ubro encerrada a
da LAi n. 2. 050, de 3° discussão,comuma emen3 1 de dezembro de da do Sr . José Carlos man1908, para conclu- dan do dar 850:000$000 para
são das obras do conclusão das abras do Innovo edificio da Fa- stitut9 de Manguinhos. O
culdade de Direito projecto volta á commissão
do Recife.
para ter parecer sobre a
emenda . - Em 6, encerrada
a discus ão ; em 3ª approvado e onviado á Commissão de Redacção. E' tambem
encerrada a discussão do
parecer sobre a emenda do
Sr. José Carlos, sendo o substitutivo da Commissão de
Finanças approvado e destacado para formar projecto á parte. - E m 7 approvada a redacçã ofi.nal sob
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n. 164 B, dispensada a im·
pressão a requerimento do
Sr. A:ffonso Costa . O su bstitutivo foi destacado com o
n.164 0.-Em 9 enviado a o
Senado. - Em 27 o Senado
envia á sancção .
Sancionado por decreto
n. 2.132, de 29 de outubro
de 1V09. ) Publicado a 2 de
n ovembro.)

9 out • 164 C Redacção para nova Eni 9 de outubro a impri- Da Commissão
discussão do substi- mir.- E m 14 encerrada a de Finanças.

tutivo approvado
na 3" discussão do
pro,iecto n. 16 -1, de
1909, autorjzando o
Poder Executivo a
abrir ao Mini.,;terio
da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de
850: 000$ para a
conclusão das obras
do Instituto Oswal- S
do Cruz; devendo
ser despendida no
corrente exercicio
a quantia de ..... .
400: 000$ e no exercício de 1910 a de
450 :000 000.

20 set . 165

21

»

166

3ªdiscussão, com umaemAnda da Commissão de F in anças. - Em 14 approvado,
com a emenda da commissão, bem como a redacção
final, c aja publicação foi
dispensada a requerimento
do Sr. Palmeira Ripper . Em 16 enviado ao Senado.Em' 9 de novembro o Senado
enviá á sancção.
a :nccionado pelo Deereto n. 2 .1 44, de 11 de novembro de 1909. (Publicado
a t 3.)

Parecer sobre as E:i:n 20 de setembro a im- Da Commissão
emendas offereci- primie . - Em 22 encerrada de Finanças.
das na discussão sem debate a discussão uni- (Vide prejecto
unica do projecto ca, ficando adiada a. votação. 17 de 1908.)
n. 17 F, de 1908, - Em 25 approvada a subque equipara, em emenda da Commi são de
tudo, os tuncciona- Finanças, prejudicada a
rios da · Imprensa emenda do Sr. Eduardo SoNacional e da Casa cratcs . - Em 6 de outubro
da Moeda aos do enviado ao Senado, tendo
Thesouro Nacional. sido a redacção final approvada a 30 de setembro com
o n. 165 • A
Pende de decisão.
Re~ula
a apresen- Em. 21 de setembro julgado Do Sr. Dunshee
tação dos relatorios objecto de deliberação e é de Abranches
dos Ministros de Es- enviado á Commissão de
tado e dá outras Constituição e Justiça.
providencias.
Pende de parecer.
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Equipara em venci- Em 2 1 de setembro é jul- Do Sr. Graccho
mentas aos funccio- gado objecto de deliberação
Cardoso.
narios das Secreta- e enviado á Commissão de
rias de Estado os de Finanças.
cathegoria corres- Pende de pa:rece:i.1.
pondente nas demais r epartições e
que, em virtude do
emprego , residam
na capital da Re·
publica, segundo a
tabella annexa ; e
dá outras providencias.

168 R.edacção para 3ª dis· Em. 23 de setembro a im· Da Commissão
cussão do projeGto primir. - Em 1 d~ ou~uhro de Constituiu. 287 A, de H?08, e encerradit a discussao e ção e Justiça.

que manda contar
o tempo de serviço
prestado por Manoel Augusto Milton, no logar de escrivão da fi scalização das lot erias,
e dá outras providencias.

apresentada uma emenda
do Sr. Hasslocher. Adiada
a votação até parecer da
commissão sobre a emenda. .
- Em 25 a imprimir o parecer da com missão.- Em
29 rejeitada a emenda e
approvado ? _projecto que
vae á Comm1ssao de Redacção.- Em 30 l'!.pprovada a
redacção final, cuja pubHcação foi dispensada a requerimento do Sr. Simefio
Leal.- Em 6 de novemS.:10
enviado ao Senado.

Pende de decisão.

23 »

23

»

169 Parecer sobre as E1n. 23 de setembro a ir.a- Da ®ommissão

emendas offereci- primir.- Em 2 de outubro ne Finanças.
das na 3" discus~ão encerrada a discussão unica, (Vide projecto
do projecto n. 111 apresentadasdiversasemen- 111 e 65 e
B
que declara m das.- Em 6 approvado com parecer n.11,
extensiva aos me- uma emenda da commissão~ de 1908.)
dicos que serviram Approvada a emenda do Sr .
nos hospitaes e en· José Carlos e rejeitadoi os
ferroarias- de cam- substitutivos do Sr. Irineu
panha, na guerra Machado ,e outros.-Enviado
do Paraguay, como á Commissão de Redacçio.
voluntarias da Pa· - Em 7 dispensada a imtria, no exercito e pressão a requerimento do
na armada, a con- Sr. R.aymundo Miranda, decessão do art. lº da pois de approvada..-Em 14
lei 1867, de 13 de enviado ao Senado.
agosto de 1907.
P ende de decisão.
17el Para melhoria de re- Em. 23 de setembro a iro- Das
Commisforma, manda con- primir.-Em 5 de outubro Sões de Mari-
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tar ao capitão de encerrada a 2ª discussão. -fra.gata machinista Em 6 approvado.- Em 15
reformado. J o ã. o <3:icerrad;L a 3" discussão. Antonio da Costu. Em 25 approva do. -Em 27
Bastos. os rlias em approvad<:t a redarçã:> final,
que trabal hou e:tfec· dhpensada a impressão a
ti v ::i. men te
e o mo re~ uci"t monto do Sr. Pedro
operario do Arse- Lago . - Em 6 de novembro
nal d e Marinha do enviado ao Senado.-Em 14
Ri.o B no estabele- de dezembro o Senado envia
cimento nava.l do á sanc(fão.
Cerrito, no Para- Sanccionaclo por degun,y.
ereto n. 2.180, de 16 dezembro de l 909 . (Publicado a

OBSERVA ÇÕES

nha e Guerra
e de Finanças .

18.)

171 Autoriza o Presiden te Ein .'23 de setembro a. im- D as Commisda Republica a apopri mir.- Em 1° de outubro sões de Pe-.

23

>

sentar o agente de

encerra.da a disc u ssão unica. .- Em 6 approvado, bem
de Ferro C3otral d o c Jmo a reda.e ão final, disBra.zi.l Nm.·berto Ro- p ensada a impressão <L redolpho d e Souza, querimento do Sr. Calogecom todos os venci- r as.- Em O enviado ao Semeotos e gratifica- nado.-Fm 22 de novembro
ções do cargo que o Sena.do envia. á sancção .
occupava na occa- Sanccionaclo pelo desi.ão em que foi vi· ereto n. 2 .1 G5. de 25 de no·
ctima do desastre vembro de 1909. (P u blicado
que o inv:i.lidou a 30.)
para o serviço da
Nação.
5·' classe da Estrnda,

tiÇ'ões e Poderes e deFinanças .

172 Determina que, para En-i. 2~ de setembro a im- Da Commissão
os effeitos da apo- primir . - Em 5 de outubro de Finanças.
sentadoria, se l' tL é e ncerrada. a 2ª discus~ão,
eomputado ao in- bem como a da, emenda do
spector de 3" classe Sr. Dunshee de Abranches .
da Repart ição Geral Adiada a votaçã o.-Em 6
dosTe!egraphos Ma- é approvado . bem como a
noel JoséAlves,todo emenda do Sr. Dunsbee de
tempo em qne ser·- Abranches que fot de~tacada
viu em diversas para. form ar projecto á parte
commissões do an- com o n. 172 A..-Em 14
tigo Ministerio da encerrada a:)" e approva.do.
Agricultura. Com- - Em 15 approvada a remercio e Obras Pu- dacção .final.-Em 22 enblicas.
viado ao Senado.-Em 1 de
dezembro o Senado envia á
sancção.
Sanccionaclo, pelo decreto n. 2 .1 77, de 9 de dezembro de 1909. (Publicado
a 15 .)
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25 set.

173 Redacção final do pro- Em 25 de set embro vae a Da Commissão
jecto n. 136. de imprimil>.-Em 28 é appro· de Finanças.
1908, emendado vada a redacção :final.-Em
pelo Senado, que 6 de outubro é enviado á.
releva do pagamen- sancçã o.
'
to da quantia de Sa:nccio:nado, por de15:627 519 o major ereto n. 2 .120. de 16 de oudo exercito Camillo tubro de 1909. (Publicado
Brandão, que á Fa- a 17.)
zenda Nacional tem
.de indemnizar por
descontos mensaes
da 5ª parte do soldo.

23

174 Approva a organiza- E
ção do Laboratorio
Chimico PharmaceuticoMili tar,feita
pelo decreto nume·
ro 7. 4i:: 4, de 8 de
julho de 1909.

»

:1 n 23 de setembro a im· Idem.
primir.-Em 2 de outubro
é encerra da a 2ª discussã o,
bem como a de um r equerimento do r. E duardo Soera tes para que seja ou vida
sobre o projecto a Commissão de Marinha e Guerra,
:ficando adiada a vota ção de
ambos . - Em 5 é rejeitado
o requerimonto. - Em 6
approva do o projecto em 2a,
dispensado o interstício a
requerimento do Sr. José
Carlos.-Em 7 é encerrada
a 3ª . -Em 13 approvado,
bem como a redacção final.
dispensada a impressão a
requerimento do Sr. Simeão
Leal.-Em 16 é enviado ao
Senado com o n. 174 .A.Em 13 de n ovembro o Senado
envia á sancção.
San.ccion.ad.o , por decreto n. 2.154, de 22 de novembro de 1909 . (Publicado
(!

25

»

25 »

24. )

175 Estabelece as relações Em 25 de setembro é lido e Do Sr. Me.deide hierarchia entre julgado objecto de delibe- ros e Albua che fi a de policia e ração e enviado á Commis- querque.
a Força Policial e são de Constituição e Justiça.
dá outras providen- Teve andamento conjunctacias.
mente com o projecto numero 179.
176 Autoriza o Governo a Em 25 de setembro é lido e Do Sr. Vianna
arrendar a Estra da julgado objecto de delibe- do Castello .
de Ferro Central ração e enviado á Commisdo Brazil, em con- são de Finanças.
·currencia publica, Pen.de de parecer.
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annunciada com seis
mezes de antecedencia, e dá outras providencias.
25 set.

177 Autoriza o Presidente E:rn 25 de setembro a im- Da Commissão
da Republicaacon- primir.-Em 7 de outubro de Petições e
ceder a Tiburcio é encerrada a discussão de Pode.re-s.
FerreiraDias,agen- anica.-Em 13 é approvado
te do Corpo de Se- e dispensada a impressão,
guran ça Publica, que tambem foi approvada,
um a nno de licença, a r e querimento do Sr. Sicom dous terços dos meão Leal.-Em 19 enviado
vencimentos do car- ao Senado. -Em 14 de d ego, para tratar de zembro o Senado envia á
sua saude.
sancção.
Sanccionado, por decreto n. 2.201, de 23 dezembro de 1909. (Public ado a 24.)

25 ))

178 Proroga novamente a E:rn. 25 de setembro é discu- Da Commissão
actual sessão legis- tido e approvado.-Em 28 de Constilativa até 2.A de no- enviado ao Senado.
tuição e Jusvembro do corrente Pro:inu..lgado pelo de- tiça..
anno.
ereto n. 2.111, de 30 de setembro de 1909. (Publicado
a 2 de outu bro,)

25

))

179 Reorganisa a Força E:rn. 25 de setembro é jul· Do Sr. Pedro
Policial do Districto gado objecto de deliberação Moacyr.
Federal e dá outras e enviado á Commissão de (Vide projectos
providencias.
Constituição e Justiça. ns .175e 179.)
Em 30 de outubro vae a imprimir o parecer da Commissão q_ue conclue por um
substitutivo a.os projectos
ns. 179 e 175.-Em 5 de novembro é encerrada a 1°
discussão, depois de fallarem
pela ordem os Srs. Pedro
Moacyr e J ustiniano Serpa .
Em seguida é approvado
em 1ª , disp ensado o inters6icio a requerimento do Sr.
Bueno de Paiva.. -Em 6 é
lida uma emenda do Sr .
Faria Souto e outros, dete1•minando que as despezas
a effectuar com a força não
excedam de 9. 000: 000$ e
e que o commandante per·
ceba o soldo mensal de 800 .
Falia o Sr. Pedro Moacyr,
ficando adiada a 2ª discus-
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27 set.

são.- Em 18 é lida uma
emenda dos Srs. H. Gurgel
e Bulhões Marcial.- Falia
o Sr. Moacyr, :ficando adiada
a discussão.-Em 9, encerrada a 2ª díscussão, falla o
Sr. Germano Hasslocher, e
é adi-ada a votação até qu
a Commissão se pt"ol!lt:jioie
sobre as emendas. -Em lõ
de dezembro vae a imprimir
o parecer sobre a s Qmendas
da Commissão, com o numet-0 179 B.-Em 18 encerrada a discussão uniea
do parecer.
·
Pende de ~otação
e.m. .2ª discussão.
180 Autoriza o Presidente Em 27 de setembro a iro- Da Commissão
da Republica a coo- primir .-Em 1 de outubro é de Petições e
ceder ao juiz sec- encerrada a discussão u nica. Poderes.
cional do Acre Gus- - Em 6 é approvado e enta.vo Affonso Far- viado á Commissão de Reneze um anno de dacção.- Em 14 é enviado
licença, com dous ao Senado. - Em 1 de deterços de seus ven- zembro é devolvido á Cacimentos, para tra- mara, emendado, e enviado
tar de sua saude. á Oommissão de Petições e
Poderes. - Em 18 a imprimir o parecer desta, con·
trario "á emenda.-Em 21 é
encerrada a discussão unica
do parecer.-Em 24 é rejei·
tada a emenda do Sena.do.
Devolvido ao Senado.
Sanccion.ado por de·
ereto n. 2 .226, de 6 de janeiro de 1910. (Publicado

13 out.

181 Autoriza o Presidente E m 13 de outubro vae a im· Da Commissão

a 8.)

28 set.

da Republica a con- primir.
ceder um anno de Pen.de
licença, com orde- são.
nado, ao telegrapbista da Estrada
de Ferro Central do
Brazil José Joaquim
Amancio, para tratamento de saude.

de~"'

discus-

de Petições e
Poderes.

182 Concede ao pratican- E:rn. 28 de setembro a im- Idem.
te dos Correios do primir.-Em 1 de outubro
Estado de Pernam- é encerrada. a. discussão uni-
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buco, Joaquim ca. - Em 6 é approvad@ e
Theotonio Soares enviado á Commissão de
Avellar ,Junior, um redacçã o.- Em 9 a imprianno de licença , mir a redacção final.- Em
com ordenado, em 13 a p prova d a com o
prorogação á de n. 182 A. -Em 22 enviado
seis mezes que lhe ao Senado.- Em 22 de no"
foi concedid <• pelo vembro o Senado envia á
director geral dos Sancção .
Correios, para tra- Sanccionado por de tamento
de sua ereto n. 2.11:'5 . de 25 de nosaude.
vembro de 1909. (Publicado
a 30 .)
183 Concede ao continuo E1n 28 de setembro a impri- Da Commissão
da Bibliotbeca Na. mir.-Em 5 de outubro en- de Petições e
cional José Antonio cerrada a discussão unica . Poderes .
de Figueiredo um - Em 13 approvado, bem
anno de licença, como a redacção final, com
com ordenado, para o n. 183 A . -Em 22 envia tratamento de sua do ao Senado . -Em 13 de
saúde.
novembro o Senad o envia á
sancção.
Sa:nceionado por decreto n. 2 .153, de 20 de novembro de 1909. (Publicad o
a 23 . )

»

184 Parecer sobre as Em 28 de setembro a impri· Da Commissão
emendas apresen- mir. - Em 14 de outubro de Finanças.
tadas na 3" dis- encerrada a discussão unica
cussão do projecto com emendas do S:..'. Affonso
n. 442, de mos, que Costa, em seguida approa utoriza o Presi- vado e rejeitadas as duas
dente da Republica emendas daquelle Deputado.
a abrir ao Minis- -Em 15 approvada a reteria da Justiça e dacção final, dispensada a
Negocios Interiores publicação a requerimento
o credito extraor· do Sr. R aymundo de Midinario do 16: 800 . , randa. - Em 22 enviado ao
ouro, para occor- Senado . - Em 15 de dezemrer ao pagamento bro o Senado envia á sande premies de via- cção.
gem conferidos aos Sanccionado por debachareis Lui z Es- crei;o n. 2 .185, de 20 de detevam de Oliveira, zembr•o de 1909. ( F itblicado
Leoncio Marcondes a 22 . )
Homem de Mello e
outros.

28 »

185 Autoriza o Poder Ex- E:in 28 de setembro a impri- Das Commisecutivo a conceder mir .-Em 8 de outubro en.. sões de Peti um anuo de licen- cerrada a discussão unica . ções e Pode. ça , com ordenado Em 13 approvado com as res e de Fiao capitão Luiz Ma- emendas da Commissão de nanças.
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Finanças e enviado á Commissão de Redacção . - Em
15 approvadJ. a redacção
final. - Em 19 enviado ao
Senado com o n. 185 A . Em 15 de dezembro o Sena·
d envia á sancção.
Sanccion.ado por decreto n. 2.199, de 2 · de dezembro ele 1909. ( Publicado
a 28 .)

28 set.

186 Crêa na _Secr~taria EJ.n <:>8 de setembro é J. ulo-a- Do Sr. Pedro
do i\Ilmsterio da
"' . .
'
.
-º
.
Relai;:ões Exterio- do o_bJect? de de_llb_eraçao _e Vrnnna.
res mais cmco cai-· envrn.clo a Comm1ssao ele Figos de amanue. nses na.nças.
~·
clistribuidos sob in- Pen.ele de J'.>a:rece:r.
dicação do rospecti vo ministro pelas secções ex:istent entes, e dá outras
pi-ovidenci a ·.

29

187 Autoriz:• o GovePno a Em 29 de setembro é lido e Do Sr. Eduardo
de!:'envol ver e s y.·- julgado objecto do delibera- Saboya.
t ematizar os ser- ção e envi "'do á Comm is;;ão
v.içus
contra os de Finanças.
eifeitus da. se •ct~ nos Pen.ele ele pare c er.
Es !.atlos do Norte e
cl~i.
outras proYidencias .
188 Eme nda do Senado ao E1n 30 de setembro n. impri- (Vide projectos
projecto n. 105 , de miro parecer füvora v el da 331 ,de l90G e
1907, que p ermitte Uommis::ião Lle Constitui ção 105,de 19fji.~
a~s. ;runccionari~s e Justiça . - Em 2 de outE- \
;/
c1v t;; !eder aes , a ct1- bro encet·ratla a d1scussao
·
vos e inact.ivos, unica . - Em 6 oram os
con:signarem men- Ses . Justiniano Serpa e G.
·
salmen te <:i. Asso - HaHslocher . - Approva do o
ciaçi o dos Empre- projecto emenda do pelo Segados Publicas Ci- nado, bem como a redo.cção
vis até dois terços final, cuja impressão foi dis"
d e seus vencimen- pensada a r equerimento do
tos para pagamento Sr. Raul Barroso.
J as contribuições Sanccionado por dea que se obrigarem ereto n . 2. 124, de 25 de oucom a mes ma asso- tubro de 190!:.J. ( Piiblicado
ciaçã o e dá outras a 26.)
providcucii1s.
189 Manda compntar ao ED1 30 de setembro a irrwri- Da Commissão
C<,Lpitã o graduado mir . -Em 6 de outubr o e.1,1- de Marinha e
r êformn.d o do exer- cerr&da a 2ª discussão. G.Ll~rra·. '

»

30 »

30

))
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cito Affonso das
Chagas Guimarães,
para os effeitos da
reforma, o la,pso de
tempo decorrido de
9 de dezembro de
1886 a 2 de março
de 1890, em que
serviu como pr<Ltica nte da Intendencici d~L Guerra.

OBSERVAÇÕES

Em 7 alJprovadoe dispensado
do interstício a requerimento do Sr. Eduardo Sucrates .-Em 8 encerrada a
3" discussão.-Em 13 appro~
vado.-Em 14 approvada a
redacção final.-Ern 19 enviado ao Senado, com o
n. 189 A . - Em 18 de dezembro o Senado envia á
sancção.
Sa:n.ccio:n.ado por decreto n. 2. 200, de 23 de dezembro de 1909. (Pu blicaclo
a 28.)

190 Emenda do Senado ao Em 30 de setembro a impri- (Vide projecto
projecto da C:-ima- mir o parecer favoravel da 277 de 1908.)
ra n. 277, de 1908, Commissão de Finanças.que r eguhi o nn- Em 2 de outubro encerrada
mero, classe e ven · a. discussão unica . - Em 6

30 set.

cimentos do pessoa.]
da Delegacia Fiscal
do Thesouro Fed er a l no Estado do
Amazonas.

approvado, com a redacçã o
final, cuja dispensa de impressão foi concedida areq_uerimento do Sr. Aurolio
Amorim.-Em 9 enviado á
sancção.
Sanccio:n.ado por decreto n. 2. 117. de 14 de outubro de 1909. (Publicado
a 17.)

30 »

,

191 Autoriza o Presidente Em 30 de setembro a impri· Da Commissão
da
Republica a mir.-Em 2 de outubro en- de Finanças.
abrir ao Ministerio cerrada a 2ª discussão.da Agricultura, ln- Em 5 approvada em 2ª edisdustria e Commor- pensado do intersticio a recio o credito de q_ uerirnento do Sr. Paula
2.800:000$, supple- Ramos.-Em G encerrada a
mentar á verba 6ª 3ª discussão e approvado.do art. 15 da lei Em S a imp::-imir a redan. 2. 050, de 3 1 de cção final.- Em 13 approdeze mbro de 1908, vada.- Em 16 enviado ao
e a applicar á des- Senado. -Em 13 de novempezas dessa verba bro o Senado envi'( á sano saldo disponível cção.
<la co.nsignação do Sa:n.ccio:n.ado pelo det i tulo V - Passa- ereto n. 2.151, de IS de n o·
gens do exterior vernbro de 1909. CPublica- .
convertendo para elo a 21.)
tal fim em papel a
dotação ouro.

-
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30 set.

192 Releva

30

»

19~

30

»

194 A1üor iz a o Presidente En1 30 de setembro a impri- Da Commissão
da Republica a m ir.-Em 5 de outubro en- de Finanças .

a pena de Em 30 de setembro a impri- Da Commissão
commisso em que mir.-Em 8 de outubro en- de Finanças.
incorreu o contri- cerrada a 2ª discussão.--Em
buinte do Montepio 13 approvado, dispensado o
dos Funccionarios intresticio a requerimento
Publicas Joaquim do Sr. Eduardo Saboya.elc Oliveira Catun- Em 14 encerrada a 3ª discusda, professor da são e approvado.-Em 17 a
extincta Escola Mi- imprimir a redacçã,o final.
litar do Ceará, para -Em 20 approvada a redaº fim de ser sua cção final, com o n. 192 A.
viuva admittida á -Em 29 enviado ao Sena do.
percepção da pen- Pen.de de decisão.
sã o que lhe couber,
descontadas as contribuições nã o pagas.

Autoriza o Poder Ex- En1 30 de setembro a impri- Das Commisecutiv o :1, conceder mir.-Em 8 de outubro en- sões de P eum anno de liceu- cerrada a diseussão unica..-- tições e Poça com ordenado Em 13 approvado e enviado deres e de
para tratamento dei á Commissão de Redacção. Finanças.
sau de, onde lhe -Em 22 enviado ao Senado.
convier, a Geraldo ,Pen.de de decisão.
Alves P ortella, :fiel l
de armazem da. Al ·
fandega da Bahia ;
com parecer da
Commissão de FiG
nanças.

abrir a o Minist erio '
da Fazenda o cre- 11
dito extraordin ar io
àe 19: 120,'''.""'00, para 1
occorrer ao pagamen t o devido ao '
Dr. João Vieira de
Araujo, em virtude '
de sentença judi- '
ciaria .

cerrada a 2" discussão . Em 6 approvado o projecto
em 2ª discussão.-Em 9 ertcerrada a 3ª discussão.Em I:::> approvado e enviado
á Commissão de Redacção.
-Em 15 a pprovada a redacção :final.-Em 16 enviado
ao Senado com o n. 194 A.
-Em 24 de novembro o Senado envia a sancção.
8an.ccion.ado por decreto n. 2. 157 , de 25 de novem bi'o de l 909. (Publicado

1

J'

a 2 de dezembro.)

30

»

195 Releva a prescripção Em 30 de setembro julgado Do Sr. Luiz Do·
· em que haja incor·l objecto .de deliberação é en- mingues._
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rido D. Fr ancisca viado á Commissão de Fide Jesus Corrêa Ca- nanças.
minha, viuva do Pende de parecer.
Dr. Antonio Ferreira d os Santos
Caminha, p ara p romover
judicial·
mente a rectificação, a que se julga
com direito. d os
v e n c i m e n tos d a
aposcnt<Ldoria concedida, pelo decreto
de 16 de janeiro d e
1890 , a seu marido,
no cargo de secret<Lrio da Repartição
de Policia, do Estado
do Rio de Janeiro .
30 set.

'

196 Determina que ne- Em 30 de setembro julgado Do Sr. Cunha
nhum o.fficial po- objecto de deliberação e en- Machado.
derá ser promovido via.do á Comrnissão de Mapor estudos a 1° rinl1a e Guerra.-Em 12 de
t e nente ou capitão, novembro a imprimir opa·
na · dive rsas armas recer da Commissã.o.-Em
uo Exet·cito, em· 16 encerrada a lª discussivJ.
quauto houver 11m -I•;m 17 approvarlo , disoutro do mesmo pensado o interstício a recarpo, na. m esma querimento ·cto Sr. Ed uardo
arma, que tenha Saboya.-Em 18 encerrada
adquirido o respe· a 2ª disC'ussão.- Em 30 apctivo curso das tres provado o substitutivo da
armas ante· d esse Commissão de Marinha e
official.
Guerra, ficando prejudicad o
o projecto primitivo.- O
projecto volta á Commissã o
pa.ra ser redigido para. 3ª
discussão, de accordo com o
veucido. -Em 3 de dezembro a imp rimir a redacção
parn. 3a discusilão.-Em 9
encerrada a 3ª discussão. Em 11 approvado, bem como
a rectacção fina l, di spen sada
a publicação a requerimento
d o Sr. Eduardo St~boya. 
A redacção fl na l tomou o
n. 196 C.-Em ll enviado
ao Senado. - Em 28 o Senado envia á sancção
8anccio:nado pelo · decreto n. 2.211, ele 3 0 de de-
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197

zem bro d e 1909 . ( Publ(cad o
a 1 d e ja neiro de 19 10.)

Autori i a o Sr. Presi- Eu:i. 2 ú e outu bro env iado á Do Se nad o .
dente d.a Re publica Commissã o de Petições e
a. conceder um a.nno Poderes . -Em 8 a. imprimir
de li cen ça , pa.ra o parece r. - Em 13 de notrat amcnto de sa.u- vernhro en cerrada a <l iscuede, a o Dr . Joã o são unica., com o n . 197 A ,
Nery, inspe..:t or sa· depois de li da e apoiada uma
nitario da Di rectu- omen ua do S r. Raul \'ei ga,
i·ia Geral dJ;} Sande m a nclanJ.o dar a licença
P ublica .
sem v e ncimentos. - E m 17
approvado com a e me nda
elo s r . Raul Veiga . - A
eme nda v ae á Commissão
de Red n.cção . - E m 20 a
ünprimir a r edacção final.
- Em 22 ap provad a com o
ll.
197 13 . - Em 2 i-1 en Yi<l.do ao Senarlo . -- Em 18 de
dez·Jml.J ro o Se nado env ia á
sa ncçã o .
S a nccionaclo pol' de creto n. 2 . :.! 04 , de 23 de tle zem bro de 1!J09 . ( Piiblicado
a 2 6. )

2

»

198 Au toriza. o Pt\'s iJ ente En:i. 2 do ou tubro é e nvi ado Do Senado .
da Re publi c<.t a pro- c.t Com missão de P et ições e
r ogai· p or mais um Poder es .-Em 8 n. imprimir

anno, em v cn0i - o pa recer dessa. Commissão.
m ento a lg u m , a l i· - Em 23 ence rraria a discença em cujo goso cussão unica com o n. 198A..
se <tcha o Dr. Sa- - Em 25 a ppr ovado . - Em
muel da Gam a e. 8 de no vembro en v iad o á
Costa Ma.e Dowcl , moeção .
le nte ca1 h cdro.ti co San cci ona do por ded:.t Faculd <.1 de d u ereto n . 2 . 143, de l l de n oDirci t o do Recife.
vembro do 1909 . (P ublicado
a 13 .)

2

>

199 Au toriza o P od er Exe- Eni. 2 de ouwbro a impri- Da Commissão
cuti vo a conceder m ir . - Em 8 e ncerr ada a de P etições e
ao bach a re l Her- disc ussão unica. - Em 13 P oder es.

moto Lima, encar- a.p provad oe e nv iado ÇL Co mregado da secção de m is ~ã o de Redacção . - Em
E:i tatis tica elo GJ. - 15 a p pr ovada a redacç ão fi.
· bi ne le de Iden tifi - n a! . - Em HJ onv iado ao Sccaçi o e Es tatis Lica n ado co m o n . t 99 A.-E m
desta Capi ta l, um 15 de dezem bro o !:: i euado
ann o de li c enç ~L.
en vüL á rnn cção.
com o rde n ~do, para Sanccionado .
tra tam e nto de su a

6
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lhe

200 Concede a Francisco E1n 2 de outubro a impri- Da. Commissão
do Assis Braga , mir.-Ern 8 encerrada a de Petições e
pratica nte da Ad- discussão unica.- Em 13 Poderes.
ministração
dos approvado, bem como a re·
Correios do Amazo- dacção final, dispensada a
nas, um anno ele li- publicação a requerimento
conça, corn ordena- do Sr. Barbosa Lima.-Em
do,
para trata- 19 enviado ao Senado com o
monto de sua saude n. 200 A . - Em 13 de noonde lhe convier. vembro o Sena.do envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2 .1 56, de 24 de novem uro de l 909. (Publicado
a 28 . )

2 outub.

201 Manda adiar para o E1n 2 de outubro é jul- Do Sr . Erico
primeiro domingo gado objecto de deli beração Coel ho .
de abril do ann o e enviado n. Commissão de
vindouro a eleição Cunstituição e Justiça . do Conselho Muni- Em l\J a imprimir o parecipal, fixada para cer contrario dessê\ Como ultimo domingo missão.
de m arço do mesmo
anno, ao findar o
triennio nos termos
<la lei n. 1 . 619 A,
d 3 1 do dezembro
de 1906.

5 outub.

202 Autoriza o Governo a E1n. 5 de outubro é lido o L)o Sr. Faria
concod01· á « Loo- julgado obje to do clelibera- Souto .
poldina R ai l wa y çã.o e e nviado á Commissão
Corn pany, Limited», do Obra.s publicas.
permis~ão para pro- Pende de parecer .
longar as suas linhas desde S . Francisco Xavier até o
cáes do porto do Rio
de Janeiro, m ed iante as condiçÕe$
que estabelece.

7 outub.

203 Eleva os vencimentos Eni 7 de outnbro é julgado Do Sr. Munteiro
dos gua.1·das e do::. olljccto ele clcliboraç<io e en- Lopes .
inspectorcs do Col- via.do <~ Commissão ele Fi legio Militar e au- na.nças.
tciriza o P J'esiden le Penele ele parecer.
daRe1rnblica a abrir
os credites nocessa.rios.

-
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204 Emenda do Senado ao .E1u 7 de outubro a impl'i- Da Commissão
projecto n. 212 A, mir. Em 14 encerrada a de Finanças.
de l 908, da Camara, discussão unica e approvada. (V i de p1·ojecto
que concede a pen- Em 15 approvadaa redacção n. 212 A, de
são mensal de 70 , final. E m 19 enviada á 1908 .)
ao sargento refor- sancção. Em 25 vetada pelo
mado do exercito Sr. Presidente da Republica
Onofre Gonçalves e devolvida á Camara, tenMal'ius, abrindo o do sino l'Omettida á ComrnisGoverno para isso são de finanças. Em 5 de
o necess'.l.rio cre- novembro a imprimir opadito.
recer desta Commissão contrario a o veto.
1

./

7 outub.

205 Concede a D. Maria de Eu1. 7 de outubro a impri- Do Senado.
Castro Menna. Bar- mir.
reto, filha do capi- Pencle ele cliscussão
tão Jacintho Fer- uuica.
reira de Castro, da
data desta lei em
deante e sem prejuízo do meio soldo
que percebe; a pensão mensal de 30 ~·,
com parecer contrario da Commissão de Finanças .

7 outub.

206 Regula a emissão de
circulação de cbeques.

7 de outubro a impri- Da Commissão
mir. Em 13 ent1·a em 2 ª dis· de Constituicussão. Oram os Srs . Cos tu ção e Justiça .
Pinto, Elpidio Mesquita e Al- (Vidé projecto
berto Sarme nto que apresen- n. 221 de
tam emendas.E' ig ua lmente 1909.) '
a poiada umu, outra emenda
do Sr. Josino do Araujo .
Adiada a discussão. Em 14
contintm, ficando novamente
adiada a discussão, depois
de ter fallado o Sr. Plínio Costa, que apresenta
emendas. Em 15 é encerrada
a 2ª discu ssão , depois de ter
ora uo o relator Sr. Jus binia no Serpa . Em 1ô retiradas as emendas,por solicitaç ão de se us autores. Em
20 o Sr. Elpidio requer e a
Ca mal' a co oceJ.e a retirnda
da e :110nda . Em 25 é approva<.lo , com n.s cmcmdas
cl::t. com missão ele consti t11 ição e justiç<L e remettido á
mesma para· r cd i gil-o para

E.11.1.
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3ª . Em 28 a imprimir aredaçcão para 3~ . Em 9 de novembro annunciada a 3"'
discussão do projecto, com
substitutivo da Commissão,
ficando a diada a discussão de
ambos. Em lO cootioúa a
discussão, tendo füllado os
Srs.Alberto Sarmento, Plioio
Costa e Mello Franco. Adia·
da a discussão. Em 11 continü<.i a discussão, tendo
o
S r. Me 11 o F r a n c o so·
licita1lo e a Camara concedido a retirada de uma elas
suas emendas que subst.itue
por outra . Faliam os S t'S .
BarbL1sa Lima e J. Serpa,
ficando adiada a disc ussão.
Em 12 é encerrada, depois
de lidas as emendas do::;
Srs. Eduardo Saboya, Aristides Spinola, Al berto Sarmento e João de Siqueira .

P e :nde de 3 ª di s cussão.
7 outub.

7 outub.

207 Autoriza. o G0verno a En1 7 de outubro a jmpri- Da Commi.;são
pagar aos 34 alu- mir. Em 14 encerrada a 2ª de Finanças.
moos da cxtiocta discussão e approvado, tenEscola Milita.r, pr0- do sido dispensa.d.) do inte1·movidos a alferes sticio a. requerimento do Sr.
alumnos em 1-1 de Eduardo Socra.tes. Em 16 ó
março d e 1906, 03 encerrada a 3ª discussão. Em
vencimentos desse 25 approvado, bem como a
posto relat ivos ao redacção final, cuja publicJ. ·
período decorrido çã.o foi <.lispensada a requeri· .
de 2 3 <.le :.igo.: to de meotodo r.AurnlioAmorim.
1905,data de suaan- l:!;m 2\J é envia-lo ao Senado.
tiguidadc no mesmo Pende de decisão.
posto, a 14 de março
rle l 9 J G, abrindo os
credi tos necessar i o ~
até á quantia de
76 :345 "770 etc.
203 Autoriza o Presidente E1n. 7 de outubro a impri- Da. Commissão
da R e p u b 1 i c a a mie. Em 1,1 6 encerrada de Finanças .
abrir ao Min ü:te r fo <" ~" discussilo e approvado.
da Fazenda o cre- Em 21 é eacorrada a 3"
dito extraordinario discussão. Em 25 approvade 3:32/<::9QO para do. Em 27 approvada. a reoccorrer ao p aga. dacção final, cuja. publicação
mento devido a. Ma- foi dispensada a roqueridoira & Comp., em mento do Sr. Pedro L<~go .
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Em 6 de novembro enviado
ao Semido.
Pen.de ele clecisão.

8 outub.

209 Concede seis mezes de Ein 8 do outubro a impri- Da Commissão
licença, para tratar mir. Em 14 encerrada adis- de Poderes.
tle sua saude, ao
cussão unica e approvado.
Dr. Julio J\.franio
Em 17 a imprimir a redaPeixoto.
cção fin~l, com o n. 209 A.
Em 2G env iado a.o Sena do.
Em 2 do d ezembro J evolvido, com em onda do Se ou.d o.
Em 14 a imprimir o parecer
fa.voravel á emenda da
Commissão de Petições e
Pod eres. Em 16 encerrada
a df.scussão uni0a do p a re ·
cer. E:u 23 approva.da a
e menda e e nviado o proj. á
Commirnão d e redacção. Em
2 4 a imprimir a redacção
final. Em 26 approvada.
Em 29 enviado á sancção.
Sau.ccion.aclo p elo decreto u. 2 .2líj, de 30 de
Jczeml.Jro de l009.- ( L'uiJtico.do e t1 1 1-1-910.)

8 outub.

210 Autoriza o Governo a E1n 8 de o utubro é lido e Dos Srs. Soares
conceder ti familia julgadJ objecto de delibera.- dos S[\.ntos e
de official fallecido, çiio e enviado á Commis.:;ão outros.

reformado ou e1Ie - de Finan ças.
ctivo, quer seja do Pen.de de parecer.
Exercito ou da. Armada. a quantia de
1 :000,; , a titulo d e
abono para etre
ctuar o raspecti vo
enterramento o da
outra s
providencias.

8 outub.

2 11

Desi g na nova é poca .En:i. 8 do outubt•o a impri- Do sr. candi.Jo
para a a.bertur.i e mir . Em 23 encerrada a d1s- Motta.
encerramento das cussão unica. Em 25 ttppro aulas dê.t Faculdade vado . Em 27 approvJ.da a
de Direit.o d e São red.a cção ünal, cuj a pnblicaPanlo ; e dá outras ção foi di s pensado. a requeprovidencias.
rimeuto do Sr. P edro Lago.
Enviado ao Senado ern 29.
E m 14 d e dezembro o Se nado envia á. sancção.
Sanccionado pelo de creto n. 2.206, de23 de dezem-
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( P 1 blicad{)
1

212 Concede ao medico E1n. S de outubro a. impri- Da. Commi!;'são
adjuntocloHospici
mir . Em 14 encerrada a de Pocleres.
Na.cion a l de Aliena· discussão unica. e approvado.
dos , Dr. Ulysses Em 17 a. imprimir a. r e Th1acllado
Pel'ei ra dacção final. Em ~ 9 enviado
\ ianoa Filho, , eis ao Senado. Em 15 de clemezes de licença, zembro o Senado envia á
com ordenado, para mncção .
tratamento de -a u - San.ccionado pelo clcere to n. 2.191, de "' 3 de
de.
dezembro de 190 J . (Pii blica d o a 2 8.)

8

»

213 ,\ut orizaoPodcrExe-E m 8 ue outubro a.im pri-Da Commissão
cutivo a conceder mir . Em 14 enc.'rrada ~ de Poderes.
90 dias d o licençrr , d iscussfio u nica. e em secom ordenado,para guicla approvndo. Em 17 n
tra tamento de imprimir a r edacção final.
sa ude, a Antonio Em 20 approva.do com o
.José Victor de Ren - n. 2 13 A. E m 29 envi ad o ao
na., contluctor de 2ª
enaào. Em 15 dezembro o
cl;Lsse ela. Estrarla ele Senad o ou via á sancção .
Fcl'rn C1• n tra i do Sanc·cio:na<l o pu1· deereto n. 2 _HJJ, rio 23 do don razi l.
zcm bro de 1909 . (Pu bti ca clo

8

»

214 Conco1le 11m anno do J'-<...:1n R de out11bro n impri- Da Commissão

a 28 . )

licença., sem ,-enci- mir. Em 14 encerradu. a
men tos, pa r a tra- discussão nn! ca e a.pprovu.do.
ta1· de f-U a sa nd e , Em 17 a irn prim it· a redacno m onse nhor Vi- ção final. 8 m 20 approvad o.
cente Godofreclo Ma- Em 29 e nvi a da. no Se nado.
ca.llyb:i, prore-srnr Em 20 de 11 ovembro
SedaEscola. de Aprc n- n::i do envi n Li. !!a.ncção.
1ariuheiros Sanc<-ioua.<lo p nlo dedi zes
eret o n_ - . lli2. de 25denodo Cea r á .
vc mbro de 1909 . (Pu blicad o

de Poderes.

a 27 .)

13

»

215 AutorizaoPresidente Em 13 de outubro a impri- Da Commissão
da Rep ublica a con - mir. Em 19 encerrada a de Poderes.
ceder um anno de discussão unica. Em 25 aplicença, em proro- provado. Em 27 approvada
gação, a o 2° tenente a redacção final, cuja puengenheiro machi- blicação foi dispensada a
ni sta Linclorf Dia s requerimento do Sr . Pedro
França para trata- Lago. Em G de novembro
meato de., saude, env ia.d o ao Senado. Em 14
com soldo, etapa e de dezembro o Senado engra.tificação do pos- via á sancção.
to .
Sanccio.nado p elo decreto n. 2.179, de 15 de de.:

-
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a 10.)
13

out.

2l6 Autor iz<.t o Podei· Exe · Em 13 de outubro a impri· ,Da Commissão

cutivo a. conce.lor mir.- Em 10 encerraJ.a a
a Eduardo
.José tliscussã.o unica. Em 25 apMonteiro Torres. provado. Em 2!J approfiel rec:ebeclor da vado
a redacção final,
Estação Maritima cuja publicação foi dispenda Gambôa, Estra- sada a requerimento do Dr .
da do Ferro Cen- Pedro Lago. Em 6 de notra l, um anoo de vernbro enviado ao Senado .
licença, com orde- Em 15de dezembro oSenado
nado, para trata- envia á sancção.
meoto de saude.
sanccio:n.ado pe lo decreto n. 2.192, de 23 ele dezembro de 1909. (Piiblicado

de Poderes.

a 28.)

13

))

13

"

13

))

13

))

217 Autoriza o Poder Exe· E•:n. 13 de outubro a impri- Da Commissão

cuUvo a conceder mil' - Em 19 encerrada a
a o administrador discussão unica.
dos Correios do E·· Pende de votaçü.o
ta.do do Espírito em
d i s c u s s ão
Santo, Manoel San - u:n.ica.
terre Guimarães,
umanno delicença,
com ordenarlo para
t r ata m o n t o ue
saude .

de Poderes.

218 Autoriza o r.ovcr no Em. 13 de outubro julgado Dos Srs.Duarte

a dar nova orga ui- objecto de deliberação o on- de Abreu e
zaçã,o ao Mnsou Nn.- via.do ;_'\, Com missã o de Fi· outros.
cional o dá outras nanças.
providencias.
Pen.de de parecer.
2 19 Crêa o logar de gnar- En1 13 do outubro juigado Dos Srs. Linda-móe na A!fan- · objocto de deliberaçã.o e en- dolpho Cadcga do Rio Gran · viado á Commis3ão de Fi· mara e oude do Norte e dá ou- nauç<.LS.
tros.
tras providencias . Pende de parecer. ~

220 Determina que sejam Em. 13 de ontubro julgado Do Sr. Lindolconsiderados dous ubjecto de deliberação e en· pho Camara.
terços de ordenado via.do á Commissão de Fi·
e um tei·ço de gra- nanças .
tificação os venci- Pen.de de parecer.
mentos dos empregados de i 1 cpartitições e logares cxtinctos, por effeito
do licenças, faltas
e aposentadoria e
providencia sobre o

-8
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modo de nomeação
dos fi eis de thesourei ro e pagador C'
dá outras providencia s .
.22 1 Re leva a D. Maria. En1 J3 de outubro :t impri· Da Commis:iião
OttiliadaSilva Nu- mir.- Em J5 eocdrrada a de Finanças.
n es a prescripção, 2" disc ussão . -Em 25 apem qne incorreu, provado o dispensado de
do di reito
m eio iotersticio a. requerimento
so ldo e montepi o de 'io Sr. Leovigil:.10 Filgueiseu finado }Ja o, ca.· ras . - Em 26 encerrada
pi.tão LuciJ Gonça,l- a 3"' disculisão. l~m 29 a pves da Silva, r ela- provado em 3", hem como
ti va.mente ao pc· u. reda.cçã) final, cuja publiriodo deco rrido de blicação foi dispensada a
28 de fevere iro ele requerimento do Sr. Mu.n1 ~9 5 a 7 de ja neiro
gabeira. Em G de nove m bro
do 190G , pod cnclo o enviado ao Senado. Em 15
Governo abrir o de de zembro o Senado oo credi to necessari o via ú. sancção.
a o respect ivo paga· Sanccion.ado pelo demento.
ereto n. 2 .1 93 , de ~3 de de·
ze m bro de 1909 . ( Piiblicado

ª'

a 28.)

13

»

14

»

2ilS> Equ:pr.ra .os

venci - Eni. J3 de outubro julgado Do Sr. Mon~
men tos dos pretu- objecto de delibera<;" ão e en- teiro Lopes .
l'C'S aos do s juízes
vi •do ás Commissões de
de dir eito do Dis- ConstHuição e Jus tiçtt e de
tr ict o Federal e dá Finanças.
outras pro v idencias Pende de 11areceres .
223 Ma.nda o g.JYcr110 or- Ell'.l. 14 àc o utubro a impri· Da Commissão
g:rnizar uma r ola· mir.- Em 19 encorrJda a de Finanças,
çã.o dos opcrarius 2"' d i s c u s~ ão. Em 25 appro- (Vide projcctos
ou jorn alei ros de vado, fi cando prejudicados ns. 104, do
toJas as o ffi ci nas e os projectos anter·iores, de 1904; 166, do
rcpartiçõe.; publi· q ue este é substitutivo . Ois- 1006 , e 46, de
cas d'1 União, qm
pensado do interstício a rc· 1 ~' 09.
contarem mu.is de querime nto do Sr . Irineu
cin co a nnos clcrnr- Machado. Em 2G encerrada
viço cffectirn, e dei a 3• discu.sio , depois de li·
outras prov:dc n- da uma emenda do Sr. Taci'1<c::.
vares C;tvalcaoti. O:·a o
Sr. Bueno uc Paiva qu o
justifica um rc<]uorimcn t.o
para que o projecto vo lte
novamente <í Commissão ele
Finanças . Em ~!J :tpprovado
o requerimento, voltando o
projecto ú.que lla Comm issão.
Em 13 de dezembro a impl'i-
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mir o parecer dessa Commissão, o qual conclue por
um subst itutivo. Em 722 ence1•rada a 3' di scussã.o e
adiada a votação.
Pende de votação
en1 3 ª di scussão .
14 out.

224

Autoriza o Presidente Ei:n. 14 de outubro vae a irn· Da Commissão
da Rcpu bl ic a a prirnir.-Em 16 é encerrada de Finanças.
n,brir ao Miuisterio a discussão unicrt. Em. 25 é
do Interior e Jus- approvn.do e dispensado do
tiça o credito espe- interstício, a requerimento
cial do 270 :000$ do Sr . EJuardo Saboya. Em
para occorrer a.o 2f"> é encerrada a 3• discussão.
pagamento das f'o - Em 28 é approvado. Em 30
lhas do pessoal te- é approvada a redacção final,
chnico o operaria cuja publicaçã.o foi disponem pregados n a s saJn. n. requeri menta do Sr.
obr,ts do e clificio Simeã.o Leal . Em 6 do nodest inado á E:lcola vembro é enviado ao SenaNacional do B ellas do. -Em 15 ele dezembro o
Artes.
Senado envia á sn.ncção.
Sanccionaclo pelo decreto n. 2.185, do 18 de dezembro do 19J!:J . (Pi<bl ica llo
a 22 . )

14

»

225 Autoriza o Presidente E n1 14 do outubro va e a im- Da Commissão
da. Republica a conprimie.
de Podere:::i.
ceder ao 2° t enente Pende de 2ª discus.
do Exercito Fran- sáo .
ci sco das Chagas
Pinto Monteiro um
a1 no de licença,
com os vencim e ntos, menos a gratifica Çã.o do funcção.

14

»

226 Auturiza o Governo E111 14 de outubro vae n. im- Da Commissão
a conceder a Anta- primir.-Em 29 é encerrada de Poderes.
nio Dias Paes Leme a discussão unica .-E m 30 t~
So brinho um anno approvado. Em 4 de novemde licouça , com Ot'· bro é approvada :.t reclacção
clenauo, para ti-a- final, cuja. publicação fui
tam ente ele sau de.
di spensada a requerimento
do Sr. Soares dos San tos. -Em 9 enviado ao Senado.
Pende de decisão.

14

»

227 Autoriza o Prcsiden- E1n 14 de outubro vae a Da Commis~ão
to da R epublica a imprimir.- Em 16 é en cer- de Pod eres.
conceder a Alipio ra<l ;t :t discussão unica. Napoleã.o Serpa Fi.- E m 25 ó approvado e e n ~
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lho, amanuen se da
Bibliotheca Nacional, um anno de
licença, com ·o rdenado, para tratamento de saude .

ANDAl\IENTO
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viado á Commissâo ' de Re·
dacção.-Em 27 a pprovada
a redacção final, cuja publicação foi di spensada, :t
requerimento do . 'r . Pedro
Lago.- Em 6 de novembro
é enviado ao Senado.- Em
l de dezembro o Senad o
envia á sancção .
Sanccio:n.ado por decreto n. 2 .174, de 9 de dezembro do l 909. ( Pitblicado
a 11.)

14

out .

14

»

220

15

»

16

230 Determina que os co- Em 15 de outubro é jul- Do Sr. Lindolbradores da Roce- gado ob.i cto de tlcliberação pho Gamara .
bedoria Fe rleral se- o enviado ú. Commissão de
rão nomeados por Finança: .
decreto, exercerão Pen.de do parecer.
o cargo mediante
fiança ou caução e
gozarão daR vantagens concedidas aos
empregados de Fazend a, e dá outras
providencias.

»

231 Crêa n_a_Fauldad_c deE._n 16 de outubro é julgado Do Sr. Duarte
Med1crna do Rto de ohjecto de deliberação e eu- de Abreu.

228 Autoriza o

Governo E1u_ 14 de outu bro ê julgado Do Sr. Joaquim
a mandar ratificar ol>jeclo de deliberação e Cruz.
os estudos officiac:>s envia.do á Commissã o de
q uc lhe foram apre· Finanças .
sentados, r elativa - Pende d.e parecer.
mente á Barra elas
Ca,narias, no Piauh r, e balizar a bar·
rà referida até seu
ancoradouro, entre
as ilhas Santa Is abel e Canarias, o
dá outras providencias .
que sã.o ele Em 14 de outubro ú julgado Do _Sr. Frode·
caracter militar. olJjecto de deliberaçi'ío e eu - ri co Borges.
para, todos ü::l ?f1~i- via.doá Commis~ão de Matos, as comm1ssoes rinlta o Guerra.
incumbidas do de- Pen•le d.e parecer .
m:i.rcações Je li mites do paiz, e dá
outra:::; providencin,s.

l~sLabel ece
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.Janei1·0 mais um v iado á Commissão de Fi1ogar de assisto o te _ nâ.oças •
elo clinica psycbi a - Pencie e.t e pài.-edei"~
trl ca e mol estias
nervosas, com < s
vencimentos da r espectiva ta.bella E\
autoriza. a abertm•fi
do nccessario c1·0dit o .
15

out.

232 De termina quo paraE rn 15 de outubro é julg.1do Do Sr. Honorio

os fe itores, gu a r-

obj ecto Jo dolibura ção e enviarlo á Cornrnissão de Cone q uaosq uer pro- sti tuição e Justica.
postos ele e as as Pende de parecer.
commerciae::., incluindo os tlas so·ciedades anon ymas
e emprezas industriaes, possam gozar d o s t' avaros
con cedidos por lei
a.os da sua classe.
sontlo iod i-'pen sa ve l
que satisfaçam o
preceito '.lo art. 74
do Cocligo do Comm ercio e inscrevendo o titulo 110 sua
nomoaçã.o no reg is tro especial .l;L .lun
ta Commercial da
Capital Federal ou
do B$tado cm que
tiv er' a sua. séde o
cs tabel ec·i mcnto e m
que forem empt'e ·
gados, o dá outras
providencias.
da-livros, e.Lixeiros

15

16

))

Gurgel.

233 Autorizn. o Governo A

15 de outubro é jul,,.ado Do Sr. Honorio
a promulgar novo objccto de deliberação f; on - Gurgel.
regulamento á Es- viado ás Commissões de
trada. do Ferro Obras Publicas e de Finan Central do Brazil, ças.
dentro das bases Pende de parecer.
gue estabelece, e
dá outras providencias.

234 Equipara
mentos

os venci- E:rn 16 de ou tubro é julgado Do Sr. J)uarte
dos fun- objecto de deliberaçao e en- de .Abre1.i:'

-
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ccionarios da Assis· via.do á Commissão de Fitencia V,de Ali eu a- nanças.
dos aos dos tla Pencle tle parecer.
Directoria. Geral de
Sa ude Publica; crêa
novos lagares o autoriza. a abertura
dos n e e e s s a rios
creditos.
18 out.

235 Orça a r eceita gerai Em 18 de outubro vae a im- oa Commissão
tla Republica para
primir .-E m 25 entra em do Finanças .

o exercicio de 191 o.

2"

di lcussã.o

e

oram

os

Sr;; . Costa Pinto, Honorio

Gurgel , .José Carlos, Galeão
Carvalhal e Barbosa Lima.
São lidas diversas emenda:;.
Adiada a discussão. - Em
26 é encerrada a discussão
depois de lidas outras omondas o orado os Srs. Passos
do Miranda e José Carlos.
Adiaua a votação até pare·
cer da Commissão sobre
a.s emendas . - Em 13 de
novembl'O vae a imprimir o
p:i.recer da Commissão sob 1·0 as emendas . - Em 18
0utr::i, em d iscussã.o unica
o -parecer. Faltam os Srs . 1
Duarte de Abreu e Honorio Gurgel. Adiada a
discussão.-Em 2 '.) oram os
Srs. Costa Pinto, Calogeras, Alcindo Guanabara e
Jos é Carlos . Adiada a discussão. - Em 22 é encerrllda
a discussão unica, depois de
terem fallado os Srs. Galeão, Socrates e José Carlos.
-Em 25 é approvado o projccto, salvo as emendas para
cuja votação não houve nn
mc!'o.-Em 2d foram rejeitadas a.s emendas de ns. l,
2 e 3 em parte- b:m 27 é a pprovado o substitutivo da
Commissão á. emenda de
n. 12, sobre taxas do Correio, sendo rej eitadas as
emendas de ns . 3 a 11.Em ~9 proseguem as votações. Foram approvadas:
emenda n. 14, co m o sub -

__.. 93 -
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stitutivo da Commissão, sobre taxas te legra.phicas.
Emenda n. 21, C.o Sr. Honorio Gurgel, determinando
que as t axas para as carta.&
de saude serão para navio s
estrangeiros .ie l O:E; e parJ.
os n a.cion aes 5$000. Emend ,a
n . 22 dos Srs. Rivadavia e
outros, supprimiud o a ex igenciu. do despacho nasalfandegas da Republica da.s
bagagens dos pass:i,g cfro s
que se destinam ao exter ior .
Emenda n. 23 , do Sr . Hom ero Baptista , dando liberdade ao Governo para a ppli car a tarifa differe ucia l a·
varios gcneros de producção
estrangeira.-Emenda n . 26
d os S1·s. Honorio Gurgel e
José Carlos m andando pa .
gar como imposto unico d e
;;; 2 , os navios que entra rcm n os !Jossos portos par a
r eceber mantimen t os , re fres c:i. r, t om a r -c arvão, <les em barcar naufragas, passageiros ou pessoas da tripolação g ravemente enfcrm as . E menda do n . 29 , d o
Sr. Alberto Sarmento de torminando que na s ucces são entre conjujes por ti tulo testamentaria ou a/J intestato, bem corno nas doa
çõos inter-vivos , realiz ada.s
entre conjujes no Oistricto
Federal , o imposto a colJra r
será de 1 % • E monda n . 30
dos Srs. Cost a Marques e'
outros, sobre arames par a.
cercas . Emenda n. 35 , d o
Se. J osé Carlos, determ i nando que a cobrança da s
licenças pela municipa lida de do Rio, uma voz que t e nllam relação com o impos to de industrias e pro fissões
não será liquidada sem qu o'
seja apresentado o e.Lo
cu mento de que es t e impost o
foi pag o no Th eso uro Fede
ral e elov::i, ao dobro as mul .
)

-

-

-

DATA

ASSUMPTO

94 -

ANDAMENTO

tas em vigor referentes á
cobrança do imposto de industrias e profis : : ões. Ernen ·
da n. 37, do Sr. Bulllões
Mal'cial, isentand do i mposto sobre vencimentos os
juizes federaes , desembargadol'es da Corte de Appellacão e juízes de direito do
Districto Federal. Emenda
n. 45 , da bancada paulista,
com o subst itutivo da Commissão, determinando que
o material impol'tado para
as obras do Theatro Municipal pela Gamara Municipal do 8. Paulo pagará sômente em pa pel o~ direitos
de expediente de 5 % , se ado
o despacho autorizado pelo
iu pector da Alfandega.
Emenda n. 46, do Sr. Costa
Marques, com a modificação da Commissão. E menda
n. 48, dos . rs. Nabuco
de Gouvêa e Homero Baptista, com modi ficação da
Commissão, qu e manda. pagar 5 % de expediente,
isentando de quaesquer outros direitos a importação
de machinas para supprimonto de agua p ara irrigação e outros misteres da
lavoura . .Emenda n. 5 1, dos
Sr s . Joaquim Augusto e
outros, isenta ndo de qualquer sello proporcional a
constituição do bancos de
credito hypothecario e agricola e as obrigações ao portador (clebentw·es) por elle
omittidas, qua.ndo taes estabelecimentos sejam fundados com auxilio da União
ou dos Estados para fornecer auxilio de capital â lavoura. E meada o. 53, do
Sr. Vianna do L'mitello, com
mod ificação da owmissão,
refere nte 6. a.rr,' cadação e
fisca l izaç.ão dos impostos cio
consumo . Emenda. n. 5-!, do
' l'. Hasslocher, com o ub-

OBSERVAÇÕES
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---------- ---------------1------stitutivo da Commissão que
isenta do pagamento de
taxa de expediente o carvão
do podra importado pelas
companhias de navegação
nacionaes e estran geiras,
destinado ao seu con sumo,
ficando as estrangeiras sujei tas aos mesmos onus que
as nacionaes. Emenda n. 60,
do Sr. Jo:õé Carlos, que não
permitte o registro de marcas de generos que alterem
ou imitem productos naturaes destinados â alimentação. Emenda n. 61, do Sr .
José Carlo<>, estabelecendo
multas para os fü l ificadores do café moído. As emendas do ns. 62 a 77 ficafüm
prejudicadas, pela approvação do voto vencido da
Cornmissão, subscripto pelos
Srs . Bueno de Paiva e Julio
de Mello, referente ao ar·
rendamento e exploração do
novo cae.· do porto do Rio
de J a n e i r o. As demais
omendas foram rej eitadas.
O projecto v oltou á Com·
missão para redigil-o para
3 \' discussã o de accôrdo com
o vencido. - Em 30 vae a
imprimir a redacçã.o p ~t ra
3ª.-li:m 2 de dezembro é
oncer rada a 3" discussão
dopois de lidas diversas
emendas. Adiada a votação
até parecer da Commissão
sobre as emendas. Publicado o parecer.-Em 19 entra
em discussão unica o parecer, e fica adiada, depois
de orarem os Srs. Linclolpho amara e Honorio Gurgel.-Em 20 é adiaua ainda,
depoi::i de füllarem os Srs.
Paes 8·1rreto, Honorio Gue
gel, R. l\lira.oda e G.lloã.o
Carvalbal.-Em 2 1 (l e ncerrada., tendo 01·.tdo os :Srs.
Ciuciuato Braga,
Irineu
1'Iachado, Seabra e Socrates. -Em 23 é approvado

96
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com as seguintes emendas:
1 (com modificaçã o da Commissão), 4 , 6, 7, 8 (cóm
modificação da Commissão)
e 9 . Foi approvado o subst itutivo dos Srs. Bueno de
Paiva e Julio de Mello, i·eferente ás emendas de lfi a
26 (caes do porto do Rio de
Janeiro). O projecto assim
emendado é enviado á Commissão do Redacçã.o.-Em
24 é dispensada a. publica ·
ção da redacção final. Posta.
esta. cm discussão é apresentada. uma emenda pelo
Sr. José Bezerra. A respei to della oram o seu autol'
e os Srs. Calogeras, Medeiros e Albuquerque e Cardoso de Almeida. Encerrada a discussão e adiada a
votação.- Em 2G é approvada a redacção fin a l, com
a. e menda do . r. José I3ez9rra . - Em 27 ó enviada
ao Senado. - E m 28 o Se·
uado envia á sancção .
San.ccionaclo pelo decreto n. 2.2 10, de 28 de dczem bro de 1909. - (Pu l.Jli·
cado a 29 .)

17

»

235 Autoriza o Presiden- Em 17 de outubro vae a iro- Da Commissão
te da Republica a pl'Ímir.- Em 20 é encerrada de Finanças.
a brir ao Ministerio a 2~ discussão. - Em 25 é

elo Interior o crodito de 2:060$009,
s u p p lementar ús
verbas 13, 16 e '21
do art. 2° da lei
n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908 .

appr ovado e dispen sado do
interstici~, a reqncl"imcnto
do Sr. E luardo Saboya.Em 26 é en cerPada a 3ª dis·
cussão . - E m 28 é appro·
v ado . - Em 4 de novembro
é approvada a redacção fina.l, cuja publicnção fo i di spensa da. a i·cy_uc rimcuto do
Sr. Soares dos Sa n tos. Em 9 é enviado a o Senado.
- Em 14 de dezembro é
enviado á sanccão .
Sanccio:n.ado pelo decreto n. 2.1 8 1, de 16 de
dezembro de 11:109 . (Publ i cado a 18.)
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17 out.

237 Releva da. prescri- Em 17 de outubro vae a im- Da Commissão
pção em que tiver primir. - Em 20 é encer- de Finanças.
incorrido D. Maria rada a 2° discussão. - Em
Eugenia de Freitas 25 é approvado. - Em 4 de
Ba ndeira, viuva do novembro é encerrada a
machinista da Es- 3° discussão e approvado.
trada de Ferro Cen- - Em 8 é approvaàa aretral do Brazil Cle- dacção final, cuja. publicação
mente Pinto Ban· foi dispensada a · requeri·
deira, p a r a que manto do 'r. Ed uardo Sapossa perce bar a boya. - Em 17 é enviado
pensão de montepio ao Senado.
constituído por seu Pen.d.e d.e d.eci s i'a,o.
marido. descontatadas a s contribuições devidas .

17

238 Releva d::i. prescripção Em 17 de outubro vae a im- Da Commissão
em que incorreu o prim1r . - E m 2U é encer- de Finanças.

))

contribuinte do ru.da a 2ª discussão. -Em
Montepio tios Fun- 25 é approvado. - Em 4 de
ccionarios P:i blicos novembro é encerrado e
Dr. José Julio de approvado em 3° . - Em 8
Freitas Coutinho, é approvada a redac<;>ão fiex-praticante d os n a l, cuja publicação foi.dis Correios, par u. o pensada a requerimento do
fim de poder conSr. Eduardo Saboya. - Em
tinnar a contribuir
l7 é enviado a o Se uado.
para o mesmo mon- Pende d.e d e cisão.
t e pio, pagas as q uotas atra zadas.

17

20

2.'39 Autoriza o Presiden- EID. 17 d e out ubro v a e a im- Da Commissão
t e da Republica a primir.-E m 23 foi ence r- de Finanças.
a.brir p elo Minis- rada a 2ª disc ussão.-E m
terio do Interior 25 foi approvado e dispendi versos
crerlitos sado do intersticio, a requesupplementares ao rimento do Sr. Aurelio
n. 8 do art. 2°, Amorim.-E m 26 é encerda lei n. 2 .050, de rada a 3ª discussão.-Em
31 de dezembro de 28 é approvado em 3ª e bem
1908 .
assim a redacção final cuja.
publicaçã o foi dispensa da a
requerimento d o Sr. Antonio Nogueira.-E m 30 é enviado ao Senado. - Em 2 4
de novembro o enado env ia á sancçã o.
Sanccion ado por decreto 2 .167 de 2 de dezembro de 1909. (Publica do a .5.)
»
565

240· Releva ao collector Eui. 20 de out ubro é julga.do Do Sr. _Raul
das Rendas Fede- objecto de deliberação e en- Ferna·1des.
7
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raes no muocipio viado á Commissão de Fide Y-assouras, Esta- nanças.-Em 20 de novemdo do Rio de Ja- bro vae .a imprimir o pareneiro, Manoel Fran- cer favoravel daquella Comcisco Bernardes Ju- missão,-Em 24 foi encernior, da obrigação rada a lª discussã o.- E m
de entrar para o 30 foi approvado e dispe nTbesouro Federal sado do interstício, a requecom as importan- rimento do Sr. R . Fernancias de 3:980 ·040 e des.-Em 1 de dezembro é
12:6"1$080 , valo- encerrada a 2ª di cussão. res respcctivamen- Em 26 é approvado.
te corresponden tes Pende de 3 11 discusaos sellos adhesivos são.
e estampilhas do
impostu de consumo roubados á referida collectória
em a noite de 26 ele
setembro ele 1908.
241 Instiiue quatro pre- Elll 20 de outubro é julgado Do Sr. Frede ·
mios de 100:000.. objecto de deliberação e en- rico Borges .
<ia.da um, sendo nm viado as Commissões de
para a descoberta Saude Publica e de Finandacura da morphéa ças .
ou lepra indiana; Pende de parecenm para a tlo canres.
cro ; outro para. a
da tuberculose e
outro para a da
syphilis em todas
as suas manifestatações e dá outras
provi derreias.
20

~

242 Considera vitalicios E:in 20 de outubro julgado Do Sr . Samos docentes de qual- objecto de deliberação e en- p aio M a r quer cat _. g oria: len- viado á. Co1nmissão de ln- qu e s .
tes ou professores, strucção Publica.- Em 13
atljnntos ou sub- de novembro a imprimir o
stitutos e auxilia- parecer üworavel da Com1'es de ensino thco- missão .
rico, qne contarem Pen.<le de 1 ª discusmai::; de dez aonos "1i"1Lo.
de exercicio effectivo HOS i11 t itui,o,,;
otliciaes de: ensino, q ue1• rnilit~~res,
quer civis.

20

1>

243 Autoriza o Presiden- E:in 20 de outubro objecto Do Sr. Nabuco
te da Republica a de delibera.ção enviado á de Gouvêa.
conceder a:po;:;enta- Commi~l!lão de lnstrucção .
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doria, com todos os Publica.- Em 28 ele d.evencimentos e mais zembro a imp1•imir o parevantao-ens que lhes cer da Com missão.
comp~tirem, a os Pen.de de 1ª discuslentes das escolas sía,o.
de ensino superior
da Republica, que
contarem mais de
25 annos de magisterio e assim o requererem.
21 out.

21

244 Releva a prescripção Em. 21 de outubro a impri- Da Commissão

em que incorreu mir.
Joag_uim José de Pen.de de
Souza, ex-chefe de são.
deposito da Estrada de Ferro Central
do Brasil. para o
fim de poder continuar a contribuir
para o rnonicpio
dos Funccionarios
Pu blicos, pagas as
quotas atrazadas.

de Finanças.

~ª di~cu s ·

1

245 Concede a. Henrique EIU 21 de outubro a ünpri- Da Commissão
G. Da.l Verne pei·- mir.- Em 29 rejeitado.
de Finanças
missão para, por
(Vide o projecto
. si ou empreza que
n. 821, de

organizar, proceder á exploração
das galerias q_ ue se
suppõe existir no
morro do Castello,
e dá outras providencias, co1n parecer da Commissão
de Finançu.s, na actual sessão legislativa.

21

t904.)

1

246 Autoriza o .Presidente Elll 21 de outubro a impri-[Da Commissão
ele Finanças._
d a Republica a mir. - Em 23 encenada
abrir ao Ministerio 2ª discussão.- Em <.'5 ap-

ªj

da Fazenda o credito extraordinario
de 12:445 '584, para
pagar o que ê devido a Sebastiã.o
An ton'io de Carvalho e Antonio Tri.stão de Carv&lho,

provado . - Em 5 de novem- ·
bro encerrada a 3ª uiscus -1
são e approvado.- Em 8
approvada a redacção final, 1
sendo dispensada a publicação, a requerimento do Dr .
Eduardo Saboya.- Em 16 1
e~Y}a.d~ ~~Sena.do.-'- Em 181
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em virtude de sen- de dezembro o Senado en· Da Commissão
teoça do Poder Ju- via a sancção.
de Finanças.
diciario.
San.ccio:nado pelo de·
ereto n. 2.19-!, de 23 de dezembro de 1909. (Publicado
a 23.)

21 out.

247 Autoriza o Presidem · Elll. 21 de outubro a impri·
te da Republica. a mir.- Em 25 encerrada a
abl'ir ao Ministerio 2ª discussão.- Em 28 a pda Fazenda o cre· provado, bem como a emendito extrao rdioar io da do ::-;r. Barbosa Lima
de 72:506$903,our o, que foi destacada p ara fore 705:300$249, pa- mar projecto á p arte. Dispel, para pagamen- pensado do interstício, a
to das dividas de requerimento do Sr. Bueno
exerc1c10s findos ; de Paiva.- Em 29 encercom voto em sepa· rada a 3ª discussão.- Em
p arado e emenda 30 approvado.- Em 4 de
do Sr. Barbosa Li- de novembro approvada a
ma.
redacção fin a l, cuja publifoi dis9ensada, a requerimento do Sr. Hon orio Gurg el. - Em 9 enviaclo ao
Senado.- Em l de dezembro o Senado envia á sancção.
Sa,n.cciona.do pelo decrnto n. 2.168, de 13 de dezembro de 1909. (Publicado
a 8 .)

3 nov.

247 A Redacção para a 3ª E m 3 de novembro a impl'i- Da, Commissão
discussão do addi.- mir.
de Finanças.
tivo a pprovad o na Pen.de de 2ª discu.s2ª di ·cussão e d e.s- são.
tacado do projecto
n. 247, deste anuo,
que determina que
em nenhum dos minister ios despeza al ·
guma poderá ser
ordenada sem os
tramites que estabelece.

21 out.

248 Autoriza o Presiden- Em 21 de outubro a impri- Da Gommjssão
te da Republica a mir. - Em 23 e ncerrada a
de Finanças .
abrir ao Ministerio 2ª discussão.- Em 25 apdo Interior o credi- provado e dispensado do
,
to
extraordina rio interstici.o, a requerimento
de 65:580$250, pa- do Sr. José Carlos.- Em 26
ra occor,rer ao pa- encerr,ada a 3ª discussão. gamento dos sala- · Em 28 approvado.- Em 4
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de novembro approvada a
redacção final, cuja publicação é dispensada a requerimento do Sr. Soares Santos.- Em 9 enviado ao Senado. - Em 15 de dezembro
o Senado envia á sancção.
Sa.:n.ccio:n.ado pelo decreto n. 2 .187, de 20 de dezembro de 1909 . - (Publicado a 22.)

22 out.

249 Autoriza o Governo Em. 22 de outubro enviado Do Senado.
a conceder ao ba- á Commissão de Podl:lres. charel Carlos Domi- Em 6 de no vembro o parecio de Assis Toledo, cer favoravel da Commisum anno de lice nça, são. - Em 12 encerrada a
com dous terçosdos discussão unica. - Em 17
vencimentos.
approvado.- Em 24 envia·
do á sancçã o.
Sa:n.ccio:n.ado pelo decreto n. 2 .1 61 , de 25 de novembro de 1909. (Publicado
a 2 7.,l

23

»

250 Define a competencia EID. 23 de outubro julgado Do Sr. Gra ccho
da Uuião e dos Es- objecto de deliberação e Cardoso.
tados em ma.teria enviado â Commissão de
de telegra phos,e dá Constituição e Justiça.
1
outr as -providen- Pen.de de parecer.
cias.

7

»

251 Autoriza o poder ex- Em 7 de outubro a impri- Da Commissão
ecutivo a conceder primir.- Em 12 de novem- de Finanças.
ao Dr. Orlando M. bro encerrada a discussão
Roças, inspector sa- unica.- Em 17 approvado.
nitario da D. G. da - Em 20 a imprimir a re·
Saude Publica, um dacção final.- Em 22 apanno de licença, provada a redacção fio itl,
com ordenado.
com o n. 251 .A..- Em 29
enviado a o Senado.- Em
18 de dezembro o Senado
envia á sancção.
San..ccion..ado pelo decreto n. 2. 205, de 23 de dezembro de 1909. (Publicado
a 26 .)

23

»

·

252 Equipara os venci- EID. 23 de outubro julgado Dos Srs. Honomentos dos empre- objecto de delib eraçã o e en- rio Gurgel e
ga dos da Directoria viado á Commissão de Fi- Raul Barroso
Geral de Estatisti- nanças.
ca aos dos funccio · Pen.de de parecer.
narios de igual ca-
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teg oria nas secretari as de Estado,
d e accôrdo com a
tabella que estabelece.
23 out .

José
253 Au t oriza o Governo a Ell.l. 23 de outubro julgado Do Sr.
despend er , no futu- objecto de deliberação e en- e a. r I os de
ro exerci cio, até a
via.do á Commissão de Fi- carvalho.
quantia de 300:000$
nanças.
na construcção de Pen.de de parecer,
ecli:ticio apropriado
para uma Escola.
Modelo de Aprendizes Mari oheiros no
Rio Grande do Sul,
e até 200 :000, para
installar a Repartição da Capitania
d o Porto no mesmo
Estado, e d á. outras
providencias.

23

»

254 Determina seja con- Ell'.I. 23 de outubro julgado Do sr . Barbosa
stituido em um cor- objecto de deliberação e en- Lima.
po instructivo e ou- viado á Commissão de Contro dia!iber-ativo. o s~ituição e Justiça.
pes;;oa.l de Tribunal Pende ele parecer.
de Contas e dá outra'3 providencias.

23

»

25

»

· 255 Proroga novamente a Em 25 de outubro encerra.da Da Comm issão
actual sessão legis- a discussão unica e appro- de Constitui
lativa até o dm 2 vado.- Em 26 e nviado ao ção e Just iça
de dezembro d o S .m a do.- Em 29 o Senado
cor reme ano o .
envia para as formalidades
da publicação.
Publ.icado por decreto
n . 2 .l33.de29 de outubro
de 1909. °( Pi1blicado a 31 .)

26

»

25G Crêa uma sccç'o de En:i. 25 de outubro julga.do Dos Srs. Duar
industria pastoril objecto de deliberação e en- te de Abreu
no Ministel'io da via.do ás Commissões de e J ovino de
Agricultura, e dá Saude Publica e de Finanças . Ara ujo.
outras
providen- Pen.de de
parece cias.
res.

257 Equipara os venci- E.lll. 25 de outubro julgado Do Sr. José Bo
mantos do biblio· objecto de deliberação e en- nifa cio.
thecario e amanu- viado á Commissão deFinanense da Escola d e ças.
Minas de Ouro Pre- Pen.de de parecer.
to aos dos funccionarios de igual ca-
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tegoria da Escola
Polytechnica, Faculdades de Medicina e de Direito.
26 out
258 Equipara os venci- Em 26 de outubro ,iulgado
mentos dos bedeis objecto de deliberação e enda Escola de Minas via.do á Commissão de Finande Ouro Preto aos , ças. - Em 11 de novembro a
dos empregados de imprimir o parecer ft.tvoraigual categoria das vel da Commissão .-Em lô
Faculdades de Di- encer,.ada a l" discnssão.reito, de Medicina Em 17 approvado e dispene da Escola Poly- sado do intersticio a requetechnica.
rimento do Sr. José Bonifacio. -Em 18 encerrada a 2·' ·
discussão .-Em 30 approvado e dispensado do intersti- .
cio a requerimento do Sr.
José Bonifacio.-Em 1 de
dezembro encerrada a 3ª discussão. -Em 11 approvado
e bem assim a redacção final, cuja publicação foi dis·
pensada, a requerimento do
Sr. José Bonifacio.-Enviado ao Senado.
Pende ele decisão .
26 »
259 Dete1•mina que o ser- E1n 26 de outubro julgado Do Sr. José Boviço de desenho da objecto de deliberaçio e en- nifacio
secção technica da viado á. Commissão de Fi·
Repartição Geral nanças.
dos Telegraphos fi- Pende de pa:rec~:r .
ca desmembrado do
escriptorio, passando a constituir uma
sub-secção,que será
dirigida por um
chefe, com o vencimento a nnual de
12:000$000.
27 » • ~60 - Determina que, para .Em 26 de outubro julgado Do Sr. Frederi·
o primeiro posto objecto de deliberação e en - co Borges
dos diversos qua- viado á. Comm issão de Ma•
dros do Corpo de rinha e Guerra.-Em 8 de
Saude do Exercito, novembro a imprimir o paserão escolhidos, de recer da Oommissão de Mapreferencia, os can· rinha.e Guerra.-No mesmü
didatos que já te- dia a imprimir o pa.renham servido como cer daCommissão, favoravel
internos de mediei- ma::. com modificação.-Em
na, de pharroacia e 17 encerrada a 1ª discussão.
de odontologia, com -Em 25 approva.do e disas honras de aspi~ pensado do interstício, a re·

..
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rante ::i. official, dos querimento do Sr. F. BorHospitaes Milita1·es ges.-Em 30 encerrada a 2ª
do Exercito,nomea- úiscussão,depois de lida uma
dos de accôrdo com em e nda do Sr . Fi'ederico
a s instl'ucçõcs pu- Borges .-Adiacla a votação
blicadas em <t Or- -::i.té parecer da Commissão
dem do dia» n. 167, sobre a emenda.
de 30 do abril de Pen.de de parecer.
1909, etc.
28 out • 261

Approv<\ o Tratado E:in 27 de outubro a impri- Da Commissão
de
Arbitramento mir.-Em 4 de novembro de Diulomacia
ueral, firmado em encerrada a discussão unica, e tratados.
Petropolis a '.:?5 de approvado e enviado á Com.junho deste anno, missão de reclacção.-Em 8
entre os Estados approvada a redacção final,
Unidos do Brazil o cuja publicação foi dispena. Bolívia, o as Conada a requerimento do Sr.
v enções,para igual Eduardo Saboya.-Em 16
fim, assignados nes- enviado ao Senado.
te mesmo anno, Pen.de de decisáo.
com os Estados Unidos da America e
outros paizes .

28

Fixa a despeza do Mi- Em 28 de outubro a impri- Da Commissão
nisterio da Justiça mir .- Em 4 de novembro de Finanças.
e Nego cios Intori- encerrada a 2ª discussão deores para o exerci- pois de lidas diversas emencio de 1910.
das.-Adiada a votação, até
parecer da Commissão sobre
as emendas. - Em 3 de dezembro a imprimir o p arecer sobre as emendas.-Em
5 de dezembro encerrada a
discussão unica do parecer,
tendo orado o Sr . Arthur
Bernardes.-Em 6 approvado em 2ª o projecto com as
seguintes emendas: n. 1, do
Sr. Julio d<p Mello augmentando de 17:640$ a rubrica
-Pessoal da Verba 6ª Secretaria do Senado ; dos Srs.
João Lopes e outros, sob n. 2,
augmentando de 4 : 452$ e
15:000 · as verbas-Material e Eventuaes-da Secretaria da Gamara; do Sr. Julio
de Mello,sobn. 7. augmentando de 400:000$ a rubrica
....:....Material-, da verba 15ª
Policia.-Foram egualrnente approvadas outras emen

>

•
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das, sob ns. 8, 12, 13, 14,
15, 18, com modificação da
Commis. ão, 19, com modificação da Commissão, 20; 21,
22 com a sub-emenda da
Com missão, 27, 32, 33, 80,
83 e 85. O projecto volta á
Commissão para redigil-o
p ara 3\ de accôrdo com o
vencido.-Em 7 a imprimir
a redacção para. 3ª discussão
com o n. 262 B.-Em 10
encerrada a 3ª discussão, depois de lidas diversas emendas. Volta o projecto á Commissão para dar parecer sobre as emendas.-Em 19 entra em discussão unica o pa·
recer, a qual fica adiada, dep ois de ter fallado o Sr.
Barbosa Lima.-E m 20 encerrada a 3ª discussão, depois de fallarem os Srs. Bittencourt Filho, AnnibaI de
Carvalho e Eduardo Socrates.-E m 21 entra em vota·
ção, sendo approvado o projecto e as emendas sob ns. 1,
2, 3 e 4. Adiada a votação
pela hora.-Em 22 continúa
a votação das emendas. App:rovadas as de ns. 4, 5,
6, 7 (com a modificaçã o da
Commissão).8, 10, II, 12, 14,
18, 19, 20, ~l, 22, 26 e 27.
O projecto vae á Commissão
de Redacção.-Em 24 a imprimir a redacção final.Em 26 approvada.-Em 27
enviado ao Senado:-o Senado envia á sancção.
San.ccion.ado pelo decreto n. 2.22 1, de 30 de dezembro de 1909. (Publicado
a 31.)

28 out . 263

Autoriza o Governo Em. 28 d a outubro a impri- Da Comrnissão
a conceder um an- mir.-E m 5 d e novembro de Petições e
no de licença, com encerrada a discussão unica Poderes.
o ordenado, ao pro- e approvado.- E rn 8 appro·curador da Repu- vada a reda cção final, cuja
blica na secção de publicação é dispensada a
Matto Grosso, Oscar requerimento do Sr. Eduarda Costa Marques. do Saboya. -Em 17 enviado
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ao Senado.-Em 18 de dezembro o Senado envia á
sancção.
Sa:n.ccio:n.ado pelo decreto n. 2.203, de 23 de dezembro de 1909. ( Pubtic.ado
(J.

25.)

28 out • 264

Autoriza o Presidente Em 28 de outubro a imJ!lll'i- Da -Commissão
da Republica a a- mir. -Em 30 encerrada. a d,9 Finanças.
l)rir ao Ministerio 2ª discussão e approvado,
da Guerra o credi- sendo dispensado do interto de 716:607 920, sticio a. requerimento do Sr.
supplementar
ao Simeão Leal.-Em 4 de no§ 11 do art.12,da lei
vembro encerrada a 3ª disn. 2 .050, de 31 de cussão e approvado.-Em 8
dezembro de 1908. approvada a redacção final,
cuja publicação foi dispensada a requerimento do r.
Eduardo
aboya.-E m 10
enviado ao Senado. - E m 15
de dezembro o Senado envia
á sancção.
$a:nccionado pelo decreto n. 2.198, de 23 de dezembro de 1909). (Publicado
a 28.)

28 out . 265

Autoriza o Presidente En:i 28 de outubro a impri- Da Commissão
da Republica a a- mir.-Em 4 de novembro de Finanças.
brir a o Ministerio encerrada a 2' discussão e
da. Fazenda o cre- approvado.-E m 13 encerdito extraordinario rada a 3ª discussão.-E m 17
de 301 '030, para approvado.-lLm 20 a imoccor rer ao paga- primir a redacçã o final. menta devido a Joa- E m 22approvada a redacçã o
quim José Mar- final.-Em 29 enviado ao
tins, em virtude de Senado.
sentença judiciaria. Pende de decisã o .

28 »

Autoriza o Pregident e Em 28 de outubro a ip1pri- Da Commissão
da Republica a a - mir.-Em 4 de novembro de Finanças.
brir ao Ministerio encerrada a 2" discussão e
da Fazenda o credi- approvado.-Em 13 encerto extraordinario rada a 3ª discussão.-Em 17
de 26~$940, afim de approvado.-Em 20 a. imoccorrer ao paga- primir a redacção final.manto devido á Ve- Em 29 enviado ao Senado.
neravel Irmandade Pen.de de decisão.
de
ossa Senhora
do Rosa.rio e São
Benedicto, em virtude de sentença
j udicia_ria.

• 266
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Autoriza o Presidente Em 28 de outubro a impri- Da Commissão
da Republica. a a- mir.-Em 4 de novembro de Finanças.
brir ao Ministerio eneerrada a 2ª discussão e
da Agricultura o approvado,sendo dispensado
credito especial de do interstício a requeri30:000 para sub- manto do Sr. Eduardo Sovencionar o Museu crates.-Em 5 de novembro
Commercial do Rio encerrada a 3ª discussão e
approvado.-Em 8 approde Janeiro.
vada. a redacção final, cuja
publicação é dispensada a
requerimento do Sr.Eduardo
Saboya . -Em 10 enviado ao
Senado.-Em 18 de dezem·
bro o Senado envia á sancção.
Sanccion.ado pelo decreto n. 2.208, de 23 de dezembro de 1909. (Pubiicado
a 25.)

29 »

• 268

Crêa mais um logar EID. 29 de outubro julgado Do Sr. Cardoso
de procurador na objecto de deliberação e en· de Almeida.
secção federal deste viado ás Commissões de
Districto. com os Constituição e Justiça e de
vencimentos men- Finauças.-Em 25 de no·
vembro a imprimir o paresaes de 700$000.
cer favoravel das Commissões.-Em 30 encerrada a
1º discussão, tendo orado os
Srs. Henrique Valga e Mello Franco.-Em 3 de dezembro approvado em 1ª discussã,o, dispensado o interstício a requerimento do
Sr. Pedro Lago.-Em 4 encerrada a 2ª discussão.-Em
11 approvado em 2ª o substitutivo das Commissões,
ficando :prejudicado o projecto · primitivo.~Volta ás
Commissões afim de redigit o para 3ª .-Em 13 a impri·
mir a redacção para 3ª discussão, com o n. 268 B • ....,...
Em 15 encerrada a 3ª discussão,juntamentecom uma
emenda do Sr. Mello Franco. -Adiada a votação até
que a Commissão se pronuncie sobre ·a ~enda.-=
Em 16 a imprimir o parecer
contrario da CoD?Jllissão.-

.
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Em 18 approvado o projecto

bem como a emenda do Sr.
Mello Franco. -Foi igualmente approvada a redacção final, dispensada a publicação a requerimento do
Sr. Domingos Guimarães,
com o n. 268 D.-Em 20
.enviado ao Senado, que
manda á sancção.
San.ccion.ado por decreto n. 2.227, de 6 de janeiro
de 1910. (Publicado a 8 .)
25 nov • 269

8 nov.

270

Autoriza o Presi· E~ ~5 de novembro a im- Do Senado.
dente da Republica pr1m1r o Pª!'.ecer Íf:l-VOravel
a mandar contar da Comm1ssao de Fmanças.
como tempo de ser- -Em 1 de. dez~mbro. eni
na aposenta- cerrada a d1scussao umca .
do~~a do Juiz f:lec- -EI? 18 approv~do.-Em 29
cioual bacharel Jo- env1ad~ á sancçao.
sé Gomes Coimbra San.cc:ion.ado por ~e
a metade do tempo cr~to n. 2.225, de 6 d.e Jl1em que exerceu os ne1ro de 19 10. (Publicad.o
cargos de chefe de ª 8 ·)
segurança publica
e de desembargador
do Supremo Tribunal de Justiça, no
Estado do Pará ; e
dá outras providencias.
Autoriza a abcirtu- .Em 8 de novembro vae a Do Senado.
ra do credito de imprimir o parecer da Com9 :720$ 163, para oc- missão de Finanças.- Em
correr a despezas 12 é encerrada a 2ª discuscom o augmento de são.-Em 17 é apprnvado e
vencimentos do Di· dispensado o interstício, a
rector da Secreta· requerimento do Sr. Bueno
ria, com a dispensa de Paiva.-Em 18 é encerdo serviço, conce- rada a 3ª discussão.-Em 20
dida a um outro é approvado, bem como a
funccionario do Se· redacção final, dispensada a
nado, bem como impressão a requerimento
para pagamento de do Sr. Eduardo Socrates. um outro e impres- Em 1 de dezembro é enviado
são dos ann.aes.
á sancção.
Sanccion.ado por decreto n. 2.176 de 9 de dezembro de 1909; (Publicado
a 11.)

30 out.

.

271 Autoriza o Governo Em 30 de outubro é julgado Da Commissão

a garantir durante

objecto de deliberação e en·

de Finanças.
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cinco annos, para viado á Commissão de Fiexecução da lei nu- nanças.
mero 1. 782 , de 28 .Pen.de de parecer.
de novembro de
1907, os juros de
5 % , ouro, sobre o
capital de B 400.000
e durante 50 annos
os juros de 5 % ,
.ouro, e meio por
cento de amortização solJre a importancia de B 2.000 .000
em obrigações (de.
bentures) que forem emíttidas pelo
banco ; e dá outras
providencias.
3 nov.

272 Fixa a despeza do Mi- Em 3 de novembro vae a Do Sr. Cardoso
nisterioda Marinha imprimir.-Em 8 entra em de Almeida.
para o exercício de 2ª discussão. São lidas di1910.
versas emendas e fallao Sr.
Eduardo Socrates. Eacer·
:rada a 2ª discussão é adiada
a votação até o parecer da
Commi s;ão sobre as emendas.-Em 19 vae a imprimir
o parecer sobre as emendas.
-Em 22 é encerrada a discussão unica dó parecer.Em 29 entra em votação o
projecto que foi approvado,
salvo as emendas. Foi rejeitada a de n . 1 e approvada a de n. 2 unificando as
quotas rel:ttivas a professores de musica, de toques
de tambor, de gymnastica,
esgrima e n a tação.-Em 30
é approvado o substitutivo
da. Commissão á emenda
n. 8, dos Srs. José Carlos e
outros, substitutivo que ele·
va a. 1.500:000$ a verba para
a construcçã o de uma Escola
Modelo de Aprendizes Marinheiros no Rio Grande e
a Delega,cia da Capitania do
Porto em Pelotas e a Escola
de Aprendizes Marinhei"OS
em Pirapora, Minas. Foi
approvada a 1a parte da
emenda n. 9 mandando coo-
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tinuar em vigor o credito
aberto pelo decreto n. 6.476,
de 16 de maio de 1906, na
importancia do saldo existente. As demais emendas
ou foram rejeitadas, ou re·
tiradas, ou prejudicadas. O
projecto voltou á Coir.missão
para redigil-o para a 3" de
accôrdo .com o vencido. Em 30 vae a imprimir a redacção para a 3°.-Em 2 de
dezembro é encerrada a 3ª
discussão, tendo sido lidas
diversas emendas, ficando
adiada a votação até oparecer ida Commissão sobre
as emendas.-Em 3 vae a
imprimir o parecer sobre as
emendas.-Em 5 é encerrada a discussão unica, tendo
orado o sr. Eduardo SocratGs. -Em 6 foram vota·
das as emendas, t endo sido
approvadas as tres da Commissão H retiradas as do Sr.
José Carlos, a requerimento
seu. O projecto assim emendado vae á Commissão de
Redacção. A requerimento
do Sr. Homero Baptista, a
Gamara concede dispensa da
publicação da redacção final,
que é immediatamente votada.-Em 8 é enviado ao
Senado.-Em 20 o Senado
envia á sancção.
San.ccion.ado por decreto n. 2. 221, de 30 de de·
zembro de 1909. (Publicado
a 31.)

3 nov.

273 Autoriza

o Presi- EJ1n 3 de novembro vae a im- Da Commissão
dente da Pepublica primir. -Em 6 é approvado de Finanças.
a :.tbrir ao Minist'e- em 2"' discussão.-Em 9 é
rio da Viação, o encerrada a 3" discussão,
credito de 120:000$, tendb orado o Sr. Eduardo
metade ouro e me- Socrates.- E m 17 é approtade papel, supple- vado em 3ª , bem como a
mentar á verba «ll- r edacção final, dispensada a
luminação Publica publicação a requerimento
da Capital Federal. do Sr. Simeão Leal.-Em
20 é envia.do ·ao Sení;\do. /
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Em 20 de dezembro o Senado
envia á sancção.
Sanccion.ado por decreto n. 2.189, de 23 de dezembro de 1909. (Publicado
a 28.)

3 nov.

274 Autoriza o Poder· Ex- Em 3 de novembro vae a Da Commissão
ecutivo a prorogar, imprimir.-Em 5 é encer- de Petições e

por um anno, com
o respectivo ordenado, a licença em
cujo gozo se acha,
para tratamento de
saude, o Dr. Alfredo
Moreira de Barros
Olivejra. Lima.

rada a discussão unica, approvado e enviado á Commissão de Redacção.-Em 8
approvada a redacção final,
dispensada a publicação a
requerimento do Sr. Farias
Neves Sobrinho, Tomou o
n. 274 A.-Em g é enviado
ao Senado.-Em l de dezembro o Senado envia á
sancção.
San.cci'On.aclo por decreto n. 2. 175, de 9 de de·
zembro de 1909. (Pu blica-

Poderes.

do a 11.)

3

))

725 Ma nda melhorar are- Em 3 de novembro vae a Da Commissão
forma do tenente imprimir. -Em 5 encerrada de Finanças
João Christino Fer- a discussão unica, é a pproreira. de Carvalho vado e enviado á Commis:para o e:lfeito de são de Redacção.-Em 8 é

p erceber, da data
desta lei em deante, o soldo de
200~ mensaes .

4

))

approvada a redacção final
com o n. 375 A, dispensada
a publicação a requerimento
do S!:'. E duardo Saboya . E m 17 é enviado ao Senado.
Pende de decisão.

276 Autoriza a abertura Em 4 de novembro vae a im· Da Commissão
ao Ministerio da primir.-E m 6 é encerrada de Finanças
Agricultura do cre- c.i. 2ª discussão e approvado.
dito de 2 . 000 : 000$ , -Em 9 é encerrada a 3ª dispapel, e 200:000, ·, cussão. - Em 17 é approvaouro, para líquida- do, bem como a redacção
çlio de contas e ou- tinal, dispensa.da a publitros compromissos cação a requerimento do Sr.
relativos á Expo- Simeão Leal.-Em 20 e ensiçã o Nacional de viado ao Sena.do. O Senado
1908 .
envia á san cção.
S a:nccionado por decreto n . 2. 220, de 30 de dezembro de 1909. (Publicado
a 31,j

.

j
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277 Autoriz[Lo Presidente E:rn 4 de novembro vae a im- Da Commissão
da·Republica a, abrir primir . -Ern 6 é <>ncerrado de Finanças.

creditas especiaes em 2ª discussão e approna importancia de vado.-Em 9 é en cerrada a
85:327 ·114, sendo 3° discussão.-Em l7 approum de ll :954 ·750 vado em 3", bem como a
ao Ministerio da Fa- . redacção final, dispensada a
zenda e outro de publicação a requerimento
73: 372 '.·364 ao Mi- do Sr . Duarte de A breu . nisterio da Justiça, Em 20 é e nviado ao Senado.
afim de attender ás Pen.de de decisão.
despezas feitas, por
conta daquelle Ministerio, no exercício de 1906, pelo
ex-prefeito do Alto
.Juruá General Gregorio Thaumaturgo
de Azevedo, e pagas com o producto
das rendas dos Pos·
tos Fiscaes da Prefeitura a seu cargo.

278 Concede :i Municipa- E.m. 4 de novembro é.julgado Do Sr. José Car·

lidade de Nithel'oy, objecto de deliberação e
Estado do Rio de enviado á Commissão de
.Janeiro, o despacho Finanças .
livre elos direitos Pen.de de parecer.
de importação e expediente para todas
as machioas, apparelbos, utensis, conductores, canos, tanques, e bem ass im
para todo o material necessario á
constru cção que ti. ver de importar do
estrangeiro, p ara
installaçã o do serviço de esgotos daq ueUa cidade .

los.

279 Determina que sejam En:i. 4 de novembro é julgado Do

reformados nos objecto de deliberação e enme mos postos, com viado á Commissão de Ma.os vencimentos in- rinha e Guerra.-Em 16 de
tegraes, os officiaes dezembro vae a imorimiJ: o
do Exercito e Ar- parecer da Commissão ~ue
rnada que deixarem termina por uma emenda
os quadros activos substitutiva.
por
incapacidade Pen.de de 1 n discusphysica ou por for- são.

Sr. Celso
Bayma.

-
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ça dos decretos numeros 108 A, de
30 de dezembro de
1889 e 193 A. de
30 de novembro ue
l 890. e quo na occasifi.o contal'em rnai:s
de 30 annos de serviço, e dá outra s
providencias .
4 nov.

280 Rel eva a prescripção E m 4 de novem bro vae a im- Da Commissão
em que incorreu o primil'.-Em 12 é encerrada de Finanças.
anspeçada r eforma- a 2" discussão .
do do 29° batalhão Pende de -votação
de Voluntarias da e111 2 ª discussão.
P a tria .José Carlos
da Silva, re lativamente aos soldos
que deixou ile l'P.Ceber durante os a nnos de 1891 a 1904,
e autoriza ao Gov erno a abe rtura
do necessario credito.

5

>

28 1 Autoriza o Governo a Ell1 5 de n ovembro é julgado Dos Srs. Chrismanda r prolongar objecto de delib eração e en- tiano Brazil
os trilhosdaEstrada viado á.s Cummissões de e Cardoso de
de Ferro de Lorena Obras Publicas e de Finan- Almeida..
a Piquete n.t•~ a ci- ças.
da.de de Itajubá, no Pende de parecesul de Minas, pro- res.
cedendo-se aos respectivos estudos
para isso, e a utoriza
a abertu ra. do credito' necessa rio.

5

»

282 Substitutivo da Ca- Eill. 5 de novembro vae a im- Do Senado.
IJJara,rejeitadopelo primir o parecer da Com- (Vide projecto
Senado, ao projecto missão de M:.trinha e Guerra. n . 350, de
n. 350, de 1908, do -Em 3 de dezembro é en- 1908).
Sena do, declarando cerrada a discussã o uo ica
que os actos de bra- do substitutivo da Cama.ra,
v ura aos quaea se rejeitado pelo Senarlo.
refere a lei de 30 de P end e de votação
dezembro de 1907. em.
d i s e u l'"1 s ã o
devem constar das unica.
ordens do dia do
Exercito, em vir-

56 5
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tude de partes dos
chefes dos corpos a
que pertenciam os
o.fficiaes, excluidos,
para os e.ffeitos da
mesma lei. o:s elo·
g ios collectivos;com
parecer da Commissão de Marinha
e Guerra.
5 nov.

283 Crêa uma Escola. Agro- Ena. 5 de novembro é julgado Do Sr. Chrisnomica Nacional, objecto de de li beração e en- tia.no Brazil .
au toriza subvenções viu.do ás Commissões de
i1 escolas a grjcolas
Agricultura. e de Finanças.
que forem fundadas Pen.de ele parece
nos E stados e dá ou- res.
tras providencias.

6

»

284 Concede

8

))

285 Concede um anno de Enl. 8 de novembro vae a im- Das Commis
licença, com orde- primir o parecer das Com- sões de Pode
nado , ao telegra
missões de Poderes e de Fi- res e de Fi
phista. de 2"" classe nanças.-Em l~ é en cerrada na,nças.
da Estr1.1,da de li'erro c.. discussãu u nica . - Em 17
CenLral do Brazll, é approvado, bem como <L
Geraluo Pires For- redacçã.u final, dispen~adtt a
r eira Leal, com pa- publicação a requeri niento
recer da Comrnissã o d.o Sr ..José Booifacio . -Em
de Finanças .
20 é enviado ao Senado. Em 20 de dezembro o Senado
eovhL á sancção .
8an.ccionaclo por deci-eto n . 2.190. de2::l de dozembr·o de ·1900 . (Piiblicaclo
a 28 .)

8

>

2 6 Autoriza o Presidente En1 8 de novembro vae a Da, Commissão

n. Joaquim E1n. Gde novembro vae a. im- Da Commissão
Augusto Teixeira primir.-Em 8 de dezembro de Petições e
i unes, carteiro de
é encerrada <L discussão Podel'es .
l" classe üa Admi- uoica.-.Em 23 ú approvado.
nistração tios Cor- -Em 24 vac a imprimir ri
r eios do Districto redacção .final.-Em 26 é
Federal. um 3.nno appro vada.-Em 27 enviado
de licença , com or- ao Senado .
<lena.do, pa.ra trata· Pende ele decisão .
mento de saude .

da Republica.n. man-

imprimir.
··
dar contar, para Pende de 2ª diseu.!'õit odos os e.IIeitos, o são.
tempo em que Raul

de Finanças
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'folentino de Souza,
guarda-mór da Alfand ega de Florianopolis, serviu co·
mo praça do exercito.
287 Releva a prescripção {i]m 8 de novemb1·0 vae a im- Da Com missão
em que incorreu primir.-Em 16 é encerra.da de Finanças.
D. Felicidade de a 2ª discussão.-Em 17 é

8 nov

Leivas Pinto para
entrar com as contribuições a.traza.
das e ser inclui da
em folha como pen sionista do mont epio.

approvado e dispensado o
interstício a requerimento
do Sr. Balthazar Bernardino.
- Em 30 é approvado, bem
como a redacção final, dispensada a publicação a re ·
querimento do Sr. Rodolpho
Miranda.-Em 8 do dezembro é enviado ao Senado

Pende de decisão.

8

»

8

»

288 Autoriza o Presidente E:ni 8 de novembro vae a Idem.

da Republica a man· imprimir.
dar contar, para Pen.de de 2" discusmelhoria de mon- são.
tepio- d eixado, o
tempo em que o
capitão de mar e
guerra Antonio Ferreira de Carvalho,
já fallecido, serviu
como operario do
Arsenal de Marinha
d esta capital.

~89

Autnri za a abertura E.Ill 8 de novembro a irnpri- Da Commissão
do credito extraor- mir. -Em 12 encerrada a de Finanças.
dinario de........ 2" discussão.-Em 17 appro153:495$187, para vado, dispensado do interrestituição do im- stieio a requerimento do Sr.
posto sobre ve nci- José Bonifacio.-Em 18 eumentos, em virtude cerrada a 3ª discussão..de sentença judi- Em 30 approvado, bem cociaria , aos desem- mo c.L redacção final, disbargadores Dr s. pensada a p ublicação <L reA crostin ho de Car- querimento do Sr. José Bovalho .Dias Lima e nifa.cio.-Em 1 de dezembro
outros.
enviado a.o Senado.
Pende de decisão.

290

Declara de utilidade Em 9 de novembro a i.mpri- Dos Srs. Galeã o
publica a Academia mir.-8m 12 encel'I'ada a Carvalhal e
de Commercio . de l" discussão.-Em 17 appro- outros.

-
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San tos , Estado de
S. Paulo, sendo reconhecidos como de
ca ract er otficial os
diplomas por ella
conferidos de a ccôrdo com as dis1msições da lei feder al
n. l.::l39, de 9 de
j aneiro de 1905 ;
com pareceres das
e o m m is s õ e s de
Constitui çã o e Justiça e de Instrucção Publica .

2 dez.
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vado e dispensado de int er- (Vide projecto
sticio a requerimento do Sr. n. 4 O 9, d e
José Bonifacio.-Em 18 en- 1908 . )
tra em 2ª discussão que fica (Vide projectos
encerrada e é a diada a vo- ns. 290 A,
tação at é que a Commissão 290 B e 290C.)
dê pa r ecer sobrn as emendas offerecidas pelos Srs .
.Joã o Simplicio, Joã o Penido
e outros. -E m 30 approv a do
o projecto com as em endas
dos Srs. João Simplicio,
Joã o P enido e outros, as
quaes foram destacadas p a r a fo rma r project os á parte.-As referidas em endas
concedem o fa vor do projecto ao Curso Commercial do
Gymnasio Academico de Min as Geraes, ao ln 'tituto Polytechnico de Juiz de Fór a
e á Academia do Com mercio de P elotas.-Em 3 de
dezembro encerrada a 3ª
discussão, depois de lidas
em endas dos Srs . Ri vadavia e out r os, r econhecendo
de ut ilidade publica o Lyceu
de Ag ronomia e Veterinaria
de Pelotas e dos Srs . Cincinato Braga e outro.~ . dando
a m es ma r egalia á Escola
Agrícola «Luiz de Queiroz»
de Piracicaba.-Ora o Sr.
Cincina t o .-E' adia da avo·
t ação at é o pa r ecer da r espectiva Commissão sobre
as emenda s .
P en.de d e p a re cer
sobre a s em.e:n.das
d a 3ª discussã o.

290 A Redacção para 3ª dis- Em. 2 de dezembro a i mpri- Da Commissão
cussão da emenda mir.-Em 4 ence rrada. a deinstrucção
a ppr ova da em 2ª do 3ª discussão . -Em 18 appro- Publica.
proj ect o n. 290,_ vado e bem assim a r edacqu e declara de uti- ção final , cuja publica ção
lida de p ublica · o foi dispensada a r equeriCurso Commercial mento do Sr . J osé Bonifado Gymnasio Aca- cio.- B' enviado ao Senado.
·demia do Commer- Pen.de de decis ão.
eia de Minas Geraes.

-
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2 dez.

290 B Redacção para 311. dis· Ein 2 de dezembro a impri- Da commissão
cussão da emenda mir.-8m 4 encerrada e 311. de Instrucção
approvada em 2ª do di,,cu 'são .-Em 18 appro- Publica.
projecto n. 290, :vado e bem assim a redacq ue declara de uti- cão final, cuja publicação
lidade publica o foi dispensada a requeriInstituto Polytech- mento do Sr. José Bonifanico de Juiz de Fó- cio.-E' enviado ao Senado.
ra e dá outras pro- Pen.de de decisão.
videncias.

2

290 C Redaccão para 3ª dis· Ein. 2 de dezembro a impri- Da Commissão
cussão da emenda mir. --Em 6 ence·rrada a delnstrucção
destacada e appro- 3ª tliscussão, depois de ora- Publica..
vada na 2ª do pro- rem os Srs. José Booifacio,
jecto n. 290, de 1909, João Simplicio e Justiniano
que recenhecc co- Serpa, que apresentou um
mo de caracter offi- requerimento para que, social os diplomas da bre o projecto, fo.-;se ouvida
Academia do Com- it Commis ·ão de Instrucção
mercio de Pelotas. Publica. -A discussão do
requerimento :fi.co11 egualmente encerrada.-Em 18
approvada a emenda, tendo
o Sr. Serpa requerido e a
Gamara concedido a retir ada ele seu requerimento.
-Em 20 a imprimir a redacção final.-Em 21 approvada.-E' enviado ao Senado.
Pen.de de decisão.

»

10 nov. 29 1

Concede auxilio de Ein 10 de no\rcmbro é jul- Dos Srs. João
150 :000. · para a gado objecto de deliberação PenidoePalinstallação e func- e enviado êí. Commi. são de meira Ripcionamen to do Con- Finanças .
per.
gresso Medico are- Pen.de de parecer.
unir-se em Bello
Horizonte ; e autoriza a a bertura <lo
necessario credito.

292

Parecer da Commi s- Ein 11 de novembro a im- Dos Srs.Simões
são de Finança~ so- primir.-Em 16 encerrada Lopes e oubre o uroje.!to nu- a lª discussão.-Em 17 ap- tros. ·
mero 24.3. de 1908, provago e dispensado do iudeclarando qu e os tersticio a. reque1·imcnto do
vencimentos do por- Sr. Gonçalo Souto.-Em 18
teil'o da Escola Po- en cerrada a 2ª discussão. Jytechoica estã.o su- Em 3U api1r·ovado e dispeoieitos á mesma di · sado de interstício a requevisfl.o dos do pessoal rimenio do Sr. Bezerril Fonda Secretaria e dG\. ton<'llle.-Em 1 de dezern-

1~
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lJro encerrada a 3ª discussão. - Em 11 approvn.do,
sendo enviado (L Commissão
de J3,ed açção .
Pendê- de :redacçã.o
:final.

Autoriza o Presidente J~m 11 de novembro a im- Da Commissão
da Republica acon- primir . -Em 18 encerrada de P oderes.
ceder ao engenhei- a. discussã o unica. -Em :10
ro Jocelyn Ca rdoso approvado e bem assim a
de Menezes . ouza, redacção final, cuja publiinspector de l" elas- cação foi dispensada a rese da Repartição qnerimento do Sr. RaymuoGeral dos Telegra- do de Miran d.a . -Em 8 de
phos, um anno de dezembro enviado ao Selicença com or<l.e- n~do.-Em 23 o Senrtdo enuado, para t rata- via ii. sancção.
rricnto de saude . 8 a,nccion.ado pelo decreto n. 2 .218. de 30 de deze mbro de 1909. (Pu blicad o
a 1 de j aneiro d e 191') . )

11

»

294

Torna extensivos a os Ell'.l. 11 de novembro a i rn- D as Commisimmigrantes loca- primir.-"Em 24 en ce rrada sões de Agriliza.dos em nucleos a 2ª discmsão. ·-E m 30 ap- cultura e de
coloniaes os favor es pr ova 1<~, com a cm e oda Finanças.
concedidos pela. lei additiva dcL Commis:ião de
n. 2 .049, de 31 de Finança,·.- O prnjecto volfa
deze mbro de 1908 , á Commissão para. redigil- o
bem. como a qual- :para 3" . - E m 7 de dezemquer agricultor que broa. irn}Jrimir a redacção
}Jree ncha as condi- par a 3ª. -E m 11 encerra da
ções estatuidas ,não a 3" discussão.
ficando t a.es favores Pen.de de vo taç i"°Lo
dependentes da or - em 3 ª di s cuss ão .
ganizaçã o de syndi ·
c<J,tos ou cooperativ as a g ricolas ; autorizando o Gover no a regulamentar
a presente l ei, com
p arecer e emenda
da Commissão de
Finanças.

II

»

295

Autoriza o Prosidente EID. 11 de novembro a im- Da Com missão
da Republica a.abrir primir.-Em 13 encerrada de Finanças.
ao Ministerio .da a 2" discussão . -Em 17 apFa zenda. e ?redito provado e dispensado de inextraordmar10 de tersticio a r equerimento do
193:799$'234 pa r a Sr. Simeão Leal. - Em 18
oocorrer ao paga- encerrada a 3a discussão.-

-
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mento ela irnportan- Em 30 a.pprovado e bem
eia devida respecti- assim a redacção final , cnj a
vamen t e a João publicação foi dispensa da
L uiz Vogel e ou- a req nerimento de Sr . Sit r os, guardas da meão Lea i.-Em 1 de deAlfan dega, em vir - zembro en viado :i.o S Pnad o.
t ude de sentença -Em l8 o Senado envia á
j udici aria e de ac- sancção .
côrdo com o p reca- Sancci.onado pelo de-·
torio do j uiz da 2"' eret o n . 2. 196, de 23 d.e
var a feder al d.a Ca- dezembro d.e 1909. (Publi·
)Jita l da R epublica, cado a 28 .)
de 21 de set embro
deste anno.
12 nov.

2

))

296

Est a bel ece favores e Eni_ 12 d e novembro a im- Da Commissão
obri g;. ções para os primir . -Em 16 ercer rada especial comoav iosestran •roiros a 2ª discussão.-Em 17 ap- p os ta dasSrs.
de com mercio, a J)rovado e dispensado de in- J osé Carlos,
Ya.por ou a ve la, tol'Sticio . a requerimento do AnnibalFreiIJ.Ue frequentam os Sr . José Carlos. - Em 18 re , H. Gurpor tos de mar ou encerrada a 3ª discu:;sã o. gel, Christiafl uviaes <Lo Braz il. d epois de lidas diversas no Brazil e
e d;t outras provi- emendas . -Arliada a vot a - Ubaldino de
cl encia s .
çã.o até pu.r ecer da Comrn is- Assis.
são sobre as emendas . -Em
20 a impr imir o p arecer. Em 30 a ppr ovalla s as em endas do Sr . J osé Carlos e
parte da em en da do Sr.
Lindolpb.o Carnara, sob u .3.
-O p1·oj ect o a ssim emendado é env iado á Com missão
de Redacção .--Em 2 de dezembro a imprimir a rel lacção :final.-Em 8 app rovad<t . -Em 3 enviado ao Sen ado .
Pende d e decisão.

297 Au toriza o Govern o a l~:n:i. 12 de novembro vao a Da Commissã o
m andar rcvot• o im primir . -Em 16 ú eoccr- de Constituiprocos ,;o do aposen- raéla a di:scu:ssiio rnüca . ção e Just a do1·ia de Pedro Em 17 e approvado . -E m tiça.
Antonio Fagundes. 20 vae a imprimir a r edacex- empr egado d~ ção :final. - Em 22 é approEstrada de Fer ro vada . -Em 29 é enviado ao
Central do Brazil , Senado . - Em 20 de dezemsendo con t ados pa- bro o Senado envia á sancr a esse fi m todo o ção .
tempo de serviço San ccionad o pelo deblico a que t em di- ereto n . 2 .217. de 30 de dereito, de accôrdo zem bro de 1909 . -(P u blicacom as leis em vi.· a 5 de j anefro de 1910 .)
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g o r. relev ada a
prescripçã o em q ue
tivel' incor r ido .
13 nov.

298 Man da considerar po1' E n.1 13 de novembro v a e a Da Commissã o
a ctos de br av ura a im prim i r . - E m 18 é encer- de Marinha

promoçã o do m aj o1· J oa quim Thoma z Sant os Sih·a
Filho a est e posto ,
na a rma de artilb a ria, co m anti·
g uidacle de 27 de
junho de 1894.

28 dez.

13

»

r a.da a 2ª d isc u.~ .~ão .- Em
30 é ap pr ovaclo e dispensado do inter st icio a r equer im.ento do Sr . Soar es dos
Santos .-Em 1 de deze mbro
é e nce n ada. a 3ª discussão
depois de lida uma em enda
do Sr. Henrique Va.laas.
Adiada a v otação até p a r ecer da Commi '>~ã o so br e a
em en cla .-E m 9 v ac a imprimh' o parecer fa voeavel
á. e menda q ue m a. nda con s ider a. r p or a ctos de brav ura.
a prom oção do m ajot· Hc n 1•ique d rt. Siv a Per e ira . E m 27 é appr ovatla e de3ta.c a.dé~ a em e nda . A1)pr ovado
o projccto e b em a s:;im a
sua r edacção fi na l, cuja pu b Ucaçã o foi d isp ensada a requerimento do Sr. Soa r es
dos Santos. -E m 29 é e nv iado ao Sena do .
P e n.de de decisão.

e Gu erra .

298 B Redacção p ar a nova Em 28 de de zem bro vae a Da Commissão

discussão da emen- impr imir.
da a pp r ov a da e des- P e n.de d e
taca da e1n ::lª do cussã.o.
project o n. 298,
deste a n n o, que
manda considerar
por actos de br a v ura . com a ntig uidad e de 15 de
no vembr o de 1897.
a promoção do m a jor Henrique da
Silva Pere ira a esse
post o , na arma de
a rtilharia.

nova dis-

de Marinha e
Guerra.

299 Autoriza o P r esiden- Em dezembr o é envia.do ~t Do Senado.
t e da RepuMica a Commissão de Poder es.
couceder a Dr. Ed- Pende de p a rece r.
gar d de Non1.es
Carva lho 1 a,uxi!iar

-
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da auditoria geral
da Marinha, seis
mezes de licença,
com ordenado.
17 nnv .

17

»

300 Determina

q uo ao Em. 17 de novemliro vae a Da Commissão
consul geral no imprimir. - Em 3 de dezem- de DiplomaEgypto seja dado o bro é encerrada a 2ª dis- eia e Tratacaracter de agPnte cussão .-Em 11 é approva- dos.
politico ou cliplo- .do e dispensado elo interstim a tico, sem venci- cio, a requel'im ento do Sr.
mentos.
Simeão Leal.-Em 14 é en cerradi:1. a 3" discussão . -Em 15 é approvado.-Em
17 v ae a imprimir a redac-'
ção fioal.-Em 18 é approvada a redacção final. - Em
20 é envi ado ao Senado.
Pende de decisfi,o.

301 Reconhece como in- Em 17 de novembl'o é jul- Dos Srs .

stituição de utilida- :!lado object o de deliberação
de publica a Asso- e enviado ás Co mmi s ~õ~s de
ciaçào dos Estu- Coostituição e Justiça e de
dantes Brazileiros e Fina nças .
concede á mes ma Pende de parecea s s o c iação uma res.
subvenção annual
ne 24 : L: OO$, e

outr as
cias.

Jo'sé
Carlos e Domingas Mascarenhas.

da

providen-

17

))

302 Manda que o Governo Em 17 do novembro é jul- Do

17

»

303 Eleva a 7: 200$ a gra- Em 17 d e nov embro é jul- Dos

Sr. Gracpromova festas pa- gado objecto de deliberaçã o cho Cardoso.
t r ioticas nas datas e enviado á Commissão de
a n n i versarias da Fina nças.
Independencia d o Pen.de de parecer.
Brazi'l e proclamação da Republica e
commemore o dia
genethliaco d o s
funda.dores Benjamin Constant, Deodor o da Fonseca e
Floriano Peixoto.
titicaçã o annua l do g ado ob.iecto de deliberação
medico oculista do e envü1do á Commi ssão de
Corpo de Bombei- Finanças .
ros, e dá outras Pen.de de parecer.
providencias,

Srs. Camillo de Hollancla e outros.
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17 nov.

304 Antoriza o Govern o a E i:n. 17 de novembr o é ju l- Do Sr . Domin despendor200 : 000$, gado obj ecto de deliber.tção gos
Ma scaouro, par a os tra- e en v ia do á Com missão de r enhas.
balhos prepar a t o- Finan ça s .
rios da represen - Pen.de de parecer.
t a ção do Bra Zil n a
Exposição In t ern a ·
ciona l a rea lizar se
e m m ai o de 191 1
na cidade de T u r i m , e autoriza a
a ber tura do credito necessario.

17

305 Determin a sejam no- E
meados o d e m ittidos p elo m inistro
da. Faz en da , na. fórIml. do § 1° do ar- P
i.igo 38 d::i. Nova
Consolidação d a. s
Leis rlas Alfand og a -s , :pr e cedendo
propos t a :io i nsp etor da Al fa ndega,
os ü e s p a c h antes
got·aes da.s a l fa n degas da Republica , sem alt era ção
do numero a ctualmento exist ente, e
dá oa tras p rov ide ncias.

»

17

))

17

»

un 17 de n ovembro é j u l- Do Sr - I-Ionorio
gado ob,iecto de delihern,çã o Gu r gel.
o envin. do a Commü;si'i.o d o
Co nstitui (~ã o e .Tust ic::i.
e n cle de v a recer.

30C In stitue e m todo o Eu.a. 17 de nove mbro é jul - Do Sr . Gract erri t orio da Re- gado obj ccto de d ,liberaçã o cho Cardoso.
publ ica. o e nsino e en via,do á Comrnissão de
naciona.l a.gri cola e Ag:r irnlt ura .
vet erinar io, e d á Pende de p a.:rec er .
out r a s
prov iden cia.s .
307 Deter m ina que os em- En1. 17 de n ovembro é jnl - Do Sr. Honori o
p r egados de fian ça. gad o objocto de deliberação Gu rge l. do Min isterio da e enviad o :1. Commiss'i'í.o de
Fazenda tenham a F~nan ça s .
gratificação addi- Pende de J:>a:recer .
cion al de 5 % ,
10 % ' 15 % ' 20 %.
25 % e 30 % so!Jro
os seus vencimentos de ci.nco em

-
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cinco annos r ela·
tivo ao te~po de
surviço offecti vo.
308 Autoriza o Governo a E1n 17 de nov embro é jul- Do Sr.
José
entregar a explo· gado ob,jecto de deliber u.çlio Carlos.
ração do cae3 novo, e enviado á Com missão de
cm o port o do Riu Finan ças .
de Jan eiro, a ou- ].-:>ende c:le parecer.
trem, sómente depois de tor feito
esse sor·vico por
administração di ·
recfa, e colhido
dados sog·uros o
j:JratJcos para bem
estabelecer as ba·
se$ do um a r rendamento qne possa.
garantir um su n.
plen itud o r.. benefi cio publico o os
n.ltos interesses do
paiz.
309 Manda i n e l ui r no En:n. 17 do n ovembro é jul- Dos S~·s. Riva
quadro dos gene- gado obj octo do deliberação dav1a Cor
raes effectivos pn.ra e enviad o á s Comm1ssões de r êa e outros
o fim de ser cumMarinlLa e Guerra e de Fi'
prido o dispost o na nanças .--Em 19 vae a imultima P•»rte do pr imir o lJarecer da Comart. 9° do 1leereto mi ssão de Marinha e Gueen. l. 351, de 7 de ra, com voto em seprtrado
fevereiro de 1891, do Sr. Alfredo Ruy.
os gen eraos de bri- Pende c:le p ai.,.ece:r
gada Antonio Adol- cl~. Com.1ni;;o;sfi,o de
pilo da. F.o ntoura I<..,.i n anças.
Mennn. Bn.rreto e
Dionysio Evange.
li sta de Castro Cerqueira ; . com pn.
recer e emenda da
Comm íssão d'l Mn.rin hã e Guerra o
voto em separado
do Sr. Alfredo Ruy
J~ arbosa.

28 dez.

310 Emenda. do Senado Vindo do Senado é enviado â Do Senado.
ao proj ecto nu- Commissão de Finançn.s.mero 226 A , de Em 28 vae a imprimir o
1907, da Camara, parecer fa vora vel da Com.
qu~ re_!eva da premissão.
scr1pçao em -que Pen.ele de 2" discusincorreu para que são.
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possa h a bilitar.se á
p01·cepção de m eio
soldo e montepio,
D. Nathalia Deolinda de Albuqu erque Seixas, viuva
do tenente-coronel
Joaquim das Neves
Seixas.
28 nov.

311

Fixa. a. despeza do En1. 25 de n ovembro entra Da Commissão
Ministerio da. Via- cm i!."' discussão. Oram os de Finanças.
ção e Obras Pu- Srs. Dua rte de Abreu e
blicas pa ra o exer- Costr. Marques . São lidas
cicio de l 9 IO.
diversas emendas, ficando
ad ia da a discussã o. -Em 26
são lida.s novas e adiada a
di scussão .-Em 27 ora o
Sr. Edu ardo Socrates. São
lidas ou'tras emendas a fica
adiada a discussão . -Em 29
são lid~s mais emendas . Ora
o Sr . Eduardo Socrates e é
adiada a discussão.-Em 30
é encerrada. a 2ª discu ssão,
depois de fa llar o Sr. Honorio
G11rgel e de serem lidas div ersas emendas.-Em 10 de
dezembro v ae a imprimir o
parecer da Commissão sobre
as emendas apres'e ntadas
e m 2ª discussão.-Em 14 é
en cerrada a discussão,dépois
de f'allarem os Srs. EJnardo
Soc 1·ates, Faria Souto. Honorio Gurgel e Paula Ramos.-Ainda. em 14 é approvado o projecto com as
:-:;eguioces emendas: n. l, do
Sr. Paula Ramos, com modificações da Cómmissão ;
n. 2, do m esmo deputado ;
n. l l, com mo dificação ; numero 50. do mesmo; n . 53
(o substitutivo da Commissão); n. 55 dos Srs. Luiz Domingues e outros; n. 5ô, 1fos
Srs. Paula Ramos; n. 57, dos
Sr;.. C .ista Ma.rques e outros,
com modificações ; n. 58, do
Sr. C<wdoso de Alme id a e
outros , com modificação ;
n. 59, do Sr. Paula Ramos;
n, 68, dos Srs. Raul Fer-

-

DATA

ASSUMPTO

125

A NDAMENTO

na ndes e Francisco Botell10
(2ª parte a penas) ; n. 72,
dos Srs. Alvaro Botelho e
outros; n. 73, do Sr. Cb.ristia no Brazil ; n. 75 . dos
Srs. Carlos Cavalcante e ou--tros (l" parte ) ; n. 76, com
modificação ; n. 78 dos Srs.
E loy de Souza e outros, com
modificação ; n. 79 , dos
m esmos, com modificaçã o ;
n. 80. dos Srs. Graccho Cal'doso e outros; n. 83, do
Sr. Paula Rmnos; n. 88,
do mesmo; n. 89, do Sr.
Graccho Cardoso; n. 95, dos
Srs. R odolpho Paixão e outros ; n . 97, do Sr. C. Cavalcante (só a :3a parte) ;
n. 103,dos Srs. Francisco Botelho e ou tros ; n. 105, do
Sr. R a ul Fe rnandes, com
m odificação; n. 106,dos Srs.
Faria Souto e outros, com
modificação; n. 107, dos Srs.
E r i c o Coelho e outros ;
n. 108, elos Srs. Monteiro de
Souza e out ros; ns. 109,
11 0, 111, 112 e 11 3, com
modificações; ns. 114, 115 e
116 com modificações ; num ero 117, 11 8 , 119, I20(substituti vo da Commissão),
122 (1"· e ultima lJarte); 125,
126, 127, 130, 131, 132 (subemenda da Commissão); 137,
138, com modificações ; t40,
141, 142, com modificações;
142 A , do Sr. Calogeras;
145, 147, 148, 152 (substitutivo da _C ommissão) ; 154,
155, 156, 159, 161, com modificações 162 e 163, com
modifica ções 165, 167 (1 a
parte); 170 (1 a parte e o substitutivo ás 2ª e 4ª partes);
175, 176, 180, 183' 185, 186,
com moditicações; 187, 188,
189, com modificações; 190,
193, com modificações; 196,
198. O projecto volta á
Commi:;sâo para redigil-o
para 3ª discussão.-Em 16
vae a imprimir a redacçã o

OBSERVAÇÕES
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para 3ª discussão.-Em 18
é ence.1·rada a 3ª e adiada a
votação a.tê ser dado pare-

cer :;obre as emendas o:fforecidas . - Em 22 vae a imprimir o parecer da Commissão
sobre as emenda,s.-Em 23 é
encerrada a discussã.o unica
do parecer sobre as emendas . -Ai nda em 23 é a,pprovado com a s seguiotes
emendas : 1 e ~ (co:n modilicu.ções da Commissã o), 4,
com modificação, 5 , 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 2 1, 22, 23 e 25 . O projecto vae á Commissão de
Redacção. - Em 25 yae a
imprimir a redacção final.
Em 26 é approvada.-Em
27 é env~ado ao Senado.Em 30 o Senado envia á
saocção .
Sanccionado por decreto n. 2.221, de 30 de dezembro 1909. - (Publicado!
a 31.~
20 nov.

312 Releva a D. Helena Em 20 de n ovombro v a e a Da Com missão
Sierra de Sá, viuva imprimir.-Em 2 l é encer- de Finanças.
do cap~tão-tenente rada a 2ª discussão.
reforma/lo,
com- Pende de votaçà o
misSario da Atma- eJ.u. 2ª discussào.
da, Man oel Cesar
de Sá. , a prescripção em que incorre u para a percop ç5,o do meio soldo
e montepio que lhe
competiam, podendo o Presidente da
Republica a,brir o
credito necElssario,
para tal fim.

20

3l:J .~utorizn, o Presiden- Eu:a. 20 do novembro vae a Da Commissão
te da Republica a imprimir .-Em 24 é encer- de Finanças.
abrir ao Mioistel'io rada a 2" di scu ssão.- Em
do Interior o cee- 30 é u.pprovado o dispe oclito espedal de...
sarlo elo interstício, a re~84:000.i;i
para. a qucrim coto do se . . imoão
conclusão das obras Lcn.l.-Em l do do zombro
da Bibliotheca Na- é encerrada. a 3ª discussão.
cion'a:l.
-Em 3 é approva.do.-Em

»
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5 vae a imprimir a redacção final.-Em 11 é approvada a redacção final.-Envin.do ao Sena.do .-0 Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n . j, 2.230, de 6 d e j aneiro de 1910.-(Publicado
a 8 .)

20 nov .

3 14 Redacçã o para, 3ª dis- Elllt 20 de novembro vae a Da Commissão
cussão do pro,jecto imprimir.
Finanças.
n. ~84, de 1908 , Pende de 3ª di~cusq ue considera como süo.
tendo sido reformado na dat a do seu
fa l l e e imento, de
accôrdo com a legislação vigente, o
coronel Francisco
Felix de Araujo .

20

»

315 Redacção final do Em 20 de novembro vae a Do Senado.
projocto n . 343, de imprimir.-Em 22 é appro1 9 O 8, emendado
va.do.-E m 1 de dezembro é
pelo Senado , quo enviado á sttncção .
concederelevamen- Sa:nccionado por deto de prescripção ereto n. 2 .179, de 1:3 do deem favor de Dona zembro de 1909. (Pu blicado
Florinda Maria da a 19.)
Conceição.

20

»

22

»

316 Autoriza. o Governo Em 20 de novembro vae a Da Com m issã o
a. despender até a imprimir . -Em 10 de de- de Dip loma
quantiade 100:000$ , zembro vae a imprimit· o eia e Trata
pelo Ministerio üas parecer favoravel da Gum- dos.
R elações Exterio- m1:;são de Fioanças, com o
res, com as despe- n. 316 A..-Ern 14 é encerzas da recepção e i«1da <:i 2" discussão. -Em 15
hospeda.goro de re- é approvado e dispensado
presentantes ele do interstício a requeri Governos
estran- monto do Sr. Soares dos
geiros em visita Santos . -Em 16 é encerraofücial ao Brazil, da, a 31.l. discussào. - Em 2 1
p odendo abrir os vae a imprimir a redacção
n e e essa rios cre- final. -Em 22 é approvada
d [tos .
a. redacção final.-Em 25 é
enviado ao Senado .
Pen.de ele decisão .
317 Autorh~L o Prcsiden- Eni 22 de novembro 6 j ul- Do 81'. J osé Bo
te da, Re pu blica a gado oujecto de del 1bera.ção n ifacio .
aliril' ao MLoisterio e enviado <t Commis:iã.o de
da Agricultura, ln- Finanças.
dustria e Commér- Pen.de de i:>arecei~.

j
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cio o credito de~
4: 200$, ouro, para~
pagamento do pre - ~
mio de viagem a·:
que tem direito o
Dr. Domingos Fleury Rocha.
22 nov.

318 Proroga nov a mente Em. 22 de ~ovem_?eo é ~ncer- Da Commissão
a actua l sessão lo- rada a d1scussao un1cu. e de e o n s ticrislativa até 31 de approvado . b:nviado a o Se- tuição e Jusdezembro do cor- nado para, a formalidade na tiçu..
rente anno.
publicação.
Publicado por decreto
n. 2.166, de 29 de novembro de 1909. (Publicado a 1 de dezembro.)

22

))

319 Determina. que os em- Em 22 d_e novernbr'? é ji:_l- Dos Srs. Serapre,Q:ado..,; em com-, gado <;>b.Ject o de del~be!'açao phico da Nomissão que conta- e enviado ás Comm1ssoes de brega e ourem de 12 annos a Con::;tituição e Justiça e de tros.
mais de serviço na. Finànças.
mesma. commissãoi Pen.de de pareceem qualquer repar- res.
tição federal, fi.
cam desde a data
da present e lei com
direi to ás garantias
de que gosam os
demais funccionarios da Republica. ;
e dá outras providencias.

22

))

320 Fixa a despeza do Mi- Eill. 22 de novembro a im· Da Commissão
nisterio da Guerra! primir . -Em 30 encerrada de Finanças.
para o exercício de <t 2ª discussão, depois de
1910 .
lidas diversas emendas e
de t er fallado o Sr. Eduardo
Socrates . - Em 9 de dezembro a imprimir o pare~
cer sobre aa emendas offe.
recidas em 2"' discussão.. Em 11 encerrada a discussão unica uo parecoe sobre
a ;; emendas.-Ainda em 11
ap orovado o project o e votadas a s e rnendas . Destas
foram approvadas: n. 3 do
Sr. Sergio Saboya .: n._ 9
(substitutivo da Comm1ssão) dos Srs. Arnulpho Azevedo e ou tros ; n. 10 do ·

~
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Sr. ergio Saboya; n. 12,
do Sr. Carlos Cavalcanti ;
n. 21, dos Srs. H. Bapti t a
a outros, com modificação
da Com missão ; n. 26, do
Sr . Carlos Cavalca nte, com
modificação da Commissão ;
n . 28, do Sr. Barbo a Lima,
com modificação da Commis. ão; n. 30, dosSrs . Aurelio Amorim e outros. O
projecto volta á Commissão
para redigil-o para 3ª de
accôr do com o \Tencido.Em 11 a imprimir a rcdacçâo para a 3ª discussão.
-Em 14 encerrada a 3ª dis ·
cussão, depois ·le lidas diversas emendas . Adiada a
v otaçã o at.é q ne a Commi.ssão se pronuncie sobre as
em endas .-Em 20 a imprimir o parecer sobre a s
emendas. - Em 21 encerrada a 3" discussão.-Em 22
entra em votação com as
emendas. São approvadas
as le ns. l, 5 (com modificação da Commissão) e 6 .
-Interrompida a votação
por haver e exgottado a
hora .-Em 23 prosegue a
votaçã.o das emendas. São
approvadas as de ns. 9
(com modificação da Commissão), 11, 12, 13 e 16.0 projecto assim emendado
é enviado á Commissão de
l~edacção. Em 24 vae a
imprimir a redacção final.
- Em 26 approvada.-Em
27 enviado ao Sonado.-Em
30 o enado envia á saucção.
Sanccion.ado por decreto n. 2 .221, de 30 de dezembro de 1909. (Publicado

OBSERVAÇÕES

.i

a 31.)

4 dez.

56;

321 Concede a.o ministro Em 4 de dezembro a impri- Do Senado
do Supremo Tribu- mir. -Em 8 encerl'ada a
nal Federal Dr. Her- discussã o unica. - Em 23
minio Francisco do n.ppro vado.-Em 27 enviado
Espírito Santt>, um ã sancção.
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anno de licen ça, Sanccionado por decoro todos os venci- decreto n. 2.237, de 7 de
mentas.
janeiro ele 1910. (Publica do
a 8.)

23 nov.

322 Reorganiza o Tcrri- EID. 24 de novembro a im- Da Commissão
torlo do Acre; com p!'imir.-Em 28 do dezem- de Constitui
emendas dos Sl's.
bro ;i, imprimir o parecer ção e Justiça.
Pedro Moacyr eA.1- da Commissão de Finanças.
varo de Ca.rvalho, Pende de ~ ª discusvotos em separados são.
dos mesmos e do
Sr. P a u l i n o de
Souza.

10 dez.

323 Substitutivo do Sena- .EIU 10 de dezembro a. im- Do Senado.
do ao pro j e c to
PJ.".imJr o parecer da Comn. 15!3, de HJOG, da 1mssao de Constituição e
Cama,ra dos Depu- Justiça., favoravel ás ementados, que v 6da a das do Senado.
extradicção de no· Pende de di:scussf"t.o
cionaes , regula. o unica.
processo e julgamento de brazileiros e estrangeiros,
que, fóra do paiz,
p e r petrarem a.1gum dos crimes
que enumera, e dá
outras providencia.s ; com parecer
da, Commissão de
Con.'tituição e Justiça o voto em separado do Sr. Paulino de Souza.

24 nov.

324 Approva o tr:ltado E1n 24 ele novembro a im- Da, Commissão
sobre o commerci o primir.-Em 1 de de de- ele Diplomae navegação flu - zembro encer1\1da :1 dis- cüi. e Trata·
vial eutl'C o Brazil cussfi.o unica.-Em 3 appro- dos.
eu. Colombia, a:;si- vadu e enviado ü, Commisgnado no Rio de são de Redacção.- Em 5 a
Janeiro cm 21 de imprimir a redacçã o final.
agosto de 1906.
-Em 11 approvu.da aredacção final.- Em 17 enviado a.o Se nado.
Pen.ele de decisão.
325 Autoriza o Governo E1n 25 de novembro a im- Da Commissão
a contar para todos primir, com parecer da de Constituios effeitos a. Ja- Commissão de Finanças.
ção e Justiça.
cintho Cecilio da Pencle de ~"' discusSilva Simas, escri- são.
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vão do Juizo Federal da ·s ecção de
Estado de San ta Catharina, o tempo
de seis anuos, onze
mezes e vi nte e
oito dias de serviços prestados :pelo
mesmo serventuario, respectivamente, nos cargos de
partidor e contador
e escrivão privativo dos Feitos da
Fazenda da antiga
provincia de Santa
Ca tharina; com parecer da Commissão de Finanças.
25 nov.

326 Aut oriza o Presiden- Em 25 de nov embro a im- Da Commissã o
te da Republica primir.- Em 30 é encerra- de Finanças.
a abrir o credito da a 2ª discussão e adiad<.t.
na i m p o rtancia, a votação. - Em 3 de denão excedente de · zembro é approvado.- Em
42:621 ··321, q u e g encerrada a 3ª discussão
fôr devida aos pa- - Em 15 approvado. ·- Em
trões-móres, con- 17 a imprimir a redacção
forme o decreto 10- final. - Em 18 a pprovada
gislativo n. 685, de a redacção final. - Em 20
3 de outubro de enviado ao Senado.
1900, de differença Pen.de de decisão.
de soldo que deixaram ele receber,
sendo relevada a
pi· e s c r i p ç ã o e m
que porventura hajam incorrido.

10 dez.

327 Reorganiza. o serviço Vindo do Seuado em dezem- Do Senádo.

de s<.rnde do exercito.

bro. - Enviado ás Commissões ele Finanças e de Marinh<~ e Guerrit .-Em 10 de
dezembro a imprimir o par ecer favorav el das Commissões. com o n. 337 A.
- .I!;m 14 encerrada a 2"
discussão.- Em 18 approvado e dispensado do inter·
sticio, a r equerimento do ,
Sr. Carlos Cavalcanti. Em 21 encerrada a 3ª discussão.- Em 23 approva- ·

-

132 !

DA'l'A

ASSUMPTO

ANDAMENTO
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OBSERVAÇÕES

enviado á

Sanccio:nado por decreto n. 2. 232, de 6 de Janeiro de 1910. (Publicado
a 11.)

11 dez.

328 Autoriza a concessão Em. Em 11 a

14

»

3.2Ç) Autoriza o P1•esiden- Em 14 de dezembro a im- Do Senado.

29

»

330 Concede ao tenente- Em 29 de novembro a , im- Da Commissão

1

de li.conça ao medico demographista
da Dir ectoria Geral
de Saude Publi ca,
Dr . Cassio Barbosa
de Rezende.

te da Republica a
conceder a o bacha·
rel Thomaz Lemos
Duarte, um ém no
de licença, com
ordomtdo.

imprimir o Do Senado.
p arecer favorave l da Commissão de Poderes . - Em
15 encerrada a discussão
uuica.- Em 18 appl'ovado.
- Em 29 enviado à sane·
ção .
Sanccionado por decreto n. 2 .214, de 30 de dezembr o de 1909 . (Public a do
a 1 ele j aneiro de 1910 . )
primir o parecer favoravel
rJa Commissão de podere~,
com o n. 329 A..-Em 21
encerr a da a rliscussão unica
do par,.ecer . - Em 26 a.pprovado.- Em. 29 á sancção.
Sa:nccio:nado por decreto n. 2.222, de 3 1 de deze 111 bro de 1909. (Publicado
a 5 de jan eiro de 1910.)

coronel da Guarda prirnir.
N a e i o nu. l, .João Pende ele .2?- cliscusFrancisco Gonçal- s ão.
ves,o soldo vitalicio
correspondente áquelle posto. regulado pela tabella
actualmento em vigor e a contar ela
da.ta do decreto
n. 1.687, 13 de agosde 1907 ; e a utori ·
za ao Governo o necessario credito .

331

de

Marinha
e Guer'ra.

Fixa. a despeza do Mi- En1 l de dezembro a impri· Da Commissão
nisterio da Agricul- mir.- Em 6 encerra.da. a de Finanças.
tul'a, Industria e 2"' discus:'ão, tendo sido li·
Commercio, para o das diversas emendas e ora·
exercício do 1910 .
tio o Sr. Eduardo , ·ocrates.
Adiada <~ votação até o parecer da Commissão sobre a.s

-
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em endas.- Em 15 a imp rimir o p ar ecer da Commissão sobre as em endas . Em 17 encerrada a discussão
unica elo parecer.- Em 18
approvad.o o parecer, com
as seg uintes emenda.s ; n s - 1
(com modificaçã o da Comm issão). 2 (iíl e m), 3 (i dem),
4 , 15 (o s u bstituti vo d u.
Commi ssão), 16, 17 , 18, 22,
23 e 24 (com m odifica.çao ),
28 (idem) 3 1 e ;32 .(o substitut ivo). 34 (:mb-emend<L da
Com missão), 41, 43, 44, 46,
48 e 49 (ta parte do s ubstituti vo) , 50 e 5 1. O projecto
volta á Comm i.ssã o para. redi gil-o paréL 3ª . - Em 20 a
imprjmir a redacção p a r a
3". - Em 22 entra em discussão, sendo lidas diversas
e menda s. Adiad a a votação
até p ar ecer da Commissão
sobre as emendas. - Em 23
a-pprovado o proj ecto com
as seguintes emendas que
tiveram parecer v erba l do
r el a tor. Sr. Paula Ramos:
ns . l, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 12.
O projecto vae á Commissão
de Reda cção.- Em 25 a imprimir a redacção final. .Em 27 enviado ao Se nado. Em 30 o Senado envia á
sancção.
S a :n.ccio:n.ado por decret o n. 2 . 22 1. d.e 30 de dez embro de 1909 _ ( Publiccdo
a 31.)

2 dez .

332 Autoriza o Sr. Presi - En1 2 de dezembro a impri- Da Com missão
dente da R epublica ruir.- Em 6 ence rrada a, de Finanças.
a a brir a o Mini ste - 2ª discussão.- Em 11 aprio da Faz e n d a , . provado e dispemado do
o c r e d i to d e inter stício, a requerimento
5:719. ·206 , p ara pa- do Sr. Eduardo Sa,boya.ga.m e nto devido a E m 14 encerr ad a. a 3ª di ~ D. Marinh a de cussão. - Em 15 approva ..
Abreu e Paiva €l do.- Em 17 a imprimir a
outros, em v~rtude r edaçção final.- E m 18 apde sentença.
i1rovada a r edacçã o fin al. ~
Ein 20 enviado ao Senado.
'
Pende de decisão,

'· ·

I

-
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333 Autoriza o Prosiclen- Em 2 de dezembro a impri- Da. Commissão
te da. Re publica a mir. - Em 4 encerrada a 2a. de Finanças.
abrir ao Mini:;terio discussão.- Em 11 approda Fa1.;enda o cre·
vado e dispensado do interdito extraordinario sticio, a requerimento do
de 35: 104$219, para Sr. Simeão Leal.- Em 14
o pagamento devi- encerrada a 3ª discnssã.o. do a Verissimo Ri- Em 15 approvado.- Em 17
cardo Vieü·a, em a imprimir a redacção final.
virtude de sen ten- - Em 18 approvada a reça do poder .Judi- dacção final.- Em 20 enciario.
viado ao Senado.
I."=>e:n.de de decisão.

2 dez.

334 .concede a D- Maria E.1n. 10 dezembro a impri· óo Senado.
Adelaide da Silva miro parecer favoravel da
r e l e v ame n to Commissão de Finanças.de prescripção pa- Em 18 oocel'rath a 2ª rli sr a receber pensã.o cussão de m o n te pi o _ Pende de votação
e o m pareecr da
eID. 2ª discussão.
Commissão de Finanças .

10

335 Fixa a dcspr za. rlo Mi- Ell'l. 2 de <lezembro a impri- Da Oommissão
nisterio da Fa:1.eo- mir.- Em 9 en cerrada a 2ª de Finanças.

2

da pa.ra. o cxerc1c10

ci e 1910.

1

i

,,

!

discussão. tendo ~.irlo apresentadas dive r sas emendas e
01·a.<lo os Srs .Honorio Gurgel
e Celrn Bayma . Adiadn. a
votaçiio até parecer da Commissão so hre as emendas_
-Em 21 a imprimir o parecer. - Em 22 encerrada a
discussão unica do pftLrecer.
- Em 22 approvado com as
seguintes emendas : ns. 1
e 2 (com modificação da
Commjssão), 3, 4 5, 6, 7, 8, 9,
10 (com modifi.cn.ção), 11,
12, 13 (com modificação),
14 (l "' parte), 17, 18 (com
modificação), 20 (idem). 24,
27 (2ª parte) 29, 32 (destacada para formar projecto
á parte), 37 (com modificação). 38, 40, 43 (com modificação), 44, 45 (com modificação), 46, 47 (com modificação), 49, 50, 52, 55 (com
modjficação), 57, 59, 62 .(com
modificação), 63 i.dero), 64
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65, 66 (com modificação),
69, 71, com modificação),
73, 74 (com modificação),
75, 77 (com modificação),
79, 80 e 81- O projecto
volta á Commissão para redigil-o para a 3ª.- Em 24
a imprimir o parecer para
a 3ª discussão.- Em 26 entra em discussão, que fica
adiada, depois de lidas diversas emendas. Em 27
encerrada, depois de lidas
outras emendas. - Em 28
approvado, com as emendas
que tiveram parecer verbal
do relator, Sr. Barbosa Lima, de ns. 1, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11. 12, 13, 15, 18, 19'1' 20,
21, 23, 24, 25, 26, 29 e 33.
-Em seg uida, a requerimento do r elator, a Camara
concetleu dispensa da publicação da redacção fmal que
foi logo approvada.- Em 29
enviado ao Senado.- Em
30 o Senado envia á sancção.
Sanccionado pelo decreto n . 2.221, de 30 de dezembro de 1909 . ( PubUcado
a 31.)

25 dez.

335 Redacção para 3ª dis- Ell'l. 28 de dezembro a impri- Da Co~missão
cu ssão da emenda mir.
de Fma.nças.
approvada e des- Pende de 3ª dis·
tacada em 2ª dis· cussão.
cussão do projecto
u. 835, deste au no,dando providencias para a execução da lei n. 178.2,
de 28 de novembro
üe 1907, sobre o
't
Banco CentmlAgricola.

25

336 Autoriza a isenção de ED'.l. 4 de dezembro é julga- úos Srs. Baldireitos para o ma- do objecto de deliberação e thazar Berterial necessario á enviado á Commissão do Fi- nardino e ourêde de esgotos da nanças.
tros.
cidade de Nicthe..
roy.

»

-
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4 dez.

337 Equipara os venci- En1 4 de dezembro julgado Do Sr. Camillo
mentos dos patrões, objecto de deliberação e de Hollanda.
machinistas e fo- mandado á Commissão de
g uistas do De par- Finanças.
tamento da Guerra Pen.de de parecer.
aos pat.rões, machinistas e foguistas
do Arsenal de Marinha desta Capital.

4

)!>

338 Dá nova organização Em 4 d e dezembro julgado Do Sr. Medeiao Conselho Muni- objecto de deliberação e en- ros e Albucipal desta Cidade; viado á Commis >ão de Con- querque.
regula a respectiva stituição e .Justiça .
eleição e estabelece Pen.de de parecer.
outr as providencias .

4

»

339 Autoriza o Poder Ex- E1n 4 de dezembro a impri- Da Commissão
eoutivo a mandar mir. - Em 16 encerrada a de Finanças .
exa,minar por pro- 2" discussão .
fissionaes de sua Pende de vot.açü,o
confiança as condi- e.1n ~" discussiio.
ções, vantagens e
tempo de construção da e s t r a d a. ,
1
cujo pagamento pe·
diu o e ngenheiro
Gastão da Cunha
Lobão, afim de tudo
devidamente verificado, solicitar do
'
Congresso Nacional
o credit o necessario.

4

))

340 Autoriza o Presidente E•n 4 de dezembro a impri- Da Commissão
da Republica a mir . - Em s· encerrada a de Finanças.
a br ir ao Mini sterio 2ª discussão. - Em 11 apda .Jus tiça e I ego- provado, sendo dispensado
cios ln te ri or es o do intersticio a r equericredito de 300:000$, mento do Sr. Sime5.o Leal.
s upplementar ao -Em 14 encerrada a 3ª disn. 40· do art. 2° da cussão. - Em J 5 approvad o.
lei n:-' 2 . 050. de ~~ l -Em 17 a imprimir arede d ezembro de dacção-~ fi oa l. - Em 18 apl 908 (serviço elei- provada a redacção final. toral).
Em 20 enviado ao Senado.
O Senado envia a san cção.
San.ccionado pelo decreto n. 2 .23 1, de ô de janeiro de 1910. - (Pu blicado

•

lt

8).
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3 dez.

841 Prescreve oa casos de Ei:n. 3 de dezembro, vindo do Do Senado.

9

))

342 Autoriza a licença de E1n 9 ·de dezembro a impri.· Da Commissão
um anno, com o mi.r. - Em 14 encerrada a de Poderes.
ordenado, a Manoel discussão unica. - Em 23 ·
Baptista Esteves de approvado. - Em 24 a imSouza, carteiro de primir a redacção final. 2ª classe dos Cor- Em 26 approvada. - Em 27
reios de Pernam- enviado ao Senado.
buco.
Pende ele decisão.

10

))

343 Autoriza o Presidente Em 10 de dezembro a iro- Da Commissão ·
da Republica a primir. -Em 14 encerrada de Fina,oças.
abrir ao Ministerio a 2• discussão. -Em 15 ap-

inelegibilidade para Senado é enviado á Como Congresso Nacio, miSsão do Constituição e
nal e para a Pre- .Justiça.
sidencia e Vice-Pre- Pende de p a recer.
sidente da Republica, alterando algumas das disposições da lei eleitoral
vigente.

da Guerra o credito de 154:334$608,
supp leme n ta r á
verba 15, n. 26, .do
art. 12, da lei numero 2.050, de 3 1
de dezembro de
1908.

provado e dispensado de ini;ersticio, a l'equerimento
do Sr. Soares dos Santos.Em 16 encerrada a 3ª discussão.-Em 18 approvado.
- Em 19 a imprimir a redacção final. - Em 21 approvado. Enviado ao Senado. O Senado envia á
sancção.
Sanccio:nado pelo decreto n. 2.2 12, de 30 de dezembro de 1909. - (Publicado a
1910.)

16

))

4

ele janeiro

de

344 Concede ao Dr. João E:n.1 dezembro vindo do Se- Do senado
Pedro Belfort Vi- nado é enviado .:~s Commis~
eira, m inistro do sões de Poderes e de FinanSupremo Teibuoal ças. - Em 16 a imprimir os
Federal, urn anno parece1·es favorayeis dessas
de licençn., com to- duas commissões .·- Em ~ l
dos os vencimentos; encerra d a a discussão
com pareceres das uni ca. - Em 26 ·approvado.
Commissões de Pe- - Em 19 en.viado á santições e Poderes e cção.
·
de Ei'inanças.
Sanccionado pelo decreto n. 2.236 , de 7 de jaueiro de 1910. - (Publicado
a 8).
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11 dez..

345 Crêa o lugar de oto- E:n1 l l. de dezembro julgado Do Sr. Graccho
logista no Instituto obj~cto de deliberação e en- Cardoso.
de Snrdos Mudos do viado ás Com missões de InRío de Janeiro, com strucção Publica o de Fios vencimentos an- nanças.
nuaes de 7:200$000. Pen.de de pareceres.

11

34G Equipara os venci- Ei:n 11 de dezembro julgado Do Sr. Alvaro
mentos dos biblío· objecto de deliberação e en- de Carvalho.
tbecarios e sub-bi- viado á Commissão de Fibliothecarios das nanças.
Faculdades de Di- Pen.de de parecer .
reito do Recife e
ele S . Paulo aos
que percebem actualmente os funccíonn,rios de igual categoria da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro;
e dá. outras providencias.

11

347 Autoriza o Governo E~ 11 de clez~mbro_,iulgn,clp Do sr. Joaquim
a conceder íL vrnva ObJecto de dehberaçao e en- Cruz.
e filhos menores do viado á Commissão de FiDr. Anisio Auto de nn.nças.
Abreu a pensão an - Pen.de ele parecer.
nua,l de 1: soo. ·ooo.
·

11

13

»

348 Eleva-se a 120:000$ E.1n. 11 de dezembro julgado Do Sr. Monteiro
annuaes a pensão objecto.de delibera.çã.o e on- Lopes.
destinada a auxi- vio,do á Commissão de Filiar a Maternidade nanças .
do Rio de Janejro. Pen.de ele :parecer .

349 Autorizu. o Presiden- E1n 13 de dezembro a impri· Da Commissão
te da Republica a mil'.- Em 15 encerra.da a de Finanças.
abrir ao Ministerio 2ª discussão.-Em 18 approda Justiça e Nego- vado e dispensado tio intercios Interioreso cre- sticio,a requerimento do Sr.
dito de 130:042! '386, Eduardo Saboya.- Em 21
supplementa,r a o encerrada. a 3" discussão.numero 20 do art.2° Em 23 approvado. - Em 24
da lei n. 2 . 050, a imprimir a redacção final.
de 3 1 de dezembro - Em 26 approvado.- Em
1908.
27 enviado ao Senado . O Senado envia á sancção.
San.ccion.ado pelo decre to n. 2.229, de 6 de janeiro de 1910 ( Publicado
a 8.)
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3f\O Autoriza o Presidon- E:n:1. 13 de dezembro a im- Da Commissão
te da Repu blica. a primir.-Ern 15 encerrada a de Finanças.
a brir ao Ministerio Gª d iscussão.-Em 18 approda Viação e Obras vado e dispensado do interPublicas o credito sticio, a requerimento do Sr.
de 60:000$ , supple- Calogeras . - Em 21 e ncermentar c:í. verba 18ª rada a 3ª discussão_ - Em
- 2ventuaes - qo 23 approvada _- Em 24 a
art. 15 d;i, lei nu·- imprim ir a redacçã o final.
mero 2.050, de 31 - Em 26 approvado.- Em
de dezembro de 27 enviado ao Sen ado.
1908.
Pen.de de decisf'a ,o .

13

»

351 Autoriza o Presiden- En.1 13 de dezembro a impri- Da. Co!Ilmissão
.te da. Republica a mir.- Em 15 encerrada a de Fmanças.
abrir ao Miilisterio 2" discussão.- Em 18 apela Viação e Obras provada.-Em 21 encerrada
Publicas o credito a. 3ª di -;cussão.- Em 23 a pespecial de....... provado.- Em 24 a impri364 : 559$ 143 , pa.ra mira r eda cção 11nal. - Em
occorrer ao paga- 26 approvado.- Em 27 enmento dos juros ga- viado a.o Sen ado.
·rantidos á. Estrada P ende d e d e cisão .
de Forro Sorocabana, corr.e sponclentes
ao período de 29 de
agosto a 31 de dezembro de 1907 _

13

»

352 Regula a composição Em dezembro vindo do Se- Do Sena.do.
da .Junta de Revi- nado. - Em 15 a imprimir
são de Alístamento o parecer favoravel da Com·
que tem de func- missão de Constituição e
cionar no Districto .Justiça, ã qual fôra enviado.
Federal, em janeiro -Em 17 encerrada a 2" disde 1910; com pa· cussão.- Em 18 approvado.
recer da Commissão Em 21 encerrada a 3ª disde Constitµiçã.o e cussão, depois de lidas diJustiça.
versas emendas. Adi a da a
votação até parecer da Commissão sobre as emendas.
Pende de parec er
sobre as emendas
e:rn .2ª discussão.

13

»

353 Regula a aposentado- Em 13 de dezembro a im- Da Commissão
ria dos Agentes Di- primir. - .Em 15 encerrada de Diploma-.
plomaticos e dá a 2ª discussão, com um re- eia.
outras providen - querimento do Sr. E. Sacias; com parecer crates para que o projecto
e emenda da Com- vá á Commissão de Constirnissão deFinanças. tuição e Justiça.- Em 15
approvado. e dis~ensado do
interstício; á requedinentó
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do Se. Eduardo Saboya. O
r equerimento do Sr. Socra.tes foi rejeitado . - Em
21 encerra da a 3ª discussão,
depois de lida e en vi ada,
com o projecto,ã Commissã o
de Finanças, uma emenda
do Sr. Socrates .
P e n.de
d e par ecer
!'":Obre e m en d a da
3ª clii scus s ào .
13 dez.

354 Reorganiza a just iça E m 13 de dezembro a im- Do Sr. Dunmilitar. com pare· primir. - Em 24 encerrada s h e e
de
ceres das Commi s· a 1ª discussão.
Abra11ches.
sões de Constitui- Pen.de d e votaçf't,o (Vide projecto
ção e Justiç <~, Ma- em 1 " di sc u s s ão .
n. 475, de
rinha e Guer ra e d e
1907).
Fiirnnças.

13

»

355 Autoriza, o Presiden- Ell:n . 13 de dezembro a im- Da Cornmissão
te da Republica a primir.- Em 17 encerra.da de Finanças.
abrir ao Ministerio a 2ª discussão. - Em 18 apda Guerra o credi- provado e dispen sado do into de 608 :417$728, tel'sticio a requerim ento do
supplementar a. o Sr. Eduardo Saboy a. - Em
§ 1:5-Material-do
~ l encerrada a 3ª discussão .
art. l.2. da lei nu- - Em 23 approvado . - Em
mero 2 . 050, de 3 1 24 a imprimir a redacçã.o
d e dezembro d e
final.- Em 26 a.pprovad o .
1908.
--Em 27 enviado ao Senado.
Pende de dec i são.

13

»

356 Autoriza o Presiden- E m 13 de dezembro a im- Da Commissã.o
te da R e publica a primir. - Em 17 encerr ada de Fin a nças .
abrir ao Ministerio a 2ª di scussã o. - Em 18 a pda Justiça e Nego- provado.- Em 21 approcios interiores o vado em 3" di scussã o.- Em
credito de......... 23 approvado.- Em 2 4 a
360:000Sl;, supple- imprimir a redacção final.
mentar ao n. ~ido -- Em 26 approvado.- Em
art. 2° da lei nu27 enviado a.o Senn.do . - O
m ero 2 .050,d.e 1908 Sen a do envia á san cção.
(sub-consignação - San.cc i o :o.a d o por de:....- mater ial, con- ere to n. 2.·~2 s. de 6 de jastrucções e even- neiro <le 1910 ( Pllbli cado
tuaes p a ra o ser- a 8 .)
viço geral).

13

))

357 Determina que o che- Em. 13 de dezembro a im- Da Cornmissã.o
fe da secção do Miprimir . - Em 18 encerrada de Constituin isterio da Viação, u, 2ª discussã o.
ção e ,Justiça.
RubemTavares;alli Pen.de de vot a ç fi,o
addido , perceba os em :2ª dis cussão.

'
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vencimentos do seu
ca.r go, conforme a
tabella v igente. do
decreto n . 2 . 092,
de 31 de a gos to do
corrente anno, dev endo o Gover no
mandar pagar-lhe
as differeo ças d e
vencimentos n ã o
r ecebidas.desde que
entrou em execução
o citado decreto.
15 dez. .

358 Crêa, na Estrada de En.1 15 de cleiembro é j ul- Do Sr. RodolFerro Central do /! ado objec to de deliberaçã.o pho Pa ixão.
Brazil rnais nm lo- e enviado á s Commissões d e
gar de in spactor de Obras Publicas e de Fi oantracção, com o v en - ças .
cimento a.nn ual de P e nde de pareceü: 600$, e dá outra:;: res .
providencias.

15

»

359 Crêa, n o Hospita l EUJ. 15 de dezem bro é julgado Dos Sr~. Carlos
Central da Guerra , ob.;cc to de deliberri.ção e en- Ga rcia e Caro logar de m edico viado ás Com missões d e Ma- dos~ de Aloculista com o ven- rinb a. e Guerra e d e Pi- me1da.
cimento an nual de n a nç~ s .
6: 000$000.
Pen ele de pareceres.

15

J>

360 Crêa uma mesa al· Em 15 de dezembro é jul- Dos Srs. carlos
fündegada de ren- gado objecto de deliberação Garcia e car·
das federa.e·, na ci
e enviado á Commissão de doso de Alda do de Cananéa, Finanças.
meida.
· Estado de S.Paulo, P en.de . ele parececom a mesma lota- res.
ção, pessoal e vencimentos da de Macahé e a u t ori za a
abertura elo necessario credito.

15

»

361 Concede ª· p. ~ariaE:in 15 .de dezembr? é juJ.- Do sr. Affonso
da Puriti.caçao d o gado obJecto de dellberaçao Costa
Nascimento, viuva e enviado á Commissão de
·
do cor onel Mano el Finanças.
de Azevedo Nasci- Pende de parece;i~.
mente, que serviu
<l.urante a g uerra
do Paraguay,apensão mensal de .. ..
100$000 .

'

.
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16 dez.

362 Autoriza o Presiden- Em 16 de dezembro a im- D as Commiste da Republica a primir. - Em 21 encerrada sões de Poconceder ao lente a discussão unica.- Em 28 deres e de Ficathedratico da Fi1· a imprimir a rcdacção final. nanças.
culdade de Mediei- Pen.de da votação
na do Rio de Ja• da redacção final.
neiro Dr. Pedro Scveria.no de Magoai hães um anno de
licença, com ordenado; com pareceres das Commissões
de Petições e Poderes e de Finanças.

17 »

363 Autor.iza o Presiden- Ei:n. 17 de dezembro a im- Da Commissão
t e da, Republica a primir.
de Finanças.
abrir ao Ministcrio Pen.de de .2ª discusda. Fazenda o cre- são .
dito de 1 :529$ para
restituir ao bacha·
rel João Kopke o
que de mais pagou
como contribuinte
n o exercício de
1899, relevada a
prescripção em que
houver incorrido.

17

))

364 Autoriza o Pr~iden- Ei:n. 17 de dezembro a im - Da Commissão
t e da Republica a primir.- Em 2 L .encerrada de Finanças.
relevar a Carlos a. 2ª discussão.- Em 26
Pinto de Figueire- approvado.
'
do a prescripção Pen.de de 3" discuscm que houver in- são.
corrido, para receber vencimentos de
que f o i privado
1
desde 10 de outubro de 1891 atú a
da.ta da, sentença
elo Supremo Tribuna,l Federal annullando o acto do gogoverno que o suspendeu.

18

»

365 Autoriza o P1·esiden- Vindo do Senado e enviado á Do Senado.
te da Repub lica a Commissão de Poderes.conceder um 11nno Em 18 de dezembro a imde licen ça, com or - primir o parecer favoravel
deoado,ao Dr. Anto. da Commissão de Poderes.
nio Pacheco Leão , -Em 21 encerrada discussão
inspector do Ser- unica.- Em 23 appr·ovado.

-
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viço de Prophyla- - Em 28 enviado á sancção.
xia da Febre Ama· Sanccionado por derell11; com parecer ereto n. 2. 2 15, de 30 de dada Commissão de zembro de 1909 ( P itblicado
P etições e Poderes. a 1 d e jan eiro de 1910 . )
18 dez .

366 Autoriza o Presiden- Vin tl o do Senado o env iado á Do Senado.
to da Republicn, a Commissão de Pctiçõe.· o
conceder um a nno Pod eres .
de licença , com or- P ende de l">arecer.
denado, ao praticante dos Correios
de Perna.mbuco,bacharel Manoel Joaquim d e Castro
Madeira.

18

3fi7 Autol'izu. o Presidente Elll. 18 de <lezembro vae â Da Commissão
d:t Repu blic;t a con- imprimir.-Em2 1 encerrada de Poderes.
ceder ao 1º enge- a <liscus,;ão u nica. - Em 26
nheiro do Serviço é a pprova do, bem como a reGeologico e Mine- Llacção final, ilispensa,da a
ra.logico do Bru.zil, publicação a requerimento
Eugenia H u s s a k, do Sr. Simeã o Lea l. - Em
um anno de licença,, 27 é envia do a o Senatlo.c0m ordenado.
O Senado envüL á sancção.
Sanccionado por decreto n . 2.242,'·de 7 de janeiro de

~

H)l O. (Publicado a 9.)

18

))

368 Concede a carta de Em 18 de outu bro v a e a im- Do Sr. Figuei
engenheiro geogra- primir.
redo Rocha.
pllo a os u.lumnos Ponde de l." eli:sc u~ rnilitares que con- são.
cluirem o curso de
estado-ma ior, e dá
outra s providencias ; com parecer
da Commiss<'Lo do
Constituiçã o e Jus t iça e parecer e
substituti vo da de
~1 <.Lrinha e Gu erra..

18

»

309 Cr ê a, no Instituto E:in. 18 de dezembro é jul- Dos Srs. Hono
Renjamin Constant, gado objec~o de deliberação rio Gur gel e
urn logar de deu- e envia do á Commissã o de Ri v a d avia.
t ista, com os ven- Finanças.
Corrêa.
cimentos annn<.Les Pen.ele ele parec er .
de J :600~ , e aut oriza o Governo a:
a brir o necessa.rio
credito.
..
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27 dez.

370 Eleva a 18:000
an- Em27 de dezembro vae a im· Do Sena do.
nua es os vencimen- primit· o parecer d a Comtos dos directores missão de Finanças.
do Thesouro Fe- J_=>ende de 2 "' discusdera l, sendo dous são.
terços de ordenado
e um terço de gratificaçã o ; com pa recer da Comm1s são do Fina nças.

19

))

371 Restabelece os venci- E m 19 de dezembro vae á. im- Da Commissão
mantos do pagador primir.
de Finanças
da Delega cia Fiscal Pen.de de 2ª discus- (Vide projecto
no Rio Grande do são.
n. 410 , de
Sul. na quantia ele
1908.)
6:000, ·, sendo dous
terços de ordenado
e um de gratificação, e a utoriza a
abertura do necessario credito ; com
parecer da Com missão de Finanças.

19

»

372 Autoriza o Presidente Em.19 de dezembro vae a im· Da Commissão
daRepublicaaabrir, primir.-Em 24 é encerrada de Finanças.
pelo Ministerio da <L 2ª discussão.
F aze nda , o credito Pen.de de votação
ex:traordinario de e:i:n. 2ª discus:.são.
32 : 063;;; 136 p a r a
occorrer a o pagamento devido a
Francisco de Paula Dias Neg r ã o, em
virtude de sentença
judiciaria.

19

))

373 Autori za o Presidente Em 19 de dezembro v ae a im- Da Commissão
da R e publica a primir.
de Fin.anças.
abrir a o Ministerio P e nde de 2 ª dis cusda Fazenda o cre- s ão.
dito extra ordinario
de '!O: 193S440 -para
p a gar o (lue é dev ido, em virtude
de sentença do Poder Judici a ria, a
Eduardo Horn &
Cornp., Melchia des
& Comp. , Francisco Ramos & Comp.,
Sovaes. Nicoláo So.
vaes, Assemburg &

-
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Comp. ,
Clarindo
Palombo e Abdon
Hapt ista o Oscar .

19 Dez.

374 Eleva a 2 4 :000!;.), an - Eni 10 do dozembl'O v a e a Da Commissão
nualmen te, os ven- imprimir.
de Finanças.
cimentos dos pro- Pende de 2 ª disc u s - (Vide pro,iecto
füssore:; de ens ino são .
123, d!i 1908.)
e lementR.r da s escolas de aprendize:;
marinheiros da Cn,pi tal Fede1·al e dos
Estados , com pare cer e substutivo da
Commissão do Finança s.

24

»

375 Eleva o numero d e E:n.n.11. 2,1 de dezembro vae a Do Senaào.
agentes fiscaes dos imprimir o parecer da Com·
impos tos de con- mi ssão de Fiirno ça.s .
s uroo, da descarga P ende de ~,.. cliscusde sal e do im pos- são .
to de transp0rt es
no Districto Fe deral.

21

»

376 Autoriza o Gove1•no Ei:n. 31 de dGzem bro é -jul- Do.s Srs. Fran
a fazer acquisiçã o ,!?'ado objecto de delibera- ciscoPortella
ela. casa onde nasceu çã o e enviado á Comrnissã o e outro~.
Benj a min Constant ele Finanças .
em N1cthero y , p a ra. P ende de parecei ' .
nella fundar a Escola Profi.s;;ional de
Aprendize
Artífices do Estado do
Rio de .Janeiro.

22

»

377 Crêa mesa s al fande - Em 22 de dezembro é jul- Dos Srs. Gra.c
g adas de rendas fe- gado objecto d e deliberaçã o cho Cardoso
deraes nas cidades e e nviado á Commissã.o de e Carlos Gar
de Ubatuba., São Finanças.
eia.
Seba~t i ão e lguape . Pen ele ele parecer .
com 1i. mesm <t lotação, pessoa.l e vencimentos da de Macahé ; portos fiscaes
<l!.) rendas federaes
nas cidad es de Ca.r al!uatatub;i. e Villa.
Bella , com o mes mo
pe soal, vencimentos e lotação do de
Alegrete, n o Es ta do do R io Grande do
10

-
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Sul, e autoriza a
abertura do necessario credito .
24 Dez.

24

,.

>

26

l>

378 Autoriza o Preside nte Em 24 de dezembro vae a. Da Commissão
da Republica.a con- imprimir.- Em virtude de de Finanças.
ceder ao Dr. Fran- urgencia, requerida pelos
cisco Joaquim Bit- Srs. Raul Barroso e Irineu
tencourt da Silva, Machado e concedida pela
clirector do Arcbivo
Gamara, é encerrada a disPublico Nacional,
cussãtJ unica ea 27 é appro aposentadoria com vado, sendo r e mettido á
todos os v encimenCommissão de Redacção .
tos.
Pende da votação
de redac9ão.
379 Approva o Tratado Em 24 de de:;embro vae a Da Cc.mmissão
concluído e assigna- imprimir'.-Em 29 en t ra em de Diplomado nesta cidade do discussão. Oram os Srs. An- eia e TrataRio de Janeiro, em tunes Maciel, Dunshee de dos.
30 de outubro de Abrancbes, Correia de Frei1909, entre o Brazil tas e Celso Bayma. Adiad<.t
e a Republica Orien- a discus ã o dtJpois de tres
tal do Uru guay,
prorogações, indo a ultima
modific a ndo as dellas até meia noite.suas fronteiras na Em 30 continuou a cliscusLag a Mirim, e rio são que ficou adia.da, falJaguarão e cstabe- fa.nclo os Srs. Celso Bayma,
lecendo princípios Sea.bra e Faria Souto.
para o commercio Pende de discussão
e navegação nessas unica.
paragens , e é o
eresidente da. Republica autorizado
a tratar as repec t i v a s ractificações .
380 Autoriza o Presidente Ein 25 de dezembro vae a Da Commissão
daRepublica. a imprimir.
de Finanças.
abrir pelo Minis- Pende de 2ª cliscusterio da Agricul- são.
tura o credito de
75:000$,
8Upplementar á verba 5"
(auxilias á ag1·icultura o industria )
do art. 15 da lei
n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908.
381 Antoriza o Governo Ell'.I. 26 de dezembro vae a Da Commissã.o
a rever o processo imprimir_
de Finanças.
da
aposentadoria Pende de ~ª discus· (Vide projecto
concedida por de- são. """ '. .:
331, de 1904.)
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ereto de l O de agosto de 1894 ao engenheiro civil Paulo
Emilio Loureiro de
Andrade, com voto
em separado do Sr.
Galdino Lo r e t o,
parecer e emenda
da Conimissão de
Finanças.
26 Dez.

382 Concede premio de .T.i:ll1 26 de dezembro vae a Da Commissão
viagem á D. Olyn- imprimir.
de Finanças.
tha Braga, ex- Pende de 2" discus- (Vide projecto
alnmna do Instituto são.
291, de 1908.)
Nacional de Musica, com parecer
da Commissão de
Instrucção Publica,
parecer e emenda
da de Finanças.

28

383 Releva a prescripção Ell1 28 de dezembro vae.a Da Commissão
em que incorreu o imprimir.
de Finanças.
dirnito ao montepio Pende de 2 ª dis cus instituido por An- s ão.
tonio Augusto Tassara de Padua, exa ma nu e n se da
Administração dos
Correios do Estado
de Minas Geraes,
pagas as contribuições atrazadas.

»

28 . »

384 Modifica as tabellas Ell1 29 vindo do Senado é Do Senado.
de vencimentos dos remettido ás Commissõe::i de
officiaes do Exercito Marinha e Guerra e de Fie da Armada e re- nanças.
g ula a fórma de pa- Pende ele parecegamento.
res .

Projectos de annos anteriores, em anda1nento
em 1909

ProjBGtos dB anuas ante1 íorBs, Bm au~ameuto em 1909
1

o

z
z
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1899 ........

176 Regula a. responsabi- Em. 8 de julho vae a (Vide a.ndalidade civil dases- imprimir o parecer da ment odoprotradas de ferro Com missão de Consti- jecto n. 29, de
( Acom panh ado de tuição o Justiça, com 1909.)
umajustificaçãodo substitutivo dos Srs.
Sr. Paulino de S . Calogeras e Paulino de
Junior, do projecto Souza sob o n. 29, de
n. 39 ~. de 1896, 1909.
e apreciação sobre
o substitutivo offerecido em 1898 pelo
Sr. Calogeras .

1904 13 julh.

104 Manda a bolir nas re- Em. 19 de outubro vae (Vide projeetos
p artições feder ttes a imprimir o parecer ns. 104, de
as distiucções entre da Com missão de Fi- 1904; 166, de
empregados dú q na- nanças. concluindo por 1906; e 46 D,
dro e jornaleiro ; e um substitutivo, dos de 1909).
dá. outra.s provi- :pro.iectos ns . .lOL!, de (Vide andadencias.
1904; 1G6, cte 19Qô; e mentodo:pro46 D . de 1909, sob o jecto n . 223,
n . 223, do 1909.
de 1909. )

1904 29 nov.

321 Concede a Henrique Em. 1 de outubro entra (Vide andaG. Dai Verne per- em 2ª discussão, O Sr. mentodopromissão parn., por si Eduardo Socr ates en- jecto n. 245,
ou empreza que or- vi:1 á Mesa. um reque- de 1909.)
ga.nizar, procederá rimento pedindo que o
exploração das ga- pr ojecto vá á. Comlerias que sesuppõc missão de Finanças.existir no morro do Em seguida é encerraCa.stel1o, e dá ou- da a discussão e adiarla
tras providencias . a votação.- Em 6 é
approvado o requerimento e adiada a votação até que a Commi ssão de Finanças dê
parecer. - Em 21 vae·
a imprimir o parecer
da. Commissão de Finanças sob o n. 245,
de 1909.

1904 17 dez.

331 Autoriza o Governo a Em. . 26 de dezembro (Vide andarever o processo da vae a imprimir o lJa~
mentodopro
aposentadoria con- recer e emenda da jecto n. 381
cedida pelo decreto Commissão de Finan- de 1909.)
de 10 de agosto de ças sob o n. 381, de
1894, ao engenheiro 1909.
civil Paulo Emilio (Este projecto em 1905 foi
oure·ro de Andra• encePrado em 2ª dis-

o
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d e ; co m voto e m
separado do Sr. Gald in o Loreto.

1905 5 julho

,,
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cussão com, um, reqiie1··i ·
menlo do Sr. A merico
de A lbu qiwrque , pedi nclo para ser ou vida a
Comm is são de F1:n a nças .
- Em 19 de Ju lho foi
approvado o ?·equerimento, voltan do o p rojecto d Commissao de
Fina nças ).

G A Redacção fin ::l.l do p r o- "\Tetado p elo Sr . Prejecto n. 235, d ~ l 902, sidente ela Republica
o mendado pelo Seem 25 de julho rle 1905.
n ado. que autoriza
-A' Cornmi ssão de Peo P r es id ente da Re- tições e Poderes .
publica a conceder (Razões do veto publicaum ann o de licença das em 27 de jul llo). corn ordfl nado a A I- Em 28 d e dezem bro de
fredo Di as da Cruz.
1900 vae a imprimir o
almoxa rifo e xtincrn parecer da Commissão
du. Intende ncia Ge- contrario ao v eto, sob
ral d a Guerra, p a ra. o n. l 0 9 , de l 909 .
trat ar da s u<.1. san de (Vid e anda.mcnto do pa. ond e lhe convier .
recer n. 109, de 19u9).
t.30 Reclacção fin a l do pro- Em 26 ele agosto ê
jecto n. 342, de appro vado pelo Sen ado
1904. relevando a
e e nviado á sancção.
p :rescripção em q_ue Sanccionado por
incorreu o contri- decreto n. ~ .0 94. de
buinte do montepio 2 de setembro de 1909.,
bacharel Manoel (P ublicado a LJ) .
Eug ~ nio Pereira
Maia, para o fim de
serem sua viuva
e filhos admittidos
a perceber o que
nesse montepio lhes
couber, descontadas as contribuições

I

1
190 -.1
T.i o n o-...- .

i

(

niio pagas.

2oG F a culta ás viuvas e E :mi.

aos L1erdciros dos
officiaes d o exel'cit o
o da arma.da o dos
e mpregados mv1s
da Un ião. que 1•esid.i r ern nos Estados,
habHitarem-se rli:roctarncnte no The·
souro Fer.l c ra,l, p ara
a l.JtH'cPp_çrlo cfo su as

20 d e :igosto é (Vide pro,i ecto
approvado um r eqne- n. H>l , ele
rt men1.o do S r. Affomio
1909. )
Costa, par:t que esr.e
projccto figure e m ord.cm üo dia..- Em 2 1
é e oc arrada a lª cli scussão.-E m 28 votad o
e m l", n.pp1·ov ado e/
di :::pem;a.do do iutersticio a r eq uerirneoto do

o

z
z
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~

pensões, por si ou
por seus procura.d ores.

Sr. Afi'onso Costa . Em 30 eocerrada a 2ª
discus ão.- Em 9 de
se tembro é approvado
em 2ª discu ssã o e rlis·
pe nsado do ioter:;ticio
a. requerimento do Sr.
José Carlos.-Em 10
encerrada a 3ª dis cussão. -Em 11 a.pprovado em 3" discussão
e enviado á Commisio:ão de Redacção.-Em
14 vae a imprimir í1
redacção final, sob o
n . 151 de 1909 .

1906 9 julho

54

Parecersobr easemon- Em 15 de dezembro é
da.s o:ffere c idas na.
devolvido pelo Senado
3" discuss:ã o do procom e mendn.!i'. A'sComjecto n. 337. de 1905,
missões de Obras Puque concede v ari os
blicas e Finanças .
favores a os indivi· P e n de de pa:reduos ou as.:;ociações ce:r sobre emendas
q_ue se propuzerem
ào Se nado.
a construir casas
populares, e d ~\. outras provi dencias .

1906 5 a g ost.

89

Concede aos })lla1•ma- Em. 18 de dezembro é
ceuticosdi µloma.dos
de volvido pe lo S ena do
])elas Escol as de
com
emendas . Pllarmacia de São
A' Commissão de lo Paulo e Ouro Pre to,
strucção Publica .
antes da L1a.ta do i·e- Pende de i ')arecon h ecimeoto offic er sob1·e a s cme ncial destas , os direidas do Senado.
t os o r eg a lias de correntes dos decret os que equipararam os m esmos institu tos .

1906 16 a gost.

158 Parecer sobre emcn · J:i.: n.1 22 dP. nove mbro 6 (Videandam en-

das offeroc ida na
3" Lli scussã.o do proj ect o n . 34 B, do
1905, que v éda a.
cxtradicção de nacionaes , re g ula o
proce s so e julgamento de brazileiros e est1·angeiros,

d e volvi.ela, com eme n- to do pro,iecto
das, pelo Sr:inado. n .323,de 1909.)
Em 10 de dezembro
,~a o a imprimie o par ecer da Commissão de
Con ·tituição e Justiça ,
fa v o1·a.vel f~ eme nd a do
Senado. sob o n. 323,
ele 190!/ .

o

z
z
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que fóra do p aiz
perpetrarem algum
dos crimes que enumera, e dá outras
providen cias.
1906 24 agost.

1

166 Uniformiza as horas Em 14 de outubro vae
de trabalho e os a imprimir o p a,r ecer
vencimen tos da s di- da Commissão de Fiversas classes de
nan ças ,concluindo por
operarios e da roesum substitutivo, aos
tra nça das officinas projecto :~ n s. 104, de
da União, incluindo
1904, e <16 D, de 1909,
os chefes das da
sob n. 223, de 1909.
Casa da Moeda, p el as tabella s que vigoram nas officinas
da Repa rti ção Geral
dos Teleg raphos.

(Vide projectos
ns.I04,del 904
e 46 D, de 1909)
(Videandamento do projecto
n.223,de 1909.)

1906 6 set,

206 Providencia. sobre a. Ell'.l. 8 de julho v ae a (Videanda menutilização e mobi li- imprimir o parecer da to do projecto
zaçã.o da. Guarda Commissão de Const i- n. 31,de 1909.)
Nacional.
tuição e justiça e voto
em sep a1'ado do Sr.
Luiz Domin g ues sob
n . 31 , de 1909 .

1906 8 out.

28 1 O Redacção fin a l do sub- Eni 26 de outubro vae (Videandamensti.tut,ivo approvado a imprimir o parecer · to do parecer
n a 3' discussão do
da Commissã.o de Fi~ n.92,de 1909.)
proj ec to n. 28 1,
nanças c on trarior: ao
deste anno. que v éto opposto pelo r.
concede á viuva. e
Pres idente da R eputllhos menores do
hlica, sob n. 92, de
Dr. Domingos Olym1909 .
pio Braga Caval- Pro:cuulg·ado por
canti a. pensã de clecreto n. :2 .1 84 A,
250 men sacs .
de I 909. ( Publicado
a 22 .)

1906 6 dez.

,

423 Faculta á s associações E ID. 17 de dezembro o
que se funda r em
Sr. J oão de
iqueira.
para fins previstos manda á Mesa um renas Convenções de
querimento pedindo
Genebra de 22 de que o projecto seja dado
a gosto de 1864 e 6 p ara. a ordem do dia,
de julho de 1906, a
indep endente de parea.cqwsição de indi- cer da Commissão de
vidualidade juridi- Constituição e Justiça.
ca e dá outras pro-Em 18 , posto a votos
videncias.
o requerimento , é approvado •--Em 21 é eu·
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cerrada, sem debate, a
l"' d iscussiio e adiada
a votação.
Pende de votação em 1"' discussão .
1907 31 maio

28

Determina que os mi- Em 30 de julho vae a (Vide projecto
nistros militares elo
imprimir com parecer n.62,de 1909.)
Supremo Tribun a l da Commissão de MaMihtar, m aiores de rinha e Gue1·ra, sob
71 annos de idade e
n. 62, de 1909.
com mais de 50 a n·
nos de serviço, sejam aposent<i.dos
co m os vencimentos
que perce bem: e dá
outras providencias.

1907 5 .iunho

38

R cdacção fina.l do pro- IEm 16 d'e dezembro ê
jecto n. 3 12 D, de enviado pelo Senado á
1906 , que . releva a
sancção.
preacripçã.o em que San.ccion.ado pelo
incorreu o bachcrel decreto n. 2 .028 , de 24
João Vieira da
de dezembro de 1908 .
Cunha para receber (Publicado c1 27.)
os vencimentos a
que ti ver direito
como juir. de direito.

1907 25 out.

5f\ F

Redacção para nova E:an. 16 de setembro é
discussão da emenrejeitado pelo Senado.
d a. destacada na
3·• discussão do projecto n. 56, deste
anno. elevando os
vencimentos d o s
empregados da Casa.
de Correcção, não
contemplados na Jei
n. l .678, de 1907.

, 1907 18 junho

79

Autorisa o Presidente Prejudicado pelo (Vide anda
d a Republica a
projecto n. 82, de 1909 mento do pro
conceder pelo prazo
jecto n. 82 , de
de 30 annos os ju1909.)
ros de 4 °/o, sobre o
capital ma.ximo de
3.000:000$, a cada
usina,até o numero
de cinco, que for

montada. no

p a.iz

o

;-:

z
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para o preparo tle
ferro e aço, com
utilisação exclusiva
de mineraes nacionaes. e dá outras
providencias.
1907 28 junho 105

Redacçiio final do pro- Em 24 de setembeo ê (Vide pr~jecto
jecto n. 331.de 1906 , devolvido pelo Senado 331,de 1906 e
que permitte aos com emendas. - A' 105 de 1909.)
fünccionarios civis Commissão de Consti- (Vide anda
federaes, activos e
tuiçã o e J usiiça.. - Em rnentodoproinac tivo.>,con signa- :.-.iode setembro vae a jecto n. 188
rem mensalmente imprimir o parecer da de 1908.)
á « Associação dos
Commissão de ConstiFunccionarios Pu- t.uição e Justiça sobre
blicos Civis », até as emendas do Sena.do\
dous terços dos seus sob o n. 188, de 1909.
o l'denados p a ra pag·nmento das contribuições a que se
obri g are m com a
mesmu, associação,
e dá outras providencias.
1

1907 22 julho 160 A Redacçã o final do pro- J~ ui. 15 de dezembro ºI
jecto n. lQ ;.) 13, de Senado envia á sanc1905, que releva a ção .
1
prescr1pçã o e m qu e S an.ccion.ado pnr 1
incorreu D. Eui1·0- decreto n. 2.20\:J, de 23 1
i--ina d e Miranclu de dezembro. (Publi- 1
Llma para perco- cado a .:? 9.)
ber o montepio a.
\
qu e tem direi to
1
clesde a morte de
1
se u pai .José Frn.ncisco dos Santos Miru,nd.a, empregado
poblfoo aposentado
da. Alfand ega d e
Pernambuco; fall ecido cm 20 de abril
d e 1897.

.

.907 26

»

175 D

Redacçãofina.l. do pro:J.E n:i 17 de agosto é re- (Vide projectos
jecto n. 475 , deste geitada pelo Senado.
ns. 7 2 • de
a nno, que torna
l 906 e 175 e,
obri g atoria <L in sde 1907.)
trucção do tiro de
g uerr a a. todos os
a lumnos que cur sar em as escolas superiores e estabe-

o

z
z
<
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lecimeotos de instrucçã o secunda1·ia
m a. n t ido s pe la
Uniã o . o d á outras
provide nci;:i,s .
1907 13 agost. 197

Autoriza o Prcsiuente Pre.juclicad,., pelo ( Vid e anda..
da Republicc.L <Lcon- IJrojecto n. 82, dti 1909 mentodoproceder , pelo prazo
jecto n. 82,
do 30 annos, ga·
de 1909. )
ra.ntia de juros de
Ô 0 / o O U l'O , a tfil O
capita.l maximo de
15 .000: 000;';; ouro,
á companhia que se
prnpuzer a montai·
no interior e nas
proximidades
d e
uma jazida de forro, uma gra.nd2 usin a metallu rgica. e
dá outras providencias.

1907 28 agost. 226 A

Redacçãofinal do projecto n. 226, d este
anno, que releva da
pre ·cripção em que
incorreu para que
possa habilitar-se ú
percepçã o do m eio·
soldo e montep io
D. Nathalia Deolinda de Albuquerque Seixa s . vi1:na
do ten e nte-cor o nel
Joaq uim J osé Neves de Seixas.

1909 29

»

5 d e novembro é (Vide a n d a devolvido p elo Senad0 mento do procom emendas. - A' jecto n.3lOA,
Commis -ão d e Finan- de 1909.)
ças. - Em 28 de dezem bro vai a impr imir
o pal'ecer so bre as
emendas cio Senado,sob
o n. 3 10 A d e 1909.

J::Gill.

229 A Redacção final do pro- E01 'l de outubro o Se·
jecto n. 229, deste nado envin. á sa.ncção.
anno, que approva San.ceio n a do por'
a Convenção coo- decr et o n. 2 . 115, de
cluidn. no H.io de 8 de outubro d e 1009.
Janeiro a 23 d e (P·u blicado a 14 .)
agosto de 1906, entre o Brazil e as
Republicas americanas d o Equador,
Paragua y, Bolívia,
Colombia; Honduras, Panamâ, Cuba,
1

158 _.

DATA

ASSUMPTO

ANDA IENTO

OBSERVAÇÕES
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Per ú, Sa.lvador,
Costa Rica, Estados
Unidos do Mexico.
Guatemala , Uruguay, Argentina,
Estados Unidos da
Amarica e Chile.
1907 30 agost.

1907 25 out.

231 Concedevitaiiciamen· EID. 23 de a.gosto vão a (Videanda.men

te ás viuvas e, na
falta destas, ás filhas solteiras dos
offic:iaes dos corpos
de Voluntarios da
Patria e da Guarda
Nacional que serviram no Exercito e
na Armada, por occasião da guerra do
Paraguay, o meio
soldo pela tabella.
vigente, correspondentes aos postos
em que se acha vam
ao tempo em que
foram dispensados
do serviço militar,
e dá outras providencias.

to do proje
to n. 118, de

1909.)

348 A Redacção final do pro- Ein 13 de outubro vae (Videandamen
jecto n. 348, deste a imprimir o parecer to do pare
anno, que manda da Commissão de Ma- cer n. 86, de
contar ao 2º tenente rinha e Guerra, con1909.)
do 17° batalhão de trario ao «veto» oppos·

infanta.ria José Au·
gusto Soares a aotiguidade do posto,
de 28 de dezembro
de 1893.

1907 20 nov.

imprimir os pareceres
das commi~sões de Finaoças, Constituição e
Justiça e Marinha e
Guerra, sob o n. 118,
de 1909.

to pelo Sr. Presidente
da Republica.

358 A Redacção final da e- EJD. 16 de dezembro vae °cVideandamen

meo.da destacada
na 2ª discussão do
projecto n. 2 2, de
1902, que eleva a
50" a pensão de
(') ·500, que percebe
cada urna das quatro :filhas do coronel Genuino Olympio Sampaio.

a imprimir o parecer
da. Commissã.o de Finaoças 1'ejeit<indo o
veto.

to do pare
cer n. 104, de
1909.)

o

z
z
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1907 23
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362 Regula a emissão e Em. 7 de outubro vae a (Videandamen
circulação de che- imprimir o parecer da
to do projeq ues.
Commissão de Finan- cto n. 206, de
ças sob o n. 206, de
1909.)
1909 .
448 Emenda tlo Senado ao .Em. 13 de agosto é. sem (Vide projectos
projecto da Gamara debate , encerrada a
ns. 273, de
dos Deputados, nu- discussão unica.- Em
1906 e 448
mero 273, de HJ06 , 18 é approvada uma
de 1907.)
declarando quaes das emendas do Senaos dias feriados na do e r ejeitadas as ouJustiça da União e tras.- Em 19 remettina do Districto Fe- do ao Senado. / Em 1
deral , e stabelecen - de dezembro o Senado
do o maximo de envia á sancção .
!'é rias de que pode- Vetaclo pelo Sr. Prerão gosar os juizes sidente da Republica
e mais funcciona- em 11 de dezembro.rios da Justiça, e Motivos de veto lidosna
dando outras pro- sessão de 13.-A' Comviclencias.
missão de Constituição
e Justiça.
475 Reo1·ga niza a Justiça Em 14 de dezembro (Videandamen
milita r :
vão a imprimit' os pato do proje
receres das Commiscto n. 354, de
sões de Marinha e
1909.)
Guerra, Finanças, e
Constituição e Justiça
sob o n. 354, de 19:J9.
<:L pro- Ell'.ll 13 de agosto vae a (Videandamen
moção ao posto de imprimir o parecer da
to do proje
major do 1;enente- Commis8ã,o de Marinha
cto n. 90, de
coronel reformado e Guerra sobre a emen1909.)
d o exercito Ismael da da Camr.ra ao proLag o, será contada jecto do Senado sob o
da data de lti de ja- n. 90, de 1909.
neiro de 1894, só
para os e.ffc itos da
reforma.

9 Determina que

1907 29 maio

17 A Redacção final do pro- Eni 19 de julho vae a (Videandamen
jecto n. 451 B,, de imprimir o parecer da
to do proje
1907, que rnol'ga- Comrnissão de Financto n. 41. de
ni z<~ oThesonro Na·
ças sobre as emenda.s
1909.)
ciona.l.
do Senado, sob o numero 41, de 1909.

1908 17 junho

17 E Redacçã o para nova 1:Cu1 1 de setembro o
rlisc misão da omen- Sen a do e nvia á sancda a pprovada.e des- ção.
tacada na 3ª dis-[Ve tacla pelo Si•. Precussão do projecto sidente da Republica,

-

ASSUMPTO

DATA

160 -

__ ___
OBSERVAÇÕES

A N DAMEN1'0

,

n. 45 1 B, de 1007,
em 10 de setembro de
equiparando osven1900.
cimentos do carta- (Ra~ões do v eto p u bltcar<lrio do Tribunal
das no Diario úe 14.)
de Contas e do seu
- A' Com missão de Fi·
a,judanteaos do C<ll'· nanças .
tora.rio do Thes ouro Pende de pareN acional e do seu
cer sobre o veto.
ajudante.
1908 17 junl10 17 F Redacção pétra nova ED1 20 de setembro v;;i.e (Videandamena. imprimir o pareco1· to do pro.jecto
cU sc us~ão da cmen da Commissão de Fi- n. 165, de
d<Lapprovada e desnanças sobre as emen- 1909.
tacada na 3• discussão rlo projecto das ofl'erecidas em discussão unica sob o
n. 451 B. d e 1907,
em n. 165, de 1909 .
equiparri.utlo
tudo os funccionarios da Imprensa
N:i.cioHaJ e da·Casa
rla Moeda aos do
Thesouro Nacion:i,l.
1908 25 maio

l 908 26

»

36 A Declara da competen- Em S de jnn ho entra Do Sr. _Homero

eia dos supplt! ntes em 3" discussão, oram
do substituto, nas os Srs. Aristides Spi·
e ir eu ms e ri p çpes
nola. que apresenta um
que não forem séde
requerimento e Gerclo juizo seccional,
mano I-Iasslochei-. En·
o preparo dos procerrada a. di scu~são.cessos c ri mes, ciEm 26 é approvaclo o
veis e fiscaes, da r equerime nto e o projurisdicção do juiz jecto volta. á Com::;eccioual, não pom issã.o respectiva.
dendo, porém, pro- Pende ele :n,... are·
ferir seotenca dofi- c e:r.
nitiva. ; e dá outras
providencias.

38

Retlacção fin a l do En-:R 6 de maio ú uevolprojccto n. 411. elo vida pelo Senado por
de 1907, que autoter sülo vetado. - A'
riza. o Presidente Comm.issão de Marida Republica a con· uha e l+uerra.
siderar, da clat:1 Pende de parodes ta lei, como er- oer .
fectivn.men te })!'O·
movido ao posto de
2° tenente de art.ilharia o sargento
quartel-mestre do
5° regimeuto ele artilharia Estanislao
J oa~ uim Teixeira,

I

Bapt1sta.

o

z

z
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commissioaaclo nes se posto por portaria de 7 ele março
de 1904 •
. 1908 27 maio

47

Concede a carta de Em 18 de dezt:mbro vae (Videa.ndameneogenbeiro goograa imprimir o parecer to do parecer
pho aos alumnos
da Com missão d e Con- n. ~i8, de
militares que constituição e Justiça e
1909.)
c luirom o curso de
pa.recer e su bstitll"ti vo
esta.do-maior, e dá
da Commissão do Maoutras
p r o viriuha. e Guerra sob o
dcncias.
n. 368, de 1909.

1908 1 junho

56

Redacção p a ra 3"' dis- Em. 12 de agosto o Se· (Videandal?'.lencussão do projecto
nado envia á sanc ção.
to do proJecto
n. 410, de 1907, que
Vetado em 21. Decisões n. 143, de
concede a D. Joado veto publica.dos em 1909.)
quina de Araujo 24.-Em 3 de setembro
Torreão, irmã solvae a imprimir o pateira do guardarecer da Comrnissã.o demariu ha Antonio
Finanças, approvando
Aug usto de Araujo
o -i:e to, sob o n. 143,
Torreão, morto no
de Hl09.
combate naval de
Riachuolo, a pensão
vital i eia de 76$
mcrn;aes.

1908· 8 junho

1908 8

555

»

66 B Regula. as repressões E:rn. 12 de af)"o~to é de . (Vide anàamendos crimes d e pevolvido,
~mendado,
to do }ll'ojecto
culato, moeda falsa
pelo Sanado á Gamara. n. ·M!ll, de
e falsificação de
e enviado á Com missão 1909.)
uocumentos.
de Constituição e Justiça. -Em 1 de setembro vae a imprimir o
parecer sobre as emendas do Senado, sob o
n. 131, de 1909.
74

Crea varias cadeiras Eu1. 30 de agosto é en- (Vide projecto
no Instituto Nacerrada, sem debate, a n. 270, de
ciona l de Musica, e
2ª discussão, sendo 1907 .)
dá outras proviapresentadas emendas
dencias ; com paree ficando adiada a voceres das Commistação até · que a Comsõe8 de Instrucção
missão de Finan ças d ê
Publica e de Finanparecer.
ças e votos em se- Pen.de de i=>are·
perado dos Srs. Ho-· cer.
mero Baptista e
A.ffoüso Costa.

-
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1908 12 junho

85

Fixa os vencimentos Eni 5 de maio volta do ( Vi d e proje
dos empregadoo da Senado e é r emettido jecto n . 468
Secretaria das Re- á Com.missão de Finande 1906 e 435
lações Extel'iores .
ças .-Em23 de agosto de 1907.)
vae a impümir o pare- (Vide anda
cer da Commissão de m e n t o d o
Finanças contra.rio ao · projecto nu
veto do Sr . Presidente
mero 119 de
da Republica sob o
1909.)
n. 119, de 1909 .

1908 17

:1>

98

Reda.cção final do pro- Em 13 de dezembro ( Vide anda
jecto u . 431 de 1907,
vae a imprimir o pam e n t o do
que coo.cede a Dona recer da Com missão parecer 103
Maria Izabel de Sa lde Finanças, contraria de 1909. )
les Torres Homem ao v eto, sob o n . 103,
a pensã.o mensal de de 1909.
100 000 .

1908 20

»

111 B Redacção para 3ª dis- Ern. 23 de setembro vae (Vide project os
cussão do substitua imprimir o parecer n . 111 e 65
tivo ao projecto da Commissã.o de Fi· · e parecer 11
n. 111, deste aono.
nanças sobre as emen- de 1908 e do
que declara exten- das o:fferecida.s em 3ª p r oject o nu
mero 169 de
si va aos medicos discussão sob o n. 169,
1909.)
e pha rrr_iaceuticus de 1909.
qu e serviram nos
hospitaes e enfermarias de campanha, na guerra do
Paraguay ,como voluntar ios da patria
no exercito ou na
armada, a concessão do a.rt. 1° da
lei n. 1.867, de 13
de a.gosto de 1907.

1908 22

»

118

Autoriza o Presidente Em 30 de julho o Seda Republica a tras- nado envia á sancção.
ladar em n a v io de San.ccion.ado por
guerra ou p elo meio decreto n. 2 . 084, de 5
que julgar mais agosto de 1909. (Publicou venien te, da ci- cado a 7 ) .
dade de Montevidéo
p ara a capital do
Estado do Rio Grande do Sul os despojos mortaes do conselheiro Gaspar Silveira Martins, fazendo para isso as
necessarias operações de credito.

1.63
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1908 5 junho 123

Eleva a 2:400.~ annu- Em 19 de dezembro (Vi de anda
almente os vencivae a imprimir o pame n to do
meatos dos profes- recer da Commissão de proj ec to n.
sores de ensino eleFinanças sob o n. 374 374 de 1909.
mentar das escolas de 1909 .
de aprendizes marinheiros da Capital Federal e dos
Estados.

2 julho 136

Releva do pagamento E.rn. 11 de setembro vae ( V i d e anda
da quantia de....
a imprimjr o parecer me n to do
15:627 ·519 o major
da Commissão de Fiproj ec to n.
do exercito Camillo
nanças sobre as omen147 de 1909.)
Bra ndão, que, á Fadas do Senado sob o
zenda Nacional,
n. 147, de 1909.
tem de indemnizar
por descontos mensaes da 5" parte do
soldo.

1908

1908 17

))

147 A Redacção para nova Ell1 9 de dezembro é
discussão da emenencerrada, sem debate
da destacau.a na :·1ª
a discussão unica e
discussão do proje.
adiada a votação.
cto n. 373, de 19U7, Pen.de de votaconcedendo a penção em d is e uss ão
são mensal de 300:f;,
unica.
repartidamente, á
viuva e filhos do
Dr. Carlos Carneiro
de :Mendonça, exdirector do Serviço
de Prophylaxia da
Febre Amarella.

1908 9

»

158

Equipara ao penhor Em 1 de novembro é
agricola, para todos
devolvido pelo Senado
os e:ffeitos de direicom emendas e enviado
to, o que fôr feito
á Commissão de Conssobre gomma-ela - tituição e Justiça.
tica de todo genero Pen.de de parec sobre a piassava,
ce:r .
a castanha, o cacáo
de todo genero, independente de cultivo e replan taç>ão.

1908 9

»

159

Autoriza o Presidente Em 28 de julho vae a ( Vi d e projeda Republica a apoimprimir com parecer
cto n, 30 de
sentar no Jogar de
da. Commi ·são de Fi1909.)
inspector da Alfannanças, sob n. 30, de
dega do Estado da
1909.
Parahyba do Norte ,

-
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com o ordenado correspondente ao t empo de ~erviço publico que for liquidei.do, o 2° c~ sci· iptu
rario da Alfaodega
de Manáo s Jullo
Maximiano da Silva
1908 11 julho 167 B Redacção fin a l do pro- Reg·ei ta do pelo Sejecto n. 167. deste
nado em 26 de junho
anno, que autoriza de 1909.
o Presidente da Republica a restituir
á Gamara Municipal da villa de Pedra Branca, no Estado ele Minas Geraes, a irnport.ancia
de r é is 4: 127'" 00,
papel e 455 º860,
ouro, proveniente
de direitos adua neiros, e~tatistica e
multa, pagos em 23
de janeiro e 22 de
fevereieo de 1899,
pela importação do
material destinado
ao serviço de abastecimento de agua
potavel da mesma
villa, dispensadas
as formalidades exigidas nos arts., 2°
e 6° do decreto n. 947
A, de 4 de novembro de 1890.

1908 20

))

184

Considera como t endo Ein 12 de novembro é ( V ide andasido reformado na
encerrada, sem debate,
me n to d o
data do seu fallecia 2ª discussão e adiada
pro j ecto o.
mento, do a.ccô r do a votação. Em 17 é
3ltl de 1909.)
com a legislação viapprovada com emengentc , o e o r on e l
das. Em 20 vae a imFrancisco Felix de
primi~· a rcdacção para
Araujo, com paa 3ª discussão sob o
recer e additivo da
n. 3 14,de 1909.
Commissão de Finan ças.

1908 18

))

186

Reorganiza a Biblio- E:rn. 10 de julho en- ( Vi d e proje·
theca do Exercito.
tra em 2ª discussão,
cto n _ 3.24 de
com emenda do Sr.
1907.)

-
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Soares dos Santos. E' (Vide anda encerrada a 2ª discusmeu to do
proj ecto n .
são. O projecto volta,
142 de 1909).
com emendas á Commissão de Finanças.
Em 3 de seti:imbro vae
a imprimir o parecer
da Com missão de Fi ·
nanças sobre as emendas o:fferecidas na 2ª
discussão sob o n. 142
de 1909.

HJ08 i22 julho 19.'2 ,\ Approva ~ Convcnçã.o Eu1. 7 de outubro o Secoucluida e assinado envia á sancçã.o.
gnada no Rio de ( San.ccionado por
Janeiro, a 27 de decrcton.2.116.de 8
abril de 1908, entre de outubro de 1909.)
o Brazil e os EstaPublicado a 14 .
dos-Unidos da Amer.ica.
1908 23

1908 24

197 A Redacção final do pro- Em. 17 de maio voltou ( Vide a n d a jecto n. 197, deste
do Senado com emenm e n to do
anno. que autoriza
das. Em 12 de agosto
projecto n.
o Presidente da Refoi a imprimir o pare87 de 1909).
publica a pagar a
cer di:l. Commissãu de
D . AdeJjna Amelia.
Finanças sobre as
Lopes Vieira, viuomcodas do Senado sob
va do ex-thezou- o n. 87, de 1909 .
reiro da Caixa de 1
Amortização An toní o Arnaldo Vieira
da. Costa, a pensão
do montepio, por
elle iu:,;tituido, a
confar da data do
seu fallecimento,
pagas as contribui. ções em atrazo.

»

»

202 A Redacção fiua.l do pro- Vetado pelo Sr. Pre- ( Vi d e projesideute da Republica
cto n. 447 de
jecto n. 4 4 7, de
em 18 de setembr0 de
1809).
1907, que regula a
1909 . (Motivos do veto ( Vide andasubstituição
d os
publicu.dàs em 22 .) A me n to do
ministros do SupreCommissã.o de Coustiparecer n.
mo Tribunal Fedetuição e .Justiça. apre- 82 de 1909).
ral, o dá outras
senta projecto em 30
providencias.
de setembro approvando o velo opposto
pelo Sr . Presidente da
RepubliGa sob o n. 82,
de 1909.
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mos 21

»

1908 30

»
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AN DAMENT O

OBEERVAÇÕES

Crêa o serviço de As- Elll. 28 de julho entra (Da Commissão
sistencia P ublica do
em 3a. discussão e o Sr.
Especial de
Districto Federal.
Barbosa Lima apre- Assistencia
senta um requerimenPublica.)
to pedindo que sejam,
sem prejuízo da discussão, ouvi das a s
Commissões de Finanças e Constituição e
Justiça . Ora o Sr. Paulino de Souza q u e
apresenLa um substit ivo . Encerrada a discussão, volta o p1•ojecto com substitutivo ás
Commissões de Constituição e Justiça e Finanças .
Pende de parecer s o b r e o
substitutivo.

212 A Redacção final do pro- E1n 30 de agosto é de· (Vide anda '!>
j ecto n. 2 12, dest e
volvido p e lo Sen ad o me n to d·
a nn o, que concede com emendas e eav ia do
pr oj e cto nJ
a pensão m ensa l de à Comrnissão de Fin a n·- 204 de 1909.
70$ ao sarg ento reças . Em 7 de outubro
formado do exervao a imprimir o parccito Onofre Gonçal - cor da Commissã.o de
ves Marius, abrindo Finanças sobre a, emen o Presidente da Rcda do Senado, sob o
publica p ara isso o
n. 204 de 1909 .
necessario credito .

1 221

Concede a D. Maria E:i:n. 7 de outubro v ae a ( Vide a n d a de Castro Menna imprimir o parecer da
me n t o do
Barreto, filha do
Com rn issão de Finanpr oje cto n.
capitão .Jaci ntho
ças cont1•ario a o proje205 de 1909.)
Ferreira de Castro.
ci;o do Sena do, sob
da da ta d esta lei n . 205 de J 909 .
em deante e sem
prejuízo do m e i o
soldo que percebe,
a pensão mensal de
30$000 . •

1908 10 agost. 243

Declara que os ven- EI11 11 de novembro ( Vi d e anda.cimentos do porteivae a imprimir o pame n to d o
roda Escola Polyrecer da Commissão de
pr oj eco n.
technica estão su- Finança s , sob o n. 292,
292 de 1909 .)
,i eitos á rn esma dide 1909 ~
visão dos do pessoal da Secretaria e

·o
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OBSERVAÇÕES

o da Bibliotheca daq uelle esta b e lecimento1908 6 ag . . 247 A Reconh r!ce como ins- E:n1 3 de julho entra (Vi d e a ndatituição de utilida..: em lª discussão que é,
me n to do
de n acional a «Liga sem debate, encerra - p r o j e e to
Maritima Brazile i- do.-Em 20 é appro- n.
75,
de
ra.»
vado. - Em 23 e ntra
1909.)
e m 2ª discu ssão, Sf;ludo
apresentadas emendas
p elos Srs. Balthazar
Bernardino e José Ca rl os . Ora o Sr. Aristi ·
d ~s Spinola , sendo , em
seguida, encerrada a
discussão e adia d a a
votação a té que a Commi ssão de Finança s dê
parecer sobre as emen Jas. - Em 9 de agost o
vae a imprimir o pare cer sobre a s emendas
s ob o n. 75, de 1909.
1908 13

»

260

Dispõe sobre honora- Em 20 de agosto v::ie a (Vide projectos
r ios a . advogados imprimir o parecer da n s . 130, de
pelos s erviç os p l'o- Commissão de Consti1907 e 260 de
fissionaes qne pre - tuição e Justiça sob
1908.).
starem; com paren. 109, de 1909.
(Vide projecto
cer da Commissão
n. 109 de
1909.)
de Constituição e
Justi ça e votos em
sepa rado dos Srs.
Frederico Borges e
E sme raldino Bandeira·.
·

1908 18

))

264

R e dacção final do pro- Em 29 de outubro o Sejecto n. 407 , de nado env ia á Sancção.
1907, que manda Sa:nccio:n.ado pelo
contar ao 2° tenen- decreto n. 2 .1 34, de 3
te machinista re- de novembro de 1909 .
formado da armada (Piiblicado a 5 .)
Antonio José de Andrade, para os effeitos de melhoria
de sua reforma, o
tempo em que serviu como opera rio
do Arsenal de Marinha e como machinista da Alfandega dest a. Capital .

o
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1908 20agost .

270

Determina que os ex- Em. 26 de a g osto é ap·
actores da Fazenda pro vad o pelo Seuado e
Federal que presenviado á Sancção.
tarem fia nça ou Sanccionado por
ca ução em dinheiro decreto n. 2 .095, de
titules da divida 2 de . etembro de 1909.
publica da União (Publicado a 4. .)
e cad ernetas da
Caixa
Economica
e ntra rão d esde lo·
g o no exercicio das
funcções do cargo.

1908 25

»

277

Regula o numero, En1 Jf, de setembro é (V í d e anda
classe e ven ci mcodevolvido p elo Senado m e n t o d o
tos do pessoal da co:n e mendas e envia- p l' o j e e t o
Delega.eia Fi.scal do do á Com missão de Fi- 11. 190, de
Thesouro Federal nanças.-Em 30 de se- 1909 .)
no Estado do Ama- tem bro vae a imprimir
zonas.
o parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas do Senado, sob o 11. 190, de
1909.

1908 28

»

283

In vest e os e scrivães Elll. 9 de junho en tra Da commsissão
dos juízes federaes em 3" discussão que é de Constituídas fnncções de o fencerrada depois <le cão e Justiça
ficiacs privativo::: orarem os Srs. Aristi- (Vi d e anda
parn authon ti car, eles Spínola e Germa no m e n to do
dentro das respe- Hasslocher. que apr e pro j e e to
ctivas secções, as senta u m requerimen- n.
:37, de
firmas de todos os to p edindo que o proj e - 1909 )
nota.1•ios ou ta bel- cto volto á Com missão,
liães pu blicas, para -Em 26 é a nnun ciada
o cffeito d e seren' a votação do requeriroco nhecida.s; e dá menta, do S1•. Aristides
outras providen- Spínola que pede a reticia..' .
rada do mesmo. sendo
concedid a . O Sr. Germano Hasslocher req uer preferencia para
votação do substit utivo do Sr . Josi no de
Ara.njo , sendo concedida a prefereucia. Appl'ovados, o -projecto e
emendas vão á Commissão de Redacção. Em 9 de julho vae a
imprmir a redacção
final sob n. 37,de 1909.

o
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1908 31 agost. 2 87 A Mauda contar o t em- E DJ. 23

do agosto ê,
sern d eba te, encerrada
a l"· discu ssão.- Em
9 de setembro ê approvado.- Em 14 ó,
f;em debate, e ncerra.da a 2ª discussão. Em 17 sãoapprovados 0
}Jrojecto e a s emendas
das Cornmissões de
Constituição e Justiça
e Finanças, e env.ia ·
dos á Co mmissão de
Redacçã o. - E m 23
vae a imprimir a r edacção para a 3 .. dis cu ssão sob n. 168 , ele

(Vi c1 e anda mento do projecto n. 168,
de 1909).

Concede o premio de Em 26 de dezembro
viag em á D. Olynvão a imp r imir os patba Braga, ex-alu receres das Commismna do Instituto
sõ es de Instrucção PuNacional de Mublica e de Finanças
sica.
sobre as emendas d <L 2ª
discussão, sob o numero
382, de 1909.

(Vi d e andamento d o proj ecto n. 382,
de 1909).

po de serviço prestado p or Manoel
Augusto Milton no
logar ·de escri vão
da Fiscalização das
Loterias e dá outras providen cias ;
com pareceres o
e mendas d as Commissões de Constituição e Justiça e
Fin a nças .

1909.

1908 31

»

2 91

1908 3 se t.

293 Autorizao Presidente Ecn. 29 de julho o Se-

1908 D

298 Des dobra

da Republica a
nado envia á sancção .
abrir ao Minis ter io San c cio:n.ado por
dn. Fazenda o credecreto n. 2 . 084 A ,
dito extrn.ordinario
de 5 de ag o~to de 190!:>.
de 320$500 para pa(Publicado a 14) .
ga.men to a João Baptista Rombo, proveniente de custas
j udi ciaes em que
toi condemnada a
Fazen da N a e i anal.

>)

.

a. cadeira ED:L 5 de julho entra Dn. Commissão
do
rnat!.10matica,
em l" discussão, que é , de Finanças.
geograpbia o h issem d cbate,encerrada. (Vide projecto
toria. do Bra zil, do Em 20 é rej eitado u n . 33 l ,cle 1907.
lns1.ituto Nacional
projecto.
do Sr. Leão
d e Surdos Mudos, ][~ejeitado o pro- Velloso).
ein àuas,sencto uma j ecto.
de mathematica e
outradegeogra.phia
e hiswria do Brazil
e dá outras :providencias.

-
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ANDAMENTO

1908 13agost .

343 Emendas do Senado á Em. 13 do novembro é
proposição du, Caencerrada, sem debate,
mara dos Do-pu- a discussão unica e
tados. n. 176, de
adiada a . votação. 1 9 O7, concedendo Em 17 são approvadas
r elevam e nto de as emendas do Senado
prescripção em fa - e enviadas á Commisvor de D. Florinda são de Redacção.-Em
Maria da Concei- 20 vae a imprimir a
ção.
redacção final, sob o
n. 315, de 1909.

1908 13 out.

344 Autoriza o Presiden- E1n 29 de julho o Sete da Republica a
nado envia á sancção.
conceder um anno Vetado -pelo Sr.
de licença. com t o- f>residente da Repudas os vencimentos,
blica e enviado ás
a medico adjunto
Commissões de PetidoExercito Dr.João ções e Poderes e de
Belfor t Saraiva de Finanças. (Motivos do
Magalhães, p a r a
v eto publicados no Diat ratam e n to de rio O(ficial de 10 de
•
saude, com pareagosto de 1909 .)
cer e emenda da
Commissão de Finanças.

OBSERVAÇÕES

(Vide projecto
n. 176, de
1909.)
(Vi d e andamenta do projecto n. 315,
de 19C9.)

1908 17 agos t . 350 B Redacção final do sub- Em. 5 de novembro vae
stitutivo ao proa imprimir o parecer
jecto do Senado,
da Commissão de Man . 350, deste anno,
rinha e Guerra favodeclarando que os ravel ao substitutivo
ac tos de bravura,
da Gamara, rejeitado
aos q uaes se re- pelo Senado sob o
fere a lei de 30 de n. 28:.., de 1909.
dezembro de l 907,
devem constar das
ordens do dia do
Exercito, em virtude de partes dos
chefes dos corpos a
que -pertenciam os
officiaes, excluídos
para os effeitos da.
mesma lei , para os
elogios collectivos.

(V ide

1908 19 dez. 356 A Autoriza o Governo a Em. 12 de junho entra
abrir o credito de em 2ª discussão sendo
4:360 · , para paga- encerrada depois de
mento do membro orarem os Srs. Aristida commissão in- des Spínola e Germano
1 spectora dos es a- Ifasslocher.-Ero 26 é

Do Sr. Jorge
de Moraes.
( Vi d e andamento do pro·
jecto n. 24
de 1909 . )

anda-

~ento do pro-

Jecto n. 282,
de 1909.)

o
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1908 7

1908 9

nov.

»
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AND A ME ·To

b e 1 e c i m e n tos d e
de a l i e n a d o s do
Amazonas.

approvarlo e di spensado de intersticio, a requerimento do Sr. Aur e tio Amorim. - Em
28 é, sern d ebate, encerrada a 3ª discussão.
-Em 30 é approvado
e enviado á Commissão
de Redacção. - Em 6
de julho vae a imprimir a redacção tinal
sob o n. 2,1, de 1909.

376 Decla;ra inappli~avel
disposição do
art. 33. n. 4, da lei
n. 1. 23l1 , de 24 de
se t om bro de 1904,
ú.s marcas depositadas no « Bureau
I n te e nacional do
Berne» pelos paizes
que adheriram ou
que adherirem ú.
e o n fe r e n c ia de
Madrid, de 1891 ;
com voto em separado do Sr. Ger·mano Hasslocher,
membro da Commissão de Constituiçao e Justiça, e
parecer e emenda
da de Diplomacia e
Tratq,do.
377 Autoriza o Governo a
incluir no quadro
dos professores ou
substitutos vitalicios o tenente-coronel de engenbeiros .José da Silva
Braga, lente substituto da extincfa
Escola Militar do
Brazil, nas condições que menciona.
379 Autoriza o Presidente da Republica a
abrir ao Ministerio
da F~zenda o credito extraordipario
de "8:868$104 1 para

E-.:n. 29 de julho o Senado envia á sancção.
San.ccion.a.do por
decreto n. 2. 085, de 6
de a·g os to de l 909.
(Public a do a 11. )

ª

OBSERVAÇÕES

Em 20 de setembro vae (Vi d e andaa imprimir o parecer mento do pro«':1s Comrnissões de In- jecto n. 162,
strucção Publica e de de 1909).
Finanças sobre a emenda da Gamara rejeitada pelo Senado sob o
n.162,de 1909.

Em 12 de agosto o Se- !
nado envia á sancção. ·
San.ccionado, por .'
decreto n. 2 .087, de
12 de agosto de 909.
(Publ-icado a 1 9 .)
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OBSERVAÇÕES

occorrer ao -p e\gameoto devido aos
herdeiros do Dr.
Ovídio Fernandes
Trigo de Loureiro,
ministro do Supremo Tri lmna l Federal.
387 Autoriza o Poder Ex:- Em_ 29 ele julho o Se- ( Vi d e

908 12

908 16

ecutivo a conceder
ao coronel Antonio
Moreira de Souza,
adminbtradoe dos
Correios do Paranrl,
um a,n uo de licença.,
com todo üs ...-encimontos, para t.ratar üc su~~ saude,
com p ar ec e r e
emenda da Comm i~são de Finanças.

»

1

1

90816

»

a.nda
nado eovi:t á. saocçã.o . mento do pa
-Em 5 de agosto é recer n. 77
vetado pelo Sr . Presi- úe 1909).
dente da Republica.
( Ra:;ões do veto pv.blicarlas a 'l .) -Em 23 de
setembro vae a imprimiro parecer da Commissão de Petições e
Poderes approvaudo o
v eto.

392 Red:i.cção pa.ra 3ª dis- :h.m. 12 de agosto vae a
cussão do projecto
imprimir o parecer da
n. 38 1, de 1907,
Commissão de Constique reorganiza a. tuição e .Jus tiça , com
classe de leiloeiros
voto em sepa.rarlo d o
do Distr ictu
Fe- Sr . Germano Hassloderal.
cl 1er, sobre as emcnrfa ~ o:ffcrecirlas cm ;-)a
cliscussã.o, sob o numero 88 , de 1909 .

( Vi d e anda
rnento do pro
jecto n. 88,
d o 1909).

396 A Ooncecle a os missio· Em 2 uc julho é, sem ( Vide prQjecto
na.rios capuchinhos,
bate. encerrada a. 3ª n. 55,de 1909).
com sede no Estado discus.ão . -Em 13 é
elo Maranhão, o an- annunciada a votação.
xilio aunual ele . ..
O Sr. Luiz l>omingues
20: 000$, para a
pede preferencía pa.ra
catechesc dos 'inclios
o substitutivo do S1'.
Medeiros de Albuquerque, que ll.Je 6 conce·
dida e adhda. a vot;1.<," ão. -Em 16 é approvado o substitutivo. 1icando prejudicado o
projecto e cn viado á
Commissão de Redacção. - Em 24 v ae a
imprimir a redacção
final sob o n. 55, de
1909.
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1908 :27 nov .

ASS UM PTO

407

AN JJAi'IE:\ TO

OB~ERVAÇÕ .ES

l\.pprova o Tratado Ell'.D. 4 d e a.gosto o Se
sobre o corrnnerc io
nado approv<.L 0 m
sessão secreta o envia
e a navegação íluvial entl'e o Brazil
á sancção.
e o E quaclo l'. assi.- San.ccion.a.do p or
goado no Rio de J a.decreto u. ~. 086 , de 10
neir o ern 10 ele
de agosto de 1909.maio de 1907 .
(PHúlicado a 17 de se·
tcmbro.)

1908 28

»

408 Autoriza o Poder Ex· En-:2. 3 1 <le dezembro de
ecutivo u. conceder
1908 o Senado c avia á
urn a nno cl o licon sancção_

ça , sein ve ncirn on· S:i::..,1'l.ccion.ado por
tos , em p!'orogação
decreto u. 2 .078, de 7
ela. que se ach<t em
do jaD ei ro d e 1909. goso . ao Dr.i\nlonio
(Pub t icado a 12 .)
L u i z de Almad a,
Horta.

1908 28

»

409 Decla.ra de utilidade Em 9 de novemb ro vae (Vi d e

1908 28

»

4 10 Restabelece os venci- E.ll'.l. 19 de dezembro
mootos do pagador
va.e u. imprimir" o pa-·
da Delegacia Fiscal
r ecer da. Commissão
no Rio Grande do
d e Finanças sob n. 371,
Sul n a quantia de
de 1909.
6: 000~,-, sendo d ous

publica a Acaílemict
de Co mmercio de
Santos, Estado de
S. Paulo, s endo recoo h e cidos como de
caracter olflcial os
diplomas p or ella
con feridos de accôrdo com as dispos ições da lei federal
n. 1.339, de 9 de
janeiro de 1905.

anda
a imprimir o p:11·ecer m ont o do pro
das Comm is sões de j ecto o . 290
Constituição o Justiça. de 1909 .)
e de lnstrucção Publica
sob o n. 290, de 1909 .

terços de ordcnad.o

o um te1·ço de gr:t -

tificnção, e a11toriz<.t

a <.t bertnra do ne-

cessario credito.
1908 30

»

4 12 Autoriza o Presidente E:rn. l l de agosto o Seda Republica a
nado envia á sancção.

abrir o credito de San.ccio:nado por
11 : 445$401 para padecreto n . 2 . 089 , de
gamento dos venci19 de agos to de 1909.
rrientos d e vi d os
(Piibticado a 21 .)
a o capitão Manoel

(Vi d e anda
mento do pro
j ecto n. 371
de 1909.)

o
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OBSERVAÇÕES

Joaquim Machado,
por effeito da lei
n. 1.474, de 9 de
janeiro de 1906.
1908

9 dez.

420 AutorizaoPresidente Em 3 de agosto vão a (Vide andada Republica a con- imprimir os pareceres men to do
ceder um anno de das Cornmissões de projecto nulicença, com orde- Constituição e Justiça
mero 65, de
nado, ao 3° escri- e Finanças solJre o 1909.)
pturario da Caixa 1'eto opposto pelo Sr.
Economica e Monte Presidente da Repude Soccorro da Ca- blica sob n. 65, de
pi tal Federal An- 1909.
,
tonio Philadelpt10
Pereira de Almeida, corri pareceres
das Commissões de
Petições e Poderes,
Constituição e Jus·
tiça e de Finanças.

1908 14 »

426 A Redacção final do pro· Em 6 de outubro é
jecto n. 426, deste rejeitado pelo Senado.
anno, que autoriza (Officio de 8 de autuo Presidente da Re- bro.)
publica a conceder
um anno de licença, com todos
os vencimentos, ao
Dr. Domingos Lopes
da Silva Araujo, director das Colonias
de Alienados, para
tratar de sua saude
onde lhe convier.

190B 14 »

428 A Redacção final do pro- Elll 12 de agosto o Sejecto n. 428 deste nado envia á sancção.
anno, que autoriza Sanccionado por
o Presidente da Redecreto n. 2.088, de
publica a abrir ao 12 de agosto, de 1909.
Ministerio da Fa- (Publicado a 18 .)
zenda o credito extraordinario de ...
157:443$193, para
pagamento de dividas de exercícios
findos a varias Mi·
nisterios.

1908 12 »

429 Autoriza o Presidente En:a. 25 de junho entra Da Commissão
da Republica a con- em 2ª discussão que é, de Finanças.
ceder a Hemeterio semdebate,encerrada. (Vide anda ..
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OBSERVAÇÕES

---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de Miranda , secretario da Ca pitania
do P orto do Estado
do Para.na , aposentadoria, com todo
o ordenado, por inV<Llidez.

1908 12 dez.

1908 17

»

1908 21

»

1908 21

»

- Em 26 é a pprovado
mento
do
e dispensado de interprojecto nusticio a requ e rimento
mero 36 , de
do Sr . Lamenha Lins.
1909.)
-Em 28 é, sem debate,
encerrada a 3ª discussão. -Em 30 é approvado e enviado á Commissão de Redacção.Em 9 de julho vae a
imprimir a redacção
final sob o n. 36 de
1909.
E1::n 2 de julho entra (Vide andaem 3ª discussão, que é
mento
do
encerrada sem debate.
projecto nu- Em 20 e approvado
mero 53, de
e enviado a Com missão
1909.)
de Redacção. - Em 23
a imprimir a redacção
final sob o n. 53 de
1909.

430 Autoriza o Presidente
da Republica a
abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito extraordinario
de 5:949$970, para
pagamento ao capitão de corveta
commissu,rio Ca rlos
Eugenio Ferreira.
em virtude de sentença judiciaria.
434 · Autoriza o Presidente E.m. 2 de julho entra
da Repub lica a
em 3 ª -discussão, que é
abrir ao Ministerio
encerrada, sem deda Fazenda o crebate. - Em 20 é apdito extraordinario
provado. - Em 23 vae
de 9: 07 4$006, para
a imprimir a red.acção
occorrer a.o pagafinal sob o n. 52, de
mento devido ao
moa.
bacharel
João
Kopke em virtude
de sentença judiciaria.
435 Redacção :final do pro- Regeitado pelo Sej octo n. 399, d e
nado em 12 d e agosto
1907, m tLndando que
de 1909 .
a pensão concedida.
a D. R aymundr.t M<.Lria das Dores Rocha, viuva do coron e l honorario do
exercito Herculano
M<.Lrtins da Rocha,
sej acon tadada data
do fa.llecimento
deste.
436 Determinaqueaspro- Em 22 ue julho vae a
rnoções dos empreimprimir com parecer

Da Commissão
de Finanças.
(Vide anda
mento
do
projecto nume r'o 52, de
1908.)

(Vide projecto
n. 399, de
1909.)

(Vide andamento
do
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ASSUMPTO

gados publicas da
União serão feitas
dous terços por a.ntiguidade e um ter ·
ço por merecimento
e dá outra.s providencias.
1908 2 1 dez.

. 4 ~9

ANDAMENTO

da Com missão de Constitui ção e Justiça, sob
o n. RO, de 1909.

OBS-El~V A ÇÕES

projecto numero 50, de
1909.)

l\edacção fina.l do pro- EJtll 3 de setembro apjec to n. 439, deste provaclo pelo Senado
u.nuo, que approvn. e eoviado á sar.ccção.
o accàrdo concluído San.ccio:n.ado por
ent1·e o Brazil e o decreto n. ·2.098 de 4
Perú para a navede setembro de 1909.
gação do rio Japurá (Publteado a 17 .)
ou Caquetá,' a.ssig nado em Lima aos
15 de a.bril de 1908.

1908 23

))

440 Redacção para 3" rlis- Em 9 de julho entra (Vide projecto
cussão do p1·ojecto 3ª discussão. O Sr. José n. 296, de
~ . 276 a, de 1907,
Carlos manda á Mesa
1907, do Sr.
que aut oriza o Pre- um requerimento peD o mi n g os
siden te da. Repu bli- diodo que seja ou vida M as c ar e ca a isentar de im- a Comrnissão Especial nhas.)
pos tos a duaneiros,
de Marinha Met·ca.nte. (Vide;andameninclusive os de ex- - Oram os Srs. Joã o to do proje·
pediente, o carvão
Vespucio, que aprecto u. 81, de
de. tinado á rnw esenta emenda e Irineu
1909.)
g aç?,o, tanto n ac io- Machado. E~!l 20 é ap·
nal corno estran- provado o requerimeng0iro, que não tra uto do Sr. José Carlos,
sitar p el os caes dos volta.ndo o projecto
portos, e dá outras com as emendasá Comprovidencias.
missão Especial de Marinha Mercante.
P re judic ado p elo
anda mento do projecto
n. 81, de 1909.

1908 24

»

441 Redacção final do )Jro- El'll. 28 de outubro o
jecto n, 484,de 1907, Senado envia. á sanc<l ue relev a da pro·
ção.
::;crip çã.o em que in- S an.ccio:nado por
corre ll o majo1· i·e- decreto 11 • 2. J 38, de 4
fo rmado J o exe rcito do novcrnlm.J du l \JO:J .
Joaquim Ferreira (Pu blicad o a 9.)
da Cunha Barbos ;.~
para receber a importancia correspondente á parte da
importancia total
do uma quota annual de 80$ que não

o

:r.

z
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lhe foi contada na
patente.
1908·2 ·1

565

dez. 442

Autoriza o Presidente Em 10 de setembro é (Videandamenda.Republic:.t aribrir
encerrada a 2ª rliscusto do projeao Ministerio da
são depois de orar o
cto n. 184,de
Justiça e Negocios
Sr. A1fonso Custa. 1909.)
Interiores o credito
Em l l é approvado.
extraord i na.rio da
- Em 16 enLra em 3•
quantia. de 16:800$,
discussão e é lid,t uma.
ouro, para occorrer
emenda do Sr. Aifonso
ao pagamento de
Costa e, em seguida, é
premios de vütgem
encerrada a discus.5ão
conferidos aos baaté que a Commissão
chareis Luiz E ;tede Finanças dê pu.reV <~m
de Oliveira.
cer.-Em 28 vae a imLeoncio i' vfarcondes
primir o parecer soHome111 de Mello e
bre a emenda. sob o
outros.
n. 184, de 1909.

12
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ljunho Da Commissão Eleva a 11 o numero de E:ni l de junho (Vide arts. 54
de Policia.
membros da Commissão vae a impri- e78, lªparte,
de Constituição e .Jus- mir. Em 25 o do Regimentiça. e determina que Sr. Calogeras to Interno.)
p1·iacipiem á. l hora da apresentou
tarde as sessões da Ca- uma
emenda
mara.
accrescentando
A Commissão de Policia
ao primeiro pa·
da Camara dos Depu- ragrapho: «e a
tados propõe as seguin- Commissão de
tas alterações noil arts.
Finanças de 12
54 e 78 do Regimento
membros em
interno:
vez de 11 ». A
1 . ª A Commissão de ConCom missão de
stituição e Justiça se Policia propoz
comporá de 11 mem- ::i. esta emenda
bros, em vez de nove.
a seguinte sub·
2 . ª As sessões da Camara
emenda: «Ao
serão publicas, princi- § 1. º da Indipiarã.o á 1 hora da tarde, cação da Comdurarão quatro horas, missão de Poreguludas pelo relogio licia
accresda sala, e serão succescente-se: e a
sivamento
l'Oalizadas de Finanças de
em todos os dias utei.,;.
13 em vez de
12». Posta a
votos a. primeira parte da indicação,
salvo as emendas
foi ella approvada por 84
votos.
Em 20 de julho,
posta a votos a
2~
parte, foi
1
e lla a.pprovada.
bem como a
emenda Ca.loge ras e subemenda da de
Policia.

»

»

Germano I-las· Proponho que a primeira E:ni 1 de junho
slocher e Iri - pal'te do paragrapho vem a Mesa, é
neu Machado unico do art. 13 do Re· lida, apoiada e
gimentoseja substituída enviada á. Compelo seguinte paragra- missão de Popho, que terá effeito de licia.
caracter
iuterpretativo.
§ 1. 0 O subsidio será pago

-
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a.o Deputado desde o
dia da abertura do Congresso, nos casos de
vaga, desde o dia da
a presentação do diplomo. á Secretaria da Gam ara, esteodendÓ-se a
presente disposição a
quem houver sido recocido quando não diplomado pela r espectiva
junt:i. a\)llradora.
No caso do Deputado reconhecido e proclamado
não prestar o compromisso dentro de 30 dias
conto.do do seu reconhecimento, o Sllbsidio só
lhe sera p ago dó1 data
do compromisso em de ante .
25 junho Antonio
No- Indico que ,de accordo com E1n 25 de julho (Foram nomea
g nei ra .
o Regimento, a Mesa vem á Mesa, é dos os Srs.
nomeie uma com missão li da e adiada a Antonio No
rl e cinco membros para votação.
gueira, Lyra
o estudo exclusivo do Em 2G posta a Castro, Af
problema da navegação vot os 1~ appro- fonso Costa
de cabotagem, com o vacla _
Honorio Gur
fim de serem propostas
g'el e J o sé
as medidas necessarias
Carlos .)
a.o desenvolvimento e
competente protecção á
m arinha merca nte nacional.
27 julho Alcindo Gua - Indicamos que seja esta- T~JD. 27 de julho ( Vi d e anda
nabara 1) ou- belecido na Secreta.ria. vem á Mesa é mento dopa
tros .
da Gamara o c:.i.rgo de l id a e vae a recer n. 72
oíficial-maior, com imprimir.
de 1909 .)
funcção de superitcnd e:::- Em 11 de setem·
todo o trabalho da re- bro vae a imdacçã.o de debates e com primir o pareos v e n cimentos de cer da Com14: 000$ annuaes, 3endo missão de Podois terços de ordenado l i c i a sob o
e um de gratificação. n. 72.
6 agost. José Carlos .•.. E' a. Mesa da Ca mara dos Em. 6 de ag osto

Deputados autorizada a
convidar a dos Srs. Senadores para promove -

rem com urgencia a
construcção de um edi·

fig o digno para. o Oon•

é lida e enviada á Commissão de Policia.
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gresso Nacional, poden do tomar as providencias que o caso exigir e
as condições do paiz
permittirem.
E' igualmente autorizada
a providenciar para que
a Camara funccione na.
proxima sessão, ainda
que provisoriamente,
em logar que offereça a
devida segurança, até
que se resolva a sua
installação definitiva.
17 agost.. Affonso Costa. Indico que seja a Mesa autorizada a contractar,
mediante concurrencia
publica, com um dos
jornaes de maior circulação desta capital, a
publicação dos debates
da Camara. bem assim
a impressão o tiragem
de projectos e avulsos
etc., ficando os revisores que actualmente
servem na Imprensa
Nacional addidos á Secreitaria para s e r e m
aprqveitados nas vagas
que se de rem de ora
em deaate.
5 nov. João de. Siquei- I. O Corpo Tachygraph ico
ra e outros. e o de Redacção de
_
Debates passa.rã.o a constituir a 5"' secção da
Secretaria da Camara.
II. Para o serviço tachygraphico h ave r á 10
funcciona.rios, escolbidos mediante concurso,
mantidososactuaes com
as graduações e vencimentos que ora teem.
Haverá mais tantos escreventes quanto os tachygraphos, percebendo
cada um delles 2:000$
por a.nno.
III. Para o serviço de redacção de debates hav.erá 1O funccionarios,
escolhidos me d i a n t e
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.Em. 17 de agosto é lida e enviada á Com-

missão de Policia.

E:rn. 5denovembro é lida e enviada á Commissão de Finanças.
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concurso, sendo igualmente m n. n t i d o s os
actuaes, com as respe·
ctivas graduações e ven cimentos.
IV. A Mesa providenciawí. no sentido de serem convo:aientelJlente
installadas para a realização de seu trabalho
os tachygraphos e reda.ctores <le <Lebates.
V. O pessoal acima referido go·ará de toda.s as
vantagens e regalias dos
funccionario~ da Secreta.ria. da Camara dos
Deputados.
10

dez. Gommissão de Reorganiza os serviços da Em. 10 de de- (
p .. Jicia.
Secretaria da Cama.ra zem bro vae a
dos Deputados. da re- imprimir.
dacção do debates e da Em 20 é annuntachygra.phia.
ciada. \L discussão unica,sendo
li da.s diversas
. emendas e um
requerimento
do Sr. Eduardo
Socrates, pe• diodo que seja
ouvida a Commissão de Finanças. F a 1l a m os Srs.
Eduardo Socrates e E s t. a e i o
Coimbra. Em
SPguida é en.
cerrada. a. discussão unica e
adiada a votação at <~ que a
Comm issâo dê
p a 1•e ce r. Em
~O é rejeitado
o requerimento
do Sr. Eduardo
Socrates. Em
21 vae a imprimir o parecer
da Commissão
de Polícia sob
D. 106,de 1909.
1

V i d e andamanto dopa·
recer n. 106,
de 1909. )
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20 julho .José Carlos de Requeiro que seja ouvida El'll 20 de julho
Carvalho.
a Commissão de Saude entra em discusPublica a respeito da que é encerrada
installação ue uma Es- sem debate e, em
cola de Aprendizes Maseg ui d a, aprinbe iros no Pirapóra, proYado.
Alto S. Francicco, no
Estado de Minas Geraes ,
e m vista das informações contidas no relatori o jnnto, do Sr. Capitão do Fragata Francisco Rul'lamnqui de
Moura, :i. respeito da
insalubridade d::i. locali dade, no intuito de
aconselhar o Goveeno a
mandar estudar o assumpto por quem tenha
competencia provada.

23

»

Id em ..•.••... Requeiro que se peçam ao Em 23 de julho
Governo as seguintes vem á Mesa e ó
informações : l ", q uanto
lü .!.o.Em 24 entra
tem readido o imposto em discussão,qne
da taxa judiciaria do é encerrada, sem
Oi tricto Feder:.1.l de.·de debate e adiada
n. sua creação até o fim
a votação. Em 26
de mos . .°2ª , em qua11tu posto a votos é
monta a divida do im- aprovado.
posto <lo industria e Em 27 de a.gosto
rrofissões que se tem vieram a.s infordeixado de cobear e <le- mações.
pendo de acção judi,,
eia.ria, rliscriminados os
exe rcí c ios desde janeiro
de 1904 até dezembro d e
1908. e as datas em que
!'oram remettidos a o
juiz competente os respectiv o procei:;sos .

7 ag ost. Ho:110rio Gurgel Requeremos que a Mesa Elll. 7 de agosto
e outros.
da Camara dos Srs. De- vem á Mesa, e é
putados nomeie uma lido, ficando adia.commissão especial de da a votação. Em
cinc9 membros para or- 9 é approvaga.nizar um projecto de do.
lei de repressão do contrabando nas fronteiras
da. Republica, regula.ndo
outro~im

o prooes o,
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julgamento e penalidade dos que fraudarem
ou tentarem fraudar direitos aduaneiros, introduzindo no consumo,
mercadorias sem o pagamento pré vi ó dos impostos legalmente estalJeLecidos.
14 a gost. Germano Hass- Requeiro qne o projecto E1u. 14 agosto, é
loc!Jer.
n. 67 A, do Sena.do, lida apoiada. e
voltfl á Commissão de posto conjunctaFinanças para dar novo mente em discusp :1recer sobre o mesmo,
sã.o com o projedo pois de solicitadas do elo. Em 18, posto
Governo e por inter- a votos, é remedio do Mioi sterio do jei-tado.
Inte rior a s seguintes informaçõe.:
l. ° Conhece o Governo a !;>
col lecções de arte que
p ·r tenceram a o escriptor Art hur Azevedo?
2. º No que consistem tae.::
collecções ?
3. 0 Trata-se de o bj ecto ~
de a1•te de autores na.ciona.es. de que não possua o Museu Nacional,
a Academia de Bellas
Artes ou qualque r outro estabelccimenr.o publico,ncnhum exempla!',
sendo imprescindivel a
:icquisição dos mesmos ~
3 . º Trata-se de objectos
de ar te de autores estrangeiros,
condições a.cima '?

ªª'

Requeiro mais que o Governo, pelo Ministcrio
do Interior, remetta á
Camara um a relaç.ão
de talhada de todos os
objecto:; offerecidos à
veuda,com a descripção
minuciosa dos mesmos,
seu estado de conservação e a valiados por
peritos nomeados pelo
dito Mioisterio.
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Requeiro igualmente qw ~
o Governo informe si
fui feita a elle alguma
proposta pAlos herdeiros d e Arthur Azevedo,
para. a. v enda de t aes
objecws de a.rt.e e em
q ue t e rmos foi foita tal
proposta.
2 1 agost. Germano Hass- Requeiro que o Governo En1 2 1 de agos to
locher.
inf"ormc a. es ta Comé lido a p oiado e
missão por intermidio _p osto em discusdos respectivos minis- são. Em seguida
t er ios o seguia t e :
e posto a votos
l. 0 Si a em preza M. Buar- e approvaque & Com p. Lloyd do.
Br a zil e iro, na fó nn:t d o
eon tracto celebl'ado com
o mesmo Governo, j ü
completou a sua frota
com todo~ os cuidados
a que ;:;e obrigou ;
2. 0 A quanto m onta. a
somma do fonclo de seg uros para o qual é obrigada a contribuir an·
nua lme nte a referida
empreza;
3. 0 Qual a importancia
do debito da mesma, só
por supprimentos qu e
lhe foram feitos por
intermellio d o Banco do
Brazil, por ordem do
Governo.
..,l'
723 agost. Paulino deSou- Requeiro que p e lo Minis- EID. 2 3 de agos to, E1n 3 de
za.
terio da Fazenda sej a m
vem á Mesa , é setem b r o
p rest adas as seguintes lido, apoiado e v ieram as
informa ções :
posto em disc us- informa l. 0 De que mo<..lo, quanto são. Em 24 posto ções.
â receita. e despeza, foi
a votos é apliquidado o exee•ücio de provado.
1907 '?

2. 0 De que modo, qua nto
á r eceita e despeza, foi
liquid a do o exercicio de
1908 '?
3 . 0 Qual a importancia da renda publica
federal arrecadada n o
primeiro semestre do
corrente ~uno?

·-AU1'0R

-
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Cincinato Bra- Req_ueiro que, por inter- Em 18 de setem- Em 6 de
ga.
medio da Mesa da Com- bro vem á Mesa, ou tu b r o
missão, sejam pedidas é lido, apoiado e vieram as
ao Poder Executivo as posto em dis- informa.seguintes informações: cussão que é en.- ções.
l • 0 Si existe inq uerito po- cerrada sem deliciai dem0ns trando te- bate.-Em seguirem sido praticados ela foi approq_uaesquer actós condu- vado,
e entes t~ perturbações ela
ordem publica, seja attentando-se contra as au
toridades constituídas,
seja contra particulares,
por parte de qualquer
dos membros da Junta
Nacional, composta elos
cidaelãosDrs. José Marcellino de Souza,Alexandre José Barbosa Lima,
João Galeão Carvalhal,
Annibal Teixeira. de
Carvalho e Cincinato
Cezar ela Silva Braga.
(Caso a:ffir'mativo: )
2. 0 Qual o teor das peças
processuaes autoadas.

20

»

José Carlo. de Requeiro que seja remet- E l l l 20 de setemCarvalho.
tido á commissão com- bro vem á Mesa, é
patente para dar pare- lido e enviado á
cer, o projecto n. 203, Cominissão de
dte 1908, que autoriza o Obras Publicas.
Gover.oo,cle accordo com
o Estado de S . Paulo,
a construir a ligação
entre as rêdes ferreas
da Mogyana e Sorocabana, até a estação ele
1tacy.

23

»

Barbosa Lima Propomos que em teste- E l l l 23 ele seteme outros.
munho de profundo pe- bro vem á. Mesa,é
zar pelos lamentaveis lido e approconflictos em que foram vado.
victimados d i v e r s o s
alumnos da.s Faculdades
de Ensino Superior, a
Gamara suspenda a sua
sessão e autorize a Mesa
a n01near uma commissão que em nome da
mesma Camara acompanhe os enterros .
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1 out.

CéLndido Motta Requeremos que, sempre- Ell:l. l de outubro
e Josino de juizo da discu ~s ão, opa- vem à Mesa é lido
Araujo.
recer 82 e . sobre o p ro- eposto conjunctajecto n. 82 13, v á á Com- mente em dismissão de Obras Pu- cussão com o pr oblicas, a fim de q u e jecto e adiada a
est a emitta parecer so- votaçã o. - Em 5
bre as eme ndas que a u- é approvat or izam m odificações na do .
linha d e p erfil da Estra d a de Ferro Central do
Brazil , n o t recho de
Burnier á Central e o
a pparelha mento dessa
via ferrea para um t rafego int enso.

8

José Carlos de Req ueiro que se nomeie Elll. 8 de out ubro
Carvalho.
umu, Commissão Espevem á Mesa · lido
cia l de cinco membros e aJ_:>paova.p ara estuda r e propôr do.
um projecto d e lei que
estabeleça f <J, v ores e
obr igações para navios
estr angeiros de commercio, a vapor ou á
vela. nos p ortos d e mar
e fl. uviaes do Brazil.

>

Duns 11 o e de Requeiro que seja.m man- Elll. l5vem á Mesa
Abranches.
dcLdos publicar n o Diario é lido?e a p1-.roclo Congresso e t ira dos -va do.
em a vulsos, para sere1n
distri buidos a todos os
sen h ores Deputados, os
documentos que envio á
Mesa e que colligi sobre
a Reforma da J ustiça
Militar.

15

19

>

Graccho Cardo- Requeiro que o Governo, E.D'.I. 19 de outubro
so.
tendo em vista o art. 3° vem áMesa é lido,
do projecto n . 167, deste apoiado e encera nno, p ublicado no D ia- r a da a discussão
rio d o Congresso, de 5 e adiada a votado corrente mez, bem ção. - Em 20 é
a ssim a r espectiva ta- approva do.
bella de vencimentos ,
infor me em qua nto importa ram as gratificações addiccionaos por
tempo de serviço, g ratificações de trimestre e
outras a.nalogas que ,
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em virtude daquelle artigo. deixaram de ser
abonadas aos runccionarios attingidos pelo referido projecto.
2 3 out.

Raul Fernan· Requeiro seja solicitado, Ern23deoutubro
des.
por intermedio da Mesa, é lido, apoiado e
cópia integral do pro- posto em discusce~so administrativo do
são.-Emseguida
accordo celebrado entrn é encerrada adiso Governo e a Compa- cussão. - Em 25
nhia Docas d e S at'ttos, êaprovado.
ult imado pelo decreto
de 4 de outubro deste
anno.

25

José Carlos de Requeiro que . e peça ao Ern 25 de outuCarvrlho.
Governo :
bro vem á Mesa,
a ) cópia do rclatorio a~1 re- é lido, apoiado e
sentado pelo capitão de posto em disctlsmar e guerra, Belfort são.-Emseguida
Viei ra, &obre a inspe-: ê encerrada a cliscçã.o que acaba de fazer cus8ão e ap·
aos estabelecimentos o provado.
corpos da. Marinha nos
Estados do Nor te;
b) cópia da uota em separ
rado,do chefe da seccão,
Sr. João Lopes Ferr eira Pinto, dado como
membro da commissão
de reforma de toda a
administração na»al do
Bt·a zil.

»

2 nov. Barbosa Lima. Requeiro que se solicitem Ern l l de novemdo Poder Executivo a s bro vem á, Mesa
seguintes informações : e é lido. Em 13 é
Quantos antorooveis e car- encerrada a disruagens existem em cussão a a dia.da a
serviço, como proprie- votação. Em l 7 é
dade do Estado, nas di- a._pprovado.
versas repa1·tições federaes ou á disposição
de funccional'ios federaes, civis e militar es , na Capital da .Re' publica ~
Quanto custara m esses vehiculos e por que verbJ.
do orçamento ordinario
011 extraordi nario fora m
adquiridos?

OBSERVAÇÕES
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Quanto se despende annua.lmcnte . c m gastos d e
garage e oocheiras, gazolioa. e !'e rragens, motorneir os ou chauf fe i irs,
com o numero dm;ses
em pregados e respectivos vencimentos, e pol'que verba correm taes
despezas 't
12 nov . Ed.

»

))

20

»

565

J. J.

Socra tes . Requeiro sejam req uisita - E1.n. 12 de novemdas informações do Po- bro vem á Mesa.
der Executivo. pelo Mi- -Em 13 é lido e
nisterio da Viação e apoiado.-Em 16
Obras Publicas, sobre a
é encerrada adisexten._:ão da area de t er- cussão e adi a da
. reno.~ a serem adjudica- a. Yota<;ão. -Em
dos á Compa nhia Leo- 17 (> approvado.
p oldin a , com menções - O Sr . Eduardo
uo preço por q ue será Saboya manda á
p ago cada metro qua· Mesa uma decladrado, e si esses ter re- ração de voto.
nos estão ou não a cargo
da superintendencia das
Obras do P orto e si esta
já recebeu propostas ou
uffe rtas p a.ra a cauisição
ou arrendameüto das
mesmas.
))

Hequeiro se peçam informações ao Poder Executivo, por intermedio do Ministerio da Fazenda, sobre o numero
e nomes dos funccionarios federaes addjdos âs
diversas repartições do
Governo, com indica ção daquelles, aproveitados nas ultimas nomeações füitas pa ra orga,nização do Ministerio
da Ag ricultar-a.

Seabra. Requeiro qu e a Mesa da
Camara tiq u e autorizada a convocar se ssões
nocturnas, quando julgar conveniente e necossarias para as discu ssões e votações dos
orçamentos .

12 de novemb1'o vem á Mesa.
-Em 13 é li do e
apoiado .- Em 16
é en cerrada a
discussão e adiada a votação. Em 17 é c.~ pp r o
va.do.

E~m

20 de novembro vem á Mesa,
é lido, a poiado aposto em di!"cussão . -Em 2 l é
approvado .

E~m

i3
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24 nov. Barbosa Lima A Gamara dos Deputados, Eun. 24 de novem-1
e outros.
informada de que, a bro vem á Mesa
pretexto de m anter a é lido e conside-

ordem, pretendeu a policia desta Capital «rev istar» a Deputados e
Senadores, procurando
sujeital-os ao vexame
de se deixarem correr
pn.ra provar que não
traziam armas, condi·
ção que se julgou a aut orida.de no direito de
lhes impor.para consentir que penetrassem no'
edificio do Conselho Municipal, condemna e reprova essa insolita pre·tenção, como subversiva
da letra e elo espiri to do
art. 20 da Constituição
da Republica, e incumbe
á Mesa de adoptar as
providencias immediatas que assegurem o docoro da representação
nacional e desaggra vem
a dignidade do Poder
Legislativo,

rado apoiado pelo
numero ele assignaturas . - E'
annunciada adiscussão que :fica
adiada por ter
pedido a palavra
o Sr. Seabra.O Sr . Barbosa Lim a manda áMesa
um requ erimento
de urgenoia o
qual é regeitado
em votação nomioal, a requerimento do Sr. Seabra, por 95 votos,
contra 36. - Em
25 ora o Sr. Seabra. - Esgotada a
hora do expediente :fica adiada
a discussão. - O
Sr .Barbosa Lima,
pela ordem,apresenta um requerimento de urg~ncia que é r egeitado, em votação nominal,
por 101 votos,
contra 44. - Em
26 ora o Sr. Seabra. -O Sr . Barbosa Lima envia
áMesa um requerimento de urgencia p a r a o
qual pede votação nominal, que
é negada por 89
votos, contra 6 L.
· O requerimento
foi regeitado.-·
27 ora o Sr. <laleão Carvalhal.
-Finda a hora do
expediente, O Sr.
Barbosa Lima envia á Mesa um
requerimento de

l
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urgencia. - Faliam, pela ordem,
os Srs. Seabra,
Cincinato Braga
e Barbosa Lima.
-E' concedida a
urgencia. -Posto
novamente e m
discussão o requerimento, oram os
Srs . Paulino de
Souza, B it h e n
court da Silva Filho e Luiz Domingues.-Em seguida, encerrada. a
discussão e posto
em votação nomina l, a. requeri mentodo Sr. Barbosa Lima, por
100 votos, contra
42 é regeitado.
29 nov. Justiniano
Serpa.

13

d~

Requeiro se solicite do Po- E:in. 29 de novemder Executivo, pelo Mi- br o vem à Mesa
nisterio da Industria, có- e é approvado.
pia do ultimo contracto
celebrado eutre o Governo e o Lloyd Brazileiro.

dez. Barbosa Lima. Requeiro que se requisi- E m 13 de dezem tem do Ministerio da bro vem á Mesa
Fazenda:
e é lido.-Em 15
a ) o r elatorio apresentado
é encerrada adispela commissão presi- cussã o e approdida. pelo Dr. Claudio vado.
da Silva , incumbido do
inquerito da Imprensa
Nacional motivado pelo
1 desfalque dado pelo re·
s p e c ti v o thesoureiro
Amando de Araujo Cintr~ Vidal Junior, devendo esse rela tor io ser
a companhado de t odos
os depoimentos e ma is
documentos que o instr uem ;
b) cópia do relatorio apresentado p elo sub-director do Thesouro Federal Chagas Galvão 1 _
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commissionado para investigar e dnr parecer
sobre irregula ridades
contem poraneas ou anteriores áquelle desfalque;
lc) qual a importancia despendida nos u ltimos
quatro annos, 1905, 19õ6,
l 907 e 1908, com acquisição de machinas para
a Imprensa Nacional,
numero, natureza e
custo dessas machinas,
quantas teem sido vendidas, si em coocurrencía publica ou não,
quanto se tem gasto em
cada um o.aquelles exercicivs pela sub-rubrica
- material - discriminada mente em peças de
panno chagrin, bobinas
de papel de côres. papel
azul pa ra st ereotypia ,
papel sem colla , papel
glacé., mata-borrão, enveloppes forrados de
panno. papel de outras
qualidades e marcas,
particularizando-se par·
cella por parcella os m·tigo s d e consumo e os
instr u m entos de tr abalh o, com os r espectivos

nomes, quantidade e
preço, adquiridos naquelles annos ;
d) qual o s tock dosses arti·
gos e instrumentos existentes actualmente a
cargo da Imprensa Nacional no r espectivo almoxarifado.
16 dez. Justiniano

Serpa

de Requeiro que se requisite .Em 16 de dezemcom urgencia do Poder bro vem á Mesa
Executivo, pelo Minis- e é lido.-0 Sr..
terio da Justiça, cópia Presidente declados accordãos do Supre- ra que o requeno Tribunal,concedendo rimento é de nahabeas-corpus aos mem- tur eza daquelles
bros diplomados do Con- que podem ser
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selho Municipal do Districto Federal.

25

dez. Barbosa Lima. Requeiro que &e solicitem
do Governo, por intermedio do Ministerio da
Marinha:
a) cópia authentica e integral de todos os actos
dos trabalhos, dia por
dia, da commissão que
examinou 4e 20 de novembro a 10 de dezembro, a::i propostas na seg u n d a concur1·enqia
apresentadas para as
obras do dique, caes e
carreira da ilha das Cobras, bem como dos pareceres de cada um dos
commissarios, com os
votos vencidos que tenham sido . formulados
e mais o teor ve1·buni ad
verbum das propostas
sujeitas a exa~e da
mesma comm1ssao e
qu1.1esquer outros documentos que sobre o
assumpto tenham servido nesse exame ;
b) si a Societe Franco Bresilienne, a que se refere
a e:x:plica_ção official publicada no Diario Offi.cial de 14 de dezembro
corrente e cuja proposta
foi tida por mais vantajosa, prestou em seu
proprio nome a necesiaria caução.

AN DA.MEN1'0

feitos em mero
expediente, quer
da
Com missão
quer da. Mesa e
assim independente de votação
do requerimento,
vae solicitar as
informações.

Ern

25 de dezembro vem á Mesa
é lido, apoiado e
posto em discussão. - Ninguem
pedindo a. pala.vr<L é encerrada
adiscussão eadiada a. votação.
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l 19 abril Dos, cinco ..... Considera legalme nte El'll

diplomados os
D e p u t a d os coostantes da lista que
apresenta e enumera os diplomas
que não se acham
nas condicçõe .~ legaes .

2 23

3 »

4 »

>

»

»

5ª Com missão. Reconhece Deputados
pelo 2° di.stricto de
Minas Gera.es os
r.andidatos : Sr s.
Duarte ele Abreu,
José Monteiro Ribeiro
.Junqueira,
Carlos P eixo~o de
Mello Filho, João
Penido e Astolpho
Dutra Nicacio.
l"

»

»

»

19 de Esta Commissão
abrilésubnomeada na primettido a.
meira sessão prevotos e
paratoria, com
appropõe-se dos Srs.
vado.
Galeão
Carvalhal, Bu8no de
Paiva, Julio de
Mello, Barbosa
Lima e Gonçalo
E:rn 23 de
Souto.- Em se
abril vae a
g ui<.la á approimprimir .
vação deste pa·
-Em 24,
r ecer, o Sr. Prep osto avo- sidente faz o sor
tos, foiap· teio das cinco
prova - commissões veri·
do.
ficadoras que ficar::tm assim constituidas : P ar a

Reconhece Deputados El'.11 23 de
pelo Estado do Ma- abril a imranhão os candida- primir. tos diplomados: Sr:.:!. Em 24, posManoel Be rnardino to a votos,
dc.t Costa Rodri g ues,
f'oi a p Francisco da Cunha prova Machado,
Aggrido.
pino de Azevedo,
Luiz Antonio Do
mingue». da Silva,
.João Dunshee de
Abranches Moura,
Christin o Cruz e
Henrique C o e 1 h o
Netto.
Reconhece Deputados E:n.1 23 de
pelo Estado do Rio
abril vae a
Grande elo Norte o~ imprimir .
candidatos diplo- Em 24,
mados: Srs . Eloy posto avoCa.striciano de Sou- tos, foi ap
za, Se1•gio Paes prova. Barreto,
Juvenal do.
Lamartine de Faria
e João Lindolpho
Gamara.
Reconhece Deputados Ei:n. 23 de
pelo Estado dc.t Pa- a bril vae a

a 1ª Commis:;ão :

Evaristo do Amar a 1,
Hermene
gildo de Moraes,
Francisco
Por tella, José Be
zerra e Araujo
Pinheiro:-Para
a 2" Comrnissão :

-Leovegildo Filg ueiras,
Rodolpho
Mirandal
Antonio Nogueira, Angelo Pinheiro Machado,
Celso Bay ma ; Para a 3a Com.Euclimissii.O: -

des Barroso, Do·
mingas Gonçalves, Eduardo S<Lboya, Seraphico
da Nobregi.L e
Raymundo
Mi
randa ;- Para a
4a. Commissão:

Alaor Prata,João
Mangabeira, As
tolpho D u tr a,
Bernardo Monteiro e Pereira
Braga ;-Para a
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rahyba. os candidatos diplomados: Srs.
Francisco Seraphico da Nobrega, Manoel Tavares Cavalcante, Prudencio Cotegipe Milanez, Francisco Camillo de Hollanda e
Antonio Simeão dos
Sa ntos Leal.

ANDAMENTO

imprimir.
- Em 24,
posto a vo
tos,foiap
provado.

6 23 abril. 2ª Commissão. Reconhece Deputados .EJD. 23 de
pelo 1° districto do
abril vae a
Estado de Pernamimprimir.
buco os candidatos
- Em 24,
diplomados: S r s _ pos t o a.
Affonso Gonç~lvos
votos, foi
Fer1•ei.ra. Cost:\, Esappromera.lclino Olympio
vado_
de Torres Bandeira,
Francisco Ferreira.
de Sá, Antonio Alves Pereir;L de Lyra, João Vieira de
Aranjo o Adolpho
Simões Barbosa.
»
oconhece Deputados El'.ll 23 de
7 »
»
pelo 2° districto do
abril vae a
Estado do Pcrnamimprimir .
buco os candidatos
- Em 24,
diplomados:
S1·s.
p 0 s to a
Estacio de Albu votos, foi
querc1ue Coiml:ra.
a1:>pro.1nlio de Mello, .Jos6
Yado.
Marcellino da Ros;t
e Silva., Leopoldo
Mari;:iho do Paula
Lins, Joaquim José
de Faria Neves Sobrinho e José Rufino Bezerra Cavalcanti.
Reconhece Deputados ED'.I. 23 de
8 »
»
»
pelo 3° districto do
abril vae a
Estado de Pernam- imprimir.
buco os candidatos -Em 24,
diplomados : Srs.
posto a
Pedro José de Olivotos, foi
veira Pernambuco, a p pro-

a.do •
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5ª Conimissão: Monteiro Lopes,
Altino Arantese
Plínio Costa
Adolpho Gordo:
-Para a 6ª Commissão: -Eloy de
Souza,
Juvenal
Lamartine, José
Bento Nogueira,
Torqua.to Rosa
Moreira e Alei ndo Guanabara.
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1

- ---Domingos de Souza
L e ã. o Gonçalves,
.José de Medeiros
e Albuquerque, Arthur Orlando da
Silva e .João de Siqueira Cavalcante.
9 23 abril. 2ª Commissã.o

10 »

»

11

»

))

»

»

Reconhece Deputados ,Em 23 de abril
pelg Estado de Alavaea imprimir.
gôas os candida-Em 24, posto a
tos d ip 1 ornados :
votos, foi apSes . João Francisco
provado.
1le Novaes Paes
Barreto, Mano e l
Samp:.i.io Marques ,
Euzebio Franci s e o
de Andrade. Natalicio Carnbni.m de
Vasconccllos, F;pa- minoodas !Iypprilito Geacinrlo
e
Ra.vmundo Pont,es
do ·Miranda .
Reconhece Deputrtdos Eil'.L 23 ele ahril
pelo Estado de Servae a imprimir.
gipe os candi·datos
-Em 24, posto a
diplomados: 13 r s.
votos, foi ap, Pedro Rod1·;g-ucs da
J:>rovado .
Costa Daria .. Gumercindo de Araujo
B e s s a,, Jo-viniano
J oa,q uim do Carva1ho e Antoni,o Pedro
da Silva Marques.
Recon bece Deputados l3J:1n 23 de abril
pelo 1º clistricto do
vae a imprimir.
Estado da. Bahi::t os Em 24, foi apSrs. Antonio Calprovado.
mou du Pin e Almeida. José Joaquim Seabra, Pedro
Francisco
Rodri.,..
gues do Lago, Leovigildo Filgueiras
e Francisco Luiz da
Costa Drummond.

»

Reconhece Deputados Eil'.L 2;3 abril vae
pelo l 0 districto de a imprimil'. S. Paulo oscandida- Em 24, appro'
tos d.iplom dee: BJ?fü vaido •
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João Galeão Carva
lhal, José Cardoso
de Almeida, Francisco Ferreira Braga, Candido Nazianzeno Nogueira da
Motta e
Jesuino
Ubaldo Card oso de
Mello.

13 23 abril 4"' commissão

Reconhece deputados ·Em 23 de abril
os candidatos diplovae a imprimir.
mados pelo 2° dis ·- -Em 24 posto a
t1•icio de S. Paulo:
votos foi apos Srs. Eloy de Mi- prova::I.o.
rat1da Chaves, Paulod1 ~ MoraesHarros,
Joaq_ uim Augusto
de Ba rrosPenteado,
Cincil lato Casar da
Silval:3raga, Alvar11
Augus\~O da Si! va
Carvallw e Alberto
Sarmeff.to.

14 ))

»

»

»

Reconhece deputados E1n. 23 de abril a
pelo 3° dWtricto de
~mprimir. - Em
S . Paulo os candi24 a1::>provadatos dipI.omados :
do.
Srs. Adolpb o Affonso da Silva Gordo,
Altino Aram~es Marques, Arthnr PalmeirJ. Ri pper, Rudol p ho Nogueira da
Rocha Miranda e
José Manoel Lobo.

15

»

»

»

Reconhece deputados EJD. 23 de abril a
pelo 4° districto de
imprimir. - Em
S. Paulo os candi·
24 a pprovatlo.
datos diplomados :
Srs. José Valais de
C:i.stro, Francisco de
P a u l a Rodrigues
Alves Filho, Arnolpho Rodrigues de
Azevedo, Francisco
Marcondes Romeiro
e Antonio José da
Costa Junior.

))
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16 23 abril. 50. commissão. Reconhece deputados E.1n. 23 rle abril a
pelo 1° districto de
imprimír. - Em
Minas Geraes os 24 approvado.
candidatos diplomados: Srs. Sabiuo
Barroso .Junior, Bernardo Pinto Moote ir o, Francisco
Luiz da Veiga, .Se1
llastião Gonçalves
Mascarenhas , Domingas Moreira
Pen na e Augustu
Viauna de Castello.
17

»

l)

»

»

'

Rec onhece deputados Em 23 <le abril a
imprimir. - Em
pelo 3° districto de
24 approvaMinas Gerael'> o:;
do.
candidatos diplomados : Sr'" . .lo ~é Boniracio de Andrade
e Silva, João Luiz
de Campos, Henrique de Magalhães
Salles e João Pandiá. Calogeras .

18 »

»

»

:.

Reconhece deputados E:in. 23 de abril a
imprimir. - Em
pelo 6° distr·icto de
24 approvaMinas Geraes os
do.
candidatos diplomados : Srs. O!egario
Dias Maciel, Antonio Garcia Adjuto,
Rodolpho Gustavo
da Paixão, Afranio
de Mello Franco,
Alaor Prates Soares ;e polo 7° districto do mesmo Estado os Srs . Honora to
José Alves, Manoel
Fulgencio Al v1as Pereira, Epaminondas
Esteves Ottoni, Lindolpbo Caetano de
Souza e Silva e José
Bento Nogueira.

19 >

»

»

»

Reconhece deputados En1 23 de abril a
pelo 4° districto de imprimir. - Em
Minas Geraes os 24 approvacandidatos diploma· do.
dos: Srs. Alvaro ,

l
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Augusto de Andrade Botelho, Anthero
de Andrade Botelho,
Francisco Bressane
de Azevedo. Anto1üo A:ffonso Lamonnier Godofredo e
.Joaquim Domingues
Leite d.e Castro.

'

2 O 24 abril 5a commissão

Reconhece deputados Eill 24 de abril a
impi·imir. - Em
pelo 5° districto de
25 app:rovaMinas Geraes os
candida tos diplomado.
dos: Srs . José Carn eiro de Rezende,
Delpbim Moreira da
Costa Ribeiro,
Francisco Alvaro
Bueno de Paiva,
Christian o Pereira
Bra.z1l e Josino de
Alcantara Araujo.

21 »

»

6ª

»

Reconhece deputados Eill 24 d e abril a
pelo 1° districto do
imprimir. - Em
E ~t ado do Rio Gran25 a pp:rova·
de do Sul os ca ndielo .
di1tos dip lomados:
Srs. João Vespucio
de Abreu e Silva .
Diogo Fernandes Alvares Fortuna, Luiz
Soares dos Santo:; ,
Manoel de Campus
Ca1·tier, José Cai-los
de Carvalho o Evar isto Teixeira do
Amaral .

2 .2

»

»

»

Reconhece deputados E1n 24 de abri l a
pel o 2° dist1·icto do
imprimir. - Em
b;stado do Rio Gr ao- 25 approva.de do Sul os ·can clielo .
d atos diplomados :
Srs. Rivadavia da
Cu11ba Corrêc.1., G131•mano I-Iasslochel',
José Thomaz Na bu·
co de Gouvêa., Ilomero Baptista e
Francisco .Antunes
Maciel.

»

!

.
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24 »

»

25 27

»

2G 28

»

27 »

»

»

»
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Reconhece deputados E IU. 24 de a br il a
pelo 3" distr icto do
imprimir. -- Em
Es t a do do Rio Grau 25 approvad e do Sul os candido .
datos diplomados :
Srs . Alexandre Cassiano do Nascimento, J oão A bbott., Angelo Gomes P i nheir o Mac hado , Domingos Pinto de Fig u eiredo Ma scaren llas e P e dro Gonçalves Moacy r .

»

Reconhece . deputados Elll. 24 de a bril a
pelo Estado de Sanimprimir . - Em
ta Cat har ina os can- 25 approv a d ida t os d iplomados:
do .
Sr s . Ce lso Bayma,
Henr iqu e de Almeida Va lga , Vida! José d e Oii ve ira Ram os e Victor in o de
P aul a R a,mos .

»

Re con hece de putados E n.1 27 de a bril a
p elo 3° districto da
i m prim ir. - Em
Ba hia : os Srs. Drs.
28, a r eq uerimen.Tosé Ignacio da Silto de urgenc1a do
va. Joaquim
de
Sr. Le o v i g i 1 do
Aguiar Costa Pinto,
F ilgueira s, foram
Plínio de Maga llüies a p p r o v ac os ta, Antonio da
d a s as concluCosta P into Dantas
sões do p ar e cer.
e José J oaquim da
P a lma ; com u m a
emenda do Sr . Pedr o Lago.

»

Reconhece dep u tados Eu1. 28 de a b1·il a
pelo 2° districto do
i m primir. - Em
Di:;tricto Federal os 29, a req_uerimenSrs . Honorio Gurto do Sr. Calogeg el, Raul Capello r as, foram a pBa.rr oso, Raymundo i=>r ovadas as
P enn afurt Caldas e
coucl usões d o p a A lciado Gmma ba r a . :recer.

»

R eco 11he ce depu&ados E m 28 de abril a
.Esfa<J.\>
do
impri m ir. - E m
p elo
Am azon a s os cau- 29,a requerimendidatos
d i p 1o to do Sr . Ca~oge
m a d os : Srs. An- r a s, fora m ap-
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tonio Nognoira. Antonio Monteiro de
Sonza, Henrique
Ferreira P enna de
Azevedo e A.urelio
.Amorim.

1.>rovadas as

conclusões do parecer .

28 28 abril 3"' commissão

Reconhece Deputa.dos Eni 28 de a.bril a
pelo Estado do Espiimprimir . - Em
rito Santo os Srs .
29,a i·equerimenTorquato Rosa Mo to do Sr. Calogereira e Bernardo ras, foram apHorta de Araujo.
provadas as
conclusões do pa.recer.

29 30

»

»

Reconhece Deputados Em. 30 de abril a
pelo l" districto do imprimir. - Em
Districto Federal os
1 de maio foi
Srs.Irineude Mello approvaclo.
Machado, Franci co
Joa q uim Bittencourt da Silva Filho, José Joaquim da
Costa Pereira Br a ga, Man oel da Motta
Monteiro Lopes e
Alexandre JoséBu.rbosa Lima.

30 »

»

»

»

Reconhece Deputados Em 30 de ab1·il a
pelo Estado do E piimprimir. - Em
rito Santo os Srs.
1 de maio
foi
Alpbeu Monjardim
a.pprovado
de Andrade e Almeida e Gal<lino
Teixeira Lins d e
Ba.rros Lorêto.

»

»

Reconhece Deputados Em. 30 de abril a
pelo 4° districto do
imprimir. - Em
Estado da Bahia os
1 de maio foram
Srs. Pedro Mariani,
a p p r o v a.Aristides de Souza. das as concluS pino la, t~lpidio sões do parecer.
Mesquita., Antonio
Rodrigues de Lima.
e Pedro Leã.o Velloso. com emenda
do Sr. Pedro Lago.

»

Reconhece Deputados Em 30 de abril a
pelo Estado do Pa- imprimir. - Em
raná os Srs. Ma1 de maio foram

31

»

32

»
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noe Corrêa Defreitas, Antonio A ugusto do Carvalho Chaves , Bento José LanrnnhaLins e Ca rlos
Cav:dcante de Albuquerque.
33 30 abril 6" commissão

ANDAllIEN'l'O

app:rovadas as conclu~ões do parecer.

Ro conhece Deputados Ein 1 de rµaio a
pelo Esta.do de Matimprimir. - Em
to Grosso os Srs.
11 é en cerrada a
GenerosoPaes Leme
discussão e ,,diade SouzaPonce,José da a votação.Antonio Murtinho,
Em26, posto a. voJoaquimAntonio da
tos, foi approCosta Marques e
vado.
Luiz Adolpho Corrêa da Costa.

34 1 maio 3ª

»

Reconhece Deputados Ell1 1 de m aio a
lJelo 2° districto do
imprimir.- Em
Districto Federal o
11 é encerrada a.
Sr . .T oão de Bulhões
discussão e adiaM a t to s Marcial;
da a votação.com emenda d o Sr.
Em 26, posto a voAlcindo Guanabara.
tos, foi app:ro ·
vado.

35 »

»

»

Reconhace Deputados Ein. 1 de maio a
pelo 2° üistricto do
imprimir.-Em 2
Estado da Bahia os
foram approSrs. Manoel Ubaldi· vadas as conno Nascimento de
clusões do pareAssis, João Manga·
cer.
b eira, J os é Maria
Tourinho e Bernardo José Jarnbeiro.

36 2

~

»

i\pprova as e leições E:rn 2 de maio a
procedidas nos dous
imprimir.- Em
districtos do Estado
3, approvado Cearc.l e reconhedo.
c e Deputados o s
Sr s.
vValdemiro
:Moreira. Domingos
Sergio de Saboya e
:Silva, Eduardo Thom é de Saboya, .João
Cordeiro, José Frei1·e Bezerri.l Fonten e 11 e, Maurício
Graccllo
Cardoso,
Gonçalo de Almeida
Souto, João Lopes

»
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Ferreira Filho, Frederico Augusto Bor,
ges e Euclides Barroso.
37 2 maio 1ª commissão Approva as eleições Elll. 2 de maio a
procedidas no Esta- imprimir. - Em
do do Pará. e pro· 3, posto a votos,
clama Deputados os foi a p p r oSrs, Geminiano de v a d o
Lyr.:.i. Castro, Antonio Passos de Miranda Filho, Justiniano de Serpa e
João Hosanah de
Oliveira..
))

39 4

))

40 6

))

lª

41 10

»

5"

42 12

»

l"'

Reconhece Deputados Elll. 2 de maio a
pelo 2° districto da imprimir.-Em 3
Bahia os Srs. Pedro foram approVicente Vianna e vadas as conA~fredo Ruy Barclusões do parebosa, com emenda cer, ficando prejudicada a emenda.
do Sr. Pedro Lago.

>

Reconhece Deputados E.11.'.l. 4 de maio vai
pelo Esta d o de a imprimir.-Em
Goyaz os Srs. Her11 é encerrada a
menegildo Lopes de discussão e adiada
Mora e s, Eduardo a votação . - Em
Art)l ur Socrates, 24 é approMarcello Francisco vada a primeida Silva e Antonio ra conclusão do
Ramos Caiado.
voto em separado
d o Sr. Alcindo
Guanabara.
Reconhece Deputados Ein 6 de maio a
pelo Estado do Pará imprimir. - Em
os Srs.Rogerio Cor- 8 a requerimento
rêa d e Miranda, do Sr. Justiniano
Deoclecio Marinho Serpa foram aptle Campos e Anto- provadas as
nio Felinto de Souza conclusões do pa·
Bastos.
recer.

»

Reconhece Deputados E.11.'.l. 1O de maio a
pelo 2º districto do imprimir. - Em
Estado de Minas Ge- 24, posto a votos,
raes o candidato di- foí approvaplomauo Sr . Arthur da a 2" eo ncluda Silva Bernardes. são do parecer.
Reconhece Deputados Elll. 12 de maio a
pelo Esta d o do imprimir. - Em

2H _.
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Piauhy os Srs. Joaquim Ribeiro Gonçalves, Alvaro Teixeira de Souza Mendes, João Henrique
de Souza Gayoso e
Almeida e Joaquim
Antonio Cruz.

ANDAMENTO

24, posto a votos,
foi approvado.

43 25 maio 4"" commissão Reconhece deputado ED1 25 de maio
pelo l 0 districto de
a imprimir. Em

S. Paulo o Dr. Carlos Augusto Garcia
Ferreira, annullado o diploma expedido ao Dr. João Nogueira Jaguaribe,
com emenda do Sr.
Candido Motta.

44 >

»

»

»

26,arequerimento do Sr. JoséBezerra, foi posto
em discussão o
parecer que ficou encerrado e é
adiada a votação.
-Em 29, posta a
votos a l "' conclusão, foi a.pp :r ova. d a,
ficando annullado o diploma expedido ao S r .
João Nogueira Jaguaribe.

• Reconhece Deputados EID. 25 de maio a
pelo 3° districto do imprimir. - Em
Estado do Rio de Ja- 27 é en cerrada
neiro os Drs. Frana discussão e ancisco Chaves de Oli- nunciada a votaveira Botelho, João ção. A requeri~
·c ar l o s Teixeira mento de urgenBrandão, Raul Fer- eia do Sr. Duarte
nandes, Henrique de Abreu para
Borges Monteiro e ser discutido e vo. Paulino JoséSoa,res tado o parecer44,
de S o u z a , com pede em seguida
emendas: a l"" dos para que se conSrs. Duarte de sulte a casa se
A b r e u e Jesuino concede preferenCardoso reconhe-- eia na votação
ceodo os candidatos pa.ra <.t emenda
FranciscoChaves de que apresenta a
Oliveira Botelho,
qual foi approJoão Carlos Teixeira vada por 73 votos
Br·andão, Raul Fer- contra54.-Posta
nandes, Paulino a votos a primeira
José Soares de Souza e o nc 1 u sã o da
e Sebastião Eurico emenda, votaram
Gonçalves ele La.cer- a favor 66 e cond a; a 2ª do Sr.
tra37; total 103.
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Não h a vendo numero, procede-se
a chamada, e
se verifica acharem-se presentes
109 Srs. Deputados , p elo que se
prosegue na vot ação. Ora o Sr.
Seabra. - Posta
a votos a 2ª conclusão da emenda,
esta foi approvada por 78 votos.
-O Sr. Palmeira
Ripper requer
verificação devotação, não sendo
attendido. O Sr.
Eduardo Socrates
renova o requerimento do Sr.
Ripper. Procedendo-se a verificação, reconhece-se terem votado a favor 78
Srs. Deputados e
contra 26; total
104. Não havendo numero, procede-se a chamada. Responderam
113 Srs. Deputados. Proseguese a votação. Ora
o Sr. João Mangabeira. Em seguidafoisuspensa
a sessão. Reaberta., continua com
a palavra o Sr.
João
Mangabeira. Votaram a
favor da 2ª conclusão 78 e contra, 26, sendo 8
a direita e 18 a
esquerda; total
104. - Não ha
• nume ro . ~ Oram os Srs. Duarte de A b r e u
e Jesuino Ca.r-

Francisco Bittencout Filho reconhecrmdo os candidatos
Dr. Ildefonso Brant
de Bulhões Carvalho, coronel Eugenio Augusto Aritta
Lapa Pinto e Drs.
Henrique Borges
Monteiro, Pa.ulino
José Soares de Souza e João Carlos
Teixeira Brandão.
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45 2·3 maio 5" commissão

ANDAMENTO

d os o . - Prosegue-se na votação da 2" conclusão da emenda, votando
a favor a direita
30 Deputados, a
esquerda 4 6; total
76. Foi approvada.. - 0 Sr. So·
crates requer verificação de votação. -Verificada,
não houve numero , proseguese nasvotações.Em28,proseguindo-se na votação
da2ª conclusãoda
emenda. esta foi
regeitada. - Em
29 é approvada a
conclusão do parecer, reconhe·
cendo Deputados
os Srs. Oliveira
Botelho, Teixeira
Br::tndão, R a u l
Fernandes, · Henq ue Borges e
Paulino de Souza.
Reconhece Deputado Ell'.I. 26 de maio
pelo 3° districto de
vae a imprimir.
Minas Geraes o Sr.
- Em 29 o Sr.
Joaquim Furtado de Calogeras requer
de Menezes, c o m
preferencia para
emenda dos Srs. Caa sua emenda.
logeras e outros re- Sendoannunciada
conhecendo o can
a votação da l"
didato Sr. Landul-· conclusão, oram
p h o Machado de
os Srs. A 1 t i n o
Magalhães.
Arantes, Caloger as , Palmejra
Ripper e José
Bonifacio. Procedida. a. votação da
1a conclusão da
emenda do Sr.
Calogeras, esta
foi ap1:>rovada, concluindo
pelo reconhecimento do Sr. Lan-
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dulpho Machado de Maga lhães.

46 26 maio 4ª commissão Reconhece Deputados E:ni 26 de maio (Vide parecer
pelo 1° districto do vae a imprimir.
46 A.)
Estado do Rio de -Em 29, em visJaneiro os candida- t a da deliberação
tos:José Pereira Ro- da Gamara, v olta
drigues Porto Soo par ecer á Combrinho, Balth azar missão r e s p e Bernardino B a p ctiva.
tista Pereira, Antonio Pinheiro Lobo
de J\Ienezes Jurumenha, Car los Josr•
de Araujo Pinheiro,
João Baptista Pereira dos Santos e
E rico Marinho da
Gama Coelh o; com
emendas: l ª, reconhecendo os candidatos João Bapti.sta
Pereira dos Santos,
Erico Mal'inho d a
Gama Coelho, Antonio Pinheiro de Menezes Lobo Jurume nha, Francisco Luiz
Tavar es , a lmirante
José de Araujo Pinheiro e Mario da
Silveira Vianna;
2ª, reconhecendo os
candidatos Balthazar Bernardino Baptista Pereira, Modesto Alves P ereira
de Mello, Erico Marinho da Gama Coelho, José Rodrigues
Pereira Porto Sobrinho, almirante
Carlos José d e
Araujo Pinheiro e
João Baptista Pereira dos Santos;
3", João Baptista
Pe:teira dos Santos,
Antonio Pinheiro
Lobo de Menezes
Jurumenha, Fran cisco Luiz Ta vares,

215
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almirante Carlo s
José de Araujo Pinheiro, Mario da
Silveira Vianna e
LuizCarlosFróes da
Cruz.
47 27 maio 4a. commissão Reconhece De putados Em. 27 de maio
pelo 2° districto do v-ae a imprimir.
Estado do Rio de - Em 29 s ã o
Janeil'o: os Srs. Be- successivament~
nedicto Gonçalves postas em v-otaPereiraNunes,Raul ção e approd e Moraos Veiga,
va.das as con·
Francisco Portella, clusões do pareAnnibal Teixeira de cer 47, reconhede Carvalho, Carlos cendo os Srs. Bede F a ria Souto e nedicto Gonça.1Luiz Barreto Murat, ves Perefra Nucom emendas: 1ª,do nes, Raul Veiga,
Sr. Nabuco de GouFrancisco Por vêa e outros, recotella, Annibal de
nhecendo os candi- Carvalho, Carlos
datos Raul de Mo- de Faria Souto e
r aes Veiga. Bene- Luiz Barreto Mudicto Gonçalves Pe- rat.
r eira Nunes, João
Alves de Mattos Pitombo,
Francisco
Portella, Manoel R odrigues Peixot,o, e
Luiz Murat; 2ª, do
Sr. Bittencourt Filho, reconhecendo os
candidatosSrs.Francisco Portella, Julio
Maximiano Olivier,
Carlos de Faria Souto, Anoibal T e i xeira de Carvalho,
Luiz Barreto Murat
e Benedicto Gonçalves Pereira Nunes;
3e., do Sr. Leite de
Castro, reconhecendo os Srs. Raul
de Moraes Veiga,
Benedicto Gonçalves Pereira Nunes,
Manoel Temistocles
de Almeida, Manoel
Rodrigues Peixoto,
Luiz Barreto Murat
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e Francisco P o r -·
tella .
46 3 1 ma.io 4" Commissão Rectificação feita ao Elll 3 1 de maio
parecer 46 , do corvae a imprimir.
A
rente annc, que re· -Em 1 de junho
conhece os lJeputafoi a pprovatados pelo l 0 tlisda a. 2ª parte
tricto do Estado do
da 3ª conclusão,
Rio de Janeiro, com
rec oohecendo os
ern.enrlas novas dos
Srs ..Jurumenba,
Srs. Candido Motta.
.João Baptista,
e P a lmeira Ripper.
Porto Sobrinho,
Balthazar B e r nardino, E ri e o
Coelho e Araujo
Pinheiro .
48

5 junho Policia ...... . Opina no sentido de Ell'.l. 5 de junho a.
ser approvada a
imprimir. - Em
i ndicaçãu dos Srs .
2 5 é encerrada a

GermaooHass locher
e Irineu Machado,
para que seja mo dHicacla a l ª parte
elo paragrapho uni- 1
co do art . 13 do
Regimento In terno,
com emenda do Sr.
E ·luardo Saboya.

<liscusi:ão unica e
adiada ê;L votação.
- Em 26, posta
a votos , é ap provada , li c a nelo prejudica·
da a emenda offerecida pelo Sr .
Eduardo Saboya.

49 23

»

Peti ções e Po- Concede licença por Em 2 .~ de junho
quatro (4) mezesao
vae a. imprimir.
deres.
Sr. Deputado La.- · -Em 27 é encer
mounier Godofredo .
rada a. discm:!são
e adiada a votação. -Em seguida(! posto a votos
e approvado em discussão
unica.

50 »

»

Idem ......... Concede li cen ça por Eu1. 23 de junho
30 dias ;10 Se. Dev;i,e a imprimir.
put.ado Esta cio -Em ~7 é ai:> Coi mbra.
provado.

51 25

»

Finanç::-.s ...... Indefere a pc-il.içã.o em ] 'i::m 25 de junho
que Joã.o Chrysan to
v;i,e a imprimir.
Cidade de Araujo,
- Em 30 é encersecretario da Ca· rada a discussão
pitania do Porto de e adiada a vota.
Santa
Catharina, ção .-Em rn de
requer pag amento julho é ap1:>rot.lo d i:tfercuç:;, de
va,<lo.
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vencimento e a.po-·
sentadoria do cargo
que exerce.
52 3 julho Policia . .... , .. Julga que deve ser Em 3 de julho a

acceita, com a modificação que propõe, a emenda á
ind1cação que eleva.
a 11 o numero de
membros da Commissão de Constituição e .Justiça e determina que principiem a 1 hora da
tarde as sessões da
Camara.

imprimir. - Em
julho foi
a.pprovada a primeira parte e em
20 de julho foi
25 de

approvada

a segunda.

53 22

»

Finanças . .... . Indefere a petição em Em. 22 de julho
que o bispo de vae a im.p:riGoyaz pede lhe seja :n:i.ir.
entregue o pred10
em que funccionou
o Seminario Epis copal na Ci.1.pital
claquelle
Estado,
com parecer no
mesmo sentido da
Commissã o de Finanças.

54 30

»

Mn.rinha
Guerra.

o Indefere o requeri- Ein 30 de julho
mento em que Bel- vae a. iJ:nprila.rmino Duarte,
:a:nir.
ex-professor do extincto Arsenal de
Guerra de Pernam buco, pede sua disponi b iliclade.
1 o requeri- En1 3 de agosto
mento em que a
vae a. i:JnpriCamara Municipal mir.
de S. Luiz de Parahy tinga, Estado
de S. Paulo, solicita a creação de
li
uma estação telegraphica na mesma cidade.

55 3 agosto Finanç:1s ... . . . Indefere

56 »

))

Idem.·. . . . . . . . . Indefere o requeri- EID. 3 de agosto a
monto em que o imprimir. - · Em
escrevente do Hos - 1 de setembro é

-
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pi tal c e n t i· a l da
Marinha, Octavio
Sant'Anna pede augmento de vencimentos.

ANDAMENTO

'

OBSERV AÇÕES

encerrada a ·discussão e adiada
a votação.- Em

9 é approvado em discussão

unica.

57 3 agosto Finanças ....•. Indefere o requeri- El'.ll. 3 de agosto a
mento em que Ro- imprimir.-Em 6
que Gonçalves Fer(~
encerrada a
nandes, escrevente di scussão e adiitda secretaria do
da. a votação.- ·
Hospital Central ela
Em 1° de seMarinha, pede autembro é apgmento de v enciprovado em
mentos.
discussão unica.

58 9

»

Petições e Po- Concede a licença so- E:rn. 9 de a gosto a
deres.
licitada pelo Depu- imprimir. - Em
ta.do João Henri11 é encerrada e
que de Souza Gayadiada a votação.
oso e Almendra ,
-Em 12 é apafim de dei xar de provado.
comparecer ás sessões durante o corrente anno.

59 »

»

Idem . . . . . . . . . . Concede tres mezes .E:iu 9 de agosto a
de licença ao De- imprimir. - Em
putado
Henrique
17 é encerrada e
Salles.
adiada a votação . -Em seguida, posto a votos,

foi approva·
do.

60 »

»

Idem ..•... . ... Concede licença de En:J. 9 de agosto a
quatro · mezes ao imprimir. - Em
Sr . Deputado An11 é encerrada e
toro Botelho.
adiada a votaçã.o. -Em seguida é approvado.

61 »

»

Idem . . . . • . . . . Concede licença de Em 9 de agosto
um anuo ao Sr. De- vae a imprimir.
putado Hermene- -Em 11 é encergildo de Moraes.
rada a discussão
e adiada a vota·
ção. Em seguída é
approvado

-
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62 9 agosto Finanças ..... . Indefere a petição em EID. 9 de agosto a
que Vicente Jorge iinp:riini:r .
de Souza Sobrinho,
agente da estação
da Estrada de Ferro de Sobral, requer aposentadoria
a que se julga com
direito.
63 16

»

Idem .. .. .. ... Julga não haver que E m 16 de agost o
deferir sobre o r e- a iID.prim.ir.
que rimento em que
J . A . P. de Magalhães Castro pede
seja dado a, odamento ao proj ecto numero 240, de 1902.

64 20

~

Petições e Po- Concede licença para E :rn 20 de agosto
deres. .... ..
se ausentar do paiz a imprimir. ao Deputado Sabino Em 24 ó encerraBarroso Junior.
el a. a discussão
. unica.- Em 25 é
app:rovaclo

65 ))

))

Idem .. ....... Concede licença por En1 20 de agosto
tres m ezes ao lJe- a imprimir. putado pelo Estado Em 24 é encerra.de S. P aulo Adolda a discussão
pho A:ffonsoda Silva unica.-Em 25 é
Gordo.
é app:rovad o .

66 30

»

1"· Commissão. Reconhece

deputado Em 30 de agos to
pelo Estado do Pia- v ae a imprimir.
uhy o candidato - Em 31, a rediplomado Sr. José querimento do Sr.
Felix Alves Pa- Homero Baptista,
checo.
foi posto a votos
e approva-

o referido
p a Fecer .

d o

67 »

Finanças ..... . Indefere o requeri- Ell). 30 de agosto
m ento em que Dona vae a iID.p:riOlga de Argollo Fer- mi:r.
rão , :filha do capitão reformado do
Exercito Eu ze b i o
Gomes de Argollo
Ferrão, pede a reversão, em seu favor, da pensão de

OBSERYAÇÕES

-

COMl\lISSÃO

220 -

ASSUM PTO

ANDAMENTO

50$ mensaes q1!e
percebia sua mae
D. Virg ilina de Argollo Ferrão.
68 30 agosto Finanças ...... Indefere o requeri· Eni 30 de agosto
mento em que Car- vae a imprilos Arantes Ramos,
inir.
conferente de terceira classe da Estrada de Ferro Central do Brazil pede
seis mczes de licença, com todos os
vencimentos, para
t r a t a m e n to de
s ua saude.
69

3 set.

70 »

»

71

»

»

2ª Corn missã o

Approva a eleição Em 3 de setemprocedida a 30 d e
bro vae a impri·
jnlho no 1° districto
mir. - Em 9, a
do Estado de P er- requerimento de
nambuco e proclaurgencia do Sr.
ma D e p u t <t d o o Julio de Mello, é
Dr. Anníbal Freire o parecer apFonseca.
l=> r o v a d o.
Em seguida prestoucompromisso
e tomou
assento.
\
Finanças ...•. . Adia para r1uando se Em 3 de setemorganizar o orçabro _vae a illn.mento da Fazenda p:ril:nir.
o deferimento ao
pedido dos serventes da Delegacia
do Thesouro Federa l cm Bello Horízonte , que requer em equiparação de
vencimentos a o s
dos serventes da
e ai X a Economica
Federal.

Policia ........ Dispensa do serviço, Em 11 de setemcom todos os venbro vae a imprícimentos do seu mir.- Em 14 é
cargo, inclusive a
encerrada a disgratifl.cação addi· cussão unica e
cional, o chefe de adiada a votação.
secção da Secreta- -Em 16 é apria da Gamara dos provado.
Deputados, Carlos
Francisco Xavier.
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72 3 set.

73

221 -

Policia ..•..•.. Crêa mais um loga1· Em. 11 de setem- (Vide indicade chefe de secção bro vae a imprição do Sr.
na Secretaria da rnir.- Em 2 1 é
A 1 cindo
Gamara dos Depu- annunciada adisGuanabara
tados com os ven- cussão unica :fie out.ro::;) .
cimentos de 12:000$
camlo adiada a
annua.es, e dá ou- votação, por ter
tra providencia.
sido o mesmo parecer devolvido
com as emendas
do Sr. Barbosa
Lima e outros a
Com missão
de
Policia. - Em 5
de outubro vae
a imprimir o parecer sobre as
emendas sob o
n. 72 A. -Em 14
é encerrada, sem
debate, a discussão unica e em seguida approvado e> parecer
e r espeitadas as
emendas.
do serviço o EIU 11 ele setem.............. Dispensa
auxiliar da acta bro vae a. impri-

)>

Manoel de Oliveira
e Sá e autoriza a
Commissão de Policia a continuar a
pagar-lhe os venc i m e n t o s que
actualmente p e rcebe.

ruir. - Em 14 é
encerrada a discuss'ã o unica e
adiada a votação.
-l!:m 16 é ap·
provado _

74 li

»

Finanças ...••• Indefere o rey:ueri- Em 11 de setemmento em que Dona
bro vae a imMaria Paula da pri1:nir.
Cunha Bittencourt,
filha solteira do fallecido
major de
2ª classe do Exercito Francisco da
Cunha Bittencourt,
pede uma pensão.

75 18

»

Policia •.•.••.• Propõe que sejam no- EID. 18 de setemmeados para o car- bro vae e imprigo de chefe de pri- mir.- Em 20, a
meira secção da se- requerimento de
cretaria da Gamara u rgencia do Sr.

222
COMMISSÃO
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dos Deputados o of:ficial José Angelo
Mareio da Silva,
para o cargo de
offi.cial da mesma.
secretaria o bacharel Joaquim Ferreira Salles e para.
o de auxiliar da
acta o cidadão Fra ncisco Modesto.
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Eduardo Saboya,
entra em discussão. Ora o Sr .
Barbosa Lima. Em seguida é
approvado

76 18 set .. Finanças ...... Approva a organiza- Em. 18 de setem- (Vide anda-

çã.o do Laboratorio
Chimico PharmaceuticoMilitar feita
pelo decreto n. 7.454
d e 8 de julho deste
a nno.

bro vae a imprimir.-Em 20 voltou á Commissão
par a corr1g1r,
tendo o relator
concluido por um
p1•ojecto que tomou o n. 174, de
1909.

mento do
pro je e to
n. 174, de
1909.)

77 23

»

Idem ...•...... Approva o v eto op- Em. 23 de setem- (Vide projeposto -pelo Presi- bro vae a im- cto n. 387,
d ente da Republica p:rim.ir.
de 1908.)
á r esolução do Congresso Nacional que
concede um anno
de licença, com todos os vencimentos ,
ao coronel Antonio
Moreira de Souza,
a dministrador dos
Correios do Paraná .

78 »

»

Idem .......•.. Indeferia o r equeri- Em. 23 de setemm ento e m que F ranbro vae a impricisco de Andrade mir.-Em JS de
Fortuna Pessoa, teoutubro or~ o Sr.
legraphista de ter- Eduardo Saboya
ceira classe da Reque apresenta
partição Geral dos emenda. e é enTelegraphos, ser- cerrada em disvi odo a ctualmente cu ssão unica e
na estação da cida- adiada a votad·e da Fortaleza, ção. - Em 25 é
Estado do Ceará, app:rovado
pede q ue se lhe a emenda ào Sr.
m ande cont ar t em- Eduardo Saboya e
po de serviço pu - o parecer.
'blico , para os effei t os da aposentadoria, o p eríodo de
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79 23 set.

80 25

»

81 30

»

82 »

»

seis annos e 14
dias, eCT qu e exerceu o cargo de guarda-vigia da antiga
secção da arrecadação do Thesouro
P r o v i n c i a l do
Ceará.
Finanças ...... Indefere o requeri- Ell1 23 de setemmento e m que o bro v ae a im«Comi té Central dos p:rimi:r.
Syndicat os
Iudustriaes Agrícolas do
BrazU », representado pelo director
geral Augusto Cambraia, pode que
sej a pela Commissão
de Fazenda
apresentada um a
emenda a o projecto
n. 82, deste a nuo,
referente á industria ~iderurgica.
Petições e Po- In defere o requeri- Em 25 de setemderes.
mento em que o 4°
bro vae a imescripturario daEs- primi:r.
trada de Ferro Central do Brazil, Augusto Raphael Mo·
reira pede um anuo
de licença, com ordenado, para tratar
de sua saude .
Fimmças ..... . Indefere o requeri- Em. 30 de setemmento de José Robro vae a imdrigues de Oliveira p:rimi:r.
Hrag a., machinista
de l ª classe da Estrada de Ferro Cen tral do Brazil, aposentado,
pedindo
relevação de prescripção para continuar a. contribuir
.
p a,ra, o montepio dos
:
funccionarios publicas.
Approva o véto op- Elll. 30 de setemp osto pelo Presi- bro vao a i m dente da Republica p r i m i r. - Em
á resolução do Con- 23 de outubro é

Reproduzido
em 24 por
t er sido pu
blicado com
o n. 76.

(Vide projec
tos ns. 442
de 1907 e
202,del908.)

~
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gresso Nacional que
r egula a substituição dos Ministros do
Supremo Tribunal
Fadera.l, e dá outras
pro vi den cias.

83 ,1 out .
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encerrada sem debate a discussão
unica e adiada a
votação.-Em25é
annu1JCiada a vo·
tação, orando os
Srs.PedroMoacyr,
Germano Hasslocher, Celso Baym11
e Barbosa Lima.
Verificada a votação não houve
numero.-Em 27
é approvacl.o em votação
nominal, tendo
votado a favor 80
e contra 30 Srs.
Deputados.

Finanças . ..... Indefere o requeri- E-an. 4 de outubro
mento de Antonio
vae a in1.priCarlos de Siqueira,
lll.ir.
2° tenente machin is ta, reformado
compulsoriamente,
pedindo lhe seja
mandado contar o
tempo em que serviu como operario
das officinas de machinas do Arsenal
de Marinha desta
citpifaJ, para ser
addicionado ao de
sua reforma.

8

»

Petições e Po- Concede ao Sr. Depu- Ei:n 8 de outubro
tado Antonio Alves vae a
irnprideres.
Pereil•a de Lyra li- mir.- Em 15 é
cença por tempo inencerrada a dis ·
determinado.
cus são unica e
adiada a votação .
-Em 16 é approvacl.o.

85 13

»

Finanças . .... . Opina no sentido de Em 13 de outubro
ser da competencia vae a
imprido Poder Executivo mir.- Em 20 é
i·esolver sobre o di- encei•rada, sem
r ei to á contagem de
debate, a discustempo de Joaquim
são unica e adiada
Araripe de Macedo
a votação. - Em

84

OBSERVAÇÕES
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Pimentel. contador
aposentado do C0rreio do Ceará.
86 13 out.

Marinha
Guerra.

ANDAMENTO
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25 é approvado.

e Rejeita o véto opposto ED'.l. 13 de outubro
pelo Presidente da vae a imprimir.
Republic ê~ á resolu-Em 28 é encerção do Congresso
rada, sem deNacional, que manbato, a discussão
da contar ao 2° teunica e adiada
nente do 17° bata- a votação.- Em
lhão de infantaria 30 é approJoséAugustoSoares,
vado em votaantiguülade do
ção nominal, ten~
posto, de 28 de dedo votado a favor
:-:embro de 1893.
99 e contra 21
Srs. Deputados.

ª

87 14

»

Finanças ...... Indefere o requeri- ED'.l. 13 de outubro
menta de Hermínio vae a illl.priAugusto Serpa e
I'.ll.ir.
José de Vasconcellos
Mendonça Filho,
praticas de pharmacia do Hospital Centr•al de Marinha, pedindo augmento de
vencimentos.

f\

Petições e Po- ·concede tres mezes de Em. 14 de outubro
licença, para ausen- vae a imprimir.
deres.
tar-se do paiz, por ·- Em 16 é enmotivo de molestia cerrada sem deem pessoa de sua bate a discussão
familia, ao Depuunica e adiada a
tado Paulo de Movotação.-Em 2 5
raes e Barros.
é approva-

88 »

do.

89 15

>

565

Policia ........ Crêa mais um logarde E:i:n. 15 de outubro
chef~ de secção na
vae a imprimir.
Secretaria da Ca- O Sr. Irineu
mara e propõe para Machado manda
exe1·cer o mesmo
um requerimooto
cargo ocidaclãoJoão
á Mesa pedindo
Augusto Neiva.
dispensa de impressão, afim de
poder ser discutido e votado immediatamente. Posto a
votos o requerimento é approvado. - Em seii
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guida é anounciada a discussão
unica que é encerrada sem debate e appro-vad.o.

90 16 out.

Obras Publicas Indefere o requeri- Elll 16 de outubro
e Viação.
mento em que Ar- va,e a imp:rigemiro da Silveira :inir.
pede privilegio, por
90 annos e outros
favores, para construcção, uso e goso
de uma estrada de
ferro.

91 26

»

Ma1·inha e Indefere o requeri- Em 26 de outubro
mento em que o vae a 1lllp:riGuerra.
patrão-m'ór aposen- l'.ll.ir.
tado do Arsenal de
Marinha desta Capital capitão-tenente graduado Manoel José Soares
pede melhoria de
reforma.

92· 21

»

Finanças •..•.. Rejeita o véto OI_Jposto Elll 26 ~e ou~u~ro (Vide 0 propelo Sr. Presidente · vae a impr1m1r.
jecto nuda Republica á re- - Em 28 é on- mero 281
solução do Con- e errada sem de· de 1909) '
gresso Nacional que bate a discussão
•
concede á viuva e unica e adiada a
fi lho8 menores do votação.-Em 30
Dr.Domingosülym- é annunciada a
pio Braga Cava!- votação nominal,
ca.nti o vencimento oram, pela ormensal correspon- dem, os Srs. Bardonte ao montepio bosa Lima e Bueque lhe caberia no de Paiva. Em
como 1° secretario seguida, posto a
de logaç~o, de ac- votos, vota.raro a
côrdo com os fun- favor, isto é, ap·
damentos do de- provando o pare·
ereto n. 754, de cer, 108 e contra
31 de dezembro de
2 Srs. Deputados.
1900.

93 5 nov. 6ª

Commissão Reconhece e proclama E:a:n. 5 de novemde Inqueri to.
Deputado pelo 3º bro vae a imdistricto eleitoral primir. - Em 6,
do Rio Grande do a requerimenSul, o candidato di- to de urgencia

-
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plomado, Sr. João
Simplicio Alves de
Carvalho.
94 5 nov. Marinha

Guerra.

g5 20

96 27

»
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do Sr. Rivadavia
Corrêa, é a pprovado.

e Regei ta o veto oppos- Elll. 5 de novemto pelo Sr. Presi- bro vae a impridcnte da. Republica !Ilir.- Em 3 de
á resolução do Con- dezembro é engresso Nacianal,de- cerrada, sem determinando que a bate, a discussão
reforma concedida unica e adiaao alferes honora- da a votação.
rio e sargento do
exercito, Olí o fr e
Gonçalves Marius,
por decreto de 24
de setembro de
1894, seja considerada da data da
presente lei em diante, e para todos
os e:ffei tos no posto
de alferes.

Finanças . ..... Indefere o requeri- Eill 20 de novemmento de D. Maria bro vae a illl.Ferreira de Olivei· priIUir.
ra, viuva do excommissario da armada, 2° tenente
Emiliano Ribeiro
de Oliveira, pedindo que seja perdoada a divida que
seu marido tinha
para com a Fazenda
Nacional, na importancia de 1 :030$946.
3.ª Commissão Reconhece Deputado Elll. 27 de n.ove~-

de Inquerito.

pelo Estado do Espirito Santo o Dr.
Paulo Julio de Mella.

bro vae a nnpr1mir.- Em 29 o
Sr. Torquato Moreira requer urgencia para ser
votado, o que é
concedido. Em segu~da,posto a votos, é approvado o parecer.

97 2 dez. 5.ª Commissão Reconhece Deputado Elll. 2 de dezemde lnquerito. pelo 7° districto do bro vae a impriEstado de Minas mir.- Em 3, a
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Geraes o Sr. Camillo Felinto Prates.
98 2

Ai\'DAMENTO

requerimento de
urgencia do Sr.
Bueno de Paiva. é

approvado

dez. Finanças . ••... Indefere o requeri- Em. 2 de dezemmento de Antonio bro vae a im.José Pereira, pe- prim.i:r.
diodo a pensão a
que tem direito por
sua avançada idade
e quasi cegueira.

99 »

>

Instrucção Pu- Manda archivar ore- Em. 2 de dezem·
blica.
querimento do Dr. bro vae a im.·
João Severiano da prim.ir.
Fonseca Hermes ,
solicitando permissão para matricular
em 1910, um seu
filho, DO 2° anno de
qualquer das Facul·
dades officiaes ou
equiparadas, etc.

100 »

»

Finanças ...... Indefere o requeri- E01 2 de dezem·
mento de .José Qui- bro vae a Í1ll.·
rino do Nascimento, pri.m.i:r.
escrevente do Hospital Central da
Marinha, pedindo
au~mento de vencimentos.

101 ~

»

Idem ......... Manda archivar ore- Em. 2 de dezemq uerimento do ca- bro vae a im.·
pitão-tenente gra- priJD.ir.
duado, patrão-mór,
Antonio de Oliveira, pedindo o pagamento de di:fferença
de soldo a que tem
direito, de accordo
com a tabella publicada DO art . 40,
capitulo 2°, da lei
n. 1.473, de 9 de
. janeiro de 1906.

102 5

dez. Idem ......... Julga que não ha EJD. 5 de clezemo que deferir no bro vae a hn.r eq u er im e n to de p rhn.ir .
Augusto Ferreira
Ramos, por si e
como procurador de
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outro, por estar
previsto o caso na
lei n. 2.935, de 29
de dezembro de
1908.

103 13

dez. Finanças .. .... Regei ta o veto op- Em. 13 de dezemposto pelo Presi- bro vae a impri·
dente da R epublica mir.- Em 18 de
á r Eosolução do Con · dezembro é en. .
g resso
Nacional, cerrada, sem deconcedendo a pen- bate, a discussão
são m ensal de 100$ unica e adia·
a D. Maria Isabel da a votação.
1
de Salles Torres
Homem.

10416

})

Idem .....•... Regeita o veto oppos- Em. 16 de dezemto pelo Presidente bro vae a imprida Republica á re· mir. - Em 2 1 é
solução do Con- encerrada, sem
g r e s s o Nacion a l, debate, a discusque elevou a 50$ são unica e amensaes. a pensão diada a vota da 6._·500 que p ~r - ção.
cebe cada uma das
filhas do coronel
G e n u i n o Cesa r
Sampaio, fallecido
em 1~74.

105 »

»

Id em ..•...•.. Inde fere o requeri· E n1 16 de dezemmento em que Dona bro vae a i:Jn.Augusta <Jausert, primir.
viuva do tenente da
Gu arda Na cional,
Frederico Alberto
Gausert, solicita ao
Cong resso Nacional
a r elevaçã o de pre·
scripção em que
incorreu, para a
percepção do meio
soldo a que se julga
com direito.

106 2 1

»

Policia......•.. Parecet' sobre as e- E:rn 2 1 de dezemmendas offerecidas bro vae a imprina discussão unica mir. - Em 24 é
d a indicação d a annunciada adisCommissão de Po- cussão u n i c a ,
licia, reorganizando oram osSrs.Pauos serviços da Se- la Ramos e Estacretaria da Cama- cio Coimbra, fira, de redacção dos caudo adiada a
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·-

COMMISSÃO

230 -

ASSUMPTO

debates e de tachygraphia.

10727

108 ))

ANDAMENTO

discussão por terse exgottado a
hora.- Em 25 é
encerrada. a discussão unica e
adiada a votação.
- Em 26 éapprova.do.
1

dez. Policia ....•... Propõe a nomeação Em 27 de dezemdos Srs . Amaro de bro vae a impriAlbuquerque e Al- mir.-0 Sr. Ducides Marques Pina,rte de Abreu
to, para os logares manda um rede ta,cbygraphos, e que rim e n to á
a do Sr. Raphael Mesa podindodisPinheiro para o de pensa de impresredactor de deba- são , afim ele potes.
<ler ser discutido
n vot.ado immediatamon te. Posto a votos, o requerimento é ap·
provado. Em se·
guida, é annunciada a discussão
unica que ó encerrada, sem doba te, e approvado.
»

Idem ......... Propõe a nomeação Eill. 27 vae a imde novos funcciona- primir. O Sr.
rios para a, Secre- Duarte de Abreu
ta.ria da Camara, mantla áMesa um
e m virtude da re- requerimento peforma approvarla . dindo dispensa de
impressão afim
de poder ser discutido e votado
imm e dia tamente. Posto a votos,
o requerimento é
approvado. Em
seguida, é annunciada a discussão
unica. Oram os
Srs. lrineu Machado e Esta cio
Coimbra . Em
seguida, é posta
a votos e approvado
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dez. Petições o Po· Rejeita o veto op- ED'.l. 28 de dezemderes.
posto pelo Sr.Presi · bro vae a i:rndente da Republica, prilll.ir.
a r es olução do Con·
gresso Nacional,que
concede um anno de
licença com ordena do, a Alfredo Dias da Cruz, com
voto em separado
do Sr. Lamounier
Godofredo.
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»

44 1907 6 set .
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Opina no sentido EJrn 28 de maio
de não ser da
de 1908 foi a imcompetencia do · -primir.- Em 5
de julho ele 1909
Congresso Nacional re olver
é encerrada a
sobre a petição .discussAo uni ca
em que D. Jee acliacfa a vosuina Carolina
tação.- Em 20,
de Vasconcellos
_posto a votos foi
t~pprovado.
e outras pedem
r ev ers ão do
montepio
que
percebia suafall e c ida mãe,
D. Lina Joseph a
de Vasconcellos.
Indefere o rcquc- En1 8 de julho
de 1907 foi a irn1·imento em que
primir .--Em :·m
o fiel de 2ª classe
de julho de 1909
do corpo de ofiié encerrada disciaes inforiorcs
cussão e adiada
da Armada José
c uperti.n o da a votação.-Em
18 de agosto,
Graça, pede papo:-:to n. votos é
gamento, em diapprovado.
nheiro. de rações que deixou
ele receber quan
do em diversos ·
per iodo s se
achou addido ao
Quartel General
da. Armada.
[ndefere o roque- EJD. 6 de setemrimeni;o em que bro de 1907 foi
Baptistina Séve a imprimir . Vu.rella, viuva Em 30 de julho
de Eugenio Séve de 1909, é enVarella 3° offi- cerrada a discial da Admi· cussão e adiada
nistração d os a votação.-Em
Correios de Mi18 de a gosto,
nas Geraes, pede posto a votos é
para continuar approvado em
a contribuir discussão unica.
para o montepio.

M:i.rin ha e Indefere a petição E1n 18 de setemGuerra.
em que o capi- bro de 1907 vae
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A..:

tão reformado
do exer'cito João
Soares da Sil va
solic ita annullação do acto
que o reformou
compu l sori am ente, com pa.r e e e r e s das
Commi ssões de
Marinha e Guerra e de Finanças.
5 0 1907 26 set.

a imprimir.Em 30 de julho
de 1909, é e ncerrada a discussão uni ca e
adiada a votação . -Em 18 de
agosto é appr ovado .

Finanças.

rndefere o reque- Ell'.l. 23 de setemr i mento em que
bro de 1907 vae
o a lmoxarife da a imprimir . Directoria GeEm :30 de julho
i ·<J.l dos Correio"
de 1909 é enAntonio de Soucerre1,da a disZ<L Martins pede
cu ssão unica e
pagamento de
adia da a votav encimento s ção . -Em 18 de
qu e deixou de
agost o é app roperceber
du- vado.
rante o período
de tempo em
que esteve afast ado do ref'erido
car go .

»

»

»

Indefere o reque- Em 26 de set emri mento em que
hro de 1907 vae a
o ex- guarda da imprimir.-Em
Escola Prepara1 d e agosto de
toria e de Ta1909, é encerractica de Porto
da a discussão
Aleg1•e Joaquim
unica e adiada a
Atves Pereira
votação.- Em
Salgado pede ser
18 de ~gosto é
aposentado.
approvado.

53 1907 »

»

»

In defere a petição E:r:n. 30 de setemem g ue o capibro vae a. imtão de corvekt primir. - Em 4
gr adu ado Antode agosto de
nio de Siq u eira
1909 é encerraLop es
requer da, u. discussão
re l evu.ção de
unica e acl ia da
prescripção pa- a votação.-Em
ra receber gra 18 é a pprovado.
titicação <L que
se julga com direito.

52 1907
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Indefer e o reque· En:i. 28 de maio (Vide o andarimento em que de 1908 vae im· mentodoproLuiz
Campos imprimir.-Em
jecto n. 102
pede ao Con- 4 de agosto de
de L909.)
gres::;o Nacional 1909 é encorraque autorize o d<1 a discussão
Governo a con- unica e adiada
tractar com o a votação .-Em
peticionario, ou 18 é approvado.
companhia que
organizar, o
«Serviço de Soccorro Maritimo»
na costa do Brasil, mediante.fav ores que indica.

57 1907 31 out. Constituição Indefere o reque- Em 30 de outue Justiça.
rimento em que bro de 1908 vae
D. Maria. Ame- a imprimir.lia Muhlert pede Em 7 de agosto
reversão cm seu de 1909 é encer·
favor ela pensão rada a discusque recebia sua são unica e adiairmã D. A ugus
da a votação. ta Anna Muhlert Em 18 é approde Mattos.
vado.
13 1908 12 junho Constituição Julga que deve ser Em 12 de julho
e Justiça .
archivada are- de 1908 vae a
presentação do imprimir. -Em
director do ln- 29 de julho de
sti.tuto Nacional 1909 é encerrada
de Musica a. cer- a discussão unica da conve- ca e adiada. a
ni.encia da sub- votação até que
s ti tu i ç ã o da a r e s p e c ti vá
lettra do I-Iym- Commissão dê
n o Nacional.
parecer sobre a
emenda o:fferecida,-Em 19 de
agosto vae a imprimir o pare·
cer
sobre
a
emenda.-Em 9
de setembro é
appl'ovada a
conclusão do parecer e rejeitada a emenda.
1

Doeu n1en tos affectos
ás diversas Commissões e pendentes de parecer
na sessão de r 909

56$

16

Documentos affectos ás uiversas Commissões e pendentes de parecer na sessão de 1909
ASSUi\:IPTO

DESTINO

Indicação do Sr . Lamenha Lins para que seja A' Con:unissão
supprimida a ultima parte do art. 188 do Re· de Policia... . . .
gimento.
Indicação <lo Sr. Affonso Costa pêl.ra que seja contractada, mediante concurreocia publica, com
um dos joenacs de maior circulação, a pu blicação dos debates da Camara.

1

[DEi\I..................

2

Indicação do Sr. José Carlos de Carvalho, autori- Inmu .••.....•.• , . • . . .
zando á Mesa da Gamara dos Deputados a convidar a do Senado para, com urgencia, promoverem a construcção de um ediíicio destinado ac
Congresso Nacional.

3

Magnus Sondahl (requerimento) pedindo qüe seja A's e o U'J. I l l iscumprido o art. 72, § 2,!,da Constituição Federal sõesdeCons tida Republica.
tuição e I n strucção.... . . . .

1

Projecto n. 121, de 1908, alterando as penas de A ' s
C o ll'.l. ll'l. i s ~mbriag ue z e crêa um Asylo de Bebedores.
sões deConstit, ui çã o
e de
Finanças... ....

2

Projecto n. 423, de 1906, facultando ás associações A' Com missão
que se fundarem para os fins previstos nas con- de Constituivenções de Genebra, de 22 de agosto de 1864 e 6 ção. ..............
de julho de 1906, acquisição de individualidade
jurídica e dá outras providencias.
Projecto n. 151, de 1907, mandando abolir as IDEM.................
pena,s de prisão nos casos de deposito voluntario, substituindo pelo sequestro ou arresto,
conforme as leis de processo, e dá outras providencias.
Projecto n. 79, de 1909, determinando que não A._'s e o D'J. I l l isseja liquidada a cobr:1Ilça d.as licenças pelas mu- sõesde Constinicipalidades, üesde que tenham relação com tuicão e de Fias industrjas e profissões, sem que seja apre- nanças..........
sentado o documento de quitação no Thesouro
Nacional.
Projecto n. 303, de 1908, autorizando o Govorno lnmr.................
a mandar contar o tempo de serviço em que o
tenente da For~a Policial do Disti'icto Federal
Alfredo Ar·thur de Almeida e Albuquerque
serviu como ajudante de carcereiro ela cadeia
da Parahyba. (Com informação do Ministro da
Justiça.)

3

4

5

6
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Requerimento de Alexandrina da Conceição Oli- A' Co:n:1.1nissão
veira, pedindo a apresentação de um projectode de Constituilei que a faça succeder no monte pio q_ue per- çáo .. - . . . . . . . . . . . .
cebia sua fallecida mãe Alex a nclrimL T. de
Oliveira.

7

Projecto n. 305, de 1909, determinando que IDEM
sejam nomeados e demittidos p elo ministro ela
Fazenda, na fórma do § 1°, do art. 3 , da
Nova Consolidação das Leis da.' Alfandegas,
precedendo proposta do inspector da Alfandega,
os despachantes geraes das alf'andegas da Republica, sem a.Iteração do numero actualmente
existente.

--••. ••.••••. .• . •

8

O fiicio do 1º secretario do Senado. remettendo o IDEM
exemplar de n. 1.685 da Ga:::eta Official ele
Matto Grosso, unico documento que existe no
Archivo do Senado, relativamente á Convenção de limites entre o mencionado Estado e
o do P ará .

. . . . •• . . • ••• . • •••

9

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

10

Requerimento de Sebastião Ferreira do Nasci- A..s' C o m :cn i smento pedindo apo entadoria.
sões de Constituição e de Finanças..........

11

Requerimento de D. Hilarina Miranda de Oliveira Pimentel, pedindo que :fique. em effeito
o requerimento anterior e que lhe .seja concedida relevação do prescripção p ara judicialmente reclamar vencimentos devidos ao
seu marido.

Projecto n. 352 A, de 1909, regulando a composição da Junta de Revisão rle Alistamento,
que tem de funccionar no Districto Federal em
janeiro de 1910.

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

12

Requerime nto da Associação Spirita Santa Rit&. A' Con:un.issão
de Cassia, pedindo lei que equipare a . eita de Con.stituiromanista á s demais seitas religiosa .. , afim. de ção.
poder realizar procissões nos dias de s uas
festas.

13

Projecto do Senado a utorizando o Presidente da A' Com:cnissão
Republica a conceder ao Dr. Edgard ele Novaes de Petição e
Carvalho, auxiliar d a auditoria geral da Ma- Poderes.
rinha, seis mezes de licença, con1 o ordenado,
para t ratai· de sua saude onde lhe convier.
Frojecto n. 366 , de 1909 (do Senado), autori:-:ando o Governo a conceder um anno de
licen ça , com o respectivo ordenado, ao pra-

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

2
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ticante da Administração dos Correios de P ernambuco, bacharel Manoel Joaquim ele Castro
Madeira.
Requerimento de Godofredo Moore, praticante A' CoJD.ll'.lissão
dos Correios, p edindo sei 8 mezes de licença em de Petição e
prorogação para tratamento de saude.
Poderes........

3

Projecto n. 97, de 1909, restabelecendo O? di- A.'s e o :Ill. 1ll. isreitos e v antagens dos inferiores da Armada sões de 1''.la:rique foram lesados com a promulgação do re- :nha e Guerra
guiamento n. 3 . 2 34, de 19 de março de 1899. e d e I< i:na :neas.

1

Projecto n. 89, de 1909, com emenda , concedendo A.' Corru:n.issão
direito á aposentadoria, nas condições que esta- de 1''.ia:ri:nba e
belece, aos medicos e pharmaceuticos adjuntos Guerra.........
do Exercito, que deixaram de ser incluidos no
quadro do serviço de saude do mesmo Exercito,
como effectivos, por occasião da sua recente
r eorganização.
Requerimonto do capitão do Exercito Joaquim l DE M, ••••••••••• ;....
Candido Cordeiro, pedindo que sua promoção a
este posto, effectuada em 30 de junho de 1899,
seja considerada por actos de bravura com
antig~idade de 12 de outubro de 1893.

.

Requerimentos do major do extincto 22º batalhão A.'s Com lll. isele infantaria do Exercito, Affon so Grey Mar- :.sões de 1'.f:a:riques de Souza e do 2° ca det e, 2° sarg·ento refor- :uh.a e Guerra
mado do m esmo exercito José Vieira da Costa, e de Finanças .
pedindo este melhoria de sua reforma e aquelle
que a antiguidade de seu posto saja contada
a partir de 15 de novembl'o ele 1897, por acto de
bravurà.
Requerimento do 1° tenente do Exercito Vasco
da Silva Varella, pedindo que sua promoção ao
primeiro posto do Exercito seja considerada por
actos de bravura .

2

3

4

IDEM • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

Requerimento do 2° tenente do Exercito Fernando A.'
Coll'.lJD.issão
Antonio Vieira de Souza, transferido da arma de Marinha. e
de infantar ia para a de cavallaria, pedindo que Gue rra..........
se lhe conte antiguidade naquella arma para a
sua promoção nesta .

6

Mensagem do Presidente da Republica sobre a IDE M
necessidade de serem, pelo Congresso Nacional,
approvados os actos do Ministerio da Guerra,
decorrentes do estabelecido no art. 138, alínea cl
da lei n. 1. 860, de 4 de janeiro de 1908.

••••• , •••••••••. _

7
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Requerim;ento do Dr. Antonio Coelh o Rodri g ues, A' Co 2n. xniss ão
pedindo que se considere com direito á ma- d.e 19'.lfariin.ha e
tricula na Escola Superior do Guerra os Guerra.........
alumnos do 3° a uno da Escola Militar da Praia
Vermelha, excluídos em 1904.
Projecto Ll. 384, de 1909, do Senado, modificando A' s
C o 11n 11.n . isas tabellas de vencimen tos dos officia es do sões de Mar iExercito e da Armada e reguln.ndo-lbes a fórma n.ha e Guerra
de pagamento.
e de FbH:\ ,:n.ças.
Informa ções prestadas p elo Ministro d[). Guerra
sobre o projecto n. 196, de 1909, determinando
que nenhum offi.cial pode:eit ser promoviclo por
estudos a 1° tenente ou capitão, n as diversas
armas do Exercito , einquanto h ouver 11m outro
do mesmo corpo, na s ua arma, que tenh a adquirido o r espectivo curso trcs annos ant ~~ s desse
official.

8

9

[DKi\I..................

10

Requerimento de Totila Frederico
ozer, pedindo A's Comll'.llissões
permissão para construir um a estrada de ferro, de Obras · Puque, partindo de Santarém, no Pará, vá termi- blica~ e de Finar ::í. margem direita do Guajará -Mirim.
n.an.ças ..........

1

RequerimeD"to de Joaquim Dias da Silva, pedindo IDEl\I..................
favores para a fund ação de uma g rande empresa destinada a explorar a industria pastoril
e manufa ctureira de lacticínios.

2

Requerimeu to do engenheiro .Toão Streva., pedindo IDEM.
concessão para sanear e fazer obras n:i. bai.xada do Rio de .Jane iro, mediante os favores
que enumera.

: • • • . .•••• •• . . . ••

3

Informações prestadas· pelo Ministerio da Industria IDEM..... .. . . . . . . . . . . .
e Viação sobro o requerimento cm que Totila
Frederico Un zer pede permissão para construir
uma estrada de ferro, que, partindo de Santarém, no Pará, vá terminar á margem direita
do Guajará-Mirim.

4

Requerimento de Joaquim Silverio de Castro Barbosa, pedindo concessã o para utilizar o mais possível o curso dos rios pela navegação, dessecar
os terrenos alagados, etc.

5

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

Informações prestadas pelo Ministro da Indus- A'
COill.Ill.issão
tria, Viação e Obras Publicas sobre o requer'i- de Obras Pum ento em que Julio Bierrembach Lima Junior blicas •..... ·.....
solicita privilegio da navegação entre o salto
do Urubú-pnnga, no rio Paraná, e a barra do
rio Igue.$ú.

6
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Requerimento do Dr. João Chrockatt de Sá Pe- A' Con1D'.l.issão
reira de Castro e outros, pedindo lhes seja reco - de Obras Punhecido o direito de priorid<Lde para a concessão,
blicas...........
que solicitaram em 1908, de uma estrada
de fefro de Santa Cruz até a fronteira goyana.
Representação do Dr. Heitor da Silva Costa, protestando contra o requerimento do Dr. João
Chrockatt de Sá Pereira de Castro e outros, em
nome da Companhia Transbrasileira, para resalvar a concessão por ella pedida em 1906 e já
em andamento no Senado .

7

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

8

Requerimento da Estrada de Ferro São Paulo-Rio A'sC01:n.I:nissões
Grande, concessionaria ela linha de S. Francisco
de Obras Pu.ao Rio Paraná, pedindo modificação do regimen blicas e de Fiem qt1e foi feita a · concessão.
:n.a:n.ças. . . . . • . . . .

9

Projecto n. 358, de 1909, creando na Estrada de IDEM..................
Ferro Central do Brazil mais um lagar de ln·
spect0r de Tracção, com o vencimento annual
de 9: 600$000.

10

Mensagem com que o Presidente da Republica A.' ComID.issão
submette á approvação do Congresso Naciona l, de DiploD'.1.acia
nas cópias authenticas que á mesma acampa- e Tratados....
nham, alguns actos concluídos e assignatlos na
Terceira Conferencia Internacional Americana,
reunida no Rio de Janeiro em 1906.

1

Officio do Ministro da Justiça, remettendo os pa- A.'sCoID.1n.issões
peis que lhe foram cnviadoP. pelo Ministerio das
de DiploID.acia
Relações Exceriores e relati vos ao convite feito
e Tratados e
pelo Governo do Chile it Legação do Brazil em
de Fi:n.a.:n.ça.s..
Santiago do Chile, pedindo o concurso de artistas
brazileirgs na Exposição Internacional de Bellas
Artes, a realisar-se naq uella cidade em 18 de
setembro de 1910.

2

Officio do Mini.stro da Justiça e Negocios Interiores, remetteodo os pepeis que lhe foram envia·
dos pelo Ministerio das Relações Exteriores e
rela ti vamen te ao coo. vi te dirigido pela Legação Italiana ao Governo do Brazil, afim de que
este se faça representar na Dupla Exposiç.ão
Internacional de Roma e Turim, a realizar-se
em 1911.

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

Mensagem do Presidente da Republic'!>, submet- A.'
CoID.ID.issão
tendo á approvação do Congresso Nacional, na
deDiplom.acia
cópia impressa authenticaida a ella appensa, o e '"I'ratados . . . .
tratado de arbitramento geral assignado entre
o Brazil e a Republica do Perú em 7 r1e dezem·
bro de 1909.

3

4
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Requerimento do Deputado José Carlos de Carva- A' Coll1ID.issão
lho, pedindo que seja ouvida a Commissã o de
de Saude. PuSaude Publica a. respeito da installação de uma
blica.............
Escola de Aprendizes Marinheit'os, no Pirapora,
Alto São Francisco, no Estado de Minas Geraes.

l

Representação dos alumnos da Faculdade de Di- A' Colll.D'.l.issão
reito <ie S. Paulo, pedindo á Commissão de
de In.st:rucção
Iostrucção que apresente uma emenda ao pro· P ublica. . .......
jecto do Sr. Candido Motta, no sentido de ser
concedida aos alumnos dessa Faculdade uma
época extraordinaria de exames.

1

Parecer sobre as emendas ofl'erecidas n a 3ª discussão do projecto n. 56 C, que isen•a do exame
de madurooa og estudantes approvados em todos
os annos do curso gymnasial.

IDEM

Requerimento dos Drs. Augusto Bernacchi e Au- A'sComD'.l.issões
gustoHygino de Miranda, pedindo nomeação para
de Instrucção
lentes substitutos da Escola Polytechnica e da FaPublica e de
culdade de Medi cina, pelos motivos que alleFinanças.......
gam .
Emenda do Senado ao projecto da Carnara, con- A' Oolll.In.i ssão
cedendo regalias e direitos aos diplomados pelas de In.st:rucção
Escolas de Pharmacia de S. Paulo, Ouro Preto
Publica... . . . . . .
e Pern~mbuco.

2

3

4

Projecto l'l. 345, de 1909, creando o lugar de otolo- A'sCo:n:un.issões
gista no Instituto de Surdos-Mudos do Rio de
de In.st:rucção
Janeiro, com os vencimentos annuaes de
P"t."I.blica e
de
7: 200$000.
Finanças ..... .

5

Officio do Presidente do Tribunal de Contas, remet- A' Coilllll.issão
tendo um exemplar do Relatorio do Tribun al de
de Tomada de
Contas, referente ao exercício de 1908.
Contas..........

1

Officio do Ministro da Agricultura, Industria e A' Comlll.issão
Commercio , remettendo o officio, por cópia, da
de Agricultu.Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras
:ra e I n d u S·
Publicas, do Estado de São Paulo, sobre o mao
tria..............
acondicirmamcnto das f1'uctas que um fructicultor daq,.uelle Estado exporta pela Estrada de
Ferro Central do Brazil.

1

Projecto n. 49, de 1909, elevando a 15 dinheiros A' CoID.D'.l.issão
por mil réis a taxa que serve de base á Tarifa
de Finanças .
das Alíandegas, vigente, rectifi.cados os respectivos valores.
·
Projecto n. 48, de 1909, isentando de impostos
aduan eiros o sal de Cadiz, destinado exclusivavamente ao preparo do x;i.rq a e.

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

2
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Projecto n. 365, de 1908, dispondo que os direitos A ' CoID.missão
de importação cobrados segundo a tarifa appro- d e Finanças,
vada por decreto n. 3.617, de 19 de m arço de co-i:n parecer
1900, e aggravados pelas l eis orçamentarias da de C ons-t.iposteriores passem a ser arrecadados com re- ·tuiç fi,,o............
ducção de 20 % sobre o total que presentemente paga, tanto em ouro como em papel,
cada uma das m er cadorias c1ue menciona .

3

Requerim ento de Antonio Gonçalves Leite e Bento A' Co:n:un.iss ão
Ezequiel Sáes, pedindo isenção de direitos para de Finanças..
a s chapa. nuas ou zincadas , corta das ou em
rôlos, para a fabricação de t elhas de zinco.

4

Requerimento em que Viriato Joaquim das Chagas A
Lemos, administrador dos Correios do Estado
do Mara nhão, e Delphin Nunes Pereira , thesou·
r eiro da Administra çã o dos Correios do mesmo
Estado, pedem ao Congresso um anuo de licença
com vencimentos.

5

Projecto n. 76, de 1909, isentando do imposto de
importação e do de consumo o sal de producção ~aci o nal.

'sCoID.ID.iss ões
d e Petiç ões e
P oderes e d e
Finanç a s . . . . . .

6

IDEM.

Officio da Secretaria da. Gamara dos Deputados do Im;M.
Estado do Minas Geraes. communicando que foi
a.pprovada por aquella Gamara uma indicação
apresentada pelos Deputados Senna Figueiredo,
Heitor de Souza, Juvenal Penna, Nelson de
Senna e P edro Rosa.

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

7

Officio da Secretaria da Gamara dos Deputados do IDEM.
Estado de Mina s, communicando que foi approv ada por aquella Ga mara uma indicação apresentada peto Deputado es tadoal Senna Figueiredo. ·

8

Requerimento da Sociedade Agrícola Pastoril do IDE M.
Rio Grande do Sul, pedindo isenção de direitos
para o m aterial destinado á construcção de pavilhões para feiras e exposições.

9

..

Mensagem do Presidente da Republica trausmit- I DE M .
tindo ao Congresso Naciona l a exposição que lhe
foi apresentada pelo Ministro da Viação e Obras
Publicas sobre a conveniencia de ser modificado
o disposto no§ 2°, n. 16 , a rt. 1°, da Lei n. 2.035,
de 29 de dezembro de 1908.
Requerimento de D. Luiza Eberhard, viuva do
Dr. Guilherme Eberhard, pedindo uma pensão .

. . . •. • . . . . •. . • . • •

10

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

11

Requerimento dos negociantes de fumos, pedindo IDEM •.... ·• .
reducça o do imposto sobre os cigarros .

. . . .. . . . . ..

12
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Mensagem do Presidente da Republica solicitando A' Commissão
do Congresso Nacional a decretação de medidas d e
Fi-na:nças.
tendentes a evitar os abusos provenientes de
concessões de frauquia postal que o Governo
tem feito á instituições consideradas de utilidade publica.

13

Projecto n. 278, de 1909, concedendo á Municipalidade de Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, o
despacho livre de direitos de importação o expediente para todas as machin as , apparelhos,
utensis, conductores, canos, tanques, e bem
assim para todo o material necessario á construcção, que tiver de importar do estrangeiro,
para a installação do serviço de esgotos dn.q uella cidade.

fDEM.................

14

Requerimento da Associação Commerci.al do Rio
de Janeiro, pedindo prorogação, por tres annos,
do prazo estipulado nas clausulas 5ª, 6ª e 7a. da
escriptura publica de 30 de junho de 1905.

loEM.................

15

Emenda destacada na 2ª discussão do projecto
n. 75, de .1909, que reconhece e declara instituição de utilidade nacional a Sociedade de Geo·
grap.llia do Rio de Janeiro.

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

16

Mensagem do Presidente da Republica solicitando
do Congres~o. autorização para a abertura do
credito de 30:000$, supplementar á verba Gª do
art. 3.2, da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de
1908.

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

17

Representação do commercio P!3dindo ao Con gresso IDE.M . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacional, providencias contra os pesados encargos com que se vê ameaçado pel0 arrendamento do cáes do porto do Rio de Janeiro.

18

Projecto n. 302, de 1909, mandando que o Governo promova. festas patrioticas n as datas
anniversarias da Independencia. do Brasil e proclamação da Repu b!ica e comrnemore o dia genethliaco dos fundadores Benjamin Constan t,
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.

IDEM ..•.. : . . . • . . • • . • .

19

Requerimento dos fiscaes do imposto de consumo
em Minas, pedindo augmento de veneimentos .

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

20

Mensagem do Presidente da Republica solicitando IDEM
autorização do Congresso para abrir o credito ·
supplementar de 50:000 .. á verba «Juros dos
empreatimos do _c ofre de erphios».

21

·-
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Projecto n. 308, de 1909, autorizando o Governol ~· Com.n:J.issií.o
a entregar a exploração tio CCJ.es novo, em o ele Fina nças.
p orto do Rio de Janeiro, a outrem. sómente
depois ele ter feito esse serviço por administração directa e colhido dados seguros e praticos
para bem estabelecer as bltses de um arrendamento que -possa garantir em sua plenitude o
beneficio publico e <Ys altos interesses do paiz.
Projecto n. :317, de 1909, autorizando o Presiden t e
da Republica a abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de 4 :200$,
ouro, para pagamento do -premio de viagem a
que tem direito o Dr . Domingos Flenry Hocha.

22

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

23

Requerimento do Dr. Nelson d.e Vn.sconcellos e [oEM...... . ..... . .....
Almeida, capitão de fragata, pedindo relevaçã,o
de preseripcão para l'eceber di:lferença de soldo
a que se julga com direito.

24

Memagem do Pres idente da Republica, solicitando lDEM.......... . ... . ...
autorização para abrir ao l\1;inisterio da .Justiça
e Negocios Iuteriores o crerlito necessario para
occorrer ás despe?.as que hajam de ser feitas
com a representação do Brazil no Congresso
Internacional Americano de Medicina e Hygiene
e na Exposição Internacional de Hygiene. que se
reunirão em Buenos Ayres em maio de 1910.

25

Requerimento do director aposentado do antigo IDEM...
Thesouro Nacional, Carlos Pinto de Figueiredo,
pedindo relevação de proscripção para receber
pagamento a que se jutg·a com direito.

. •• . • •• . • •••• ••

26

Representação <la Associação Anti-Alcoolica do fm:M.. . . . • . • . . • • • • . • • •
BraziJ, chamando a attenção d n, Camara pn.ra a
emenda ao orçamento da receita que augmenta
o imposto sobre bebidas alcoolicas.

27

Projecto n. 330, de 1909, autorizétndo 11 isenção de IDEM
direitos para o material necessario á rêde de
er;gotos da cidade de Nictheroy.

28

Mensagem do Presidente da Republica fazendo
ver ao Congresso a necessidade de abrirem-se
ao Mioisterio dos Negocios da Guerra os creditos
de 430:092$309, 1.454:270~;924 o 191: 138$087
supplementares ás verbas 9ª, 10ª e 12ª do artigo
12 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908.

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

29

Projecto n. 330, de 11;09. concedendo a o tenente- .A'sCon:u:n.issões
coronel da Guarda Nacional, João Francisco Gon- de Finanças e
çalves, o solcl.o vitalício correspondente áquelle de :Marinha e
posto, regulado pela ta.bella a.ctualmente em Guerra. . .......

30

-
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vigor e a contar da data. do decreto n. 1. 687,
de 13 de agosto de 1907, e autoriza o governo a
abrir o necessario credito.
Mensagem do Presidente da Republica, solicitando A ' Com.In.is s ão
a abertura ao Ministerio dos Negocios da Fa- de Finanças ..
zenda do credito de 131 :242.i",; 129, para pagamento a Francisco de Souza Motta, em virtude de
sentença judiciaria.

.

31

Projecto n. 346, de 1909, equiparan:io os venci- IDEM •.•..••.•.•......•
mentos dos bibliothecarios e sub-bibliothecarios
das Faculdades de Direito do Recife e de S. Paulo
aos que percebem actualm onte os funccionarios
de igual categoria da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro.

.32

Projecto n. 359, de 1909, creando no Hospital
Central da Guerra, o togar de medico occulista
com o vencimento annual de 6:000$000.

IDEM •.. .•..• • .•••.•.•

33

Projecto n . 360, de 1909, creando uma mesa alfandegada de rendas federaes, na cidade de Cananéa, Estado de S. Paulo, com a mesma lotação, pessoal e vencimentos da de Macahé e
autoriza a abertura do necessario credito.

IDEM ••••••.•.••••••.•

34

Projecto n. 36 1, de 1909. concedendo a D. Mar ia
da Purificação do Nascimento, viuva do coronel
Manoel de Azevedo do Nascimento, que serviu
durante a g uerra do Parag uay, a pensão mensal
de 100$000.

lDEM .•.• • ••••...•••••

35

Mensagem do Presidente da Republica, pedindo
ao Congresso a necessaria autorização para a
abertura do credito de 3025!iô20. afim de occorrer
ao p a gamento de contas "devidas a Francisco
Duarte, em virtuJe de sentença judiciaria.

ID EM

36

Emenda do Senado á proposição da Camara dos
Deputados que autoriza o Presidente da Republica a pagar a D. Adelina Amelfa Lopes
Vieira, viuva do ex-thesoureiro da Caixa de
Amortização Antonio Arnaldo Vieira da Costa,
a pensã o de montepio por elle instituido.

IDEM

37

Projecto n. 347, de 1909, autorizando o Governo a
conceder ã viuva e filhos menores do De.Anisio
Auto de Abreu a pensão annual de 1 : 800$000.

IDEM •••••••••••• ; • • • •

38

Requerimento de salineiros de Araruama, S. P edro IDEM
de Aldêa, Cabo Frio e Saquarema, Estado do ·
Rio, sobre o imposto do sal.

. •••••••••• ••••••

·

39

-

ASSUMPTO

25~

-

DESTINO

Requerimento da Directoria do Asylo de Inva- A' Comm:issão
lidos de Campinas, pedindo subvenção.
de ..I:<-,inan.ças..

40

Projecto n. 348, de 1909, elevando a 120:000$ an- IDEM.................
nuaes a pensão destinada a auxiliar a Maternidade do Rio de Janeiro.

41

Requerimento de Martim Francisco Ribeiro de lDEl\I ............. ·.•.
Andrade pedindo augmento de ordenado para
os carteiros de Santos.
Requerimento de Augusta Gauzert, pedindo rele- lnEM . . . . . . . . • . . . • . . . •
vação de prescripção para a percepção do meio
soldo deixado por seu fallecido marido. tenente
da Guarda Nacional Frederico Alberto Gauzert.

42

Emendas do Senado â Proposição da Camaea dos A' Coll1missáo
De_putados que regula a construcção de ca:;;as de Finanças e
populares.
de Obras Publicas .. _ . . . . . . . .

Projecto n. 369, de 1909, creando no Instituto Ben- A' Co:nunissão
jamin Constant, um lugar de dentista, com os de Finanças .. · ·
vencimentos annuaes de 3:600$, e autorisa o
Governo a abrir o necessario credito.

43

44
45

Projecto n. 353, de 1909 (com emendas), regulando IDEM •.•.•
a aposentadoria dos Agentes Diplomaticos; com
parecer e emenda da Commissão de Finanças.

4G

Projecto n. 376, de 1909, autorisando o Governo a IDEM.................
fazer acquisição da casa onde nasceu Benjamin
Constant, em Nitheroy, para nella fundar a
Escola Profissional de Aprendizes Artífices do
Estado do Rio de Janeiro.
Representaçã'O do Commercio sobre a convenien- IDEM • . . . . . . . . • . . • . • . .
eia de ser alterada a redacção do art. 28, § 2°,
do projecto n. 235 B, de 1909 (orçamento da
Receita ), pelos motivos que allega.

47

Projecto n. 377, de 1909, creando Mesas Alfande- IDEM . . . . . . . • . • . . . . . . .
gadas, de rendas fecleraes, nas cidades de Ubatuba, S. Sebastião e Iguape, com a mesma lotação, pessoal e vencimentos da de Macahé;
postos fiscaes de rendas federaes nas cidades de
Ca.raguatatuba e Villa Bella, com o mesmo
pessoal, vencímentos e lotação do de Alegrete,
no Estado do Rio Grande do Sul, e autorisa a
abertur.1 do necessario credito.

49

Requerimento de Davina Fíalho de Medeiros, pe- IDEM . . . . . . • . . . . • . • • . .
dindo a relevação da pena de commisso em que
incorreu o seu fallecido marído, para o fim de
ser dado á supplicante o montepio que lhe cabe.

50

48
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Emenda do Senado á proposição da Gamara auto- A' Oo:11.1xnis~ão
rizando o Presidente da Republica a abrir ao de Finanças.
Ministeri'o da Fazenda o credito extraordina1·io
de 61 :645$551, para pagamento ao capitão Fernando Alves de Souza Alão, em virtude de sentença judiciaria.
Emendas o:fi'ei~e cidas na 3ª discussão do projecto
n . 122 C, de 1909, que reorgan isa a D0legacia do
Thesouro Federal em Londres e aposenta o
actual director dessa repartição.

51

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

52

Mensagem do Presidente da Republica, solicitando lDE!\I ••••••••••••• , • . •
a concessão do credito de 146:51 6 '86<j par a occorrer ao pa.gamento de contas ·da extincta
Commissão Central de Estudos e Constr·ucção
de Estradas de Ferro,
Representação do pessoal docente e administra- IDEM ••• . .••••••••••••
tivo da Escola de Minas, p edindo augmeuto de
vencimentos, conforme o projecto n. 60 de ~6
de julho de 1909, apresentado á Gamara pelo
deputado Honorio Gurgel.
Requerimento de D. Esmerina A . de Oliveira InE~I • • . • • • • • . . • . . . • . .
Santos, viuva do Tenente-Coronel Estevam
J. de Oliveira Santos, pedindo seja sua pensão
augmentada.

53

54

55

Projecto n. 19, de 1909, regulando a isenção dolil IDEM . . . . . . . • • . • . . . . . •
direitos a duaneiros.

56

Requerimenio de D. Francisca Maria Toscano, p edjndo pensão.

IDEM ••• '. -. . . . . . . . . . . . .

57

Projecto n. 47, de 1909, reduúndo a alçada dos IDEJ\I.. ...............
Inspectores de alfandegas.

58

Projecto n. 44 , ele 1909, regulando a nomeação dos IDEM •.•..... - . . . . . . . •
guardas das alfan degas da Republica.

59

Projecto n. 30, de 1909, autorisando o Presidente
da Republica a aposentar no logar de inspector
da Alfandega da Parahyba do Norte, Julio
Maximiano da Silva.

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

60

Requerimento de Severiano José Ramos, 1° escri- IDEM.................
pturario do Tribunal de Contas, pedindo conta·
gem de tempo.

61

Projecto n. 58, de 1909, concedendo cm favor de IDEM ........ •. , . . . . . .
Carolina Pinheiro Bandeira ele Mello a parto
da pensão concedida por decreto n. 1.707, de 4
de setembro de 1907, e que percebia sua mãe,
fallecida.

62
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Requerimento de Ignacio Toscano, 3° escr>ipturario A" Co.n:un.issão
da Alfandega de Manáos, pedindo contagem de ele Finanças. .
tempo.
P1•ojecto n. 43, de 1909, regulando a tomada de A ' s C o :ni. :ni. i scontas ao Governo pelo Congresso Nacion<.11.
sões de I'<'in.anças e de rro:ni.ada de Contas.
Requerimento da Associação Commercial da füthia, A" C o:rnn1issão
pedindo a modificaçã o do art. 11, da lei n. 428, de l:<~i nanças. .
do orçamento, de 10 de dezembro de 1806, que
revogou os§§ 1, 2 e 3 do art. 594 da Consolida·
ção das Alfandegas e Mesas de Rendas da RepulJlica.
Projecto n. 121, de 1909, equiparando os vencimentos dos fieis do thesoureiro da Alfandega do Rio
de Janeiro aos dos fieis de <1l'mazem da mesma.

63

64
65

IDE~r..................

66

Requerimento de Thomazia de Medeiros Rogers, IDEl\I. ••••••. ,.........
viuva do alferes Antonio J . Rogers, pedindo
uma pensão.

67

Requerimento do Dr. Joaquim Candido da Costa IDEM..................
Senna, lente da Escola de Minas de Ouro Preto,
pedindo contagem de tempo.

68

Projecto n. 132, de 1909, equiparando os venci- IDEM .•••. , • • • . • • . • • • • •
mentas do.s funccionarios das Socretu.rias de
Estado.

69

Requerimento de Amelia Peçanba de Oliveira e
outros, pedindo reversão da pensão que recebia
sua mãe.

JDE M .•••••••• • •••••• , •

70

Projecto n. 7t!, de 1908, creando varfa.s cadeiras IDEM ..•.•..•••• ,......
no lnstitutb Nacional de Musica.

71

Requerimento de Augusto Brandão e outros, sub- A',,; Com ID i s stitutos da Faculdade de Medicina do Rio de sões de .l T'i:n.a:n.Janeiro, solicitando vencimentos iguu.es aos dos ças e ele I n.lentes, quando na regencia de cadeü·as.
s ·truc9ão........
Requerimento de João José da Silva, 2° escrivão A' CoID.In.h;são
do <:d istamento eleitoral federa.l no município ele 1<.,.in.anças.
de Sorocaba, Estado de S. Paulo, pedindo uma
remuneração qualquer pelo serviço o briga torio
e preferenci a.l do referido alistamento.
Pro,jecto n. 39, do 1909. instituindo a pensão moo- IDEM •....••.••••• ,,...
sal de 500$000 a favor da viuva do a.Imiraute
Elisyario Barbosa, emquanto vi ve1', com reversão para sua filha.

72

73

74

-
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Informações do mini stro da Justiça e Negocios ln- A' Conunissão
teriores, sobre o requerimento em que José Ra- de Finanças.
bello Leite Sobrinho, professor da cadeira de linguagem escripta dos 0° e 4° annos, do Instituto
Nacional de Surdos Mudos, pede relevação da
prescripção em que diz ter incorrido para receber vencimentos a que se julga com direito.

75

Informações do ministro da Justiça e Negocios In- IDE111. . . . . . . • . . • . • . . . . •
teriores, sobre o requerimento em que Augusto
Henrique de Almeida, 2° otficial da Secretaria da
Justiça, pede seja contado para todos os effeitos
o tempo que esteve aposentado.

76

Projecto n. 52, de 1908, fixando o quadro e os ven- IDEM....... .... .......
cimentos dos funccionarios da Secretaria de Policia .do Distri~to Fed!'JraL

77

Requerimento do Banco do Commercio e Industria IDEM..................
de S. Paulo, pedindo seja extensiva aos demais
bancos nacionaes que se acharem nas mesmas
condições do Banco do Brazil a isenção do im ·
posto de sello para as cambiaes.

78

Requerimento dos escreventes juramentados <la A'sCon::n:nissões
Côrte de Appellação, completando e explicando de l:<..,inanças e
outro requerimento já enviado á Commissão de de Constitu.iConstituição e Justiça e pedindo equiparação, ção .•............ _
em vencimentos, aos amanuenses da Secretaria
do mesmo Tribunal.
Requerimento de Marçal Rangel Fernandes, pe- A' Con:n:nissão
dindo auxilio ou pensão pa.ra se aperfeiçoar em de Finan cas.
musica, na Europa.
~
Requerimento de Frei André Maria Prat Sacrest, A.'sConu:nissões
Provincial da Ordem Carmelitana em Pernam- de Finanças e
buco, pedindo restituição dos bens, alfaias e ren- de Constituidimentos pertencentes ao convento do Carmo de çào...............
Olinda.
Mensagem do Presidente da Republica,devol vendo A' Co:nunissão
á Gamara, como iniciadora, dois dos autographos de Fina:nças.
da resolução do Congresso Nacional, não sanccionada, que equipara os vencimentos do cartorario do Tribunal de Contas e do seu ajudante
aos do cartorario do Thesouro Federal e do seu
ajudante.
Requerimento de Manoel Antonio Duarte de Aze- InBM •• ••••• , . . . . . . . . . .
vedo, Domingos José Nogueira Jaguaribe e outros, pedindo, em nome do Instituto Historico
de S. Paulo, um auxilio pecuniario que permi ttal
a creação de um monumento, no qual possam

79

80

81

82

83

-
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ser recolhidos os grandes brazileiros cabidos em
pobreza .
Requerimento de Gemina Villcla Cavalcanti. por A' Con:un.issão
si e como tutora de seus filhos, pedindo releva- de Finanças ..
ção da perda do direito de contribuir para o montepio em que incorreu o seu finado marido.

84

IDEM . ••. .••.•.••••••.•

85

Requerimento de Francisco Rebello do Carvalho, A'sConu:nissões
pedindo relevação de prescripção para o fim que de Finanças e
a.llega.
de Constituição .......... . . . . .

86

Requerimento de D. Anna Guilhermin~ de Alvarcnga, pedindo uma pensão.

Projecto D. 230, ue 1909, determinanclu q_ue os CO· A ' Conu:nissão
brad0res da Recebedoria Federal serão nomeados de l:<...,inanças ..
por decreto, exercerão o cargo mediante fiança
ou caução e gozarão das vantagens concedidas
aos empregados de Fazenda.

87

Requerimento de José Nogueira, tab ,llião em Mor- IDEM .•••••••••••••••••
retes, Paraná, pedindo auxilio pecuniario para
que o menor orphão Vic torio Dall' Igna possa
aperfeiçoar-se na arte de de ~ enho.

88

Representacão da Gamara Municipal de Campinas, IDEl\i. •••••••••..••••••
S. Paulo, pedindo a creação, na r eferida cidade,
de uma caixa economica, filial, pelos motivos
que allega.

89

Projecto n. 219, de 1909, creando o logar de guarda- IDEM .•••••••..••••••••
mór na Alfandega do Rio Grande do Norte.

90

Requerimento de José Candido da Silva Vieira, 1° IDEM .••••.•.••••••••••
escripturario tla Alfandega de Florianopolis,
pedindo contagem de tempo .

91

Projecto n . 220, de 1909, determinando que sej i~m I DEl\I .........
considerados 2 terços de ordenado e 1 terço de
gratificacão os vencimentos dos empregados de
repaeticões e logares extinctos, por effeito de
licenças, faltas e aposentadorias; providencia
sobre o modo de nomeação dos fieis de thesoureiro e pagador.

. .. .. ... .

92

Representação da Mesa Administra.tiva da Santa IDEl\L ••••••..••.••.•••
Casa de Misericordia. de Ouro Preto, Minas Ge·
raes, solicitando o auxilio de 20 :000' · pBlos motivos que allega.

93

Requerimento de Raphael Rebecchi, empreiteiro loEM • . •••.••••••.••..•
das obras executadas no antigo Palacio da Jus-

94

5G5
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tiça, renovando o pedido de compensação dos
prejuízos que diz ter so.ffrido naquella empreitada .
Requerimento de D. Herculana Tavares Freire de A. ' Coinmissào
Andrade e outra. bisnetas do tenente-coronel de Fina.nças ..
Francisco de Paula Freire de Andrade o sobrinhas do Dr. José Alves Maciel, ambos membros
da conspiraçã o mineira, pedindo uma pensão.

95

Projecto n. 257, de 1909, equiparando os venci· lDEi\I. •.• , .............
mentos do bibliothecario e amanuense da Escola
de Minas de Ouro Preto aos dos funccionarios de
igual categoria da Escola Polytechnica, Faculdades de Medicina e de Direito.

96

Informações prestadas pelo Ministerio dos Nego· IDEM:
cios da Fazenda sobre o requerimento em que o
thesoureiro do papel-moeda da Caix~ de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos, pede relevação total do desfalque dado pelo seu fiel
Arnaldo Vieira da Camara e a devolução de sua
fiança para garantia do exercicio de suas funcções.

.• •• . • • • ••• •• •• • •

97

Projecto n. 271, de 1909, autorizando oGovernoaint::ll'.I ....... ... . ......
gal'antir durante cinco annos, os juros do 5 % ,
ouro, sobre o capital de .t 400.000 e durante 50
annos os juros de 5 % , om·o, e 1/2 % de amortisação sobre a importancia de .t 2.000.000 em
obrigaçõe;:; (debcntures) que foram emittidos
pelo banco .

98

Projecto n. 416, de 1909, determinando que o A.'sC01nmissõesi
substituto de que trata o art. 1°,§ 9°, do decreto ele Con.s·tituilegislativo n. ;)92, de 8 de outubro de 1896, passe çf"t o e de F ia denominar -se «Adjuncto».
nanças . . . . . . . . .

99

Requerimento de Flora de Queiroz da Camara. .A' C~ o_:n:u:nissão
Lima, pedindo uma pensão.
de Finanças.

100

Emenda destacada na 2ª discussão do projecto A.'sCom.n:t.issões
n. 172, de 1909, que autorisu. o Gover no aman- ele Finanças e
dar computar ,para os effoitos da aposentadoria, de Cons titui- .
a Antonio Pedro Ribeiro de Mo1·aes, porteiro da ção.... . . . . . . . . . . .
Delegacia Fiscal do Mar a nhã o, o tempo em que
exerceu o logar de collector da de "llcantara,
no mtJsmo E:;t a do.

101

Informações do Minis tro da Justiça e Negocios ln- A' Con:unissão
teriores sobre os projectos ns. 334, de 1905, e de F inan.ças..
304, de 1908, aquelle referente aos encarregados

102
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do ensino odontologico das Faculdades de Medicina e este creando cinco logares de medicos verificadores de obitos .
Informações do Ministro da Justiça e Negocios In- A' Conun.issão
teriores sobre o projecto n. 129, de 1909, equi- de Finanças..
parando os vencimentos dos preparadores do Internato Bernardo de Vasconcellos e do Externato D. Pedro II aos dos preparadores das escolas superi_gres da Republica.

103

Requerimento de Augusta Pinheiro Alves. de Lima, IDEM . . . . . . . . . . . . . . . . .
viuva do Dr. Juventino Policarpo Alves de
Lima, pedindo reversão de pensão.

104

Proj ecto n. 307, de 1909, determinando que os IDEM . . . . . . . . . . . . • . • . .
empregados de fiança do Ministerio da Fazenda
tenham a gratificação addicional de 5, 10, 15,
20, 25 e 30 "/o sobre os seus vencimentos de cinco
em cinco annos, relativa ao tempo de serviço
effectivo.

105

Informações do Ministro da Justiça sobre o requel IDEM.. .. .. ... .........
rimento no qual o escrivão da fiª vara commercial do Rio de Janeiro, Alberto Lima da Fonseca,
pede aposentadoria com todos os vencimentos.

lüô

Projecto n. 242 A, de 1909, considerando vitalícios A'sCo:n:nn.issões
os docentes de qualquer categoria, lentes ou de Finanças e
professores, adjonctos ou substitutos e auxiliares de Instru.cção.
de ensino theorico que contarem mais de 10
annos de serviço effectivo nos institutos ofiiciaes de ens_ino, quer mili~ares, quer civis.
Informações do Ministro da Jus~iça acerca do re- A' C onnn.issão
querimento em que o commissario de policia de l:<--,inan.ças..
Lourenço Affonso Alves pede seis mezes de licença com todos os vencimentos para tratamento de saüde.

107

108

Requerimento da Gamara Municipal de Itaguahy, IDEM ...... .. ... .•. . ..
Estado do Rio de Janeiro, pedindo pagamento de
8-1 :523$442, em virtude de sentença..

109

Requerimento de Luizu. de Abreu Figueiredo, pe- IDElvr . . . . . . . . . . . . . . . . . .
diodo o pagamento de 13 :470$010, em virtude
de sentença.

110

Representação da Associação dos Empregados do IDEM.. . .... . ..........
Commercio de Campinas, Estado de S. Paulo,
pedindo a creação naquelia cidade de uma Caixa
Economica Federal.

111

.1

-
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Representação das Damas de earidade do districto A' ÜODJ.ll'.l.ÍSsão
de Porto de Santo Antonio, muoicipio de Cata- de Finanças..
guazes, Estado de Minas, pedindo um auxilio de
3:000 ·pelos motivos que allcgam.
Requerimento de Eugenio José Antonio Bruno,
pedindo que lhe seja extensivo o favor de que
trata o decreto n. 1.687, de 13 de agosto de
1907, pelas razões que allega.

112

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

113

Projecto n. 301, de 1909, reconhecendo como iosti· A'sColl'.l.:rn.issões
tuição de utilidade publica a Associação dos Es- de Finanças e
tudantes Brasileiros e concede á mesma asso- de Co:nstitu.iciação uma subvenção annual de 24:000$000.
ção...............

114

Requerimento de Maria. Candida da Costa. Pereira A' Co:rn.:rn.issão
Simas, viuva do ex-conferente da Alfandega de de Finanças..
Santos João Alves da Silva Simas, pedindo relevação de prescripção para receber o montepio.

115

Requerimento da Directoria. do Collegio S. Bene- A'sCo:nu:n.issões
dicto, de Campinas, pedindo seja autorisada a de Finanças e
Companhia de Loterias Nacionaes a extrahir de Instrucção
tantas loterias quantas sejam necessarias para
que o mesmo collegio receba uma quota de
20:000 ·· por aono, durante cinco aon os.

116

Informações do Ministro da .Justiça sobre o reque- A' Co1:n.:icn.issão
rimeoto em que o Dr. Cesar Rosas pede paga- de Finanças. .
mento de vencimentos a que tem direito como
medicv da comrnissão inspectora dos Asylos de
Alienados do Estado do Cearáº
Emenda do Senado á proposiçã<> da Camara, que A'sÇo1ll.ll'.l.issões
concede os favores do a.rt. 1° da lei n. l.867, de Finanças,,
de 1907, a diversas classes de cidadãos que servi- <le Con stituíram durante a guerra com o Paraguay.
ção e de JH:a:rinha eGu.e:rra.

117

118

Relação dos documentos de projectos e
pareceres apresentados na sessão de r 909 e
que se acham no Archivo

,

Documentos de projectos
ASSUMPTO

1 A Projecto n. 1 (do Senado) que releva a prescripção em que incorreu o ex-

tenente do Exercito Conrado Müller de Campos, para o ftm de, remida
integralmente a contribuição atrazada, continuar a contribuir para o
montepio do Exercito na razão das mensalidades correspondentes
áquelle posto.

2 A Releva a prescripção em q uo tenha incorrido o direito de D. Antonia
Eugenia Pereira de Mello á percepção do meio soldo deixado por seu
finado pae, o alferes do 36° Corpo de Voluntarios da Pa.tria João Eu~
genio Pereira de Mello.
3

Concede ao amanuenae da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, Alix
Ribeiro de Avellar, o direito á contagem do tempo em que serviu de
auxiliar gratuito da mesma Secretaria.

4

·Autoriza. o Poder Executivo a mandar entrega.r ao Dr. Tiburcio Yaleriano
Pecegueiro do Amaral. lente da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, a quantia de 5: 860.; d.espendida com a publicação de sua obra
- Elementos de Chimica Inorganica.

8

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença ao
amanuense da Directoria Geral de Contabilidade da Marinha, Thomaz
da Silva Ramos, para tratar de sua saude.

9

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Ex:terior o
credito de 176:500 ·, ouro, supplcmentar :1 verba 7"' do art. 7°, ela lei
n. 2 .050, de 31 de dc:zembro de 1908.

21 C Emenda do Senado ao projecto da. Gamara que concede um anno de licença,

com todos os vencimentos, ao Juiz do Alto Acre Dr. João Rodrigues elo
Lago.

22 B Auto_riza o Presidente da· Republica a conceder ao praticante dos Correios
do Districto Federal, Ernani de Oliveira Santos um anno de licença,
com vencimentos, para tratar de sua saude.
27

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o
credito especial de 5:000$ para occorrer ao pagamento de uma gratificação de igual importancia ao professor do Collegio Militar,
Themistocles Nogueira Savio, como premio pela sua obra. <i: Curso
Elementar de Geograpilia ».

33

Fixa as forças de terra para o exercício de 1910 e dá outras providencias.

34

Fixa a força nava l para o exercício de 1910.

40

Manda contar ao ajudante machinista, reformado, Pedro José de Moraes,
para melhoria de sua reforma, o tempo em que serviu como operario
e como machinista do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.

41

Emendas do Senado ao projecto n. 17 A, de 1908, da Cama1'a dos Deputados,
que reforma o Thesouro Nacional e demais repartições de Fazenda.

o
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57 A Determina sejam considerados como fallecidos em campanha, os officiaes
do Exercito ou da Armada e os empregados civis que perecerem no
serviço de construcção de linhas telegraphicas de Matto Grosso ao
Acre.
61

. Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito de 4:200$, ouro, para pagamento do prem10 de viagem a que
tem direito o Dr. Violantino dos Santos.

63

Autoriza o Presidente da Republica a abrir os creditos necessarios á execução de deliberações do Senado, de maio e junho ultimos, referentes
a Secretaria da mesma Gamara.

64

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um auno de licença, com
ordenado, ao professor de gymnastica e natação da Escola de Aprendizes Marinheiros da Bahia, Alfredo Rigaud.

65

Approva o veto opposto pelo Pl'esidente da Republica ao projecto que autoriza a conceder um anno de licença, com ordenn.do, ao 3° escri.pturario da Caixa Economica e Monte de Soccorro da Capital Federal, Antonio Philadelpho Pereira de Almeida.

66

Projecto n. 66, deste anno, do Senado, concedendo um anno de iicença, com
todos os vencimentos, ao desembargador do Tribunal de Appellação do
territorio do Acre, Dr. Alberto Augusto Diniz.

67 A Autoriza o Presidente da Republica a fazer acquisição das collecções de
objectos de arte que pertenceram ao escriptor Arthur Azevedo, abrindo
para isso credito atê 30:000$ (do Senado).
69

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior ocre
dito de 50:000$, supplementar á verba - Eventuaes - do art. 2° da
lei n. 2.050, de 31 de dozembro de 1908.

70

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
creditq extraordinario de 61: 645$551, para pagamento ao capitão Fernando Alves de Souza Alão, em virtude de sentença judiciaria.

72

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 211 :459$975, para occorrer ao pagamento
devido a João da Silva Tavares e outros, herdeiros de Joaquim da
Silva Tavares, em .virtude de sentença judiciaria.

73

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 49:560$951 para pagamento devido á Philadelpho dfl Souza Castro, em virtude de sentença judiciaria.

85

Concede ao 3º official da Secretaria tla Justiça, bacharel José Bonifacio de
Almeida Salles, um anno de licença, com ordenado, para tratamento de
sua sa.ude onde lhe convier.
·

.._ 265 -

ASSUM:PTO

87 Autoriza o P residente da Republica a pagar a D. Adelina Amefüt Lopes
Vieira, viuva do ex-thesoureiro da Caixa de Amortização, Antonio
Arnaldo Vieira da Costa, a pensão do montepio, por elle instituída, a
contar da data do seu fallecimento .
90 .Julga que deve ser mantida a emenda da Gamara dos Deputados ao rrojecto
do Senado, n. 9, de 1908, que determina que a promoção ao posto de
major, do tenente-coronel reformado do exercito Ismael Lago será
contada da data de 16 de janeíro de 1894, só para os efl:'eitos da
reforma.
91

Autoriza o Presidente da Republica a conceder licença, com ordenado, ao
funccionario da Caixa de Amortização, Ovídio Saraiva de Carv.alho.

92 A Autoriza o P1'esidente da Republica a conceder a aposentadoria, com todos
os vencimentos, ao Dr. Alberto de Seixas Martins Torres, ministro
do Supremo Tribunal Federal.
93

Autoriza o Presidente da Republica a mandar pagar ao escrevent e de
l ª classe do cxtincto Arsena l de Guerra da Bahia. Antonio Bento de
Oliveira, os vencimentos a que t iver direito.

94 Autoriza o Presidente ela Republica a fazer, mediante concL1rrencia publica,

a electrificação das linhas suburbanas da Estrada de Ferro Central do
Brazil, adaptando o projecto que julgar preferível, abrindo para isso
o necessario credito até a quantia de 5.000:000$000.

104 B Emenda do Senado ao projecto n. 104, de 1909 que autoriza. o auxilio de
15:000,.' ao Congresso Brazileiro de Geographia.
106 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
ordenado, ao carteiro de 2ª classe dos Correios de Pernambuco, Luiz
Francisco dos Santos Fragata.
108 Autoriza o Presidente da Republica a rever a aposentadoria do Dr. José

Honorio Bezerra de Menezes , para que lhe sejam conferidos seus vencimentos integra.es, de accôrdo com a ta.bella. em vigor, ao te:mpo em
que foi aposentado.

113 Autoriza o Presidente da Republica a conceder licença, com ordenado, ao
escri_pturario da Estrada do Ferro Central do Brazil Antonio Joaquim
de Moraes.
114 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um auno de licença, com

ordenado, p ara tratamento de sua. saude, ao Dr. Carlos Sebastião
Nogueira Pinto, medico da Directoria Geral de Saude Publica.

116 Torna extensivos ao ex··l0 tenente da Armada, Luiz Paula Mascarenhas, os
favores do decreto n. 1 . 687, de 13 de agosto de 1907. (Do Senado).
118 Concede vitaliciamente ás viuvas e, na falta destas, ás filhas solteiras dos
ofliciaes dos corpos de Voluntarios da Patria e da Guarda Nacional,
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quo serviram no exercito e na armada, por 'occasião da guerra do Paraguay, o meio soldo pela tabella vigente, correspondente aos postos em
que se achavam ao t empo em que .!Oram dispensados do serviço militar.
119

Fixa as categorias e os ven cimentos dos funccionarios das Secretarias de
Estado, exceptuados os do Thesouro e comprchendidos os da·Directoria
do Expediente da Marinha e os da'3 Directorias de Contabrn dade da
Guerra e da Marinha . Projecto iniciado no Senado. ao qual o Sr. Presidente '.la Republica nego u sancção. (Vide projectos ns. 468, de 1906,
do Senado, 435, de 1907 e 85, de 1908) .

131

Emenda do Senado ao proj ecto da Gamara n. 66 D de 1908 (131 de 1909)
que regula a repressão dos crimes de peculato, moeda falsa e falsifica.Ção de documentos.

134 A Concede á D. Joanna Ignacia de Araujo Maciel, viuva do alferes voluntario

da Patria , Dr. Mathias Carlos de Araujo Maciel, a reversão da pensão
mensal de 36$ , qu e percebia seu marido por serviços p rest a dos na
guerra do Paraguay.

140

Releva a D. Ma ria Adelaide Prates da prescripçã.o em que incorreu para
se h abilitar á. percepção do montepio.

141

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extra ordinar io, necess::i.rio ao pagamento dos vencimentos
devidos a Cyro Pedrosa, r elativos a o período de 12 de fevereiro a 7 do
julho da 1894 .

143

Concede a D. Jou.quiua de Araujo Torreão, irmã solteira do guarda-marinha
An tonio Au g usto de Araujo Torreão, morto no combate naval de
Riachuelo, a pensão vitalicia de 76!J? mensaes.

146 B Emendas do Senado ao projecto da Gamara n. 146, deste a.nno, que fixa a
despeia do Minis terio das Relações Exteriores para o exercicio de 1910.
148

Autoriza o Presidente da Re publica a auxiliar com 300 :000$ a construcção
de um edificio para o Club Naval (Do Senado).

149 A Concede relevamento da prescripçõo ern que incorreu o direito de Rosa de
Arruda Pinto e E lvira de Arruda Ferreira da Silva para recla marem o
meio soldo a que tinham direito .
150 A Autoriza a concessão de licença, com ordenado, por um anno, a Manoel
Pires Ferreira Filho. (Do Senad9).
154

Autoriza o Presidente da Republica a abrir 1;1.\l Ministerio do Exterior o
credito especial de 500:000 ', ouro, para occorrer ás despezas com a
representação do Brazil na Exposição Uni versal e Internacional de
Bruxellas, no anno de 1910"

155

Fixa a gratificação extraordinaria de mais 20 % dos respectivos venci·
mantos, para os funccionarios da União n o Estado de Matto Grosso,
que não tiveram augmento de vencimentos nos ultimos cinco anuos o
autorizçi, a. abertura do creclito necessario.
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159

Autoriza o Presidente d11. Republica a reformar no primeiro posto de official
do Exercito, com o soldo por inteiro, o sargento asylado José Fernandes Junior.

162

Pareceres das Commissões de lnstrucção Publica e de Finanças- sobre a
emenda da Camara dos Deputados, rejeitada pelo Senado, ao projecto
n. 377, de 1908, qne autoriza o Presidente da Republica a. incluir no
quadro dos profellsores ou substitutos vitalicfos, o tenente-coronel de
engenheiros José da Silva Braga, lento substituto da extincta Escola
Militai• do Brazil, nas condições que menciona. (Do Senado.)

153

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda ocredito oxtraordinario de 15:240$500, para restituir a Otero, Gomes
& Comp., igual importancfa que, a titulo provisorio, pagaram em
1897, de direitos de importação de duas partidas de arame para cercas,
relevada a prescripção em que possam ter incorrido.

164

Autoriza o Presidente da Republica a abrir o credito supplementar de
641 :269$420 á verba 37 do art . 2° da lei n. 2. 050, de 31 de dezembro
de l 908, para a conclusão das obras do novo edificio ela Faculdade de
Direito do Recife.

170

Autoriza o Presidente da Republica a mandar contar ao capitão de fragata
.João AntoQ.io da Costa Bastos, o tempo em que houver servido como
operario do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e no estabelecimento naval do Cerrito, no Paraguay, considerados tão sómente os
dias que effectivamente trabalhou.

171

Autoriza o Presidente da Repubiica a aposentar o agente de 5"' classe da
Estrada de Ferro Central do Brazil, Norberto Rodolpho de Souza, com
todos os vencimentos e gratificações do cargo que occupava na. occasião
em que foi victima do desastre que 9 invalidou para o serviço da
Nação.

172

Determina que, para os effeitos da aposentadoria, será computado a.o inspector de 3ª classe da Repartição Geral dos Telegrapbos Manoel José
Alves todo tempo em que serviu em diversas commissões do antigo
Ministerio da Agriculturêl., Commercio e Obras Publicas.

180

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao juiz seccional do Acre,
Gustavo Affonso Farneze um anuo de licença, com dous terços de seus
vencimentos, para tratar de sua saude.

182

Concede ao praticante dos Correios do Estado de Pernambuco, Joaquim Theotonio Soares de Avellar Junior, um anuo de licença, com ordenado,
em prorogação á de seis mezes que lhe foi concedida pelo director
geral dos Correios, para tratamento de sua saude.

184 A Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio . da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de 16:800$, ouro, para occorrer ao pagamento de prernios de viagem conferidos aos bachareis
Luiz Estevam de Oliveira, Leoncio Marcorides Homem de Mello e
outros.
·
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188 Emendas do Senado ao projecto n. l 05, de 1907, que permitte aos funccionarios civis federaes, activos e inactivos, consig narem mensalmente á
Associação dos Fuuccionarios Civis, até dous terços dos seus ordenados
para pagamento das contribuições a que se obrigarem com a mesma
Associação, e dá outras providencias. (Vide projectos ns. 331, de 1906 e
105, de 1907 .)
190 Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. 277, de 1908, que regula o
numero, classe e vencimentos do pessoal da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado do Amazonas.
194 Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda. o
credito extraordioario de 19: 120$500, para occorrer ao pagamento
devido ao Dr. João Vieira de Araujo, em virtude de sentença judiciaria.
195 Releva a prescripção em que haja incorrido D. Francisca de Jesus Corrêa
Caminfla, viuva do Dr. Antonio Ferreira dos Santos Caminha, para
promover jndicialmente a rectificação, a que se julga com direito, dos
vencimentos da aposentadoria concedida, pelo decreto de 16 de janeiro
de 1890, a seu marido, no cargo de secretario da Repartição de Policia
do Estado do Rio de Janeiro.
198 Autoriza o Presidente da Republica a prorogar por um anno, sem vencimento algum, a licença em cujo goso se acha o Dr. Samuel da Gama
e Costa Mac-Dowell, lente cathedratico da Faculdade de Direito do
Recife. (Do Senado) .
204

Emenda do Senado ao projecto n. 212 A, de 1908, da Camara, que concede
a pensão mensal de 70$; ao sargento reformado do exercito Onofre
Gonçalves Marius, abrindo o Governo para isso o necessario credito.

205

Concede a D. Maria de Castro Menna Barreto, filha do capitão Jacintho
Ferreira de Castro, da data desta lei em deante e sem prejuizo do
meio soldo que percebe, a pensão mensal de 30.;;ooo. (Do Senado). (Vide
projecto n. 221, de 1908).

206

Regula a emissão de circulação de cheques. (Vide projecto n. 362, de 1907).

208 Autoriza o Presidente da RepulJlica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 3: 3:...7$200, p ara occoúer ao pagamento devido
a Madeira & Comp., em virtude de sentença judiciaria.
213 Autoriza o Poder Executivo a conceder 90 dias de licença, com ordenado,
para tratamento de saude, a Antonio José Victor de Senna, conductor
de 2ª classe da Estrada de Ferro Central do Brazil.
216 A Redacção final do projecto n. 216, àe 1909, que autoriza o Poder Executivo
a conceder a Eduardo José íonteiro Torres, fiel recebedor da Estação
Maritima da Gambôa, Estrada de Ferro Central, um anno de licença,
com ordenado, para tratamento de saude.
217 Autoriza o Poder Executivo a conceder ao administrador dos Correios do
Estado do Espirito Santo, Manoel Santerre Guimarães um anno de
licença, com ordenado, pa.ra tratamento de saude.
'
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224

Autoriza. o Pre"lidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior e
Justiça o credito especial de 270: 000-. para occorrer ao p ê1gamento das
folhas do pessoal technico e operario emp1'egado nas obras do edifi cio
destinado á Escola Nacional de Bellas Artes.

225

Autoriza o Presidente da. Republica a conceder a o 2° tenen te do E xercito
Francisco das Chagas Pinto Montei r o, um anuo de licença, com os
vencimentos, menos a. gratificação de funcção.

236

Autoriza o Presidente da Republica a ab eir ao 'Ministerio do Interior o
credito de 2:060/'009, s upplementar ás verbas 13, 16 e 21, elo a.rt. 2°, da
lei n. 2.050, de 3 1 de dezembro de 1908 .

240 A Releva ao collector das Re adas F edcraes n o municipio de Vassouras,

Estado do Rio de Janeiro, Manoel Fra.ncisco Bernardes Junior, da obrigação de e ntrar p a ra o Thesouro Feder a l com as importaacias de
3 :980$040 e l 2 :68 1S080, valores respectivamente corr espondentes aos
sellos adhesivos e estampilhas do imposto de consumo rouba dos á
referida collectoria na n oite de 26 de setembro de 1908 .

244

Releva a pJ.'escripção em que incorreu Joaquim José de Souza . ex-chefe de
deposito da Estrada de Fer ro Centr al do Brazil, para o fim de poder
continuar a contribuir para o Montepio dos Funccionai·ios Publicos,
pagas as quotas atrazadas .

247

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Minist erio <l a Fa zenda o
credito extm ordinario de 72:506."903. ouro, e 705:300:·249, papel, para
paga mento das dividas de exercicios findos .

248

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito extraordinario de 65:580 ·250, para occorrer ao pagamento dos
sala rios devidos aos operarios que trabalharam n o Hospital Paula
Candido, nos mezes de novembro e dezembro de 1908.

240 A AutoriZê1 o Governo a conceder ao bacharel Carlos Domicio de Assis Toledo,

um ànno de lice uça, com dous t er ços dos vencimen tos . (Do Senado).

26 1

Appprova o Tratado do Arbitramento Geral firmado em Petropolis, a 25
de junho deste anno, entre os Estados u n idos do Brazil e a Bolivia, e
as Convenções pa ra igual fim assignadas neste mesmo anno, com os
Estados Unidos da America e out ros paizes.

269 A Parecer favo1•a.vel da Commissão de Finanças ao projecto n. 269, de 1909,

do Senado, que dispõe sobre contagem de tempo de serviço ao bacharel
José Gomes Coimbra para os effeitos da aposentadoria . (Vide projecto
n. 269 , de 1909, do Senado).

270

Autor iza o P r esidente da Republica a a brir a o Ministerio da Justiça o
credito de 9 :720 ·163, supplementar á verba 6ª, do art. 2° da lei
n. 2.050, de 31 de dezem bro de 1908, etc. (Do enado).

273

Autoriza o Sr. Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Viação 1 o
credito de 120:000 ·, metade ouro e metade papel, supplementar á
verba «Illuminação Publica da Capital Federal».

270
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276 Autoriza a abertura, ao Ministerio da Agricultura, do credito de 2 .000:000$,
papel, e 200:000 , ouro, para liquidação de coutas e outros compromissos relativos á Exposição Nacional de 1908.
Z'/7 Autoriza o Presidente da Republica a abrir creditos especiaes na importancia de 85: 327'114, sendo um de 11 : 954~;]i750 ao Ministerio da Fazenda e outro de 73: 372$364 ao Ministerio da Justiça, afim de attender
ás despezas feitas, por conta daquelle Ministerio, no exercício de 1906,
pelo ex-prefeito do Alto Juruá general Gregorio Thaumaturgo de
Azevedo, e pagas com o producto das rendas dos Postos Fiscaes da
Prefeitura a seu cargo.
280 Releva a prescripção em que jncorreu o anspeçada reformado do 29º bafa.•
lhão de Voluntarios da Patria José Carlos da Silva, relativamente aos
soldos que rleixou de receber durante os annos de 1891 a 1904, e
autoriza ao governo a abertura do necessario credito.
284

Concede a Joaquim Augusto Teixeira Nunes, carteiro de l " classe da Administração dos Correios do Districto Federal, um anuo de licença, com
ordenado, para tratamento de sauàe.

285 Concede um anno de licença, com ordenado, ao telegraphista de 2ª classe
da Estrada de Ferro Central do Brazil, Geraldo Pires Ferreira Leal, _
com parecer da Commissão de Finanças.
286 Autoriza o Presidente dv. Republica a mandar contar, para todos os effeitos,

o tempo em que Raul Tolentino de Souza, guarda-mór da Alfandega
de Florianopolis, serviu como praça do exercito.

288 Autoriza o Presidente da Republica a mandar contar, para melhoria de
montepio deixado, o tempo em que o capitão de mar e guerra Antonio
Ferreira de Carvalho, já fallecido, serviu como operaria do Arsenal
de Marinha desta Ca.pita.l.
294 Torna extensivos aos immigrantes localizaúos em nucleos coloniaes os

favores concedidos pela lei n. 2 .04ü, de 31 de dezembro de 1908, bem
como a qualquer agricultor que preencha as condições estatuidas, não
ficando taes favores dependentes da organização de syndicatos ou
cooperativas agricola.s; .a utorizando o Governo a. regula.mental' a
presente lei.

295 Autoriza o Presidente da. Republica. a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 193:799$234, par a occorrer ao pagamento da
importancia devida respectivamente a João Luiz Vogel e outros, guarda · da Alfimdcga, em virtude de sentença. jutlicia.ria e de accôrdo com
o precatorio do juiz da 2ª varJ. feder d da Capital da Republica, de 21 de
setembro deste anuo.
298 Manda considerar por actos de bravura a promoção do major Joaquim
Thomaz Santos Silva Filho a este posto, na arma de artilharia, com
antiguidade de 27 de junho de 1894.

271

ASSUMPTO

301

Reconhece como instituição de utilidade publica a Associação dos Estudantes Hrazileiros e concede á mesma associação uma subvenção ann ual de 24 :000$ , e dá outras providencias .

310 A Emenda do Senado ao projecto n. 226 A, de 1907, da Camara, que releva da
prescripção em que incorreu para que possa habilitar-se ã. percepção

de meio soldo e montepio, D. 'athalia Deolinda de Albuquerque Seixas,
viuva do tene nte- coronel Joaquim das Neves Seixas.

312

Releva a D. Helena Sierra de Sá, viuva do capitã.o-tenente reformado,
cê:l.mmissario da Armada, Manuel Cesat' de Sá, a prescripção em que
incorreu para a. percepção do meio soldo e montepio que lhe competiam, podenclo o P residente da Republica abrir o credito necessario
para tal fim.

313

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito especial de 38,1:000$ para a conclusão das obeas da Bibliotheca
Nacional.

321

Co ncede ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Hermínio Francisco do Espirita Santo, um anno de licença, com todos os vencimentos.
(Do Senado.)

322

Reorganiza o territorio do Acre.
'ubstitutivo do Senado ao projecto n. 156, de 1006, da Ga mar a dos Deputados, que v eda a extru.dição de nacionaes, regula o processo e julgamento de brazileiros e e:;tra.ngeiros, que. fora do paiz, perpetrarem
a lgum dos crimes que enumera, e dá outras providencias.
Approva o tratado sobre o commercio e navegêLção fluvial entre o Brazil e
a Columbia , assignado no Rio de Janeiro em 2 1 de agosto de 1908.

325

Autoriza o Govomo a contar para todos os effei tos a Jacintho Cecilio da
Silva Simas, escrivão do Juízo Federal da secção do Estado de Santa
Catllarina, o tempo de seis a nnos, onze mezes e vinte e oito dias de
set•viços prestados pelo mesn.10 ser·ventua.rio, respectivamente, nos
cargos de par tidor e co ut ador e escrivão privativo dos Feitos da Fazenda da antiga provi ncia de Santa Catharina.

3.27

Reorg:10iza o serviço de Saude do Exercito. (Do Senado).

328

Autoriza a concessão de licença ao medico demographista da Directoria
Geral de Saude Publica , Dr. Cassio Barbosa de Rezende. (Do Senado.)

320

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacharel Thomaz Lemos
Duarte, um anno de licença, com ordenado. (Do Senado.)

331

Fixa as dcspezas do Ministerio dê:l. Ag1•icultura, Industria e Commercio,
para o exercício de 1910.
Autoriza o Sr. P1•esidnntc da. Republica a abrfr ao Ministerio da Fazenda,
o creclito de 5:719"20G, para pagamento devido a D. Marinha de Abr eu
e Paiva e outros, em virtude de sentença.
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333

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 35: 104 ·219 para o pltgamento devido a Veríssimo Ricardo Vieira, em virtude de sentença do Poder Judiciaria.

334

Concede a D. Maria Ade laide da Silva relevamento de prescripção para
receber pensão de montepio. (Do Senado).

3S9

Autoriza o poder Executivo a mandar examinar por profissionaes de sua
confiança as condições, vantagens e tempo de construcção da Estrada,
cujo pagamenoo pediu o engenheiro Gastão da Cunha Lobão, afim de
tudo devidamente verificado, solicitar do Congresso Naciona l o credito
necet;sario.

340

Autoriza o Presidente d:i Republica a abrir ao Ministerio da Justiç<'> e
egocios 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).

343

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Guerra o
credito de 154:33<t:·608 , supplementar á verba 15, n. 26, do art. 12,
da lei n. 2.050, de 3 1 de dezembro de 1908.

344

Concede ao Dr. João Pedro Belfort Vieira., Ministro do Supremo T1'ibunal
Federal, um anno de licença, com todos os vencimentos. (Do Senado).

349

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerlo da Justiça e
Negocios Interiores o credito de 130 :042;:;386, suppJementa.r ao n. 20 ,
do art. 2°, ela lei n. 2.050, de 31 ele dezembro de 1908.

350

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas, o credito de 00:000$ , supplementar á verba 18"' Evcntuaes - do art. 15, da le i n. 2.050, de 3l ele dezembro de 1908.

351

Redacção final do projecto n. 351, de 1909, que autoriza o Presidente da
Republica a abrir, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial da quantia de :'64: 559 ·143, para occorrer ao pagamento dos
juros g arantidos á Estrada de Ferro Sorocabana, correspondentes ao
período de 29 de agosto a 31 de dezembro de 1907.

352

Regula a composição da Junta de Revisão de -Alistamento que tem de
funccionar no Districto Federal em janeiro de 1910. (Do Senado).

355

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao 1inisterio da Guerra, o
credito de 608:417 ·723, supplementar ao§ 15 -Material - do art. 12,
da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908.

356

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e
Negccios Interiores, o credito de 360:000$, supplementar ao n. ~l, do
art. 2° da lei n. 2.050, de 1908 (sub-consignação-material, construcções e even tuaes para o serviço geral).

362

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao lente cathedratico da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Pedro Severiano de Ma·
galhães, um anno de licença, com ordenado.
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365 Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
ordenado, ao Dr. Antonio Pacheco Leão, inspector do Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella. (Do Senado).
370 Eleva a 18:000$ annuaes os vencimentos dos directores do Thesouro Fe-

deral, sendo dous terços de ordenado e um terço de gratificação.
(Do Senado).

372 Autoriza o Presidente da Republica

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda., o credito extraordinario de 32:063$136, para occorrer ao devido
a Fra ncisco de Paula Dias Negrão, em virtude de sentença judiciaria.

375 Eleva o numero de agentes fiscaes dos impostos de consumo, da descarga
de sal edo imposto de transporte no Districto Federal. (Do Senado)

379 Approva o Tratado concluido e assignado nesta cidade do Rio de Janeiro,
em 30 de outubro de 1909, entre o Brazil e a Republica Oriental do

Uruguay, modificando as suas fronteiras na Lagôa Mirim e rio Jaguarão e estabelecendo principios para o commercio e navegação nessas
:paragens, e é o Presidente da. Republica autorizado a tratar as respectivas ratificações.

380 Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Agricultura,
o credito de 75:000$, supplementar á verba 5,. - auxilios á agricultura e industria-do art. 15, da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908.
381 Autoriza o Governo a rever o processo da aposentadoria concedida por
decreto de 10 de agosto de 1894 ao engenheiro civil Paulo Emilio

Loureiro de Andrade.

383 Releva a prescripção em que incorreu o direito ao montepio instituído por
Antonio Augusto Tassara de Padua, ex-amanuense da Administração
dos Correios do Esta.do de Minas Gera.es, pagas as contribuições
atrazadas.

Docu:mentos de pareceres
ASSUMPTO

49

Concede licença por quatro mezes ao Sr. Deputado Lamounier Godofredo.

50

Concede licença por 30 dias ao Sr. Deputado Estacio Coimbra.

51

Indefere a petição em que João Chrysanto Cidade de Araujo, secreta.rio da
Capitania do Porto de Santa Catharina, requer pagamento de differença de vencimentos e aposentadoria. do cargo que exerce.

53

Indefere a petição em que o bispo de Goyaz requer lhe seja entregue o
predio em que fuoccionou o Seminario Episcopal na Capital daquelle
Estado; com parecer no mesmo sentido da Commissão de Finanças.

54

Indefere o requerimento em que Bellarmino Octaviano Regueira Duarte,
ex-professor do extincto Arsenal de Gue1•ra de Pernambuco, pede sua
disponibilidade.

55

Indefere o requerimento em que a Camara Municipal de S. Luiz do Parahytinga, Estado de S. Paulo, solicita a creaçâo de uma. estação telegraphica na mesma cidade.

56

Indefei•e o requerimento em que o escrevente do Hospital Central da Marinha Octavio Santos pede augmento de vencimentos.

57

[ndefere o requerimento em que Roque Gonçalves Fernandes, escrevente da.
Secretaria do Hospital Central da Marinha, pede augmen.to de vencimentos.

58

Concede a licença solicitada pelo Deputado João Henrique de Souza Gayoso,
representante do Estado de Piauhy, afim de deixar de comparecer ás
sessões durante o corrente anno.

59

Concede tres mezes de licença ao Deputado pelo 3° districto do Estado de
Minas Geraes Sr. Henrique Salles.

60

Concede a licença de quatro mezes solicitada pelo Sr. Antero de Andrade
Botelho, Deputado pelo 4° districto do Estado de Minas Gera.es .

61

Concede a licença de um a.uno solicitada pelo Sr. Hermenegildo Lopes de
Moraes, Deputado pelo Estado de Goyaz.

62

Indefere a petição em que Vicenie Jorge de Souza Sobrinho, agente de Estação da Estrada de Ferro de Sobral, requer aposentadoria a que se
julga com direito.

63

Julga não haver que deferir sobre o requerimento em que José A. P. de
Magalhães Castro, pede seja dado andame nto ao projecto n. 240,
de 1902.

64

Concede licença nara se ausentar do paiz ao Deputado pelo Estado de Minas
Sabino Barroso Junior.

-

276-

o

~

~

;::>

ASSUMPT6

z

65

Concede licença · por tres mezes ao Deputado pelo Estado de S. Paulo ,
Adolpho Affonso da Silva Gordo.

67

Indefere o requerimento em que D. Olga de Argollo Ferrão, filha do ca ·
pitão reformado do exercito Euzebio Gomes de Argollo Ferrão, pede a
reversão, em seu favor, da pensão de 50$ mensaes que percebia sua.
mãe D. Virgilina de Argollo Ferrão.

68

Indefere o requerimento em que Carlos Arantes Ramos, conferente de 3"'
classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, pede seis mezes de licença,
com todos os vencimentos, para tratamento de saude.

70

Adia, para quando se organizar o Orçamento da Fazenda, o deferimento ao
pedido dos serventes da Delegacia do Thesouro Federal em Bello Horizonte, que requerem equiparação de vencimentos aos dos serventes da
Caixa Economica FederGt.l.

71

Dispensa do serviço, com todos os vencimentos do seu cargo, inclusive a
g r a tificação addicional, o chefe de secção da Secretaria da Camara dos
Deputados, Carlos Francisco Xavier.

73

Dispensa do serviço o auxiliar da acta Manoel de Oliveira e Sá e autoriza
a Commissão de Policia a continuar a pagar-lhe os vencimentos que
actualmente percebe.

74

Indefere o reque rimento em que D. Ma.ria Paula da. Cunha Bittencourt. filha
solteira do fallecido major de 2 ª classe do exercito Francisco da Cunha
Bittencourt, pede uma pensão.

76

Indefere o requerimento em que o 4° escripturario da Estrada de Ferro
Central do Brazil, Augusto Raphael Moreira pede um anno de licença,
com ordenado, para trata r de sua saude.

77

Approva o «veto»- opposto pelo Presidente da Republica á resolução do Congresso Nacional que c oncede um anno de licença, com todos os vencimentos, ao coronel Antonio Moreira de Souza, administrador dos
Correios do Paraná. (Vide projecto n. 387, de 1908).

78

Indefere o requerimento em que Francisco de Andrade Fortuna Pessoa, t elegraphista de 3ª classe da Repartição Geral dos· Teleg raphos, servindo
actualmente na estação da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, peae
que se lhe mande cont ar no tempo do serviço publico, para os effeitos
da aposentadoria, o período de seis annos e 14 dias, em que exerceu o
cargo de g uarda-vigia da antiga secção da. arrecadação do Thesouro
Provincial do Ceará.

79

Indefere o requerimento em que o «Comité Central dos Syndicatos Industriaes e Agrícolas do Brazib, r epresentado pelo director geral Augusto
Cambraia, pede que seja pela Commissão de Fazenda apresentada uma
emenda ao projecto n. 82, d este anno, referente á industria siderurgica..

-
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81

Indefere o requerimento de José Rodrig-ue~ de Oliveira Braga. machinista
de l" classe da Estrada de Ferro Centrc1l do Brazil, aposentado, pedindo
relevação de prescripção píl.ra continuar a contribuir para o mentepio
dos funccionarios publicos.

82

Approva o veto opposto pelo Presidente da Republica á resolução dO
Congresso Nacional que regula a substituição dos mini s tros do Supremo Tribunal Federa.l. e dá outras providencias. (Vide projectos
ns. 447 , de 1907, e 202, de 1908 . )

83

Indefere o requerimento de Antonio c arloa de Siqueira, 2° tenente machinista, reformado compulsoriamen te , pedindo lhe seja mandado contar
o tempo em que serviu como opern.rio das officin a s de machinas do
Arsenal de Marinha desta Capita l, para ser addicionado ao de sua
r 0forma.

84

Concede ao Sr. Deputado Antonio Alves Pereira de Lyra , licença por tempo
indeterminado .

85

Opina no sentido de ser da competencia do Poder Executivo resolver
sobre o direito á contagem de tempo de Joaquim Araripe de Macedo
Pimentel, contador aposentado do Correio do Cear:.í.

86

Rejeita o veto opposto pelo Presir:lente da Republica á resolução do
Congresso Nacional, que manda contar ao 2° tenente do 17° batalhão
de infantaria., José Augusto Soares, a antiguidade do p osto, de 28 de
dezembro de 1893.

87

Indefere os requerimentos de Hermínio Augusto Serpa e José de Vasconcellos
Mendonça Filho, praticos de pharmacia do Hospital Cent.ra.l de Marinha, pedindo augmento de vencimentos.

88

Concede tres mezes de licença, para ausentar·se do paiz, por motivo de
molestia em pessoa de sua familia, ao Deputa.do Paulo de Moraes e
Ba.rros.

90

Indefere o requerimento em que Argemil'o da Silveira pede privilegio, por
90 aonos e outros favores, para. construcção, uso e goso de uma estrada
de ferro.
-

91

Indefere o requerimento em que o patrão-mór aposentario do Arsenal de
Marinha desta Capital, capitã.o-tenente gradua.do Manoel José Soares,
pede melhoria de reforma.

92

Rejeita o veto opposto pelo Sr. Presidente da Republica á resolução do
Congresso Nacional que concede á viuva e filhos menores do Dr. Domingos Olympio Braga Cavalcanti o v encimento mensal correspondente ao montepio que lhe ca.beria como l 0 secretario de legação, u.e
accôrdo com us fundamentos do decreto n. 754, de 31 de dezembro
de 1900. (Vide projecto n. 281, de Hl06 .)

278
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94

Rejcüta o veto opposto pelo Sr. Presidente da Republica á resolução do
Congresso Nacional, determinando que a reforma concedida ao alferes
honorario e sargento do exercito, Onofre Gonçalves Marius, por decr~to
de 24 de setembro de 1894, seja considerada da data da presente lei em
deante, e para todos os effeitos no posto de alferes. (Vide projecto
n. 204 A, de 1909 . )

95

Indefere o requerimento de D. Maria Ferreira de Oliveira, viuva do
ex-commissario da armada, 2° t enente Emiliano Ribeiro de Oliveira,
pedindo que seja perdoada a divida que seu marido tinha p a ra com a
Fazenda Nacional, na importanci a de l: 030$946.

98

Indefere o requerimento de Antonio José Pereira, pedindo a pensão a que
tem direito por sua avançada idade e q uasi cegueira.

99

Manda archivar o requerimento do Dr. João Severiano da Fonseca
Hermes, solicitando permissão para matricular, em 1910, um seu
filho, no 2° anno de qualquer das Faculdades offi.cia.es ou equiparadas,
etc.

100

Indefere o requerimento de José Quirino do Nascimento, escrevente do Hos·
pital Central da Marinha, pedindo augmento de vencimentos.

101

Manda a.rchivar o requerimento do ca pitão-tenente graduado, patrão-mór,
Antonio de Oliveira, pedindo o pagamento de di:fferença de soldo a que
tem direito, de accôrdo com a tabella publicada no art. 4°, capitulo 2°,
da lei n. 1.473, de 9 de janeiro de 1906.

102

Julga que não ha o que deferir no requerimento de Augusto Ferreira
Ramos, por si e como procurador de outro, por estar previsto o caso
na lei n. 2 .935, de 29 de dezembro de 1908.

103

Rejeita o veto opposto pelo P esidente da· Republica á resolução do Congresso Nacional, concedendo a. pensão mensal de 100$ a D. Maria Isabel
de Sa.lles Torres Homem. (Vide prvjecto n. 431, de 1907.)

104

Rejeita o velo opposto pelo Presidente da Republica á resolução do Congresso Naciona l, que elevou a 50$ mensaes, a pensão de 6$500 que
percebe cada uma das filhas do coronel Genuino . . Cesar Sampaio,
fallec1do em 1874. (Vide projecto n. 358 A, de 1909.)

105

Indefere o requerimento em que D. Augusta Gausert, viuva do tenente da
Guarda Nacional Frederico Alberto Gausert. solicita ao Congresso
Nacional a relevação de prescripção em que incorreu para a percepção
do meio soldo a que se julga com direito.

109

Rejeita o v eto opposto pelo Sr. Presidente da Republica, á resolução do
Congresso Nacional que concede um anno de licença, com ordenado,
a Alfredo Dias da Cruz, com voto em separado do Sr. Lamounier
Godofredo.
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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
De 15 ae julho de 1908 a 10 de janeiro de 1910
DECRETO N. 2.082 -

DE 15 DE JULHO DE 1909

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado á sancção
Au-toriza o Governo a mandar entrogar ao Dr. Tiburc io Val e riano P eceg uciro do Amaral, lent e ela FLJculclade de Med icina elo Rio ele .Jan ·'iro,
a quantia d e 5:860 , d es pendida com a publicação d e sua obra «El em entos d e Chimica Inorgani ca».

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber q_ue o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução segui ute:
Artigo unico. Fic<L o Poder Executivo autorizado a mandar
entregar ao Dr. Tiburcio Valeria.no Pecegueiro elo Amaral, lente
da Facnlclade de Medicina do Rio ele Janeiro. autor da obra, Elementos de Ohimica Inorganica, a quantia de 5 :860 ·, despendida com
a respectiva publicação, abrindo para esse fim o credito necessario
e revogadas <ts disposições 0111 contrario.
Rio de .Janeiro, 15 de julllo de 1909, 21° da Republica.
NILO PEÇANI-IA.
Es11ieraldino Olympi o de Torres Bandeira.

LEI N. 2.083- DE 30 DE JULHO DE 1909
Iniciada na Gamara dos Deputados e por ella enviado á sancçio
Reforma o Thesouro Federal e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
lei seguinte :
CAPITULO I
ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA
Al't. 1. A Administração Geral da Fazenda Na~ional fica a
cargo do Ministerio da Fazenda, no q_ual será centralizada, sendo
exercida pelas autoridades e repartições indicadas nesta lei.
Art . 2. 0 A competencia do Mioisterio da Fazenda é a estabelecida nos arts. 2° e 3° da lei n. 23, de 30 de outubro de 1891.
Art. 3. 0 Os actos de jurisdicção e competencia do Ministe rio da
Fazenda serão exercidos pelo respectivo ministro , pelo Thesouro
Nacional e pelas demais repartições deste dependentes.
Art. 4. 0 O Ministro da Fazenda é o chefe do ministerio e expede
os negocios que lhe são affectos, deliberando por si exclusivamente
ou mediante parecer dos directores do . Thesoüro e do procurador
geral da Fazenda, quando julgar conveniente ouvil-os.
0
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4Art. 5. o Ao Ministerio da Fazenda compete deliberar sobre :a ) operações de credito ;
b ) u so de creditos addicionacs ;
e) prisão de responsaveis á Fazenda, nos casos do decreto de 5 de
dezembro de 1849 ;
d) demissão dos empregados passiveis de exoneração por meio
de portaria ;
e) permissão de pagamento, por prestações, aos devedores da
Fazenda, quando não se tratar de alcance fixado pelo Tribunal de
Contas;
f) todos os casos que affectem o r egimen da contabilidade publica em vigor e importem a intelligencia e applicação dos preceitos
estabelecidos ;
g) as duvidas que occorrerem na exacução das leis e regulamentos, que entendam com a Fazenda Nacional.
Art. 6. º O ministro terá, como auxiliar immediato, um funcciona1'io da sua exclusiva confiança, ao qual incumbirá a funcção do
director da Directoria do Gabinete.
Art. 7 . 0 As deliberações sobre os recursos, fianças, pensões de
qualquer natueeza, inspecçí)es de saude, aposentadorias, reformas
e jubilações serão tomadas pelo Ministro da Fazenda. ou pelo direotor do gabinete. si assim determinar o mesmo ministro. Neste
caso serão as resoluções levadas ao conhecimento do ministro,
dentro de 48 horas.
CAPlTULO~II
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO THE OURO

Art . 8. 0 Os serviços a cargo do Thesouro serão distribuídos
pelas seguintes sub-t.l.ivisões do departamento geral da Fazenda :
Directoria do Gabinete;
Directoria da Receita ;
Directorja da Despeza ;
Directoria Geral da Contabilidade ;
Directoria do Pa~rimonio Na.cional;
Procuradoria Geral da Fazenda Publica ;
Uma thesouraria ;
Duas pagadorias ;
Um cartorio.
Art. 9. O gabinete do ministro é o centro da administração da
Fazenda a cargo do Thesouro e das repartições deste dep endentes,
e superintende todos os serviços que a:ffectam a gestão da Fazenda
Publica em suas div.ersas ramificações e modalidades. O seu director será denominado director geral, chefe do _gabinete .
Art. 10. A Dir-ectoria elo Gabinete comprehenderá tres secções.
sob as ordens immediatas de um sub-director, que terá por dever
dirigir os trabalhds correspondentes, de accôrdo com as instrucções
e determinações do respectivo director.
§ 1. 0 Passam para a Directoria. do Gabinete os trabalhos actualmente a cargo da Directoria do Expediente e Inspecção de Fazenda,
que fica extincta.
§ 2. ° Cabem á 18· secçã.o :
a ) a corresponclcncia. do ministro e úo gabinete ;
b ) os actos rererentes á ~it uação do pessoal, como nomeação,
licenças. transferencias, commissões, suspensão, d e missão, etc. ;
e ) os titulas de apo~entaclorül, montepio, meio-soldo e pensões;
. d ) o assentamento elo pessou.l de Fuzenda a que se refere o
§ 14 do art. 1° do decreto n. L 178, de 16 de janeiro de 1904
e ) a escripturação do protocollo geral do gabinete;
f ) a direcção do cartorio do Thesouro.
0

~5§ 3. 0 A 2ª secção terá a seu cargo a expedição e encaminham ento dos processos submettidos a despacho do ministro, a saber :
a ) recursos de toda a especie e procedencia ;
b) approvação de finanças que tenham de ser julgadas pelo Tribunal de Contas ;
e ) prisões administrativas a que se referem o decreto de 5 de
dezembro de 1849, a lei n. 221, de 20 de novembro de 1894 e o decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896 ;
d) expedição de ordens de pagamento da despeza e de arrecadação da receita.
§ 4. 0 A 3ª secção terá a seu cargo o processo das deliberações
de caracter instructivo e preparatorjo, como sejaip :
a ) a expedição de actos regulamentares de qualquer lei, que
ent enda com objecto financeiro ou fücal ;
b) organizaçã o de instrucções referentes a actos da gestão fiscal
e da administração <la. Fazenda ;
e ) form ular as consultas para uso dos creditas addicionaes ;
d ) redigir as exposições destinadas ao Presidente da Republica;
e ) estudar a legislação comparada da Fazenda, colhendo e coordenando os elemento::; nece~sarios á organ ização de pro~ost as sobre
aperfeiçoamentos a introduzir no systema fi nan ceiro e fiscal.
Art . 11. A' Directoria da Receita Pq,blica compete :
a ) promover a arrecadação da r eceita federal, exuedindo
instrucções aos encarr_egados da exacção das rendas ' publicas,
administradqres de bens do domínio patrimonial e industrial da
nação, chefes das thesourarias de todas as repartições que arrecadarem imJ>q_stos, t axas, multas, rendas de qualquer especie, que
devam ser incorporadas á receita da Up.i ão, para mais e:fficaz p j:ocesso da centr alização da mesma arrecadação ;
·
b) organizar os quadros demonstrativos d.a r~ceita da União,
com a discriminação de suas fontes, cifras indicátivas da arrecadação r ealizada no ultimo exercício apur_ado e liqui.Q.ado, ,e seu confronto com a média da arrecadação e:ffectuada nos tres axercicios
immediatamente precedentes ;
e ) remetter á Directoria Geral da Contabilidade Publica -e
plano do orçiupento da receita, formulado de accórdo com a letra b,
para a definitiva organ ização ~a proposta do orçamento daRep_!lblica;
d ) estudar e dar parecer sobre os recursos e reclamações interpostos d=~s decisões dos chefes das repartições arrecadadoras de.
quaesquer rendas pu blicas f'ederaes ;
·
e ) estab!)lecer estudo sobre os tratado~ em que se derem estipulações relativas á importação, á navegação 1baritima o fluvial, ã.
isenção de impostos e alterações das tarifas aduaneiras, comprehendidos os tratados de .commercio internacional ;·
· '
f) escripturar em receita o producto das operações de er;edita
internas e ext ernas .
_
Art. 12 . São subordinadas á Directo;ria da Receita Publica toda;:f
as estações e repartiçõ~s de serviços administratjvos por onde se
arrecadem rendas publlcas, para o fim de receberem instrucções
tendentes a regular o processo de arrecadação e de a:ffectarem á
referida directoria o conhecimento de todas as reclamações que
versarem sobre applica.ção dos dispositivo· regulamentares da cobrança das taxas e impostos de qualquer especie.
Paragrapho unico. Ficam sujeitos â inspecção e fiscalização
immediata da Directoria da Receita Publica: a-Casa da Ioeda, a.
Imprensa Nacional e o Lt~bora.torio Naciona l de Analyses .
AL't. 13. A' Directoria da Despeza Publica compete :
a ) escripturar os creditas que forem distribuídos ao Thesouro e..
aos ministerios para pagamento da despeza. votada ;

-6b ) distribuir ás estaçúes pagadoras da Republica os creditos
necessarios para acudir a despezas com os serviços do pessoal e mate·
rial que lhes forem affectos ;
e) processar o pagamento do pessoal activo e inactivo e do material de consumo e permanente. quer do exercicio corrente. quer
de exercícios findos;
d) organizar o processo da abertura dos creditos supplementares e extraordinarios ;
e) apurar nas concessões de aposentadorias, reformas, jubilações. meio-soldos, montepios e pensões o direito dos beneficia.dos,
para o effeito de serem expedidos os títulos pela Directoria do Gabinete ;
f) fazer o assentamento do pessoal inactivo e dos pensionistas
para o paO"amento da respectiva despeza ;
g) remetter á Directoria Geral de Contabilidade Publica o projecto do orçamento da de paza do Ministerio da Fazenda. para
organização da proposta do orçamento geral da receita e despeza
da Republica.
Paragrapbo unico. A. pagadorias do Thesouro ficam subordinadas á Directoria da Despeza Publica. á qual compete expedir
instrucções ·e fiscalizar o respectivo funccionamento.
Art. 14. A Directoria Geral de Contabilidade Publica centraliza a contabilidade da Republica e constitua a sua suprema administração, ficando a e1Ja incorporadas as Directorias de Contabilidade dos mini terios e secções de contabilidade das repartições que
as possuírem, ejam civis ou militares.
Art. 15. Os chefes ou directores das contabilidades dos ministerios e os contadores e thesoureiros :ficarão tambem ubordinados
ao Ministerio da Fazenda e á Directoria Geral de Contabilidade do
Thesouro, para os effoitos do artigo seguinte, lettras a a g. Embora continuando a funccionar nos respectivos ministerios e i<epartições. serão taes funccionarios nomeados pelo Presidente da Republica e r eferendados os decretos de nomeação pelo ministro interessado e pelo da Fazenda.
Art. 16. Compete á Directoria Geral de Contabilidade:
a) uniformizar o serviço da contabilidade geral, imprimir-lhe
movimento e dar-lhe direcção ;
b) organizar a. escripturação gera:l. da receita e despeza da.
Republica., mediante os dados proporcionados pelas Directorias da
Receita e Despeza, de morlo a offerecer elementos seguros de apreciação sobre a gestão fiscal da União. coordenar as cifras para. as
contas definitivas dos ex:ercicios e organizar os respectivos quadros;
e) expedir ás directorias e estações de contabilidade instrucç'ões
no sentido de ser simplificado e uniformizado o serviço em todas
essas repartições. no que entender com o processos de contabilidade publica ;
d) exercer fiscalização sobre as repartiç ões de contabilidade
dos diversos ministerios, das administrações dos serviços industriaes, taes como Correios. Telegra.pbos, Estradas de Ferro, Imprensa acional, Corpo de Bombeiros. Brigada Policial e outras em
identicas condições, para que a escripturação seja nella mantida
com exactidão, ao corrente das operàções e guardando conformidade com a da Direct oria Geral de Contabilidade do Tbesouro;
e) formul u• a proposta do orçamento geral da Republica, com
os dados fornecidos pelas Directorias da Despeza e Receita e transmittil-a ao gabinete do Ministro da Fazenda ;
r ) organizar os modelos da escripturação geral do Thesouro,
das Delegacias Fiscaes, da Delegacia em Londres e de todas as
administrações em que se der arrecadação da receita e pagamento
de despeza;
g) formular as contas da gestão financeira e da execução dos
orçamentos que o Governo tiver de submetter annualmente ã apreciação do Congresso Nacional;

-7h) rubricar os bilhetes do Thesouro para antecipação de receita
e assignar letras e apolices da divida publica e outros titulas de
credito ;
i) escripturar o grande livro da divida publica;
j) dirigir as operações de credito que se realizarem dentro ou
fóra do paiz ;
k) ordenar os movimentos de fundos para as estações pagadoras internas ou externas,
Art. 17. Compete á Directoria do P atrimonio Nacional:
a) organizar o tombo geral de todos os bens do patrimonio nacional e assenfamento dos mesmos com indicação discriminada da
situação, valor ou estimação, estado de conservação e destino que
lhes tenha sido dado ;
b) dirigir e in,peccionar a administração dos referidos bens;
e) fiscalizar a conservaçã.o dos que se acharem applicados ao
serviço dJs diversos ministerios ou arrendados ou em poder de terceiros, a titulo precario ;
d) propor a venda, a locação e o aforamento dos bens do dominio privado da nação;
e) emittir parecer sobre as propostas para acquisição, permuta
e dação, i n solutum, dos bens nacionaes ;
f) promover a construcção, reedificação ou reparaçã.o dos proprios nacionaes, formulando as clausulas para os editaes de concurrencia para tal effeito ;
g) r ealizar as medições, demarcações novas ou aviventaçã o das
existentes .nos bens immobiliarios do patrimonio n acional ;
h) proporc10nar os elementos parn, celebração de con tractos de
qualquer especie, que tenham por objecto bens do domínio privado
da nação e se façam necesso.r~os para apurar a situação dos mesmos
bens;
i) velar pela renda dos bens nacionaes, promovendo as diligencias tendentes á sua exacta arrecadação;
j) enviar á Procuradoria Geral da Fazenda Publica a1:1 guias
para cobrança executiva da r enda que nã o se tiver tornado effectiva
nas competentes repartições arrecadadoras ;
k) organizar o arcbivo dos documentos que interessarem aos
bens nacion aes e formular a collectanea dos a.ctos de jurisprudencia
administrativa e judiciaria aos mesmos referentes.
Art. 18. Fica creada no Tbesouro Nacional a Procuradoria
Geral da Fazenda Publica, que t erá a seu cargo os se1•viços quf'.
ca bem á actual Directoria do Contencioso, que fica extincta.
§ l. 0 Esta repartição terá por chefe o pr ocurador geral da
Fazenda Publica.
§ 2:º O cargo de procurador geral da Fazenda Publica só
poderá ser occupado por doutor ou bacharel em sciencias jurídicas
e sociaes.
§ 3. 0 O procurador geral terá um ajudante e dous officiaes
formados em direito.
Art. 19. Compete á Procuradoria Geral da Fazenda Publica,
além das attribuições do art. 18 :
1, dizer :
a) sobre as operações de credito que assentarem em caução real
das r endas publicas ou dos bens do domínio da União ;
b) sobre os contractos de alienação, arrendamento e aforamento
de bens do domínio nacional, aind a quam.do celebrados em virtude
de autorização legislativa ;
e) sJ bre os trataclos e convenções internaciona.es que tiverem
por objecto a regulamentação do commercio e da navegação, ou
estabelecerem regímen singular de favores em referencia á tributação a duaneira, no que entender com a situação juridica dos paizes
mais favorecidos, quanto ao direito á reducção da pauta ou da
restituição das taxas cobradas ;
d) sobre propostas para abertura de credito~ addi.cionaes;

-8e ) sobre a legalidade das fianças, proponúo o que fôr necessario
á inteira garantia da Fazenda Publica :
f) sobre as medições e demarcações dos bens do domínio do
Estado, quer para apurar a situação discriminativa do p a trimonio
nacional, quer para o fim especial de realizar sobre t a es bens uma
operação de credito ou qualquer acto ali enat ivo ou de simples
transferência da posse e do uso a titulo precario ;
g) sempre que houver discussão ou impugnaçã o, quanto aos
direitos ou encargos da Fazenda Publica.
·
II, proporcionar aos procuradores da ltepublica todos os elementos el'u cidativos dos direitos d·a Fazenda, no.> casos dependentes
do contencioso judiciaria.
Art. 20. Os diversos ministerios deverão levai• ao conhecimento
do dà Fazenda as questões de natureza das que trarta o artigo
anterior, existentes em seus departamentos administrativos, afim
de que a Procuradoria Gé1·ctl pl'Omova a defesa dos interesses da
Fazenda.
Art. 21. A Thesonraria Geral terá: por chefe o thesoureiro,
ficando subordinada á, Directoria Geral de Contabilidade Publica.
§ 1. o o serviço de escriptu1•ação da 'l;'hesouraria será feito por
empregados da Directoria Gera:l de Contabilidacfé Publica· designados
pelo respeçtivo âirecfor.
§ 2. 0 O thesourei1'o geral só fica liberado da responsabilidade
pela emissão d!} letras do Thesouro, quando fizer remessai da n;iatriz
das letras a qualquer estação ónde, coro permissã o do Ministro da
Fazenda, deva ter lagar o pagamento das mesmas !1etras.
§ 3. 0 Na hypothese do paragrapho antecedente, devera ser
feito na escripttiraçã'o a cargo do thesoureiro o devido lançamento,
do qual resultará'. a descarga da responsabilidade do mesmo thesoureiro.
§ 4. 0 O thesonteiro é solidariamente responsavel p elos actos
dos seus fieis e prepostos.
Art. 2'2. ô Thesouro terá duas pagado rias.
§ 1. º A primeira nagadoria terá a seu cargo o pagamento do
pessoal, e a segunda o do material, e serão' dirigidas por empregados
designados pelo director da Despeza Publica.
§ 2. º Os paga~ores . são respousaveis pela legalidade dos documentps qe despezas r~lativas aos pagamentos que ttvei•em de fazer
e pellt identidade da pessoa. do credor.
§ 3. 0 A resp'oosabili<Íade d6 escrivão fica adstricta ao pagamento
das férias dos or/erarlos .em. que é dispensada a assignatura do
pagador, pe1a declaracão lançada nas mesmas, no acto dó pagamento,
da qual conste a _importancia total :vaga durante o dia.
§ 4. º Os pag'ainentos serã o levados ás folhas dos exercicios a
que p·erténcerem, sendo que, para os ex ercicios findos , haverá u:ma
folha especial e, terminado:;; os 18 mezes de exercicio , encerrarão
os pagadores os 1ivrbs de rece ifa. ê despeza do e xercício findo e
recolherão á Thesouraria , Geral o saldo existedte em caixá.
§ 5. º A re~ponsamlidade dos pàga dol'es pela s quaintias recebidas será. demonstrada na nota entre gue pelo thosoureirô, por
este e pelo escrivão assignada, na qual se fará a declaraçào das
quantias entregues.
§ 6. 0 As :pagadorias lev~ntarão diariàmente balancetes para
verificação dos saldos existentes em caix·a.
§ 7. 0 A nqmeação de fieis, feita pelo pagador, e a designação
de quem os deva substituir em suas faltas, são depende ntes d~
approvação do Ministro da Fazenda.
"·
Ar.t. 23. O Presidente da Republica fixârá em reg ula mento as
attribuições dos chefes da s pagadorias, não discriminadas nesta
lei, e determinará as condições para nomeação e exercício dos
cargos, de modo a garantir a Fazenda contra os erros que occorrerem nos pagamentos e os desvios das quantias recebidas do the;
soureirti;

-9CAPITULO III
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. ~4. Os directores 'do Thesouro, inclusive o director geral
chefe do gabinete e o procurador geral da Fazenda Publica, serão
nomeados em commissã.o, respeitados os direitos adquiridos. Os
demais funccionarios do quadro, quando contarem mais de 10 a nnos
de effecti vo exercício, não pod.erão ser demittidos, salvo ha vendo
contra elles prova de desidia, incapacidade, corrupção ou violação
dos seus deveres, apurada em processo adminis,t rativo.
_
Art. 25. Ao funccionario de qualquer categoria.. que se inbabilita1· para o exerci cio do cargo poderá o ministro, a quem o serviço
estiver por lei distribuído, mandar sujeitar a inspecção de sau de,
afim de apurar o seu estado de in validez e conceder-lhe aposentadorfa, independente de petição.
Art. 2fi . As guias expedidas aos empregados activos, inactivos, r eformados ou pensionistas, conterão não só a declaração expressa de annullação do credito na repartição que o expedir, como
tambem da transferencia do mesmo credito para a repartição onde
deva ser feito o pagamento .
Art . 27. As g uias de que trata o artigo antecedente ser ã o presentes ao registro a posteriori do Tribunal de Con tas para annul1ação e transferencia dos credites nellas consignados.
Art . 28 . Cad a dil'ectoria do Thesouro terá duas sub-directo rias, excepto a do gabinete que terá sóment e uma .
Art . 29. O cargo de sub - director de secção techn ica da Directoria do Patrimonio Nacional será exercido por engenheiro.
Art . 30. O preenchimento dos lagar es de escripturarios creados
por esta lei será feito por accesso ou remoção dos empregados da
Fazenda, sendo os de primeira entrancia providos mediante concurso.
· Paragl'apho unico. Metade das nomeações por accesso será
feita por antig uidade absoluta.
Art. 31 . O Presidente da Republica fi xará em regúlamento as
condições de que devam r evestir- se os 'c oncursos para empregos da
Fazenda e as ma.terias exi gi das.
Art. 32. Fica o P rasidente d11. Republic-a autorizado a dar a
esta refor:ma, no respectivo regulamento, o desenvolvimento necess11rio ao aperfeiçoamento da contabilidade, sem augmento de
despeza a com exclusão do que possa restringir a competencia já
:fixada dos funccionario~, inclusi 'Ve dos directores do Tribunal de
Contas.
Art. 33. O numero e as classes dos funccionarios do Thesouro
Nacional serão os constantes da t abella annexa, sob n. 1, sendo os
seus vencimentos ig uaes a os que actualmente percebem os do Tribunal de Contas, de correspondente categoria , menos os directores
que terão de ordenado 11 :200$ e de gratificação 5:600$ aunuaes .
P ara o effeito da percepção dos vencimentos :ficam equiparados :
a sub-director o ajudante do procurador geral da Fazenda e a
primeiros escripturarios os offic iaes da p rocuradoria.
Art. 34. Os demais funccionarios do Thesouro terão os vencimentos constantes da tabella annexa, sob n. 2.
Art_ 35. A Recebedoria. do Di.stricto Federal passará a ter
duas sub-directorias, e o cargo de director desta repart ição será •
exercido em commissão por empregados de Fazenda.
Art. 36. O numero., as classes e os vencimentos dos empregados da Recebedoria; serão os constantes da tabella annexa, sob
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n. 3, ficando os vencimentos do theso,u reiro equiparados aos dos subdirectores, conservadas as quebras para aquelle, e os do fiel de
thesoureiro aos dos seg undos escripturarios, igualmente conservadas as quebras.
Art. 37. O Laboratorio de Analyses, a Inspectoria de Seguros
e a Estatistica Commercial passarão a fazer parte do quadro das
repartições de Fazenda, de accôrdo com os mesmos preceitos que
regem estas repartições. No regulamento que expedir para que
taes serviços fiquem em conformidade desta disposição, o Presidente da Republica não poderá incluir augmento de despeza.
Art. 38. As directoria s do Thesouro remetterão annualmente,
até 3 1 de janeiro, á Directoria do Gabinete, relatorios circumsta nciados das occurencias havidas durante o anuo na gestão dos
serviços que diri gem, indicando as medidas que se tornarem necessarias á r egularização dos mesmos serviços.
Art. 39. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
os cre ditos necessarios para a execução desta lei.
Art . 40. Revogam-se as disposições e m contrario.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 1909, 2 1 º da Republica e 88°
da Independen cia .
NILO

PEÇANHA.

L eopoldo d e Bulhões.

TABELLAS
N. :t
Thesouro Nacional
TA B ELLA A QU E SE REFERE O ART.

33

Numer o - P essoal

5
1
9
l
1
2
2
38
42
48
36
l
5
2
7

directores e m commissão.
. ,
procurador geral da Fazenda Publica, em commissão.
sub-directores ( sendo um engenheiro).
ajudante do procu rador geral.
engenheiro auxiliar da Sub-Directoria Technica do Patrimonio.
officiaes da Procuradoria Geral.
desenhistas da Directoria do P a t.rimopio .
primeiros escripturarios .
segundos ditos.
terceiros ditos .
quartos ditos .
thesoureiro.
fieis do mesmo.
p agadores.
fieis do mesmo.
i · cartorario .
1 ajudante deste.
1 porteiro do Thesouro.
l ajudante do mesmo.
1 porteiro do ministerio.
l ajudaate do mesmo.
20 contínuos .
4 correios.
230

-11 N.2
Thesouro Nacional

TABELLA A QUE SE RE FERE O ART. 34
c;í
o

Classe

00
00
Q:>

p..

12:000$
8:000 .
Eneeoheiro a uxiliar ...... . 6:400$
Offi.ci aes da Procuradoria .. 6 :400
Desenhistas .............. . 4 :000.
Thesoureiro, quebras 6:000$. 12:000
Fieis deste ............... . 4:800$
P agadores , quebr a s l :000$ . . 7:000$
Fiei s deste ............... . 4: 000
Ca rtorari o .............. . . 4: 000 '•
Aj udante des te ...... . .... . 3:200$
J?orteiro do Thesouro ..... . 4 :000~ ·
Ajudante do mesmo ...... . 3 :200$
Porteiro do m inisterio .... . 4:000$
Ajudante do mesmo ....... . 3 :200$
Continuos .. . ...•..........
1: 600$
Correios ................. .
1 :600$

l Procurador geral •.........

1 Ajudante ................. .
l

2
2
1

5

2

7
1

1
1
1
l
l

20
4

6:000$
4:000$
3:200
3 :200
2 :000
6: 000
2: 400$

18 :000$
12 :000$
9 : 600$
19:200$
12 :000$
24 :000$
36:000,"
23 :200
42:000
6 :000
4: 800$
6:000$
4: 800 .
6 :000 '
4:800$
48:000
9: 600$

3 :600~

2 : 000:··
2:000 .
1: 600$
2:000$
l :600.
2 : 000
1 :600,)
800,'
800$

1

N. 3
Recebedoria do Districto Federal

TABELLA A QUE SE REFE R.E O ART. 36
Lotação, 25.000:000$000 -Quotas, 1.089 - Razão, 0.63 °/ 0
ofllcial da quota annual, 144$628
ORDENADO
CLASSE

l Director (em commissão)
2 Sub-directorcs . ........ .
12 Primeiros escripturarios
14 Segundos escripturarios.
16 Terceiros escrip1.urarios.
18 Quartos escripturarios.
I Thesoureiro
( quebras
1: 000$000) ....••. . ...
7 Fieis do mesmo (quabras
500$000) ••.•••• . .•.•
l Porteiro .•.•..•..•....•
7 Contínuos ...•..•.• , •...

79

Por empregado

-

Valor

QUOTAS

Por classe

--- - 8:000 ' 000
5:000 ·ooo
4: 800 ·ooo
3:600 000
2:400 ·ooo

rn:ooo ·ooo
67: 200 ·ooo

67: 200$000
57:600$UOO
43:200$000

40
30
20
16
12
8

40
60
240
224
192
144

8 :000 000

9:000$000

30

30

4:800 ·ooo
3 :200 ·ooo
1: 400 ·000

37: 100 ·ooo
3:000$000
9: 800$000

Hl
12

112

310: 300 000

12
49

7

1.103

LeopoZdo de Bulhões.
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DECRETO N . 2 . 084 Inicia do

n a Ca m a r a

DE

5

dos Deputa d os
sancção

DE AGOSTO DE

e

p elo

1909

Sena do

enviado á

Autoriza o Governo a trasladar ela cidade ele MonLev i deo para a capital rlo
Estado do Rio Grande d o Sul os despojos mortaes elo cons el hei r o
Gaspar Silveira Martins

O Presi lente da RepuLiica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber qne o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
Art . 1. ° Fica o Presi<l.ente da Republica autorizado a trasladar
em navib de guerra, on p lo meio que julgar mais convenic>ntc, da
cidaúo dEJ Montevidé0 para à capital do Estado elo Rio Grande do
'Sul os dEJspoJos mortaes do conselheiro Gaspar Silveira Martins,
abrindo para issó o neccs5ario credito .
Art . 2 . 0 Revoga.tu -se as disposições em contrario.
Rio CJ.e Janeiro, 5 de n.gosto de HJ09, 88° da, Iuà.ependencia
e 2 1° da. Republ ~ca.
NILO PEÇANIIA .

Esmeraldino Olym.pio de Torres Bandefra.

DECRET O N. 2 . 084 A Iniciado

na

Cama ra

dos

DE

5

DE A WSTO DE

De p u tado s
sancção

e

1909

pelo Senado e n v iado á

Autoriza o Presidcnt · d a RepulJlica a abrir ao l\1inistcrio ela F::izr•nda o
credito extraor:linario de 320$500, par a pa g amento a João Baptista
Rombo, em vi rtu d e ele s ent C' n ç a judiciaria

O Presidente da Republícà dos Esta.dó$ Uni.das elo Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a
seguinte resolução :
A1'trgo unicu . E' o Presid-ente da RepHblica autorizado a abrir
ao Ministerio ela Fazenda . o cre dito extraordinario de 320. 500, para
pagamento a .loão Bapti ta Rombo, de igual importancia, proveniente de custas j udiciaes em q 1w foi conden1nada a Fazenda Nacional, conforme precatorio e xpedido em 7 de jull10 de 1908, pelo
juizo fedéi'al da 1 ª vara do Districto Feúeral; revogadas as disposições em contrario .
Rió de Janeiro, 5 de a.gosto de 1909, 88° d a Inclependencia e
21° da Republica.
l ILO PEÇANRA.

Leopoldo de Bulhões.
Dl~CRETO N . 2 ·. 085 -

Inici ado na

DE

6

Camarà dos Deputa<los
sancção

DE

e

AGOSTO D E

1909

pelo S enado

enviado á

D e clara inapplicavol a disp osição do arl . 33, n . 'Í, ela lei n 1.236 ele 24 de
se t e mbro d e 1904. àH marcas d epositadas no «Burdatit lntern a tional d e
B erne», pelos paizes que aclheriram ou adh crirem á Conferencia de
Madrid, de 1 91

Presidente da Republica dos Kstados Unl.dos do Brazil :
Faço sabor que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte re. olução :
:Art. 1. º A disposição do art . 33, n . 4, da lei n . 1. 236, de 24 de
. etembro ~e 1904; não tem u;pplicação ás marcas depositadas no
O

-13Bureau lnter national de Berne, pelos p aizes que ad heriram cm que
adhcrirem á ConfereE1.cia de Madrid, ele 1891.
Ar t. 2. 0 Do despacho que admittia o cleposito ou archivam eoto, na Junta Commercial tla. Ca.p ital Federal, de qualquE'..r
marca internacional, comprehendida .entre as de que ,t rata o art. 0°
do reg uiamento que baixou com o decreto n . 5 . 424, de 10 el e
janeiro de 1905, cabe recut·s) de aggravo para o Supreó.'lo Tribunal
Federal, sendo·facultado o di to recurso a quem, pelo meoc 1onado
deposito, for 1Jrej11dicado em marca rn1cional, a nt er iorment e alimitt ida a registro e publicada.
Para.grap llo unico . O prM0 IJara a interposição do aggra vo
será_de_ cinco dia~. con ~ados da data da publ i céJ:çii~ do despaclrn _ql~e
admittm o rleposit ó ; si, p'o t'ém, a par'te preJuElrnaiil.a n ao r es1d1r
nesta Capital e a qui não tiver procu-rador especial, o prazo começará a correr 30 dias depois,.
Art . 3 . 0 Revogam-se as disposições em cçmtrario.
.
R io de Janeiro, Ci de agosto dié 1!90P, 88° Ela J:odepenllonc1 ~t e
.2 1° da Republica,
NILO PEÇA:NIIA.

Francisco S4,

DECRETO N. 2086 Iniciado na Cama.ra

DE

10

DE AGOSTO 'DE

dos Deputados e
sancção

1909

pelo Senado

enviado â

Approva o Tr atado sobr e o c omm erc io e a navega ç ão fluvial e ntre
o Hrazil e o Ecuador

O Presidente da Republica dos Estados lJnidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreto u e eu sanccion o
a resolução seg ul.nte:
Artigo uni co. E approv.'.1clo o Tra.tado sohre ·ó Cón:i,l'nerci:o e a
navegação fluvial entre o Bmzil e o Ecuador, assigoado no Rio de
Janeiro êm -10 de -maio de 1907; revogacJas quaesc1uer disposições
em contrario.
Rio de Jitneiro ,. 10 de agosto ele 1909, 88° -ela Ioclependeoç ia, e
21° d.a Republica.
NILO P E ÇANITA.

Rio- Brcmco.
--~

DECRETO N. 2.087 Iniciado

na

DE

12

Camara dos ·Deputados
sancção

DE A GOS TO DE

e

19tfu

pelo Senado envia do á.

J\'ut óri za o Presidente da Repub'li ca a abrir ao Mihi s leriõ da Fazenda o
çr ecli to cxtrao1\dina rio ele 8: 868$104., para occoner ao pagam ento
cfoviclo, em virtude cl'é sentença judiciaria , aos h crdefros d o Dr. Ovidio.
Fernandes Trig o d e L oureiro
I

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono·
a seg uinte resolução :
Artigo uni'c o. E' o Presidente da Republica a u torizado a.
~bl'ir a\) MinistericJ 'd.à ··Fa.~êH.da. o Cl'edito extraordinatri(') de·

-148: 868$104, para occorrer ao pagamento devido aos herdeiros do
Dr. Ovídio F ernandes Trigo de Loureiro, ministro aposentado do
Supremo Tribunal Federal, em virtude de s entença judiciaria; revógadas as disposições em contra rio.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909, 88° da Independencia
e 21°daRepublica.
NILO PEÇANHA .
Leopoldo de Bulhões.
DECRETO N. 2.088 Iniciado

n a Camara dos

DE 12 DE AGOSTO DE 1909

Deputados
sancçã o

e pelo

Senado enviado á

Autoriza o Presidc 1J"te da R e publica a abrir ao Mini sterio da Fazenda o
c redito e xtr a ordinari o d o 157:443Si93, p a ra o pag amento ele dividas
d e exerci c ios findo s r elacionadas .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sa b or que o Congresso Nacional decretou e eu s a ncciono
a seguinte resolução :
Art . 1. 0 E ' o Presidente ela, Republica autorizado a abrir ao
Ministerio d a. Fazenda o credito extraordinario de 157:443$193, para
occorrer ao pagament o de dividas de exercícios findos pela fórma
seg uinte:
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores . ........... ..... .....•.. 37:894 515
2 :075 350
Ministerio da. Marinha .... . .. . • . •.. •.
Ministerio da Gu erra. .... ..... . .•..•. 19:544 866
Ministerio da I ndustria, Viação e
Obras Publicas. . . . . . . . . . . . • • . . • •
4: 575$232
Mini terio da Fazenda . . . . . . . . . . . . . • . 93 : 353 230
Art . 2 . 0 Revogam .se as disposições em contrario.
Rio d e Janeiro, 12 ele ago.> to de 1909, 88° da Indep endencia e
21 ° da Repu blica.
NILO PEÇANHA.
Leopoldo ele B ulhões.
DECRETO N. 2.089 -

DE 19

DE

AGOSTO DE 1909

na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir o credito de 11: 445$40i, para
Iniciado

pag amento d e vencimentos devidos ao ca pitão Manoel Joaquim Machado

O Presidente da Republica dos Est ados Un i.dos do Brazil:
Faço saber que o~jCongresso Nacional decr eto u e eu sancciono a
segu inte resolução:
Art. 1 . º Fica o Presitlente da. Republica autorizado a abrir o
credito do 11 :44:-' '40 l pa.ra. pagamento de venciment s devidos a.o
capi t ão Manoel Joa uim Macha.elo por effeito da lei n. 1.474, de
9 d o janeiro de 1906 .
Art . 2 . 0 Revog am-se a.s dispo.3 içõe.s em contrario.
Rio d Janeil·o, 19 de a g osto de 1909, 88° da Indepenclencia e
21° da Republica .
·
NILO P~ÇANHA.
Carlos E,,,.,,genio d e A. Guirnarã6s.

-15 DECRETO N. 2. 090 -

DE

19

DE AGOSTO

DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Investe os escrivães dos juízos federaes das funcçõe s de officiaes privativos
para authenticar. dentro das r espectivas sec ções, as firmas d e todos os
notarios ou tabelliães publicas pa~·a o etfeito de serem reconhecidas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Con gresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. l. º Os escrivães dos juizos federaes teem competencia
para authenticar, dentro das respectivas secções, as fil'mas dos
tabelliães publicas nellas existentes e as dos escrivães das outras
secções.
.
Paragrapho unico. A falta desse reconhecimento não impede
que a authenticidade a que se r efere a presente lei seja provida
pelos m eios actualmente existentes .
Art. 2. Pelo acto de r econhecimento de firma, perceberão os
escrivães federaes, a titulo de emolumentos, a quantia ele 1 ~- o o o.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de a gosto de 1909, 88° dêi Indepeudencia e 21°
ela Republica.
0

NILO PEÇANHA.

Esmel'aldino Olympio de Tor't"es Bandeira.

DECRETO N. 2.091 -

DE

31

DF AGOSTO

DE

1909

Iniciado na Cam<Lra dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Governo a abrir ao Minist erio elas R elaçõ es Exterior es o credito
ele 176:500$,- ouro , supplementar á verba 7a elo art; 70 ela l ei n. 2.050, de
31 d e dezembro de 1908

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio das Relações Exteriores o credito de 176: 500 ,
ouro, sti.pplementar á verba 7ª-Extraordinarias no Ext erior-do
art. 7° da lei n. 2 .050, de 31 de dezembro de 1908; revogam-se
o,s disposições em contrario.
Ri.o de Janeh'o, 31 de agosto de 1909, 88° ela Iodepondencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Rio-Branco.

-16DECRETO N . 2 . 092 -

DE

31

DE AGOSTO DE

1909

Iniciado no Senado, foi pelo mesmo enviado ao Sr. :presidente
da Republica para a formalida d e da promulgação
Eleva os vencimentos d os funccionarios das Secretarias de Estado, da Directória do ExpcdienLe c).a Marinha , das DirecLorias de Contabilidade
da Guerra e da Ma.i:inha, dos a u xiliares da secção dcmographica d a Directoria Geral de Saucle Publica e do respectivo car t ographo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu promulgo
a resolução seguinte:
Art . 1. 0 Os funccionarios da.s Secretarias do Estaclo; exceptuados os do Tbesouro o comprehendidos os da Directoria do Expediente da Marrnba e os das Directorias de Co nt.abilidade da
Guerra e d:.i. Marinha, t erão as categorias e perceberão os venci·
mentos c nstantes das ·iabellas annexas .
Art . 2 . ° Ficam equiparado · os vencimentos dos a nxiliares da
secção demogeapbica ela Directo .·ia Gei·al de Sa.ude Publica a.os dos
3°• officiaes da mesma directoria e elevados a 6 :0 o.,· annua.es os
do resp cd i vo cartograpl10.
Art . 3. ° Fica o Presiden e da Republica. autorizado a, abrir os
croditos nocossarios .
Art . 4. ° Ficam revogad<LS as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Ton·es Bandeira.·
Rio· Branco .
Carlos Eugenia de A . Guima1·ães.
Alexandrino Faria de Alencar,
F r ancisco Sd.
T âbellas dos vencimentos dos funccionarios a quem E!8 refere o
a rt. 1 ° do decreto n. 2.092, de 31 de agosto de 1 909

TABELLA N. 1
Os fnn ccionarios da Directoria do Expediente da Marinha
terão as categorias e perceberão os vencimentos constantes desta
tabella :
Ordenado

1
3
5
4
4
1
1

1

3

director geral ........
directores de secção ..
pt·imeiros ofJiciaes ....
seguodo ; officiaes .....
tel!ce1ro · o:fficiaes ... . ..
:porteiro .... .... . . .. ..
i.Ljudante de porteiro . ..
continuo .. . ...........
correios . ..... . ........

12:000 000
:000 000
6 :400'000
4 :800 ·ooo
3 : 600"000
4:000:-;000
2 :400 'O JO
1:600 ·ooo
1: 600 ·ooo

Gr atific ação

6 :000 ·ooo
4:000 ººº
3 :200 ·ooo
2:400 ·ooo
1:800$000
2 : 000 ·ooo
1 :200 000
soo ·ooo
800$000

Total

18:000 ·ooo
36:000 ·ooo
48 : 000 ·ooo
28: 800 000
21:6001ººº
6 :000 000
3:Goo ·ooo
2 : 400 ººº
7:200 ººº

DIRECTORIA DA CONTABILIDADE

Ordenado

1 director geral . .. . ... .

::> dil'ectores de secção ..
8 primeiros offici<Les ... .
8 segundos officiaes .... .

12:000~000

8 :00 . ·ooo
G:400 · ooo
4:800 ·ooo

Grati.fi caç ão

G:ooo:·oo

4 :0 00~000

3:200 :000
2:400 ·ooo

Total

18 : 000,,: 000
36: ooo ~·ooo
7G: s oo ·ooo
57:600'000

-1112 terceíros officiàes . .• ..
6 quartos o.fficiaes .. . . . .
1 are itivista . . . ...... . . . .
l p agador ( ·) ... . ..... . .
2 fi eis . . .. . . . . . . .... .. . .
1 p ort eiro . .. . .. .. .. . .. .
1 aj udante de por te ir o ..
2 contínuos . . .. . ... .. . . .

OrLlon a rlo

3 :600.,·ooo
2 :400>;000

Gratificaç·ã o

3 ~ 600$0 U O

6 : 40 J ~OOO

3 :600SU00

· 4 :00D~OOO

2:40'0$000
1 :600$000

T otal

64:800 000
21: 600 ·ooo
5 :400 ·ooo
9 : 600 ·ooo
10 :800$000
6 :000·000
3: 600 ''000
4 :800$000

( ·) Tem mais 1: 000$000 para q uebras.
TABELLA N. 2

Os fun cciooarios da Secretaria d t1 Gu erra i: er ão as categorias
e perceber ã o os venci mentas const antes desta tab ella :
1
2

5
6
6
1

4

diroct or gera l. . . . . .
dircct ores el e secçj'io
prim eir os officiaes •.
seg-i: ncl os o!f:iciaes . .
t erce !ros olficiaes . .
porteir'o .. ... .. '. .. .
contínuos . . .• . . .. . .

O rd e nado

Gr a t i fi caçã o

12 :00055000
8 :000 "000
6:400!!;000

6 : 000 000
4:000$000
3:200$000
2 :400 -000
1 : 800~1ººº
2 :000 000
. 800 000

4: 8 00~000

3:600 ·ooo
4:000$000
1:600$000

T otal

18 :000 rJOO
24:000$000
48'.000" ººº
43:200$000
32 :400$000
6 :000$000
9:600$000

DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

Ordenado

Gr a t ificação

12 : 000,"000
8:000$000
6 :400$000
4: 800$000
:3: 600:;;000
2 : 400. ·ooo
6:400$000
3 :600.,;000
4 :000. ·ooo
i :600, ·ooo

1 d ir cctor ge r a.l. .. , ..
3 directore:; de secção

10 pr ir.1eiros o!llciae ; . .
10 seg undos officiaes ..
10 terceiros offi ciaes . .
l O qua rtos officiaes ... .
1 p agador (-) .. . . . .. .
2 fieis .......• . . . .... .
1 porteiro ... .. ..... .
3 cont inuos .. . ..• . ...

6 : 000$000
4:000$000
3 :200 ·ooo
2: 400 '( 100
1 :800 "' 00 ~
1: 200 000
3:200 000
1 :800. ·ooo
2 :000 000
800$000

1'ota l

18 :000 "000
36 :000 '000
96 :000$000
72 :000$000
54 :000 000
36 :000$000
9 :600.'" 000
i o : soo ··ooo
6 : 000 ·000
7 :200$000

(") Tem m ais l :000 ·ooo p ara que bras .
TABEJL LA N . 3

Os fon cc ion arios ela. Secretar ia ela Industria , Viaçã o o Obras
Publicas t er ã o as categoeias e p erceber ã o os v en cime ntos constn.ntes
dest a t abella :
O rel e n a d o

3 directores ger .i.cs . . .
6 di r ctor e > d e s ecção .
e; p l'i.me iros oflicia es .. .
7 segundos ofriciaes . . .

15 ter ceiros oiliciae ; . . . .
1 por t e iro .... . ..... . .
1 ajud a nte el e porteiro
4 continuas .. .. .. . .. . .
4 correios . .. ... •. . . . .

12 :000: 090
8 :000,'000
0 : 400$000
4: 800 "000
3 :600$000
4 :00 0~0 00

~: 4 00$000

l: G00$000
1: 600$000

'G r a t ifica çã o

6 :000 ··000
4:000$000
3 : 200 ~ 0 00
2 : 4 00~0 0 0

1:800$000
2 : 000$000
1:200$000
800$000
800$000

T ot a l

54 :000 ·ooo
72:000 ·ooo
57 :600$000
50: 400 000
8 l :000$000
6 :0 00 ·~ 000

3 :600 "000
9 :600$000
9 : 600$000

-18 TABELLA N. 4

Os funccionarios da Secretaria da .Tustiça e Negocios Interiores
terão as categorias e perceberão os -vencimentos constantes desta
tabella :
Ordenado .

3
6
7
12
24
1
1
7
5

directores gera.es. ........
directores de secç.ão. . . . .
primeiros officiacs. .......
segundo.; officiaes. . . . . . . .
tc l'ceiros officiaes. . . .... .
porteiro.. . .. ...... ... . ..
ajudante de porteiro .....
continuo;; . . . . . . . . . . . . . . . .
correios... ............ . ..

12:000 ·ooo
8 : ooo ·ooo
6:400 000
4 : 800 ·ooo
3 : 600 OoO
4:000 ooo
2 :400 ·ooo
1: 600 '.·ooo
l: 600 1·000

Gratificação

T ota l

6:000 ·ooo
4: ooo ê·ooo
3 :200 000
2 : 400 ·ooo 86 : 400 ooo
1 :800 ''000 129 : 600$000
2 : 000 ooo
6 : 000 ·ooo
1: 200."000
3 . 600 ;·ooo
800. ·ooo 16: 800 ·ooo
800 · ooo 12 : ooo:.;ooo

TABELLA N . 5

Os funccionarios da Secretaria das Relações Ext eriores terão
as categorias e pet·ceberão os vencimentos constantes de. tci tabella:
Or denado

1
5
5
5
10
1
1
4
2

director ge r al. .......... .
direct.ores de secção ... .. .
prim~ir 0 s officiaes ....... .
:,egundos o!Iiciaes ........ .
terceiros olficiaes ........ .
porteiro .... ... . . ....... .
ajudante de porteiro ... . .
contínuos . ... .. ..... ... . . .
correios •..............•.•

12:000 ·ooo
8:000 . 00
6:400 ·ooo
4:800_.;000
3:600 ·ono
4:000 ·ooo
2:400 · ooo
1:600 ·ooo
1: 600$000

Grat ifica çã o

Total

6:000 ·ooo 18:000 000
4:000.·ooo 60:000 ·ooo
3 :200 000 48 : 000 ·ooo
2:400 ·ooo 36 :0005-;000
l:soo ·ooo 54: ooo "·ooo
2 : 000 ·ooo
6 : 000 ·ooo
1 :200 000
3:
·ooo
800 000
9:600. ·uoo
800 000
4 : 800$000

ººº"

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1909.-Esmeraldino Olympio de
Torres B andeira. - Rio Branco.- Carlos Eugenia de A . Guimarães .
-Alexandrino Faria de Alencar.-Francisco Sà.

DECRETO N. 2. 093 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo S enado enviado ao Sr ,
Presidente da Republica para a formalidade da promulgação
Publica a r esolução do Cong resso Nacional que proroga a actual sessão
l e gislativa ate o dia 2 d e outubro do corrente anno.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do
disposto no § 1º do art. 17 ela Constituição Federal, resolveu prorogar a actual sessã o legislati va até ao dia2 de outnhro do corrente
anuo .
Rio de Jan (! i1'0, 1 de setembro ele 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
!LO PEÇANHA.

Esnieraldino Olympio de To1-res Bandeira.

-19DECRETO N. 2.094 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Rele va a prescripção em que incorreu o conlribuinte do montepio bacharel Ianoel Eugcnio Pereira :Maia

O Presidente da R epublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso N11cional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo uni co . Fica relevada. a prescripçã.o cm que incorreu. o
contribuinte dG Montepio dos Funccion::i.rios Publicas bacharel
Manoel Eugenio Pereira Maia, para o fim de serem sua viuva e
filhos admittidos a perceber o que nesse m ontepio lhes couber,
descontadas as contribuições não pagas o revogadas as disposições
em contrario .
Rio de Janei ro, 2 de setembro do 1909, 88° da Indopendencia e
21° da Republi ca. .
NILO PEÇANIIA .

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO

l •

2.095 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado na Camat'a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Determina que os exactores da Fazenda Federal quP p restar ern fiança em
dinheiro, titulas ela divida publica da União e cadernetas d a Caixa
Economica poderão entrar desde ]OfrO no exercicio elas funcções elo
cargo para que houverem sido nomeados

O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congre so Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. 0 Os 'e xactores da Fazenda Federal que presta.rem
fiança em dinheiro, títulos ela divida publica d.a União e cadernetas da Caixa Economica entrarão desde logo no exercício das
funcções do cargo para que houverem sido nomeados, tomando-se
por termo, no Thesouro Nacional e nas delegacias fi caes nos Estados, a fiança ou caução provisoria, cuja cópia, acompanhada dos
demais documentos, será transmitida. a.o Tribuna.! de Contas, par<.t
julgamento definitivo.
Art. 2. A fiança ou caução assim prestada responderá, desde
o momento da posse e e)l;ercicio, por todos os prcjuizos e faltas em
que forem encontrados os oxactores e seus prepostos .
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, 88° da Independc ncia
e 21° d.a Republica.
0

NILO

PEÇANIIA.

Leopoldo de Bulhôe$ .

DECRETO N. 2.096 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção
Autoriza o Presidente da R epublica a ab rir ao Ministerio da Justiça e Neg ocios Interiores os creditos n ccessari os a execução d e varias d eliberações do Senado Federa l , referentes á Secrelaria ela mesma Ga mara

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congr esso Nacio nal decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
Art. 1. e Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir os
seguintes creditas :
a ) ele 16: 783 028, supplementar á consignação «Pessoal» da
verba 6ª - Secretaria do Senado - elo art. 2° da lei n. 2.050, de
2

:..._:. 2031 de dezembro de 1908, destinados : 11 :808$328 ao pagamento de

vencimentos ao ex-director Dr. José Bernardes de Serra Belfort,
dispensado do serviço, com todas as vantagens, por tempo indeterminado, a contar de 24 de maio de 1909, sendo 9. 083$328 para
ordenado e gratificação e 2:725 · para os addicionaes de 30 % ;
1 :243."750 ao pagamento da diifeeença de vencimentos que compete, de 12 de junho a 31 de dezembro de 1909, ao ex·official e
actual arcllivista Francisco José Calmou da Gama, sendo 995$
para ordenado e gratificação e 248 ·'750 para os addicionaesde 25 % ;
3:726$ ao pagamento da differença de v encimentos que competem,
em todo o exercício de 1909, ao conservador da bibliothemL, ex-continuo, Bazilio Emygdio de Almeida, sendo 3:240 para ordena do e
gratificação e 486 · })ara os addicionaes do 15 % ; e 4$950 para
differença. da gratificação addicional a que terá direito desde 21
de dezembro de 1909, em que passa a ter 20 º/o sobre os vencimentos;
b) de 24:536$876, supplementar é:'L consigna.ção «Material» da
mesma rubl'ica, artigo e iei citados ;
e ) ue 289 '900, extra.ordinario, paru, occorrer ao pagamento da
di1fe1·ença Je vencimentos u, que tem direito o co:oservador da
bibliotheca do Senado Federal, Bazilio Emygdio de Almeida, no
período decorrido de 4 a 31 de dezembro de 1908.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 2 de setembro de Í909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NlLO PEÇANlIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2 . 097 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente d a Republica a conceder a Hemeterio de Miranda
secretario da Capitania do ~orto do Estado do Paraná, aposentadoria
com todo o ordenado, pol' invaltdez

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sabor que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
A.rt. 1. 0 E' n.utorizado o Presidente da. Republica a conceder
a Hemeterio de Miranda, secrefario da Ca:pitani '~ do Porto do Estado elo P a raná., aposentadoria com todo o Ol'denatlo, :por invalidez,
no serviço da Nação .
A.rt. 2. 0 São revogadas as disposições em contrario.
H.io de Janeiro, 2 do setembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica .
NILO PEÇANHA.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 2. 098 Iniciado

na

Camara

DE

4 DE SETEMBRO

DE

Ia09

dos

Deputa dos e pelo Senado enviado á
sancção
Approva o Accôrdo concJuido e ntre o BrasiI e o Peru para na ...
vagação do rio Japurá ou Caqu0tà, assignado em Lima aos
15 de abril de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
,Artigo unico. Fica approvado o Accôrdo para navegação do

~21-

rio Japur~ ou Caqueté, concluido entre o Brazil e o Pe:rú e assi·
gnado em Lima a'os 15 de abril de 1908; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1909, 88º da lndependencia e
2 1° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Rio-Branco.

DECRETO N. 2 .099 Iniciado

na

Gamara

DE

9

1909

DE SETEMBRO DE

dos Deputados
sancção

Senado enviado á

e pelo

Autoriza o Presidente d a Republi ca a conceder um anuo de licpn ça, com
ordenado, ao 2 0 escr ipturarío da Alfandega d e Manáos J ulio Maximiano
da Silva, para. trat a ill ento d e saude

O Presideote da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sa ber que o Congresso Naciona l decretou e cu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1. 0 Eº o Presidente da Republica autorizado a conceder
um a nno de licença, com ordenado, ao 2° escr ipturario da Alfandega de Manáos Julio Maximiano da Silva, p u,ra tratamento de
saude, onde lhe convier.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 9 de setembro de J 909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
N JL O PEÇA HA.

Leopoldo cf,e Bu!hões.

DECRETO N. 2. 100 Iniciado na

Cama ra

DE

9

DE SETEMBRO D~

dos Deputados e
S§tnCÇã<;>

190!j

pelo Senado
'

'

'

enviado
r

.

ã

~

Autoriza o Presidente da R epubli ca a abrir ao Ministerio da iFazimda o
cre dito extraordinario de 17:946$0:16 para paga mento á Compaµhia
Mogyana d e Estradas ele Ferro e Navegação em virtude de sen'tença
judici ari a

O PresiQ.ente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso r acionat decretou e cu sancciono a
seguinte resolução:
Artigo uoico. Fica o Pres id en t e da Republica autorizado a
abrir ao Mi nisterio da Fazendu, o ci·àd ito e~traordi n ario de
17 :946 ··016, para occorre r a.o pagamento devido <í Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e r avegação, em v irtude de sentença
j ucliciaria ; revogadas as disposições em contrario.
_
R io de Janeiro . em 9 de setembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

L eopoldo de Bulhões.

-22 DECRETO N. 2.101 Iniciado na

Camara dos

DE

9

1909

DE SETEMBRO DE

Deputados e pelo Senado
sancção

enviado ã

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraorclinario ele 5:949$970, af:im de occorrer ao pagamento
devido, em virtude ele sentença judiciaria, ao capitão d e corveta commissario Carlos Eugenio Ferreira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte r esolução :
Artigo unice>. E' o Presidente da Republica autorizado a ab-rir
ao Ministerio da Fazen da o credito extraordinario de 5:949$970,
afim de occorrer ao pagamento devido ao capitão de corveta commissario Carlos Eugenia Ferreira, em virtude de sentença judi'ciaria ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 9 de. setembro de 1909,, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

L eopoldo de Bulhões .

DECRETO N. 2.102 Iniciado

DE

9

1909

DE SETEMBRO DE

na Camara dos Deputados e
sancção

pelo Senado

enviado á

Concede ao 2" escripturario da Alfancles-a ela cidade elo Rio Grand e , Auto
da Silveira Fontes, um anno ele licença , com ordenado, para tralamento de saúde

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. 0 E' concedida ao 2° escripturario ela Alfandega cl·a cidade
do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Auto da Silveira
Fontes, um anno de licença, com ordenado, para tratamento de
sande, ond.e lhe convier.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANI-IA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2.103 r.niciado

no Senado e

DE

16

DE SETEMBRO DE

1909

pela Camara dos Deputados
sancção

enviado á

Autoriza o Presidente da R e publica a consecler nove me zes de
licença ao thesoureiro ria Divida Publica da
Caixa de
Amortização, Ovídio Saraiva d e Carvalho

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Artigo unico - Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder nove mezes de licença, coin o respectivo ordenado, ao

23 thesoureiro da Divida Publica da Caixa de Amortização, Ovidio
Saraiva de Carvalho, que a poderá gosar dentro ou fóra do paiz.
Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1909, 88° da Inclependencia e 21° da Repu olica.
NILO PEÇANHA

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2 .104 -

DE 17 DE SETEMBRO. DE 1909

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção
A.utoriza o President e da Republica a conced er apose ntadoria.
com todos os v e ncimentos, ao ministro elo Supremo Tribunal
Fed era l, Alberto ele Seixas Ma rtin s Torr es

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e e u sancciono
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder aposentadoria, com todos os vencimentos, ao Dr. Alberto
ele Seixas Martins Torres, ministro do Supremo Tribunal Federal;
revogadas as disposições cm contrario.
Rio de Janeiro, 17 de setembro ele 1909, 88° da ·Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olyrn.pio de Torres B andeira .

DECRETO N. 2 .105-DE 23 DE SETEMBRO DE 1909
Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção
Releva a prescripção em que incorreu o ex-tenente do oxerci·to Conrado
Müller ele Campos, para continuar a contribuir para o mont epio do
exercito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica relevada a prescripção em que incorreu o
ex-tenente do exercito Conrado Müller de Campos, para o fim de,
reunida intogralmento a contribuição atrazada, continuar a contribuir para o montepio do exercito, i1a r a zão das mensalidades
correspondentes áquelle posto ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88° da Inclependencia
e 2 1° ela Republica.
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões •

.'

DEORETO
Iniciado

no

24 -

N. 2 . 106 - DE 24 DE SETEMBRO DE l 909

Senado

a

pela Camara dos Deputados
sancção

enviado á

Rel ev a a pr esc ripção em que tenha incorrido o direito de D. Antoni a Eugenia Pereira de Mello a pensão do meio-soldo de seu
finado pae, o :ilferes do 36° corpo ele voluntarios da patria
João Eug e nio Pereira de Mello

O Presidente d.a Republica dos Esta.dos Unidos do Braz il:
Faço saber que o Congresso Naciona l ·decretou e e u sancciono
a seguinte resolução:
Artigo uni-co. Fica relevada a prescripção em que tenha incorrido o direito que a filha do a lferes do 36° corpo de voluntarios
da pa.tria .Joã.o Eu-gen io Pereira de Mollo, D. Antonia. Eugenia Pe1'eira de Mello, tinha, e.x-vi do diS[)OSto no art. 10 do decreto
n. 3 .371, de 7 de janeiro üc 1865, a uma pensão correspondente á
importancia do meio-soldo elo seu finado pae, depois de competentemen te habilitada ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21! de setembro d.e 1909, 88° da Independencia
e 7? 1° da Ropnblicu..
NILO PEÇA NHA.

Leopoldo

DECRETO N. 2 .107-DE 30 DE SETEMBRO
Iniciado na Camara dos

Deputados
sancção

e

pelo

DE

de

Bitlhões .

1909

Senado

enviado á

Autoriza a abertura do credito extraordinario d e 211:457$975, ao Minisºterio d a Fazen da, para pagamento aos herdeiros ele Joaquim da Silva
Tava r es, em virtude de s e nte n ça judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unido 5 elo Brazil :
Faço saber que o Congresso· Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :
Artigo unico. 8' o Presidente da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio d ét Faze)1da o credito extraordinario ele 21 1: 457$975
para occorrer ao pagamento devido a João da Sil va Tavares e
outros!. herdeiro s de Jou.quirn ela Silva Tavares, em virtude de sentença a.o Poder Jndi ciario ; r evogadas as dispo. ·i.ções em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1909, 88° da Jndep endencia e
21° da Repqbltca.
NJLO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.

'nE'ORETO N. 2.108-DE 30
Iniciado

ria

Camara dos

DE

sMrEMBRO "D'F. 1909

Deputados e pelo Senado
sancção

enviado 'ã

Autoriz::i o President e ela Republica a abrir o credito de 15: 000$, (o ro)
para subsidiar a ·comm•issão academica incumbida d e representar a
mocidade brazileira e m Montevidéo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber gue o Congresso Nacional decretou e ou sancciono
a seguinte resolàção :
. . A:r;tigq unico .. E' o P,residente Çla . ryepul;>lic~..autorizado a abrir
o credito de 15:000$ {ouro) para subsidiar a commissão academicct

-25 que vae a Montevidéo representar a mocidade brazileira nas festas
que alli vão ser feitas em honra do Hrazil.
Rio de Janeiro, 30 ele setembro (b 1909, 88° di1 Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Biilhões.

DECRETO N. 2.109 -

DE

30

DE SETEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á.
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Mini sterio da ,Tustiça o Negocios Int oi·iores o credilo de 50:000$, s upplementar á verba - Even·tuaes-do ar·t. 2° ela lei n. 2.050, de 31 d e dezembro de 11908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congrnsso Nacional decretou <:> eu sancciono
a resolução seguinte:
At·tigo unico. Fica o President .: da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito ele
50:000 ·', supplementar á verba-Eventuaes-do art. 2° da lei
n. 2.050, de 31 de dezembro ele 19J8; revogadas as disposiçõe :; em
contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO

PEÇANHA.

Esmeraldino Olympi.o de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2.110 Iniciado na Camara

do~

DE

30

DE SETEMBRO DE

1909

Deputados e por ella enviado á sancção

Estabelece p e nas para os crimes ele peculato, moeda falsa, falsificação <le documentos e dá outras providen c ias.

O Presidente da Republica dos Estados Unid.os do Bra.zil:
Faço salJer que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. 0 O funccionario publico que subtrahir, distrabir ou
consentir que outrem subtraia ou distraia dinheiros, documentos,
titulas de credito, e.ffeitos, generos e quaesquer outros bens moyeis publicas ou particulares, dos quaes tenha a guarda, o deposito,
a arrecadação ou administração cm razão de se u c::trgo, seja este
remunerado ou gratuito, permttnente ov -';emporario, será punido:
a) si o prejuizo for inferior a lO:OOtJ , com dous a sois annos
de prisão cellular, perda do emprego, com inhabilitaçã.o para.
exercer qualquer funcção publica por oito a 16 annos e multa de
10 % sobre o damno;
b) si o prejuízo for superior a 10:000$, com quatro a 12 aonos
de prisão cellular, perda do emprego com inhabilitaçã.o para
exercer qualquer funcção publica por 12 a 20 annos e multa de
15 % sobre o damno.
Paragrapho unico. Quando o prejuízo causado versar sobre
objecto de valor não · conhecido ou instavel, o juiz formador da
culpa mandará proceder á <).valiaçã.o, de conformidade com o disposto no art. 405 do Codigo Penal.
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Art. 2. 0 Si antes elo julgamento for integralmente resarcido o
prejuízo, mediante resti.tuição ou pagamento da cousa subtrahida
ou clistrahida:
Penas - perda elo emprego com inllabilitação para exercer
qualquer fnncção publica p or cinco a 15 annos..
Art. 3. 0 Na hypotllese do artigo anterior , o criminoso poderá
ser julgado á r evelia, precedendo, comtudo, intimação, na fórma
da legislação vigente .
.
Art. 4 . Quando os factos criminosos, previstos . no art. 1°
desta l ei, forem commettidos por funccionario publico que não
tenha a guarda, o deposito, a arrecadação ou a administração da
cousa subtrahida ou distrahida, mas pertença á repartição em que
ella se achava, ou disponha, em razão de seu cargo, de facilidade
de ingresso na mesma repartição:
·
Penas - as do art. 1°, reduzido de lima sexta parte o tempo de
]Jrisão.
Art. 5. 0 Nas penas do art. 1° incorrerá ainda o funccionario
publico que, no seu interesse ou no de outrem, concorrer com acto
do officio ou emprego para que sejam subtralüdos ou distrahidos
documentos, effeitos, valores e quaesquer outros bens moveis pertencentes á União, aos Estados, ás municipalidades e prefeituras 011
pertencentes a particulares confiados á guarda, deposito, arrecadação ou administração das prefeituras, municipalidades, Estados
ou da União.
§ 1. º Si se provai' que o funccionario agiu sem dolo, mas com
imperícia ou negligencia :
Penas - s uspensão do emprego por seis mezes a dous annos,
além da multa de 15 % sobre o damno.
§ 2. º No caso do paragra.pho anterior não haverá logar a imposição ele penas, si for resarcido o damno causado.
§ 3. 0 A's bypotheses do art. 4° e da primeira parte do art . 5°
applicar-:se-ha o disposto no art . 2°.
Art. 6. 0 Os co-autores e cumplices dos crimes acima previstos,
embora não sejam funccionarios publicos, serão processados e julgados com os respectivos autores e sujeitos ás penas desta lei no
que lhes for applica vel.
Art. 7. ° Fabl'icar, se.m autoridade legitima, moeda ele prata
ou de ouro, nacional ou estrangeira, que tenha curso legal ou commercial dentro ou fóra do paiz, com o mesmo peso e valor intrínseco da verdadeira :
Penas - prisão cellular por quatro a oito annos, perda da
moeda apprehendida e dos objectos destinados ao fabrico.
Parag rapho unico. Si a moeda for fabricada com materia diversa, peso ou va lor intrínseco di:fferentes da verdadeira:
Penas - prisão cellular por seis a 12 annos, além da perda
sobredita.
Art. 8. 0 Diminuir o peso da moeda verdadeira . ou augmentarlhe o valo1· mediante qualquer artificio:
Penas - prisão cellular por tres a seis annos e perda da moeda
apprehendida .
Art. 9. 0 Nos casos previstos nos dous a,.rtigos anteriores, si for
a moeda de qualquer outro metal que não ouro ou prata:
Penas - a s dos mesmos artigos, reduzido, porém, de um terço
o tempo de prisão.
Art. 10. Falsificar, fabricando ou alterando, qualquer pa]Jel
de credito publico que se receba nas estações publicas como
moeda:
Penas.- prisão cellular de quatro a oito annos, perda do papel
apprehend1do e dos objectos destinados á falsificação.
ParagrapJ:to unico: Para os effe itos da lei penal considera-se
papel de cred1to publico o que tiver curso legal, como moeda, ou
10r emittido p elo Governo da União, ou por estabelecimentos banca.rios legalmente autorizados.
0
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Art. 11. Formar cedulas ou notas do Governo, cedulas ou
bilhetes do Thesouro Federal, da Caixa de Conversão ou dos Bancos
com fragmentos de outras notas e cedulas ou bilhetes verdadeiros;
Supprimir ou fazer desapparecer por qualquer meio os carimbos com que forem assi.gnalarlas as notas, ceclulas ou bilhetes retirados da circulação:
.
Penas - prisão cellulat· por dois a quatro annos, além da pena.
sobredita.
Paragrapho unico. Si os crimes previstos neste artigo forem
commettidos por funccionarios da repartição em que se acharem
recolhidas as notas, cedulas ou bilhetes:
Penas - pri!>ão cellular por seis a 12 annos e perda do emprego com inhabilitação para exercer qualquer funcção publica,
por 12 a 20 annos.
Art. 12. Importar, ou exportar, comprar ou vender, trocar,
ceder ou emprestar, por conta propria. ou de outrem, moeda, nota
ou bilhete nas condições mencionadas nos arts. 7° e seguintes:
Penas - as desses artigos, conforme as hypotheses respectivas.
Art. 13. Introduzir dolosamente na circulação moeda falsa,
papel de credito publico, sendo falso :
Penas - as que veem estatuidas nos arts . 7°, 8°, 9°, 10° ·e 11°,
de accôrdo com as respectivas hypotheses, reduzído, porém, de
uma sexta parte o tempo de prisão.
Art. 14. Restituir á circulação moeda falsa, recebi.da como
verdadeira, depois de conhecida a falsidade ou tendo razão para
conhecel-a:
Penas - prisão cellular por um mez a um anno, multa de
cinco a vinte vezas o valor total da moeda e perda da mesma.
Art. 15. Fabricar, explorar, possuir ou ter sob sua guard<t
machinismos ou objectos destinados exclusivamente á fabricação ou
alteração da moeda nacional ou estrangeira, de curso legal ou comrnercial, dentro ou fôra do paiz :
Penas - prisão cellular por dous a seis annos e perda dos machinismos e objectos.
Art. 16. Falsificar, fabricando ou alterando, papeis ele credito
ou títulos da divida publica, bilhetes e letras do Governo da União,
dos Estados, das municipalidades ou prefeituras, cautelas do Monte
de Soccorro e cadernetas da Caixa Economica ;
Usar desses papeis, títulos, bilhetes, letras, cautelas e cader~
netas, sabendo que são falsos :
Penas - prisão cellular por quatro a oito annos, multa de
5 a 20 % do damno causado, perda dos referidos objectos e daquelles
outros relativos á fabricação.
Art. 17. Falsificar, fabricando ou alterando, o sello publico da
União, dos Estados, das municipalidades ou prefeituras, destinado
a authenticar ou legalizar os actos officiaes:
Penas -- prisão cellular por dous a quatro anuos, perda do dito
sello e dos objectos referentes á falsificação .
Art. 18. Falsificar, fabricando ou alterando, sellos adhesivos,
estampilhas, vales postaes, coupons da divida publica da União, dos
Estados, das municipalidades e prefeituras ;
Emittil-os sem autorização legal, quando verdadeiros ;
Emittir ou introduzir dolosamente na circulação, importar ou
exportar, comprar ou vender, trocar, ceder ou emprestar, por
conta ]Jropria ou de outrem, os sobreditos sellos, estampilh ê~ S ,
vales e coupons falsifica dos p elos modos referidos no principio deste
artigo, conhecida a falsificação ;
Usar dolosamente dos sellos, estampilhas, vales e coupons
assim falsificados :
Penas - prisão cellular por dous a seis annos, perda dos referidos objectos e multa de 5 a 20 % do damno causado.
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Art. 19. Pal.sificar, fabricando ou alterando, talões, recibos,
quitações, guias, alvarás e outros documentos destinados á arrecadação da rencléL da União, dos Estados, municipios e prcreituras, ou
relativos ás :fianças e aos deposito:; de dinheiros de particulares,
orphãos, ausentes e defuntos:
Penas - prisão cellular por quatro· a oito annos e multa de
·
5 a 20 % do damno causado.
Art. 20 . Palsificar, fabricando ou alterando, cheques e outros
papeis de bancos, letras e títulos commerciaes de qualquer natureza, sejam ou não traosl'erivois por endosso ;
Emittil-os ou introduzil-os dolosamente na circulação, ou sobre
elles fazer qualquer das transacções mencionadas no art. 18,
conhecida a falsificação :
Penas - as do art. 18.
Art. 21. Falsificar, fabricando ou alterando, passes, bilhetes
ele estradas de ferro ou de qualquer empresa de transporte, pertencente á União, aos EstJ.clos, <'Ls municipatidad<:!s, ás prefeituras ou a
particulares :
Penas - prisão collular por seis mozes a dou:; annos.
Art. 22. Possuir ou ter sob sua guarda, para fim críminoso.
moeda füls tL, sellos, estampilha:; ou quaesquer dos títulos ou papeis
falsificados, na fórma dos artigos anteriores :
Penas - as m esmas dos referidos artigos, r·eduzidas de um
terço.
Art. 23. Os crimes de que trata a presente lei, bem como os
de estelliona.to, r oubo, furto e damno, quando commettidos contra
a Fazenda Federal, serão processados e julgados de conformidade
com a lei n. 515, do 3 do novembro do 1898.
Paragrapllo unico . Taes crimes tambem so consideram praticados contra a União, quando, pertencente a particular o objecto
subtrahido, distrahiclo ou damnificado, se ache esse objecto sob a
guarda, deposito, arrecadação ou administração do Governo Federal.
Art . 24. O processo de form ação de culpa nos crimes previstos nesta lei e aquelles comprehendiclos na citada lei n. 515, de
1898, deverá ficar cortcluido dentro do praw de 15 dias.
Paragr apho unico. Si o .iuiz formador da culpa concluir o
processo fora elo prazo marcado n esse artigo, fará constar dos autos os motivos justificativos da demora, de accôrdo com o disposto
no art. 148 do Cou igo do Proce~so Criminal e no a.rt. 1° do decreto
n. 2.423, de 25 de maio de 1859 .
Art. 25. Quando, nos crimes sobre que versa a presente lei,
for interessada a fazenda municipal rlo Districto Federal, observar-se-á, al<>m uo ma is, o disposto no art. 19 da l ei n. 1. 338, de
0 cl o janeiro de 1905.
Art. 26 . . Compete aos juizes do direito do crime no Dist~icto Federal o processo e jnlgamento· dos crimes previstos no
titulo 3°, capitulo 1°, e titnlo 13°, livro 2° elo Codigo Penal, revogados os capítulos 1° e 2°, secção lª , titulo 6°, livro 2°, do citado
codigo , salVo, porém, a,s secções 2a, 3ª o 4ª deste ultimo capi~
tulo, que continuam em vigor.
Art . 27. A -prisão preventiva é autorizada de accôrdo com a
legislação vigente :
. §1 ! º· Nos crimes afiança veis quando se apurar no processo que
o md1c1ado :
a) é vagabundo sem profissão licita o domicilio certo ;
b) já cumpriu pena de prisão por e.ffeito de sentença proferida
por tribunal competente.
§ 2°. Nos crimes inafiançaveis, emquanto não prescreverem,
qualquer que seja a época em que se verifiquem indicios vehemente~ de autoria ou cumplicidade, revogado o § 4° do art. 13 da
lei n. 2. 033, de 20 de setembro de 1871. e § 3° do art. 29 do deGreto n. 4.824, de 29 de novembre:l do mesmo anuo~
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Art. 28. A requisição e a concessão do mandado de prisão preventiva serão sempre fnndamenfadas.
Art. 29 . Ficam rcvogaclas <Llei n. 1. 785 , ele 28 ele novembro
de 1907, e mais as disposições e m contra,rio.
Rio de .Janeiro, 30 de setembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PE ÇAN HA.

Esmeraldino Olympio cio Torre s Bandeira.

DECRETO N. 2.111 -

DE

30

DE SET.EMHRO DE

1909

Iniciad0 na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ao
Presidente da R epublica para a formalidade d a publicação
Publica a r esolução po Congr esso N ac iona l q ue proro ga n ovament e a
. actual sessão l r·gis lativa a té ao d1 a 2 ele novembro do corrente anno

O Presidente ela Republica dos EsüLelos Unidos do Hraz.il :
Faço sa,bL:r que o Con !!resso Nac iornLl, em conformidade elo
disposto no § 1° do art. 17 da Constituição Fed·c ra l, resolveu prorogar· novamente a actnal ses ~ n.o leg islativa at(i ao dia 2 ele novemb ro elo con·ente anuo.
Rio de J ane iro, 30 do setembro de 1909, 88° ela Inaepenclencia e
21° da Repulilica.
NILO P.EÇAN!IA.

Esmeraldino Olympio rfe Torres Bandeira.

DECRETO N. 2 . 112 -

DE

5

Iniciado na Camara dos Deputa dos
sancção
Fixa

DE OUTUBRO DE

e

1909

pelo Senado enviado

á

a força naval para o exe rcici o de i!H O

Faço saber que o Congresso Naci onal decretou e cu sancciono
a resolução seg uinte:
Art. 1. º A força naval para o exercício do 1910 constará:
§ 1. º Dos ofüciaes do corpo ela. Armada. e clas:;es annexas con ·
otantes dos i·especth·os quadros ;
§ 2. º De 50, no maximo, aspirante.> a guardas rn.arinha e 50
alumnos do curso de machinas da EscolcL Naval;
.
§ 3. 0 De 5.000 praças do corpo de marinheiros naêionaes, inclusive 118 para a companhia fluvial de Matto Grosso;
§ 4. 0 De 1. 200 foguistas contr actados ;
§ 5. 0 De 3 .000 aprend\7.es marinheiros;
§ 6. º De 607 praças do batalhão na val.
J\.rt. 2. º Em tempo de guerra a força naval corpôr-se-ha do
pessoi11 que for n ecessario.
Art. 3 . 0 O tempo de serviço dos marinheiros procedentes das
escol as será de 15 annos, contados da data de sua matricula.
Art. 4. º O tempo de serviço dos volunt ario::; será de 10 annos.
Art. 5. 0 As })raças do corpo de marinheiros nacionaes e do
batalhão naval que, findo o tempo de serviço, se engaj arem por
t r es annos receberão solâ.o e meio e aquellas qu e, concluido este
nov_o prazo, se reengajarem por mais tres, quatro ou cinco annos;
perceberão soldó dobrà,do i
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Art. 6. 0 Os voluntarias perceberão a gratificação diaria de 125
réis e as praças que, findo o seu tempo de serviço, continuarem, a
úe 250 réis diarios.
Art. 7. 0 As praças do corpo d.e marinheiros nacionaes e do
batalhão naval que completarem tres anno.'> de serviço com exemplar comportamento t erão uma gratificaÇã.o igual á metade do
soldo simples da classe respectiva, sem prejuízo das demais gratificações a que ti verem direito.
Art. 8. 0 As praças elo corpo ele marinheiros nacionacs e do batalhão naval que se engajarem ou reengajarem terão direito, em
cada engajamento, ao valor em dinheiro elas peças de fardamento
gratuitamente distribuídas p or occasião de verificarem a primeira
praça .
Art. 9. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de outubro ele 1909, 88° da Independencia e
~l º da Republica.
NILO PE ÇANITA .

Alexandrino Faria de Alencar.
LEI N . 2.113-DE 7 DE
Iniciado

na

Camara

OUTUBRO

dos Deputados e pelo
sancção

DE 1909
Senado enviado

á

Fixa as forças de terra para o exercicio de 1910

O Presi.deDte da Republica, elos Estados Unidos do Brazil:
Faço sabeL' r1ue o Congresso Nacional decretou e eu saucciono a
seguinte lei:
Art. 1. 0 As forças de terra para o exercício de 1910 constarão:
§ 1. º Dos officiae.s das differentes classes e quadros creados
pela lei de reorganização do Exercito em vigor, bem como das pertencentes ás companhias regionaes das prefeituras do Acre, Purús
e Juruá.
§ 2. 0 Dos aspirantes a offi.cial.
§ 3. 0 Dos alumnos da escola de applicação de infantaria e cava,llaria.
§ 4. 0 Do quadro dos inferiores creado pelo art. 125 da lei
n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908.
§ 5. 0 De 20 . 096 praças de pret, sendo 300 destinadas ás citadas
companhias regionaes e as restantes distribuídas ele accôrdo com a
referida lei úe organização vigente, em numero correspondente ao
etrectivo minimo, conforme a lettra f elo art . 120 dessa lei, podendo
esse effectivo ser el evado ao maximo alli consignado, em caso de
mobilização.
§ 6. 0 De 200 aprendizes ar tifices, recrutados nos termos da
alinea b do art. 138 da mencioncLda lei organica e distribuídos pelos
arsenaes e fabrica; do Exercito, formando pelotões, nos quaes servirão or-Ticiaes dos mesmos estabelecimentos .
Art. 2. 0 As praças de pret serão obtidas : as que forem d.estinadas ás companhias region<l.es - por voluntarios das l ª-, 2ª, 3ª
o 4ª regiões milita res, de prcferencia a quaesquer outros; e as
demais pela fórrna expressa no art. 87 ela Constituição Federal,
sendo os contingente. que os Estados e o Districto Federal devem
fornecer, proporcionae::; ás respectivas representações na Camar<l.
dos Deputa.dos, do Congresso Nacional.
Paragrapho unico . No caso de haver em qualquer Estado
maior numero de voluntarios do que o contingente pedido, proceder-se -ha como determina o art. 187 do regulamento que baix9u
com o decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908.
'
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Art. 3. 0 Os voluntarias de mais de um anno, bem como os
sorteados, terão direito ao sohlo. et;Lpa e á gratificação cliaria de
125 réis; as praças, porém. que satisfizerem as condições exigidas
pelo art. fi7 ela. lei n. 1.860, de 4 de .ianeiro de 1908, já refel'icla,
e continuarem sem interrupção nas fileiras do Exercito, c mo engajadas ou reengajadas, a.lém do . oldo e etapa, a gra.tific:i.ção dia.ria
será de 250 réis.
Art. 4. 0 a vigencia desta lei, fica o Governo autorizado a
convocar, para os períodos de manobras, nos E::;tados e no Distric to
Federal, até 20. 000 reservistas rle l"' linha.
§ 1. 0 O numero dos re .~ervistas de que se trata, nos Estados e
Districto Federal, será proporcional aos respectivos alistamentos
constant es dos registros militares.
§ 2. 0 Os reservistas convocados gosarão das vantagens concedidas aos sorteados pelo art . 55 da citada lei n. 1. 860, sendo-lhes
fornecido, por emprestimo e para as manobras, o ne~es ·ario far damento.
§ 3.° Findas essas manobras, receberão em dinheiro de uma
só vez, além da importancia dos meios de transporte, tantas meias
etapas quantos forem os dias de via.gem sem alimentação á custa
do Estado.
§ 4. 0 Serão instituidos cursos praticos annexos aos quarteis
generaes da grandes unidades, para instrucção dos ofliciaes da
guarda nacional que se n.presentarem ao inspector da região militar em que se realizarem as manobras do anuo, cursos que terão a
duração das mesmas mn.nobras.
.
Art ·. 5. 0 Será realizado um minucioso inqucrito com o fim ele
apurar os resultados obtidos pelas associações de tiro confedera.das,
bem como pela di:ffusão obrigatoria da instrucção militar nos estabelecimentos de ensino ofüciaes, ou a e ·te equiparaúos.
Art. 6. 0 Levantar-se-ha a estatistica militar da Republica.
como base para o estabelecimento legal do serviço de requisiçã o
e ulterior mobilização do Exercito.
Art. 7 .0 E' exclusivamente reservado, em todo o territorio ela
Republica, no serviço s::mitario do exercito, o uso, como clistinctivo, disposto de qualquer fórma , da cruz vermelha ~ obre fündo
branco.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, 88° da Intlependencia e
21º da Republica.
NILO PEÇA.NHA..

Cw•Zos Eugenio de A. Guimarlies.

DECRETO N. 2.114 -Não foi publicado decreto com este !lnmero.
DECRETO N, 2.115 -

DE

8

DE OUTUBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
sancção

á

Approva a Convenção concluída no Rio de Janefro, a 23 de agosto de 1906 ,
entre o Brazil e diversas R epublicas Americanas, fixando as condições dos cidadãos naturaliz ados q u e renovam a sua residencia_ no paiz
ele origem

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zíl:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica approvacla a Convenção concluida no Rio
de Janeiro a 23 de agosto de 1906, entre o Brazil e as Republicas
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Americanas elo Equador, Parag1rny, R0livía, Colombia, Honduras,
Panamá., Cub'l., Perú, a lvadoe, Costa Rica, Estados Unidos da
Mexico, Guatemala, Urnguay, Argentina, Estados Unidos da Ame-=
rica e Chile, fixando as condições dos cidadãos naturalizados que
renovam a sua residencia no paiz de origem; revogadas as disposisões em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANIIA.

Rio-Branco.

DECl~, ETO

N. 2, 116-DE 8

DE OUTUBRO DE

1909

!niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado
sancção

enviado á.

Appt•ova a Cop.ye n ção concluida e assign:.ida a 27 de abril de 1908, entre o
Brazil e os E s tados U n id os da America, re g ulando a condição dos c iuadãos n :.i tura lizad os qu e r e novam a sua r csiden cia no paiz ele ori gem

O Pre::;idente da Republicu. dos Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e seu sancciono

a resoluçã.o seguinte:

Arti go uoico. Fica approvada, a Convenção conaluida e
as::iignatla no Rio de Janeiro a 27 de abril de 1908, entre o Brazil
e os E tadoti Unidos da Am.e l'ica, reg ulando a condição dos cidadãos
naturalizados que renovam a sua residencia no paiz de origem;
revoga.das as disposições em contra rio.
Rio de Janeiro, de outubro de 1909, 88° da Inpependencia e
2 1° da Republica.
N1Lo PEÇANHA.
Rio-Branco.

bECltETO N. 2. 117 -

DE

14

DF. OUTUBRO DE

1909

Íniciado na Camara dos I;>eputados e pelo Senado enviado ã, sancçaô
Fixa o numero, classe e vencimentos <lo pE>s oa l da Delegacia Fiscal
Amazonas

O P1'esidente da Republica dos Estado ~ Unid os do Brazil !

no

Faço Sctbee que o Congresso Nacional decretou e eu sanccioílo a
seguinte resolu ão:
Art. 1. 0 O numero, classe e v encimentoti do pe ·soal da Delegacia Fi::ical no Am <tzona ·, tHL fórm rL do dispo;;to no déereto leD'iS0
lativo n . 1. 661, de 27 d.o jnnlio do 1907, :,;e1·ão regulados p ela
t.a.bella ar;inexa.
· Art . 2.° Fica e Governo autori7.a do a n,brir o necessa rio credito
para a ~xe c u ção tla, presente lei.
Art. 3. 0 Revogam-se as díspo;;ições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 ele outubro de 1909 88° da. lnclepenclcncia e
21° da Republica.
'
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Buthões.
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Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da
Delegacia Fiscal no Amazonas, de accõrdo com a lei n. 1 . 6 61,
de 27 de junho de 1907
V enc imento s
Classes

o

o

""
"'u
""
"'....
o

.-;::::

(,)•

"'
~

(!)

""'o....
1 Delegado fiscal (commissão) . ....... .... .
1 Contador .... .. .. .. .. . .
1 Procurador fi<;cal. ... .
4 1°5 escripturcLrios ..... .
6 2° 5 ditos ... .. ... ······
6 3° 5 ditos •...... · · · · · · ·
8 4° 5 ditos ...... · · · · · · · ·
1 Thesoureiro
(q_uebl'as

Total

-~

o

....o

"d

p..

"'

t>O

....
"'

P<

a
"'

9 :600 ''
8:400. ··
7:000t;
23 :6008
30 :000.
18:000,'
20:000.

4: 800$
4:000.
3 :200.'
2:600$

1 : CjQOS

1 : 300;-;i

600$000) .. . . . ... .. .. .
1 Pagador ....•.........

8 :00 0~

5:9LlO, ·
D: 000 ·

3 Fieis ... ... ...... .... . .
1 Cai-tora.rio ............ .
1 Porteiro .. .. .. .... ... .
3 Contínuos ............ .

3:000
4 : 3005;;
4 : 800 ..
151:6008
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Rio de .Janeiro, 14 de outubro ele 1909.- Leopotclo lle BuZliões.

DECRETO N. 2.118 Iniciado no Senado

DE

14

DE OUTUBRO DE

1909.

e pela Camara dos Deputados enviado â.
sancção

Autoriza o Governo a incluir no quaclro dos professores ou substitutos
vitalícios o lenente coronel Josc da Silva Braga, com as vantagens
do Regulamento de 1800

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazii :
Faço saber q_ue o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Governo autorizado n. incluir no q_uadro dos
professores ou substitutos v italicio · o tenente coronel José ua Silv<:L
Braga, com as vantagens do Regulamento de 1890, na vigencia do
qual se inscreveu par<.L concul';;o ela. cadeira de astronomia e geodesüL,
tendo sido nomeado para re;rnl- a interinamente em 19 de setembro de 1894 e achando-se actualmcnte no cxercicio da mesm a embora. no caract .r de professor .
.Art. 2 . 0 Revogam-se as dispo::iiçüe.~ em eontrario.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Carlos Eugenio ele A. Guimarães.

-34DECRETO N. 2.119-DE 14 DE

DE lfJ09

OUTUBRO

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á
sancção
·
Autoriza o Presidente àa Republic a a conceder um anno ele licença, com
o r espectivo ordenado, ao praticante elos Correios elo Distric-to Federal Ernani ele Oliveira Sa ntos. para tratar ele sua saucle, uma vez
que JJrove, com attestado ele um a junta ele m eclicos ela Directoria
Geral ele Saude Publica, estar enfermo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :
Artigo unico. E' o Presidente ·da Republica autorizado a conceder um anno de licença, com o respectivo ordenado, ao praticante dos Correios do Dü;tricto Federal Ernani de Oliveira Santos,
para tratar de sua saude, uma vez que prove, com attestado de
uma junta de medicas da Directoria Geral de Sande Publica, estar
enfermo ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Francisco Sd.

DECRETO N. 2.120 - DE 16 DE
Iniciado

na

Camara

dos

OUTUBRO

Deputados e por
sancção

DE 1909

ella enviado

á

Releva o que ainda resta ela carga ele 15:627$51!.l, sobre seus vencimentos,
ao major g-radu a do do 7° regimento de cavallaria do E xercito, Camillo 'Brandão

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congr esso Nacional decretou é eu sancciono
a resolução seguinte :
Art. 1.° Fica relevado o que ainda resta, da. carga de
15: 627$5 19 sobre os seus vencimentos, para descontos mensaes da
5ª parte do respectivo so ldo, ao major graduado do 7° regimento
de cavalJaria do Exercito, Camillo Brandão, pelas despezas que,
com assentimento do Governo e forneciment o do Consulado l:lrazileiro em Montevidéo, fez nesta cidade, em 1905, em transito, a
serviço publico, para o Estado de Matto Grosso.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2.121-DE 2 .1 DE

OUTUBRO

DE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Pres id ente da Republic a a a brir ao Ministerio da Fazenda o
c~·edito d e 34:802$826, l? ª .ra. pagamento a João Baptista Rombo, em
v1r·~ude ele sentença Jud1ciana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decratou e eu sancciono a
seguinte resolução:
.
~r~igo ~:mico. E' o P1'esidente da Republica autorizado a abrir
ao Mm1ster10 ela Fazenda o credito de 34:802$826, para occorrer ao
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pagamento dos vencimen tos devidos a João Baptista Rombo, thesoureiro J.a Alfandega elo Rio de Janeieo, em virtude de seutenç::t
do Poder Judicial'io; revogadas a s disposições em contrario.
Rio de Janeiro ; 21 do outubro de 1909, 8'3° ela Independe•cia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

L eopoldo de BulhõM.

DECRETO N.
Iniciado na

2.122-D8 21 DE OUTUBRO DE

190'.J

Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

o PresidenLe da R e publica a conceder um anno de l icen ça, com
ord enado, a Alfredo Ri g aud, pro !'essor de Gymnast ic a e nataç ão da
Escola Modelo de Apr cndi zc s Marinheiros elo E st a do ela Bahia .

Au~oriza

O Presidente da Republica dos Estatlos Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente díl Republica autorizado a
conceJ.er n. Alfredo Rigaud, professor de gyrnnastica e natação da
Escola i\!Iodelo de Apr endizes Marinheiros do Estado da Bahia, um
anno de licenç íl, com ordenado, p a.ra tratamento de sua :m ude ;
revogadas as disposições em contrMio.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1909,88° da Independencia e
2 1° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Alexandrino Fartei d e Alencar.

DECRETO N.

2.

123 -

Inlciado na Camara dos

DE 23 DE OUTUBRO DE

1909

Deputados e pelo Senado enviado â
sancção

Autoriz a o P r esidente da R publica a abrir ao Ministerio ela Ag ricuHura,
Indus tria e Commorcio o cr edit o especi a l el e 500:000$, ouro , para
occorrer ás clespe 7. as com a r epresentação do Brazil na Exposição de
Bruxellas no anno ele 1910.

O Presidente da Republiéa dos E::; tados Unidos do Bl'azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republic ;:i. autorizado a abrir ao
Ministerio da Agricultura, Industria e Commerúio o credito especial de 500:000,~ , ouro, p .~ra occoner ás despezas com a representação elo Bra,zi 1 na Exposiçií.o Universal e Internacional de Bruxellas
no anno de 1910.
Art. 2. 0 Hevogam-sc a s disp osições em contrario.
Rio de Janeiro, W de outubro de 1909, 88° da Indepcndencia e
2 lº da Republica .
N!LO PEÇANHA.

A. Candido Rodrigues .
3

DECRETO N, 2 .1 24 Iniciado na Caniara dos

36DE

25

DE OUTUBRO DE

Deputados e por ella
sancção

1909
enviado

á

Permitte aos funccionar ios civis federa es, activos ou inactivos, consignarem mensalmente á Associação d os Funccionarios Publicos Civis
o ao :Montepio Deral de Economia dos Ser vidores do Estado até dous
terços elos seus ordenadds para pagamento das contribuições a que
se obrig arem com a mesma· associação, etc.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a
re. olução seguinte:
Art. l. 0 E' permitticlo aos funccionarios civis federtLe._, a.ctivos
on inactivos, consignarem mensalmente á Associação dos Funccio11arios Publicas Civis e ao rvrontepio Geral de Economia elos Servidorés do Estado, com ._é e na. cidade do Rio de Janeiro, até dous
terços dos eus ordenados para pagamento das contribuições a que
se obrigarem com a me ma as ociação, na fórma dos l'espectivos
estatutos.
Paragrapho uníco. A consig-nação ser::i. averbada na respectiva
folha de pagamento, podendo, em qualquer tempo, ser revogada
pelo consignante, uma vez que este se mostre quite com a associação com que houver contractado.
Art. 2. 0 Hevogam-,e as disposi'ções em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1909, 8:3° ela Independeucia
e 21° da Republica.
NILO PEÇA i llA.

Leopoldo de B ulhõe s.

DECRETO N. 2. 125 -

DE

28

DE OUTUBRO DE

thfoiado rla Canl.ara dos Deputados e
sancção

pelo

Senado

1909
enviado

ã

Autoriza o Presidente ela Republica a abrir ao Ministerio da Guerra ô
credito especial ele 5: 000$ destinado ao p aga mcn Lo ele gratificaçã o ao
capitão de fra gata Themistocles ogueira Savio, pro l'essor do Collegio
Mili ·tar
·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saucciono
ai seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
â.brir no Ministerio da Guerra o credito especial ele 5: 000 , para
occorrer ao pagamento de nma gratificação de igual importancia
ao professor do Collogio Militar capitão de fragata Themistocles
Nogueira Savio, como premio p ela sua obra «Curso Elementar de
Geograpbia», de accordo com o art . l 14 do reg ulamento do mesmo
collegio ; revogadas as disposiçõ Js em contrê:J.rio .
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909, 88° cl<L ln<lependencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

J. B. Bormann,

-á7ÍlEdRETO N. ~.12Ô-DE 28 DE OUTUBRO

Í>E

Í909

Iniciado ho Senado e pelo mesmo enviado â sáncção
À.tittirizà b Presidente da RepulHica à ctlhceder ào Dr. Alberto Augusto
Diniz, desembargador do Tribunal de Appellação do 'l'erritorio d'o
Acre, um anno de licença , com dous terços dos vencimentos, para
tratàr dâ ~àhde

O Pr~side.tl.M dà Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. autorizado a conceder ao D1'. Albei'tb Augusto Díniz, desembargado!• do Tribunal de
Appellação do Territorio elo Acre, um anuo ele licença; com dous
ter~os dbs venciinehtos, para tràtar ela saude 01itlê lhti cê1nviér ;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1909, 88° da lndependencia e 21° á.a Republica.
NiLb Í'EÇÀNHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2 .127 -

DE 28 DE OUTUBRO D& 1909

IniCiaüo nó Sehacio e pela Camara dos
sahcÇão

Deptttados enviado ã

Autoriza o Presitlante da Repul1lica a conceder um ;\nno dé liceni,à, com
o respectivo ordenado , ao conferente de 2ª classe da Comm,issão .Fiscal
e Administrátifa d as Obras dtl Pórto d'o Riu de ;J~neiro, Manoel Pires
Ferreira Filho, para tratar de sua saude

tla Republica do s Estados Unidos do Brazíl:
Faço saber qul3 o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Arti go unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder um anuo de licença, com u respectivo ordenado, ao
conferente de 2ª classe da Commissão Fiscal e Administrativa das
Obras dd t>ortt> tltl Rid til=! Jàneiró, M:ânoi:ll PiM~3 Ferreira Filho,
para teatar de sua saude onde lhe convier.
kio d.o Jaíieiro, 28 de outubró de l \jô9, 88° aã Iriélepei:í.â.eííêiâ
e 21° da Republica.
NILO PkçANií:A.
Francisco Sd.
O Presidente

DECRETO N. 2.128 -

DE 28 DE OUTUBRO DE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados
sancção

e pelo Senado enviado â

Autoriza Q Presidente da Republica a cohceder um anno de licença co!}:l
ordenado, ao cartefro ele 2a classe ela Administração dos Correios de
Pernambuco, Luiz F rancisco dos Santos Fragata, para tratar de
sua suade onde lb1:! convier

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber qul:\ b Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolu~ão:
Art. 1. E' o Presidente da Republica autorizado a conceder
um anno de licença, com ordellãtl.o, para tratar de sua saude onde
0
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lhe conv·1er, ao carteiro de 2ª classe da Administração dos Correios
de Pernambuco, Luiz Francisco dos Santos Fragata.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em ·contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NlLO PEÇANHA.

Francisco Sd.

DECRETO N. 2.129 -

DE

28

DE OUTUBRO DE

Iniciado na Camara dos Deputados e
sancção

1909

pelo Senado

enviado

á

Autoriza o Presidente da Republica a concedei· um anno de licença, com
ordenado, ao 2º escripturario da Estrada d e Ferro Central do Brazil
Antonio Joaquim de Moraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Presidente da R epublica autorizado a concedei'
ao 2° escripturario da 2ª divisão da Estrada de Ferro Central do
Brazil Antonio Joaquim de Moraes um anno li.e licença, com ordenado, para tratar de sua sande.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NJLO PEÇANHA.

Francisco Sd.

DECRETO N. 2 .130 Iniciado na

Camara dos

DE

28

DE OUTUBRO DE

1909

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno d e licença, com
ordenado, ao thesoureiro da Administração dos Correios do Maranhão, Delpbim Nunes Pereira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
.
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder
um anno de licença , com ordenado, ao thesoureiro da Administração dos Correios do Maranhão, Delphim Nunes Pereira.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909, 88° da Independencia
e 2 1° da Republica.
NILO PE ÇANHA.

Francisco Sâ.

DECRETO N. 2.131 Iniciado na Camara

39DE 28 DE OUTUBRO DE 1909

dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a concedér um a nno de licen ça, com
ordenado, ao Administrador dos Corrdios do Maranh ão , Viriato .Joaquim das Chag as Lemos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congre3so Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder
um anuo de licença, com ordenado, ao administrador do s Correios
do Maranhão, Viriato Joaquim das Chagas Lemos.
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
21 ° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Fra.n cisco S d .
DECRETO N. 2.132 Iniciado

DE 29 DE OUTUBRO DE 1909

na Camara dos Deputados
sancção

e pelo Senado enviado á

Aut ol'iza o Presidente ela R epublica a abrir o cred ito supplementar de
641:269$420 á verba 37, do ar·t. 2°, da lei n. 2050, ele 31 de dezembro
de 1908 , para terminação das obras do novo edificio d a Faculdade de
Direito do Recife

O Presi(l.ente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sabei• que o Congres;;o Nacional decretou o eu sancciono
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir o credito supplementar de 6-il :269$420 á verba 37 do art. 2°
da lei n. 2.050, do 31 de dezemb1•0 de 1908, para terminação das
obras do novo edificio da Faculdad e de Direito do Recife ; revogadas as di sposições em contrario.
Ri.o de Janeiro, 29 de out ubro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Rep ubli ca .
NILO PEÇANHA.
Esrneralclino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2 .133 -

nE

rn

DE ouTuBRo

nE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado remettido ao Sr.
Presidente da Republica para a formalidade da publicação

P ublica a r esoluç ão do Congresso Nacional que proroga novamente a
actual sessão legislativa a t é o dia 2 d e dezembro do corrente a nno

O Presidente da Republica elos E~tados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do
disposto no§ 1° do art. 17 da Co n>titui ção Federal, resolveu prorogar, .novamente, a actual sessão leg islativa até ao dia 2 ele dezembro do corrente anno.
Rio de .Janeiro, ~9 de outubro de 1909, 88° da Iodependencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Esnie1·aldino Olymp io de Ton·es Bandeira ,
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D'ECRETO N. 2.134 Iniciado na

Camara dos

DE

3

DE NOVEMBRO DE

D~putGJ,.çl,os

sancção

e

1909

pelo Senado enviado á

Manqa cqntar ao 20 t eJ!ent e n111ec~inista ~eformaçl.o çla Arm ada , {\~~onio .
Jose de Andrade, para m elh oria de r e form a, A tempo qµ\3 se. v~nficar
ter servido como o p er a rio elo Arse!)al el e Marinha e · mach1n1st a ela
Alfandriga desta Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saoer que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
segqln~e resolllçao :
Art. 1. 0 E' cqntado ao 2° te-q{'m te mq,chiriista ri:ifurn·ui.qo çla
Armada Antonio Jpsê qe Andr~de, p a ra os eff'oitos de melhoria de
suq, r eforma, o t e mpq que se verificar ter rnrvido como operario
do Arsenal de Marinha e como machinista na Alfandega desta
Capital.
Art. 2. 0 São r!'lvogaclas as disposições em contrario.
Rio çle Jf\.!lOiro, 3 de outubro de 1909, 88° da Indep 3ndencia e
21° da Republica.
NIL.9 PE ÇANHA .
Alex ar1clrino Fm·ia de Alencai·.

ª·
->
DElORETO N. 2.135-.- DE 4 Df!l

NOVEJMJUW :PJ;i

1909

Ipictall,o na Cam;;i.r&. Çlos Deputados e pelo S!:!nl'!-dA €lnviado

â. s a J;lcção

as sociedades que p ert encem ou vierem a pert ence r à Confederação çlo Ti:r.o Brazilelro d e co ntribuir po111 é!S meq!jalidades d e
que trata a letra h, do a rt. 2° cio decreto n. 2067, de 7 de janeiro
de -l909 e dá outras providencias

Disp ~ nsa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber qu!;l o Congre~so Nacional decr etou e eq ~ancciO!lO a
Sflg tün te resoJvç"ã,p :
Art. 1. 0 São dispensa.das de ço ntribuir com as ID(')P.sa.lidades Q.e
que trata a lettra k do a rt · 2° do deci>eto n. 2.007 , de 7 d.e ja neiro di:i
l909, as sociedades que l)!'lrtel!cerq ou y ierern a pertencer á Confederação do Tiro Brazi!eiro.
Art. 2.° Fica elevado a 2 00 o numero de cartuchos (a 1•mamento
Mause r) para tir .1 de guerra fornecido s gratuitamente, por a nno,
a caqa qrn dos 1:mcios c\"1- Co nfed eraç~o ou reservishs de 1ª linha
que frequentar as linhas de tiro das mesmas socieda des .
Art. 3. 0 Re vogam-se as di sposições em contrario .
Rio de Jan eiro, 4 de uov~mbro ele .1909, 88° da J1idependencia
e 2 1° da Republica .
NI LO P EÇANH A .

J. B . .[Jprmann.

DECRETO N.

2.136-DE

4

DE NOVEMBRO DE

1909

Iniciado na Cama:rq. dos Deputad9s e pelo ,Seµado enviado á Séj,ncção
Tora~ eKtensivas ao secretario do

Supremo Tribunal Milita r as dispo·
s1ções do art. 1° e do paragra pho unico do d ecreto legi11lªtivo
~ , 119, çl.e 18 d e j-qlho qe 1893

O Presidente da Republica dos Eshdos Unidos do Brazil:
Faço saber gua e Qerngresso Nacional decretou e eu sancciono a
se~u~nte resoluçã,o :
Art. l.º Ficam extensivàs ao secretario do Supremo Tribunal

-41 Militar as disposições do art. 1° e do paragra,pho unico do mesmo
· artigq do decreto legislativo n. l49, de 18 de julho d_e 1893.
Art. 2. 0 Revogam-se as di:;posições em contrario.
Rio de J~neiro, '.! de nqvembro ele l 909, 88° da Indepe ndencia e
21° da Reptiblica,
NILO PEÇANIIA.

J. B. Bormwrm,

DECRETO N.
'l :p.iciado

na

2~ 137-:pE

4 DE NOVEr.,iBRO DE 1909

Camara dos Deputados e
sancção

pelo Senado enviado á

Antm·iza o Presidente da R epublica a mandar piJ. gar vencimentos devidos
ao es crevente ele 1a cla ss e do extincto Arsenal de Guerra do Estado da
Bahia, Antonio Bento d e Oliveira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1°. E' o Presidente da Republica autoriiado a mandar pagar ao escriwente de 1ª clase do extincto Ar.> enal de Querrn do Estado da Bahia, Antonio Bento de Oliveira, os vencimentos a que elle
tiver direito desde 19 de janeiro {.le !899. até o fim do prnse4te e::'fer,.
cicio, podendo abrir para este tirn QS necessarios creditos.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em c9ntrario.
Rio de Janeii'o, 4 d!3 navembr.o dl'l 190\1 1 88° dfl, lqqep~den cia e
21° da Republica,
NILLQ PEÇAINH4-.

J. B. Barmann.

DECRETO N.
Iniciado na

Camara

2.1~8 DE

4

DE NOVEMB~O DE

dos Deputados
sancç~~

e

pelo

1909

Senado enviado ã,

Releva a prescripção em quo haja incorrido o major reformado do exercito Joaquim Fer~jlira qa Cunha Barbosa para receber a im:eortancia
correspondente á parte d e uma qtw·ta annual qu e n ão lhe lôra con·t11da na respectiva pí\te1rt13

O Presidente da Republica dos Estados Unido.3 do Brazil:
Faço saber que o Cong1•esso Nacional decretou e eu sancciono
a segui.qte resolução:
Art. 1°. E' relevada a prescripção em que haja incorrido o
major reforimado do ex13rcito Jüaqujm Fer.reii~.i díl< Onqha Bçi,rbP.Sf!.
para r eceber a imporfancia que foi verificada, correspondente á
pµ,rt~ da ini.p,qrt an~ ia to tal c!.e uqi:i. qµ,ot.a a11[l~fl.I de 80$, que nãQ
lhe fora conhÇl.a tJ.a respectiva patente.
A:pt. 2°. f:)ão revoga d<!is ais dispo:1 içêjes 13 rµ cont:rµ.rio.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de l 909, 88° da Independencia
e21° da Republjca.
NlLO :PEçA~J:!A.
J. B. Borriwm.!.·
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DECRETO N. 2.139 -DE 4 DE
Iniciado na Gamara

dos

Deputados
sancção

NOVEJMBRO

e

pelo

DE 1909

Senado

enviado á

Autoriza o President e ela Republica a conced er um anno do licença com
o r espectivo ot·deuaclo, ao guarcla-m6r ela Affau lega ele Por ·to Alegra
Hr••rmita ele Barro; Pimentel para tratar ele sua sauele

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Cong1·esso Nacional decretou e eu sancciono a ·
seguinte resolução :
Artigo unico-E' o Presidente da Republica autorizado a conceder um anno de licen ça com o respectivo ordenado, para tratar
de sua saúde onde lhe convier, a Her1nita. de Barros Pimentel,
guarda-mór da Alfandega de Porto Alegre ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1909, 88° da Independencio. e 2 1° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de B u lhões.

D:CCRETO N. 2.140 Iniciado

na

Gamara

dos

DE 4 DE 'OVEMBRO DE 1908

Deputados
sancção

e

por

el1 a

enviado

á

Autoriza o Pr esieleil'te ela Republica a conced er ao Dr. João Rodrigues
elo Lago, juiz de direito da comarc a elo Alto Acre, um anuo de licença
com dous terços dos v encim entos , para tratamento ele saude

O Presidente ela Re1rnblica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resoluçào seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente ela Republica a.utorizaclo a
conceder ao Dr ..João Rodrigues <lo Lago, juiz de direito da comarca
do Alto Acre, um anno de licença, com dous t erços dos vencimentos,
para tratamento de so,ude ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1909, 88° da Indepenrlencia
e 21° da Republica.
NILO

PE ÇANHA.

Esmeraldino Olymvio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 2.14r - DE 6 DE NovEMBao DE 1909
Iniciado

na Gamara

dos Deputados
sancção

e pelo

Senado enviado á

Releva a D. Maria da Gloria de Alm eida Rocha, mãe viuva do guarda
marinha con 'i rmado José Moreira cl a Rocha a pres cripção em que
incorreu, para que possa r eceb er o montepio e meio soldo a qu e tenha
dir eito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
segt~inte resolução :
Art. 1. 0 E' relevada a D. Maria da Gloria de Almeida Rocha,
mãe viuva do guarda-marinha con.firmado José Moreira da Rocha
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a prescripção, em que incorreu, pn,ra que possa receber o meio soldo
e montepio, a que tenha direito desde o fallecimento do mesiuo
guarda-marinha, em 18 de abril de 189-L
.Art . 2. º Revogam-se _as disposições em contrario.
Rio ele Janeiro, 6 de novembro do 1909, 88° da Independencia e
2 1° da Republica,
NILO PEÇANITA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2.142 Iniciado

no

Senado

DE

e pela

11

DE NO-VEMBRO DE

1909

Cama.ra dos De:i,mtados enviado á
sancção

Autoriza o Prel!liclente d a Republica a conceder um anuo d e licença ao
Dr . Carlos Sebnstião Noaueira Pinto, m edico cio Labora lodo Bac·teriologico da Directoria Geral de Saude Publica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presiden~e da Republica autorizado a conceder ao Dr. Carlos Sebastião Nogueira Pinto, medico do Lab(lratorio Bacteriologico da Directoria Geral de Sande Publica, um anno
de licença, com ordenado, para tratar de sua sande onde lhe
convier .
Rio de Janeiro, 11 de novembro de l 909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO

PEÇANrIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2.143 Iniciado no

Senado

e

DE

11

DE NOVEMBRO DE

pela Camara dos
sancção

Deputados

1909
enviado á

Autoriza o Presidente da Republica a, prorogar por um anuo, sem vencimento algum, a licenç a e m cujo gozo s e acha o Dr. Samuel da
Gama e Costa Mac-Dowell, lente ela Faculdad e d e Direito do Recif'e

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso l'facional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a pro1•ogar por um anno, sem vencimento algum, a, licença em cujo
gozo se acl.ln. o Dr. Sam ·1el da Gétma e Costa Mac-Dowell, lente cathedeatico da Fn.culdade ele Direito do .Recife ; revogadas as dispo·
sições em contrario.
Rio de Janeü•o, 11 de novembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esmercildino Olympio de Torres Bandeira.

=- .44
DECRETO N. 2.144- DE 11
Ini ciad o n a

Camara

dos

DE r>!QV8MBRO

Deputados e pelo
sancção

DE

1009

Senado en viatj.o á

Aqtoriza o Pod er Execul ivo a abrir ao Minist e rio da Jusl i ç a e Negocios
Interiores o credito especial ele 850: 000$, para conclusão da.s obra,s
do [nstituto Oswa l do Cruz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos rJo Braz~J:
Façio saber que o Oongre>so Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorizaclo a abri r ao Ministerio
da Ju stiçél, e Negocio3 Inter iores o credito especial de 850 : 000$
para a conclusão das obras do Instituto Oswaldo Cruz ; devendo ser
despeqdi!la no corrente exerciciu a quar:itia de 200 :000$ e :qo exercício de 19 10 a de 650:000$000.
Art~ 2 . 0 Revoga m -se as tlispos ições em contra rio.
Rip, de .Jçi.:qeiro, 11 d.e nqve mbro d.e 1909 1 88° d.~ lncl~penqJ')n c ia
e ~1° ela, Repub lica.
·
E~morn. ld in o

DECRETO N. 2.145 Iniciado

na

Camara

DE

11

NILO REÇANH.A..
q(3 'J'o1Tell B andeira,.

O[.ymp-ia

DE

NOVEMBRO DE

dos Deputados e pelo
sancção

1909

Senado enviaÇlo á
·

Conced e um anno d e licença, em proro g <1ção, ao amanuense da Se creta:via
das Relações Exteri ores H er culano ele Mendonç a Cunha

Q Presideqte dq, ~epublica dos f,stados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nac ional decretou e eu sancciono a
Resolução seguinte:
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica autorisado a conceder
um anuo de licença , eJil prorogação da que lh13 foi concedida pelo
decreto n . 1.950, de 11 de setembro de 1908, com o respectivo ordenado, ao ama.queose da Secretaria. d;;i,!;I R elações itxteriores Her·
culano de iVIendonça Cunha. ·
Art.. 2. 0 R evogam-se as disposições em contrnrio.
~iP de Janeiro, 11 do nov13mllro de 1909, 88° da lqdependencia
e 21° da Republica.
NtLP

PE !,~ ANHA.

Rio-Brr...nco.

:():jj.;CRETQ N. 2.

l46-DE

12

DE NOVEMBRO DE

1909

Iniciado n o Senado e promulgado pelo Presidente do Senado
Autoriza a resti tuição de 31:800$, a

Jo~é

Antonio d e Araujo Yasconclellos

Q. Bocayuva, Presidente do Senado Federal, faço saber aos que
o presente v!~em, q11e 0 Congresso Nacional decreta e promulga a
seguiilte resolução :
,
O Oongresso Nacional decreta. :
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito extraordinario de 31 :800$, para restituir a José
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Antonio de Ara,uja Vasconcellos a mesrna. somn1a lnonetaria que
dpspendeu prestando servi ços á Republic a , desde que se v~rifiqLle
-prévh:monte téi' esLc cidadão dire'ito ao pagêtmento daquella imPílrt.apci .t fl!l1 m\§sãa que lfie ~aj .t _si__Jo cqutü:j.da. .
Art. 2. 0 R13vpgq.!l1-:-;e q.s d1spos1çoes cm co11tear10.
Ser\ado Federal, 12 de upyemlH'O de 1009.

rrncRJi;TO N. 2i 147 Iniciado
·

DE

18 :Pl'l

NOVEllioRO DE

HJ09

na Camara dos Deputados e pelo S~nado enviado á
sancção

Atl"toriza o Presidente da R epublica a abrir ao i\'Iü1isturio ela Justiça c
Negocios IIr~eriores o credito especial ele 4:200$ 1 ouro, p a ra pagarne'nto do preí11 io de viag em a que tem direito o Dr. Violantino do s
San tos

O P.vesidente da Republica do.3 Estados Unidos do Bmzil:
Faço sabei• que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a
seguinte resolução:
·
Artigo unico. Fica o PI'osidentc da Hepublica autorizado l.l,
abrir ao Mi11i:'\t13rip çl.q. ,Tur:;ti!(::l. \'l Negocios Ioteriorps p pretliio osp(3~
cial do 4:200$, onru, para pagamento do premio do vüi.gem ;i qut=J
t!'lrn dir~ito, PP~ tei;m,PE\ do ;:i.rt, 2%H çlQ Çoçligo de EP,siuo, o Dr~ Via~
!antino Q.os Santos ; r13vogadas as disposições em contr::i.rio:
Rio de .1a:n.13jro, 18 de noveill:~ro d~ l 9Q9 1 88° da Inde:peqQ.encitl_:
e 2Jn ela RepubliP!l!,
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olyrnpio ele '.forres Banclef1·q ,

DECRETO N. 2.148-DE 18

DE NOVEMBRO

Iniciado na Camara des Deputados
sancção

e

DE 1909

pelo Senado enviado é\

Autoriza o

Pr ~sül 12n-~~ çla Republic a a abrir ao Min isl erio ela Faz e nda o.
cre~itQ extra9rclinario ele 49:560$951, afim d_e occorrer ao pagamento.
clen~o a PhtladelphQ de Souza Castro em virtude ele s cnlença judi -.

ciar1a

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Braz il :'.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e en sancciono a
a.egnin ie res.olqção:
·
. ,f\rtig;o 11_ni_co. ~ica Q Presid~nte dfl. Rept\blic~ autorizado a .
abr1r ao M1m~ter10 da Fazenda o credito oxtraorçlinario de4~ :5(30 951, para paga,mento devido a Philp.delpho de Souza C11stro
o.m virt.~de de senteuga j urliciaria ; revogadas a.s disposi ções cm
contrar10.
Rio de Janeiro, IS d~ :µovembro qe 19Q9, 88° da Independencia
e 21° da, Republica~
NILO PEÇANHA.

Leopol-clo ele B-ulhôes.

-46 DECRETO N. 2 .149-DE 18 DE NOVEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Preside nt e da Republica a abrir ao Ministerio ela Fazenda o
cr .;dito extraordinario de i.5: 913$759 p a ra occorrer ao pagamento devido a Carlos F err eir a Campos e Cam illo F erreira ele Figueiredo,
ex- il eis de armazem da Alfandega do Pará

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sab3r que o Congresso Nacional decretou e en sancciono a
seguinte resolução:
Artigo unico.-E' o Presidente da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio d.1 Fazenda o credito extraordinario de 15:913 759
para occorrer ao pagamento do que se ficou a dever a Carlos Ferreira Campos e Cami.llo FerrJira d~ Figueiredo, ex-fieis de armazem da Alfandega elo Parei., nos exercícios de 1899,1900 e 1901; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88° da Independencia e
2l 0 da Republica.
NILO PEÇANHA.
Leopoldo de Bulhões.
D!.<:CRETO N, 2.150-DE 18 DE NOVEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extr a ordinario de 9:074$006, afim de occorrer ao p 3ga mento
d e vido ao bacharel Jo ão Kop '., e, em vi rtude ele s ent ença judiciaria

O Pre.>idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resoluçio :
Artigo unico . E;' o Presidente da Republicr. autoriz ·i.do a abril• ao
Ministerio da Fazenda o crelito extraordinario de 9:074$003, para
occorrer ao pagamento devido ao bacharel João Kopk c , em virtude
de sentença judiciaria; re vogadas as dispos ições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88° da Independencia e
.2-i 0 d.a Republica.
NILO PEÇANIIA.
L eopoldo de Bul hões.
DECRETO N. 2. l51 - DE 18 DE

NOVE~1BRO

DE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
J \utoriza o Presidente da Republica a ab t·ir ao l\1Iinisterio da Agricultura, Industria e Com mercio o crnd.ito ele 2. 8:)0: 000$, suppl e mentar á
verba VI do a rt. XV d a lei n. 205'.l, de 31 ele a ozembro de 1.938, e a
applicar a tleepezas dess.i v •r Ja o saldo disponivel ela consignação elo
titulo V-«Pas >ag ens rlo ex terior» .

O Presidente da Republic.a dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresm Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir ao
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito de
2.800:000$, supplementar á. verba VI do art. X V da lei n. 2.0501
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de 31 de dezembro de 1908,·e a applicar a despezas dessav erba o
saldo disponi vel da consignação do titulo· V - «Passagens do exterior», convertendo para tal fim em lJapel a dotação ouro.
Art. 2. 0 Revoga m-se a s disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de novembro do 1909, 88° da Independencia
e 21° da Hepublica.
NILO PEÇANHA.
A. Candido Rodrigues .

DECRETO N. 2.152-DE 19 DE NOVEMBRO DE 1909
Iniciado

na Camara

dos Deputados
sancção

e

pelo

Senado

enviado á

Auboriza o Preisiden-te d a R epubli ca a abrir ao Minis terio da Justi ça e
Negocios Interi or es o cr edito ele 196:00C$, s uppl e mentar á ve rba d o
n. 15, elo art. 2° da l e i n. 2 .050, de 31 el e clezombro ele 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br a zil:
F a ço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
Artigo uoi co . Fica o Presidente da Republica aut orizado a
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de
196:000$, supplementar á verb ~t do n. 15 do art. 2° da lei n. 2 .050,
de 31 de dez(3mbro de 1908 ; r evogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1909, 88ª da Independencia
e21° da Republica.
NILO PEÇANI-IA.
Esnie1'Ctldino Olynipio de Ton·es B andeira.

DECRETO N. 2. 153 Iniciado na Camara

dos

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1909

Deputados e
sancção

pelo

Senado

enviado á

Concede ao continuo da Bibliolheca Nac ion a l Josó Antonio ele Figueiredo
um anuo d e licen ça

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' concedido ao continuo da Bibliotheca Nacional José
Antonio de Figueiredo um anno de licença, com o respectivo ordenauo, 11ara tratar da sande onde lh e convier .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de novem bro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republi ca .
NILO PEÇAN HA.
Esmeraldi n o Olympio de T or1·es B andeira.

48 DECRETO N;
Iniciado

ná

2.154 -

1909

DE 22 DE NOVEMBRO DE

Camara dos Deputados
sancção

e pelo Senado

enviàJ.'ó á

Approva a . r eoro-anização elo Laboratorio Chimico-Pharmaqe11tico Mi lhar , f~ it a por dec reto n. 7. 454., d e 8 de jull:io i:lê 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congres""o Nacional decretou e eu sancciono
a segllinte i·esbl\il;ão:
Art. 1.° Fica approvada ~ reorga,nização do Laboratorio Chi··
mi co- Pharmaceutico Militar, feita pelo decreto n. 7. 454, de 8 de
julho do l 909.
Art. ~ -º E' o Presidente da Replibli~a autorizadó a abrir os
credito.3 necossarios a essa r eorganiz 1.ção .
A1•t . 3 . 0 Revogam-se as disposições ein coritfario.
Rio de Janeiro, 22 ele novem bro de 1909 , 88° da lnd ep e ndencfa.
e2 1° da Republica.
NILO PÊÇANÍiA.

J.

lJECH.ETO
Iniciado

na

B.

r . 2. 15 5-DE 24 DE NOVEMBRO DE

Cama ra

dos

Bormann .
l 909

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
·

Âutoriz a o PÍ"esiclent c da Repúi)lic a a concecler tlm anri.tl d e lice n ça , com
ord e nado, ao carteiro rur al da Administra ção dos Co rre i os do Districto Federal e Estado do Rio d e Janeiro, J ose Rib eiro da S ilva

O Presidente da Republica dos Estados Unídós 'do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu s a ncciono a
seguinte r esolução :
Art, Í. ° Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder
a José Ri beiro da . il va , carte iro rural da Administraç1o dos Correios do DiPtricto Federal e E:stado do Rio de Janéiro, um anuo de
licença, com ordenado.
Art. 2. 0 Revbgaltl-se as disposições ein contrai1io.
H.io ele Janeiro, 2-1 de n ovembl'O de 1909, 88° da Iod ependencia
e 2 1° da Repub.ica..
NILO PEÇANHA.

Francisco Sd.

DECRETO N .
Inicia do na

2 . 156 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE

Ca mara dos Deputados
sancção

1909

e peib Senado

enviado á

A 11 toriza o Presid e 11te d a Republica a co nceder um anno de lice n ça com
o rdenado, a o pratica nte ela A.clministraç ão dos Correi os do Amaz'onas,
Fr<1 ncisco ele Assis Braga, p 3r a tratar de suà saude ond e lhe convier

O Presiden t e e.la Republica üos Estad J s Unidos do Brazil:
Faço S.Lber .q ut:i b Congresso Nacional d ecretou e eu sancciono a
seguinte re&oltição:
Art . 1. º FicéL concedido ao praticante ela Administração dos
Corre10s do Amazonas, Fran0isco tle Assis Braga, um anuo de
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licença, com ordenado, para trata r do sua saud\3 onde lhe convier.
Art. 2. 0 Revogam-se as di posições em contrario.
Rio de Ja neiro, 24 do novembro elo 1909, 88° da Independencia.
e 21° da Republica,
NILO

PEÇANIIA.

Francisco S d .

DECRETO N. 2. 157-DE 25 DE NOVEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o P res idente d a Repuli lioa a a b rir ao Minist crio da Fazenda o
cr ed it o extraordim1rio el e 19: J20::;500 p a r a pagam ent o ao Dr . .Jo ão
Vieira tlc Araujo , c m vi rLu cle d e se ntenç a judiciaria

O Presidente da Republica ti os Estados Unidos do Br:i.zil:

Fa.ço sabl:!r que o Con gresso Na cional decretou e eu sancciono
a. seg uinte resolução:
Artigo unico . E' o Presiclento da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio da Fazencht o credito extrao1·dinario de 19: 120$500,
pa.ra occorrer ao pagamento devido ao D1•. J oão Vieira ele Araujo,
em v irt ude de se ntenÇa jutliciài-ia.; revogadas as disposições em
contrario.
H.io de Janeiro, e m 25 de novembro elo ::.909, 88° da Independeocia o 2 1º ela Republica.
NI LO P EÇANHA.

,,

L eopoldo de Bulhões .

DECRETO N. 2 .1 58-DE 25 DE NOVEMBRO DE 19Cl9
Iniciado na Camará dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçã o
Concede ao 3° oltCiai el a Seci-etarià de Est à do da Jus tiça e N eg ocios Int eriores bacharel Jo sé Bonif'acio ele Almeida Salles uni anno de
lice nça
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que d Congretiso Naicional tleêretou e eu san'cciono a
J'esolnção seg uinte:
Art. l. 0 B' concedido ao 3° ofiiciai da Secrchria da Justiçã
bacllare l Jc.sé Bon ifacio de 1\lmeida Salles um an uo de licença , com
ordena.do, parJ. tr;1tari.1ento de s ua sd.utle bnde lhe cdnvi'er.
Ai't. 2. º Revogam-se as disposições em bontrai:'ib.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88° da lndependencia e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esm,eraldino Olympio de Tot·1·es Bandeira .
Ill~CRETO

N. 2, 159 -

DE 25 DE NÓVEMBRO DE 1909

!niciado na Camara dos Deputados e pelo Sena do enviado á sancção
Auto ri za o Gove rno a co n cedei• um a nno de li cen ça , com ordenado , para
li·!Üai· Be s u a sa ude, ao Dr. A ntonio Monteiro Barbo sa d a S il va, insp ector sanilario ela Dir ec tori a Ger al de S a ucle Publicá

O Presidente da Republica dos Estados Un idos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decret ou e eu sancciono a
resoluçãõ seguintd :
Art, 1. 0 E' concedido ao inspeotor sanitario da Directoria Geral
de Sande Publica, Dr. Antonio Monteiro Barbosa da Silva, um anno
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de li cença, ·com ordenado, p ara tratar de sua saude onde lhe
convier.
Art. 2. 0 Revogam-se as dü:posições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88° da Independencia
e 2 1° da R epublica .
NIL O PEÇANHA.

Esmeraldino Oly1npio de Torres Bandeira.

DECRETO N . 2 .1 60 Iniciado n a

Camara dos

DE

25

DE NOVEMBRO DE

Deputados e
s a ncção

pelo

Senado

1909
enviado á

Autoriz a o Governo a conceder a ,Toaquim Mendonça Filho, bihlioth e cario ela Faculdade el e Direito ele S . Paul o , um anno el e licen ça, com
o rdenado , p a ra tratar ele s ua saucl e oncl . .: lh e convier

O Pre :;idente da Republica elos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Naciona l decretou e eu sancciono
a resolu ção seguinte:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica a utori za.do a concBder a Joaq uim Mendonça Filho, bibliothecario da F a culdade de
Direito de S . Paulo, um a n no d e licença, com ordenado, para tratar
de sua s :1ude onde lhe convier.
Art. 2 . 0 Revogam-:>e as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° ela Republica .
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Tor1·es B andeira .

DECRETO N. 2.161 Iniciado

no

Senado

e

DE

25

DE NOVEMBRO DE

pela Camara
sancção

dos

1909

Deputados enviado á

Autoriza o Governo a con cecl er ao bacharel Carlos Domicio d e Assis
Toledo, promotor p ublico da coma r ca do Alto P urús, no territorio
do Acr e, um anno de lice nça, ·com dois t erç os elos ve ncimentos , para
tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Con g resso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
·
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a conceder ao bacharel Carlos Domicio de Assis Toledo, promotor publico da comarca
do Alto Purús, no tereitorio do Acre, um anno de licença, com
dous t er ços dos vencimentos, p ara trata m en to de s;:i, ude; revogadas as disposi ções em coo trario.
Rio de Janeiro, 25 de novembr.o de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
N ILO PEÇAN HA .

Esmeraldino Oly11ipio de Torres B a ndeira.

D ~CRETO N. 2. 162 -

25

DE

DE NOVEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Concede ao professor de ensino e le mc~ta r ela Escola de Aprendiz el!I MaA'inheiros elo Ceará, monsenhor Vicent e Goclofre do i\lacahyba, um
anno de licença, sem ordenado, para tt·a tar de sua s aucle

O Presidente da Republica dos E.;tados Unidos elo Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu S(l.ncciono
a resolução seguinte :
Art. 1. 0 E' concedido ao monsenhor Vicente Godofredo Macahyba, professor de ensin o elementar da Escola de Aprendizes Ma.rinbeiros do Ceara, um anno de licença, sem ordenado, para tratar de sua saude .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Jan eiro, 25 de nov~mbro de 1909, 88º da Indepe ndencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANI-IA.

Alexandrino Faria ele tllencar.

DECRETO N. 2 . 163 -

DE

25

DE NOVEMBRO DE

1909

Iniciado na Cantara dos Daputados e pelo Senado enviado á sancção
Concede ao a manuensc ela Directoria Gera l ele Contabilidade da Marinha,
Thomaz da S il va Ramos, um anno de licença, com ordenado, p ira
tratam ento de s ua saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sacciouo
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a con·
ceder a o amanueose da Directoria Geral de Contabilidade d<L Marinha Thomaz da Silva Ramos, um anno de licença, com ordenado,
para tratamento de sua saude.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88° ela Independencia
e 21° da Republica.
NI LO PEÇANHA.

Alexandrino Faria de Alencl!f,r.

DECRETO N. 2. 164 -

DE

25

DE NOVEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á i;;ane::ção
Autoriza o Presidente ela Republica a aposentar o agente de
5 u classe da Estrada el e F e rro Central do Brazil Norberto Roclolpho de Souza

O Presidente da Republica do.> Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguiu te resolução:
Art. 1. º Fica o Presidente da Republica autorizado a aposentar o agente de 5ª classe da Estrada de Ferro Central do Brazil
4
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Norberto Rodolpho de Souza, com todos os vencimentos e gratificações do cargo que occupa va na occasião em que foi victima do
desastre que o invalidou para o serviço da Nação.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario .
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PE ÇANHA .

Francisco Sà.

DECRETO N. 2 .165-DE 25
Iniciado

na

DE NOVEMBRO

Camara dos Deputados
sancção

e

pelo

DE 1909

Senado

enviado á

Aulori za o Presidente da Republica a c on c eder ao prati cante dos
Correios d o Estado d e P ernamb u co Joaquim T heotonio Soares
de Avellar Junior um anno do li ce nç a , com or d enado, em
proro ga ção á de seis mezes q u e lhe foi co nc e dida pelo director ge ral dos Correios, para tratar de s ua saude ond e lhe
co n vie r

O President ..: da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Con gresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1. 0 E' concedido a.o praticante dos Correios do Estado de
Pernambuco Joaqu im Theotonio Soares dP- Avellar .Junior um
anno de licença , com ordenado, em ]Jrorogu.ção á de :>eis mezes que
lhe foi concedida polo director ger a l dos Cor1·eios, rn1·a tratar de
sua SLiiude onde lhe convier.
Art. 2 . 0 H.evogam-se as disposições em contrario.
H.io de J crneiro, 25 de novemb1·0 de 1909, 88° da Iudependencia
e 2 1° da Republica..
NILO PEÇANIIA.

Francisco Sei.

DECRETO N. 2 .166 -- DE 29 DE

NOVEMBRO

DE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ao
Sr. Presidente da Repnblica para a formalidade da publicação
Publica a resolução do Congresso N acional que proroga, nova mente, a
actual sessão leg islativa até ao dia 31 de dezembro elo corrente anno

O Presidente da Repu blica dos Estados Unidos tlo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do
dispo to no§ 1° do art. 17 da Constituição L<eder-.ü, resolveu prorogar. novamente, a act a l sessão legislativa até ao dia 3 1 de dezembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 29 de no vembro de 1909, 88° da Indepenclencia
e 21 ºda Republica.
NILO PEQANI-IA.

Esmeraldino Olynipio d e Torres Bandeira.

DECRETO N.

53 .....

2.167-DE

2

DE D.EZEMBIW DE

1909

Iniciadifna Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Jusliça e
ego~ios Interiores, creditos 1mpplem entares ao n._8 do_ art. 2° <;!a l ei
n. 20::i0, de 31 de dezembro de f908 e o extraordmar10 de 2: o00$,
para pagamento de vencimentos a um chefe de secção da S ecretaria
da Gamara dos Deputados
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional deceetou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' o Presidente dtt Republica autorizado a abrir pelo
Ministerio da Justiça e Negocios fnteriores, os seguintes credito
supplementares ao n. 8 do art. 2° dtt lei n. 2 .050, de 3l de dezembro
de 1908, rubrica_:Material ;
De 4:200,\ mudo: 3:500 · pa.ra r1agamento de vencimentos e
700$ para o de gratificctç1o addiciona.1 a um chefe de secção, dispens::i.do do serviço com todos os vencimentos, inclusive gratificação
addicional, por deliberação da Gamara tle 16 de setembro do corrente anno;
De 1 :750 -, para pagamento, pela. Secretaria da Gamara, ·a um
auxiliar da acta, dispensado do serviço, por delib eração da mesma

data.;

De 4:086 ·-pessoal-para pag<tmento de gratificações addiciona.es
a funccionarios que completaram 10 e 15 annos de serviço publico ;
De 6: 51 0-, para pagamento a um tachygrapho, pela Secretaria
da Gamara;
De 18:500 , p ara occorrer a despezas «Eventuaes» ;
De 14:600. ', l?ara sup-primento á verba- i\faterial; e o extraordinario de 2:500,· (pessoal do n. 8, do art. 2° tla mesma lei) para
pagamento de vencimentos, no corrente exet·cicio, a um chefe de
secção, logar c1·eado por deliberação da Ca.mara de 13 ele OLltubro
do corrente anuo .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra.rio.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88° J.a Independencia
e 21° ela Re1JUblica.
I ILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olymvio ele Torrns Bandefra.

DECRl~TO

N.

2.168-DE 6 DE DEZEM:BRO

DE

1909

Iniciado.na Camara dos Deputados e pelo Senad,? enviado á sancção
Autol'iza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito ex·traordinario ele 72:506$903, ouro, e 705:300$2<i9, papel, par a
pagamento de dividas de exercicios findos relacionadas
·

O Presidente da Republica dos Estados Un\dos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naciomt.1 deci,·etou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente du. Republicu. autorizado a abrir
ao Ministerio tla Fazenda o credito extraordinario de 72:506$903,
ouro, e 705:3004 249, papel, para pagamento das dividas de exercicios findos constantes da seguinte relação, revogadas as disposições
em contrario.
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Justiça. e Negocios Interiores ....•...
Marinha ...••.......•......•....••...
Gue.r ra ..............•..•.....•....•.
Indus}ri.a e Viação .......•...••...•
Fazenda ........•...........•••......

Papel

Ouro

$
$

l

72:506$903

-----

410. 211$299
16:543$821
158:271$836
27:559<i:873
·92: 713$920

705:300$249
72:506$903
Rio de janeiro, C1 <le dezembro de 1909, 88° d~~ Independencia
e21° da Republica.
·NILO PEÇANHA.
L eopoldo d e B 'i,tlhões .
DECRETO N. 2.169-DE 8 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado no Senado e pelo mesmo enviado á sancção
Releva a prescripção en1 qu e incorrernm DD. Rosa de Arruda Pinto e
Elvira de Arruda Ferreira da Silva para reclamarem o montepio d e
seu irmão, o finado 1° tenente de artilharia do Exercito Francis co
Antonio de Arruda Pinto

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte i·esolu-:;ão:
Artigo unico. E' conc edida a rele vação da prescripção em que
incorreu o direito de DD. ·Rosa de Arruda Pinto e Elvira de Arruda
Ferreira da _Silva a reclamarem o montepio de sou fü,llecido irm ã.o
Francisco Antonio de Arruda Pinto. 1~ ten ente de artilharia do
Exercito, relativamente ao tempo decorrido entre a morte desse
official e o em que ellas foram julgadas habilitadas a começar a
percebcl-o.
.
Rio de Janeiro, 8 de. dezembro de 1909, 88°-da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.
L eopoldo d e Bulhões.
DECRETO N. 2.170 -

DE 9 DE DEZEMBRO

DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Releva a penna de commisso em que incorreu o contribuin-te do Montepio dos Funccionarios PublicoJS Joakim de Oliveira Catunda, para
o Jlm de ser sua viuva admittida á percepção da pensão que lhe
couber

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que ·o Congresso Nacional decretou· e eu sancciono a
seguinte resolução:
·· · Artigo lÍUico. Fica relevada a perna de commisso em que in··
correu o contribuinte do Montepio dos Funccionarios Publicas Joakim de Oliveira Catun.da, proressor da. extincta Escola Militar do
Ceará,, para o fim de ser sua viuva admittida. á percepção da pensão
que lhe couber, desconta das a s contribuições nã o pag a s e revogadas as d·i sposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezell).bro de 1909, 88° da Independencia
e 2l 0 da Republica.
NILO PEÇANH-A.
Leop9ldo de B u lhões.

DECRETO

. 2.171 -

55 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909

Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados enviado ã
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a entrega r ao Club Naval a quantia
de 300:000$, a titulo de auxilio para a construcção de um pt·eclio na
Ave nida Central

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber .que o Congresso Nacional decretoil e eu sancciono a
resolução seg uinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Repu blica autorizado a entregar ao Club Naval, a titulo de auxilio para a construcção de
um predio na. Avenida Central, a quantia de 300: 000. ", abrindo para
is. o os necessarios creditos .
Rio de Janeiro, 9 de rlezcmbro de 1909, 88° da Independencia e
21 ° da Republica.
NILO PEÇANIIA.

Alexandrin o F uria d e Alencar.

DECRETO N. 2.172 -

DE 9 DE DEz1mBRo DE 1909

Iniciado no Senado e por elle enviado á

sancção

Concede ao t o tenente da Armada, Luiz de Paula Mascarenhas, o soldo
vitalício co rrespondente áquell e posto

Faço saber que o Congr esso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Artigo u nico. E' conccdiuo ao ex-l 0 tenente da Armada, Luiz
de Paula Masmirenhas, pfüos relevantes serviços que prestou
durante a guerra. do P..1.r ..tguay, o soldo vihlicio correspondente
áquslle posto, regulado pela tabella act"lalmente vigente; revogadas as disposições e m contrario.
Rio de .Janeiro. 9 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21 º da Re publica .
NILO

PEÇANHA.

Alexandrin o Fw ·ia de Alencar.

DECl{.ETO N. 2.173-D8 0 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Poder Executivo a conceder um anno ele licença. com ordenado, ao bacharel Herm e to Lima, encarregado da secção · ele est a ti s t ic a d o Gabine t e de Identi 1icação e Estatistica do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo 1.° Fica o Poder E:<ecutivo autorizado a conceder ao
b.acharel Herméto Lima, encarregado da secção de estatística do
Uabinete <le ldentifieação e ~statistioa do Districto Federâl, um
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anno de licença, com ordenado, para t r ata.m ent o de sua saude,
onde lhe convier .
Artigo 2 . Revoga,rn-se as disposições em cont-raPio.
Rio de Jan eiro, 9 ele dezembro de 1909, 88° da Independencia,
e 2 1° da Republi ca.
0

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

D !ECRETO N. 2 . 174 -

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909

Iniciado n a Camara dos D ep utados e p elo Senado enviado á sancção
Autori za o PresiclenLe d a R r publica a conceder a Ali pio Napoleão Serpa
Filho, amanuens e da Bibli oth eca Nacional , um anno rle li cença

O Prnsi.dent e da. Ropnblica dos Estaêtos Unidos do Brazi l:

Faço saber que o Congr s!;lo Naciooa,l rlc cretou e eu sancciono
a rP-so lnção seguinte:
Art. 1. E' o Pres id ente da Republica autorizado a conceder
ao amanuen::;e d •L Bih liothoca, Nac ional, Alipio Napoleão Serpa
Filho, um anno 1lo li cença, com ordenado, para tr.itamento de
sua sande.
A1•t . 2 . 0 Rov0gam-se as disposições em contrario.
RiCl do .la1wi.ro, 9 de il e~rn mbr o ele 1909, 88° da Independencia
e 2 1° da Hepub)ica.
0

NIL O PE ÇANHA.

Esmerr1lclino O. T. Bancleira.

D l':C Rl~ TO

N. 2.175-DE 9 DE

DEZE~:TBRO

DE 1909

Iniciado n a Camara dos D eputados e pelo Sen a do enviado á sancção
Auto1·i za o Govern o a prorogar, por um auno, com o resp ec tivo ordenado,
a licença em cujo go so Re ac ha, para tratam en to d e sa uu e , o Dr. Al(i·c.clo M or eira rl'e Barros Oliveir ,1 L ima, l e nt e da Faculdad e rle Dir ei t o de S. Paulo

0 Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil.
Faço saber que o Congresso Na.ciooal clecretou o e u sancciono a
r esolução seguinte: ·
Art igo unico. Fica. o Podor Executivo autorizado a prorogar,
pdr um a,nno, com o respectivo oPdenado, a li cença, em cujo goso
se aclrn, , para teatanwnto de saude, o Dr. Alfredo Moreira de
Barros Oli vcira Lima, lente da Faculdade de Direito ele S. Paulo ;
revogadas as ll isposições em (:ontrario.
Rio de Janeiro, 9 de d ezembro de 1909, 88° da Indcpenden cia e
21° da Rep ubli ca.
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. T,. B andeira•

-
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DECRETO N. 2.176-DE 9 DE
Iniciado no Senado

e p ela Gama r a
sancção

DEZEMBRO

•DE 1909

dos Deputados enviado á

Autoriza o Presidente da Republi ca a abrir p elo Min isterio ela Just iça e
N egocios Inter iores, o credi to de 9: 72 1. , s uppl eme ntar á verba 6a do
art. 2° da lei n. 2050, de 31 de d ezem brn de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congr esso Nacional decretou e eu s~mcci ono
a resolução seguinte:
Art. 1°. F ica o Presidente da Republica autorizado a abrir,
p elo Ministerio da J ustiça e
eg-ocios Interi ores, o credito de
~J :720,1 '16~. supplementar á verba 6ª do art. 2° da lei n. 2 . 050, de
31 de dezembro ele 1908, sendo na cons igna.ção-Pessoal-1 :094,·'163,
para. pagam ento. a partir de 20 de setembro ultimo, do augmento
de vencimentos, inclusive gratifi.c::tção addicional, do director da
Secretaria do Senado Federal; ele 3:000$ , para pagamehto dos vencimentos com que foi dispensado do serviço o official da mesm a Secretaria, Aristides dos Pa->sos Costa, a partir de l de outubro corrente, e de 376$, pa.ra pagamento da gratificação addicional de
15 % , a partir de 27 de setembro ultimo, ao officia l da citada Secr eta.ria, Benevenuto elos Santos Pereira, e na sub-consignaçãol~ve ntuaes-da co nsign ação-Ma,tm·ial -5 : 250$ , para pagamento elo
serviço d:e coor eleoa.çã.o dos elemeutos precisos p·a.ra, publicação
elos Annaes do Senado, dos annos de 1827 a 1860.
Art . 2° . Revogam-se as disposi ções em contràrio.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88° da Independencta
e 21° da Republica.
NILO PE'çA.NifIA.

EsrneraZdino O. de T. Bandeira.

DECRETO N. 2 .1 77 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado na Gamara d os Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Mánda comp'útar ao inspector de 3a classe da Reparti ção Geral dos Teleg rap bos M an oel Jo. é Alves todo o tempo em que serviu em diversas
commissões elo <1.ntigo Ministerio da Agricultura, Commercio e 'Obras
Publicas para os effeitos da aposentadoria

D Pre'Sid-ent"e da '.Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte r esolução:
Artigo uoico. Para os effeitos da aposentadoria será computado
ao inspector de 3ª classe da R epartição Geral dos Tel'egrapbos Manoel José Alves todo o tempo em que serviu em di versas commissões do antigo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obtas
Publicas ; revogadas as disposiçõe;; em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88° da Independe'ncia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Francisco Sã.
l

_ _ _ ..,

58 DECRETO N. 2.178-DE 13 DE DEZEMBRO DE 1909
Inicia.do na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Releva a prescripçã o em que incorreu D. Emília Lobo Machado, viuva do
t cl eg-raphista Jul io Cesar de Souza Machado para a percepção da
pensão elo montepio instituido por este, e autoriza a abel'tura elo nec essa rio credito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte r esoluçiio:
Artigo unico. Fica concedida a D. Emilia Lobo Machado. viuva
do telegraphista Julio Cesar d e Souza Machado, fallecido na
cidade de Monte Santo. no Estado da Bahia, em outubro de 1907,
relevação da prescripção em que incorreu para a percepção da
ponsão do rnontepio instituído por seu marido ; abrindo o Presidente da Republica o neceso;ario credito.
Rio de Janeiro , l 3 de clezem bro de 1909, 88° ela Independencia e
21° da Republica.
NILO PE ÇANHA.

L eopoldo d"' Bulhões

DECRETO N. 2. 179 -·- DE 13

DE

DEZEMBRO DE 1909

Iniciado na _Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção
Releva a prescrip ção p a ra que D. Florind a Maria da Conceição possa r e ceb er o m eio soldo e montepio d eixados por seu fa llecido filho Eduardo Gonçalves Ribeiro, capitão de estado-n1aior de i " .classe

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resoluçào:
Art. 1.° Fica relevada a prescripção })ara que D. Florinda
Maria da Conceição }Jossa r eceber a Lmportancia do meio soldo e
montepio deixados por fallecimento ele s .:m filh o o ca-pitão do
estaJ.o-maior de l"' classe Eduardo Gonçalves Ribeiro e relativos
ao período decorrido de 14 de outubro de 1900 a 31 de dezembro
de 1906.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 2 1º da Republica.
NILO PEÇANI-IA.

L eopoldo de Bulhões .

DECRETO N. 2.180 -

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Poder Executivo a mandar c ontar, para melhoria de r eform a,
ao capitão de .f ra g ata machinista reformado João Antonio da Costa
Bastos, o tempo em que serviu como operaria no Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro e estabelecimento naval de Cerrit o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazU:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. · 1 . ° Fica; o Presidente da Republica autorizado a mandar .
õonta.:r. para. os effeitos dai melh91'.iai de ref<i>rmai ao Cé!Jpitão cte

59 fragata machinista reformado, João Antonio da Costa Bastos, o
tempo em q1n hon ver· ser vido r;om o operario do Arsenal de
Marinha ri.o Rio de Janeiro e no estabelecimento naval de Cerrito,
no Parairuay, considerados tão só mente os dias eru que effectivamente trab ,Lihou.
Art . 2 . 0 Revog<tm-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PE ÇANHA.

Alexandrino Faria de Alenccw.

DECRETO N.

2.181 -

16

DP.

DE DEZEMBRO

DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica o abrir ao Minis t erio da Justiça e Neg ocios Interior es o credito d e 2:060$009, supple mentar á s verbos 13a
i6a, e 21ª do art. 20 da l ei n. 2050, cJ.e 31 de dezembro d e 1908

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
nbrir ao Ministerio do Interior o credito de 2:060$009, supplementar ás verbas 13ª , 16ª e 21ª do at't. 2° da lei n .. 2.050, de 31 ele
1lczembro elo 1908; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° ela Iodependencia
e 21°da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

DECRETO N.
Iniciado

no

2 .182-DE

16

Senado e p o r

DE DEZEMBRO DE

1909

elle envi a d o á

sancção

Autorizo o Presidente da Republica a pag ar todas a s d espezas feitas com
as homenag-ens pres·tadas á memoria do ex-Presidente Dr. Alfonso
Auguti tO Moreira Penna

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a re soluçã.o seguinte:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a pagar
todas as despeza.:; por elle feitas com as homenagens prestadas á.
memoria do ex-Presidente, Dr. A:tfonso Augusto Moreira Penna,
e a mandar erigir em sua honra um monumento funerario,
abrindo para tal fim os necessarios creditos até o maximo de
300 :000$000 .
Paragrapho unico . Na concurreocia que se abrirá para a
construcção do mencionado mounmento serão iustituiJ.os tres premios no vai oe de 3: 000$ o primeiro, de 2: 000$ e 1 : 000$ o segurnio e
terceiro, destinados aos autores dos projectos que, a juizo de
uma commissão de cornpetentes, forem classiricados como os
melho1·es .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da. Independencia e
21° da Republica.
NILO

PEÇANHA.

Esmeraldino O.

F,

Bandeira i

-60DIWRETO N. 2.'183 -

Dl~ 16 DE DEZEMBRO DE 1909

Iíli'ciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
R e leva a D. Rita Ivioreira Pinto a pres cri p ç'ío em que haja incorrido
p a 1·a percepção da pen são mensal ele 22$500

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
.
Arti go unico. l:C relevada a D . Rita Moreira Pinto a prescripção em qnc h aja inco rrido para percepçã o mensal de 22$500,
deixada por seu irmão, o guarda-marinha machinista da Armada
Luiz Mo1·eira Surra Pinto, de:;de 24 de maio de 1894, data do fallecimento do mesmo; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro d.e 1909, 88° da Ind.ependeocia.
o 2 1° da. Republica.
NILO PEÇANHA.

Alexanclrino Faria de Alenca1·.
DECRETO N. 2.184 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1900

Iniciado na Gamara dos Depu'tados e pelo Senado enviado â sáncção
Autoriza o Pocler Executivo a conceder um anno de licença, e m prorogação , ao 2° tenen t e engenheiro machinisb L in rlorr Dias França,
p a ra tratamcnLo de saucle, com soldo, etapa e gi·atiíicação do posto

O Presidente da R epublica dos Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
.A.rtigo unico . E' o Presidente da Republica autorizado a conceder um anno de licença . em prorogação. ao .2° tenente engenheiro machinista Linclorf [Jias França, para tratamento de sua
saude, onde lhe convier, com soldo, etapa e gra'tificaç'ão do posto ;
revogaidas as disposições em contl'ario.
Rio de .Janeiro, 18 de dezembro ele 1909, 88° da Independencia
e 2) 0 da Rep't'lblica.
NILO PEÇANHA .

Alexanclrino Faria d e Alen car.
DECRETO N. 2.184 A -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1909

Ini'cíado na Gamara dos Deputados e pel o Sena do enviado ao Poder
Executivo para ~ formalidade da promulgação
Concerl1e á viuva e aôs filho's do Dr. Dom in:gos Olympio Braga Cavalcanti
a pensão mensal de 250$000

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que ·o Congresso Nacional decretou e eu promulgo a
seguinte resolução:
A'r tigo u'llico. E' concedida, na fórma da lei, á viuva e aos
filhos do Dr. Domingo.3 Olympio Braga Ca.valcanti, a pensã o de
250$000 mensaes, em attenção aos serviços prestados na missão especial que exerceu e1n Washington ; :revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Re,pt1blica.
NILO PEÇANHA.

Leopolclo de Bulhões.

-61 DECRETO N. 2.185 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
_.\ utoriza o Presidente ela Republica a abrir ao Ministerio elo Interior o
c redito especi al ele 270:000$, para o ccorrer ao pag amento ?-as foll>:as do
p essoal teclmico e op rario e mpregado nas obras do ecl1 Ci c10 destinado
á Escola Nacional de Bellas Artes

O Presidente da Republica cios Estados Unido.:; elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a.
resolução seguinte :
Arti go uuico. Fica o Presidente da Repnblica autorizado a
abrir ao Ministerio do Interior o credito esp ~1cial de 270 :000 ', para
occorrer a,o pagamento das folhas do pessoal technico e operario
empregado nas obras elo edifi.cío destinado á Escola Nacional de
Be llas Ar tes ; revogadas as disposi ções em contrario.
Rio de .Ja.neiro, 20 de dezembro de 1909, 88° ela Indopenclencia;
e 21° dri. Republi ca.
NILO PEÇANUA .

Esmeraldino Olympio ele Torres Bandeira.
Db;CRETO N. 2. 186 - DE 20 D8 DJ~ZEMBRO DE 1909
Iniciado l'l.a Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Pres idente da R epublica a abrir ao i\linisterio da Justiça e Neg ocios Interi or es o credito exl1·aorclinario d e 16:800$, onro, para
occorr er ao pag amento d e premios de via g em conf'eridos aos bachareis
em direito Lniz E st evam rl e Oliveira e L e oncio Marcondes Hom em
d e M ello, ao Dr. Os 11·aldo Ferreira Barbo. a e o eng enh eiro civil Carlos
ela Gama Lobo.

O Presidente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 t:' o Presidente da Republica autori7,ado a abrir ao
Minister.io da .Tustiç;:;, e Negocios Interiores o credito extraordinario
de 16:800$, ouro, para occorrer a o pagamento elo prern.ios de
viagem conferidos aos bachareis em ·direito Luiz Estevam de Oliveira e Looncio Marconcles Homem de Mello, ao Dr . Oswalclo Ferreira Barbo:<<\ e ao engenheiro civil C .~rlo s da Gama Lobo, e arbitrados em 4:200.", ouro, cada, um, de accôrdo com o disposto na
ultima parte do art. 1° do decreto n. 1 .487, de 6 de agosto de

1906 .

Art . 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 20 de de;1,om1Jro ele 1909, 88° da Indopendencia
e 21° çlri, Repnbl-ica,.
0

NILO PE QANTTA.

Hsrne1·aldino Olympio de Torres Bandeira.
DECRETO N. 2.187-DE 20 DE D8ZEMBRO DE 1909
Ini'Ciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
J\utorill'1 o Presidente ela R epubl-ica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito extraordina•rio de ô5:580 '250 , para occorre r aó pag·ame n·to dos
salarios devidos aos operarios que trabalharam no Hospital Paula
Canelido

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente àa Republica autorizado a abrir
ao Ministerio do i:nte:riol· o credito extraordinario ele 65:580$250;.

-
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para occorrer ao pagamento do· salarios devidos aos operarios
que trabalharam no Hospitn.l Paula Candido, nos mezes de novembro e de zemb1·0 de 1908; revoga.d<LS as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1909 , 88º da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PE ÇAN IIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N.

2.188 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Crêa uma legação na ·oruega e na Dinamarca, regida por um enviado
ex trao1·clinario e ministro ple nipotenciario

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decr etou e eu sancciono
a resolução seg uinte:
Art. 1. 0 E' creada uma legação na Noruega e na Dinamarca,
regida por um enviado extraordioario e ministro pleoipotenciario.
Art. 2. 0 O enviado extraordinario e ministro plenipotenciario
terá anoualmente, pa.ra a.s despezas de representação, a imporbncia de 14 :000. ·, ouro, além dos vencimentos do seu cargo.
Art. 3. 0 Serão designados pa.ra servir na legação os secretarios do quadt•o que o Governo co osider:i.r necessarios.
O mais antigo será acredita.do como encarregado de negocios
interino em uma das duas capitaes, Christiania ou Copenhague,
quando o ministro estiver residindo na outr<L. e nas duas capitaes
sempre que estive r vago o posto de ministro ou o titular se ache
ausente com licen ça ou em commissão.
Art. 4. 0 Para exped iente e alu~uel da chaocellaria haverá a
verba de 5:000 ', annuaes, ouro, p Lra a.s duas capitaes.
Art. 5. 0 Fica o Governo autorizado a abrir, desJe já, o credito necessa.rio para a installação da legação e pa1·a a execução
deste decreto.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de J aneiro, 22 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Rio-Branco.

DECRETO

N. 2 .189-DE

23

DE DEZE~'IBRO DE

1909

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito de 120:000$, m e tade ouro e metade papel,
supplei;nentar á verba-Illuminação Publica da Capital Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
0,bl'ir ae Mini terio d;), YiaOií.G b ehdi-to de 1.20 :ooon á verba-Uh Ai
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minação Publica da Capital Fejeral, n. 13, do art. n. ·15, da lei
n. 2.050, de 3-1 de dezembro de -1908; revogadas as dispos ições em
contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1ü09, 88ª da Independencia.
e21° da Republica .
· JrLo PE ÇAl'\HA.

Francisco S d .

DECRETO N. 2.19C Iniciado na

Camara dos

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

Deputados e
sancção

•

pelo Senado enviado á

Concede um a nno d e licença, com ordenado , a o Lelegraphist a ele 2a classe
ela Estrada de Ferro Central do Brazil Geraldo Pires F erreira Leal,
para tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra:dl:
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu sancclono é~
,·eguinte resolução:
Artigo unico. E' concedido um anno de licença, com ordenado,
a Geraldo Pires Ferreira Leal, telegr aphista de 2" classe da E trada
de Ferro Central rlo Brazil, para tra ta.r de su e~ samle ; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da R epublica.
N I LO PE ÇANHA.

F1·an cisco S à .

DECRETO N. 2.191-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado na Camara dos Deputados e
sancção

pelo Senado enviado á

Autoriza o Poder E xecutivo a conceder 90 dias d e licença, com ordenado ,
ao conductor tle 2a clasl!e da Estrada d e Ferro Cent ral do Brazil, Antonio José Victor ele Senna

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa ncciono a
a seguinte resolução:
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao conductor de 2ª classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, Antoni o
José Victor de Senna, 90 dias de licença. , com ordenado, para tra t ar
de sua ~ anrle, onde lhe coo vier.
ArL. 2. º Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Indep endencia e
2l•da Republica.
NI LO PE ÇA1 HA.

Francisco S à .

-64 DECRETO N . 2.192 Iniciado na

Camara aos

DE:

23

DE DEZEMRRO DE

1909

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Poder Executivo a conceder um anno de licenç a, com ordenac1o,
ao fiel recebedor da estação Maritima da Gambôa, Eduardo Jos ó i\Ionteiro Torres

O Presidente d~ Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Cong1·esso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorizado a conceder ao fiel reCL-libedor da estação marítima da Gambôa, da. Elstra.da tle Forro Central do Beazil, Eduardo .Jo .~é i\Ionteiro Torr2s, um anuo de licença,
com ordenado. para tratame nto de ._ua. saude.
Art . 2. Revogam-se as dispo ições cm contrario.
:Rio de Janeirn, 1?3 ele dezembro de 1909, 88° da. Indepe ndencia
e 21° d a Republica.
0

NILO PEÇANilA.

Ii1·ancisco Sá.

DECRETO N. 2. 19:3 t :i;iiciado

na

DE

23

DE DEZEMBRO DE

Camara dos D epu ta~os
sancçao

e

pelo

1909

Senado

enviado á.

Releva á D. Maria Ottilia da Silva Nunes a prescripção em que incorreu
elo direito ao meio soldo e montepio elo 11eLl. finado pae, o capitão do
Exercito Lucio Gonçalves ela Silva

O PPesülente ela Republica do. Esta.dos Unidos elo Brazil:
F a ço saber que o Con gresso Naciona l decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Artigo unico . Fica relev ada <.t D. i\la.ria Ottilia da Silva Nunes
a prescripção em que inconeu do diL·e ito ao meio .·oldo e montepio
de seu fina.do pac, o capitão tlo Exercito Lucio Gonça lves da Silva,
relativamente ao período decorrido de 28 de fevereiro d~ 1906, podendo o Governo abrir o credito necessario ao respectivo pagamento; revogadas as disposições em coµtrario.
Ri.o de Janeiro, em 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e 21 ° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2.194-DE 23 DE
Iniciado

na Camara dos

DELmilIBRO DE

Deputados e pelo Senado
sancção

1909
enviado á

Autoriza a a bertura do credito extraordinario de 12: ~45$58i aoMinisterio
da Fazenda, para pagamen to a Seba ~ tião Anto nio ele Carvalho , e Antonio 'J.'rjstão ele Carvalho em virtude de sentença jU1liciaria

O Presidente dJ. Republica dos E::;tados Unitlos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa.ncciono
a seguinte i·e olução :
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autoriza.do a
abrir ao Ministerio da. Fazenda, o credito ex-traiordinario de

-6512:445$584, para pagar o que é deviclo a Sehstião Antonio de Carvalho e Antonio Tristão de Cctrvalho, em virtude de s cmtença do
Pocler Judiciaria ; revogadas as di sposições em coutrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Indepcndencia e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

LeopoZclo de Bulhões.

DECRETO N. 2 . 195 Iniciado

na

Gamara

dos

DE

23

DEZE~1BRO DE

1909

Deputados e pelo Senado
sancção

enviado á

Autoriza a concessão de um anno de licença, com ordenad o, ao 2º escripturario ela AHa nclega de Ma u aoe, Erigido A ugusto Grana, para tratamen·to de saude

O Presidente da Republica dos E8tados Unidos úo Brazil:
Fa ço sa.ber que o Congr esso Nac.ional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Art. 1. º Fiett o Presidente ela Republicêt autorizado a conceder
um anuo de licença, com orclcrmdo r es pccti vo, ao seg unclo esc1·ipturario da Alfandega de Ma náos, Estado do Ama zo0<ts, L-lrigido Augusto Grana, para tratar de 8Ua ~ a nde.
Art. 2 . 0 Revogam-se as di.:;posições em contrario .
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1909, 88° da Indepenclencia e 21° da Republica.
NILO PEÇANIIA.

L eopoldo ele B iilhões.

DECRETO N. 2.196 Iniciado

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1909

na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza a abertura do cr e dito extraordinario de 193:799$234, ao Minist erio d a Fazenda , p a ra pag am ento a João Luiz Vogel e outrot;i , g uardas da Alfandega, em vü·tud e de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unid0s do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte r esolução:
Ar t. 1. 0 E' o Presidente da Re publica autol'iza.Llo a abrir ao
Ministcrio da, F 01zenda o credi t o extraordinario ele 193: 799$234,
para occorrer ao pagamento da importaoci ~t devid<t r espectivamente a Joã.o Luiz Vogel e outros, gu ardas da Alfandega, em virtude de sentença judiciaria , e de accôrdo com o precatorio do juiz
da 2ª vaea federal da Capit<Ll da Republica.
Art. 2. 0 Revogam-se as di sposições em contrario.
Rio ele Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

L eopoldo d e B iilhões.
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DECRETO N. 2.197-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado na

Gamara dos Deputados
sancção

e

pelo

Senado enviado

á

Autoriza a abertura do credito n ecessario ao pagamento d as vantagens
que compet0111 aos officüaes da _\rmacla e classes an n exas . in l"e r iores
e praças do Corpo de Mar i nh eiros Nacionaes que ~e rvirarn nos E s·tad ns do Amazonas, Pará e Matto Grosso ele 21 de fevereiro d e 1907 a
16 de janeiro d e 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu saucciona a
resol u çao seguinte:
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
ao Ministerio da Marin lla o cr edito necessa.rio para pagamento aot.1
officiaes d<-L Armada e classes anuexas, inferiores e p1·uças do
Corpo de Marinheiros Nacionaes que serviram nos Estados do
Amazonas, Par<.'L e Matto Grosso, de 21 de fevereiro de 1907 a 16
de janeiro de ·1908, das vantageus de que gozavam os ofü ciae;-; e
praças do Exercito, em virtude do decreto n. 6 .375, do referido
dia 2 1 de fevereiro.
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio ele .Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independcn eLL
e 21° da !lcpublica.
ru,o PEÇANIIA.
Alexandrino Faria ele .4lenca?·.
DECRi~ TÜ

Iniciado

na

N. 2 .198 -

Camara

dos

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

Deputados e pelo
sancção

Senado

enviado á

_\utoriza o P r o idente da R epublica a abrir ao Ministerio d a G uerra o
credito de 716:601$920, supplementar ao 8 11 do art. 12 da l ei
n. 2.050, do 31 de Dezembro de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Con gresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :
Art igo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a
abrir ao Mi nisterio da Guerr a, o credito de 716 :607$9.20 , supplem entar ao§ 11 do art. 12 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
ILO PEÇANHA.

J. B. Bonnann.

Di!:CRETO N. 2. 199-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado

na Camara dos

Deputad os
sancção

0

pelo

Senado

enviado á

Autoriza o Poder Executivo a conceder um anuo de licen ç a, ao capitão do
Exercito Luiz Ma.chado M a galhães, para tratamento de saude

O Presidente d a Republicu. dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
. a seguinte resolução :
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a conceder um
anoo de licença em :prorogaçãó, com soldo, etapa e gratificação de

-67posto, para. tratar dó su'.I. saude onde lhe convier; a. Luiz Machado
Magalhães, capitã.o no qua.dro supplcme :1far da arma do cavallaria,. do Exerci to ; revoga.das as disposições em con irario.
Rio do Janetro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independeneia e
21° da Republica.
NILO PEÇANHA .

Jose B. Bormann.

DECRETO N.
Iniciado

na

2.200-DE

Gamara dos

23

DE DEZEMBRO DE

Deputados e
sancção

1909

pelo Senado enviado á

Declara 'ficar computado ao capitão reforma1lo do Exercito Atfonso das
Chagas Guimarães. o per iodo decorrido de 9 de dezembro de 1886 a 2
de março de 1890

O Presidente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1. ° Fica computado a o capitão graduad9 reformado do
Exercito Affonso das Chagas Guimarães, para os effeitos da reforma,
o lapso ele tempo decorrido ele 9 de deiembro de 1886 a 2 de março
de '1890, em que serviu como praticante da Intend.encia da. Guerra .
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
l\ILO PEÇANHA.

J. B. Bonnann.

DECRETO N.
Iniciado

na

2.201 ·-DE

23

DE DEZEMBRO DE

Gamara dos Deputados
sancção

e

1909

pelo Senado enviado ã

Aut~riza o Poder executivo a conceder um anno de licença, com

dons
ter ç os dos vencimentos d o cargo, para tratamento ele sua saude ao
agente do Corpo de Segurança Publica Tiburcio Ferreira Dias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder
a Tiburcio Ferreira Dias, agente do Corpo de Segurança Publica,
um a nno de licença, com dous terços dos vencimentos do cargo,
para tratar de sua saude onde lhe convier.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposi ções em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Intlepenclencit\
e 2 1° da Republica.
NILO PE ÇANHA .

Esmeraldino O. T. Banclefra .
5

68DECRETO N.

23 DE DEZEMBRO DE 190 9
Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir o Ct'edi to de 4:360$ para
pan·ameoto a que t em clir eHo o membro da commissão inspectora dos
est'àbelecimentos ele alienados do Estado do Amazonas.

Iniciado

na

Gamara

2.202-DE

dos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Ilrazil:
Faço saber qtte o CJngresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. E' autorizado o P:'esideote da Republica a al;rir o
credito de 4:360$ para pagamento a que tem dü'eito o m embro
da com missão inspectora dos estabeleci mennos ele alienados no
Estado do Amazonas.
Art. 2. 0 Revogam-se as disp::isições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Iodependencia.
e 2 1° da Republica.
0

NiLO PEÇANHA.

·Esmeraldino Olympio

~e

Torres Bandeira .

DECRETO N. 2.203 -

DE 23 DE DEZEMBRO DE 19;:)9
dos Deputados -e pelo Senado enviado â
·
sancção
Autoriza ·0 Governo a conceder ao bacharel Oacar ela Costa Marques,
procura dor ela Republica na secçãe d e M atto Gt"osso, um anno de
licen ça, colll Ol'clenaclo, para tratar ele s u a saucle onde lhe c onvier .

Iniciado na Camara

O Pt'esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa11cciono a
resolução seguinte.:
Art. · l. 0 E' o Governo autorizado a conceder um anuo de
licença, com o ordenado, a Oscar da Co:ita Marques, procurador
da Republica na secção de Matto Grosso, para trata.e ele sua s<rnde·
onde lhe convier.
Art. 2. 0 Revoga.m-se as disposições cm contrario.
Rio ~e Janeiro, 23. tle dezembro de 1909, 88° da Indepenclencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Esnie1·aldino Otympio de Torres B andei1·a.

DECRETO N. 2.204

»E

23

DE DEZEl'IIBRO

DE

1900

Iniciado no Senado e. pelo mesma e·av.i .ado á sancçã<'>"
Autoriza o P1·esiclente da Republica a concede-t• um auno c1e licença,
sem vencimentos, para tratar de sua saude, ao Dr . .J.oão Nery, inspector sanitario ela Directoria Geral ele Sau le Publica.

O Presidel'lte da R:epul'>lica- do- Estades Unidos do Brazil:
Faço. sabe:l' que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica º' Prestdente da Repul!Jllca autorizado a con~
ceder um armo de Jicenç.a, sem v encimentos, para tratamento de
saude, ao Dr. João Nery, inspector sanitario da Directoria Geral
ue Saude Publica.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Inllependencia
e 21° da Republica.
NILO PE ÇANHA.

Esmeraldino Olynipío de Ton·es Banclefra.

-oo
DECRETO N,. 2:205--'DE 23 DE DEZEMBRO DEl 1909
Inioiado na

Oamara dos Deputados e pelo Senado - enviado á
sitncção
Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com
órdenád6, para ·h ·âtâm ênto d e sua sãúde, âO tJr. O~·lafl.do Moritefrô
Roças, inspector sanit a rio da Directo ria d era! de Sáúde Púlilicii

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congressõ Nttciônãi decretou e eu sancciono
a resolução- seguinte :
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo a utorizació á conceder um
ah na de licença ao Dr.· Orlan do Monteir o Roças, irispector sanitario da. Direc-toria Geral de 8a.ude Publicã, c·om ordenada, para tratan1énto de sua sande.
Art. 2° Revogam-se as disposições ew contra.r'io.
Ri~ de Janeiro,. 23 de dezembro de 1909,. 88° ela IM.epernlencia
e 2 1° da Republica.
NILO PEÇANHA.

EsnirYt'akUnó' Olympió de Torres B andeir a .

Iniciado

DECRETO N. 2.206-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

na

(fama:rct-

ãôs

De'putâ:dos {J pelo Senâdo e:riviado á
sancção
Concede ao alienista-adjunto do Hospic iO' Na ciona l ele Aliena dos Dr. Ulysses
·
Machado Pereira Vianna Filho seis mezes de licença com orden ado
para tratar d e Sua sa-mfe on de lhe convier
o Presrde.lite dá": :Re-pü1Jrfoa dõs :E:stados Unid'c~s do BI'Wúl:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancé'i0no
a resolução seguinte :
Art. 1. 0 São concedidos ao a lienista-:1djunto elo Hospício Nacional de Ali'enado~ Dr . ÜlysseS' Macha.da P éreirá Vianna Filho
seis m ezes de licença, com ordenado, para tratarrretrto· de s~tt'dé
onde lhe convier.
Art. 2. Re-vog·a m-se a&dispoaições enh c·o nteario.
Rio cfe Jadéiro, 23~ de cfozemõro ele' 1009, 88"' éfa foà.ep'endenc'fá:
e 2 1° da Republica.
0

NILO' PÉÇANHA .

tlsmer aldino OZympio de Torr es B anclefra.

DECRETO N. 2.207 -

DE 23 DE DEZEMBRO' DE 19Ó9

Iniciado na 1!1àmar'a l'i'.es Deputados e por ella envia do á sancção
Autorfaa o Presidente da R epublica a conce d er ao Con gresso Bra zil eiro ele
Geographia o atnHi:o-de 25:000$000 .

O Presiàe:ate da Republiea dos Estados Unidos do Brazil :
Faço sabee que o Congresso Na.cional decr etou e e u sancciono a
resolução' seg1tinte-:
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica a ut orizado a conceder
ao Congresso ffeaz-ileiro de Geographia o aux ilio de 25:000$, podendo
para. isso a bri r o credito necessario.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dez embro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO

PEÇANIIA.

Esme.1·aldino Otympio ele- Tol'res B andeira .

DECRETO N. 2.208 Iniciado

na Camara dos

70DE

23

DE DEZEMBRO DE

Deputados
sancção

e

1909

pelo Senado enviado á

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Agricult.ura,
Industria e Commercio o credito esp ecial d e :30:000$ para subvencionar o Museu Commercial do Rio d e Janeiro.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Agricultura o credito especial de 30:000 ·
para subvencionar o Museu Commercial do Pio de Janeiro ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da. Republica .
NILO PEÇANHA.

Rodolpho Nogueira da Rocha 11:liranda .

DECRETO N. 2. 209 Iniciado na Camara

DE

23

DE DEZEMBRO DE

dos Deputados e pelo Senado
sancção

1909
enviado ã

Releva a prescripção em que incorreu D. Eufrosina d e Miranda Lima,
para perceb er o montepio a que tem direito, desde a morte de seu
pae Jose Francisco dos San tos Miranda, empregado aposentado da
Alfandega de Pernambuco.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :
Artigo unico. Fica relevada a prescripção em que incorrP.u
D. Eufrosina de Miranda Lima, casada com o desembargador Antonio Pedro Ferreira Lima, para perceber o montepio a que tem
direito, desde a morte de seu pae, José Francisco dos Santos Miranda, empregado publico aposentado da Alfandega de Pernambuco,
fallecido em 20 de abril de 1897 ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.
NILO PEÇA ' HA.

Leopoldo de Bulhões.

LEI N. 2.210 Iniciado

na

Camara dos

DE

28

DE DEZEMBRO DE

Deputados
sancção

1909

e pelo Senado enviado á

Orç a a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para
o ex.ercicio de 1910, e dá outras providencias.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
lei seguinte :
Art. 1. 0 A receita geral da Republica dos Estados Unidos do
Brazil é orçada, em ouro 84.940:_526$887, papel 299.558:400$ e
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a destinada <Í applicação especial é de, ouro 19. 463: 333$333 e pa·
pel 13.560:000$, que sêrão realizadas com o producto do que fôr
arrecadado dentro do exercício de 1910, sob os seguintes titulos:
ORDJNARIA

Importação

l. Direitos de importação para
consumo, de accôrdo com a
tarifa expedida pelo clecreto
n. 3.617, de 19 de março de
1900,com as modificações introduzidas pelas leis numeros I.144, de 30 de dezembro de 1903, 1.313, de
30 de dezembro de H104,
1. 452, de 30 de dezembro
de t 905, 1. 616, de 30 de de:lembro de 1906 e 1.837, de
31 de dezembro de 1907,
cujas taxas permanecem em
vigor pelo decreto ·n. 1.686,
de 12 de agosto de 1907, e
mais as seguintes alterações: perchlorato de ammoniaco,nitronaphtalina e trinitrotoluol, 40 réis por kilogramma, peso bruto; coalho
liquido ou em pó para fabrico de queijos,50 réis por
k.ilogramma, peso liquido ;
placas photographicas sobre vidro, 100 réis; sobre
celluloide ou outra materia, 200 réis; e continuando,
como até agora, em vigor a
taxa cobra.da sobre o gado
vaccnm de córte, desde 15
de fevereiro de 1905, em
conformidade com o art. 23
da lei n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904; bem assim
substituídos os §§ 1° e 2° do
art. 12 das preliminares da
Tarifa pelo seguinte:
§ 1. 0 Os tecidos nos quaes
os fios da urdidura forem de
seda e os da trama de outra
materia ou vice-versa, pagarão os direitos estabelecidos para os tecidos analogos e compostos unicamente
de seda, com abatimento de
50 % •
Si, porém,do lado da seda
houver fios visíveis de outra materia, o abatimento
será de 60 % ;
§ 2. 0 Os tecidos mixtos,
cujas trama e urdidura forem compostas de outras

Ouro

Papel

-

2.

3.

4.
5.

6.
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materias e que contiverem
na trama oü na urdidura,
ou em ambas, apenas alguns
tios ou pequena mescla de
seda, pagarão os direitos,
segundo a materia mais
t ributada, com o augmento
de 30 % ••.••••••••••••••• 78.750:000$000 135 .000:000$000
2 % , ouro, sobre os ns. 93,
95 (cevada em grão), 96, 97,
98, 100 e 101 da classe 7ª ela
Tarifa (cereae3), nos termos
do art. 1° da l ei numero
1. 452, de 30 ·de dezembro
l,000;000$000
de 1905 ....... • ...........
Expediente do generos livre&
de direito de consumo ... . ' . . . . . . . . . . . " ' !' • 4,000:000$000
Expediente ele capatazias ... . .
, , , .. 1 •f;QO: 000$000
Armazenagem. Ficando isentas nas Alfandegas do Rio
Grande, Pelotas e P orto
Alegre, até seis rnezes, as
mercadorias destinadas aos
paizcs vi.sinhos, e até dom:
mezes, as merca,dorias destinadas ás lo calidades braz ileiras ela fronteira, de
conformidade com as instrucções que o Governo
Federnl expedir para acautelar o deposito, transporte
o entrega das me.smas,processarlo nas elita Alfandegas o respectivo despacho, si as Mesas de Rendas
não estiverem habilitadas
a fazel-a . ............ . .. .
_,
4,500:000$000
Taxa de estatisLica ......... .
400:000$000

...... ..
~

~

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

Entrada, sahidci e estadia
de navios

7. Impostos de pharóes. Sendo
abolida a cobrança nos
portos dos rios e lagôas
onde não houver pharóos.
salvo quando, para demandar esses portos, fôr
necessario penetrar em
barra ou porto que tenha
pharol ... . ....... ........ .
8. Ditos de clócas ............. .

300:0Q0$000
150;0Q0$000

10:000$000

Addiccionaes

9. 10 % sobre o expediente dos
generos livres de direitos

! • • • • • , • • • • , ••

400:000$000

Exportação

10. 20 º/o sobre a exportação de
borracha no territorio do
Ac1"1ie ••• • •••.••• , •••••••••

•••••

1

•

1

••••••

17.000:060$000
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Interior

l l. Renda . da Estrada de Ferro
Central do Braúl. ....•..••
12. Dita da U:strada de Ferro Oeste
de Minas .............•....
13. Dita da Estrada de Ferro
D. Thereza Christina ..... .
14. Dita da Estrada de Ferro do
Rio do Ouro ... , ...•......
15. Dita da Estrada de Ferro
Central do Rio Grande do ·
Norte .....•...............
16. Dita do Correio Geral, de
accôrdo com a tabella.
Cartas, 100 réis por 15 grammas ou fracção ; cartas-bilhetes, 100 réis cada uma ;
bilhetes postaes, 50 réis os
simples e 100 réis os duplos ;
manuscriptos, amostras e encommendas, 100 réis por 50
grammas ou fracção ; impressos, 20 réis por 50 grammas ou fracção ; jornaos impressos no Brazil, 10 réis por
l 00 grammas.
Correspondencia official Officios ou cartas, 100 réis por
25 grammas ; manuscriptos,
amostras e encommendas, 50
r ~ is por 50 gramrnas ; impressos, 1O réis por 50 grammas.
Correspondencia expressa500 réii> a 2$ por objecto, conforme a distancia, além das
taxas a que estiver sujeita,
conforme a sua natureza, e a
de 500 pela resposta.
Taxa da correspondencia
para ext!')rior, cobrada de accôrdo com os seguintes equivalentes - 25 centesimos de
franco, 160 réis ; 10 centesimos de franco, 80 réis ; 5
centesimos de franco, 40 réis,
e o Correio passará a cobrar
por porte simples de carta
200 réis, assim discriminados:
25 centesimos (taxa), 160 réis;
5 centos imos (sobretaxa),
40 réis.
Premi os de registro, 200
réis por objecto ; dinheiro ou
valores em cartas, além do
porte e premio de registro, 2 %
nas seguintes proporções Até 10$, 200 réis; mais de 10$
a 15$, 300 réis; mais de 15$ a
20$, 400 réis; mais de 20$ a
25$, 500 réis; e assim por dean te, a.ugmentando sempre

....... " ..... .

31.000: 000$000
3.000:000$000

• ••••••••••• p •

...... , ...... .

100:000$000
200:000$000
20;000$000

-
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· 100 réis por 5$ ou fracção.

Encommendas com valor da taxa do porte e do
premio fixo de registro, pa ·
garão mais 3 % do valor, na
proporção seguinte: Até 10$ ,
300 réis ; mais de 10$ a
15$, 450 réis; mais de 15$ a
20$ , 500 réis; mais de 20$ a
25$, 750 réis; mais de 25$ a
30$ , 900 réis; mais de 30$ a
35, ·, 1$050; mais de 35$ a. 40$ ,
1$200 ; e assim por deante,
accrescendo sempre 150 réis
por 5$ ou fracção.
Premias dos vales postaes
- Até 25$ , 300 réis ; a té
800 réis; até 100$ , 1$ ; até 150, ',
11500; até 200$ , 2$ ; até 300. ,
2 500; até 400$ , 3$; até 500$ ,
3 500; até 600$, 4$ ; até 700$.
4$500; até 800$, 5$; até 900$,
5$500; até 1 :000$ , 6$, e assim
por daante, accrescendo 500
réis por 100$ ou fracção desta
quantia
Cheques postn.es - De 1$ a
5$, 100 réis ; de 5$ a 10$,
200 réis; de 10$ a 20$ , 300
réis
A visos de recebimento de
cartas ou de pagamentos de
vales e cheques - 100 réis
cada um.
Cob1•anças - Pela cobrança
de cada titulo ou obrigação:
2 % do valor do documento
da seguinte fórma : Até 25$ ,
500 réis ; de mais de 2"'$ a.
50$, 1 · ; de mais de 50$ a
. 75$, 1$500, e assim por deante,
accrescendo sempre 500 réis
poP 25$, ou fracçã o.
Assignaturas de jornaes 2 º/o sobre a importancia integral da assi gna tura ; 1 °/ º
para transferencia do dinheiro.
Assignaturas de caixas-,
pagas por semestres adeantados - No Districto Federal,
20$; nas administrações e
agencias de l ª classe, 10$ ;
nas outras administrações,
sub-administraçõe:i e agencias
onde houver distribuição domiciliaria, 5$
• .••. ·••••.....
17. Renda dos Telegraphos:
Fixada a tarifa seguinte:
Taxa fixa - 600 réis por grupo ou fracção de 100 palaAl~m

50,,

10.000:000$000

-
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vras, fixado o limite maximo
de 200 palavras por telegramma;
Taxa de percurso - 100 réis
por palavra dentro de um Estado, bem como para a corresponclencia trocada entre estações limitrophes situadas proximo da fronteira dos Estados,
excluindo-se o Districto Federal
do percurso taxado em geral, bem· como o Triangulo
Mineiro do percurso taxado
dos telegrammas de e para os
Estados de Goyaz e Matto
Grosso ; 200 r éis por palavra
dentro de dous e tres Estados
e 300 réis por palavra dentro
de quatro e m ais Estados;
mantido o abatimento de
75 º/o de que gozam os governos estaduaes e a imprensa;
Taxa inter-urbana - Mantida a creada polo decreto
n. 4. 641, de 5 de novembro de
1902;
Taxa urbana - 500 réis por
telegramma até 20 palavras e
200 réis por grupo ou fracção
de 10 palavras excedentes, incluídos na categoria dos telegrammas urbanos os trocados
entre a Capital Federal e as
localidades seguintes: Nitberoy, Fortaleza de Santa Cruz e
ilhas situadas na bahia do Rio
de Janeiro; 600 r éis por teleg ramma até 20 palavras e
600 r éis por grupo ou fracção
de 20 palavras excedentes, trocado na mesma localidade
entre estações da Repartição
Geral dos Telegrapho-; e outras
administrações em trafego
mutuo;
Taxa semaphorica - Mantida de um franco por telegramma, além da taxa do percurso electrico, quando hou·
vcr,e a de 5$ mensaes para a
assignatura de avisos maritimos dentro da zona urbana ;
Taxa radio-telegraphica 6 francos por telegramma até
10 palavras,e 60 centimos por
palavra excedente, comprehendida nessa taxa a da transmissão entre a estação costeira e a estação telegrapbica
á qual se achar aquella directamente ligada, cobrando-se

Papel

- ·76
Onro

tambem a ta.xa do percuí1sà
electri110 ulterior, quando
houver;
Taxa exterior - Mantidas :
a taxa terminal de franco
1,25, a de tra.nsito de 1 tranco, a de 25 centimos para. os
telegrammas da imprensa, a
do art. 20 da lei n. 2. 035, de
29 de dezembro de 1908 e as
e>tabelecidas nos convenios
com as republicas limitrophes,
todas por palavra ;
Taxa.;; diversas- Mantidas:
a de 25$ annuaes por endereço
registrado; a de 500 réis por
copia de telegramma interior
até 30 ou fracção de 30 palavras e a de 50 centimos por
copia de telegramma exterior
n.té 100 ou frn.cç ão de 100
palavras ................... .
18. Renda ela Fazentla de Santa
Cruz e outras ............ .
19. Dita da Casa de Correcção .. .
20. Dita da Imprensa Nacional e
Diario Otficial .... .......•.

21. Dita do Laboratorio Nacion a l
de Analyses .............. .
22. Dita do.3 arsenaes .......... .
23 . Dita da Casa ela Moeda, sendo
gratuita a cunhagem da
moeda de ouro ........... .
24. Dita do Gymnasio Nacional
25 . Dita dos Institutos dos Surdos
Mudos e dos Meninos Cegos
20. Dita do Instituto Nacional de
Musica ................... .
27. Dita das matriculas nos estabelecimentos de instrucção
superior ................. .
28. Dita da Assist :mcia a Alienados .................... .
29. Dita arrecadada nos Consulados .........•............
30. Dita de proprios nacionaes ..
31. Impo.3to de sello .......... . ..
32. Dito de transporte ......... .
38. Dito de 3 1/2 % sobr e o ca·
pital das loter ias federaes
e 5 % sobre as estadoaes ..
34. Dito sobre subsídios e venci mentos, exceptuados os dos
juízes federaes, dos desembargadores da Côrte de
Appellação e dos j uizes de
Direito do Districto Federal,
á razão de 2 % sobre todos
os subsidos e sobre todos
os vencimentos que excederem de 3:000$ annuaes,
ou 250$ mensaes, ficando

600:000$000

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

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

Papel

6.500:000$000
30:000tººº
10: 000', 000
250:000$000

rna:oooiooo

5::000. 000

10:000$000
65:000$000
4:000$000

............
............
............
1.100:000$000
. ...........
10:000$000
............

170:0001°ºº
14.000:000 000
4. 200: ooo. ·ooo

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

1.320:000$000

12: ooo.~ ooo
350:000$000
150:000$000
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35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42 .
43.

44.
45.
46 .
47.
48.
49.
50 .
51.
52.
53.
54.
55.
56 .
57.
58.
59.

isentos do referido imposto
os vencimentos até 3:000$
annuaes, cobrando·se o imposto sobre os que excederem essa importancia apeA
nas sobre o excesso ••...••.
Dito SJbre o consumo de agna
Dito de 2 1/2 % sobre os
dividendos dos titulos de
companhias ou sociedades
anonymas .....••......••..
Dito sobre casas de sports de
ttüalg_ uer especie 1 na Capi·
tal t?erreral. •..•..••.•.•••
Contribuição das companhias
ou emprezas do estradas
Q.e ferro, das companhias de
seguro:;, nacionae> ou es·
trangeiras~
pagando cada
uma 2:400 ·,e outras ..... .
Fóros de terrenos de mario ha ..•................•.
Laudemios ................. ~
Premios do depositos publicos ... ... .............. .
Taxa judiciaria ............. .
Dita. de afer ição de hydro·
metros . . ................ .
Rendas fedcraes do Territorio
elo Acro .................. .
Taxa sobre fumo.; ......•...
Dita sobre bebidas ......... .
Dita sobre phosphoro.:; ....••
Dita sobre o sal. .......... . .
Dita. sobre calçado ......... .
Dita. sobre velas ........... .
Dita sobre perfumarias ..... .
Dita. sobre
especialidades
pharmaceuticas .......... .
Dita sobre vinagre ......... .
Dita sobre conservas ....... .
Dita sobre cartas de jogar ..
Dita sobre chapéos .•........
Dita sobro bengalas ........ .
Dita sobre tec idos ......... .
Dita sobre vinho estrangeiro.
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25:000$000

1. 700:000 000
3.600:000$000

. ..... , .-...

1.500:000$000
6:000$000

106:66B$667

1:034:400$000
20:000$000
40:000$000
30:000$000
120:000$000
6;000$000
10:0001ººº
5.700:000
000
6.600:000. 000
8.500 :000 000
4. 300 : ooo.,;ooo
2.000:000$000
350:000$000
530 : ººº·kººº
700:0001ººº
200:000 ·ooo
l.4CO:OOO 000
200:000 ' 000
l . 700: OQO' OOo
25:000,. 000
11.000:000 ·ooo
4.800:000 000
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60.
6l.
62 .
63 .
64 .

Montepio da marinha ..... .
Dito militar ............... .
Dito dos empregados publicas
Indemnizações .............. .
Juros de capitaes nacionaes.
li5. Ditos dos titulas das Estradas
de Ferro da Bahia e de
Pernambuco •..•......•....
6'3. Remanescente dos premias
de bilhetes de loteria ...•..
67. Imposto de tranam.issão de
propriedade no Districto
Federal ..••.••.... , .....•.

1:000$000
250$000
10:0001ººº
2:000 000
200:000 000

140:000$000
250 :-000$000.
700 : 000$000)
1 . 500: 000$000:
500: ooo..·0001

1:614$'220
30:000$000

... , .... .... .

2.500:000$000

-
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68. Oito de industrias o profissões no Districto Federal..
69. Prod ucto do arrendamento
das areias monaziticas ....
70. Contribuição do Estado de
S. Paulo para pagamento
dos juros, amortização e
respectivas commissões do
emprestimo do~ 3.000.000

Papel

3.500:000$000
150:000$000

2. 533: 996. ·ooo

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL

1. Fundo

de resgate do papel-moeda:
1. Renda proveniente do
arrendamento das
83:333$333
estradas de ferro ...
2. P1'oducto da cobrança
1o: ooo<!l·ooo
da. divida activa .•.
3. Toda e quaesquer ren20:000$000
das eventliaes •....
4. Quota de 5 º/o, ouro, so..bre todos os direitos
de importaçã o para
consun10 .......... . 11.250:000$000
5. Dividendo elas acções
do Ranco do Brazil
pertencentes ao Thesouro ............. .
6. Os saldos que forem
apurados no orça1nento ............•
$
2. Fundo para caixa do resgate
das apoiices das estradas
de ferro encampadas:
Arrendamento das mesmas estradas de ferro ....
160:000$000
3. Fundo de amortização dos
emprestirnos internos:
1. 0 Receita proveniente da
venda de generos e
de propeios nacionaes ............... .
Depositas :
2. 0 Saldo ou excesso entre
o recebimento e as
restituições ........ .
4. FunJo destinado ás obras
de melhoramentos dos
portos, executadas á
custa da União:
Rio de Janeiro ............. .
4.000:0001ººº
Pará ...................... .
1. 000: 000 000
Bahia ...................... .
800:000 ·ooo
Rio Grande do Sul. ........ .
1.000:000$000
Recife ...•........•.......••
890:0001ººº
Maranhão ..••.•.•.•..•.•.•••
70:000 ººº
70;ooo. ·ooo
Ceará ... . .....•.........•••.

420:000$000
600:000$000
2.000:000$000

1.500:000$000

3.000:000$000

40:000$000

3.000:000$000

3.000:000$000
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Rio Grande do Norte .......•
Parahyba .• .. ............•..
Espírito Santo ...•...•......
Paraná .................... .
Santa Ca thaeina ....... .... .
Matto- Grosso ............... .
Alagôas ......•.............

Papel

5:000$000
40:000$000
5 :000 ·ooo
40:000$000
40:000$000
30:000$000
40:000$000

A1-t. 2. 0 E' o Presidente da Republica autorizado:
I. A emittir, como antecipação de receita, no exercício desta
lei, bilhetes do Thesouro até a somma de 30.000:000 , que serão
resgatados até o :fim do mesmo exercício;
II. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no
art. 41 da lei n. 628, de 17 de setembro de 1851 ( !), os dinheiros
provenientes dos cofres de orphãos, do bens de defuntos e ausentes
e do evento, de premios de loterias, de depositos das caixa.s cconomicas e montes de soccorro e dos depositos de outras origens; o;;;
saldos que resultarem do encontro das entradas com as sahidaR
poderão ser applicados ás amortizações dos emprestimos internos
ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exercício;
III. A cobrar do impostá de importação para consumo, 35 ou
50 % , ouro, e 50 ou 65, papel, nos termos do art . 2°, n. 3, lettras a
e b da lei n. l . 452, de 30 de dezcm bro ele 1905 (2).
(1) Lei n. 628, de 17 de setembro de 1851. (Orçam ento da receita e
despeza para o exercício de 1852-1853.)
Art. 41. Nã o ohstante a disposição do artigo antecedente, serão comprehendidas no orçamento as r eferidas rubricas com a avaliação da renda
que puderem produzir, mas em capilulo especial debaixo do titulo ·
D eposi tos diversos.
Da mesma fórma serão contempladas nos balanços com sua d es peza
propria; e o saldo que houver sido empregado na despeza geral do
Estado será representado entl'e as mais r endas d ebaixo elo ·titulo unico
e especial - R eceita de depositos.
S i os pag amentos r eclamado dura nte um exercício excederem as
entradas , o excesso será pago com a r enda ordinaria e contempl ado na
r esp ectiva rubrica do balanço.
O artigo antecedente (40) é a ssim concebido:
«Não serão contem plados como renda ordinal'ia elo Estado os dinhe iros provenie ntes das seguintes orig ' ns - a usentes, empr cstimos elos
cofres dos orphãos , rem an es centes dos premios ele loteria s e outros
quaesquer depositos - nem vo·tada so m ma algL1ma par a pagamento d e
taes dinheiros, conservando-se, p orém, nas leis do orça mento as rubri cas
respectiva , mas sem quantias d fl nidas .
·
(2) Lei n. i.452, d e 30 de dezembro de 1P05 . (Orç amento da r eceita
para o exercicio de 1905.)
Art 2. 0 E' o Presidente ela Republica autorizado:

.. .. iii." A. ·d~i;1:~~:~ i~i>~~t~ "ci~ ·i~p~;:t~Çã~· i>~~·~· ~~:;;~~~:. à~·~~~ô1:à~· ~~~

as l ei s vigentes , da seguinte fórma:
a) 50 º/o em papel e 50 °/o em ouro sobre as mercador ias constantes
dos ns . 1, 9, 23, 24 (excepto arminho, cast or, l ontr a e semelhantes, marroquins, camul'ças e pellicas), 30, 41, 52, 53 (exceplo pre un tos, paios,
chou1·iços, salame > e mortadell as), 60, 63, 69 91, 93, 98, 99, 100, 10~, 104,
106, 10'J, 115, 123 (excepto azeit e ou ol eo ele oliveir a ou d oce) . 124 (que
pa ~ arão as taxas da tarifa), 137, 159 , 172 . 178 (com r ela çã o aos acidos
muria tico, nítrico e sulfurico impuros), 179 (excep to as aguas nalur a e~
ele uso therapeutico), 196, 2 "4, 213 (sómente qua nto ao chlorur e to d e so dio),
227, 228, 259, 279, 280 , 326, 330, 410 (excepto palhas do Chile, da Italia e
semelhante ', proprias para chapéos, e tecidos semelhantes), 437, 465, 468,
469 (ceroulas , camisas , collarinhos e punhos de al g-odão), 470, 472, 473,
474 (excepto belbules, helbutipas, bomhaúnas e vcllu.dos), 488 (ex.capto

-80A quota de 5%, ouro, da totalidade dos direitos de importação
para consumo será deatinada ao fundo de garantia, a de 20 % ás
despezas em ouro e o excedente será convertido etn p'.l.pel para
attender ás despezas desta especie.
Os 50 % ouro, serão cobrados emquanto o cambio s G mantiver
acima de 15 d. por 1$, por 30 dias consecutivos, a, do mesmo modo,
só deixarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo p1'azo, elle se
mantiver abaixo de 15 d. Para o ef!eito desta dispasição tomarse-ha a média da taxa cambial durante 30 dias.
Si o cambio baixar a 15 d. ou meDos, cobrar-se-hão do imposto
de importação sobre as merca.dorías de qne trata a Iettra a 65%
em papel e 35 º/o cm ouro;
IV. A cobrar p :1ra o fundo destina.d) ás obras de melhora•
mentos dos portos, executados á custa. da- Unlã.o:
l 0 , a taxa até 2 % , ouro, sobre o valor official d.a importação
do porto do Rio de Janeiro e das Affan.clega.s do Pará, Recife, Bahia
e Rio Gramle do Sul, Marc:tnhão, Ceará, Rio GNrrde do Norte, Parabyba, EsJ)iríto Santd, Paraná, Santa Gatharirra, Matto Grosso e
Alagôas,exeeptuadas as mercadorüts de que trata o n. 2 do art. 1°;
2°, a t axa de um a cinco réis por kilogramma de mercadorias
que forem carregadas ou descarr0gadas segundo seu valor, destino
ou procedencra dos ou tros portos.
Par,ig rapho unic.J . Para accelerar a execução das obras refel'idas porl e rá o Presidente da Republica acceit:i.r donativos ou mesmo auxrHo a titulo oneroso, of!ereciclos pelos Estados, municípios
ou associaçõe.; intere-ss"cdas no m':•lhoramento, comtanto que os encargos r,'sultante.s de taes trnxilios não excedam do producto
da taxa indicada ;
V. App.lica.r E> fundo de resgate dO' papel moeda ent _ ouro, á
medida que as circumstancias o acons-elharem,. de accôrcto com o
art. 90., § 2, da: Jei n. 1.575, de 6 de dezembro de I90ô (3) ;
alpacas, damascos, mei:inós, cachemi!ra.5 , g orgorões, risca dos ~o-ya1, s-etim
d a China . tonquim, :i:iss) ou veíl udo d e l ã e t ecidos semelhantes não
cfa5sificadosl, 517, 53{, 538 (sómente quanto ae brim cr egoeUa}, 5·F , 562 (eeroul ás , camisas , col1arínhos e punhos ele ltnn.o.). 500 , Wl2 (e:x_cap~o papel
para escrever ou para dese nho , de qual 1uer qualidade, br..inco ou de cores;
pape1 para impressã e ou typogJ·aphia ;. papel · d e seda, aranco ou· de
cor e,,, para copiar c arEas e sem co1la , e olea do, e arboniz~vlo, e-rienf;al,
de arroz, ela China, vegeta l e semelhantes ; pap el com lhama de ouro ou
prata falsos para flores; massa ele qualquer qualidade para fabricação
d e p apel), 610, 620, 625, 641-, 6li2 , 703', 732, 14~, 75'.E, 157, 80Õ' fcauos ele
estrad as de forro e pe rt eDces) ei 1 ..Q60 da tarifa das Alfande 0o-a-s, a que se
r efer e o elect•eto n. 3 .611.7, de 19 de ma-r ço ele 1900.;
b) 65 °/o; paP'el ~ e 35 °/rr, ouro, sobre as dem ais mereãdor.ias n ã o mell'.cionadas n.a lettra allcteeede:ate.
A _9JUota de 5 °/o·, cobrada. em ou uo , d a· f;otalidade tl~ dire.iltôs_de im~
portaçao para consumo, será des tinada: ae fiulilo(to d.e gailla>nti>a ;, a de .20 o/ro
~s clespeza s em ouro e.º excedenteJOerá convertido em papel para attencler
as ães pell'as dessa! espec:i.e.
Os 50 º/o , ouro , serão cobr ados e mqua nto o cambio se·m a·ntiv·eJ:· acima
de 15 d. por 1 por 30 cl'ias c-onsec'?ftLves e> úo· nr·esmo m'O clo só debrnrão
d e sei· coh11ados- dep :>i<s que, fttllO' mesmo· p'l·azo, elle se mantiver a: baix;>
d e 15 d. P'a>Fai o effeífo deso!:a dispos[c;ã·O' tom a'r- s J-&a a média ela "taxa
ca m bial durante 30 dias.
Si o camb:to baj,x,a,i> a 1.5 El. ou menes, c©braF-se-hão cLe impesto de
im~o-daç ã-0 sobr'e. as mwcacloria s de rrue ·tr a·ta a. 1e tbr a a 6fi· o/ 0 em papel
e 3-, 0 / 0 em o ruo,.
(3) Lei n. 1575, ele 6 de dezembro d e 1906 - Crea! a Caixa de Conversão
e d á outr as providenciias.
A.rt. 9.° Ficam transferidos p ar a a Caixa d e Conversão os fundos d e
r esgate e de g arantia do papel-m•Jeda, instituielos p e1a lei n. 581, de 20
d e junho ele 1"899.
0

2. 0• d

fu~d~· d~ g~1'á·~ti~ t;.mb 3~ s~rá ·cle ~ti~a:f~~ a~ r~sg~te ·de·pa:
s:endo este .pe rmw~dto. pel·os bilhe-bes que a Caixa de Conversão
em1ttrr, co-rresvondellltes ao dJ..to tunelo, de acé&rdo com o are. 10 desta l ei.
'
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--- 81 VI. A activar, reduzindo o praw para a cobrança amigavel, a
cobrança da divida activa, adoptando para isso as medidas que
julgar convenientes, tomando as providencias para que não continuem accumulando-se sem arrecadação sommas enormes e no sentido de que o ultimo conhecimento de qualquer imposto represente
a quitação geral dessa mesma contt·ibuição.
ParagPapho unico. Nas dividas prove-nientes de multas, impostos e outras contribuições> a cobr<rnça amigavel se deve fazer
pela seg uinte fórma:
a) para multa'!! e impostos não lançados, dentro de 30 dias;
b) para os impostôs lançado; ;
1°, os de rcsponsabilida•le pessoal:
a) si pagos em duas ou mais prestaçõo<1, a cobrança amiga.vol
só terá logar até o vencimento de outras prestações ;
b) si em uma só prestação, dentro ele 60 dias;
2°, para os impostos d.e garantia real, a cobrança. amigavel
se fará até 3l de março de cada anno, isto é, até ao encerramento
do exercicio a que corresponder a divida.
Para os impostos lançados de responsabilida.de individual,
cujo pagamento não S l! realizar no prazo determinado no regulamento e se houver de promover a domicilio a cobrança ou fôr satisfeita fóra do respectivo prazo, a. multa. serêl., em vez de 10 % ,
20 % , que se elevará a 30 % , no caso de ser j 11d icialmente arrecadada.
As dividas r-emettidas pelas estações fiscaes arrecadadoras ás
Delegacias e á Directoria do Contencioso para a cobrança oxecnti va,
serão, dentro do prazo mn.ximo de 15 dias, enviadas a.o juizo competente, devendo os procuradores fiscaes promover a immediata
cobrança executiva ;
VII. .í\. consolidar a legisla.ção sobre r endas internas e tn1tras·
contribuições, do modo a orientar a cobrança. e a fiscalização, reunindo os respectivos regulamc :1tos, pr<.d ieas. llouirinas e inteJ.?pretações fundadas em ordens e decisões do Tbesouro, podendo reformar qualquer reg ulamento no sentido do harm onizai-o com as
leis em -vigor ;
VIII. A rever a Consolidação das Leis d :l.s- Alfandegas, harmonizando as suas disposições com o novo regímen, incorporando· as
decisões firmadas em assumptos aduaneiros· e inclui•ndo disposiçõe~
esparsas em varias leis e regulamentos. Os actos expedidos em virt ude desta autorização e do numero anterior serão subrnettidos
á apprnvação do Congresso Nacional, independente da sua immediata execução, que o Presidente da· Republica poderá ordenar;
IX. . A modificar a taxa dos direitos de importação, até mesmo
dar entr..1da, livre de direitos, durante o prazo que julgar necessario, pn.ra os artigos de procedencia e;irangeira que possam competir com os similares produzidos no paiz p elos tn(!sts;
X. A conceder fral'lquia postal:
a) aos jornaes, revistas e publicações de caracter agrícola,
industrial o commercial e boletins officiaes publicados pelos governos dos Estados e no Districto Federal, desde que tenham distribuição g,ratnita, assim como á correspondencia e remessa. tle sementes
distrrbufdas gratuitamente pela Sociedade Nacional de Agricultura
e pehts sociedades congeneres dos Estados ;
b) a.os livros impressos, de qualquer natureza, remettidos para
as ml!Jli'~becas p11blicas da União, dos I:<:stados e dos Muntcipios, a
correspontlencia e publicações do Instituto de Protecção e Assistencia á. Iafancia do Rio de Janeiro, do Instituto Historico e Geograp"hi-co Brazi'leiro, bem assim as publieações de disl.ribuição gratuita;
da;s- figas contra a tub0'1'.!culose desta Capital, Bahia, Pernambuco- e
Rio ele Janeiro, e das associações e sanatorios de S.. ·Paufo.

82 -XI. A conceder isenção de direitos aduaneiros:
l.º Aos instrumentos ue lavoura o machinismos destinados ao
fabrico e beneficio do> pro:Juct0s agrícolas e da borracha, assim
c omo aos a-pparelhos para o fabrico de lacticínios , directamente
importados pelos agricultores ou respectivas emprezas, e aos machinismos e apparelhos .para a montage m de x'1rqueadas, para o
fabrico de adubos, de cellulos::i e papel de bagaço de cu.nua. de
a ssucar, bem assim ao > productos chimicos para. a sua fabricação,
pagando 5% de expedie nte;
2. 0 A's drogas e aos utensílios que forem importados para u so
das associações ou ligas contra a tuberculose, do Instituto de P1'0tecção e Assistencia á Infa.ncia do Rio de Janeiro e do Dispensario
de S. Vicente de P a ulo desta Capital;
3. 0 A'H sementes e aos exemplares de plantas vivas, de reproductorcs fin os de gado vaccum, cav allar, muar, lanigero e suino ;
4. 0 Aos ovulos do bicho da seda e aos enxames de abelhas do
raça e ao seu acondicionamento, bem como aos apparelhos para.
a picultura e ao vasilhame apropriado ao acondicionamento dos
respectivos productos, quando importados por profissionaes ;
5. 0 Ao material importado para a construcção de engenllos
centraes, assim como para a coostrucção e prolongamento de estradas de ferro e obras de portos, por concessão a particulares, pagando 5°/ 0 da taxa do expediente, bem assim ao material desti·
nado á navegJ.ção de rios, importado por emprezas de exploração
agricola ou industrial ;
6. 0 A's folhas estampadas e aos accesssorios para a fabric ação
de latas p ar:l. m anteiga, banha e toucinho, qua ndo dírectamente
importados pelos productores destes artigos, que pagarão 5 °/ º de
expediente;
7. 0 Ao material importado por indi viduos ou cm prezas qu .; se
propuzerem a fazer in stallação de fabrica de conserva de peixe,
mariscos, legumes e fructas, e a reali zar a cultura racional e economica do café, cacá o, fumo, a lgodão, canna de assucar, arroz, cevada, alfafa, trigo e fibras textis, animaes e vegetaes, e a proceder
ao seu beneficiamento em installações centraes, convenientemente
montadas, promovendo tambem o Presidente da Republ ica, junto
ás estradas de ferr o fedentes e ás companhias de navegação subvencionadas ou de qualquer outra fórrna auxiliadas pelo Estado,
uma reducção razoavel nas tarifas de transporte para os productos
beneficiados nesses estabelecimentos;
8. 0 A quaesquor m acllinismos e instrumentos importados pelos
Estados, municípios e particulares, que se destinem ás suas fabricas
de sericicultura, de3de que empreguem na fiação e tecelagem uni·
camente casulos de p roducção nacional;
9. A' r equisiçã o dos governos dos Estados, dosmunicipios e do
Districto Foderwl, pag ando 5 °/o de expediente, ao material importado para ser app licado pelos mesmos em suas obras, feitas por
a dministração ou contracto e que tenham por fim o saneamento,
embellezamento, abastecimento de agua; ao material metallico
para r êde de exgottos; ao material para calçamento, inclusive britadores, motores respectivos e rolos ou compressadores para macadamização, melhoramentos e conservaçã.o de baeras e portos, construccão de fornos para indneração uo lixo , pon tes, illuminação,
estradas de ferro e vi ação electrica, inclusive o que se destinar ao
desenvolvimento de força para estes fins; ao clesLinado a laboratorios de analy es; ao material para colonias col'reccionaes e casas de
])risão com trabalho; aos animaes e m i:l.terial destinados aos corpos
de p olicia e de bom beiros ; ao mobiliario escolar importado pelos
governos estaduaes ou municipaes, o qual terá p ela<> Alfandegas
transito livre de direitos, isentos de quae :;quer despezas, inclusive
capatazias, armazenagens ou quaesquer outras contribuições, salvo
a taxa de expediente que é reduzida a 1 % ; ao material necessario
á praticag-em de portos e á desobstrucção de baixios e canaes .
0
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A mesma isenção e para os mesmos fins poderá ser concedida
pelo Governo da União para serviço:;i de sua competencia ;
10. Aos canos e a todo material cera mico necessario para serviço
de exgotto nos Estados ela Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco,
Santa Catharina, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, MattoGrosso, Parahyba e Rio Grande do Norte, na cidade de Nitheroy, no
Estado elo Rio de Jan eiro, e na c:Lpital do Estado do Espirito Santo .
11. A's machinas de el evação de agua, de qualquer systema,
comprehendido o respectivo motor ; aos cataventos, poços tubulares, bombas, cnc ma.mc:intos e mais accessorios destinados ao u.bastecimento de agua 003 diversos mnoicipios do Estado do Ceará e
nos que fvrem fla.gellados pela secca, e que forem imp ort~dos pelas
r espectivas camaras com o fim de entr egai-os á servidão publica ;
ig u al favor será concedido á pessoa que os importar por sua conta
o para seu uso, nos referidos Estados.
A dispensa dos direitos, nes.3es casos, incluindo o de expediente, será solicitafüt ao ministro da Fazenda pelos intendentes
municipaes;
12. Aos motore.3, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas e
qnae :;quer utensilios que utilizem como comb ustível o alcool puro,
carburetado ou desnaturado, pagando 10 % de expediente ;
13. Ao·3 animaes destinados aos jardins zoologicos e aos que
forom impJrt;:idos p;:ira exllibições zoologicas e scientificas.
Paragrapho uoico. Os animaes de que trata est e numero, uma
vez mortos, serão entregues aos museus das respectivas ciecumcripções ;
14. Ao.3 objectos importados pelos governos do3 Estados para
as colonicts indígenas e civilização elo.:; índios;
15. Aos apparclhos, macbinas e instrumento.3 agricolas destinados ás fazendas e aos campos de experimentação estabelecidos
pelos Esta.dos ;
16. Aos pratinhos de betume destinados a alvos vol<tntes ou
espheras do vidro para o mesmo fim, importados pelos clubs de tiro
ao alvo, bem como aos c;:irtuchos carregados, de.>tinados ao referido
sporl, p _\.g<mdo a.pen;:is 2 % de exped_iente ;
17. As quartohs e os barris du tocl;:i especie, novos e desmoahdos, destinados ao acondicionamento de vinho nacional, que forem
importados por syndicatos agrícolas ou outros productores e por
xarqueadores para o acondiciouamento de sebo ou graxa, pagarão
sómente 5 % de direitos de expediente, sendo o despacho autorizado pelo inspector da Alfandega ou administrador da Mesa ele
Rendas;
18. Aos machinismos e accessorios destinados ao estabelecim ento de fabricas ele ferro esmaltado e cimento;
·
19. Ao material importado por indivíduos ou associações que
se proponham a construir, nesta Capital e nas cidades de população
superior a 50.000 habitantes, casas bygienicas p:i.ra proletarios,
contanto que se obriguem os ditos indi viduos e associações, por
contracto, que assignarão no Thes::mro Nacional, a alugar tacs
habitações por preços modicas, segundo condições e t;:ibellas que o
Governo fixará, exercendo a devida fiscalização em todas as phases
dessa concessão.
Essa concessão só se t01'nar;:t e.lfectiva nos municípios que con·
cederem i5enção de imposto predial por 10 annos;
20. Ao material que os Clubs Militar e Naval impo1'tarem, destinado á construcção elos respectivos edificios na Avenida Central ;
21. Ao material importcido pela Escola de Engenharia de
Porto Alegre para a construcção do edificio do Gymnasio que
mantem;
22. Ao material e objectos destinados á installação dos boteis
a que se refere o decreto legislativo do Districto Federal n. l .160,
de 23 de dezembro de 1907, podendo estender o mesmo favor a
estabelecimentos da mesma n atureza que se fundem nos Estados e
go zem de iguaes favores estacluaes e munici·p aes. O plano dos
6

84boteis deve tambem ser submettido á approvação do Governo
fflderal, que poderá desaprop1·ü11' os terrenos necessarios de accôrdo
com os decretos ns . 6.264, de 13 de dezembro do 1906 (4), e 1.021, de
26 de ago.> to de l 90J (5), e vender os mesmos terrenos, a prazo ou
não, a quem so propuzer construir o primeiro hotel na Capital
Federal;
23. Aos mannores destinados ao monumento commemorativo
do quarto cfütenario do descobrimento do I3razil, erigido em Nithoroy pelos padres Salesianos ;
24. Aos pulveriza.dores e enx:ofradores o ao enxofre em pó, ao
sulfato de cobre e aos preparados de sáes de cobre, quando destinados á viticultura e im portados por viticultores ou syndicatos
agrícolas;
25 . A's machinas· destinadas ao supprimento de agua para
irrigações e outros misteres da lavoura, que não tenllam cylindro,
embolo, ala.v:tnca, polia e que por isso não pos.>am ser equiparados ás bombas <:Í mão, aspirantes-calcantes, devendo, porém,
pagar 5 % de expediente ;
26. O material im portado pela Camara Municipal de S. Paulo,
para as obras do Theatro Munic ipal, pagará somente em papel os
direitos de expediente de 5 º/o, sendo o despacho autorizado pelo
inspecto1· da Alfandega.
XII. A regular as isenções de direitos, introduzindo as medidas
que forem n ecessarias para acautelar os in teresses da. Fazenda
Publica, e no sentido <le pôr em execução o art. 12 da lei n. 1.144,
de 30 de dezembro de l 903 (6) e o art. 8° do decrnto n. 947 A, de 4
de novembro de 1890 (7) ;
Xlll. A a.d.optar par<L a borracha exp;:ir b.da do Acre uma tarifa movel, baseada no preço do pro:lucto o em que o direito actnal
·p ossa ser r eduzido att~ 1'l º/o em favor elos prou11ctores que se
constituirem em syndicato, na fórma da lei n. 979, de 6 de janeiro
de 1903 (8);
(4) Decreto n. 6264, de 13 de dezembro de 1906 :- (Approva as plantas
para o prol ongamento da Avenida Beira-Mar até a nova rua parallela á
Avenida Central e declara des a propl'iaelos, na fórma da l egislaç ão em vigor,
os predios 11ella com prehonclidos e que são os de n s. 39 a 59 (nunieração
impa1•) da ru a de Santa Luz ia) .
(5) D ecreto n. 1021? de 26 d_~ ag osto ~e 1~03 - (Manda app l icar a to elas
as obras de competencia da Umao e do D1str1cto Federal o d ecreto n. 816,
de :1.0 d e julho de 1855 , com algum as alterações).
O Decreto citado dispõe sobre o process o para a desapropriação de
predios e ·terrenos e sobre as re g ras para indemnisação elo s proprietarios.
(6) Lei n. 114-1, de 30 d e d eze mbro de 1903 - (Orçamen-to da re ceita
para o exe rci cio de 1904) :
.
.
Ar t, 12. N os contractos ele rorn ec1men to que o GoYerno tiver ele c elebr ar na vi ge ncia desta l ei, !ica-lhe vedado incluir a cla usul a el e isenção
da direitos adua neiro.s para ~na t eria~ imp ortado e nem lhe será perrn ittido
despachar, com essa immumclacle, ainda qu 3 e m seu nome, esse material.
(7) Decreto n. 947 A, de 4 ele novembro ele 1890 - (Reg ula e fiscalisa as
concessões d e isen çã o ele dir e itos d e importação ou consumo) :
Art. 8. 0 Sejam quaes forem os tel'm os das leis, decr etos ou con'tractos
que estabeleçam ou autorizem is ençõ es ele dire i tos de importação ou consumo e d e cxpeclienle, taes isenções em carn algum poderão compreh ende1· :
1. o Os g c ncros. m e rcador ia s e objectos que tivere m similares manufacturndo s de producção nacional, elos quaes h ouver fabricas montadas
na R epublica, a bastecendo os mercados em quantida lcs sufficientes para
o consumo, d e moclo a serem taes generos facilmente encontrados dentro
do paiz ;
2. 0 As matet•ias pl"imas que e~ tiverem nas m esmas condições.
(8) Lei n. 979, de 6 ele janeiro de 1903 -(Faculta aos profissionaes da
agricultura e industrias r uraes a organisação ele syndicatos para ~lefesa
de seus interesses).

85 XIV. A não admittir a despacho nas. Alfandegas os cognacs e
armagnacs que contiverem mais de cinco grammas de impurezas
toxicas (etheres da serie graxa, furfurol, a lcools superiores, etc.) ,
de que trata o art. 11 da lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898 (9),
por 1.000 grammas de alcooJ a 100 gráos, ou duas grammas e 50
centigramma::; por 1.000 grammas de alcool a 50 gráos;
XV. A desmonetizar as moedas de prata elo antigo cunho, do
valor de ·500, 1$ e 2$, substituindo-as por moeda do novo cunho,
podendo fixar os prazos dentro dos quaes se deverá operar a
13ubstituição ;
XVI. A rever a Tarifa das Alfandegas pela fórma que julgar
conveniente, submettendo a revis ão feita á approvação do Congresso Nacional;
XVII. A modificar o regulamento para a fiscalização e cobrança
do impo.3to de transporte, especialmente no que se refere á letra b
do art. 3° e no sentido de tornar o imposto de transporte mais
equitativo e proporcional ao pr<.'ç o das passagens ;
XVIII. A expedir novo regulamento para a cobrança do consumo de agua fornecida aos predios da Capital Federal, D.canelo as
respectivas taxas dentro dos limites estipulados no art. 1°, § 4°,
da lei n. 2.639, do 22 de setembro de 1875 (10) e § 1° do art. 7°, da
lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897 (ll), de modo que não sejam
augmentadas as taxas actualmente cobradas.
XIX. A entrar em accôrdo:
a) com os governos das Republicas do Uruguay e do Paraguay
no sentido de liquidar os r esp ,ctivos debitos para com o Brazil;
(9) Lei n. 559, de 31 d o dez embro ele 1898 - (Orçamento da receita
para o exercicio de 1899) :
Art. 11. S erão condemnados , por nocivos á saude, os cognacs,
whiskys, rhums, genebras e outras bebidas alcoolicas imp ortadas, natul'aes ou de imitação, que contiverem ruais de tres g rammas (cifra g lobal)
d e impurez a s v enenosas, aldehJclos, ethercs da serie g raxa, furfurol, alcools
s uperiores, acido ace tico, etc . ) por 1.000 grammas de alcool a 100°, ou
uma gramma e 50 centigra mmas das mesmas por 1.000 g rammas ele
alcool a 50° .
(10) Lei n. 2639, ele 22 de s e-t embro de 1875- (Autoriza o Go \•erno a
d espender até á quantia de 19 . 000:000$ com as d esapropriaçõas e obras
n ccessarias ao abastecimento cl'agua á capital do Im peri o) :
Art . 1. 0 E' autorizado o Governo a despender a qua nt ia de •.....•.
19 .000: 000$ com as desapropriações e obras n ecessarias ao abastecimento
d'ag ua á capital do Imperio, observadas as segui nt es condições :
.
.
..
§ 4.º As r eferidas taxas ( estab e l~cidcts pa1·a o supp1·irnento d'agua ás
casas de habitação e edificios de qitalquer nat•4re::;a ) terão por base o
val or l ocativo dos preclios, serão addiccionada; á decim9. ueban a e g raduadas até o ma xi mo de 120 annuae>, devendo decrescer logo q u e produzam juro superior a 6 º/o e mais 1 ° /o sobre o capital ainda n ão a mor~
tizado.
( 1.1) L ei n . 489, ele 15 de dezembro de 1897 - (Orçamento da receita
para o ex ercício d~ 1898):
Art. 7 .o Para o pagamento elo consumo d'agua desta capital serão
os predio.> urbanos divididos em dua s classe;;: Predios de f :i. c la sse são
os de alugltel s up erior il. 2 : 400$ annuaes e os de 2ª classe aquelles cujo
alug uel não exceda aque lla quaulia.
Os predios ele i " classe pagarão a t axa annual d e 54$ e os ele 2" pagarão a de 3ô$000 .
§ f.o Os esta h e l ecimen tos de e ducação, os do heueíicencia e re.;;pectivos bospitaes, a<; cono-rog a ções civis ou re ligiosas o casas d e saude
que uc tualmen t e n ão gozam de isenção da taxa acim.a, hem assim a s estalagens, pa g a rão , segundo o co nsumo verificado por hyclrometro, á r a zão do 100 r éis por melro cubico; as casas tle banhos , a ;; cocheiras e
qua esquoe estabelecimentos em qu e o consumo s oja provenie nte d e uso
industrial pagar.ão , pelo mesmo · modo, á razão de 15'0 r éis · por metro
cubico.
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b) com os governos dos E-;;tados productore::: de areias monazíticas, afim de regularizae a sua. ox o loeação e o seu comínercio;
XX. A reform ar a tab3lla dos emolumentos consulares approvada pelo decreto n. 2.833, do 14 de m a rço çle 1$98 ;
XXI. A elfectuar nas estea,das de ferro federaes o ti'ansporte
gratuito da moeda de cobre destinada a ser recotliida, desde que
seja remettida a uma r e partição fiscal federal;
XXI[. A abrir os creditos necessarios para dar execução ao
art. 5° da lei n. 265, de 24 ele dezembro de 1894 (1 2).
Art. 3. 0 E' concedida plena isenção de direitos, inc1usive os de
expediente e qua esquer outras. t~xas de qualquer especie, ao gado
de cria, vaccum, cav cdlar, asm1no, ovelbum e caprino.
Paragrapho uni.::o . Fica o P!'esideute da Republica autorizado
a fixar a porcentag.>.rn de reproductores qu e deve conter cada
grupo de gado de cria impor·tado.
Art. 4.º Continúa em vigor a isenção de direitos aduaneiros.
de que trata o n. 6 da rubrica XIH do a rt. 3° da lei n. 1. 6 16, de 30
de dezembro de 1906 (13), r e ferente aos clubs de regatas.
Art. 5 . 0 São aut0rizada,s as m esas de rendas federaes da fronteirn a despachar objectos conduzidos por passageiros em suas bagagens, os quaes, não p od endo ser considerados de commercio e
estando dispensados d e factura consular, são sujeitos a direitos,
desde que o valor dos m esmos não excédíl. de 3.20$, sendo, si exceder,
remettidos á alfandega mais proxima.
Art. 6 . ° Continlia e m vigor o art. 3° da lei n. 1. 452, de 30 de
dezembro de 1905 (14), assim modificado:
( i2) Lei n. 265, d e 24 d e d ezembro ele 18)4 - (O rç ame nto da re ce ila
para o exel'cicio d e 1895):
Art. 5.o O Governo el a União continuará a arrecadar os ünpostos elo
transmissão de pr opried ade e de industri as e prol1ssões no Districto Federal para com e lle.> fazer fac e ás d esp ez a -> com os ser vi ços d a municipalidade actualmente a cargo da União e com a m et ade das desp ezas C[Ue
por lei com pet em á mesma municipalidade.
·
Findo o exercicio, o T h.esour o liq uidar á as contas d estes s erviço s e
entr ega r á o saldo , si houver , á Municipalidade do Dist ricto Federal,
ou r ece b er á d ella a ·differ en ça entre a arrecadação e o total das d espezas
fei·ta s .
( i3) L e i n. 1616, do 30 de de zembro ele 1906 - (O rç a m ento d a rec eita
para o exe rcício ele 1907):
Art. 3. 0 E' o P res ident e ela Republi ca autori zado:

.
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A conceder isen ção d e direitos aduaneiros :

6.~ Â ' s ~mba r.cagõe~ d~ r ~m~ ~ v~la· el ~sti~aclas ·ex~lu;iv;me nt~ ao
0

sport n a uti co, com bancos movediços e seus acce>sorios, remos, velas ,
fo rque t as, croques, braçadeiras, mastros, macas , cannas de leme, g u a rdapatrões, fios de b a r cas p ara ad l'iças e cs co tas, impod a d os clirec t amente
p el os clubs de r egatas.
(14) L ei n. 1452, de 30 ele d ezemb1·0 ele 1905 - (Orçam ento d a receita
para o exe r ci cio ele 1906) :
_Art. 3 . 0 P aga r ~o s ó~e nt e 5° /o acl vcilorem ele impostos d e importaçao: 1°, l ocomove 1s ag nc ol as; 20, valvula~ de b orracha p a ra bomba ele
a r e p a r a outras rnachinas ele qualquer fó rm a ou Ceitio ; 3º, t elas de al'ame
el e co b 1·e ou l atão, co n es ele pap el ão ou couro par a turbinas e peças co mponn etes ele baterias de d i lfo são ; 4º, escovas ele a rame, ferro ou l a tão,
ou r aspadeiras pal'a limp eza el e tubos; 5º, rnanometros para indicar
pr essão de v ap or e d e vacuo , indi cadores d e temperatura; 6º, tub os d e
cobre, fer ro o u l at ão para calde ira e para apparelhos ele concentração e
evapor ação ; 7 0, moinhos p a r a q u e brar e pulverisar assuc a r; 8>, crivos
e se us s uppo r t es e travess ões para fo rnalhas ; 90, tachos, moendas e en grena ge n s com os s eu s accessorios; 10, appa1·elhos d e mo vime nto ou transmissão, comp r eh e nclendo p olia s , e ixos , mancaes, luva s, chavetas, anneis
e colla res ele susp en ção ; 11, trilhos com todos os seu s accessorios, grampos, cha p a s d e juncção, parafusos, desvios, co ntra-trilhos , . c ruzam e nto,
ou cora ções , agulhas para desvios e apparelhos p ar a manobrai-os ; 12, loco-

-87. Pagarão sómente 2 º/o de expodiente, além dos a1'tigos meneio
nadas no art. 2°, § 83, das-Preliminares da Tarifa (15), o fio (arame)
liso, galvanizado ou não, ns. 7, 8 e 9, p a.ra cercas, e n. 14 p:tra enfardar algodão, forrag ens e outros productos agrícolas, fio proprio
para empa de videiras, mais os seguintes:
1°, locomotiv as a grícolas; 2° , valvulas de borracha para bomba
de ar e para oukas machinas de qualquer fórma ou feitio; 3°, téla
de arame, de cobre ou de latão, cones de papelão ou de co uro para
turbinas e peças componentes de baterias de diffusão; 4°, escovas
de aramo, forro ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos ;
5°, mano metros par t indicar pressão de vapor e de vacuo, in rli cadores de temp 2raturas; 6°, tubos de cobre, ferro ou latão, para caldeirn e para apparnlilos de concentração o evapora çã o; 7°, moinbos
para quebrar e pnlverizat• assucar; 8°, crivos e seus supportes e
travessã o para rornaJhas ; 9°, taxas, moendas e engrenagem com
o.;; s eu .> acce -sorios; 10, apparelhos de movim :mto ou transmissão,
comprehendondo p olias, eixos, manca es, luvas, chavetas, auneis o
collarcs de suspensão; 11, t rilhos com todos os seus accessorios ,
grampos, chapas de juncção, parafusos, desvios, contratrilltos, cruzament:-s ou cornções, agulhas para desvios e apparelhos de manobr a i-os ; 12, locom1>tivas e VcLgões com sous a ccessorios;l3, alambiques e columnas distilatorias com seus ac cessorios; l4, fôrmas e
passadeiras, crystalizadores parn purgar e rêfinar assucar e calespecial para fabricaçi'Lo; L'i, bomba,s de fe1'r o on ouLro m cbl para
qualquer liquido 0 1t ma5sa, ou ab.tstecimento de agua quente ou
fria ; 16, vidro::; e tubos de vidro para apparelhos d o evaporação e
concentração, p . 1,ra indica.Lares de ni vol de agua OLl de outro li quido
deatro dos a1)parelhos ou c.Llcleiras; 17, aramo farpado e o valado
sendo este ultimo das s 2g nint e .~ dimen ções 18 X 16 o 19 x 17, inclusivo gram pos, m oirões do ferro ou aço para cercas e os respectivos esticadores; 18, os de30atura ntes o carburetantes de alcooJ; 19,
os toneis de ferro, estanhados, para o transporte de alcool; e os
aparelhos destinad o~: ás applicações industriacs do alcool; 20, prnm otivas e vagõ es com seus acces .;orios ; 13 , a lambiques e co l um n as
<list1llator1as com seus accessorios; 14 , fôrmas e pa ssadei r as, crystalizadores p a ra purgar e refina r as u ca r e cal especial para fabric ação; 15 ,
bombas de fe rro ou outr o m eta l p a ra qualquerli c[uiclo ou ma <sa, ou abaste cim ento d e agua quente ou fria ; 16 , vidros e tubos ele vi ·lro p ara. a ppar el hos de evap or ação e concentração, para indicadores d e niv el d e a g ua
ou oulro li c[niclo dentro d os a ppare lhos ou caldei r a > ; 17, a ram e fo rp aclo
e o ovalado, s ~ nclo es te ultimo d as seg uint es rlim e nsões : 18X l6o 19X 17,
in clusi ve moir ões ele fe t•ro ou aço par a cercas e os r es pe t:t i vos esticaclor .:> s;
18, os d esna turantes e c arburetan tes elo alcool ; 19, os t one is de ferro,
es tanh a do >, para o transporte de alc ool, e os app a relhos d es tin ados ás
applicações industria es d o a l co ol; 20, ferr a mentas , e nxadas e foices destin ad as á lavo ura; quando os ma c h'nismos, ap pare!hos e ob~ ectos a cima
discriminados fo r e m imp orta :lo por syndicatos a ~ricola s ou directamente p elos agri c ult or es, ge r en tes de em pr ezas a g rteo ! as, propri etarios
de cam p os de criação e b e m assim pelos Governos dos E st auos e dos
muni cípio s .
.
(O paragr a ph o uni co desse artigo deixa do s ir tr a n sc ript o, por se r
identi co a o pura g r a pho unico do ar t. ô> d a presente l e i, c om o q u al se
relac io n a es ta nota . )
(-1 5 ) Art . 2.o Dos Pr elim i nares ela Tarifa: S er á conced ida isenção d e
rlit·eüos de co nsumo, media nt e as ca utelas fts ca os q u 3 o insp ::ic loe ela Alfa n Jega ou administradot• ela m es a ele ronda s julgar n ccess arias:
.
.
..
.
§ 33 . Ao va silhame de vidt• o e barro imp orta do p el a s e mpre zas d e
a g ua s naturaes m e dicinaes ela R e publica :

. . . .

. . .

.

. .

. . .

. . . . .

(Para esse d esp acho 6 ne cessari a orde m do Ministro da Fazenda , se g undo o art. 4. 0 , e o mesmo matel'ia l Jlão goz a iso n ção do expediente
de 10º/o).
'
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duetos chimicos p n,r.t a fabricação de assucar, como o bisulfito de
<Cal e sulfitos impuros; 2 1, ferramenta ', emmdas e foices, destinadas á lavoura. quando os machinismos, apparelhos e objectos acima
discriminados forem importados p or syndicatos agrí colas ou directa mente pelos agricultores, gerentes de emprezas agríco las, proprietarios -de campos de criação, bem assim p e los Governos elos Estados e muni cípios.
P::wagrapho unico . Provado que o syndicafo, prevalecendo-se
do fav or da lei, importou qualquer dos obj e.:tos menciona.dos, com
<t reducção do imposto, par a vendel-o ou e del-o a pessoa extranha. á associação , será imposta a multa de 3:000$ aos importadores. sendo pelo p a.gamento rcsponsaveis solidariamente os
associados.
No caso de rein cidenci a , a multa será no dobro e o syndicato
será clisolvido vor act o da administração publica .
Art. 7. 0 O despacho elas mercadoriits ele 11ue trata o art. 3°
da loi n. 1.452, de 1905, com as modificações desta, será autorizado pelos iospector es das r ep artições aduaneiras, precedendo a
prova da qual idade de. i mportador, sendo os mesmos funccion ar ios bmbem competentes para conceder a ise nção do que trata
o decreto n. l .686, de 12 de agosto de 1907 (16), quando as refe·
ridas mercadorias forem importadas por synd icatos agricolas ou
dirnctam ente pelos agric ultores, gei•entes de C'mprezas agrícolas,
proprietarios de cam•)os de ct'iação, bem asdim pelos govern os dos
Estados e muni cipios, nos termos do paragrapbo uni co do art. 6°
desta lei.
·
Art . 8 . ° Ficam isentos deemolumeotos e sello3 ,nos co nsula dos,
t odos os do cu mentos relati vos a despachos do,; navios e vapores brazileiros que explor em o se r viço de navegação entr e portos estrange iros ou entre portos estrangeiros e nacionaes .
Paragr apho unico . Gozarão da isenção deste arti go tambem os
despachos das m ercador ias a transportar pelos nav ios e vapores a
qno se refere o r eferido artigo, m el'cadorias que, no emtanto,
continuam sujei ~ as aos emolumentos e sellos das fa cturas consulares.
Art . 9. 0 As disposições re lJ.tivas aos favore> conced id os ás
sociedades de agricultura, no que respeita a isenções de direitos,
fr anquia postal, etc . , co mprehendem tambem os congresso,; sc ien·
tiflcos e ind11st riac3 e as exposições .
Art . 10. Para o despacho nas a lfandegas da Republica sobre
o ouro a moedado ou cm barra para o exterior, p oderêí o Governo
estabelecer uma t axn. de scllo prnporcional até 5 % , si as condições do me1·cado o exigirem .
Para.gr apl10 u oico . Excepf,mt-sn desta disp0sição o ouro export1do dircctumente p ela.s com p an hi as de mineração e por ellas
extrab ido de s uas minas.
(16) D ecr elo
concebido :

Le g i ~ l a livo

n . 1G86, de 12 d e ag os to de 1907 - E' ass ' m

Art . 1. ° F ica em inteiro vigor a d ispos ição d o a rt. 20, § 36, das Prelirn ·ina res d a Tarifa elas Al fandegas e tamb em ise ntas çl e pagamento da taxa
de expedi ente a s mercadorias a q u e se r efer e o citad o artio-o.
0
Ar·t. 2. 0 Revogam-s e as di sp osi ções em con-trario .
ll:ssas mercadorias são as seguintes :
M achinism os para lavoura, nos termos elo ar t. 424, §§ 27 e 28 da Con solidação elas Le is das A lí'a ndegas, e os que forem d estinado s a ~nn·enhos
ccntraes, os materia es ele c u s t eio e a s p eças sob r esalentes ; os ma ~h i11 is 
!11os, seus soi?r esalentes e tam bcm os rnateriaes ele cus·teio de mineração,
importados cl1rectame.nt e A ela l avo ur a o u pelas e mprezas de mineração,
para consumo. propr10.
s emprezas q u e ti ve r em impor tado machinismos e materiaes para u so a lb.eio ficarão s uj eitas á muHa do dobro dos .
dir eilos s egundo a tarifa .
·
Nos maleriaes d o cu st e io se compr e h endem sómente as substan cias
chimicas, os. exp losi vos, os melalloid se m eta es simples e o material ele
extracção e tnlllspo1·tc na mina, necessa1·ios áqu.elles ti·abalhos .
·
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Art. 11. Continúa ern vigor o art. 14 da lei n. 1.616, de
30 de dezembro de 1906, que creou o impm:to de consumo interno:
De 1$500 p or kilo de manteiga do producção n acional que

não seja de leite puro;
De 640 réis por ki.lo de banha artificial (similares ela banha),
de prnducção nacional.
§ 1°. Este imposto será cobrado na fórmt dos regulamentos
vigentes e das instrucções que forem expedidas pelo Governo.
§ 2. 0 A manteiga e a banha, de que ·t rata osto ·a rtigo, só
poderão ser expostas ao consumo tendo nas respectivas latas
ou quaesquer outros envoltorios a declaração de modo visível
de « manteiga artificial » e« banha artifici al ».
§ 3. 0 Os productos nocivos á sande não poderão ser entregues
ao consumo, incluindo o cfl.fé moído que contiver qualquer outro
producto de mistura . J\os infractores applicar-se-hão a s penas de
100$ a 500$ e o dobro nas reincidencias, sem prej uízo da > p e nas
cri minaes em que incorrerem,- Sflndo ta os multas cobradas executi·
vamente, n'a fórma dos regu lamentos vigentes.
§ 4. 0 Serão apprehendi.dos e inutilizados os productos que nã.o
cont iverem o rotu lo de que trata o § 2°, precedendo a necessaria
analyse.
§ 5. 0 Ao.:; infractores applicar--se-hão as penas de l :000$ a ·
5:000$, e o dobro na> reincidencias, sem preju ízo das penas crimi- ·
naos em que i ncorreram, sendo taes multas cobrctdas executivamente, na fórma dos regulameutos vigentes.
§ 6. 0 'Não é permittido r egistro de marcas de generos que alterem ou imitem os productos naturaes destinados á alimentação.
Art. 12. Nas estradas de ferro da Uni ão far-se-ha o transpol'te
gratuito de al ienados que so destinem aos mani c:omios mantidos
ou subsidiados pela União ou pelos Estados.
§ 1. 0 A concessão do transporte gratuito dependerá de requisição dos chefes de Policia dos Estfl.dos ou do Districto Federal ao
director da Estrada .
§ 2. 0 Só se concederá o te.rnsporte gratuito para os enfel'mos
que tenham de ser gratuitamente tratados, em virtude do <ieu es- ·
tado de pobreza, nos maJli.comios a que St=:l refere este artigo.
Art. 13. Continuam em vigor o art. 9° da le i n . 1.6 16, de 3"0
de dezemb1'0 de Hl06 (17), bem assim o art. 15 da lei n. 953, de 29 de

(17) L ei n. 1616, ele 30 ele dezembro de 1906 - (OrçameRto ela rece ita
para o exercício de 1907) :
Art . 9 . ° Ficam comprehendidof no § 32 do art. 2° elas Disposições
Preliminares ela Tarifa os livros rl e propaganda escriptos em língua
estrangei ra que se occu parem exc lusivament e elo Brazil.
Assim reza o art. 2° elas Dispoi?ições Preliminares da Tarifa :
«Será concedida isenção ele dir eitos de conmmo, m ediante as c;,.Ú te las íiscaes que o inspector ela alfandeg a ou o aclminístrador ela Mesa
·ele Rendas julgar necess arias, ás seguint es m ercadorias e obj.e-ctos :
§ 32 . A's o-b ras ele arte, ele pintura, esculp lura e se m elhantes , produzidas por artistas nacionaes fóra elo paiz e que forem importadas na
Republica, bem como as obras d e igual natureza, ele autot•es eS"trangeiros, introduzidas por es·tabelecim e ntos ele instrucção de helJas-artes
existentes na Republica e ás que forem julgadas ele utilidade immediata
para o estudo e modelo e contribuírem p ara o progr esso e d es envo1virnento da arte nacional.»
A esses objectos é concedida igualment e isenção ela taxa do exp 3diente ele 10 o/o , ex-vi do ó.l't. 5° elas mesmas Disposições ~da . Tarifa~
t
.
•

1

•

l
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dezembro de 1902 (18), estendida a sua disposição á Estrada de Ferro
Oeste de Minas; o art. 6° da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de
1Q03 (19), e o art. 13 da lei n. l.616, de 30 de dez embro do 1905 (20),
que manda prorogar o prazo de que trata o art. 20 da lei n. 1.144,
de 30 de dezembro de W03.
Art. 14. O despacho livre de direitos e da taxa de expediente
dos animaes destinados á reproducção e ao melhoramento das
raças indigenas não depende de ordem prévia do minis tro da Fazenda.
Art. 15. Ficam isentas do imposto de sello as cambiaes emittidas pelo Banco do Brazil, as operaçõe> que rea lizarem os bancos
de custeio rural, organizados sob a fôrma cooperativa de credito,
bem assim as caixas ruraes ou urbanas -que se fundarem sob a
fórm a cooperativa de credito e sob a base da respons :1bilidade
pessoal, solida.ria e illimitada, visando ma.is facilitar e desenvolver
o credito agrícola do que lucros directos aos associados.
§ l. 0 O Governo expedirá regulamento no sentido de evitar
que nesse& institutos a isenção de sello se possa estender a outras
operações que não áquellas que, exclusivamente, se referem ao
custeio rural feito com os proprios accionistas.
§ 2.° Ficam isentas de qualquer sello proporcion al, a consti~
tuição de bancos de credito, hypothecario ou agrícola, e as obrigações ao portador (d ebentures) por elles emittidas, uma vez que taes
estabelecimentos sejam ou tenham sido fundados com a coopera çã o
e immediata fiscalização dos governos da União ou dos Estados,
afim de fornecerá lavoura o auxilio de capitaes.
Art. 16. Ficam dependentes da revisão das r esp ectivas tarifas,
a juízo do Governo Federal, as isenções de direitos para importaçã o
de m a terial, de que gozam as estradas de ferro, em virtude de
disposição orçamemaria, não comprehendidas as que teem em consequencia dos respectivos contractos e por força da lei que r eg ulou
a concessão.
Art. 17. Continuam em vigor todas as disposições da s leis dos
orçamentos antecedentes, que não versarem p a rticularmente sobre
a. fi xação da receita e despeza, sobre a utorização para ma1~car ou
augmentar vencim e ntos, reformar repartições ou l egislação fiscal
e que nã o tenham sido expressamenta revogadas.

•

(1 8) L ei n . 953, d e 29 d e d eze mbro d e 1902 - (Or çam ento d a rec eita
p a r a o exer cicio de 1903) :
Art. i 5 . A t a rifa a c tu al so br e o milho - 400 r eis p or s acco ele 62 l4
kilogr a mmas - na Es t r a da de F erro Cen-tral elo Brazil , applica - se a tod os
os ou t ros c er e aes .
(19) L ei n. 1144, ele 30 d e dezembro d e 1903- (Orçamento da receita
p a ra o exercicio de 1904) :
Art. 6.° Continúa em vi g or a au torizaç ão d ada a o Governo para adoptar
um a t a hfa di lferencial para um ou m a is generos d e producçã o estrangeira ,
pod endo a r educção attingir até o limite de 20 % e que s eja compen sador a
i:le concessões feitas a g enoros de producção br az il eira, como o café .
(20) . L ei n. :1616, de 30 d e d ezembro de 1906 - (Orçamento ela r eceita
para o exercício de 1907) :
.
Art. 13. Fica prorogado pelo exercí cio desta l ei o praz o de qu e trata
o art. 20 da l e i n. 1144, de 30 d e d ezembro de 1903.
O ar t . 20 da lei n. 1144, citado, dispõe:
«Fica proro!)ado ate 31. d e d ezembro d e :1904 o prazo para execução do
d ecreto n. 4697, de :12 d e dezembro d e 1902.:.
O d ecr e to n. 4697, citado exi ge que todos os fabricant es m a rquem os
s e?-s p1:oductos c~m r otulo collado ou ~mpr e sso, que dever á conter a d enomrnaçao . d a fabrica ou o nome do fabri cante e o loo-ar onde estiver situa do
o e11tabelecime;n.tQ (al>1°il ; e d á ~uttas pNviden cias°,&·elati"vas _?.o a ssu.mpto •.
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Art. 18. Permanece em vigol' o art. 7° ela lei n. 1.837, elo
31 de d ezembro do 1907 (2IJ, reduzido a quatro mozes o prazo uo 10
ahi concedido.
O Presidente da Repnbli.ca informará ao Congresso, em sua
proxima reunião, da execução llesto preceito lega l.
Art. 19. Pelo percurso nas linhas telegraphicas de ligação de
estações fronteiriça > brazileiras á s estações limitrophes, pertencentes a administrações telegruphicas de outros paizes, será
cobrada a t axa de um franco, ouro, por telegramma até 30 palavras e mais um franco, ouro, por grupo de 30 palavras ou fr a cção
excedente.
Paragrapho unico. O Presidente da Republica entrará om
accôrdo com essas administr3Jções no se ntido do ser es tabelecida
taxa identica para a cJrrespondencia entre as estações fronteiriças
estrangeiras e suas limotrophes bra zileiras.
Art. 20. Ficam isen tos do imposto de i:. ello os r eq uerimentos,
certidões o mais documentos necessarios á ha.bilitação de que trata
o art. 2° do decreto n. 1.687, de 13 de agosto de 1907 (.22).
Art. 21. As taxas parn as ca rbs de sa nde serão as seg uintes :
Para navios estrangeiros (a vel.t ou a vapor) 10$000.
Nacionaes (idem) 5$000.
Art. 22. Fica supprimida a exigencia do despa cho nas alfandega s
da Republica das bagagens dos passageiros que se destinam ao eKterior.
·
Art. 23. Os navios que entrarem uos portos da Republica
para recebei' mantimentos para bordo, refrescar, tomar carvão,
arribados para des e mbarque de naufragas, p assageiros ou pessoas
da tripulação gravemente doentes, pa.garão ~ 2, como unico imposto .

(21) Lei ..n. 1837, d e 31 d e dezembro d e 19"07 - (Orçam ento da receita
para o exercicio de 1908) :
Art. 7. 0 No prazo improrog- av el de 10 mezes , os Ministerios da Viação •
Exterior, Guerra, Ma rinha e Ju stiça e N egocios Interior es executarão o
que s e acha precei ·tuado no a rt. 40 d a l ei n. 741, de 26 d e dez embro de 1900,
qua nto aos preclios, proprios nacionaes, si tua dos no District o F ed er a l e
n os Estados, occupados por fuoccionari os publicos civis o militares q11e
n ão tiverem direito, por força de lei, a nelles r esidirem. O Ministel·io da
Fazenda em s eguida fará vend er , m e diante co ucurrencia publica, aquelles
que não for e m n ec essari os ao se r viç o publico, applicanclo o procl ucto, coma
det ermina a l ei, a o fundo d e am ortização elos e mprestimos internos.
E' este o art. 40 da citada lei n. 741 :
« .Os Minis terios da Viação, E xterior, Guerra, Marinha e Justi ç a e Negocios Interiores deverão transferir ao d a Fazenda to tos os proprios n acionaes , t errenos e mais bens do- dominio fed eral a se u cargo e que n ão
estejam applicados a servi ços publicoe fecleraes .
·Paragra pllo unico. Continuam em vigor as di sposições ela l ei n. 658,
de 28 de novembro d e 1899. »
(l?2) Decreto n. 1687, d e 1.8 de a o-os to d e 1907 - Conced·e vitaliciamento aos officiaes e praç a > de pret so1'reviventes dos corpos d e Voluntarios ela Patria e da GuarJa N acional e a os auditores d e g u erra e es tudantes de medicina e pharmacia que se1·viram no Exercito e na Armada
por occasião ela guerra do Parag uay, o soldo r eg ulado p ela tabella a c tualm ante vi12·ente e da outras providencias .
Art. 2 . 0 P a r a que os interes8aclos p ossam p ercebe r a sol do vitalicio
que es ta lei lhes assegura, é indisp ensav el q u e se mostrem h a bilitados
com as respecti vas patentes, baixas ou docum e ntos equivalentes, a ssim
como os actos expedidos pelas r eparti ções dependentes d os Ministerios
d a Guerra, da Marinha , e da Jus tiç a, ou p er certidões authenticas, isentas
do sello, extrahidas elas m esmas ou ele qu.aescpl.er outras ~· epa 1·ti çõ e s publicas da União ou. çlos Estados;.
·
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At't , 24. Na succe~são entre coojuges por titul o tes t~mentario
ou ab-íntestato, no Districto F edera.l, o imposto de transmissão de
proprieda.de será. de 1 º / º .
·
Paragrapho uniço . Nas do n.ções inter-vivos r ealizadas entre con·
juges. no mesmo Dist ricto, aquelle imposto será tambem de 1 °/0 •
Art. :?5. A cobraoçrl das lice nças p ela. Manicipalidade do Districto Federal, urna voz que t enh am r elação com o imposto ·de
industrias e profisssões, não será liquidada sem que seja apresentado
o documento de que este imposto foi p ago no The.sour J Federal.
Art. 26. Fica elevada a 10 % a t olerancia a que S J refere o
a.rt. 108 do actual regulamento dos impostos de consumo para as
differenças enke as quantidades de sal constantes do manifesto e
as verificadas na descarga .
Art. 27. Será isento de paga mento da t a xa de expediente o
ca.rvã o de pedra importa•lo pel as companhias de navegação ilaciorn.1,cs ou estra11geieas, (lcstinado a seu consumo, 1kaodo as
est;rangeiraR sujeitas aos mesmos onus das nacionaes.
Art. 28. Fica cr eaido um sello de beneficencia do valor de
100 réis, annexo ao sello de consumo, por litro de cer veja e mais
bebidas alcoolicas, em favor dos inst.itutos de caridade e ensino
profissional c:. té agora _a uxiliados pelo. jogo das lo terias .
Art. 29. As bebidas denomin adas vinho de canoa, d e frnctas e
semi;ilhantes , quando não forem preparadas exclusivamen t e pelafermentação ele fruct as ou plantas nacionae:3, ficam sujeitas unicam e nte ás taxas de imp Js to de consumo, tL razão ele 60 r éis pol'
litro, 40 réis por garrafa e 20 r éis por m eia garrafa.
Art. 30. No contracto para o arrendamento dos serviços do
porto do Rio de Janeiro o Uo ve,r no observará as seg uintes bases:
a) reduzir as taxas de modo a, como complementares do imposto de 2 °/ 0 em ouro, assegurar a r eceita neces;sari a a.o custei o
do servi ço e aa das dividas contrahidas para a exec ução d.e obras,
não devendo a nova t a bella exceder ás taxas que p gsam actual7
m ente sobre os n a vios e merca dorias de procedencia n ac ional ou
estr a ngeíra ;
.
b) 1perfeito appai'elbamento do porto por mei a de quaesquer
obras compleme~tar:e$ necessaria,S p ara facilitar e baratear os serviços, para a arma zen agem a longos prazos o par,i a guarda e con..
servação de mercadorias 1ue exijam dep os itos especiaes ou outras
cobdições peculiares ;
e) maior facilidade ou quaesquer vantagen c; offerecidas á imp"ürtação d'e carvão de pedra e exportação de fructas, café, madeira, animaes, rnineraes, generos a granel e lacticinios;
d) guarda e armazenagem, independente de pagamento de di·
r e itos de importação, de mercadorias que possam ser reexportadas.
§ 1. º O governo entregará logo ao arrenda ta.rio a parte já
concluída do cáes e os arrnazens qMe já estiverém prorn ptos .
§ 2.° Fica revogado o art. rn da lei n. l.313, de 30 de dezembro d-e 1904 (23), paga ndo, porém, todos os na vios que entrarem pela
(2a) L ei n. 131 3, d e 30 de deze mbro ele 1904 para o e xercicio d e 1905) :

(Orçam ento ela r eceit a

. · AÍ•t. ''19. No s pórtbs e m q u e ha ou venha a h av e r obras de cáes, dragág'eni ou outr as , ·concedidas ou executadas por contracto ou administração, no s t ermos elos cl ec l'etos n s. 1746, de 13 ele outubr o ele 1869 e 4859,
ele 8 de junh o ele 1903, nenhuma m er cadori a, sej a qua l for a sua n atu r eza ou desti no, que e n tr e p el a barl'a, poder á ser dese mbarcada s em transitar ' p·or ·a quelle cáes o :i o bi~a s , 1;mj eita se mpr e ao p agam e nto d a s taxas
fes pecti vas . Esta disposi ção a pplica-sc nos n1esmos termos e em tod os os
casos ás rn c1;cadori ás a e mbá r car .
.
Paragrapho u.n ico . ,Nos portos ser vidos por transito .fóra da barra,
canal oú rí ó, ·0Jfe1·ecendo accesso ao ·porto, com p ete ao, Presldente da
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barra, a titulo dé conservação do porto, a taxa de um real po1' kilogramma de mercadoria embarcada ou desembarcada, cxceptuadas as de producção nacional e o carvão de pedra, c.tue ficam
is .mtos.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de J a, neiro, 28 ele uezembev de 1909, 88° d.a Indepenuencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANI-IA .

Leopolclo ele Biilhões.

DECRETO N.
Iniciado

na

Cama ra

2.2ll-DE

30

DE DEZEMBRO DE

1909

dos

Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Estabelece regras so bre a s promoçõ es a i 0 ten e nte ou capitão

O Prei!ielente da Republica dos l':stados Unidos do Rrazil :
Faço saber que o Congresso Nacional dC'c.reto11 e eu sancci0110
a resolução seguinte:
Art. 1. 0 Nenhum officiàl poderá ser prnmovido por estudos ~
1° tenente ou capitão, n as diversas armas do Exercito, emquan to
houver outro de ig"ual po.st9 na sua at'ma, que tenha adq_uiri. rlo o
curso respectivo, tres annos antes de ter esse onicial ad11ui.rido o
mesmo curso.
Paragrapho uuico. Esta di sposiçõ.o não attinge o official
que, na dah da presente lei, já tiver adquirido o curso da sua
arma.
·
Art. 2. 0 Quand.i os princípios de antiguidade d J posto e de
curso collidirem, impossi bilitando o preenchimento immediato de
vaga que se abrir em qlHdquer das armas, será promovido ó mais
antigo do posto, ficando dispensada neste' caso a anteoedenai:L de
ti'es anno', a que se refere o art. 1°.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições cm contrario.
Rio ele Janeiro, 3) de dezembro de 1909, 88° da Ind epen.denc iq, e
21° da Republica.
NILO PE ÇANHA'

J. B. Bm•mann.

DECRETO N.

2 . 212 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1909

Deputados e pelo Senado enviado [\
sancção
Au ·~oriza o Governo a ab rir ao
Ministerio da Guerra o credito ds.
i54 :334$608, supplementar á verba 15", n. 26, d o art. 12 da l ei_
n. 2050, de 31 de Jezembro de 1908

Iniciado

na

Camara

dos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a.
seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente d.a Republica autorizado a abrir·
n.o Ministerio da Guerra o credit > de 15 -l :334$608, supplementar á.
Republica providenciar para qu e sa Caça efüic tiva esta dispos ição, a qua J ,,
por sua vez, só terá ap~ li cação naquelles portos em qnc as obras, a juíza
c).o m es mo P1:esidente, Já p1·oporcionem prompto embarque e desembarque
as mercadorias.
(Os decretos citados estabelecem o r eg ímen para a execução da s obras
de inel"horamento de portos) ;
..
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verb ::i. 15", n. 26 , do al't. 12 da lei n. 2.050, de 31 do dezembro do
1908 ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeir.J, 30 de deze:nbro de 1909, 88° da Independonci<l.
e 21° da Republica.
NILO

P EÇANHA •

Jose B. B01·mann.

DECRETO N. 2.213--DE 30 DE: DEZEMBRO DE 1909
Iniciado

no Senado

e pela Camara
sancção

dos

Deputados

enviado á

Autoriza o Governo a m an·lar contar ao Dr. Sylvio Rom ero, lente de log ica do C·ill egi o B .•rnardo de Vasconoellos, por ocoasião de sua jubila ção, o tem po em q ue e xel'ceuo cargo de juiz municipal de Paraty,
no E s tado do Rio de Janeiro

O Presiden te da Republica dos Estados Unidos do Bl•azil:
FaçJ sabel' CJ 11e o Congr asso Nacional decretou e eu saacciono a
r esolução seguinte:
Art. 1.° Fic:t o Presidente da nepublica autorizado a mandar
co ntar ao Dr. Syl vio Roméro,"l ent.e de logica do Collegio Bernardo
de Vasconcellos, p:::>L' occasiã'J ele sua jubilação, o temp o em que
exerceu o cal'go de juiz municipal de P a raty, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2. 0 Revogam-se· as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 do dezembro de 1909, 88° da Indep endencia
o 21 º da Republica.
NILO PEÇANIIA .

Esmm·aldino Otym:pi.o rle Ton· as B "indeira •

. DECRETO N. 2.214 -

DE .3J DE DEZEMBRO DE: 1909

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados envia do á sancção
AuLoriza o Presidente da R ep ublica a conceder ao Dl". Caõsio Barr.osa de
Rezencle, me ·li co demog raphista d a Direc toria Geral ele Sande Publica,
um anno de li c en ça, com orJenado, para tratar de sua saucle, onde
lhe convier

O Presidente d ~1, Rep:ibli ca d0s Estado > Unlclos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a
resolução seguinte:
Artigo uni co . Fica o P1'csidcnte da Republica autorizado a conceder a'J Dr. Cassio Barbosa de Rezend e, medico demog rapllista da
Directoria Geral de S.rnde Public1, um anno de liçença, com o
resp 3ctiv0 orJenado, pat·a tratal' da saude, onrle lhe convier.
Rio de Janeiro, 30 Lle dezembro do 19J9, 86° da Independcncia
e 21° ela R epublica.
NILO PEÇANHA.

Esrn.eraldino Olympio de Torr es Bandeira.

-95DECRETO N. 2.215-DE 30 DE DEZEMBRO DE 19::19
Inicia<lo no

Senado e

pela Camara dos
sancção

Deputados

enviado á

Auioriza o Presidente da R epublica a conceder um anno de lic ença, com
ordenado, ao Dr. Anlooio Pacheco Leã o, in s p cct or do s ervi ço d e
Prophylaxia da F ebre Amar clla, para trat a r d e sua samle, ontl e lhe
convier
O Presidente da Republica dos Estados Unido3 do BrJzil :
FaÇo saber que o Congres30 Nacional decretou e eu sancciooo
a resolução segui nte:
Artigo unico. Fica o P1•esidente da Republica autorizado a conceder um anno de .licença , com ordr.nado, ao Dr. Antonio Pacheco
Leão, inspector do Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella, para
tratar de sua sande, onde lhe convier.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de l 909, S 'º da Independencia
e 21° ela Republica.
NILO PEÇANIIA .

Es me 1·aldino Olymp 1:0 d e Toi"l·es B C1nd eii-.1.

DECRETO

2 .21 6 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1909

Iniciado na Camarn. dos Deputados e pslo
sancção

Senado enviado á

Autoriza o Pres idente da Republica a conceder ao Dr. Juli o A ffranio P eixoto, l ente substituto da Faculdade ele Medicina e dire c tor elo serviço
meclico legal ela Policia d o Districto Fe lcral , seis mez ois d e licen ça ,
com orclenaJo, em prorog a ção ela que lhe concedeu o Poder Executivo
para !ratar de sua saude

O Presidente da Republica dos g ·tados Unido.:; do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono
a resolução seguinte :
Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica autorizado a conceder
ao Dr. Julio Affrauio Peixoto, lente substituto da Faculdade de
Medicina e director do serv iço medico .legal da Policia do Di tricto
Federal, seis mezes de licença, com ord.euado, em prorogação da
que lhe concedeu o Poder Executivo, para trafa.r do sua. sa ucle.
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909, 88° da Indepenclencia
e 21 ° da Republica.
NILO

PE ÇA NUA.

Esm eraldino Olympio de Tones B andeira
DECRETO N . 2.2 l 7 -

Iniciado na Camara

dos

DE 30 m:

Deputados e
· sancção

DEZE~lBRO

pelo

DE 1909

Senadp enviado á.

Autoriza o Presicle ot e ela Republica a manclar rever, de accurdo com a s
leis em vigor , o procesrn ele aposentadoria de Pedro Antonio Fagundes,
ex-empregado d a Estrada ele Ferro Central do Brazil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a mandar rever o pro.cesso de aposentadoria de Pedro Antonio Fagtindes, ex-empregado

-96
da Estrada de Ferro Central do Brazil, sendo conhdo p1ra esse fim.
todo o tempo de serviço publico a que tiver.direito, de accôrdo
com as leis em vigor, relevada a prescripção em que tive1• incorrido.
Art. 2. ° Ficam ravoga.da.::s as disposições em contr..tri).
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 19J9, 88° da Independencia.
e 2'1° da Republica.
NILO PEÇANHA.

Fl"ancisco Sd.

DECl~ETO

Iniciado

na

N. 2. 2L8- DE 30

DE DEZEMBRO D8

Camara dos Deputados
sancção

e

pelo

1909

Senado

enviado á

.Autoriza o Preside nte ela Republica a concede r um anuo de licen ça,
com oruenado , ao engenheiro Jo ce lyn Cardoso u e Men ezes Souza,
iospector de iª classe da R epar tição Ge L"al dos Telegraphos, para
tra tamento de saude onde lhe convier

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte r esolução :
Art. unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder ao ·engenheiro Jocelyn Cardoso de Men ezes Souza, inspector
de l ª classe da Re partição Geral dos Telegrap hos um anno de li.cença, .com o respectivo ordenado, para tr<1tamento de saude onde
lhe convier; r evogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e ~l 0 da Republica .
NILO PEÇANHA

F 1rancisco Sd.

DECRETO N. 2. 2 19 Iniciado

na

Camara

dos

DE

30

DE DEZEMBRO DE

Deputados
sancção

e

pelo

'1909

Senado enviado á

Autoriz a o Presidente da R epublica a conc ed er um anno de licença,
em prorogação, com orde nado, a Ma noel Ernesto de Araujo, conductor d e 2ª clas se da Estrada ele Ferro Central do Brazil

O Presidente d~t Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Con15res.,;o Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte r esolução:
Art. '1 .° Fic .t o Presidente d.a, Republicaautoriza,do a conceder,
em prorogação, nm anno de licença, çom ordenado, a Manoel Ernesto 1: 0 Araujo, couductor de 2ª elas ·e da Estrada de Ferro Cent ral do Brn.zil.
.
Art. 2 . 0 H.evogaJ.n-se as disposições em c:rntrario.
Rio de .Janeiro, 30 de dez Jmbl'o de '1909, 88° da Independencia
e 21° ria R ep u blie<:t.
NILO PEÇAN.EIA.

Francisco Sa.

97DECRETO N. 2.220 Iniciado na Camara

DE

30

DE DEZEMBRO DE

dos Deputados
sancção

e p elo

1909

Senado

enviado á

Autoriza o Presidente d a R epublica a abrir ao Mioisterio da Agricultura,
Industria e Commercio o cr edito especial de 2 .000:000$, papel , e
200:000$, ouro, para liquidar as coutas e mais compromissos relativos
á Exposição Nacional de 1908
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte re.>olução:
Artigo unico. Fica o Presidente da R epublica autorizado a
abr ir ao Ministerio ela Agricultura, Industria e Commercio o credito especial de 2 . 000:000 ·, papel, e 200:000$ , onro, para liquiclar
as contas e nrnis com prom issos relativos á Exposição Nacional de
l 908, revogadas as disposições em contrario.
l~io de Janeiro, 30 de dezemlJrv de 1909, 88° da Independencia,
e 21 ° da Republica.
P EÇANUA.
Ro dolpho Nogueirct ela Rocha Miranda.
NILO

L EI N. 2. 221 Iniciado

na Ca mar a

DE

30

DE DEZEMBRO DE

dos DeputadQs
sancção

1909

e pelo Senado

enviado ã

Fixa a despeza gerali da R epublica elos Estados Unidos do Brazil para
o exercic!o ele 1910, e dá outras provid ~ ncias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil :

Faço saber que o Con gresso Nacional decretou e eu sancciono a
1ei seguinte :
Art. 1. 0 A despeza gera l da Republica dos fü>tados Unidos
do Brazil p a ra o cxercicio de 1910 é fixa r.la na quantia de
349.276:084$803, pap 1 (•) e 53.628:370$687, ouro, clisteibuidas
pelos respectivos Ministerios, na fórma abaixo :
Art. 2. 0 O Pr asidente da R ep ublica é autorizado a despender
pela repartições d J Minis terio da Justiça o l egocios Interiores,
com os serviços desi.gna.los nas seguintes v erbas, a quantia do
35.72.2:846'114A, pape l, o de 13: 500.'", ouro
Ouro
Papel
1. Subsiclio do Presiuonte da Republi ca ................ .
120:000$000
2. Subsidio do Vice-P1'esitlcnte
da Republica .......... .
36 :000$000
3. Gabinete do P1·esidente da
Republica . ..........•..
79:800$000
4. Dcspeza co m o pala.cio ela
Preside ncia da Rc ,) ubli0a
1ol:440$000
5. Subsidio do3 Se ua 1 lores ..... .
567:000$000
6. Secretar ia do Senado - Angmentada de 17:640 ~ a
rubrica-Pe.>soal-sondo:
3: 000$ para o augmen to
de vencimentos elo dire(*) V.

de 1910.

Decr etos n. 2244, de 10 de janeiro e 224;:i de 3 de Março
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ctor da Secreta ria, concedido por deliberação do
Senado de 20 de setembro de l 00 9; 11: 400$ para,
voncimontos do um archi vista, logar creado
por deliberação de 12 de
julho de 1909 ; o 3 :240$
}Jê1ra augmento elo vencimeutos do conservador da
bibliotheca,em v irtude ele
de liberação de 1 de junho
de 1909 . Reduzida a mesm a i·ubl'ica de 13:325$204,
sendo : 9:600$ pela suppressão rlo l ogar de um ofil ci a l,
ficando assim r edig id::, a
respectiva consig nação:
- sete ofliciaes a 6: 400$
de ordenado e 3 : 200$ d e
gra.t iftcação- 67: 200 " ; o
3 :725$204 na consign ação
- para pagamento de
grat ificações addicionaes
- a qual fi cará assim. r edigida: 30 % ao director,
ao ajudante do porteiro
da secr eta ria e a um
continuo ; 25 o/o ao archivista; 20 o/o ao vice-dir cctor, a um official, a o
conser vador da bi bliotheca, ao p orteiro do
salão, ao ai udante d este
e a um -continuo ; 15 °/ º
a o b íbliothecario, a tres
officiaes, sendo a mn a coatar de 20 de novembro, e
ao porteiro da secretaria.
In cluida na rubrica-Dispensados do servi ço - a
quantia de 3 1 : 500$ , sen do :
19 :5 00 '~· pa ra pagamento
de vencim entos (i nc lusive grat ificação acld icional) a um director dis·
pensado do s ervi ço por
deli beraçYl.o do Senado de
12 de maio de 1909 ; e
12:000$ para venciment os (inclusive gratificação
adclicional) a um official
fa.mbem disp ensado do
se rvi ço , por de i i beração
de 1 ele outubro de 1909 .
Eliminada da mesma rubrica a quantia de 3 : 800;;];
p a ra vencimentos de um
p orteiro, dispensado do
serviço por t er falleci.do.
7. Subsidio dos De putados .... . .
8. Secretaria da Gamara dos
Deputados- Augmentacla

Ouro

..... ...... ,. .
'

Papel

558:048$914
1.908:000$000
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a rubrica-Pessoal - de
12: 000$, para vencimento
de mais um chefe de secção, logar creado por
deliberação da Camara,
de 15 de outubro de 1909,
Incluída na rubrica-Dispensados do serviço - a
quantia de 20:400$,sendo:
14: 400$ para veeci mentos
(inclusive gratificação addicional) a um chefe de
secção, dispen sado em
virtude de deliberação da
Ca mara de 16 de setembro de 1909; e 6:000$ para
vencimentos de um auxiliar da acta, tambem dispensado, em virtude de
deliberação da Camara
de 20 do mesmo mez.
Eliminada da m esma, rubrica a quantia de 18:000$,
vencimentos de um director, por ter fallecido,
e reduzida, de 32:784$ a
27:744$ a quantia destinada a pagamento de gratificações addicionaes, :ticandoassim redigida arespectiva consignaçao : Para pagamento de gratificações addicionaes, sendo: 20 % a quatro chefes
de secção, a um official,
aos porteiros ela secretaria e do salão, a oito contin uos, ao conservador da
bi bliotheca e ao ajudante
de porteiro ; e 15 % a
dous officiaes e a quatro
contin uos. Augmentada
de 19:452$ a verba, -Material - se ndo : 4: 452$
para sala.rios de mais dous
serventes e 15:000$ para
despezas eventuaes .....
9. Ajuda de custo aos membros
do Congresso Nacional. ..
10. Secretaria de Estado - Incl u ida no « Pessoal » a
quantia de 161: 100$, sendo: · 1 4l :90 ~ $ para o angmento de vencimentos
concedido pelo decreto
legislativo n. 2 .092, ele 31
de agosto de 1909, aos
funccionarios da secretaria ; 12: 000$ para o
funccion::i.rio da secreta.ria, ou pessoa estranha,
que exercer o lagar de
secretario do ministro ;

Ouro

...... ....... . ..,

Papjf.

6911:284$118
275:000$000

7
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6:000$ para o funccionario da mesma secretaria
que exerce o logar de official de gab inete do ministro, sendo eliminadas estas duas quantias da consignação - Gratificação
ao pessoal do gabinete do
ministro ; e 1:200$ para o
3° official que auxilia ao
consultor geral da Republica...................
II. Gabinete do Consultor Geral
da Republica-Eliminada
do «Material» a quantia
de l :200$ consignada para
o empregado que auxilia
o consultor geral ela Republica. . . . . . . . . • . . . . . . . . .
\2. Justiça Federal--Incluida no
«Pessoal» do Supremo Tribunal a quantia de 1:200$
para o amanuense que
auxilia o procurador geral da Republica, eliminada a dita quantia do
«Material» da rubrica Ministerio Publico . . ... _
13. Justiça do Districto Federal
14. Ajuda de custo a magi strados ............... - . . . . .
15. Policia do Districto Federal
-Au gme ntada de
553:599$, sendo : 400:000$
a ver ba «Material» da
Policia para acquisição de
mobiliario, tapeçarias,
installações electricas e
hygienicas para o novo
edificio dêt Repartição da
Policia; 100:000$ , a verba
«Material » da Casa de
Detenção para - Custeio
de Deposito de Menorese 53:599$ no Pessoal sem
nomeação da Escola Correccional Quinze de Novembro, cuja tabella fica
substituída pela seguinte:
um machinista, gratificação, 1: 800$ ; um ajudante de machinista,idem,
1:200$; oito engommadeiras, com adiaria de 1$500,
4: 380$ ; tres auxiliares
de escripta, com l :440$
de gratificação, 4: 320$ ;
um in!3tructor militar,
gratificação, 1 :200$ ; um
enfermeiro, idem, 960$;
um dentista, idem, 960$ ;
um mestre de marcineiro,
idem, 2:400$; um mestre

Ouro

Papel

. •.......•.•..

603: 353$ 118

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

19:600$000

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

l .542:886$118

· ·. · · · · · · • · · · ·

14:000$000

.

526:143$059

'101 alfaiate, idem, 2:400$ ;
um mestro funileiro,idem,
1 :800$ ; um mestre entalhador, idem, 1:800$ ; um
mestre correeiro e selleiro, idem, l: 800$ ; um
mestre pintor, i"d em,
l : 440$; um mestre de pedreiro, idem, 1 :800$ ; um
mestre ferreiro, idem,
1 :800$; um mestre vassoureiro, idem, 1: 440$ ;
um mestre oleiro, idem,
1 :200$; um cavouqueiro,
com a diaria de · 3$ ,
l :095$; um ajudante de
cavouqueiro,com a diari a
de 2$,730$; dous cozinheiros, a l :200$ de gratifl.cação,2:400$ ; dous ajudantes de cozinha, a 600$ de
gratificação, 1:200$; um
chefe de copa, gratiticacã o, 960$ ; tres serventes
a l :200$ de gratificação,
3:600$; tres jardineiros,
com a dia1•ia de 3$500,
3:832$500; tres chacareiros, idem, 3:832$500; seis
chefes de turmas ruraes
a 1 : 200$ de gratificação,
7:200$; tres sub-chefes de
turmas ruraes a 600$ de
gratificação, l :800$ ; um
cocheiro,
gratifica ção ,
1: 800$ ; um ajudante de
cocheiro, idem,1:2001; um
carreiro, idem, 1:200 ; um
capineiro, idem, 960 ; pedreiros, calceteiros e carpinteiros, tratadoreR de
animaes,bombeiros, s apateiros, alfaiate;;, costureir as, etc., 18:000$ ; total,
82:510$ - Reduzida de
1.301:330$ ,sendo:138:730$
no «Pessoal» da Força Policial, a saber 127:750$ soldo e etapa correspondentes a 100 praças e
10:980$, gratificação de
engajamento correspondente ao mesmo numero de praças ; 1.100:000$
no «Material» da mesma
força, sendo: 100: 000$ na
sub-consignação - acquisição e concerto de armamen to,correiame,etc.;
900:000$ na sub-consig nação-concl usão dos quarteis regiona.es, etc. ; e
100:000$, na sub-consigna-

Ouro

Papel

-

16.

17.
18.

19.

20.

102 -

ção - para installação de
caixas de avisos policiaes,
etc ; 6: 000$ para soldo do
coronel refürmado Dr .Antonio Aggripino Xavier do
Brito, que falloce u; o
56:600$ no «Material» da
Escola Correccional Quinze
de Noveml)ro, cuja tabella
.fica substituida pela seguinte : Alimentação, modicamento1>,dietas, calçado
e vestuario dos recolhidos
e combustível, 150:000$ ;
objectos ue expedie nte e
desenho, livros e jornaes,
4:800'; illuminação,
12 :000$ ; a cquisição e concerto de m oveis, 1 :200, ·;
conservação e r eparo no
edi:ficio, 5: 200$ ; fe r ramentas, sua conservação, sementes, materia prima
para as officinas, · machinas, animaes e aves,
21 :200$; instrumentos de
musica o de esgrima e apparelhos de gymnastica,
4 :800$ ; camas, colcl1ões,
travesseiros, utensilios,
a sseio, impressões e outras dcspezas evontuaes,
13 :200$ ; fonagem, l'el'ragem, arreiamento, tratam ento de anirnae.3, acquisição e conservaçã o de vehic ulos, etc. ,12:000$; gratificaçã o a os a l u mn o s,
3: 600$ ; total, 228: 000$000
Casa de Co t· r~ cção-Au g men
tada de 49:449$ a verba
«Ma te t·ial», 1;endo: 39:750$
p ara-Ma t eria prima, ferramentas, et c . -c 9 :699~'
para-Di a rias, á. razão de
5$, ao ajudante, ao escrivão, ao a.lmox11rife, a
tres amanuenses, ao professor e ao pllarmaceutico .................... .
Guarda Nacional. ........•..
Archivo Publico - Iocluida
no «Pessoal» a quanti a
de 1 :200$ para o archiv fata qu l serve de secretario, eliminada a dita
quantia da ele 19:000 ,
consi gnada no «Nfaterial»
- Para compra e cópia
de documentos important es a particulares, etc .. . "
Assistencia a Alienados ..... .
Directoria Geral de Saude Pu-

Papel

Ouro

•••••••••

~

•

t

••

••••••••• 6

•••

•

••••••

1

•

'

•••

~

1

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

8.537 :653$104

334:043$090
35 :100$000

111 : 596$118
1.537:530$885
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21.
22.

23.

24.

25 .

blica - Incluida no «Pes~
soal» da rubrica-Secção
Demograpb ica - a quantia de 4:800$ p a ra augmento de vencimentos
concedido pelo decreto legislativo n. 2.092, de 31
de agost o de 1909, aos
tres auxi liar es e ao cartogra pbo . Augmentada de
13:000$, sendo : 10:000$
«Materia l» doLazarcto de
Tamandar é para conservação do eclificio etc. , e
3:000 · «Material» da Inspectori a de Sande da Parahy ba (1: 500$ para cada
uma das sub-con ·ig nações) ..... º • • .••••..• . •. .
Faculdade ele Direito de São
Paulo .................. .
Faculda de ele Direito do Recife- Elevada de 3 00 ~000$
a ve1·ba «Material» p ara
acquisição de mobiliaria,
installaçõ es h ygienicas,
ca.l<~ada externa e mudan ça da Facul dade para
o novo ed ificio .... ..... .
Faculda de de Med icina do
Rio de Janeieo-Augmen·
tada de 600$ a verba do
« Pessoal dos l aboratorios » para gratificação
à o conservador encarregado da distribuição o
conservação dos cada veres para trabalhos anatomicos . Reduzida de
igual quantia a rnrba
« Material», ficando supprimicla a s ub-consi gnação -- Despeza com o
bedel encarregado do serviço extraordinario da
porta ria e da bibliotheca
Faculdade de Medicina ela
Bahi a - Augmentada de
7 :800$ a. rn brica «Pessoal
dos laboratorios » para
vencimen tos de um assistente e dous internos da
maternidade, de accôrdo
com o respectivo regulamento .... . • .. ......... .
Escola Polytechnica - Reduzida de 60:000$ a verba
para o cust eio do Insti-·
tuto Electro - Technico,
sendo essa sub-consignação substituida pela seguinte : - Para conservação do Instituto Ele-

Ouro

Papel

6.070:667 "540
377:980$000

730 :100$000

8l7:392$236

. " ........... .

941:299$300

-

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
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ctro-Technico, inclusivo
«Pessoal » e « Material »
- 20:000 OOJ ••...•.•.••
Internato Nacional Bernardo
de V asconcello > e Externa to
Pedro II ..... ....... .... . .
Escola Nacional de BeUas
Artes .................... .
Instituto Nacional d : Musica.
Instituto Benjamin Constant.
Instituto Nacional de Surdos
Mudos ................... .
Bibliotheca Nacional-Substituída a tabella do «Mate- ·
rial» pela rnguinte : Acquisição de livros, periodicos, manuscriptos, mappas, estampas, moedas,
medalhas e sellos, 16:000$;
conservação de livros, perioúicos, etc., ampliação
e custeio da.s officinas graphicas e de encadernação,
40:(;00$; permutações internacionaes e nacionaes,
4:000$; objectos de expediente, moveis, publicações, conservação do edificio e despezas eventuaes, 8:000$; illuminação
- c o r r e n t e electrica,
8:490$ ; aluguel de casa
para o director, 3:600$;
taxa de esgoto, 136$118;
consumo de agua, 576$ ..
Serventuarios do Culto Catholico-Reduzida de 20:000$.
Soccorros Publicos-A ugmentada de 198:000$, sendo :
12: 000$ para auxilio á Assistencia Publica aos Pobres, dirigida pela irmã
Paula, ficando elevado o
referido auxilio a 5:000$
mensaes ; 6: 000$ para a
subvenção á Associação
Protector.a dos Cegos «Dezesete de Setembro >, ficando elevada a dita subvenção a 16:000$ annuaes;
20:000$ como subvenção
á Academia Brazileira de
Lettras ; 100:000$ para
auxilio aos seguintes institutos do E~tado da Bahia: 50:000$ á Escola
Polytechnica, 20:000$ á
Faculdade Li.vre de Direito, 20: 000$ á l~scola
Commercial e 10:000$
ao Lycou Salesiano ; e
60:006$, sendo : 20:000$
como auxiLo para o la-

Ouro

Papel

650:296$943
751 : 516,$354
13:500$000

183:9ª'236
27fi:4
719
344:298118
135:087$118

258:012$11.8
100:000$000
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boratorio de Electro-Technica da Escola Polytechnica de S. Paulo ;
20: 000$ como auxilio pn,ra
<L fundação do laboratorio
de Electro-Technica da
Escola de Engenharia de
Pernambuco, e 20:000$
como auxilio ao Inst;ituto
Electro-Technico da Escola de Engenharia do
Porto Alegre. Destacada
da consignação - Para
occorrer ás
rlespez~s
provenientes do epidemias, fome, etc. - a
quantia de 25:000$ para
auxilio á Santa Casa de
Misericordia do Recife ...
34. Obras -Elevada d-e 180:000$,
sendo : 100:000$ para
conclusão das obras da
Faculdade de Direito de
S. Paulo e a.cquisição de
mobiliario ; e 80:000$
para concluir o predio
da. Policlinica Geral do
Rio de Janeiro, preparar
os laboratorios de bacteriologia e de chimica,
gabinete de electricidade
e para a acquisição de
mobiliario e apparelhos
cirurgicos. Reduzida de
300:000$ para continuação das obras do Instituto
Oswri.ldo Cruz, e comprehendi<la na verba de
400:000$ para - Conservação, accrescimos e reparos de edi:ficios, etc a quantia de 70:000$, destinada á construcção de
uma enfermaria para a
clinica das molestias nervosas, annexa ao pavilhão
de clinica psychiatrica da
Faculdade ............. .
35. Corpo de Bombeiros-Reduzida de 150:000$ a verba do
«Material geral», sendo :
25:000$ na sub-consignação-para iniciar a construcção de novas baias ;
25:000$ na sub-con signação-para acquisição de
novas caixas de avisadores e respectiva.. installação ; 50: 000$ na sub·
consignação - para construcção de novas casas ;
e 50:000$ na sub-consignação -para a. transforma-

Ouro

Papel

4 94 : 000$(.( o

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

580:352$118
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!;ão das officinas. Eliminada a qu antia de 1:204 500
de soldo de praças reformadas, sendo: 839.·500 elo
primeiro sargento Manoel Antonio da Costa,
o 3G5 · do sold a do Fr ancisco Fi'uctuoso da Cruz .
por torem fa llecido . O
final da consignação Conservação do.3 quarteis , etc . ~flca assim redigido~e 100:000 · para
continuação das obras das
estações de Humaytá e
Alfandega. A cons ig nação
- Ferramenta e materia
prima, etc . - fica ass!m
red ig ida : ferr a menta n
ma.teria p1·ima par <i. as
officinas-lO:OOO;· e para.
a sua transformação -

Ouro

100:000$ . . ....... .... . .
36. Mag istrados em di spooibilidade, reduzida d~ 30:000
37. Serviçn eleitoral. ... ...... .
38 . P.vefoituras, .i ustiça e o n t,ras

despeza s no Territol'io do
Acre-A consignação«Mat erial» da Prefeitura do
Alto Acre - Grati fi cac:ão
ao p essoa l da Secretaria,
etc.-fica asi:l im redigida:
gratificação ao pessoal da
secretaria, transportes,
etc . , n.be rt ura de vara.douros, coostru cção de
pontes, installaçã o de destacamentos, transportes
de muni ções, etc ., p oliciam ento , a luguel de barracõ es para a secretaria,
r osid encia do prefeito e
do pessoal admini ·t ra.tivo.
j uizo do t1 irei to, promoto ria, moveis, expediente, utensílios, serventes, pfü·soal de tres lanchas e alimentação do
mesmo, combustível, lubri ficantes , asseio, m aterial para as lanchas, ferramentas e accessorios.
coo ervação, concertos e
eventuaes . . .. .. . .. . .... .
39. Instituto 0 .3waldo Cruz ..... .
40. Eventuaes .................. .

Papel

1 .127 : 551$140

240:000 ·noo
100:000 ·ooo

3.45fi :200$000
331 : 24 0$000
I50: ooo ·ooo

A1't. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado:
L A subvencionar as seguintes instit uições :
a ) Com 24 : 000 a Li ga contra a Tuborculo e do S . Paulo ;
Com 20 :000 ', a cada um, o In. tituto Historico e Geogra-

bi

-107 phico Brazileiro, Instituto Pastem· de S. Paulo, S.1natorio ele
S . Luiz de Piracicaba, E cola de Co i1 mcrcio «Alvares Penteado»,
de S. Paulo e Academi t de Comm crcio de S<rntos ;
e) Com 15:000$, a cada um, a Escoln, Profis::;ional «Benjamin
Constant», fundada pela Iotendencia de Poeto Alcg rn; Lyceu Agronornico de Pelotas e Hospital de Tub erculosos de Itajubá, no Estado
de Mim1s;
cl) Com 12:000 ',a cada uma, a Li gas co ntra a Tuberculose
ela Bahia , Recife, cidades de Campo3, J<:stado do R io , e Jniz de Fôra,
cm Minas;
e) Com l0:000$, a cada um, a Academia do Commercio do Rio
de Janeiro; o Instituto Commcr ciaJ da Capital Federal , com a obrigação para cada uma destas in. titui ções de recebei· 25 a lum oos
grntuitos in lícados pelo Gover no; Ins titutos Pasteur do Recife e de
Juiz de Fóra ; Hospitaes para t uberculosos de Leopol1linn, e AlómParahyba . em Minas; l'l Hospitacs de Ponto Nova e 1..:w ras , no
mesmo Estado ;
f) Com 8:000 ", o Instituto da Ordem dos Advogados Brazil ei r os;
g) Com 5:000;;:, a cala u ma, a Acade m ia acional de Medicina
do Rio de Janeiro , a Academi <L du Cornmcrcio de P elotas , Escola de
Commercio do Ceará, m antida pela Ph oonix Caixcira, l o Escola Pratictt do Comme1'cio elo Pa.rá;
h) Com 4:00 0 ', a Escola ~rauá, mantid<L p .la Associação dos
Empregados do Commcrcio de Port > Alegro .
II. A anxiliu.r co:11 l 00:000$ a s instu.llações do Sanatorio D. Amolia da Li ga Bl'az il eira cont1·a a. Tu berculoso; com igual quantia
as obras do novo edificio do Lycou do Artes e Officios, ueduzida da
verba cübras»; com 60:0UO'.· a conclusã o dos trabttlho~ d 't erecção
do monumento ao m ar echal Floria.no Peixot o ; o com 50:000 , o
Jevanta m crnto da estatuado padre lJ iogo Antonio Fe ijó, na cidade
de S. Paulo;
IH . A rever e alter,u\ sem augm ento de despoza, o reg u lamento annexo ao decreto n . 3 . 647, de 23 de abril d .:i 1900 (1), o a
instituir o Patronato dos libera dos coud icionaos o egresso:; defin itivos das prisões, subm ottendo, poré ·11, o seu a cto á approva,ção do
Congrcs_·o Nacional, caso se contenha nesse acto a.lg u ma medida de
caract er l egislat ivo ;
IV. A incorporn.r ao Conselho /\ d ministra ti vo elos Patri monio '
sujeitos ao i\I inisterio da Justiç .L o ~ e gocio::: Interiores o patrimonio
do Instituto Nacional do Musica e os de qualqttet' outro ostabel ciment0 subord inado a.o mesmo i\Iinister io, fi cu. ;1do de.sele logo equiparados a.os institutos de que tr,tta o art . Lº d o regula ment o approvado 110lo clccroto n. 7.271 , el e 3 1 do dot.:embro de 1908 (.2), cujas
dispos ições podcl'á i'oformar como convi er à boa ges tão d.o· mesmos
p:itrimonios.

(1 ) Decreto n. 364 7, d e 23 de abril d o 1900 - (Dá novo reg ulamento á
Casa de Correcção da Capital F ederal).
(2) Decreto n. 727l, d e 3.i de dez emb ro d o 190 3 - (D á ren-ulamento
par a a adm in istração dos pa trim onios do G ymnasio Nacional, dg Hospi cio
Nacional d e Ali anados, dos Institutos Nacionaes de Surdos-Mudo s e Ben jamin Constant) .
·
Art . 1. 0 Os p atrimonios d o Gymnasio ~acional , Hospicio Nacional de
Alienados, Instituto Nacional ele Sur dos -Mudos e Benjamin Constant são
constituidos :
.
_i .° Com os fundos patri moniaes ora p ertencentes a cad a u m destes
irisbtutos ;
2 . ° Com os valores ou ben s de qua esquor espocies, proveniente.~ de
doações ou legados que lhes hajam sido ou v enham a s ar feitos ·
3.° Com as dotações q u e lhes forem destinadas em verbas do'or ç amen to

-108 Art. 4. ° Fica prorogado até 31 de dezembro de 1910 o
prazo de que trata o art. 1º, n. 6, do decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904 (3), extensivo á::; funcções do Juízo dos Feitos da Saude
Publica.
Art. 5.° Continúa em vigor, na parte em que não foi despendido, o credito de 2.400:000$, aberto p elo decreto n. 6.807, de 4 de
janeiro de 1908, para conclusão do edificio da Bibliotheca Nacional
e acquisição de moveis , decorações e tapeçarias.
Art. 6. O Presidente. da Rupublica annexará ájustiçalocaldo
Distl'icto Federal o Juízo dos Feitos da Saude Publica, equiparando
o l'espectivo juiz, p ~tra todos os effeitos, aos dos Feitos da Fazenda
Municipal, e o procurador e sub-procurador a cs promotores e adjuntos de promotor.
·
Art. 7. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo
Ministerio das Relações Exter,iores as importancias de 2 .320:261$547,
ouro, e2.583: 000$ , papel, com os serviços designados nas seguintes
verbas:
·
0

0

Ouro

Papel

1 . Secretaria de Estado
Pessoal

Augmentada de 70:200$, para
o pagamento do accrescimo de
vencimentos do pessoal, em
execução da lei n. 2. 092 , de
3 1 de agosto de 190::>, e para
o pagamento da representação fixada no decreto legislativo n. 1. 343, de 25 de maio
de 1903, ao director geral e
aos dieectores de secção •...•

330:400$000

Material

Augmentada ele 668$778, ouro,
para contribuição do Brazil
no se1•viço do Bureau International de la Cour Perma nente d ' Arbitrage . •..•.•••..•

28:668$214

140:600$000

da R ep ublica ou com as subvenções em se u b ene '.ic io votadas pelo Congresso Nacional ;
4.º Com as quot as de henertcio ele loterias ou de outra origem que lhes
fôrem concedidas ;
5.o Com a arrecadação elas im porl:ancias a que, por qualquer titulo,
tenham dir eito ;
6.° Com os juros e rendimentos do capital.
Paragrapho unico. Não se inclt1em. nos patrimonios dos institutos os
ediflcios publi r. os cle ,tinados a ) seu. funccionamonto, a menos que os ditos
eclificios cons tituam par·te dos r espectivos patrimonios.
(3) Decreto n. 11.51 , de 5 de janeiro de 1904 - (Reo rganiza a Directoriª
Get•al da Saude Publica e esp ecilica a s suas attribuições .
Art. i. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' '
Ci.o No fim d e tre s annos, a conl·ar ela d '1ta da d ecretação dos regulament os a que se r e fere a pre;e nte l ei , sej a ou não extincta a febre
amarella ela cidade d o Rio ele Janeiro, será o novo p essoal, n omeado em
virtude da pres ente l ei , dispensado, volt a ndo os anti~os funccionarios
ela hygicne terrestre a perceb e t· os venciment os que tinnam antes.
Q .; f'Llnccionarios . da Direc t oria Geral da Sande Publica, que, em
virtud e do decreto n. 4463, de 12 de julho de . 1902, foram tr ans~eridos ela
Municipalidade do Districto Fed e ral ·para o Governo da União, contarão,
para todos os effeitos, o tempo ele serviço que tinham na repartição de
hygiene municipal.
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2. Empregados em disponibilidade.
3. Extraordinarias no Interior : Augmenlada de 300:000$, para
a reunião da Junta de Juris·
consultas, no Rio de Janeiro,
incumhida da codificação do
Direito Internacional Publico
e Privado .........••..•....
4. Commissões de Limites: Augmentada de 150:000$ para occorrer ás despezas com a demarcação da fronteira com a
Goyana Franceza e o Perú.
5. Legações e Consulados: Augmentada de 10: 000$, sendo 4: 000$
nas verbas da representação
do Ministro na Suissa e 6:000$
na verba dos Expedientes das
Legações em Buenos Ayres
( 1: 500$), Santiago ( l: 000$),
Montevidéo (1 :000$), Lima
(1 :000$), La Paz (750$) e finalmente Assumpção (750 ·) .....
6. Ajudas de custo: Augmentada
de 50: 000$ ....•.....••.•.•.
7. Extraordioarias no Exterior: Augmentada de J00:000$000,ouro,
para a representação do Brazil
na Conferencia Pau-Americana
em Buenos Aires, no anno
de 1910 .........•.. -. ...• • .•.
8. Tribunaes arbitraes .•.••.•••••.

Pa-pel
100:000$000

912:000$000

850:')00$000

1.441:593$333
250:000$000

600:000$00

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

250:000$000

Art. 8. 0 E' o Presidente da Republica autorizado a despender
pelo Ministerio da Marinha, no exercício de 1910, a quantia de
41.385:342$943, papel, e de 5.000:000$, ouro, com os serviços
const..t.otes uas seguintes verbas :
Ouro
Papel
1. Gabinete do Ministro e Directoria do Expediente - Augmenta da de 33: 300$ para
vencimentos dos funccionarios da Directoria do Expediente, e reduzida de
16:800$000, de ven0imentos
de um primeiro e de um segundo o:fficiaes addidos, que
foram aproveitados no Ministerio da Agricultura(*).
222:555$000
2. Almirantado ................ .
45:680$000
3. Estado-maior ...•....•.......
48:960$000
4. Inspectorias Augrnentadn.
<l o 3: 720$ , sendo 3 : 120$
para o encarregado e um
servente do Gabinete de
Identificação e 600$ para o
material do mesmo gabinete ..................... .
153: 1oo ·ooo
5. Supremo Tl'ibunal Militar . . .
28:800$000
(*) A ve rba. votada é 224 : 555$000 , conforme o dec1·e to n. 2.244., de 10
ele janeiro de 19J O.
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6. Directoria Geeal ele Colitabilidade da Marinha - An·
gmentada de 105:0004 ", para
vencimentos dos respectivos fuoccion arios ........ .
7. Auditoria .................. .
8. Corpo da Armada o Classes
Annex:as - Augmentacla <le
269:5 4 0 ~ , para pagamento
de offi.ciaes promovidos e
que r e verteram a o qua,dro
e de reformados chamados
ao se rviço, e bem assim
pela inclusão e exclusão de
mecaoicos navaes, de um
tenente machin ista que foi
reformado e de um offi cial
que folleceu ............. .
9. Corpo d o Marinheiros
Iacionaos - Augrneotada de
480:235$025, para attender
a maior numero do incumbencias e a g1·ati:ficaçõ0s o
reduziria, do 7: 520 ·· conesponele11te a profe:::sores de
musica, ele toque de cornetas e tambor, de gymnastica. e natação, ele esgr·ima
de florete , espada e bayoneta e iostructor de infantaria (*) ... . . ... ......... .
10. Batalhão Naval-Reduzida de
5 :280$, pela s uppres 'ã o da
quota destinada a luzes,
não obstante a inclusão do
gratificação ao sub-in structor e p a ra ac; cor t·ospondentes a professores d 0 m u·
sica, elo toque de corneta o
tambor e iostructores de
infantari&. ................ .
J l. Escola do Aprendizes l\ Jarinheiros, rflcluzida de 2: 160, ,
correspondente a. professores do mus ica e de gymnastica e natação ...•.........
12. Ar sena e s - Reduzida de
58 :943$978, pela aposont.n.ção e fallecimento do o pora.rios e inclusão elo excedente::> no quadro ordinario
e pelo fallecimento de um
contra-mestre addido do Ar·
senal de Marinha do Rio do
Janeiro .................. .
13 . Inspectoria ele Portos e Costas - Augmentada de 800$
para material ela inspocto-

Papel

342 ; 932, '500
31:800$000

7. 804:389$500

2. 193:953 ·375

307: l 39$ 15(l

1

917:440$000

3.279:336$687

(*) A verba votada é 2.012:075 375, con forme o decfoto n. 224.4, de
iO de janeil·o de 1910.
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14.
15.

16 .

17.

18.

ria, apezar de reducção na
mesma qnota relativa á
Capitania .......•.........
DeposHos Navaes ........... .
ForçaNaval-Au gmentada de
1 • 045: 877$209, pi1ra a tten ·
der aos accrescimos e red u c ç õ e s decorrentes de
classificação ele navios e de
incumbencias, <L elevação
de diaeias dos ofTiciaes que
servem em Pará, Amazonas e Matto Grosso, a expediente; e elas segnintes quantias: 6 : 000~ , para professor de musica no Corpo ele
Marinheiros Naciorn1.es, Batalhão Naval e Escola de
Aprendizes Marinheiros ; de
3 :000$, para professor de
toques de corneta e tambor no Corpo de Mi11·iuhoiros Naci.onaes e Batn.lhão
Nava l; de 6: 000$, }Jara professor de gymnastica e m~ ·
tação no Corpo de Ma.rinheiros Nacionaes, Escola
de Aprendizes Marinheiros
e }!;scola Naval ; de 6:000$ ,
para professor de esgrima
de florete, espada e bayoneta do Corpo de Marinhei1·os Nac ionaes e Escola Na,
val; els 3:600$ para instructor de infantaria (oHlcial
da Armacla ou do Exercito)
no Corpo de Marinh eiros
Nacionaes e Batalhão Naval (') .........•..... · ... ·
Ffospitaes - Aug mentada de
40:350$, para graLlf;lcação
de runcçõ.:s nos I-Iospitaes
Central e de Copacçi,bana e
serviço por• pessoal contra·
ctado .. . ............... . ,
Superintendencia de Navegação - Augrnentada ele
67 : 960$ · para sa. tisJ'azer <L
r eorganização do serviço
administrativo,
inclusive
o Observatorio, custea.r e
construir novos plla.róes,
deposito de carbureto e
acqui ' ição de embarcação .
Escola Naval - Augrnentada
de 6:000 , para material e
recluzidi1 de 6 : 000$, correspondentes a professores de
gymnastica e natação e ele

(*) A verba votada
10 de janeiro ele 1910.

e de

Papel

Ouro

491 : 775$000
133.:650 ·ooo

5.0 16.: 858$3 18

36ü .250

·ooo

1.177: 300$000

4 .817:852$310, conl'o1·me o decreto n. 2.244, de

-

19.
20.
2 1.

22.
23.

24.
25 .

26 .
27.

2s:

29.

30.
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esgrima de florete, de espada e bayoneta ...•......
Directoria da Bibliotheca,
Museu e Archivo Publico ..
Classes inactivas - Reduzida
de 66: 000$, pelo maior nunrnro de falleci mentos de
ofüciaes e praças ........ .
Armamento e equipamento .•
Munições de bocca -Augmentada de 425:659$950, para
mnniciamento de rações e
maior pessoal. . ... ...... . .
Munições navaes - Augmentada de 300:000$ , para sobresalentes dos novos navios (') ...... , ........... .
Material de construcção naval
Obras - A u g rn e n ta d a de
380: 000$,para realização de
obras em andamento , outras já projectadas e orçadas e para a constr'ucção
dos edi.ficios destinados á
Escola Modelo de Aprendizes Marinheiros do Rio
Grande e á Delegacia da Capitania do Porto, em Pelota::: , no Estado do Rio Grande
do Sul, e á Escola de Aprendizes Marinheiros, em Pirapora, no Estado de Minas
Geraes; e bem assim para
as obras nec essarias na fortaleza de Santa Cruz, no Estado de Santa Catharina, e
no edificio da Esco la Modelo
de Aprendizes Marinheiros
do Rio Grande do Norte ...
Com busti vel- Augmentada de
500:000$, para necessidades
dos novos na vi os •...•.....
Fretes, passagens, ajudas de
custo e commissões de saque
Eventuaes ... .. ...... .. ..... .
Reconstrucção do Ar.:;enal de
Marinha do Rio de Janeiro
Commissão,
construcção e
acquisição de material em
paiz estrangeiro; para occorrer ao pag amento de
vencimentos de addidos
militares no estrangeiro,
sendo officiaes do Corpo da
Armada; para officiaes do
Corpo da Armada estudando na Europa, bem
como para occorrer ao
pagamento de passagens,

Ourõ

455:720$000
49: 100$000
870:472$921
250:000$000
7.943:514$500
l.800:000$000
1.500:000$000

1.500:000$000
1.500:000$000
370 :000$000
270:000$000
2.500:000$000

(*) A verba votada à de 2.000:000$000, conforme o decreto n. 2244, de
10 janeiro de 1910.
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ajudas de custo e vencimentos em paiz estrangeiro da commissão fiscalizadora das obras dos navios em construcção e do
pessoal artístico auxiliar e
mais pessoal para navios
em commissão no estrangeiro, inclusive acquisição
de material, para maclünistas-garantia3 ; despezas com a viagem ele navios no estrangeiro e pa·
gamrnto de prestações
attinentes ao contracto
para construcção dos navios ................... .

Papel

Ouro

5.000:000$000

Art. 9.° Continúa em vigor o credito aberto pelo decreto
n. 6.476, de 16 ele maio de 1907 (4), na importancia d;o saldo exis·
tente.
Art. 10. Poderá o Presidente ela Republica, na vigencia desta
lei :
1. Rever, sem augmeoto de clespeza, o regulamento elos Arsenaes de Marinha, constituindo da Diroctoria elo Armamento uma
repartição que será directamente subordinada ao Sr. ministro e
bem assim o ela Escola Na val, moclifican rlo ?. classificaçã0 das
respectivas cadei1'aS, tendo em vista a melhor systematização do
ensino.
II. Firmar contractos, cujo prazo não exceda dr, cioco aonos, a
respeito de alugueis de casa, construcções na vaes, acquisiçã.o Jp.
armamentos, illuminação e fornecimento de agua aos navios ou
dependencias do ministerio.
III. Vender o material r 0putado inutil, inclusivo navios julgados imvrest1.veis, applicando o producto da venda em reparos
de proprios nci.cionaes, concertos de navios e outro materiu.l fluctuante.
IV. Vender, permutar ou arrendal' a quem mais vantagens
offorecer os edificios e terrenos do extincto Arsenal de Marinha da
Bahia.
V. Desapropriar, por utilidade publica, por interrnedio do Ministerio da Marinha, a ilha de Mocanguê Grande, effectuando as
operações de credito neces >arias.
Art. 11. O Presidente da Republica é autorizado a despender
pelo Ministerio da Guerra. a. somma de 750:000$ , ouro, e
63.207:744$101, papel, com os serviços designa.dos nas seguintes
verbas:
Ouro

Papel

1. Administração Geral-Confor-

me a tabella substitutiva que se segue a
este artigo, ficando supprimidas a.s tabella.s l'",
3ª e 4ª da proposta ;

( 4) Decreto n. 6476, de i6 de maio de i907 - Abr e aos Minislerios
ela Guerra e da Marinha o credito esp ecial de 27. 000: 000$, ouro, ao carn]lio
<le 27 dinheiros esterlinos, destinado á reconstituição do material elo
exercito e da armada, seudo 15.000:000$ ao da Guerra e 12.000:000$ ao da
Marinha.
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transferidos dos quadros
das repart ições extinctas
(Quartel-Mest.re General e
In tendencia) para o Depar tarnento da Administração (Verba l ª-Tabella
substitutiva) : um cscripturn,rio e um escrivão,
a.mbos com a categorifl,
de 2° ofilcial; um fiel
com a de 3° offici a l; diminuida de 9 :750$ a condo IJeparhs ignação
mento da Administração,
e de 7 :500$ a, dos empregados das r epartições extinctas ................. .

2, Es tado-klaior elo

Exercito -

Conforme a tabclhL substi t ntiva annoxa ..... ... .. .

3 . Supremo Tribunal lk[ilitar c,
Auclitores - Conforme a
proposta (tabella. 2ª) ....
4 . lnstriicçao Jll,ilitar- Con forme
a tabella 5ª da proposta,
üiminu ida de 6: 910$ de

vencimentos tle um gu arda, um feitor e dous serventes da Escola Militar
do Brazil, aproveitados
na do E,;tado-maior . . ...

5. Arsenaes , Depositas e Fortale~as Conforme a, tabella 6ª da, proposta, augmentaela de 9:716$910,
sendo : 1:200$ para ven-

cimentos de um escrevente de l ª classe d.o oxtincto Arsenal do Gu err a
da Bahia , adtlido á 7ª Inspecção Permanente, e
8: 516$910 para o augmento do pessoal ela lan cha a
vapor e embarcações da
13ª Iosperção Permanente
e das r espectivas dia.rias.
6. Fabricas-Coni'Ol'me a tabella
7ª, diminuicla a Fabrica
de Pol vora elo Piquete
da quantia de 274: 000$
do material, que passa á
rub1·ica 14 .ª (Material),fic 1Ddo o pessoal a -sim
discriminado : adm inistração, 26 : 040$ ; serviço
de saude, 720~ ; laboratorios, G4 : 080$ ; operarios (inclusive 35:3305;,
para, serviços cxüaord'inaríos), :259:160 .•......
7. Se1·viço s ele saude--A ugmcntada de 8~ : 780$ a consignação para o La hora-

Papel

Ouro

1. 263:871$000
153 :765$000
218:500$000

l . 447: 8!)4$500

1'314: 119$405

712: 09 1$300

-
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torio Pharmaceutico Militar , substituindo-se orespectivo quadro pelo que
se acha annexo ao decreto n. 7 .454, de 8 de julho ele 1909, e diminuida
do 33: 840 ··, correspondente aos vencimentos
de nove medicos e dou;;
pharmaceuticos adj u ntos, cujos lagares foram
supprimielos ........... .

8. Soldo, etapas, gratificações ele
officiaes ·- Rectific a. cla a

Ouro

...... •. • .....

gratificação de funcção
a os intendentes das grandes Inspecções Permanentes, bt·igadas estrategicas e cavallttria, de
coo Cormidado com os deCl'etos ns. 7. 053 e 7. 054,
de 6 de agosto de 1908 ...

<t tabella annexa sob n. 9,
substitutiva ela de n. 10,
proposta ............... .
10. Classes iriactivas-Conforme a
tabell a annexa da proP os ta, diminuída. ele
57:200$ corre:;1Jondento
aos soldos d e tres rn arechaes e um general de
llrigada que fallecoram e
augmentadaele 1.700:000$
para soldo vitalício elos
officiaes e praças beneficia.elas -p olo decreto numero 1. 687, de 13 ele
<tgosto elo 1907 ......... .

consignação-Material. ..

13. Obra s niilitares-Conforrne a
tabella 14ª da Proposta,
reduzida de 1.500:000$ a

consignação para Material, supprimidos os dizeres relativos á Fabrica
de Ferro de S. João de Ipanema, e accrescenf adas
aos da consignação-:--Material-as palavras : «inclusive as <lespezas com
a acq_uisição e concerto
do mobiliario dos ed i ficios
reconstruidos ; destinada
a qu<tntia de 1.000:000$
para o serviço de construcção de quarteis no Estado

008:5:B9$000

20.213:935$000

O. Soldo, etapas e gra tificações ele
p1·aças ele pret -C onfoi·me

11 , Ajudas de citsto-Conformo a
proposta (tabella ·12~) . ...
12. Colonias 1nilitares - Conforme
a tabella 13ª da proposta,
diminuída de 20:000$ a

Papel

15.460:95 1$450

4. 638: 122$356
400:000$000

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

60 :800$000

8

116do Rio Grande do Sul, e a
de 100:000$ para. m elhoramentos mat oriaes e reedificação do Asylo de Invalidos da Pat ria ...... .
14. Mat erial-Conforme a tabella
annexa,, substitutiva d a,
15ª da propost a , aug merrtada de 50:000$ na subconsig naçio 26" (tabella
substitutiva) par a sub ·
vençâo, a ser concedida,
de uma só vez, ao Orphana to Osorio e red uzida de 500: 000$ na consig nação para farda me ntos.
15. Commissão em paiz estrangeiro - Augmenta da d e
140:000$ a quantia cons ig na da na proposta ..... .
16. Mat eri a l encommendado no
estrangeiro, om virtude
do decreto n. 6. 476, ele
16 de maio de 1907 ..... .

Ouro

•

•• t

••••••••••

Papel

5 . 018:250$000

ll.357:945$000
250:000$000
500:000$000
750:000$000

63 . 207:744$ 101

Tâbella substituti v a a que se refe re o a rtigo s upra
VERBA
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ADMINISTRAÇÃO GE RA L

Leis ns. 1860, de 4 ele ja,oeiro ele 1908, o 2 , 092, ele 31 d e agosto
de 1909 ; decr etos n s . : 7. 388, ele 29 do abr i l; 7 . 397, d e 14 d e maio;
7.400, do 15 de julho ; 7.4G9 , d e 7?2 de julh·'.J ; 7.482, el e 20 de julho; .
7 .537, de 9 de setembro; 7 . 558, de 23 de set e m br o, e 7.635,ele 30 de
outubro de 1909.
Ministro de Estado
Gra tifl.ca \~ão .......... . ......... •
Representaçã o ..•........ . .......

24:000$000
12: 000$000

36:000$000

Gabinete do Ministro
l cbefü do gabinete, funcção ....
4 adjuntos , funcçã o, 3: 600$ . ...•
4 ajudantes de ordens, funcçã o,
3 :000$ ................. .
l auditor de guerra, ordenado,
9: 100$, g ratificação, 3: \JOO$
l continuo, gratificação diari a
2$ ..................... .
1 servente, gratificaçã o cliaria
500 r é is ...•........•....

4:200$000
14:400$000
12 :000$000
13:000$000
730$000
182$500

Conducção elo Ministro (material)

12:000$000

S ecr etar ia de Estad o
1 director g eral, v encimentos.
1 auxiliar ele g abinete, g ratificação .. ... , ... . , .... , ..

44 :512$500

L8:000$000
2 :400$000
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2 directores de secção, vencimentos, 1~000$ ...•.....
5 primeiros officiaes,
vencimentos, 9:600$ .......•..•
6 seg undos officiaes, vencimentos , 7:200$ .....•....•..••
6 terceiros officiaes, v en cimentos , 5:400$ ..........•..•
1 porteiro, vencimentos .....•.
4 continuos,vencimentos, 2:400$
4 serventes, diaria, 3$500 .... . .
4 ordenança s, g r a ti fi. e açã o
diaria, 500 r éis ••.•...•.

24:000$000
48:000$000
43:200$000
32: 400$000
6:000$000
9:600$000
5: 110$000
730$000

189:440$000

Directoria de Contabilidade

1 direct or geral, vencimentos .
3 directores de secção, vencimentos, 12:000$ .......•.
10 primeiros officiaes, vencim entos, 9:600$ ......... .
10 segundos idem, venc imentos,
7:200$ ...............•.••
10 terceiros idem, vencimentos,
5:400$ •................•.
10 quartos idem, vencimentos,
3:600$ .............•...•.
1 p agador, ven cimentos ..... .
(para quebras) .. " ...... .
2 fiei:; do dito, v encimentos ,
5'.400$ ................. .
1 porteiro, vencime ntos ..... . .
3 continuos,venci m entos, 2:400$
3 serventes, diaria, 3$500 •....
Depar tamento cen tral
1 cli efe , fuacção ..•...........
1 adjunto, funcção . . ........•.
3 chefes de secção, fun cção,
2:400$ ....•.......•.....
1 archivista, gratificação ....•
8 amanuenses,
gratificação,
480$ .......•...••..•••••

18 :000$000
36:000$000
96 :000$000
72:000$000
54:000

·ooo

36:0000000
9:600$000
1:000$000
10:800$000
6: 000$000
7:200$000
3:832$500
'1 : 200 ·ooo
1: 9.20$000
7: 200$000
1: 800$000
3:840$000

Imprensa m ilitar
1 encarregado, funcção ...•...

1 auxiliar, gratificação ....... .
1 compositor paginador, vencimentos ........•..•..••
1 idem revisor, vencimentos .•
1 encadernador doura dor, diaria, 7$000 .... •. ...•.•..
1 m argeador, diaria, 5 ·....... .
4 compositores, diaria, 8$ ••.••.
2 impressores, diaria , 7$ ......•
2 distribuidores, diaria, 4$ .••••

l :4110$000

480$000

3:600$000
3:000$000
2:555 ·ooo
1: 825 000
11: 680$000
5: 110$000
2 :920$000

S erv iço telephonico
1 enca rregado , vencimentos .•••
3 auxiliares, v e n e i me n tos,
2:400$ ...••.••••••.••••_•••

3 : 600$000
7:200$000

350:432$500
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Serviço de electricidade

1 electricista, vencimentos ..•..
1 ajudante, vencimentos .....•.
1 e'ncarregado do ascensor, diaria, 4$ .•.•......•••••••••

4:800$000
3:600$000
1:460$000

Portaria
1 porteiro, gratificação ........•
1 continuo, vencimentos .......•
2 serventes, diaria, 3$ .••..••••

840$000
1: 600 000
2: 190$000

76:860$000

Departamento da Guerra

chefe, funcção .............. .
ajudante de ordens, funcção •.
cliefe de gabinete, funcção ....
chefes de divisão, f u n c ç ão,
3: 000$ •.••..••••••••.•.•••
9 chefes de secção, funcção,
2: 400$ ..•.....•...•..•••••
15 adjuntos, fuucção, 1 : !=l20$ ...••
29 auxiliares, funcçã o, 1 :440$ ..•
1 preparador chimico, vencimentos ..........•........
2 desenhistas photographo.>, vencimentos, 4 :800$ .•••••..•
1 ajudante de dito, vencimentos
1 encarregado do gabinete de
resisteneia de ma teriaes,
funcção ........•........•.
1 bibliothecario, funcçã o ...... .
1 encarregado dos instrumentos
de engenharia e artilharia,
funcção •......•....••.....
23 amanuenses (sargentos), funcção, 480$ •..•...••••••••.•
1 encarregado do museu militar,
funcção .... ·......•...•.•.
1 porteiro, fun0ção ........... .
2 ajudantes do mesmo, vencimentos, 2:400$ ...... . ...•
6 continuas, vencimentos, 1: 800$
10 serventes, diaria, 3$ ........ .
3 primeiros officiaes, vencimentos, 4: 200$ .•........ .. ....
3 segundos offi.ciaes, vencimentos, 3: 000$ ..............•
3 terceiros officiaes, venciment os, 2: 400$ ............... .
1 porteiro (civil), vencime<ntos.
2 contínuos (civis), vencimentos,
1: 410$ ' •••.••.••.•.••..•••
1
1
1
6

5: 400$000
1:920$000
3 :000$000
18 :000$000
21 :600$000
28:800$000
41 :760$000
4:800$000
9:600$000
3 :600$000
1:440$000
1:800$000
1:440$000
12:000$000
1:440$000
840$000
4:8001ººº
10: 800 ·ooo
10:950 000
12 :600$000
9:000$000
7.200$000
2:400$000
2 :880$000

Departamento da '.ldministração

1 chefe, funcção ..............•
1 adjunto, funcção ............•
2 auxiliares tecbnicos, fun cção,
1 :920$ •.•.........•.•.•.•.
4 chefes de divisão, f u n c ç ão,
3:.000$ .......... ·.· .. : .• ._.._

4:200$000
1:920$000
3:840$000
12:.000$000

218:070$000

-
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4 primeiros officiaes, vencimentos, 4:200$ .•.............
5 segundos officiaes, vencimentos, 3:000$ ....•.......•..
16 terceiros officiaes, vencimentos, 2: 4,00$ . •••.••.•.•..•••
2 agentes compradores, venciInentos, 3: 600$ ....•.......
2 despachantes, venci m entos,
3: 600$ ................... .
6 guardas, vencimentos, 2: 000$
1 porteiro, vencimentos .... . ..•
3 contínuos, vencimentos, 1: 440$
3 serventes de secção (diarias de
3$ em 365 dias) ........... .
30 serventes braçaes, de 1ª classe
(diaria de 3$500 em 300dias)
30 serventes braçaes de 2ª classe,
(dia ria elo 2$500 em 300 dias)
1 primeiro patrão (dia.ria de 10$
em 365 dias) .•.. . .. ·.....•.
6 segundos patrõefl (diaria de 8$
idem idem) .............. .
4 terceiros patrões (dia.ria de 5$
ide m idem) .............. .
7 machinistas (diaria de 8$ idem
ide1n) .................... .
7 foguistas (diaria de 5$ idem
idem) ................... .
48 remadores (diaria de 3$ idem
idem) .•.................••
Augmento de diarias aos serventes com mais de cinco
annos de serviços e por
serviços extraordinarios ...•

16:800$000
15:000$000
38:400$000
7:200$000
7:200$000
12:000$000
2:400$000
4:320$000
3 :285$000
31 :500$000
22:500$000
3:650$000
17:520$080
7:300$000
20:440$000
12:775$000
52:560$000
11 :716$000

EMPREGADOS DAS REPARTIÇÕES
EXTINCTAS

Intendencia

1 agente, vencimentos ..••....•.

2:700$000

Hospital do Andarahy

primeiro cscripturario, pela
verba 7ª ....•...•.......•.
F abrica de

m~ma s

1 agente, pela, verba 5ª ..•..••••
Deposito de artilhari a

1 encarregado, funcção .......•.
l guarda da artilharia, v eocimento3....... • ............
l guarda do deposito, vencimentos .........•..•......•
12 serventes de 1ª classe, diaria,
3$000 .......•.•....••...••
8 serventes de 2ª classe, diaria,
2$500 ...•. .• ... • .. . . j • • • • •

1: 080$000
2:000$000
2:000$000
10:800$000
6:000$000

308:526$000
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Augmento de diaria3 dos serventes com mais do cinco
annos de serviços e por
servic;os extraordinarios . . .

3 : 450$000

25: 330$000
l.263:871$000

Tota l .... . ..• ... .. , .
VERBA. 2"'-ESTADO-M'A.IOR DO EXERCITO

Decretos ns . 7. 389, de 20 de abril; 7.511, de 26 de agosto ;
7 .636, de 30 de outubl'O, e 7.665, de 18 ele novembro de 1909 :

7:200$000

1 chefe ; funcção .. .... .. .. . ... .
1 sub-chefe (cbefe do Departa-

mento do Estado-Maior), funcção .......... ... .......... .
1 chefe do Departam ento dos
Servi ços Auxiliare :i , funcçn.o.
1 chefe de g n.bin ete, fnncção ... .
4 chefes do secção, funcção .... .
15º adjuntos, funcção .... , ..... . .
1 ajudante de Q1' üei.1s do chefe,
funcção ..... . .............. .
l ajudante de ordens do sub-chefe, funcção ................. .
8 sar gentos-amanuenses, funcção
30 auxiliares, funcção .......... .
1 arc hivista, gratiticação ...... .
2 ajudantes do m esmo, gratificação ...... .......... ...... .
1 desenhista de 1ª cl asse, vencim en tos . . ....... .... .. . .... .
3 ditos de 2ª classe, vencimento;
l photographo, encarregado do
gabinete photograpbico, vencimentos ..... . .. . ... ...... . .
1 photographo ajudante, vencimentos . . ..... _............ .
1 mecanico de precisão, dia.ria. ..
1 porteiro, vencimentos ....... .
3 continuos, vencimentos .. .... .
3 serventes, diari a ............ .

4:200$000
. 3:000$000
1:920$000

1:920$000
480$000
1:440$00.0

1: 440$000
3: 840$000
43:200$000
2 :400$000

l :440$000

2:880$000

3:600$000

4 : 800$000
10:800$000
4 :800$000

1: 600$000
1:095$000

Tota.l. ... ...... .
YERBA 9 ª -

3:000$000
3.:000$000
12 :000$000
28 :800$000

2:400$000
3 :0001ººº
6:000 000
4:800 000
3 :285$000
153: 765$000

SOLDOS, ETAPAS E G~A TIFICA ÇÕES DE PRAÇAS DE PRET

Soldos

438 praças (108 sargentos-ajudantes, 300 aspirantes e
30 m estres de musica) a
2$COO .. .. .•. ... ...... ..
732 praças (558 1os sargentos
arcbivistas e 174 sargentos-amanuenses) a 1$250
2 .225 in·aças (1.139 2°• sargentos, 261 artifices , 51 clarins e corneteiros, 511
intendentes, 68 de sauclc
e 195 musicas de 1"'classe)
a 1$000 •••.•. ....•.. . . •

319:740$000
333:975$000

812: 125$000

-
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l .892 praças (l.607 3°" sargentos
e 285 musicas de 2ªcla ·se
a 750 ré is ........ ..... .
5.880 praças (2. 700 cabos , 404
artilheiros, 143 veterinarios, l 04 enfermeiros,
194 a r tifices, 2. 020 cla:r ins, corn Ptoiro ~ e tambores e 3 15 musicas do
3ª classe a 500 r óis .....
3.104 praças (anspeçadas) a 400
réis .................. .
4.353 praças (soldados) a 360 réis

18.624 praças, sondo 18.289 nos
corpos arregimentados
(i nclusive 300 das compnnhias regionaes), 174
no quadro dos sargentosamanuenses o 16 1 na Escola de Applicação de infantaria e cavallaria.
Etapas
l8.624 praças, a 1$400 diarios, .
em 365 dias ........... .
400 alumnos do Collegio Militar, idem idem .•.......
Etapa em dinheiro a 2.160 praças
de pret da 1a e 13"' regiões de inspecção, sendo
720 destaca.das e 1. 440
nos pontos de parada dos
batalhões, á razão de 1/5
para aquellas e 1/1 O
para estas, sobre o valor
fixado ................ .
Etapas a asy lados, machinistas,
etc. etc ... .. ..... .. ... .
Etapas a desertores e presos, e
apprehensão dos mesmos
Gratificações
9.144 voluntarias a 125 réis e
9 .145 engajados a 250
réis diarios .... .... ... .
133 sargen to amanuenses das
Inspecções Perm anentes
e Brigadas, a 360$ annuaes ...••...•.........

517 :935 ··ooo

l . 073 : 100$000
453 : 184$000
571: 984$200

4.082:043$200

9 .51G:864$000
204: 400 ··000

9.721 :264$000

t47 :1 68$000
200:000$000
20 :000$000

367: 168$000

1. 251 : 676$250

47:800$000

1.299:476$250
15.469:951$450

VERBA

14ª -

MATERIAL

Administração g(J'l·aZ

1. Secretaria de Estado - Expe-

diente, impressão de reIatorios, leis e actos do
. Governo, publicação do

~
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expedie nte e avulsos, indemnização por collecções
de leis, acquisição e encadernação de livros, a lma.nacks e annuari os e tclegrammas exteriores ..•
2. Directoria de Contabiliclade Expediente e despezas
diversas ............... .
3. Departa m entos - Expedient e ,
impressões, publicações,
fretes, carretos o despezas diversas ...•.... . ..
3. Estado-Maior do Exercito Expediente, livros, jornaes, revistas e outras
despezas ............... .
4. Supremo Tribu nal Militar e
Auditores - Expediente o
outras despezas •........

22 : 000 000
10:000$000
85:000$000

117:000$000

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

30 :000$000
3:000$000

l nstrucção m ilitar

5. ,... E~cola do Estado-Maior - Expediente e despezas diversas,
acquisição de
livros e material de ensino ................... .
6. Eseola de Artilharia e Engenhari a - Expediente e despezas diversas, inclusive
as neces arias á completa
installação dos gabinetes.
7. Collegio Militar - Ali mentação (vide etap as) :
a) 1llnxoval, lava gem e engommagern ....... 120:000$
b) Expediente, acquisição eencadernação de livros, matel'ial
para aulas, alojamentos e refei torios,
instrumen tos e
objectos de ensino e assignatura de jornaes 25:000$
8. Escola de Guerra - Expediente edespezas diversas,
acquisição de livros e material de en ino ......... .
9. E~ colas regirnentaes - Acquisição de compendios e expediente .........•..•...
IO. Bibliotheca do Exercito - Expediente, acquisição de
livros e assignatura de
jornaes ..........•.....•
11. Tiro Nacional - Despezas diversas ..... , . • •.....•...

16:000$000

40:000$000

145:000$000

9:000$000
14:200$000
4 :970$000
16:000$000

245: 170$000

-
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Arsenaes, depositos e fm·tale-sas

12. Expediente, despezas, fretes
e carretos . . .. . ... .. . . . . .
13. Matcria prima para factura e
concerto de obras, utensilios e moveis para os corp os, fortalezas, hospitaes,
enfermarias e outras estações .. . . . ..... . •.... . •..
1.4. Fer ramentas, instrumentos,
machinas, modelos e combustíveis, lubritlca,ntes e
accesso rios •....•.••... . .

45:000$000

260 :000$000
120:000$000

425:000$000

Fabricas

15 . Fabrica de Polvora da Estrella
- Provimento das officinas, transporte·, expedi·
ente e despezas diversa .
16. Fabrica' de Cartuchos e Arti:ficios de Guerra - Provimento e mais despezas ..
17. Fabrica de P olvora sem Fumaça do Piquete - Materia prima, combustivel,
con ervação, concerto do
edificio, productos cllimicos par a o laboratorio
e expediente, 300 :000$ .
Despeza miudas de prompto pagamento, 24: 000.

30:000$000
80 : 000$000

324:000_000

434$000$000

88 : 000$000

1 • 254 : 170$000

Serviço de Saude

18 . Utensilios,roupas, agua,asseio
e limpeza de hospitaes e
enfermarias .. .... • . .... .
Rações a empreo-ados,
vivere;i, dietas, etapas,
combu tivel, manipulações, tratamento de officiaes e praças em hospitaes e enfermarias civis,
pelas verba.s VIII e IX.
(etapas).
19. Medicamentos, drogas, appo sitos, vasi lhame, utensílios, apparclbos e expediente para o Laboratorio
Pharmaceutico Nlilitar . .
20. Artigos de expediente para as
delegacias e osta belecimentos de saudc, instrumentos cirurgicos, apparelhos e machinas de uso
medico·cirurgico e outros
objecto3 para o Deposito
de Material Sanita.rio, incln ive 20:000 para ampliar as installações dos

280:000$000

-
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serviços clinicos que constituem a Polyclinica Militar ................... .
12 l. Laboratorio d e Ba cteri ologi<L
Despezas di v ersa.s ....

70:000$000
4:000,'000

442:000$000

F ardanien to

22. Fe.rdamento e calçado vara
19.185 pra.ças, sendo 18.289
arregimentadas, 161 alumnos da Escola de AppJicação de Infantaria e Cav allaria, 160 i nvalidos,
83 patrões e r em a dores
dos a1'senaes e 49 2 enferm eiros ............... . . .

3 .624:775$000

Equ ipa mento e arreios

23. Acquisição de mochilas, correia1ues, m•armi.t 1s e arreios para officiaes mon tados e corpos de cavalJaria, g uarni ções p ara as
p a relhas dos regim e ntos
de artilharia e pa.ra a s
carretas dos m esmos, i.nclusi ve o Collcg io Milita r
e escol as .............. . .

600:000$000

Arnumiento

24. Armamento para alumnos, inferiores e m usicos, ferra ra mentas, appa r elhos e
acquisi ção de modelos . ..

20:000$000

Dive1·sas d espezas

25'. Remonta de cavallos, muares
e outros anim a es p a r a o
exercito, de s tin a d os
50:000$ para a criação rlo
cava llo de g ue rra e p ar a
o desen volvimento ela in·
vernada naciona l de Saycan, sendo applicada t oda
a sua renda na comp1·a
de eguas e p astore > correspondentes e no desenvolvimento dos seus differentes ramos de serviço ..
.'26. Acquisiçã o de instrumentos,
utensilios, a g u a , asseio,
limpeza e expediente do.s
corpos, liv ros, talões , carretos, fretes, despezas diversas e eventuaes, inclusive as despezas com
medalhas militares, e até
10:000$ para s ubvencionar estabeleciment os de
ensino que se encarre-

350:000$000

-

27.

28.

29 .

30..
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garem da educação dos
filhos de militares mortos
em combate ou em conseseq uencia de ferimentos
recebidos em campanha,
de accôrclo com a lei
n. 746, de 29 de dezembro
de 1900, art. 16, n. III e
a q ua.ntia de 50: 000$ para
subvenção, de uma só vez,
ao Orphanato Osorio .....
Luz para quarteis e est abelecimentos nüUtares, comprebendidos os apparelhos
é todas as despezas materiaes de funccionamento.
Transporte de tropas, cargas
e bagagens, comedorias
de embarque, escaleres e
suas tripulações nos Estados, aequisição e concerto de erpbarcações,
combustivel,inclusiveo do
holophote de Saµta Cruz,
e material de transport es terrestres ; destinados
20:000.:' para melhorar
as comedorias .dos officiaes inferiores do exerci.to quando emba1•cados
em pa,quQtes ........•...
Alugueis de casas, invernadas
pastagens, inclusive a luguel de casa para o :porteiro da Seéretaria · de
Estado e enterro de militares ............ : •....•
p,ara os trabalhos de levantamento da Carta Geral
dsi. Republica., inélusivc
diarias a ofil.c'iaes e praças, vencimentos de auxiliares civis, expediente
e despezas diversas ....•.
Juntas de alistamento e· sorteio miHt"ar, eJÇpeciiente e
outras déspezas, incl-usive
as do pessóal, expedie:qte,
publicações e- transporte
da Directoria da Confederação do Tiro Brazileiro .•.....•••.... : .....

•

500:000$090

370 : ooo.;·ooo

1.500:000$000

260:000$000

200: 000$000

100:000$000

Despezas especiaes

Comprehendidas na 2ª parte do
art. 32, da l_e i n. 746, da
29 de dezembro do 1'900 .
Ferragens e forr!).gens ....•.•
€onsignação a bandas de musica militares .... ...... .
Jornaes a patrões e marujos
dos escaleres das fortalezas e Asylo de Invalidos

1.700:000$000
15:000$00Q

3.280:000$000

-
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com etapa de praça de
pret pelo § 9° e abono de
passagens a offi<'iaes na
Capital .... . .. . . .. .. .• . .
Despezas.miudas e de prompto
pagamento das repartições e estabeleciment·Js
militares na Capital. .. . .
Para. os extraordinarios com
as grandes manobras das
tropas .. . .. . ... . .... .. .•
1 veterinario,
contractaclo,
24:000$000, 1 ajudante,
idem, 18:000 ''000 . . .. .••

-J

80 :000$000
100:000$080
200:000$000
42:000$000

2.137 : 000$000
11 . 357 :945$000

Art. 12. E' o Presidente ela Republica autorizado:
I - A mandar:
a.) a diverso.'> paizes, para se aperfeiçoarem em conhecimentos
militares o profissionaes, por espaço de um a dous annos, até dous
officiaes por arma e do Corpo de Saude do Exercito, mediante concurso entre os candidato3 ;
b) a outros paizes, como addülos militares em commissão, para
estudarem os di ver os assumptos militares, officiaes superiores ou
capitães habilitados, que tenham provado capri.cidade e aptidão ou
produzido algum trabalho de nota ou invento util, correndo a respectiva despeza, assim como a das commissões da le t tra a , pela
verba 15" do artigo precedente ;
e) construir no local mais conveniente um grande campo do
instrucção para as tropas das di.lierentes armas do Exel'cito ;
d) estudar e pôr em execução um sy.stema de premios pecuniarios destinados a galardoar :
1°, aos regimentos de artilharia de campanha tl11B melhores
notas tiverem obtido nos exercícios praticas de tiro de guerra; em
cada regimento, ás baterias que melhores notas tiverem nos
mesmos exercícios; o cm cada bateria, á guarnição da peça que
mais se tiver distinguido ;
2°, nos batalhões de artilha ria de posição, ás guarnições das
peças que melhores notas tiverem. tido nos exercícios praticas de
tiro de guerra, preferencialmente sobre alvos moveis;
3°, as despezas necessarias correrão por conta da rubrica 14ª
(Material), comignação 26ª do artigo precedente ;
II . A contractar officiaes estra.ngeiros para que, de accôrdo
com os nossos, procedam á instrucção de todo o Exer ito;
III . A remodelar o Arsenal de Guerra da Capital da Republica,
a remover para outro local o de Cuyabá, a reorganizar o desenvolver os que houver em outros E ·tados e aproveitar os machinismos do antigo estabelecimento naval de Itaqui para o fim que
julgar conveniente ;
IV . A permittir que limitado numero de oillciaes de notorio
merecimento, que quizorem aperfeiçoar seus conhecimentos militares, possam permanecer em paiz e. trangeiro , á sua escolha, de
um a dous annos, perceb endo sómente os vencimentos militares que
lhes couberem por lei, cm papel, e sem ajuda de custo;
V. A pl'Omover no proprio nacional S . Gabriel, em S . Borja,
Estado do Rio Grande do Sul, o plantio e cultivo de forragens par:1
as cavalhadas do Exercito, podendo de ·pender até a quantia de
20:000 p ela verba da sub-consignação- Material- da rubricê1 13"
(Obras militares) do artigo precedente;
VI. A realizar contractos, por tempo nunca maior de cinco
ann_gs, quando versarem sobre construcções, armament o, illum inacao ele estabelecimentos militares, alugueis de casa e cam-pos

127 para invernada, equipa.menta e fardamento, podando mandar
confeccionar este nas sédes das inspecções ou commandos de gu :trnição, preferindo para es"e sei·viço . eohoras pobres e honestas,
que prévia m ent e se inscreverem, mediante fiança de pe.;;soa
idonea, civil ou militar, ajuizo da respectiva administração mililitar local ;
VI[. A modificar as diversas sub-consignações das verbas ns. 7,
8, 9, 13 e 14 do artigo precedente, para melhor applical-as aos
stt,'Viços da nova organização do Exercito, sem exceder a dotação
orçamentaria de cada uma dellas ;
VIH. A realizar, na vigencia desta lei, um concurso de aeros tação militar, podendo marcar premio.; até a import meia ele
50 :000-, expedindo, préviamente, as instrucções necessarias ao
mesmo concurso ; as despezas correrão peht s ub-consignação ela
verba 14"' (Material).
Art. 13. Fica vigorando como credito especial e para o mesmo
fü\ :, o sa.ldo d.o credito concedid.o pelo decreto n. 6A76, ele 16 de
maio de 1007 (5).
Art. 14. Continúa. cm vigor a disposição constante do al't. 3°
da lei n. 1.687, ele 13 de ago!:lto ele 1907 (6), para pagamento clo.3
soldos pertencentes aos exercícios de 1907 e 1908.
Art. 15. A dotação orçamentaria relativa ao soldo dos officiaes
rcfo1·mado; é calculada de accôrdo com a lei n. 181, de 23 d.e junho
de 184l, e resolução de 14 de setembro de 1859, por cujas prescripções não deve deixar de sm· abonado o dito soldo, sem prejuízo de
outros vencimentos que percebam os refcritlos ofliciaes, quando no
exercício de c1ualquer fun cção publica.
Art. 16. A dotação orçamentaria relati"va ao~ docentes militares que regem uma só cadeira é calculada de accôrdo com o
a.rt. 77 da lei n. 1.473, de 9 ele janeiro de 1905, que manda abonar-lhes· os mesmos vencimentos militares anteriores á dita lei
e mais os que como professores lhes competem pelos respectivos
regulamentos .
Art. 17. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas repartições do Ministerio ela Viação e Obras Publicas,
com os serviçoa desig nados nas seguintes verbas, a qu<tntia de
9} .885:385 ·314, papel, e de 8.353:314~LO, ouro:
Augmentada na rubrica-Pessoal- de 18: ooo:· e accrescente-se no final da tabella:
secretario do ministro e consultor technico; de 108: 060 ,
como conseq uencia da melhoria de vencimentos feita
pela lei n. 2.092, de 31 de
agosto de 1909, substituindo-se a denominação de
amanuenses pela de 3°• officiaes; diminuida de réis

1. .Jecretaria

de

Ouro

Papel

Estado -

(5) Decreto n. G.476, de 16 cltl)na io ele 1907-Vicle nola n. : 4 a esta l ei.
(6) Decreto n. "l.687, ele 1~ de.a gos to ele 1907-Concede vitaL c iamente
a os o!neiaes e praças de pret sobrev i Yentes dos corpos de Voluntari os ela
Patria e ela Guarda Nacional e aos auditores ele g u err a e estudantes ele
m edicina e de pharma c ia , que s er vi ram no Exercito e na Armada por
occasi ão da guerra do Par agu ay, o soldo r egul ado pela tabella actualmcnte
Yrgente .

• . Ar"t. 3. 0 • Fi.ca ·o Pre~icl~n l ~ d~ Rep~bÚca· at~to;·iz~clo ·a ~b1:ir ~s ~re:
ditos necessarios para exec ução dest11, lei.

-128 20:000$ na rubrica - Material - eliminando· se aspalavras «Boletim da Propriedade Industrial», e substituindo-se pelas «Boletim
do Mioisterio» ..•..........
2. Correios Augmentada de
5.259:977$200 na rubricaPessoal, sendo: 4.771 :751$700
em conseq_uencia do augmen to da despeza decorrente da reforma a.pprovada por decreto n. 7. 653, de
11 de novembro de 1909;
192: 625$500 para occorrer
ao pagamentu dos praticantes carteiros e
serventes das agencias postaes ;
130: 000 no tit ulo condu.,çiio
de malas; 30:600$ no titulo
Afv,das d e custo e passagens;

100: 000$ no titulo «Gratificação addici0nal de 10, 20,
30 e 40 % »;e 30:000$ no titulo
«Gratificação aos correios
ambulantes; e 5:000$ para
«Porcentagem pela venda
de fórmulas de franquia ».
Augmentada de 543 :200$,
papel, na rubrica-Material
-sendo: 30: 000$, em «Artigos de exp ediente, etc.» ;
280:000$ em « Acq uisição ,
conservação e reparação de
moveis, etc.»; 233:200$ em
«Diversas despezas , illuminação, etc.»; e 20:000$,ouro,
para «Acquisição de sellos e
outras fórmulas de franquia, etc.» Augmentada de
36:527$500 na rubrica-Pessoal»- e 76:779$, na gratificação do pessoal do
Amazonas. Augmentada de
50:000$ na rubrica. «Event u a es».
Reduzida de
100:000$ nos «Agentes,
ajudantes e thesoureiros» ;
na « Conducção de malas
por contrac to, etc.», depois das palavras - escal ere> - accrescentadas as
seguintes: ao machinista
do elevador ; ditas de pernoites aos empregados do
quadro em .3erviço dos correios ambulantes e do mar,
uns e outros sempre que
pernoitarem na repartição,
ou fóra della, em serviço.
Na «Gratificação addicional
de 10, 20, 30 e 40 % , etc.»;
depois das pala vras-diaria,.

Ouro

Papel

527:820$000

-129addicional - supprima-so e
substitua-se pel as seguintes:
a serventes dessas repartições que ti verem mais de 10
20, 25 e 30 an uas de serviço
oil'ectivo postal- l+ratificação aos empregados dos
Col'roios a.m bula ntes e elo
serviço mal'itimo, abo na.díl.
do accôrdo com o art. 381
do Regulamento; dita aos
empregados designados para
inspeccionar as repartições
postaes da Republica ; elita
por serviços executados
em commissão ou fóra
das horas do expediente
orelinario; dita de accôrdo com o art . 381 elo regulamento e por subst ituição - J\cquü;ição, conservação e reparação ele
moveis e do ncce <sario
para o recebimento, transporte , processo e distrib11ição de corre;;pondencia
e ma.las ; fechos para malas, material flu ctuante o
r ela ti vo a.o seu ser vi ço .
A rubrica «Evcntuaes» üca
assim reuigi da. Para occor r cr <L quaesque1· uespezas extraordinai·ia8 e i mprevistas ou ü. deficienci [L
de croditos da. Ycrba ...... .
3. 'Telegraphos - Augmentada ele
20 :000$ p cLra grati ficações
e ajudais de custo ao p essoal da Administração ; de
250:600 ·para Yenc.:imen toR
de mais tres inspectores
de 3" classe, 10 leitores,
10 gna.rdas-fio de 1a classe
e 20 de 2ª elas e , e elevação da verb n. para trabalhadores e empreitei.das
de conservação das !inhas
a 1.330 :000 · ; de 200:000'·
para renovação e consolidação elas linhas; de
200: 000 · para as linhas especiacs na Capita l Federal
e nos Estados; de 20 :000$ no
custeio elo ser>içô telephonico ; de 60: 000 para as iustalla.ções ra.di o-teleg ra phicas ; ele 100:000$ para conservação da linha-; ultimamente construidas e proseguimento de con ·tr ucções e
n ovas construcçõcs, etc.,
etc.;de 248:800$ para -venci:mentos de mais quatro te-

Ouro

Papel

290:000$000

19.1 30:315$000

130 Jegraphistas de l ª classe, 16
de 2ª classe e 30 de 3ª clas:>e
e elevação a 666:400"'' da
verba para pagamento de
diarias a estafetas de 3ª
classe ; augmentada de
115:000$ na rubrica «Material das linhas e estaçõe1::», sendo 60:0 o·· para
acquisição de embarcações
proprias ao serviço dos cabos, 15:000 · para as consignações dos arts. 36 e 328
do regulamento, 20:000$
para aluguel de ca.sas e
20:000,"' para «Tra sportes,
seguro, acondicionamento
do material, etc. , etc .» ; de
50:00::J
para pagamento
das «Gratificações e ajudas
de custo»; de 40:000 para
«Eventuaes» ..............

4. Subvenção de conipanhias de
navegação-Augmentada de

130:000 ', papel, sendo :
40:000 ·para o serviço de
navegaçã o entre os porto:>
do Rio de Janeiro e Paraty ;
60:000 ao serviço de navegação do Ibicuhy até Cacequy e Uruguay até Santo
Izidro ; 30: 000$ para o serviço de navegação do Alto
Parnahyba, entre Therezina
e Santa Philomena, tudo
em virtude de conuactos, e
de 300: 000 '.· para o serviço
de navegação co teira do
Estado do Maranhão. . . • . . .
5, Garantias ele jiwos-Augmentada de 240 :000$, papel,
por ter sido elevado a
14.000:0GO o capital da Estrada de Ferro Sorocabana.;
augmentada de 713:400$,
ouro, sendo 533:400 · para
pagamento de juros á Estrada ele Ferro S. Paulo ao
Rio Grande e 180: 000 · á
Estrada de Ferro Victoria
a Diamantina ; reduzido a.
200:000$ o credito para a
Estrada de Ferro de Goyaz .
6. Estradas de fM-ro federaes:
I. Augmentada de

131 :800 ·
na rubrica «Estrada de
Ferro Central do Brazib,
sendo: 58:000 para o pessoal operario do deposito e
officina de Sete Lagôas ;
54:000$ para kilometragem

Ouro

Papel

481:111$171

13.433:495$000

1. 663: 699$99f.'

1. 687: 361$700

5.10-1 :003./5?3

1.814:500$824

-
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aos machinistas, etc.; 6:000$
para dous novo a rmaze nist as e 13 :800$ para quatro
mestres ele linha de duas
novas residencias ........ .
II. Augmentada ele 300: 000
para pessoal e material da
Estra da de Ferro Oeste de
Mina.s, incluída a linha por
tracção electrica ou a vapor da estação de La v1'as á
cidade do me mo nome ....
Ill. Augmentada de l.OOú:OOO ·
para serem prolongados os
trilhos da Estrada de Ferro
de Lorena a Piquete at é a
cidade de Itajubá, Esta do ele
Min a s Gerae.:; ............ .

Ouro

Obras federaes nos Estados-

Augmentada de 160:000$, (*)
ele accôrdo com o decreto
num e ro 7 .452, de 1 de julho
de 1909, fazendo-se a distribuição do seguinte m odo:
Porto de Santa Catbarina: Pessoal a dministra ti vo,25:WO$,
pessoal ,iorn aleiro, 136:900 ,
total, 161 :200$ ; material,
127:800 ooo.
Barra da Laguna : P e-soal
120:000 ·,material 80:000 ,
total 200: ooo ·ooo.
Barra e por to de Itajahy :
P 0ssoal, 100: 000 ·, ma.teria!
100:000 ',tot a l,200 :000$000.
Porto de Paranag uá.- Pessoa l
e material, 250: 000~ 000.
Porto do l\fat'êlnhã o-300:000 ·,
sendo: 200:000." para acqnisição de uma draga de sucção e demais mat er ial de
dragagem e lOO:OCO. · parn
inst a.Ila ção de servi ço, officinas, draga gem, cons trucc:ão do cá.es, aterro, etc.
Porto do Natal-Augmentada
de 50:000$ a verba-Material - para custear o novo
material de dragagem, e
consignada a quantia de
100:000$ para continuação
do arrazamento de Baixinha.
Portos da Fortaleza e de Ca·
mocim - Para estudos, fixação de dunas, acquisição
de dragas e respectivo
custeio-pessoal e material
300:000

ººº·········
······

(*)V. D ecr eto n. 2244, ele 10 ele janeiro de 1910.

Papel

36.643:880$000

2. 428 : ooo. ·ooo

l.00'.) :000$000

2.452:000$000
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Ouro

8. Obra s contra os effeitos da secca - Pessoal e Ma,brial :
9. In specção Gei·al das Obras P u ·
blicas ela Capi ta l Federa l
- Augmentada de 40: 515$
para a elevação a 20$ da
djaria do inspector geral, a
16$ dos chefes de divisões,
a 14$ dos engenheiros de
districto e a 10$ dos conductores t cchnicos;
augme rrtada do 78 : 400$ para
pagamento Jo pessoa l e
material de « Servi ços diversos»; augmentada de
283: 967$500 da l " Divisão ,
sen do: 2 1:920$ na «V igilanci a de manancia.es » ;
137 655$ na « Conso l'vação
dos eocana.m en tos cond ucí;ores»; 17:402,·'JOO 11 as «Es ·
tações o para.das , utc.»,
12 :760$ nn. «Trae\ção e oflicin as»; 94 :230$ na « Viu.
permaneute e ed tficiosn ; au g mentada de 1 . 668: 18<1$500
na 2ª D i v i s ã o, sendo :
25: 000$ na «Conservaçã o
das floresta s e dos caminhos
do aqueducto da Cario ca» ;
40: 000$ n a « Conservação
das represas, a.q uetluctos ,
etc . »; 175:000$ na «Conservação e custeio da r êde
de disti·ibnição »; 50 :000$
no « Serviço de bydrometros » ; 55 : 000$ na. « Conserva ção e constrncç,ão de galerias e c o 11 e e t o r e s de
aguas pluviaes,
etc. » ;
1 . 323: 184$500 na « R evisão
da rêde, novas canalizaçõ es ,
acq nisição do propriedades
q_ue interesstun ao aba,,;tecim ento, etc. », inc lusi ve o
abttstec i mento para a Estrada Marechal Rangel,
Bom Succes.so, Honorio Gurgel,
An chieta
e
Vigario Geral ; diminuída de
50: 000$ na «Ins pecção de
canaliza ções, etc.» e « Proseg uime oto da rêde de distribuiçã o de p ennas
de
agua, etc . »; a u gmentada
de 20 :000 na rubrica «Serviços diversos», para conce~tos urgentes no Palacio
1Vlonrõe ......•••.. . .......
10. E sgotos da Capital Feder al Augmenta.da Çle 150:569.iooo,
por t er s i d o elevado a

Papel

I.000:000$000

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

4. 806: 167$50 o

-133 56. 056 o numero de predios

Ouro

que devem pagar a taxa ...

11. llluminação Publica da Capital
Fede~·al - Augmentada de
60:000$, papel, e 60 :000$,

ouro ......... .. . .. ...•...

12. Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de

Ferro-Mantidas as vantagens resultantes dos dispositivos dos arts. 37 a 43 do
regulamento a'Pprovaclo pelo decreto n. 5.512, de 31 de
dezembro de 1873 ........ .

13. Fiscalização de serviços diversos - Augmentada, na In-

spectoria Geral de Na,vegação, de 6:000$ para elevação do numero de fiscacs <t
seis, ele accôrdo com o decreto n. 7. 550, de 16 de setembro de 1909, e reunidas
as tres sub-consignações ele
18:000$, 12:000$ e 8:000$
cm uma só, sob o titulo:
« Vencimentos dos tiscaes
das linhas de navegação »

(38: 000$000) .. ....... ..... .
extinctas - Diminuída de 7 : 600 '', por ter

l '!. Repartições

falleciclo um elos funceionarios e o outro ter pas ' ado
para o Ministerio da Agricultura .................. .

15. Eventuaes ... . . ......•.• . .•..

Art.

l~.

Papel

4.503:537$290

810:840$000

932:538$000

1 :200, 000

l . 063: 600._ 000

2:400$000

2 17:050 .. 000

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

25: 120$000
150:000$000

Fica o Presidente da Republica autorizado:

I. A despender:
a) até 300:000$ para a construcção de uma ponte sobee o. rio

Uruguay, no logar clenominado Passo do Goyoen, na estrada geral
que por ahi passa., de accôrdo com os e 'tudos feitos;
b) até 30 :000· para a construcção de um pequeno cáes ou
pont J de desembarque de mercadorias no porto ele Uruguayana, no
Estado do Rio Grande do Suk
Ir. A modificar os contractos de estradas de ferro que não· contenham a clausula de reversão das mesmas ao domínio da União,
p ara o fim de est belecer uniformemente esta clausula, podendo
conceder compensações em prazos e preço3 kilo-metricos.
III. A entrar em accôrclo com as emprezas particulares de
linhas telcgraphicas e companhias de vias-ferreas, para o fim de
estabelecer o trafego mutuo com as linhas federaes ou permittir o
assentamento de conductores proprios da Repartição Gera.l dos Telegraphos nos po tes daquellas emprezas ou companhias, tendo
em vista sempre harmonizar as taxas por ella,s cobra,Jas com as da
repartição fecleeal.
IV. A construir ou aclqnirir edificios para Correios e Telegra.phos, poúenúo entrar cm accôrdo com os governos dos E tados,
mediante permuta com proprios nacionaes e outras condiç.ões
que forem julgadas convenientes; abrindo para esse fim os necessa·
rios creditos.
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V. A promover :
a,) o consumo de carvao nacional na Estrada de Ferro Central
do Brazil e em outras estradas ou serviços federaes, de accôrdo
com as respectivas administrações;
b) por meio de accôrdos directos, o serviço de permuta de encommendas postaes com os paizes que fazem parte da União Postal,
abrindo para tal fim o necessal'io credito;
e) accôrdos para a construcção de linhas, ligação e trafego
mutuo da rêde telegraphica nacional com as dos paizes limitrophes, e bem assim a rever os convenios celebrados com as administrações telegraphicas platinas, abrindo para esse fim creditos até
500:000$000.
VI. A applicar á ·construcção inicial ou por iniciar, de estradas
de ferro de concessão legislativa, que se prendam á rêde de viação
geral do paiz, o regímen da lei n. 1.126, de 15 de dezembro de
1903 (7), sem ampliar os favores nella especificados.
VII. A abrir os creditos necessarios :
a) para occorrer ás despezas de construcção de um ramal da
Estrada de Ferro Central do Brazil, da <>stação de Sabará até á cidade de Ferros, e bem assim ás do prolongamento da linha do centro, segundo o traçado que fôr mais conveniente, que fôr julgado
preferível para a installação da estação fluvial e, tambem, ás do
prolongamento do ramal de Itacurussá até a cidade de Angra e
construcção, em ambos esses pontos, de estações marítimas, de conformidade com a lettra b do n. XVII do art. 22 da lei n. 957, de 30
de dezembro de 1902 (8) ;
(7) Lei n. 1.126, ele 15 ele de zembro ele 1903 :
r\rt. Lo E' autorizado o Governo a construir uma estrada ele Cerro
qu6l p a rtindo de Tirnbó , no Estado da Bahia, vá terminar na cidade ele
Propriá, no E stado d e S ergipe , lig ando essa estrad a as cidades de Araca,iú
e S imão Dia s , direcf: o nrnnte ou por meio de rama e:;;, conlorme rnr julgado
mais conveniente; observando-se as seg uintes dispo:>içõ es:
·
§ 1. 0 O Governo mandará organiz a r os planos e orçam entos por
pesso J l d e sua confiança, abrindo para i sso o n ecessario credito, e contract ará a c onstrucção c om qu em mais vantagens o.í:fere cer em concurr enci a publica.
§ 2. o O contractante se obrigará a iniciar a s obras dentro elo prazo
de um anno e a ·terminal-as dentro de cinco annos , a con·tar da data ela
a ssignatu11a elo contracto.
§ 3.º O pag amento dai; obras d a estrada será effectuado por meio
rle ·titulos que o Governo emittirá, v ence ndo os juros de 5 º/o ao anno,
em moeda corrente, ou 4 ° /o em ouro, com a amortização ele i /2 ° / 0 ao
anno.
§ 4.o Os títulos a que se r efer e esta lei serão entr egues ao contractante á proporção que for e m r ecebidas as secções ela estrada concluidas,
com o materi a l fixo e rodante correspondente.
Art. 2. 0 O Governo providenciará sobre o trafego ela estrada pelo
modo que julg ar mais convenie nte.
(8) Lei n. 957, de 30 de d e ze rn bro ele 1902 - Fixa a clespeza g eral ela
R e publica para o exercicio de 1903.
Art. 22. Em r e lação ao Ministerio da Viação e Obras Publi c as, é o
Poder Executivo a1.l"torizaclo :
.
.
.
.. . ..
.
..
.
..
XVJ[ - A applicar, na vigencia desta lei, ela renda liquida produzida
p ~ la !<.:s tracla de F err o Central do Br a zil, nos exercícios ele 1902 e 1903,
at é a quantia de 6 .500:000$ n a construcção de prolongamentos, ramae:;; e
m elhoramentos elas estradas de ferro de propriedade da União.
.
..
.
. .
.
b) a execução elas obras da E strada ele Ferro Central do Brazil ficará a
cargo ele divisões provisorias sujeitas á clirectoria da Estrada, emquanto
o Governo não julgar necessaria a creação de commissões a elle directamente subordinadas; a execução das obras, porém, si o G overno entender qull não as deve fazer por administração, será confiada a quem
melhores vantagens o.ffe1·ecer, mediante concurrencia publica.

. . .
.

. . .

.

.

.

.

.

. . .

. . . . . .

. .

. . .

.

.

. . .
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b) para o custeio da Esti>ada de Ferro D. Thereza Christina,
emquanto não fôr entregue ao resp 2ctivo arrendatario (decreto
n. 5.977, de IR de abril de 1906 (9);
e) para proceder a os estudos quant'J á conveniencia da ligação
da linha auxiliar com a Estrada de Ferro Sapucahy e, v erificada
ella, realizar o.!! respectivos trabalhos de construcção;
d) para os estudos e a construcção de linhas telegraphicas e
estradas de ferro de caracter e~trategico, p::>r intermedio do Ministerio da Viação e Obt•.•s Publicas, podendo este entrar em
accôrdo com o da Guerra para. utilizàção, neste serviço, do pessoal
technico e praças de pret do Ex:ercito e applica.r neste exercício
os saldos dos creditos abertos em virtude da autorização contUa
- na lettra b do n. XX do art. 35 da lei n. l .617, de 30 de dezembro de 1906 (10);
e) para terminação dos estudo::i e consLrucção da estrada de
ferro ligando as cidades de S. Borja o S. Luiz á Estrada de Porto
Alegre e Uruguayana, na est:l.ção de S. Pedro, conforme ó projecto já elaboréLdo, p assando por Santiago, .Jaguary (colonia) e
S. Vicente, ou como fór melhor, sendo applicado á construcção o
regímen da lei n. l.1 26 , de 15 de dezembro de 1903 (ll), ou outro
que importe onus menor pard. o Thosouro Federal;
()para proceder a estudos, afim de melhorar a navegaçã o do!
rios Negro e Branco, no Amazonas, devendo para isso entrar em
accôrdo com o Ministerio da Gue1•ra, para utilizaçã o nesse serviço
do pessoal technico e de praças de pret, de modo a collocar as
nossas fronteiras com Venezuela e Guyan a Ingteza em mais r a pida communicação com a séde da 1ª inspecção militar e facilitar
o commercio brazileiro com aquella Republica e esta possessão
iogle za ;
g) para desobstrucção do rio Paracatú, da barra de S. Francisco ao porto de Burity, e subvenção á companhia que se pro puzer a faz er a r espectiva nav egaçã o, não excede ndo es-ia subve nção -de 30:000 annualmente ;
h) p :Lr a terminar as obras, interrompidas desde 1893, do prolonga mento do r J.mal de Ouro PrJto a Marianna, Estrada de Ferl'o
Centra,! do Brazil ;
i) para es tudos e construcção do rarn :.1.l de estrada de ferro
ligando a cidade de Qua,rahy á de Aleg rete, sendo applicaclo á
construcção o r egím en ela l e i n. 1.126, de 15 de dezembro de
1903 (12), ou outro que importe onus menor para o Theso uro
Federal ;
j) para terminação dos estudos e construcção do ramal ferr eo
ligando a cidade de Ja guarão a ponto conveniente da E-;trada ele
· (9) D ecre-to n. 5 .977, ele 1.8 de abril de ! 906. -Approva as claus ulas
par a o contt·acto r efernnt e ao a rr endamento ~la Estrada ele Ferr-o
D. Ther eza Christina e a c onstrucçã o elas obras elo m elh0rame n to do porto
de Ma siambá, no Estado ele S a nta Catharina .
(1.0) Lei n. i. 6!7, d e 30 d e d ezembro ele 1906 - Orçam e nto da des p ez a para o exel'Cicio de 1907.
Art. 35. E' o Preside nte d a R epublica autorizado:

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

.

.

.

. . . .
. . . .

XXI. A m a ncla t· faz e t' o s es tudos n ecess arios :

.

.

.

. .e

b) para p rocede r á co n strucçiio de li n.has teleg raphic a s

. .

estradas
ele ferl'o d J cara cter est rate ó i co , p :il o Mini ·teria ela Viação, pode ndo este
c n·tt·ar em accôrd o com o da Gu.e rra p ara utili sação , n es te set•vi ço, elo
pessoal t ec hnico e praças ele pre t d .) Exercito, abrindo para i s o os necessarios creditas.
(fi) D ecr eto n. 1.126, cl 3 15 de dezembro de 1903 - V, n o ta n. 7 a
es·ta lei.
(1.2) D ecr e to n, 1.126, ele 15 d e . el ezembt•o d e 1901 - V. nota n. 7 a
este lei.
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Ferro do_ Rio Grande a Bagé, sendo applicado á construcção o regímen da lei n. 1. 126, de 15 de dezembro de 1903 (1 3), ou outro que
importe onus menor para o The;;orn·o Federal ;
·
h) para prosog uir no alargamento da linha do centro, podendo
es.-;e ser feito desde o k.i lometro 460, na dir ecção dn valle de Paraopeba para Rello Ho eizonte , podendo abrir para tal fim o credito de
500: 000$000 ;
.
Z) até á quantia ele

100: 000$ para as despezas com a desobstrucção do rio 'Sapucahy, desJe a sua confluencia com o rio
Sapucally-mirim, nas vizinhanças da cidaclfil de Pouso Alegre, até
o municipio de S. Gooçn.lo do Sapucahy, no ponto mais proximo á
séde deste ultimo município ;
ni) para completar os·prolongamentos e obras novas decretados
para a Estrada de Ferro Oeste de Minas ;
·
n) para proseguir os tra.bal110s de melhoramento da Quinta da
Boa Vista, no Rio de Janeiro.
VIU . A .conceder :
a ) até 200:000 , para auxilio das obras do cana l de navegação
entre a Laguna e Porto Alegro, abrindo para esse fim o necessario
credito;
b) at é 200: 000$ , em prestações annuacs ele 50.000$, ao Estado
de S. Paulo, depois ·de aprese ntados por este os estudos e orçamento ~ necessarios, como auxilio p ::i. ra as obeas no VaJle Grande,
municipio de !guapo, de modo a impedir a obstrncção do porto de
Iguape e barra de !capara ;
e) atr! 500 : 000. ',para aux iliar as obras que o governo do Estado do Rio Grande do Sul está executando, para dragar o corrigir
os canaes do rio S . Gonçalo, Sangradouro e lagôa Mirim;
d) até a qua ntia de 200:000$ , para con cluir as obras ele dragagem e revestimento das margens do rio Subah<~. na cidade de Sa.nto
Amaro, Estado da Bahia;
e) até 200:000 .1·, parn, conservação dos taludes marginaes do rio
Parnahyba, na capital elo Estado J.o Piauhy, e acquisiçào de uma
draga o serviço de- dragagem do mesmo rio, desde a sua foz àté a
cidade de Floriano.
IX.. A reorganizar:
a) a Inspecção Geral das Obras Publicas da Capital Federal,
sem aug-monto de despeza, fixada na prese nte lei, r espeitados os direitos dos actliaes emp-regaclo.s , podendo dar outra distribui~ão á
verba aqui co nsignada., respeitados os direitos o categorias dos
aictuases funccioo arios, salvo promoção c podendo i'eunir á mesma
Inspecção a repartição fiscn.l ele esgotos do Rio üc Janeiro;
b) a Inspectoria de Illuminação, dentro da contribuição paga
para fiscalização ;
e) cs serviços a carg·o <la Repartição Gera l dos Telegeaphos, de
accôrdo com as· bases seguintes:
·
18·, consolidando as alieraçães feita.s no. reg ulamento respectiY@'
a partir de sua promulgação em 1901, e introduzinc1o oUrtrass que a
experiencia tenha aco nselhado, inclusive a modili.cação da:s tres divísõcs actuaes, mediante fusão ou clesdo-bPamento dos rêspectlvos
ser~iços;

2ª, remodelando os serviços de contabilidad.e, de modo a harmonizal-os com os preceitos· gera;es dai e;ontabibcl'ade· puil!Jii.ca ;
3ª, revendo os quadros do p essoal, de modo a, adaptal-os á nova
organização dos sei'vi'çós, com oDediencia <.1: hierarchia dos cargos,
ao accesso g radual e aos concursos, un.i fo1'mizando quanto possi \7el'
as elas ·es de funccíonarios, seus di·reitos e vantagens, abrindo os
cre~itos necessarios e sendo tudo sujeíto á approvaçã.o do C@ngresso
Nacional.
(i3) Decreto n. 1.126, de i5 de cteze:m.bro- de ~03 -.:. V. nota n.. 7 a
esta lei.
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d) a Inspectoria Geral de Navogaçiio, sem augmento de des·
peza.
X. A mandar imprimir a R evista d o Clvh de Engenha ria na.
Impren sa Nacional, de accôrdo co:11 a le i n. 1.072 , de l t! de outubro de 1903 (14).
XI. A r eali zar as obras necessa,ri as a o m elhor.wrn nt o dos portos da Republica, de accô l'do com o decr e to n. 6 . 868, de 14 de
fever ..iiro de 1907 (15); po lendo efloctuar a,s neccs ;ar ia ':I o:;ieraçõos
de credito.
XÍI. A fü•rnar convençi o para perm11ta de encommendas o
accôrc.lo pa.ra assi g natura de jornaes, actos es tabelecidos n o _IV Con:gresso_Pos tal Uniy·e.rsal de Roma , reorgaoi za ndo os sei·viç-os para
esse fim.
XIll. A 1·ever:
a) os contractos de arrendamento das estradas de ~erro da
Uni ã o, som augmento ele elesp eza e com r educção das tarifas e, de
a ccôrdo com os ari·L•ndat ario..;, esta belecer a s seguint es obrigações:
lª, de ser a estrada app árelh ada com carros fri goriti co ~. carros res tmir,rntes e carros dor1bitohos dos t ypos mais m odernos ;
2ª, ele serem construidos de positas frigoríficos nos pontos iniciaes das estradas de ferro, nos pontos de cruzamento com outras
estralla:s de rcno ou de rodage m e em ·outros pontos mais convenientes a o movimento de importação das grandes r egiões productoras ;
30., ét promov er a pov oação aas terras marginaes ou _pro-:
xi mas ás estradas, co mo ficou estabelecido no decreto n. i) .533, de 20
de junho ele 1907 (l6), clausula VIII e se us lJ a r é~g r aphos, referent~.;;
á s linhas de concessão da Companhia Estrnda de Ferro ele S. P;:m lo
ao Rio Grande do Sul;
.
b) os contractos de arrenda mento
das estradas de ferro
foderaes, alterando os onus reciprocos, p ~tra o fim de r ealizar a
construcção dos prolongamentos e r a maes :p.ec_essarios ; .
e) a fazee o prolongamento do ca bo sub-flu vial que li ga Belém
a l\fanáos, ·até Santo Antonio, no rio i\ Iadeira, fazeoc.l:o as cou ~ es·
sões que julgar razoa veis, nrna ve z que se verifique ser esse syst ema de co mmunicação teleg-raphica mais conv eniente á região e
menos oneroso que a linha terrestre, de que ora se cogita.
XIV. A coritractar a na:vegação a va por-no l~i ó ·Grande, do
Salto do Marimbondo á foz-no Alto Pa r aná-ae im tt LI.o Urubú1mngá-no Parnahyba , até á Ca choeira dos Dourados o nos respe·
ctivos affiuentes navegavei s , esteudeõdo a 1mvegação até o ponto
das Sete Voltas, e a ligação della com a· v üt-ferrea exist ente, me·
diante constrücção do necessario ramal, no ponto . mais con veniente , de modo a servir os interesses commercia es dos Estados do

(11>) L ei n. 1.072, d e i'1 d e outubrn ele 1J03 - E' elo teôr seg uint e
esta lei:
Arti g o uui co. O Governo abrirá o c r e dito u oc ess a rio para manclar
fazer g ratuit a m ent e a im pr essão d á «R evi s ta elo Cluh ele Engc,llharia»
na Impren s a Nacional ; r evogadas a s cli ~ p o s i çõc s e m con°tl'ari o .
(15) Decreto n. 6. 368 , ele 14 ele fever eiro ele 1907 - (i\Ioel i fica o i"'e g im en especial para execução ela s .obr a s elo m clhora 111e nt o elos p ortos e
rio s navega v ei s ela R epublic a ) .
(t6) D e cre to n. 6.533, d e 20 d e junho d e 1007 - (.Fi xa pra zos para a
conclusã o el a c oustrucç ão das linhas ele concessão d a Comp an hi a E s tra-·
d a .ele F errn S. P a ulo a9 Rio Gr a nde).
.
E' acompanh a do el a 9 clausulas. A c la usula VIII disp õe qu e ó povoamento elas t erra s marginaes ou pro xim a s á estra d a d eve r á i:er empreheuelido e activa clo p ela . con;i.p a uhia inclepencle rü emente d e qualquer
inic iativa do G ove rno Fe clera.l ou el os E ~ t a dos, d e as§l.9 c i~ ç 9es ou de
particulii1·es e dá insWucções sohre a execução d essa obrigaç ã o.
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Paramá, S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso, concedendo
os favores gei•aes sobre navegação e estradas da fer1•0, excluído o
privilegio.
·
XV. A providenciar para qu e sej a executado o contracto
com a City Impl'Ovements, na parte relativa ao lançamento de
aguas servidas e materias fecaes fóra ela 'barra, podendo, no caso
de recusa da companhia, se incumbir da execução das obras e proceder á concurrencia para. realizar as obras necessaria s ao serviço
de esgoto; ela ilha de Paquetá e para prolongar a rêde de esgotos
até os largos do Campinho e Madureira, abrindo os . necessarios
creditos.
XVI. A contractar, com quem mais vantagens offerecer, a navegação costeira do Maranhão pelo prazo de 10 annos.
XVH. A restabelecer o se1·viço de drag;i.gem dos portos de São
.João da Barra e Ita.bapoana, no Estado elo Rio de Jan e iro e rios elo
mesmo Estado que desaguam na Bahia Je Guanabara, fa.zendo lJara
esse fim a necessaria operação de credito.
XVIII. A incorporará Caixa Especial de Portos, de que trata o
art. 4° do decreto n. 6.368, de 14 de fevereir0 de 1907 ( 17), logo
que seja installada, as consignações deste orçamen to destiaaJas ás
obras de melhoramentos de portos e rios navega veis e ás repectivas
fiscalizações .
XIX. A mandar construie, ou a contractar com quem maiores
vantagens offerecer, a coostrucção de uma linha ferrea que, partindo ele S. Luiz de Caceres, vá termin r.Lr no ponto m.Lis :(rancameote navegavel do Rio Guaporé, ligando as bacias do Parag uay e
do Amazonas, com ta o to que o custo kilometrico não exceda ao
fixado actualmente para a coostrucção da. Estrada de Ferro de Itapura a Corumbá e bem assim uma estrada de ferro que, partindo
da Estra1a Madeira Mamoré, em p onto proximo á bocca do rio Abunam, vá terá Villa Thaumaturgo, no Alto Juruá, passa ndo pela
Villa Rio Branco, Xapury e Catay, no Purús.
XX. A subvencionar:
a) com 80:000$ a empreza de navegação que estabelecer entre
os portos do Rio de .Janeiro e Iguape, com esc::l.las por Ubatuba,
Caraguatatuba, Villa Bella, S. Sebastião, Santos e C;LJH•néa , uma
linha regular dP. vapores p ara o t1·an.3porte de mercadorias e passageiros, mediante as condições coo ve oientes, inclu5i ve a de serem
feitas tres viagens redondas por m ez ;
b) com 30:000$ a navegação interna do Estado de Matto
Grosso, nas seguintes linhas: 10:000~, para a linha ele Corumbá a.
S. Luiz de Caceres ; 9:000$, para a linha de Corumbá a Coxim ;
6:000$, para a linha de Corumbá a Aquidauana; e 5:000$, para a.
linha de Corumb;.t a Miranda;
e) com 30:000$, annuaes, a companhia de vapores de cabotagem e fluvial que fôr organizada para fazer o serviço ele transporte de mercadorias entre a capital da Uniã.o, Cabo Friu, Macahé-

(1.7) Decreto n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907 - (Modifica o regimen especial para execução de obras ele mel hor arne nto dos portos e
rios n avega veis da R epublica) ;
Art. 4 . 0 Para o serviço d e juros e amortização <'los t i tulos emit·tidos haverá uma caixa especial constituicla com os r ecursos seo·uintes:
I--:- R en_:ta elas propriedades adqtlir~das e cle >apropriadas e o producto
de al1enaçao das q.uc se tornarem di spensa ve is para os serviços dos
portos ;
II - Producto da taxa ele 2 º/o, ouro, sobre o valor offici.al da importaç ão pelos portos e fronteiras da Republica;
III - Renda elos cáes, armazens e d e mai s accessorios elo serviço dos
portos, mediante o pagamento das taxas que forem estabe Jecidas ;
IV.- Qualque;- outra. reuda eve ntual rela·tiva aos portos e rioS" navegave1s ou dotaçao cons1gnad11. em lei.

S. João da Barra, Itabapoana, Campos, S. Fidelis e Muriahé, devendo ser submettidas á approvação cio Governo préviamente as
tarifas dos generos e prnductos agrícolas que tiver de transportar;
cl) com 60:000$ <t navega ção do rio Araguaya, na secção de
Santa Leopoldina e Conceiçã,o, no Est.aclo de Goyaz, mediantl' concurrenci<.t publica, aberta no Ministerio da Viação;
e) até a quantia de 60:000. a empreza de navegação do Rio
S. João, no Estado do Rio de Janeiro, desde que ella faça as obras
de desohstrucção do rio S. João até a Capa de Ju turnahyba, àe
modo a permittir a franca navegação;
f) com 80:000$ a navegação de Belém para o Amapá , toca ndo
nas cidades de Affuá, Montenegro e outros pontos dessa região.
XXI. A emprehonder a unificação das rêdes telephonicas federal
e municipal contractada na cidade do Rio de Janeiro, tendo om
vista um plano de desenvolvime nto systematíco, de accôrdo com a
planta cadastral desta cidade.
Paragrapbo u nico. A unificação se fará incorporando-se o serviço municipal ao federal ou vice-v ersa, como fôr mai s conveniente.
a ) As cornmunicações telepbonicas abrangerão todo o raio
urb ano.
b) Logo que estiver feita a unificação dos dous serviços, o Governo providenciará sobre a construcção de linhas inter-urbanas
para Nictheroy, Petropolis, Campos, Juiz de Fóra, Bello Horizonte,
S. Paulo, Santos e outros pontos que julgar conveniente.
e) No caso de ser o serviço municipal incorporado ao federal,
a rêde ger a l ficará a cn.rgo da, Repartição Geral dos Telegraphos,
revogado o decr eto n. 199, Je 7 do fevereiro de 1890 (17 A), na p é1.rte
que trn.nsferiu o serviço telephonico na área urb : i.na do Districto
Federal á administração municipal.
cl) As taxas a estabelecer depois da unificação dos serviços
serão mais baixas que a s actuaes.
XXII. A construir um ramal ferreo, de um metro de bitola,
pn.rtindo da estação da Estrada de Ferro Central, em Rezende, até
o ponto mais conveniente da Estrada de Ferro Sapucahy, no município de Ayuruoca, em Minas, p assando pelo nucleo colonial Visconde de Mauá, applicando a esta construcção o regímen da lei
n. 1.1 26, de 15 de dezembro de 1903 (1 8), ou outro que não importo
em maior onus para, o Thesouro.
XXIII. A mandar proceder a os estudos para a consteucção de
uma estrada de ferro que, p a rtincl0 do porto de Mossoró, vá a BoaVista, sobre o rio S. Francisco, cortando n.s regiões ma.is flagelladas
pelas seccas nos Estados do Ceará, Rio Grande elo Norte, Parahyba
e Pernambuco.
.
XXIV. A entrar em accôr,[o com a Companhia Lavoura e Colonizaç-ão em S. Paulo, para prolonga r sua linha rerrea até a margem da lagôa de Araruama, Estado do Rio, applicando-lhe o regímen da lei n. 1.126 , de 15 de dezembro de 1903 (19) ou outros, que
não importem onus maiores para o Thesouro.
XX V. A transferir para a Prefeitura do Districto Federal a
Estrada de Ferro da Tijuca, mediante a co11clição de ser a mAsma

(1.7 A) d ec r eto n. 199, de 7 de fevereiro de 1890 - (Transfer e p a ra a
administração municipal d a Capital F eder a l elos E s tados Unidos do Brazil
os se rvi ços r el a tivos á s linh as ele carris ur banos e t elepho n icas, comprehend ida s n a á rea elo resp ectivo munic p io e seu termo).
Por este decreto p as -a ram p a ra aquella a dministração os direitos do
Governo provenientes elos con·tr actos concern entes a os mesmos serviç os .
(18) Lei n. i.126, de 15 <le d ezembro ele 1903 - V. nota n. 7 a esta
lei.
(19) Lei n. 1.126, de 15 d e d ezemb1·0 de 1903 -V. nota n. 7 a es·ta lei,
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incorporada á, concéssão citL Companhi a cio 8. Chrbtovão, constante
do contracto de unifi cação de boncls, celebrado com a dita Prefeitura ém 6 de novembro de 1907, e a r edncção do preço da':l passag ens ê as condições e compensações que forem accordadas entre a
Prefeit11ra e aquolla companhiú. ou a empreza que explora a tlitc1
conces::;ão.
XX Vf. A mandar für. cr a rectificação do rio Parahybuna nos limites de Juiz ele Fóri.L, para ev itar futuras iuundaçõr's n n,quolla cidad e e poder manter cm b:: > m estado de conservação, n as quadras
chuvosas, o trecho ela l!:strada de Forro .Central do Braz il. nos referidos limites, podendo des1jender p ::i.ra tal fim até ti. quantia elo
100:000 ·, em qua nto importa aq u elle orçamento.
X XVII. A fazer reverter p .1ra a Associação elo Assistencia aos
Operarias da Estrada de Ferro Oeste de Minas o producto das
mitltas applicadas ao pessoal ela mesmà estrada.
XXVIJI. A construir um novo edi:ficio para a Rcpa,rtição Geral
dos Correio::;, no l og<lr do antigo «"Wler.cado da Canelelaria », hoje em
rutm1s e abaotlbnado, util izarnlo a cló ci:t abnexa pa rn estação ele
abrigo do materia l flu ct itan te elo serviço postal marítimo, sautle e
policiamento do porto elo Rio el e Janeiro ; podendo , para a prompta
oxecu çã.o elas obrê1s, b Gover,10 despender n o futuro oxcrcicio a
quantia do 1 . 000:000."', p or contu, de ma ior qnantin,, que set'á concedida em v ista do orçameDto definitivo elas o bras .
XXIX.. A mandar proceder ao~ estudos da b n.rra o porto do
Aracajú, Estado do Sergipe, projectar o executar os melhoramentos nec~ssa,rios, abrindo para isto os creclitos ele que houver
mister.
'
XXX . A mandar proceder á constr ucção das obras contra a
sccca mencion'.t das no decreto n. 7.619, do 2L d e outubro do corrente
anno ( 20), podendo para esse fim ee lebrar, medi a nte concurrencia
publica, cont ,·actas do e mpreitadas totaes ou parciaes , p or prazos
nunca excedentes do cinco ann 0s, nos quaei:; se consignar:1 que as
prestaçõo.s annuaes não podoi·ão ultrapassar os cre litos votttdos
para os r~spectivos exet·cicios.
XXX I. A nianda1; es ·,urlar a cobveniencia de annexar á Estradt1
d.o Ferro Çéntrnl do Brazi l <.1 IÇstrada do Ferro Joã o Gomes a Pir J. nga, 'pôdendo pai•a taí fim entrar cm accôrdo com o governo de
Minas Gera.os, o proseg uir na construcçií.o da mesma linha, abrintlc»
para tal fini o credito peeciso.
XXXII. A constr11ir uma ponte ligando o município de Uberaba
ao ele Igarapava., rios Esb,dos de Min as ê S. Paulo, abrindo para
isso os necessarios croditos.

(20) Decreto n. 7.619, tle 21 ele ou tubr o rle 1909:
Art. 1. 0 Os serviços ele estudos e obras destinados a prev e nir e at tenuar os e fI'ei"tos elas s ecc as que assolam a l g uns Estados do norte elo Br::isil
s ão os seg uin tes :
I - E s trada s ele ferro ele penetração;
.
II - EJsLraclas de ferro affiuentrs das est r :lclas princip aes;
III - Estradas de rodag e m e ou lras vias ele comrnnnica çã o e nl:re os
pontos fla gcll aclos e os melhores mercado s e c e ntros proclllctores;
IV - Açudes e poços Lubular es , os a rtezianos e canaes el e irri g a ção ;
V - Barrag ens trans ve r sa e; submersas e ou-tr as obras d estinadas a
modificar o l',3g imen t ir cc n cia l el os curs os ele a g ua;
VI - Dr enagem dos valles d esa pr ov c i·tacbs no lit tor ul e melhoramento
elas t_e;i.·rai culti vaveis úo interior·
VII - Estudo syst "m a t iz<J rlo d"s co ndi ções met :iorol ogicas, geolo>gicas
e topographica s elas zonas assol adas;
VIII - Ins t all ação de obseeva~ol'ios meteorologicos e de estações plnviometricas;
IX - Conservação e reconstitui ção das flore >tas ;
X- Outros trabalhos cuja u ·~lJidade contra os efl'eiLos elas seccas a
experienc"ia ·tenha demo'í1st1' ado. ·

- Ui XXX.IIl. A nomear urna commissão de inquerito sobre a s ituação da mal'inh ct m ercante nacional, com o fim de organ izar as
novas, lJ a~es sobre as tjüaes deYei'tí asse ntar a l e i do cabotagem,
at.tend ebdo especialmente á necessidade de bar atear os fr etes e
li gar m a is est-ri ctam ente ;:i.s diversas zo nas do paiz . As despezas
pro ven ientes dest e inquerito serão custeadas por credito especial,
não excedendo de 10:000$0 00.
XXX lV. A modifi car o contracto fe ito com a Estrada elo Forro
Sorocabaua., b oj o pr 1priodaclo do Estado de S. Pau l o, afi~ do
transfer ir para o p orto Tjbiriç:i, no rio Paraná, o ponto tei·rnrnal
da linh a elo Tibagy, m antida a mesma ga1•ant ia, de juros por· kilo·
metro.
·
XXXV . A in corporJ.r á E::> tra.da de Fel'ro Oeste ele Minas a
linha auxi li a r ela Estracltt ele Ferro Central do Brazil, ele modo a
constituir com aquella urna só r êde,
X XXVI. A e utrar em accôrdo co m os Estados de ~ Tin a ~ e
Bahia p a r a e ncan:ipac;ão e prolóngrirtlento da Estrada ele Ferro
Bahia e Mibas , fa zon .lo para esse fim as n ecessar i<ts op erações d o
credit.o.
XXXVI!. A m a ndar ini c ia l' as ob1•as cio constrncc;:i'í.U do porto de
Corumbá, p ode ndo dospendet• atü 300:000.) 000.
xxxvm. A a.ltora L; o t r açado d a Estr·ada do Férro de AlCO·
baç.a à Praia da Rain ha, permittiodo s na partida ela cidade elo
Cametá .
·
XXXfX . A li gar a cidade do AbaeL( á estação de S_. Fran~
cisco , n a Estrada de Ferr o Oeste d o Minas, lJOr meio do um ramal
do bitola igual tí d;:i. mesma ostrnda ..
XL. A enca mpa r a E!l tr ada, do Ferr.o do l~ ozond1;1 a Bocaina o a
prolongar o.> tril!tos até Mambucaba, p elo traçaclojá fe ito .
, rLI. A organi zar a r êdo ·rerro-vial'ia, no Estado ela Bahi a, d ó~
crofando p ara este effeito e para a li gação com iJ sysl.0111.a fêrro.
viario dos diversos Estados ua Un iã.o os prolon ga mento.> o·rarri aes
necossar ios e a fazer co m o Est ad o da ílahi a, os accôrclos pre..
cisos ]'lar a tornar effoctiva es;;a li gação, appl icanüo tí i·ê lo <~ssi tn
constituida o regimen do art. 16, n. XX IV , lettrás d o d o
á·r t. 21, paragrapho nnico, da l ei n, 2,05:J, de 3 L de clezemhro
de 1'908 ('31).

(21) Lei n . 2 .050, ele 31 ele de zem bro de 1908 ~ (Pi xa n cle speza ger at
rla Republica par a o ex er cí c io ele 1909 :
Ar·t. iG. Em r e lação ao i\1ini sterio da Viacão e Obr as Publi cas. a uto riza o Presi cte ut e ela Repub lica :
·
XXIV - A rever:
e) os ~on:tr~ctds d ~ a~-rc~d;m ~n t~ cl ~s e",fr;ela·s el e f~rr~ d~ União ~cu~
a u:gmento elo 1'lesp oza e com r ed u cção el as tarHa,.:, e el e a ccô rd o co;n o s·.
a rr end a t a rios , est a bel ecer a s seo·uinte > obrigações:
1", ele ser n es tr ada apparelhacla co m carr os fi: ig o ri flcos, ca rro s r es-.
t a urant es e carr os- clormi.torios dos .t yp os mais model'nos ;
2a , de sere_m co n struidos d epos1tos fr i gor ificos nos p onlo s i nic :o cs elas ·
es tr acfa·a ele fetTo , n os pori:tos ele cruza-m en ta com otlti·as estl'aelas dê l'e!'ro
?, U ele r o cl~ge 1}1 e em outros. poüto's mãis cou,renie nles aô ú1óvim e11L o de
imp o].' taçao d os gl'áncles te g 1ões proçlu ctor as;
3ª , p r omover o povoamento elas terr a s marginaes' ou proximas ás es Lracl as, como fico u e$l a b ele c 1clo n o clecr e l. o n. G 533 , cI e 20 d e junh o de 190'7,
ol au sul a VIII e seu s paragra phos, refer en tes ás linhas el e concessão d a
CcJm panhia Estrada ele Ferro S. Paulo - Rio Grande elo S ul ·
d) os contr ac t os ele arr endamento elas estrach1s ele ferro'federa es aller a nclo os onus r eciprocas, para o ftm c'fe r ealiz a r a constr u cção elo~ prol o agamentos e r amaes n ecessarios .

21 ..

• .A r.t.
O g·o-,;e1•zÍ.io ili. á-~da~'á pr;ceci:e/ á ~·evls ã~ g~rai d~s t a1ifa; el;
E strada ele Ferro Central elo Brazil no sentido d é 1ecfozil-as, estab el eê'enclo
0
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XLII. A re:.i.lizar os serviços para limpeza e profundidade
do rio Muriahé e Itabapoana até Limeira, iuclusive o rio Muquy.
XLIII. A contractar com a Estr ada J.e Fe rro de Goyaz, ou com
quem mais vantagens offerecer, a construcção:
1° , elo prolongamento elo ramal de Araxá- Uberaba pelos municipios cio Pra t:.t. e Vi lla Pbtina , até á margem ci o P11rnal1yba, no
p onto mais <:onveniente, abaixo ela Cac hoeira Dourada, nos termos
da lei n. 1.126, de 15 de clezemliro de 1903 (22);
2°, de um ramal que, p a rtindo de ponto conveniente do prolongamento e passando por Monte Alegre, cm Mina.s, vá terminn.r
no H.i o Verde, Estado de Goyaz .
XLIV. A tr..1.nsferir, se m indemnizaçã o; para o Es tado do Rio
Grande do Sul, para os servi ços de dragagem execuhdos pelo
m esmo Estado nas lagôas dos Patos e Mirim, o material de dragagem da extincta commissão das obras da Barra, que for de ' necessa.r.io á fiscalização elas mesmas obras.
XLV . A mandar estuda i· o traçado da estrada de ferro da cidade de Santa Vintoria do Palmar á do Rio Grande, passando po1'
Tabu im, sendo a pplicado á constru cção o regímen da Jei n. 1.126,
de 15 de dezembro de 1903 (23), ou outro que importe onus menor
para o Thesouro Federal.
XLV I. A mandar , meli a nte concurrencia p ub ~ ica, desobstruir
o baixio de Batul!y, no rio Uruguay, adaptando os e:>tudos e
projectos feitos em 1893, por commissão especial, ou como tbr
mel l1or, abrindo os creditas necessarios par a occorrer á respectiva.
despeza.
XLVll. A contractar, sem onus p a ra o Thesour o e para o fim
de faci li tar e barat ear o tra nsporte de mercadoria8 par a o Cáes do
Porto, ·a construcção do pt•oloogamento a que se r efcl'e o decreto
n. 9.986, de 18 de ju lho de 1888 (24) ..
XLVIII. A mandar proceder, a.brindo p ::i.ra isso o nc.,,essario
cr edito :
a) ao estudo das cabeceiras do Vacaccahy-mirim e tlo lbicuhy,
no Estado do Rio Grande do Su l, para se estabelecer um canal de
ligação desses dous grandes rios;
b) ao estudo da li gação do banhado entre os rio l Vacaccahy e
lbi cuhy, nas immed iações do kilom etro 450 da Estrada de Ferro de
Porto Alegr e a Uruguaytt on., até a confluencia do Toropy ;
e) ao es tudo das ob .-as necessari as para corrigir os ri0s Jacuhy
e Ibicull y e os affluent es que forem aproveitadi)S para a sua ligação ,
com o fim tlc se estabelecar a navegação em toJa époc1 para o
calado minimo de um metro;
d) ao estudo das barragens que forem estabelecidas e as r espectivas eclusas, c::> m bJ.ses suficientes .Para. a todo tempo se elevar
ao dobro o calculo acima indica.do.
Ar t . 19 . Os pagamen tos do> saldos dos depo3itos de vales internacionaes e de despela de transito t erritorül e maritimo serão
feitos aos Corre ios cr eJores por meio ele saques tomados cJirectamente pela Directoria Gera l dos Correios .
fretes d e acc0rdo com o valor a ctual dos productos para a s g rand es clistan c ias actualm eute attingidas p el a me ~ ma es trada .
Par a grapho uni co . Ao fazer qu al qu er c on cessão ou favor ás es tradas
p:i.rticulares ou ar r en rladas o GoYerno exigirá a a pplicaçã o do dis p osto
n es te artigo .
(22) Lei n . 1. i 26, de 15 de dezembro de 1903 - V. n o ta n. 7 a esla
l ei.
(23) Lei n. 1.126 , de 15 de d ezembro d e 1903-V. nota n. 7 a esta l ei .
(24) D ecre to n. 9.986, de 18 de julh o d e 1888 - Concede á Companhia
Rio de J aneiro and No1·the?·n Railw ay privilegio para a construcção do
prolon gam ento de sua estrada, desde o Abreu ou outro ponto mais conveniente da mesma, até o Porto das Ca ixas.
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Art. 20. Na execução dos serviços do Mioisterio da Viação e
Obras Publicas a prestação de contas do primeiro adeantamcnto
não é indisp1msavel parn, a rnalização do segundo, não podendo,
entretanto, se realizar o terceiro aueant.amento em que a prestação
de conta· elo I>Nmeiro se ache liquidada, seguindo-se a mesma disposição em ]·ela°Ção á::s subsequentes .
Art, 21. Ficn, o Presidente da Republica autorizado a celebl'ar
contractos, por tempo nunca maior de dous aono.s, quando estes
versarem sobre fornecimentos de materiaes impre~ciodiveis á
manutenção dos serviços industriaes a cargo do Ministerio da
Viação e Obr.::t.s Publicas.
Art. 22. Fica o Presiuente da Republica autorizado:
I. A reformar, sem augmento de despeza, a Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro, distribuindo o pesso::tl
pelas rêdes das estradas de ferro;
II. A abrir o credito preciso para se liquidarem directamente,
entre a H.epartição Geral dos TelegrJ.phos e as <lema.is administrações telegra1 hicas, as taxas de telegrammas officiaes transmittidos
sob o regimen do trafego mutuo e que se referirem a exercícios já
encerrados;
III. A organiz'.tr, na vigcncia desta lei, os serviços e repartições a cargo do Ministerio da Viação e Obras Publicas e a, alterar
os res1iectivos regulamento.,,, ficando dependendo do 1·eferendum
do Congi·esso Nacional a execução de todas as disposições que determinarem ereação ou snppres.:;ão de empregos, alteração de vencimentos ou qualquer augmento de despeza total autorizada pela
presento lei.
§ 1. 0 Os empregados que ficarem excluidos, por elfeito da reforma ou transferencia de rep::i.rtições autorizauas na, presente lei,
serão considerados addido.s, si ti ver.3m 10 annos de serviço publico,
com direito á aposentadoria.
§ 2. 0 Os direitos e a s vantagens de actividade e inactividade
dos emprngados de serviços ou emprezas custeadas pela União serão reguliLdos pelos das demais repartições publicas.
IV. A conceder ás emprezas que façam navegação regular
entre os portos d e mais ele um Estado todos os fn. vores de CJ. ue tem
gozado o Lloyd Brazilei.l'o, exceptuada a subvenção.
V. A construir a ligação entre a Estrada de Ferro Auxiliar elo
Brazil, na estação ele Belém, e a Estrada de Ferro do Ri.o do Ouro,
na estação da Sauda de, ou outro ponto mais conveniente, abandonando no primeiro o trecho comprehendido entre n.q uella ligação e
a estação tle S . Francisco Xavier, que será substituída pelo trecho
correspondente da segunda.
Art . 23 . Nas obras publicas do Miuisterio da Viação serão, de
prefercncia,, empregadas as madeiras naciona.es.
Art.. 24 . A fiscalização dos contractos celebrados no exercício
de 1909 e dos que se celebrarem no exercício de 1910, que não tiver
verba no orçamento, será cusLeadn. com o producto das contribuições pagtLS, para aquelle fim, pelos contractantes.
Art. 25 . As prestações a, que estã o obrigados os funccionarios
da Administração dos Correios do J.!:stado de Minas Geraes, pela
construcção de casas em Bello Horizonte, começarão a ser feitas em
janeiro de 1911.
Art. 26. Emquanto não for installada a Caix...1. Especial de Portos, de que trat:.1. o decreto n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907 (25),
o producto da. taxa especial de 2 % ouro, cobrada dos portos dotados
com verba na presente lei, poderá ser applicado ao desenvolvimento dos serviços respectivos.

lei.

(25) Decreto n. 6.368, de 14 ele fevereiro de 1907 - V. nota u. 15 a esta

::...: 144Art. 27. Fica crcado o premio ató 7: 000$, moeda pa,p~l, para
cada locomotiva que as compa nhias de estradas de ferro construirem em suas offi.cinas ,podendo, media nt e as condições que o Governo estabelecer, abrir os creditos necessG.rios para o pagamento do
referido premio.
Art. 28 . Continua m em vigor:
§ l. 0 As disposições do n. X do art. 2'2 da lei n. 1.841, de
31 de de zembro de 1907 (26) ; as disposições do art. 16, ns. XXVII
(lettra, e), XXXII e XX XVll, e o art. 26 da lei n. 2.050, de 31 de
à.ez embro de 1908 (27); e os 11S. XXIII, X XVI e XLI, do art. 17 da
lei n. 1. 145, de 31 dede zem bro de l 903 (28).
(26) L ei n. 1.841 , ele 31 d e d eze mbr o Llc H>07 - (Fi xa a d esp cza g eral ela
R epuh l ica p a r a o exor ci cio ele 1908 ) :
A r t . 22. Em r el ação a o M i nis teri o d a V i ação e Obra s Publica ~ , autor iza o Presidente d a R ep ub lica :

·:x :_A S ll b v en~io~ar c o m 4 :000$ , p o;. kÚom et;·o ~le est1'.a cl;
0

0

c;nstruicla",
üs c m pr er.a s ou p arti c ula r e.· q u e org ani za r em o se rv iço d e tr a n >porte d e
JJassago iros on m er cad ori as po l' m e io d e a uLomov e is inclusti·i aes , ligando
clotlS ou m ai .; Est ados ela U ni ão Oll clell"t l'O el e um. só JJ:s ta clo . Este fav or e
r el a ti vo ;:i,os JJ: ·t a d os ou muni c í pi os cp10 or g ani zar em o serviço el e que trc1: ta
es t e art igo, ohservacla s, em amb os os c a sos , a s condições que, a s eg uir,
1n en c iona o m esmo n. X.
(27) L oi n . 2. 050, ele 31 ele de 7.e nJ. bro cl ll 1908 - (F ixa a cles p ez a g er a l da
Rcpu1Jli c•1, p a ra o exe r cicio d e 1909) :
Art. 16 . Em rel a ç ão ao Mini s terio da Via ç ão e Obras Publicas, autori za o P l!es id ent e d a R ep u blica :
XXVII - A c ontr acta r :
e) Com a Co mpa nhi a E st rada d e F erl'o d e Go yaz , ot1 c om que m m ai s
va n t <•gens o !l'er ecor, a oons tru oção:
10, do pro lon ga m ento uo r ama l el o Ar ax:;\ - Ub er a ba, p olos municípios
d o P r ata o tl o Vi ll a Pl aL ina a te a ma r gem elo rio P a ranahy ha , no p onto
1na is convenient e, ab a ix o d a Ca choeira D u ur acl;.1 , n oi; term os ela l ei n. 1.126,
ele 15 ele cleze rn bro ele 1903 ;
2 J , ele nm r a m a l q u e, partindo d o p onto c onve nie nt e elo prolongam ento
e passand o por M ont e .L\l eg t·c, em Mina s , v ü t erminai· no Rio V erd e , no
E s ta d o d e G oyaz.
.
..
XXX lI - A ma ndar faz er os m e lhor a m en t os d a b a rr a ela Cana n ea ,
E s t a do ele S . P a ulo , podendo desp end er at é 300: 000:;;000 .

.

.

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

. . . . . . .....

XXXVII - A l eva r o prolongamento ela E ~ trada d e F erro da Parahyba
á c ida d e ele Pa tos, p assando p el a c ida d e ele A r eia .

.L\rt. 26.' O Go~ e r'n o ~ d quil:ir á n ~ c.icla.de d e 'sa'at~s ~ t~rr ~ no. n~oe;
sario para n elle s er oons trn iclo p e la Companhi a Doca s d o Santos o oclificio
cles Linaclo para a s r ep a rtições d os Correios e Telel'-raphos, a brindo para
es se l1 m o cr ecl i t a te 150: 000$000.
"
0

(28) Lú n. 1. 145, ele 31 ele dezembro d e 1903- (Fi x a a despeza g eral da
R epublic a p a ra o ex1'r cicio el e 190 't ).
Art. 1'7 . E m rela ç ão ao Ministe rio da Via ção e Obras Pu,blicas, autoriza o P r esid ente d a R epublica:
.
• • X XIII - A ~nc~ mpa l:. n~ v igenci~ cl ~ p~es~nt~ le.i, ~ s ~sti;ad; s de f~rr~
q tle g o zem ele g arantia d e juros our o e tenh a m c ons truido mais de 50 kilo- ·
m e tr os, m ediante o-pag a mell'to cm ti t ul os da m esma esp ecio cujos juros e
a morti za ç ão n ão exce d am a 4 e 1/2 °/ 0 res p eo Liva m ont e ; e a contra ctar,
m edi a nte o p ag am ent o em ·t í tulos ela mesm a esp eoi e , a oonsL rucção e o
s u bseq uen te a rrend amento d e fi n itivo , p or p1·Hzo uao m aior de 60 anno s,
c ontados d a c onclusão elo ul'tim o l.reo h o ela s m esmas estr a d a s, dos p nolong arn entos e r a m aesj á rle or etados ou n e ocss arios p a ra lig 1ção c om as estracI:is e m tra fego ; h em assim a arrendar cleli nitivam ente as estradas adquil'ld as p el a Uni ã o.
Pal'a uust0ar p ro,, iso ria m en t e , e mqua nt o n ão for em definitiv am ente
arren d adas , a s es tradas r esgat a d as ou por outra l'órma adquiridas , poderá
0

0

•

-
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§ 2. 0 A autorização contida no. a rt. 16, n. XXIV b (29), que
manda rever o contracto com a Ama.:on Steam N avigation Com,pany,
Limited, sem augmento d. e dospez:t , no intuito de remodelar as
tarifas v igente.:;;, reJuzi ndo as suas tabellas, fazendo outras mocli·
tlcações necessarias ao melhoramento de serviço e o:fferecen clo ê.Í.
m esma companhi a as vanta.gens que se tornarem convenientes.
o Governo abrir os creditos pi-ec isos . Ficam aulorizadas as ope 1·açõ es ele
credi to n ccess arias para Axecuç ão elo pres ente numero .

.

. . . . . .

.

. .

.

.

.

.

. . .

XXVI-A cnlrar cm accô rclo com os governos dos Estados e com as
companh ias que deste;; ·t enham concPssõ . de estradas de fel'ro, para o lim
ele incorporar essas linh as ás linh a s l'ederae; , c5tabelecen1lo a s concliçôes,
os direi los u iulcresscs rla União e tlos Est;:iclos, realizando as ligações e
os pl'ol un g amento n eccs~ar io s e fazoud1J o ar!'cnclamcn t o Ll. efinili ·:o elas
rêr.Les assim t'or ma das .
Para us p1·oviclencias do l[ll<J trata este n u mero ficam autorizadas a s
n ecess·1ria;; operações ele crediLo .
Parag r apho unico. O Governo pl'ovi1lc nciarci par a C[U C c ·sse o d c,·astam en to da:; m u ttas p el o u so da l enha nas cslr adas ele !'er1·0 hrazi l ci r ;is, sal vo
expressa aulorização anlcrior, que não será mais dada de h oje clll deanLe.
XL[ - A 1·cali zar as ob t'as n cccssari as ao mc llwramcn lo do s porlos d a
RepnlJlica, podendo para esse fi m cmilt ir titul o,; em papel O tL em ouro q u e
cor'l'c~pondam, por seus j tu· os e aw r Lü:ação , as i-esponsa bi l idades que
para cada po l'lo possam ser providas p elas taxas q uc a hi ser ão cobr adas,
estabcleeiclas nas l eis e concessõc:; em vig o r :
a) as obras poderão ser cxcct1bulas por aclminislração ou por co ntraclo, modificados ou não os r cspecti \'OS planos de orçament os, podendo-se
accro centa r-lh es a execução dali ob ras rum tlo cã es, mas necessar ias par.a
fac ili tar o trafego Llus mercado ri as pa1·a os me:;mos cáes ; e a exploração
comm er cial d eli a s se rú es ta bel Jcielu seg un ·lo o rc gimeu qtte mais cornenh a
a cada porto;
b) pa l'a as desp ezas que t'o1·em uEce. ;a l'ius para 111cll1uramento el os
pol'tos, a <[Ue S•J r cl'erc a prn:;ent .. a utoriza ção, licam lambem a u lori zada->
us n ocessa rias ope 1·ações d e ero di to ;
o) soh o r egímen ele- ta l e i poderão s c'r r e,tlizadas as obras elo porto
ainda não d ;i li nili vame n lc conlr •tcta la-; ;
d) o prodtu;to tlas laxas especiaes c1·eaclas na lei tla recei t a que l'ornm
cob r atlas nos portos dotados cou1 vet·ba especia l na p r csenlc l ei, potlerú
se r appli ca clo ao desenvolviment o <lo se r v iço ele melhoramento r espectivo.
(29) Lei n. 2 .050, ele 31 elo dezembro de 'L908 - (D'ixa a clcs p eza geral da
Re publica p ara o exe r c i c io de 1909) :
Art. 10 . Em r el a ção ao Mini 8tc l'io da Viação e Ob1·as Pt1blicas, au·tori za o P1·esiclenl:e ela Rep11hlica:
XXIV - A r <!ver:

b) o conti·acto com a Ama.::-on Stea,rn Navigcblion Compcin y, sem augmento de cl <ispeza, no i ntui to ele r 2m oclelar as larifas vigentes, reduzindo
suas tabella s, estabe lP.ccnclo o uso ele sncigtboats, fazendo outras mocliftcaçõ cs n ece;sarias a o molho r ame u to do serviç o e otferecendo á mesm a
companhia a.s va nt ag ens qu e se tornar em co n ve nient es .

Art. 20. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas rep1rtições do Ministerio da
Agricultura, Industria e Commercio, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de
17. 223 :843$736, papel, e 900: 000$, ouro: ·
1. Secretaria de Estado-Substituida a tabella pela seguinte : (Decreto n. 7. 727, de 9 de dezembro de 1909) :
Pessoal:
Gabinete do Ministro

Ministro de Estado--Vencimentos....... ... 24:000$000
Gratificação........... 12:00::l$000 36:000$000

Ouro

Papel

Secretario e auxiliares:
Gratificações. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. . . . . . . . .. . 48 : 000$000

84:000$000
Directoria Geral de Agricultu1·a e Indust?-ia Animal
Ordenado

1 director geral .. .. ..•. ... . . .. 12:000$000

3 directores de secção. ... ... . . .
4 1°• officiaes ................ .
4 2°ª officiaes ................ .
8 308 officiaes ................ .
1 continuo ................... .

8:000$000
6:400$000
4.800$000
3:600$000
1:600$000

Gratificação

6:000$000
4:000$000
3:200$000
2:400$000
1:800$000
800$0v0

18:00'.l$000
36:000$000
38:400$000
28:800$000
43:200$000
2:400$000
166:800$000

•

~

OJ

...

Dfrectoria Gerai de Industria e Comme1·cio
Ordenado Gra tificãção
l director geral .......... . .. .. . 12:000$000
3 directores de secção .... -. .. .. . 8:000$000
3 1° 1 officiaes ................. . 6:400$000
4 2°ª officiaes ........... . ..... . 4:800$000
7 3os offi.ciaes .. ...... ...... ... . 3:600$000
1 continuo ...........•......... 1: 600$000

6:000$000
4:0001ººº
3:200 .000
2:400 ·ooo
1:800$000
800$)000

18:000$000
36:000$000
28:800$000
28:800$ooo
37:800$000
2:400$000
151:800$000

"""
~.

Portaria
Ordenado Gratifi cação

1 porteiro ......•...............
1 tl.j udante do porteiro ....... .. .
2 contínuos........ .. ......... . .
4 correios ..................... .

4:000$000 . 2: 000$000
2:400$000 1:200$000
1: 600$000
800$000
1: 600~000
800$000

6:0001ººº
3: 000 ·ooo
4:soo ·ooo
9:600$000
24:000$000

Serventes

....
o

4 ser ventes (salario mensal do 150$000) . •...

..... ......
'

1: 200.;ooo

•

••

1

'

•

'

•••••

433:800$000

Ouro

'MateTial:
Publicação de expediente, etc. :-Em vez de40:000$, diga-se:
31 :200$ e redija-se assim:-· «Publicação do expediente e
editaes, acquisição de livros e outros impressos, encadernações e impressõe;;, inclusive o relatorio do ministro» ,
31 :200$ - Augmentada de 44:420$, sendo : 24 :500$ para
conservação e custeio das installações electricas, comprehendendo a illuminação do editicio, o elevador, ca.mpainhas e apparelhos telephonicos, inclusive o consumo
de energia eiectrica, e o pagamento de um encarregado
das installações, com gratificação mensal de 300$, e dous
ajudantes, com a de 150$ cada um ; 720$ para consumo
de agua; 12:000$ para conser vação do jarJim: (ferraimentas, adubo.3 , material p:ira irrigação e o pagamento
de um jardineiro, com a, diaria corrida de 6$ e quatro
ajudantes, com a diaria de 4$ cada um, 6:000$ para
asseio do euificio - Materia.l pa.ra esse serviço e pagamento de quatro trabalhadores incumbidos do mesmo.
com a diaria ainda de 4$ cada um, l :200$ para aluguel
de casa para o porteiro ................................ , 119:840$0JO
2. Auxilias d agricultura e inclustria - Mantenha-se o n. 1 Serviço de Informações e Propaganda Agricola- assim redigido :
.
1 - Serviço de Informações e Propaganda Ag1·icola

Secção de publicações e bibliotheca:
Pessoal, de accôrdo com o decl'eto n. 7.673 , de 18 de
novembro de 1909. ..... ...... ......................... 54:600$000

•

Papel

J
~

~
1

553:640$000

..

.,

Material:
Para a acquisição de livros para a bibliotlteca, expedição de publfoações, ctespezas de exipediente, encadernações e impressões, inclusive material para o desenvolvimento da typographfa da Directoria Geral de
Estatistica ............................................. 100:000$000
Para a acquisição de moveis, estantes e outrn.s despeias de
installação1................................. .... .. • . .. . .. 10:000$000
11o:000$000

Em vez de:
e III - Seniço de extincção de gafanhotos, etc.»
Redija-se· assim:
IlI'-Defesa agrícola, combate de epizootias e pol1cia sanitaria dos animaes·

Para o ~erviço de extincção de gafanhotos e outros aoimaes ou parasitas nocivos á agricultura e á industria animal, combate de e-pizootias e inicio do serviço da policia sanitarfa dos animaes, 300:000$.
Augmentada de 460:000$, sendo 40:000$ para subvenção á Sociedade
füwional de Agricultura, devendo applicar 20:000$ para desenvolver
seus trabalhos de propaganda, seu museu agrícola e flore&tal,o estudo das plantas uteis e zoologia agricola do paiz, e 20 :000$ para
desenvolver no Horto Fructicola d<b Penha seus campos de experiencia e o ensino de agricultura pratica e de industrias ruraes,
em cujos cursos deverá receber até 12 alumnos gratuitos indicados pelo Governo ; 120:000$ para subvenção ao Museu Commercial

••••••• ••

1

•

164:600$000

I'
tõ

....,..

do Rio de Janeiro, com a obrigação de aclmittil' gratuitamente na
Academia de Comrnercio 20 alumnos designados pelo Governo e a
prestar os serviços que forem exigidos pelo mesmo Governo;
300:000$ para auxilios aos Estados, municipalidades, syndicatos,
etc. ,e para a fundação de uma escola pratica àe agricultura
rnL Fazenda do Pinheiro, que sirva de modelo.
Na sub consignação «A uxiliosDi versos», depois da palavra industrias,
accrescente-se: «inclusive a de extracção de carvão de pedra», augmentada de 200:000$ para o serviço de distl'ibuição de plantas e
sementes ...................................................... .
3. l mmig'>·ação e Culonização - Eliminadas as palavras: excluídos os
asialicos e considerado em commissão o pessoal. Augmentada de
100:000$ para catechese de indios cm Matto Grosso,sob a direcção da
Missão Salesiana; diminuida de 400:000$ nn, sub-rubricn, IV «Serviços nos Estados», inspectores e auxiliares. Augmentada de 100:000$
na sub-cofüignação III, para transporte de trabalhadores nacionaes ;
onde se lê: «despezas no exterior», diga-se:«passagens do exterior»;
onde se lê: «despeza >no paiz», diga-se: «transporte de immigrantes
para os Estados, recepção, hospedagens e expedição dos mesmos»,
600 :000$000 ..............•............. . ........................
4, Oommissão de Expansão Econom·ica do Braz·il-Augmentada de 400:000$,
para despezas com material no paiz, comprehendenclo as publicações de propaganda autorizadas ou approvadas pelo ministerio e a
acquisição ou collccta de materias primas e productos para exposições internacionaes ............................................. .
5. Jardim Botanico -Diminuída de 50 :000$ para o serviço de distribuição
que se transfere da verba 2ª de plantas e sementes ................ .
6. Inspecção agr-icola nos Estados . ...•.........•.. , ...... . •........•.....
7, Dfrectm·ia da Industria Animal. •. ..•.....•.•...•. , •.......•. , •......•
~

Papel

Ouro

1.804:600$000 .

-....,..
c.n
o

300:000$000

600:000$000

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

7.489:267$500

600:000$0(0
74:040$000
1.075:200$000
1.006:400$0(0

o

8. E:co 'a de Aprewfües Artífices - Pessoal: 20 directores ( vencim entos
4:800$); 100 me$tres de oftlcinas (vencimentos 2:400$); 20 escripturarios (ve ncimentos :J: 000$) ; 20 porteiros-contin nos (vencimentos
1:800$ ) - Material: Despezas de expediente, luz, agua, limpeza
dos edificios e conservação do material, á razão de 500$ para cada
escola ; installação das esco las e oftlcinas, adaptação dos predios,
adea:itamentos para acquisição dos primeiros materiaes e subvenção
ás e;colas do me~mo typo, fundadas on custeadas pelos Estados,
emquanto não for installada escola da União 600:000$; augmentada
de 96: 000$ para pagamento dos vencimentos de 20 profe2sores normalisbs o de 20 :p:'ofessores de desenho, de accôrclo com o decreto
n. 7 .649, de 11 de novembro de 1909 . Transfira-se da verba-Pessoal
-para a de - Material- snb-consignação : installação de escolas,
etc., a quantilt de 26:400$, col'respondente aos vencimentos de u'J.n
director, cinco mestres de ofic inas, um escripturario, um porteiro
continuo e dous professores normalistas; assim como pafi1 a mesma
sub-consignação a quantia de 6:000$ da sub-consignação-Despezas
de expediente, etc ....... ••.................. ·~ ............... .
9. Serviço Geologico e Mineralogico do Bmsil .................... , ... .
lO. Jimta Cornme1·cial .........•.........•... , ....•..•. . •............•.
11. Directoria Geral de Estatistica • ......•....•....•.•...•....... , . , ..
12. Observatol'io do Rio de Janeiro-Substitua-se por «Directoria de

Meteorologia e de Astronomia» e serviços subvencionados, de accôr<lo com o decreto n . 7.672, de 18 de novembro de 1909........ .

13. Museu Nacional ........... ..
14. Escola ele Minas •••. , ....... .

15. Eventuaes, ••.• , •. , •• , ..•. •...

......

l. 248:000$0( o

••••••• t ••• '
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................

..... 1............ 1............ .. .. ............... .
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330:000$000
45:546$118
1. 529:285$000
766:640$000
156:873$118
344:352$000
200:000$000

.

Art. 30 . E' o Presidentf\ da Republica autorizado :
a) D. .auxiliar '<tS oxposições-fei!'as em Bagé e Uruguayana e as •.iue se realizarem nos outeos municipios
da Republica, obedeceu lo ao mesmo typJ de orga.nização, despendendo a quan tia de 40:000$000 ;
b) a conceder os favo r0s d<1 lei n. 2.049, de 31 de dezembro de 1908 (30), tambem aos imm igrantes localizados em nucleos coluniaes J bem assim a qualquer ll.gricultor que satisfizer as contlições dct referida lei,
não ficando dependentes da constituição de sy udicatos ou cooperativas agricolas;
0> mes :nos favot\'S deste artigo e lei nelle cHad<t polerão ser conceJi los pelo Pollel' Executivo para
novas plarutaç0es d'e c tca,ueiro , de oli veira, assim como para cultnras novas no paiz, desde que pJr
seu valor economico mereçam ser estimulttdas pelo Governo Federal;
e) a contractar com cmprez,is industriaes a admissão em suas officinas de aprendizes de ferrairo-rnecani co, até o numero de 100, não excede21do de 10 para cada empreza e com empl'ezas estrangeiras que operem no Brazil a adm issão em s:eus est<~ b elecim e ntos, ·na Europa ou nos E;ta lo.3 Unidos, de aprendiws de ele·
ctro-technica, até o numero de dez ;
cl) a despende!' 200:000~ , ouro, com os trabalhos preparatorios da representação do Brazil na Exposição
Internacional que se realiz;i,rá em maio de 1911 em Turim e com o <tuxilio para a installação, na Exposição Internacional Je Buenos Aires, de um mos trnario de productos do Brazll ;
e) a entu.ar em accôrdo com es gov·ernos dos Estados cnféeiros prura a propaga nda do café no estrangeiro;
podendo despender paTa este fim a quantia .de 500 :·000$, ouro ;
f) a trnnsferil' da administração elo Ministerio da Fazenda para es te as fazendas nacionae > situadas no
Rio Branco, Estado do Amazonas.
Recebidas as !fazendas referidas, pelo representante do Ministeri<!> ela Agricultura, mediante minucioso
arrolamento, fica este autorizado a, directamente ou por n.rnio de contracto em conc urrencia publica, fundar
campos de experiencia para Javoura, criação e industria de lacticiaios, cJm apparelhos e machinisrnos
aperfeiçoardos, al,lnexa n!lo-Ihes escG>las praticas desses •Serviços.
Para os effeitos da disposição anterior, fica o Nlinisterfo autorizado a dividir as ditas fazendas em tantos
lotes quantos Julgar necessarios ;

.

-~

i:.n

M

J

.
g) a transferi!' do :tvilnist(;lrio da, Fazenda para o Ministerio déJ, Agricultura as fazendas nacionaes localizadas .no 'Estado do Pi,auhy ,e .as t.er ras das extinctas fazenda.s nacionaes, procedendo á sua demarcação e
arnolamentG> do.s ,bens..
Nas cita.das terras e fazendas nacionaes o Gowerno organizará col0niaB .e e:i.mpos de expe.riencias, do
modo a favore.cer © desenvol'Vimeato das indu;strias 1)'.lastorH e extractiva · ~cairnaúb a, maniçoba.,. ole0s vegetaies, etc.)
Art. 31. Continuam em v·igorasdisposiÇões constantes do art.16, n. 1, lettfüs b e e, n. V, lettra e, e
n. XL'VI, e bem assi;:n as do art. 20 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de '1908 (31}, e ontrosim o n. XXVI,
da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de.1907 (32), podendo os traba.lhos referidos ser premiados monetariamente,
sem augmento das verbas para auxilio ou premios pecuniarios.
(30) Lei n. 2.049,dé 31 ele de dezembro ele 1908.- (Autoriza o Poder Executivo a conceder a subvenção annual de
15:000$ a qualquer syndicato ou cooperafo·a agricola que cultivar o trigo.) E>sa subvençã o será paga em prestações
tfimestraes durante o pra zo de cinco annos .
(31) Lei n. 2.050, :de 31 de dezembro ele 1908 .-(Fixa .a despez a geral ela Republica para o exercicio de 1909.)
Art. 16. Em r eliação ao Minister-io da Viação e Obr as Publicas, autoriza o Presi dente da R publica: I - A
despender :
b) 10:000$ em premias, á razão ele 1$ por kilogramma, aos sericicultores que apresentare m casulos ele producção n acional, de accôrdo com o regula mento n. 6. 519 , de 13 ele julho de 1907 .
e) 5:000$ em prem ias aos ser ici cult o re ~ que pro ·:ar em , a juízo do Governo, ter pelo menos 2.000 pés de amo ~ eir as
r egularmente tratados, ele accôrclo com o disposto no mesmo r egulamento .
0

V. A entr,ar em a.ccôrdo :

. . . ... .

.....

. . . . . . .

.. . .

.

.. ... .

. . ....... .

e) Com os governos dos Est.ados cafeeiros, par a propaganda do café no estrangeiro, podendo não só despender
para .esse fim até a guantia de 500:000$, ouro, uma Yez que os Estados contribuam com quantia pelo menos igual,
mas tambem combinar no mesmo accôrclo, a par dessa propaganda, a de outros productos nac ionaes ainda que
ele Estados não cafeeiros.

• .XLvi.

À a~xiiia~· ·p~la. ve~ba 6ª

art.

do
l5 (I~migr~çã; e. C;lo;isdçã;), ~o~o fôr ·m;is ~o~ve~ie~te: ~ éom pa~
nhia Hanseatica Colonisadora de Santa Catharina, tendo em vista os im migrantes collocados e tra balhos realizados
para este fim 1pela dita çompanhia.
•

:A1;t,'

0

0

2o.' O~ g~ve;·nds e~tado;es ~ ~~icipa;s ;

0

o~ par~ic~la~·es. o~ ;mpre;as. qu'e inÚocl~1zi~e.1{1 ~o pai~ gado

"""'

~
~

Art. 32. Ficam extensiva3 ao mes.no min:sterio as disp::isições constantes dos arts. 27 e 28 da
citada lei (33).
Art. 33. Continuam em vigor as disposições da lei n. '1.606, de 29 de dezembro de 1903 (34), para o fim
de serem organizadts os serviçcs ainda não comprehendido! na presente lei orçamentaria .
Art. 3L Para execução do disposto no art. 4°, baso 3ª, da lei n. 1.603, ele 29 de dezembro de -l903 (35),
mesmo tratando-se de serviços já comprehendidos nesta lei, poclel'á o Peesidente da Republica abrir os
creditas que forem necessarios.
Art. 35. Sempre que fàr coo \'eniente, o ministerio podP,rá mandí1l' fazer
suas publicações na typographia da Directoria Geral de E::itastisiica., correndo as despezas por conta das competentes consignações
orçamentarias da~ repartições a que pertencerem os t1•abalhos.
Art. 36. Para os fins de que trata o art. 58 das bases que baix:aram com o de(!reto n. 6.455, de '19
de abril de 1907 (36), o GDverno poderá abrir creditas supplementares e elevar a subvenção alli consignada
a 15.000$, quando se trn,te de via ferrea de bitola. de um metro que não goze de garantia de juros, federal ou
estadual, comtauto que o pagamento se faça pot' trecho3 não inferiores a 20 kilometros, em trafego.
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.....
lanigero de criação, para o íl m de conslituir nucl eos permanentes de producção de materia prima deslinada á
industria d~ fiação e tecidos de lã, gozarão de todos os favores e vantagens concedidos pelo decreto n. 6454,
de 18 de alml de 1907.
(32) Lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907.- (Fixa a despeza geral da Republica para exercício de 1908.)
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E' o Presidente da Republica autorizado :
XXVI -(elo ar t. 22) - A mandar examin ar os trabalhos ele Oowalclo de Faria, sobre electriciclade, ouvindo
para isso o Club de Engenharia.
(33) Art . 27 da lei citada na nota precedente.
«Cont inua em vigor, no c1ue não se achar expressamente r evogado, o art. 36 da lei n. 1.617, de 30 de dezembro
de 1906.
Para grapho unico. Os mesmos favores serão concedidos ás estradas de rodagen que ligarem os logares Bagé ou
nova Empreza, no Acre, a Mercedes ou Senna Madureira, no Iaco, e a todas as estradas que cornmuniquem dois
rios navegaveis na região do Acre.
Art. 28. Fica approvado o accôrdo celebrado, ex-vi do art. 14, n. XX, da lei n. 1.316, de 31 de dezembro
de 1904, e r estabelecida a autoriza ção para a abertura elo credito necessario ao respectivo pagamento,

•

c.n

,;:....

.(Accôrdo com a The :Yatíonal B1·asílian Harboiw Compan y, Li mitecl , para rescisão do contracto, com garant ia
de JUros, para a construcção , uso e goso das obras ele melhoramentos elo porto ele Jaraguá, no Estaclo de Alagôas ,
podendo ajustar-se alguma indemnização pecuuiaria.)
(34) Lei n. 1.606, ele 29 de dezembro de 1906.- (Crêa o i\Iinisterio da Agricultura, Industria e Commercio.)
(35) Lei n. 1.606, de 29 ele dezembro de 1.9C6 .- (Crêa uma Secretaria de Estado com a denominação do Minist erio
dos Negocios da Agricultura , Industria e Comm ercio. )
O art. 40 dispõe sobl'e a organização elos serviços e o quadro elos funccion arios que ficarão a cargo de ~ t e Minist erio, o que tudo será sujeito á approvação .
'
A base 3a para e<sa o r ~ ani za ç ão cli z : - «Para dirigir serviço s e exercer funcções technicas, poderá, em qualquer t empo, ser contractacta no paiz ou no estrangeiro peõsoa ele provada co mpetencia.
(36) Decreto n. 6 .455, de 19 ele abril ele 1907.- (Approv a as bases regulamentares para o serviço elo' povoamento
elo solo nacional) :
. 1\rt. 58 . Verificada a utilid ade ela construcção ele via fcrrea econ omica par a ligar terras devolutas co lonisaveis
ou nucl cos colonia es , com estações de estradas de fer ro, centros c01:sumidores, portos marilimos ou fluviaes , a União
pod erá auxiliar a construcção mediante subvenção, paga de uma só vez, á razã o de 6:000$ por kilometro abe rto
ao trafego.
Em contracto previo S3rão de fi nidas as condições a observar, quer ele caracter technico, quer relat ivas a
prazos, iuclemn isação elo auxilio concedi do, extensão maxima a subYencionar e quaesquer outrvs.

.....
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-156 Art. 37. E' o Presidente da Rep iblíca autorizado a despender
pelas repartições do Ministeri o da Fazenda com os serviços destgn aclos nas seguintes verbas a quantia de 36.291 :294$624, ouro, e a
de 97.338 :322$245, papel, e a applicar a renda. especial na. somma
de 19.310:000_'000, ouro, e 13.560:000$, papel:
Papel
Ouro
l. Juros e mais despezas da divida externa ............. . 26.139,:894 _4-14
2. Juros e amortização do emprestimo ext erno para o
resgate das estradas de
8 . 2ô4 : 880. 0·000
ferro encampadas ........ .
3. Juros e amortização dos emprestimos internos de 1879
e 1897 ... . ............... .
929: 284, ·ooo
8.544:4,00$000
4. Idem idem da divida interna.
Augmentada de 5 .15l : 456,",
para a amortização, segundo a lei de 15 de novembro
de 1827 . . ................ •
30:907:540$000.
5. Pensionistas ....•..•........
9.739:994$612
6. Aposentados ........ . ...... .
2.552: 19L,;173
7. Tlrnsouro Federal. Augmen.tada de 628:357$, em virtude da lei n. 2.082, de 30 de
jnll!o de 1909,e mais 27:320 ,
sendo: 6:000 · em vez de
l: 000$ para quebras aos
pagadores, 8:640 ·para gratificações aos empregados
da Thesouraria, 11 :880$
idem aos da Pagadoria e
1 :800$ para aluguel de casa
ao porteiro do Ministerio ..
l.949:735$000
8. Tribunal <le Contas ......... .
590:000$000
9. Recebedoria da Capital Fed eral. Augmentada
de
141:880- em virtude da l ei
n. 2.083, de 30 de julho fle
1909 .................... . .
614:060$000
10. Caixa de Conver ão. Diminuição de 157:400$ da seeção de cambio, que não
funcciona ................ .
5 :000$000
256 :200$000
11. Caixa. de Amortização . Aug-mentada de 35:000 · na
sub-rubrica material, sendo
mais 10:000$ para as ignatura de notas, restabelecida
no limite desta consignação a gratificação abonada por milheiro para es e
serviço
empregados,
15 :000 · para expediente e
10: 000$ p a r a impressão,
publicação de editaes e despezas diversa ...•.......•
100:000$000
420:622$500
12. Casa da Moeda. AugmentCJ,da
de 8: 100$, para o fim de serem todos os serventes pagos a 150$ mensaes ....... .
866:054$600
13. Imprensa Nacional e Diario
Official.
Diminuido
de

ªº'
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-157 200:000$ na sub-rubrica
?naterial •... .••............

14. Laboratorio Nacional d e AnaJyses. Elevada de 30:000$
para :mgmento da importancia destinada á gratificação que, por meio de quotas,
(\ devida aos funccionarios
desta repartição, passando a
razão a ser de 43, 75 % , deve odo as mesmas quotas ser
distribuídas do mesmo modo
por que o são as da Recebedoria do Rio de .Janeiro e das
alfandegas da Republica ...
15. AJrninü:tração e custeio dos
proprios nacionaes ........ .
16. Delegacia do Thesouro em
Londres .................. .
17. Delegacias Fiscaes. Augmentada de 71 :700$ pela equiparação da Delegacia do
Amazonas á de Pernambuco pela lei n. 2.117, de 14
de outubro de 1909, e mai s
7: 260$ para melhorar a
gratificação dos serventes
das Delegacias de Bello Horizonte, Pará, Matto Grosso,
.l!:spirito Santo.Pernambuco,
Bahia e Porto Alegre, sendo
nesta mais um servente,
e todos estes a 100$ mensaes, e mais na Delegacia
Fiscal da Bahia, augmeofacla de 6:300$. sendo 1 :200$
para. mn.is um servente,
4: 000$ na consignação «Expediente» e 1: 100$ na de «Diversas despezas» da sub-rubrica «Material» .......... .
18. Alfandegas :
Alfandega da Capital Federal. Augmentada para
698:400$ a verba para porcentn,gous, passando a 2.009
quotas (mais 20 do que

actualmente, sendo 2 para
cada um dos 10 contínuos),
p a s s a n d o a lotação a
72. 000: 000$ e a razão n,
0,97 % ; elevada de 123:400 ·
a verba «Pessoal», sendo
4: 000$ como quebras, á razão de mais 500$, aos fieis
do thesoureiro ; 20: 400$
para gratificação a 17 ajudantes de fieis de armazem,
á razão de 300$ mensaes,
em vez de 200,n' que actualmente percebem, e 99:000$
para 600 trabalhadores das

papel

Ouro

2. 178 : 280$000

167:400$000
76:840$000
52:200$000

. ....... . . . . .
·~

-..~
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capatazias, á razão de mais
500 réis diarios e elevada
na sub-rubrica «Material »
a 55 :000 ·a verba para expediente e a 57: 800 · a verba para illuminação, publicação de editaes, asseio,
etc., e diminuída para
260: 000 · a verba para
acq ms1çao e reparos do
material; para 80 : 000 · a de
combustível e lubrificante,
conservando-se o total dessa
consig.ç.ação «Materiab, na
importancia do 490: 000, •
como na proposta . Da verba de 200: 000$, a que fica
reduzida a de 400:000 , para
despezas imprevistas, deverá ser destacada a importancia necessaria para
acquisição de tres lanchas,
afim do se fazer efficaz policia e l"Onda .fiscal do porto.
Alfandega de Santos. Elevada a. 288:000$ a consignação para porcentagem,
passando a razão de O, 7 %
<t O, 8 % conserva.da, a lotação de 36.000 :000$, bem
como o numero de quotas.
Augmentada, de 46: 360$,
sendo 2 1 : 360 ·para o pessoal
do rebocador R io Grande,
segundo o seguinte quadro :
Mestre.. . . . . . . . 3: 600$000
Machin ist a. . . . . 3: 500. ·ooo
Foguistas 2 a.. . 2: 400 ·ooo
Carvoeiros 2 a 1 : 800 ·ooo
Marinheiros 4 a 1 : <140$000
e 25 :000$ para coni;ervaçã.o
e custeio na sub-rubrica
«Material» ............ . ... .
Al(ana1ega de Porto Alegre.

Augmentatl.a de 10:000. ",por
ser elevada de 46: 000
a se: 000$, a consignação
para p.0rcentagens, ficando elev·ada a 8.000:000$
a, lotação e modificada a
razã.o p;,tra 0,7 % em ve:t.
de 0,575 % e elevada de
30:000$ n a
sub-rubrica
«Materiab, para a acquisição e custeio de guindastes a vapor, e 30:000.,
para habilitar essa Alfandega a auxiliar o serviço
de repressão do contrabando, activando a v1g1lancia na zona que lhe é
propria ••••••••••.........

Ouro

Papel

•

-
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Alfandega de Pelotas. Au-

g mentada de 15:000 , na
sub-rubrica «Material» para
acquisição e custeio de embarcações . Augmentada de
6:000$ a verba para porcentagens, que será de
24:000$, em vez de 18:000 ·,
alterada a lotação para
3 . 000: 000$ e baixando a
razão a 0,8 % •.•••••••••••
Alfandega do R i o Grande.

Augmentada de 15:000 \ elevando-se de 60: 000 , a
75:000$ a verba para porcentagens, alterando-se a
razão de 1,2 % a 1,5 % e
mais 40: 020"·, p<:Lra serem
pagos á ·razão de 4 · diarios, em vez de 3 · 00, os
62 serventes desta all'aodega .•...... . ............
Alfandega

da

Bahia.

Augmentada de 2:500$ para
gratificações de 1:500$ ao
guarda-mór e 1:000
ao
seu ajudante por serviço
analogo ao de barra na
Alfaudega da Capital Federal, e mais 25:550$ de
gratificações pelo ser viço
nocturno, segundo o quadro
seguinte: sargentos. ~ á.
razão de 2$ dia.rios, 1: 460$;
g u ardas,20 á razão de 1$500
diarios, 10:950 · ; machinista, 1 á razão de 2$ diarios, 730.:; mestre . l á razão
de 2 · diarios, 730 ·; foguistas, 2 á razão de l · diarios.
730 "; marinheiros, 30 á ra-·
zão de 1$ diarios, 10:950.,·;
total. - 25 :550$ ; e ainda
15:840$ para gratificações
ao pessoal da lancha S. Salvador, segundo o quadro
seguinte : 1 mestre, a 200$
por mez, 2:400 · ; 1 machinista,a 300$ por mez, 3:600 ·;
1 foguista, a 120$ por mez,
1 : 440:'; 1 carvoeiro, a 100 -.
por mez, 1: 200$; 6 marinheiros, a 100" por mez,
7:200 ·;total,15:840 ;accrescida da quantia de 1 :000$
para. gratificação ao comruaodante das guardas.
rllfandega dePernambuco.

Augmentada de 2:500$para
gratificações ao guardamór e ao seu ajudante,
como na da Bahia, e mais

Ouro

Papei

160..:....
36:800$. resultante da sub-

Ouro

Papel

stituição das gratificações ao
pessoal embarcado, segundo
a proposta, pelos seguintes:
3 mestres. a 2: 400$ por
anno. 7:200$ ; 6 patrões, a
2: 160$, por anno, 10: 800 · ;
1 machinista, a 3: 600$, por
a.nno 3: 600$ ; 1 foguista, a
1 : 800, · por anno, 1 : 800$ ;
1 carvoeiro, a 1 :440$ por
anno, 1: 440$; 2 carpinteiros.
a 1 : 800$, por anno 3: 600$ ;
70 ma1•inheiros, a 1 : 440$
por anno, 100:800rOOO. Para
o fardamento dos patrõe,;
e mestres 1 : 800$. Elevada
a razão, no calculo das porcentage,ns, de 0,95 % a
1,20 % , augmentando-se a
dotação respectiva para

192:000 ~oo o.
Alfandega de .i11"aceió. Augmentada de 14:400$, as::.im
di:tribuida : 1 mestre da
lancha, 2:400 · ; 1 machiuista, 3 : 600 ·; 1 foguista,
i: 800. ·ooo ; l m achinista
dos guindastes, 3: 000$ ; 1

ajudante machini ta dos
mesmos, 1 : 800 ; 1 foguista, 1: 800$ . Elevada na
sub-rubric<1.- Material- de
3:000 ·a verba de <Diversas
despezas» e a 8: 300$ a desti0<•da á acquisição de linha ferrea; carros, wagons
e balanças para o::; <~rma
zens novos, reparo e con8ervação dos predios da Alfandega de Maceió. Eliminada na mesm:1 sub-rubrica «Material» <1. verba
<le 18:000"1• para aluguel de
armazem.
Alfandega de Ftorianopolis. Augmentada de 17:200"
na sub-rubrica «Material »

para acquisição e custeio
de emb<~rcações, e mais
600 · de gratificação de barras ao guarda-mór,e 7:300 ·
ao commandante e nove
guardas destacados para
serviço externo - barras e
a ncoradouros - segundo a
diaria de 2$, e accrescida
de 2: 100 · por elevar-se o
n;umero de trabalhadores de
16 a 18.
Alfandega de Corumbd -

Augmentadade 10:000 \ des-

•

16:1 ........
tinados ao augmento da cavalhada,compra de arreios,
ferragens e forragens ....
19. Mesas de Rendas e Collectorias:
Augmentada de 491 :673$, em
consequencia da creação e
reorganização de mesas de
rendas, postos :fiscaes e registros :fiscaes no Alto Acre,
Alto Purús e Alto Juruá, de
accôrdo com o decreto numero 7.495, de 12 de agosto
de 1909 ; e mais 2:400 para
elevar a 100$ a gratificação
ao patrão e 90$ a dos marinheiros daMesa de Rendas de
Itajahy ; e 1: 350$ a mais
sobre a consignação para o
pessoal da Mesa de Rendas
de Ilhéos, elevada a sua lotação a 15:000$ e a porcentagem a 25%. Augmentada,
mais, para 1 :800$ a porcentagem do administrador e
para 1 : 000$ a do escrivão
O:a Mesa de Rendas de Penedo, bem como 2:700$ , cm
vez de 1 :800$ , para trabalhadores na de Itajab y e
6:000$ para despezas de expediente da Collectoria Federal n,a Capital de São
Paulo .•...................
20. Empregados de repartições e
loga.res extinctos e funccionarios addidos em vil'tude
de sentença. Augmcntada ela
importancia de 70:425$892,
necossaria ao pagamento
dos seg uintes funccionarios
de repartições extinctas:
Luiz Vossio Erigido, inspector
de Fazenda ... 9:0001·000
Proença Gomes. 9:000 000
Toribio Guerra. 9:000, 000
Benedicto I-Iypolito de Oliveira, director da
Recebedoria do
Rio deJaneiro. 14:302.$400

-----

41 :302$400

E mais os seguintes funccio·
narios mandados pagar
por sentença, segundo os
vencimentos dos log ares
de que foram afastados
por actos que o Poder Judiciario annullou:
João Baptista Rombo, the-

Ouro

Papel

............ .
'

13.396:698$0 00

5.251:006$ LOO
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soureiro da Alfandega do
Rio de Janeiro:
Ordenado. . . . .
7: 2001000
Quebras......
1:500 000
Porcentagem .
6:211 '746

Papel

Ouro

14:911$746
Francisco Pires Carvalho
Aragão, chefe de secção
da Alfandega:
Ordenado.. . . . . . 8 : 000$000
Porcentagem ... 6:211 º646
14:211$746
21. Fiscalização d:i,s repartições de
Fazenda, reduzida de 50:000$
22. l' iscalizaç'io e mais despezasrlos impostos de consumo e
de transporte, reduzida de
119: 600$ ........•......... .
23. Commissão de 2 % aos vendedore.s particulares de estarnpilhas.Diminuida de 50: 000$
24. Ajudas de custa ..•..........
25. Gratificações por serviçus temporarios e extraordinarios.
Reduzida de 10:000$ ..... .
26. Juros dos bilhetes do Thesouro
Alterado para... ~ ....... .
a u g mentando-sc 100:000$,
ouro, e diminuindo 380 :000$
papel ...•................. 100:000$000
27. Idem dos emprestimos dos cofres dos orphãos .......... .
28. Idem dos depositos da» caixas
Economicas e Monte de Soccorro . Reduzido de 500:000$
29. Idem diversos ......... .. ... . .... .........
30. Porcentagem pela cobrança
executiva das dividas da
União ..... ....... ....... .
31. Cummissões e corretagens. Dimin uida 20:000 · ouro .....
50:000$000
32. Despezas eventuaes ......•..•
30:000$000
33. Reposições e restituições. Reduzid a de 50:000$ , ouro, e
100:000$ , p <~pel. ....... . ..•
150:000$000
34. Exerci cios findos . A ugmentada
esta consignação da importancia de 5: 133$ , para pagamento a 50 trabalhadores
que, admittido~ pelas ::!apatazias da Bahia, em setembro de 1907, de ixar·am
de receber, por falta de
credito, as suas diarias de
,janeiro e fevereiro de 1908.
Í00:000$000
35.•. Obras. Reduzida, na proposta
de 760:000$ , e destacandose da importancia votada
a quantia de 50:000$, para
concertos e melhoramentos da Alfandega de Ara-

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

••••••••••

O)

•

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

159:847$260
50:000$000
3.000 :000$000
l50:000$0C0
80:000$000
40:000$000

100:000$000
650:000$000
9.500:000~000

50:000$000

100:000$000
20 :000$000
120:000$000
500:000$000

1.505: 133$000

•
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ti

cajú e desenvolvimento de
s eus armazens, a ele 30: 000$,
para reparos imprescindiveis no edificio da Guardamoria ua Alfandega d 1.
Bahia, e a de 20:000$ para
os mesmos reparos no el ificio desta Alfandega ..... .
36. Cr editas especiaes .......... .
3?5:036$1 80
37 . . Serviços ele Estatist ic:t Comrnercial, Augmentacla de
12:000$ para compra de
mobilia, e elevada a consignação a. 385:000$ , com prehenclidas
neste
augmento,
a
quantia de
3: 600$ para gratificação
a maior pa.ra os delegados
em Santos, Minas Geraes,
a 1 : 800 •· cada um ; 840$
para cobrir o excesw da
verba motivada pela organização do serv iço ele
estatist ica i nter-estadoal ;
4: 680. · para mais 2 serventes com a gratificação
ann ual de ~: 880$ para os
dous, e um porteiro com
a gratificação annual de
l :800$000 ................•
38. Substituições .•.......• . ....
39. Inspectoria ele Seguros. Augmentacla para .......••..
Applicação ela renda especial:
1. Fundo de resgate do papelmoeda •....• . .............
2. Fundo ele garantia elo pa'pel-rnoeda ............... . 11.250:000$000
3. Idem para caixa de resgate
das apolices das estradas
de fei'ro encamparias ..... .
160:000$000
4. Idem da amortização dos
ernprest imos internos .....
5. Idem para as obras ele melhoramentos dos portos ... .
7.900:000$000

80 0:~00$000

3A5:000$000
80:000$COO
125:600$0(0
4.520:001$000

3.000.000$000
3 .040:000$000
,
3 .000:000$000

19.310:000$000 18.560:000$000
Art. 38 . E' o Governo autorizado :
A abrir no exerc icio de 1910 creditas supp lemeota res, até o
maximo de8.000:000$, ás verbas indicadas na tabella B que acom panha a presente lei. A's verbas-Socc01Tos Publicas e E xe1·cicios
findos-poderá o Governo abl'ir crnJ itos supplenieotares, em qualquer mez do 0xercicio, comtanto que sua totalidade computada com
a dos uemais creclitos ab ertos não exceda elo maximo fixado, respeitada, quanto á verb :t - Exe1·cicios findos - a disposição da, lei
n. 3.230, ele 3 de setembro de 1884, art. li,§ 1° (37). No n;i.aximo
(37) Lei n. 3230, de 3 de setembro ele i884..- (Orçamento para o exercicio ele i885-1886) :
Art. 11. Por dividas de exercícios findos entenclern-s} a._s que tjve1·em
por origem o pagamento de serviços prestados ao Estado em exercicios já
H

-164 fixados por este artigo não se cornprehendem os creditos que
pos;:;am ser abertos aos us. 5, 6, 7 e 8 do Orçamento do Ministerio
do Interior.
Art . 39. Ficam a pprovados os creclitos na somma de679:637$370,
ouro, e 64.943: 196$269, papel, constante da bbella A.
Art. 40. E' o Governo autorizado:
1°, a conceder o premio de 100$ por tonelada aos navios
que forem construidos na Republica e cttju. arqueação seja superior
a 80 ton eladas, podendo abril' os creditas que forem necessarios até
o maximo de 300: 000 ·ooo ;
2°, abrir os necess ~trios crcd"itos para proseguir na cnn lrngem
de moecbs de prata des\iinadas á .·ubstituição das notas do Thesouro
de 20'\ 10$, 5$, 2;;j;, 1 :· e 500 réis, apressando-se i)ar:.t fal fim o recolhimento das notas das tres ultimas c.ttcgorias;
·
a) não poderá o Governo contractar a cunhagem de prata,
no exterior, emqua.nto não tiver sido cunhada toda a pl'ata existente na Casa da Moeda ;
b) tendo de contractar essa cunhagem no exterior, o Uoverno
só o poderá ítlzer metliante concurrenci t1 publica, com seis m ezes
de editaes, não, admittin<io senão estabelecimentos officiacs a con·
corl'erem;
e) caso o Govern o só adquira os discos para a cunhagem da
Casa da Moeda ou a prata em. bminas, abrirá tambern concurrencia, nos termos na letra b), do n. 2.
3°, a iusti tu ir e r egular nas capataz ias das alfa od egas, na Casa .
da Moeda e nos demais estabelecimentos dependentes de .~te ministerio, sem onus para o Thesouro Federal, caix;1s de pensões e empr0stimos para os r espectivos operarias e diarista.;, modeladas de
accôrdo com as organizações dadas ás da ImprenS't Nacional e do
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
Art. 41. Os operarias, jornal eiros, diaristas e trhualhadores
de todos os serviços publicas d:1 União, que cornparecerüm no dia
immedfotamenta ant eri or e no dia immediatamellte poster1or aos
domin gos e dias feriados dc1 Republica e âq uelle dia em que o
ponto fôr facultativo, por ordem do Governo, receberão tambem
o sala rio desses d ias.
Art. 42. Fica revogado o art. 37 da lei 11. 490, de 15 de dezembro de 1897 (38), p ~tra o fim de serem admittidos a contribuir para o
Montepio dos Funccionarios Publicas todos os empregados fedüraes
que, em virtude daq uella lei, teem sido privados dessa vantagem.
Para esse fim o Governo submetterà ao Congresso, nos primeiros
dias da proxima sessão, um projecto de reforma claquella 'instituição
precedido de circumstanciada exposição disct·imin:wdo p or exercicios e categorias de peusionistas n,s despezas que se fazem pela
verba 5ª do orçam.•nto do Mini ~ terio lia Fazenua.
A1•t. 43. Continuam em vigor tis disposições do art . 32 da lei
n. 957, de 30 de dezembro ue 1902 (39), do art. 27 da lei n. 834, de
encerrados, em virtude de au~orizaç5o concedida por lei elo orçamento ou
por qualquer outra es p ecial, com fnudo s d ec1·etados, nos termos do ar·t. 14
ela l ei n. H77, d e O de setembro de 18fl.2, comtanto que a impoetauGia elos
aerviços por pagar n ão exceda â consi,!1"Ttação elo s respectivo s fundos.
(38) Lei n.490, d e 15 ele dezembro d e 1897.-Fixa a d csp uza para o exercici o de 1898 :
Art. 37. Manda suspender a admissão ele novos coutri buintos para o
montep io dos f1rnccionarios publicos .
(39) Lei n. 957, de 30 elo dezemb1•0 de 1902. ~~ (01·çam"nto da cle$peza
para o exercício de 1903) :
.
. Art. 32; '.rodos os p aga m entos .de desper.as de ma t eriaes serão centrah~aclos no 'Ihesouro. ou nas dele g acias, com excepção da quelles que forem
fe~tos pelas secretarias elo Congresso o pela moclormia do Palacio do Go·
vQrno e dos que, ob,servada aquella centralização, possam retardar a mar· ·

•
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30 de dezembro de 1901 (40), do art. 28, da lei n. 1.145, de 31 de
dezembro de 1903 (41), art. 37 da. l ei n. 1.841, de 31 de dezemb!'o de
1907 (42), dos arts. 16, n. XIV. 23, 33, n. 19, 34, 35 e 38 da lei,
n. 2.050, de 31 de dezembro 1908 (43), e do art. 3° n. VIII da lei

•

cha dos respecti vos s e rviços , pagamentos que continua r ã o a ser elfoctu ados p elas proprias r ep artiçõ es , d epois ele habilitadas , mediante r egistro
prév io ele distribuição de credi-tos, ouvido o Thesouro sobre a conveniencia de s erem feitas as re fel'idas de s p ezas pelas contadorias respecti vas.
(40) L l" i n. 834, ele 30 de dezembro de i90i . - (Orçamento da d csp eza
para o exercicio de 1902) :
Art. ZT. Os trabalhos graphicos e a c c esrnri os dus repartiçõe s e estabelecimentos publicas da Cap ital F edera l, para c u ja despeza são con ignadae verbas ne3ta lei, s 2rã o execut ados exclusi va mente p el a I mprensa
Nacional, não devendo ser ordenad a nem paga despeza a l g uma por conta
das mencionadas verbas senão de con for mi d ade com est e preceito . Exceptua m-se des t a r egra os s erviços p ~ culiare s d a Alfan dega da Capita l F edera l e os da Repartição de Estatis·tica, que continuarão a s er feitos nas
officinaa t yp og raphicas d essas r epa rtiçõ es.
Paragrapho unico. Só por ordem ex pres:::a do Ministerio da Fa zenda
e nos termos deti"rminaclos no d ec reto n. 1541 C , de 31 <le agosto el e 1893,
poderá ser feito na m esma imprensa q ualqu er trabalho para particula res, com o p ag amento a prazo, e, gratuita ment e , só com autor1sação legislaliva.
(41) Lei n. 1 i45, de 31 d ezembro de 1903.-(0rçamen lo da despeza para
o exercício de 1904) :
A1·t. 28. A import a ncia das verbas votad as n as leis de orça m en to pa1'a
o s trabalhos graphicos e accessori os das repartições e e stabelecim entos iederaes da Capital na Republica nã o s a hirá do Thesourn.
A' proporção que e. ses trabalhos !or em s en do executados p •la I m pren . a Nacional, na fórma da l egislação em vig or e á vista da r eq u isição
da r epart ição r e spectiva e ria conta da Imprensa, a esta seni. credit :.i d a a
im p ortancia do_s serviços fe it os , até o m aximo das verbas vota d as para
cada rep a rtição ou e s tabelecimento.
( 42) L ei n. i 841, de 3i de d ezembro de !907 :
Art. 37. Para pag amen to das porcentagens ou quotas d evidas aos
funccionario s e n carr ep.ados da fiscalizaç ã o ou arrecadaçã.o d as r e ndas,
p elo excesso entre as importancias con sign a das na l ei e a s qué for em a rr eca dadas, serão abertos pelo Presidente <la R epublica no trim e tr e a ddicional os r espectivos creditas supplementares, que serãq s ubme ttido s ao
registro, a poste?"iori, d o Tribunal d e Contas.
(43) Lei n. 2050, de 31 de dezembro d e 1.908 - Fixa a d espeza geral
da Republica para o exercicio de i909.
Art. 16 . E m relação ao M ini s t erio da V iação e O bras Publicam, a utoriza o Prei,ident e d~ R ep1,1.bltca _:
XIV - A instituit· e regular, na Estrada de Ferro Central do Brasil
e nas d ema is o!Ticinas e depend encias do Minist erio d a Industl'ia, V iaçã o
e Ob1·as Publicas, c a ixas de p ensões para os r espe ctivos op erarios e diar ist as , mode1adas d e accõrdo com as or ga nizações d ada s ás ela Imprensa
Nacional e do Arsenal de Marinha da Capital Federa1.
Art. 23. Aos operaria s traba lhadores e d iaristas da União serão pagos
integr almente os resp ac l ivos sal a rios e diarias, qua ndo estiverem servindo
no Jury.

Art. 33. Em rel a ç ã o ao Ministerio da Fazenda,
publica autor izado :

eo

Presidente da Re-

i9o, a i nstituir e re gular nas c apatazias ela Alfandeg a d est a Capital,
Casa da ·M oeda e d emais estabelecimentos dependentes deste mio isterio,
sem onus para o '!'besouro Fed eral , caixas d e pensõEls e cmprestim o:; para
os r espectivos ope rarios e di aristas , mod eladas de accôrdo com as or ~a 
nizaç ões dadas ás da I m prensa Naci onal e elo Ars eual de M arinha do Rio
de Janeiro.
Art. 34. N os Estados ond e não houver solicitadores da Fazenda , a
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n. 1. 616, ,de 30·de dezembro .de 1906 (44)_, devendo o Governo submetter á approvação do Congresso Nacional .o regulamcmto a ssim
expedido, na parte em que houver introduzido modifica ção na
legislação em vigor .
Art. 44. Fica relevada a prescripção em que tiver incorrido e
direito dos desembargadores, juízes ·do extincto Tr. bunal Civil o
Criminal e juizes de direito da justiça local do Districto Federal, á
x:estituí ção do imposto sobre os seus vencimentos, declarado inccmstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a utorizado o President3
da Republi ca a abrir o necessario credito para pagamento tlo.3
mesmos magistrados .
.
Art. 45. Nas resLHui ções, que o Gov erno é autori zado por esta
lei a fazer, de impostos alfandegarios, pagos, de materia l importado pelos Estados e mu :: icipalidades, fica entendido que o Presidente
da Republica, segundo as condições do Tbesouro Nacional, p oderá
fracciona1• a importancia das mesmas restituições, para distribuir
por exercícios o pagamento .su cce3sivo das pa-i:'cellas de cada uma
dessas div idas.
Paragrapho unico. Na proxima sessão, dev erá o Governo informar ao Congresso Naciona l sobre o total das . ommas que nos ulti-

c ommissão a estes concedida p ela l e i n. 242, d e 1841, s er a percebi da a
t itulo d e gr a t i'íl cação, pelos Procuradores F iscaes,
(A lei citada, de 29 de nov embro de 1841, r estabeleceu o privilegio do
fôro pi·ivativo para as ca u sas da Fazenda · ' acional e creou um juizo
privativo do11 Fei to;; d a Fazenda da 1a ius t a ncia.
No§ 3 ', do ar t. 16, autorizou o Governo a conceder commissões que n ão
excedessem de 10 °/0 d as sommas arrecadadas, aos juizes, escrivães, ftscaes
e ofüci aes d e justiça qu e ·1se ·occupassem na cobra nça d a divid a publi ca
a ctiva, r egulando-s3 a élivis ão dellas da ma neira seguinte, considerando-s e
a quot a, q u al qu er que foss e, sempt'e dividida e m d ez partes :
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

juiz • • •
procurad or .
esc rivã o • •
solicitador . • •
official d e just i ça.
dito . • • • •

Tr es p a rtes
Duas p art es
Um a e meia p art ns
Id em
Um a p a rte
Idem
-

.

.-

. Art. 35. As d espezas com funeraes d os funccionarios publ icos e com
o 'pa gamento de ajud as de custo fi cam suj eita s ao registro a p os.t1wiori do
Tribunal d e Conta11, nos termos do art. i64 elo ngnlamento que baix ou
com o d ecreto n. 2 . 409, ele 23 de dezembro d e 1896.
(O decreto citado é o r eg ul am ento do Tribuna! ele Cont 2s. O art. 164
enum er a os cas os de r eg ietr o a v oste1·ior i , entre os quaes figuram a gora os
de que trata a presen te lei. Por esse artigo o Tribúnal só pôde apur a r a
l egalidade d as d espezas, n esses casos, clep oi > ele r ealizadas , qu Jr se tra·t e
d e ordens de pa g amento, d e m a n da dos d e supprimento d e fundos, ou
d e operaç ões d e cred ito, d e vidam ente autorizados.)
' A rt. 38 . Emq uant o p elo Theso uro F ed e ral n ã o for e m distribuidos os
c1;editos vo ta d os p ar.a os div e r ~ os ministe1:ios, continua r ã o em vi gor , independente d e qu aesquer form alidades, as tabellas ele distribuiçã o feü a s para
º· ex er cicio anterior, com as moditica ções consig n adas n a l ei do orçamento
vi gente.
(44/ Lei n . 1616; de 30 de dezembro de· 1906 :____(Orça a r eceit a para
o exercicio d e i907).
Art. 3o. ;E' o Presiçlente da R epulilica a utodzfldo :
1

V III - A rev er o r egulamento n . 5072, ele i2 d e de ze mbro ele 1903
(regula m ento de seguros), sob as bases que enum era.
(V. nota 60a á lei n. 2050, de 31 de d ezembro de i908.)
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mos 10 annos teem sido mandadas restituir por deliberação legislativa, provenientes de impostos pagos ás alfandegas pelos Estados e
municípios.
·
Art. 46. Os commandantes, sarge11tos, guardas, patrões, macllinista.s, fogui;tas, remadores das alfandegas da Republica. terão,
calculada sobre os actuaes vencimentos e som prejuízo rlelles, a
seguinte grat i.fi cação annnal : 40 º/o nas alfan:legas de Manáos e
Fará ( extraoedinaria), 35 °/o nas demais allandega3 (idem); ficando o Governo autorizado a abeir os necessarios creditos.
Art. 47. Art·endauo o porto, o Governo não dispensará o pessoal ex istente nas Capatazias da Alfandega .do Rio de Janeiro, bem
como emquanto bem servirem os adm inistt-adores e sub-administradores e demais pesso:i,I que na 3ª divisão Lias obra~ do porto tem
a seu cargo serviço analogo ao de cap:Lt.azias nos trapiches e armazens de que tr;:i,ta o§ 1° do art. 2 1 do regulamento n. 5.031, de 10
de novembro de 1903 (45), s11bsistindo tamhem os direitos e vantagens que o decreto em vigor,n. 6.209, de 6 de novembro de
1906 (46), assegura aos empregados no; s r:irviços a cargo da Commissão Fiscal e Administrativa das Obras do Po .. to do Rio de
.Janeiro.
Art. 48 . Nos casos de enfermidade comprovada com attestad o
medico serão abonados atê tre;i m ezes , dous te;-ços. e nos tres
mezes subsequentes metade d _L diaria dos operarias, tt>ahn,lhadores
e diaristas da União. Quando se verificar qualquer accidente em
serviço o abono será integ ral, pelo prazo do um anno ; findo este
periodo, si o diarista e.stiver inutilizado pa t·a. o ser1'iço, será aposentado com dous terço; do resr:iectivo salario, si não tiver sido até
então creada a Caixa ele Seguros contra accidentes no trabalho.
Art. 49. Fica extensivo a,os agente.3 fiscJ.es üns 1mpostos de
consnmo o disposto no art. 24 da lei 11. 2.083, de 30 do julho
de 1909 (47).
.
. Ar·t. 50. Ficam mantid.Ls as verbas para pagn,mento dos funccionarios a que se refere a lei 0111 v igot· 11. 44 B, de 2 do junho de

(45) Decreto n. 503 1. de 10 d e novembro de 1903 . - (Regulamento
da commissão fiscal e administrativa das obras elo porto do Rio de Janeiro ) :
Art. 2L A 3a divisão ficará a cargo elo clirector-ge rent c , a quem
compete:
§ f.o Dirigir, administrar e fi. calisar todos os serviços de trapiches,
armazens e d e po s ' ~os que pertençam á commis.são e recebam mercadorias de importação ou exportação, a 5sim como os serviços <le atracação
e desatracação, carga e descarga, su pprimeuto cle lastro dos navios que
se utilis 3m dos trapi ches e clepositos sob s ua direcção.
·
(46) Decr eto n. 6209, el e 6 de nov embro ele 1906.- Este decreto de,·1ara
no at·t. 2-> qu e ao pessoal da commissão fis c al e administrativa das nnr:is
do porto elo Rio ele _Janeiro cabem os direitos e as vantagens da anUviclade e inactividade de que gosam, na fót•ma da legislação em vigor , os
empregados das r epart içõ es public<1s.
(41) Lei n. 2083, de 30 de julho de 1909 - (Reforma o Thei!ouro Federal e dá outras providencias):
Art. 24. Os clirectore ~ do Thesouro, inclusive o director goral, chefe
d e gabinete. e o procurador geral ela , Fazenda Publica, serão nomeados
em commhsãJ, r .i.speitadôs os direitos aliquiridos. Os demais funccionarios do qua iro, quando con·tarem mais ele 1.0 annos de elfectivo exerci cio,
não poderão ser clemittidos, salvo havendo contra ellí's prova de clesidia,
incapacidade, corrupção ou violação dos seus deveres, apurada em •processo
11clln111iBtl'ativo1
· •

-168i892 (48) e dos comprehendidos na lei tambem em vigo r n. 1.473,
de !) de janeiro de 190'.J (49).
Art. 51. A cada nm dos g11aruas das mesJ,S alfandegadas da
Hepublica será p _iga a importan cía de 200$ para fardamento;
p odendo o Governo para esse fim abrir o necessari o credito.
Art. 52. Para o pagamento das quotas nas allaodegas converter-s e-li <~ em papel, ao cambio do dia, n. importa ncia arrecadada
em ouro .
.Art. 53 . O Governo, na proxima sessão, submetterá ao conhecimento do Congresso Nacional as reclamações dos Estados, que se
julgam credores da União, para o :fim de ser concedido o necessario
credito para eu pagame nto.
Art. 54. Sempre que o Governo tiver de abrir qualquer concurrencia, ou para fornecimentos, ou para serviços publicos, observará as seguintes regras:
a) a questão de idoneidade dos proponentes será examinada e
julgada préviamente , antes de abertas as propostas . As propostas
cnjos autores não ti verem sido considerados idoneos não serão
abertn.s;
b) si o Governo q uizer reservar para si o direito de annullaJ'
qualquer concurrencia, ea:o os preços pedidos sejam muito altos,
deve iambem, antPs de ab ertas as propostas, declarar quaes os
preços rnaximos, acima dos quaes não acceita nenhuma;
e) as propostas devem :er abertas e lidas deante de todos os
concurrentes que se apresentarem para assistir a essa formalidade .
Cada um rubr icará as ele todos os outros. Antes rie qualquer
decisã.o, ·erão pub licadas na intugra;
d) o edital de concurrencin, ind icar:i com a mais extrema minucia todas i\S condições tech11i cas e administrativas (plantas,
desen hr s, natureza da con. trncçiio e <lo material n. empregar,
pra.zo maximo do inicio e da terminação <las obras, etc.). Nos casos
<le fornecimentos, quando o rnspect.i v o objecto não possa ser desig nado elo m oLlo inr.onfuudivel, cleposit ~tr-se-bão Iléts repartições
apropriadas amostras do quo se de.3cja. A concurrencia versará
apenas sobre o preço ou da unidade, ou da totalidade da obra, elo
arrendamento, ou elo fornecimento, con rorme o que ti ver sido posto
cm licitação;
(48) Lei n. li.4 B, d e2 de junho de 1S92:
Art. 1.º Os rlireilos já a rlquit'idos po1· empr1'p;ados in~movi v eis
ou vila li cios e por ;i vosen tarl os, na con l'ormiclade de leis orei inal'ias
anterior es á Constilu1ção Federal, c ont inuam g ai·anl iclos em s1rn ple nitude .
J\ rt. 2. o O ex erci c io si rn ul taneo de s nrvi ços p ubli cos, corn prehe ndirlos poi· . u a natul'eza no J csompenho ria m Psm a funcção de ordem
profissional, scioutifica ou Lechniea, não de ve ~e r considerado como
accumulação de c a rgos dilfo r ent rs para applicação cio final do art. 73 da
Constituição.
Art. 3 .° Ficam r evogadas a . disposições em contrario.
(49) L ei n. 1473, de 9 de janeiro de 1900 - (De nne os cargos ele
categ orias correspondentes no Exercito e na Arm ada e dá outrl!S pt~vi
dencias ) :
ArL. 12. A e·tapa dos officia es é correi;pondente ao posto elfectivo e
será alJOnada d e accôrdo com a tabella seguinte :
Para o marechal ou almirante. • .• . •
Para o ge neral ele divisão ou vice- almirante .
Para o general d e bri g ada ou contra- almirante
Para o coronel ou capitão de mar e g u erra. •
Para o te nenle-corouel ou capitão d e fragata •
Para o major ou capitão de corve la • • • •
Para o capitão ou capitão-1enente • • . •
Para o i 0 tenento do Exercito ou ela Armada •
Para o 2º tenente do Ex ercito ou da. Arn,rnda.
Para o alferes•alumno ou guarda-marinha.

•
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completa submissão de todas as cla ns 1llas do edital e o preço qne o
propon ente offer ece . Não se tomarão em consideração quaesquer
o1fortas de vantagens nã.1 prev istas no edit<1l ele concurrencia, n em
as pro postas qne cont ive rnm a,pe oas o offerecimento ele uma reduc: ção s _1bre a proposta mais ba,rata;
a concurrencia. cabe le direito ao autor ela proposta mais
barata, por mínima que seja a differonça entre ella e qualquer
outra;
g) é licito ao Governo estipular uma segunda condição que, no
caso de a bsoluta igualdad e entre du;i,s propostas com o direito á
melhor classificação, s irva para decidir a quem cabe a preferencia.
Art. 55. Os vencimentos dos empregados de repartições e logares extinctos serão, para os effeitos de licenças, faltn.s e aposent a dorias, considerados dous terços de orde nado e um terço de
g ratifi caçã 0.
Art. 55 . Os anuadores estrangeiros que fizerem o serviço de
n avegaçã o entre portos do Brazil e do exterior tambem servidos
p or linhas nacionaes que adaptarem r egimens, combinações de
r ebate de frete;:; com co ndiçã o de embarques exclusivos em seus
vapores e que n ão exceptuarem os vapores em serviço das emprezas naci onaes, fic<Lm sujeitos ao pagam ento em dobro nos portos
da Republica de todas as t axas e impostos a que forem obrigados
e cassadas a .,; regalias de paquetes onde quaesquer outros favores
concedidos -pelo Governo Federal.
Art. 57. Só terão direito ás quotas da arrecadação produzida
em cada Alfandega ou Mesa de Rendas os respectivos empregados,
quando, em effectivo exercício, concorrerem para essa arrecadação, occupando o seu posto na Alfandega ou Mesa de Rendas de
cujo quadro fazem parte.
Art. 58. E' o Governo autorizado :
1°) a restituir ao Estaào de Santa Catharina a quantia de
38:615$350, de direitos aduaneiros pagos á Alfandega ele Florianop olis do m at erial importa do pelo mesmo Estado para canalização e
supprimento de agua potavel á capitaJ;
2°) a entregar ao Club Militar a quantia de 300:000$ para t erminação do seu edificio na Avenida Central, devendo para isso
abrir o necessari o credito, com a condição, porém, de fi car o dito
edíficio pertencendo a o patrimonio nacional, e ao Club Militar o
pleno uso e goso perpetuo do mesmo edificio ;
3°) a mandar pagar a o Estado do Espírito Sal'.ftO a importanciào
das obras e des pezas feitas no nucleo A.ffonso Penna entre a época
da avaliação e a da r ealização da transferencia do mesmo nucleo
á União , a]:>rindo o necessario credito até o maximo de 47:911$000;
4°) a dispender até 30:000$ pal'a compra de uma lancha a
vapor para a, Alfandega do Corumbá , julga da necessaria á fiscalização e repreissão do c: ontra bando da fronteira;
5°) a abrir os necessarios creditos para pagar as sentenças da
Justiça Federal, passadas em julgado e que condemnem a Fazenda
Nacional a pagar em moeda nacion al, qua ntia liquida ou determinada n q, execu ção ;
6°) a in corporar ao domínio da Uni ão , oomo proprio nacional,
o edifi.cio da Associaçã o Commercia l, de accôrdo com as clausulas
da escriptura de 30 de junho de 1905, continuando a fazer o serviço de juros e amortização do emprestimo contrahido por a quella
a ssociação, em virtude da lei n. 3.396, de 24 d e novembro de
1888 (50),e a arrendar com as precisas garantias o mesmo ediflcio

n

(50) Lei n. 3396, de 24 de novembro ele i883. - ( Orçamento da r e.,_
ceita para o exercicio de i889) :
Art. 2.0 O governo fi ca autorisado :

.....

. . .

. . .

.

. . . .

. . . . . .

..

15. A garantil' ao emprestimo que contrahil" a .Associação Commer.i
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Cornrnercial, Gamara Syndical, Bolsa, Inspectoria de Seguros e .
Flstatisii,i.ca Commercial ;
-7°) a restituir á Camara Municipal ele Pitanguy, em Mi·na"! Geraes, a irnpo11tancia dos impo tos e direitos aduaneiecJs pagos pela
importação do material para o serviço de aba ~te c imento de agua,
dispen.sadas as formalidades exigidas nos arts. 2° e 9° do decreto
n. 947 A, de 4 de novembro de 1890 (51), abrindo par n, isso os necessarios creditod ;
8°) a antecipar as amortizações da d i viela. externn, e (la divida
interne~ suspensas e :n virtude elo contra cto de 15 ele junho de 1898,
e a reduzir a taxa de juros dessas divida" mando pa.r a hl fim dos
recursos disponíveis no Thesout·o Federal ou dos que provierem
da lic1uidação da divida activa ;

cial do Rio de .Janeiro para consolidação ela rlivida p1·oveniente da construcção rlo edificio da nova praça e sua conclusão, amortização e juro,
não ex.cedendo este de 5 % e aquella a porcen tagern necessaria para
res o·atar a divida em 30 anuos, ficando o m r smo edificio h y pothecado ao
Esta.do para a sua integ ral indemnisação das quanti as que porventura
d espender c tomando o governo as cautelas necessarias para qu e toda a
l"eJtda qu.e o eclincio produzir se a pplique de pr J fo r encia ao serviço elo
mesmo emprestimo.
(51) Decreto n. 947 A, de 4 de novembro ele i890 - (Regula e fiscaliza a
conces&ão de isenção de direito,,; d e importação ou consumo):
Art. 2.º Para os casos comprehendiclos no§ 1° do arti g o antecedente
(qitando a i senção estiver clara e expresscimente inclitida 1ui Tarifa das
alfan degas) a compet encia para a conc ess ã o rlo despacho livre p ertence
aos inspector.Js das alfandegas , meuiante r equerimento ela parte interessada.
Para os casos comprehendidos no § 20 do citado arti g o (quando a
isenção consta1· clara e expressamente ele dis1JOsição ou concessão especial
de lei oii dec ·r eto do poder compet ente) a isenção s ó poderá t er logar por
despa cho do ministro ela Fazenda, preced endo H S formalidades do a rt. 6°.
Paragrapho .unico. Fóra de ta es casos nenhum despacho livre será
permittido, ainrla que l)ara elle preceda ordem de qualquer autoridade,
sob pena de responsabi idade do funccion arici ou funccionario s que houverem cumprido a ordem.
Art. 6 .o Para o d espacho livre, nos casos comprehenclidos no § 2° <io
art. 1° e a gue s e refere a 2a parte do art. 2° , os interessados deverã o r equerer ao ministro da Fazenda, rlirectament e na Ca.pital F ed eral e por intermeclio das thesourarias nos Estados, juntando á p etição :
i 0 , relação dos objectos a despachar, com designação de esp ecies, quantidades, pesos ou m edidas ; /
20, certificado do engenheil'o-fiscal junto á companhia ou empreza e,
na falta deste , ele qu em o ministro da Fazend a ou os inspectores elas thesouraria3 d esignarem parn informal' a petiç ão, raz enclo, e ntre outras, a s
seguint es d eclarações : que o mat erial cuja isenção se requ er é proprio e
de applicação exclusiva ao fim para qu e é importado, e a s quantidades
strictaraente precisas para os mesmos fins e para o tempo designado na
petiçã:i ; está comprehend ido na le i, d 3creto ou contracto que regula a
coilcessã.o e não se acha incluido em nenhuma das excepçõ cs elo art. 8°.
§ i.° Com estas informações e com a opinião dos inspectores das alfande g as os inspectores das thesourarias remetterão o processo ao ministro
da .Fazenda, informando, á vista da matricula, minuciosa e circumstancia<lnme•te sob1·e todos os pontos acima m encion a dos.
§ 2. 0 O ministro ela Fazenda póde uão só re éluzir a quantidade requerida, como excluir os generos e obj ectos que n ão lhe pa1;eçam comprehendidos nas isenções legaes: não permittinclo em caso alg um ise nção d e
direitos para o consumo de ma is ele um a nno.
§ 3. 0 Nenhum requerimento ele isenção d e direitos terá and a mento sem
que a empr eza, companhia ou concess ionario haja comple t a do todas as
formalidades da matricula a que se refere o art. 4º.
Art. 9. 0 As repartições e estabelecimentos publicos do Governo Federal poderão requisitar directam ente dos insp ectores das aHancle g as a
entrega, livre ele direitos de consumo e d e exp ediente, dos objeetos que_
lb.eii vienm cop.signados e fore1n de$tinados ao seniço d<;> mes.Q.19 Qove1:no ; .

•
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9°) a transferir ao Estaüo de Minas Geraes a administração do
Jardhn Botan ico de Ouro Preto ·;
•, ·
10) a permittir que o conselho fiscal da Caixa. Economica da
Capital Federal despenda, · pur c0nta dos recurso3 proprios d:t
mesma caixa, até a qnantia de 120:000$, para montagem de uma
casa forte em :seu edifício ;
li) a restituirá Camara Municipal da Capital do Kstado do
S. Paulo a imporLancia dos imposto.:> e dieeitos aduaneiros pagos
nos annos ele 1904 a 1909, inclusive, pela importação de materiaes
destinados ás obras e installação do Theatro Municipal, qne está
sendo construido á custa. dn. mesma rn unicipalidade, abrindo para.
isso os nccessarios creditas ;
12) a mandar imprimir gratuitamente, na Imprensa Nacional,
as actas e trab ..dhos do IV Congresso ·M edico Latino-Americano,
reunido no Rio de .Janeiro no anno de 1909, comtanto quo não exceda de 23: 000$ a despeza com <~ impressão desses trabalhos;
13) a -organiL1ar o codigo da leg islação aduaneira, harmonizando a s snas diversas disposiçõ es, sujeitando-o em seguida á approvação do Congress o ;
14) a despendee no proximo exercício até a importancia do
LOO: 000$ na construcção do edificio para a Alfa.ndeg a de Porto
Alegr0;
l 5) a transferir para o Estado elo R io Grande do Sul, sem indemnização, o terreno outr'ora occupado com o antigo quartel de
Guaranys, 1rn cidade de Porto Alegre, para o fim de ahi ser construida uma Escola Publica ;
16) a despender no proximo exercicio até 100:000$ para a ligação, por linhas telephonicas, dos p ostos fiscaes nas front e iras do
l<:staJo do Rio Grand .J do Sul, afim de tornar mais effie:az a acção
l'Opres;iva do cootraband";
17) a restituir á C<:Lmara Mu1'licipal e Empreza ~lectrica de Sorocaba, no Estado de S. Panlo, a quantia de 20:128$, importancia
dos impostos que pagaram á Alfandega de Santos, pelo material
'destinado á illuminação daquolla cidade;
.
18) a despender no exercício de 1910 a quantia que julgar necessariit, até o limite de 100:000$, para adquirir duas Janchas de
pequenas dimen>ões e marcha silenciosa-e uma barca de vigia destinadas á Alfandega de Pernambuco;
19) a regutamen tar o processo de arrecatlação do sello de beneficencía crcado pelo art. 28 elo Oi·çamento da Receita para o
oxercicio ele 1910, submettendo, porém, . o respectivo regulamento
á prévia a.pprovação do Congresso Nacional na sua proxima reunião, acompa.nhaJ.o ele uma tabella explicativa da receita provavel
do mesm o sello por Estados e pelo Districto Federal .
A arrecadação do sello de beneficencia sómente se fará depois
do pronunciamento do Congresso Nacional sobre o regulamento que
lhe fôr apresentado pelo Uovorno nos termos dest t t~uto rização;
20) a abrir desde já o necessario credito para pagamento das
despezas í'eitas com a introducção ele animaes reproductores, e
apuradas no Ministerio da. Agricultur <~. Jc accôrclo com o art. 2°
do regulamento que brLixou com o decreto n. 6.454, de 18 de
abril de 1907 (52) ;

(52) D ecreto n. 6454., de 18 de abril de 1907 -Approva o regulamento.
para a importação ele a nimaes. reproeluctores, el e accôrdo com a disposição
da verb a 5"' elo art. 34 ela lei n. 1617, de 30 de d e zembro d e 1:906.
1\. verba fi a, m en cionada (au,;,ilios a agricultura), elo .orçame nto da
clespeza do Ministerio da Industria par a o e x ercicio de 1907 consigna
o credito de 200:000$ p a ra o s eguinte üm: «Auxilio aos a g ricultores e
criadores para a introduccão ele animaes cle&tin a dos á reproduccão e
combate de epizootias, de accôrdo com o regulam ento · que para esse

fim expedfr o

q9v~1·no ; »

•.
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contribuições paN o m o 1tcpio, feito por Augusto Gozar ele Medeiros, e que Cai cffcctuaclo fóru. elo prazo, atlm ele ser dada a p en são
á sua familia (ar6. 20 do uecreto n. g,12 A, de 1890) (53).
Art. 59 . Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 190'.1, 88° da Iodepeodencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇAN I-IA .

Leop oldo de B u lhões.

rrABELLA-A

Leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, art. 1,
agosto de 1873, art. 20
~inisterio

§

6 e 2348, de 25 de

da Justiça e Negocios Interiores

Decreto n. 6826 , de 16 de janeiro de 1 9 08

Abre credito extraordinario para pagamento do
a ugmento de vencim entos aos pretores e outros
funccion:i.rios da Justiça do Districto Federal

Papel

86:275$603

·necreto n. 6834, de ,30 de janeiro de 1908

A:bre credito especial para pagamen to de ajudas
de custo ao Dr. Fdlisbello Firmo de Oliveira
Freire .

3:500$000

Decri?to n. 6835, de 30 de janeiro de 1908

Abre ".!redito especial para pagamento do ajudas
de custo que deixou de -r eceber o ex-dP.putn.do
Luiz de Andrn.de.

1: 800$000

Decreto n. 6847, de 6 de fevereiro de 1 9 08

Abre credito extraordinario para pagame.nto do
augmento de vencimentos a diversos empre gados da Casa de Detenção e da Policia do
Dis&ricto Federal.

162:43 1$697

Decreto. n. 6853, de 20 de fevereiro de 1 9 08

Abre credito especial pam pagamento de aj udas de
custo ao senador Antonio F1·ancisco de Azeredo
(53) Decr eto n. 942 A, de
outubro ele 1890 - (Crêa o montepio obri· ·
galorio dos empregados do Minist erio d a Fazenda. (Foi tornado extensivo
aos dos demais ministe?·ios).
Art . 20. O e mpregado que se d emittir voluntariament e con·tinuará
a concorr er com a quota que se d escontava em seu ordenado, p er dendo
o direito, quando assim n ão proceda, p assados dous m ezes, em qu alquer
tempo e por qu alqu er mo L1o, ás quantias com que houver cont.ri buitlo,
e cessando _pol· conseguinte o diroi to de sua ramilia à pensão.

•
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Decreto n. 6854, de 20 de fevereiro de 1908
Abre credito especia l para p::i.gameo to de a.judas de
custo ao general Manoel Presciliano ue Oliveira
Valladão .

Pap·el

2:500$000

Decreto n. 6855, de 20 de fevereiro de 1908
Abro credito especictl para pn.game nto de ajuda~
de custo ao bacharel Francisco de Paula Leite
e Oiticica .

2:500$000

Decreto n. 6856, de 20 de fevereiro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ·ajudas
de custo ao Dr. João Barbalho Uchoa Cavalcanti

l

:soo.·ooo

Decreto n. 6864, de 27 de fevereiro de 1908
Ab1•e credito especial para pagamento de aj udas
de custo que deixou de receber o marechal
Firmino Pires Ferreil'a, nit qualidade de deputado pelo Estado do Piauhy .

4:500~·000

Decreto n. 6866, de 5 de março de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas
de custo ao Dr. João Lopes Ferreira Filho.

1:400$000

Decreto n. 6867, de 5 de março de 1908
Abre credito especial _para p::tgamento de ajudas
de custo ao senador Urbano Santos d a Costit
Araujo.

3:000$000

Decreto n. 6868, de 5 à,_e março de 1908
(•

Abre credito especial para pagamento de ajudas d(}
custo ao Dr. Antonio Coelho Rodrigues. • .

1:550$000

Decreto n. 6869, de 5 de março de 1908
Abre credito especial para pagamento do ajudas do
custo ao 01• ••João Vieira do Araujo. · .

3:000$000

Decreto n. 6870 , de 5 de março de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo ao gene·ral Dionysio Evangelista do
Castro Cerqueira.

l :600$000

Decreto n. 6871, de 5 de março de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo ao sena.dor João Coelho Gonçalves Lisboa

3:000$000

Decreto n. 6879, de 12 de março de 1908
Abre c1·edito especial para pagamento de ajudas de
custo ao senador Lauro Sodré. • • . • •

1 :600$000

Decreto n. 6888, de 19 de março de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
ôusto ao Hertadoi' Urbauo Coelho de Gouvêa •

3:75o$odd
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Decreto n. 6889, de março de 1908

Abre credi lo especial pa.r'a pagamento de ajudas de
custo ao sena.dor Victorino Ribeiro Carneiro
Monteiro .

Papel

2:000$000

Decreto n. 6890, de 19 de março de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a.o general José Pcldro de Oliveira Galvão

4:950$000

Decreto n. 6910, de 2 de abril de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas do
custo e subsídios ao senc~dor Cleto Nunes Pereira.

35; 100$000

Decreto n. 6919, de 9 de abril de 1908

Abre credito especial para pagamento do ajudas de
custo ao senador marecba l José do Almeidct
Barreto.

7:800$000

Decreto n. 6920 , de 9 de abril de 190 8

A Lro credito extraordinario p1ra despczas cum a

orga.nizaçã.o do territol'io do Acro

834:550$000

Decreto n. 6925, de 15 de abril da 1908

Abre credito e.ipecial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber o Dr. Joaquim
José de Almeida P0rnamlmco.

3:600$000

Decreto n. 6926, de 15 de abril de 1903

Abre credito especial para pagamento de ajudas do
cuslo que deixou rte recebei· o fallecido general
João Soares Neiva
•

4:800$000

Decreto n. 6927, de 15 de abril de 1908

Abre credito especial para pagamento de subsidio
que deixou de receber o falleciúo senador
Dr. Joaquim Saldanha Mal'inho

1 :875$000

Decreto n . 6940, de 7 de maio de 1908

Abre credito e3pocial para pag<tmen to ele ajudas de
cu .~to a que tem direi to Bellarmino Carneiro.
Dscrato n. 6941, de 7 de maio d.a 1908
Abro credito especial para pagamento de ajuàa de
custo a que tem direito o senador Urbano.

Coelho de Goavêa

3:000$000

3:000$000

Decreto n. 6942, de? da maio de 1908

Abre credito extraordinario para despozas com o
pessoal e mate ria! do Instituto Oswaldo Cruz.
Decreto n. 6943, de '7 de maio de 1908

Abre credito extraordtnario para despezas com o
pessoal e materi"al da delegacia. do 29° distl'icto
policial •
• •
; ·

18~500$000

•
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Decreto n. 6955, de 21 de maio de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a que foz jús o general Henrique Valladares •

Papel

2:700$000

Decreto n. 6956, de 21 de maio de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas do
custo a que tem direito o deputado Inoocencio
Serzedello Corrêa.

3:200$000

Decreto n. 6957, de 21 de maio de 1908

Abre credito especial para pagamonto de ajudas de
custo a que tem direito José Bevilaqua .

3:500$000

Decreto n. 6968, de 29 de maio de 1908

Abre credito especial para pagamento de fljudas de
custo a que fez jüs o <:~!mirante José da Costa
Azevedo.

2:000$000

Decreto n. 6969, de 29 de maio de 1908

Abre credito especial para. pagamento de ajudas de
custo a que fez jús o general Fra ncisco Rapha ol
de Mello Rego.

3:600$000

Decreto n. 6979, de 4 de junho de. 1908

Abre credico supplementar á verba - Soccorros
Publicas - do ex:ercicio de l 908

500:000$000

Decreto n. 6983 , de 10 de junho de 1908
(•

Abre credito e~pecial para pagamento de aj'udas de
custo a que tem direito o rleputaio Alexandre
José Barbosa Lima

2:900$000

Decreto n. 6984, de 10 de junho de 1908

Abre credito especiai" para pagamento de ajudas Je
custo a que tem direito o deputado Frederico
Angusto Borges .

0:300$000

Decreto n. 6985, de 10 de junho de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudâ.s d'e
custo a que tem direito o deputado Luiz Antonio Domingues da Silva .

7:500$000

Decreto n. 6986, de 10 de junho de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o Dr. Antonio Rodri gues Lima.
',

Decreto n. 6996, de 19 de junho de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo e subsidio a que t~m direito Sebastião
Fleury Curado, na qualidade de deputado pelo ,
, •. Est.a do de Goyaz •

•

2:800$000

-
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Decreto n. 6997, de 19 de junho de 1908
Abre credito supplementar á verba 26 do art. 2°,
da lei de orçament.) do exert.:icio de 1908

Papel
4:573$331

Decreto n. 7011, de 9 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receoer o general Bellarmino de Mendonça, na qualidade de deputado
fedoral pelo Estado do Paraná.

1: 25(1$000

Decreto n. 7012, de 9 de julho de 1909
Abre credito especia l para pagamento de aj_udas do
custo que deixou de receber o Dr. EJ.uardo
Pires Ramos, na qualidade de deputado federal
pelo Estado da Bahia

~:000$000

Decre.to n. 7026, de :16 de julho de 1908
Abre crcéi to especial para pagamento d-e ajudas de
custo a que tem direito o deputado José Augusto de Frei tas .

l : 200$000

Decreto n. 7087, de 16 de julho de 19'.:l8
Abre credito especial para pagamento de ajudas do
custo a que tem direito Fernando Macha•lo do
Simas •

l : 250$000

Decreto n . 7028 , de 16 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas
de custo a que tem direito o coronel Carlos
Augusto de Campos .

G00$000

•

Decreto n. 7029, de 16 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsidias a que t em direito o senador
José Gomes Pinheiro Machado.
Decreto n. 7030, ele 16 de julho de 1908
Abre credito extraordinario para as des pezas com a
Colonia Correccional dos Dous Rios e com a
Guarda Civil •

6~7: ' 7~4$000

Decreto n. 7040, de 23 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o deputado Manoel
Pereira Reis •

650$000

Decreto n. 704i , de 23 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento da ajudas de
oosto a que fez jús o marecl1al Floriano Peixoto

500$000

Decreto n. 7047 , de 30 de julho de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o senador Lauro Severiano Müller •
·

1:000$000
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Decreto n. 7048, de 30 de julho de 1908
Abre credito especial para pagam cu to de ajudas
de custo a que tem direito João de Siqueira
Cavalcanti.

Papel

1:800$00

Decreto n. 7082, de 27 de agosto de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas
de custo que deixou de receber o sentLdor
Raymundo Arthm· de Vasconccllos .

900$000

Decreto n. 7095, de 3 de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
cm•to a que fez jús o Dr. TheodureLo Carlos de
Faria '"outo

2:800$000

Decreto n. 7096, de 3 de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de njudas de
custo que deixou de receber o Senador Justo
Leite Chermont •

3:200$000

Decreto n. 7097, de 3 de:. setembro de 1908
Abre credito espe!iial para pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o Dr. Joaquim Antonio
da Cruz.

l :800$000

Decreto n. 7098, de 3 de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ~ubsidios
que deixou de receber o Dr. Ramiro Fortes de
Barcellos
• ·•
(t

25:425$000

Decreto n. 7101, de 10 de setembro de 1908
Abre credito supplementa.r ás verbas - Secretaria
do Senado - e - Secretaria. da Gamara dos
Deputados .

30:500$000

Decreto n. 7102, de 10 de setembro de 1908
Abre credito supplementar ás verbas - Subsidio
dos Senadores - e - Subsidio dos Deputados .

618:750$000

Decreto n. 7104, de 10 de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo a que fez jús o 1° tenente João da. Silva
Retumba

900$000

Decreto n. ?116, de 1? de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsídios
que deixou de receber o Senador Severino dos
Santos Vieira.

5:200$000

Decreto n. ?11?, de 1? de setembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajud~s
de custo que deixou de receber o D1·. Ramiro
Fortes de Barcellos •

2:000$000
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Decreto n. 7118, de 17 de seteíntrro de 1908

Abre credito especial para pagamento de subsidios
que deixou de receber o deputado Pedro Gonçalves Moacyr.

Papel

5:400$000

Decreto n. 7127, de 24 de setembro de 1988

Abre credito especial para pagamento de· subsídios
que deixou de receber o senador Ruy Barbosa.
Decreto

11.

17: 100$000

7128, de 24 de setembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo o subsidias que deixou de receber o senador marechal Julio Anacleto Falcão da Frota.

37:675$000

Decreto n. 7129, de 24 de setembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo que deixou de receber, em 1891, o senador José Gomes Pinheiro Machado.

400"'' ººº

Decreto n. 7130, de 24 de setembro de 1908

Abre credito especi fa l para pa gamento de subsídios
que deixou de receber o Remador José Joaquim
de Souza

3:03 j$300

Decreto n. 7140, de 1 de outubro de 1908

Abre credito espech1.l para pagamento de subsídios .
que deixou de receber o general Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira

28:950$000

Decreto n. 7141, de 1 de outubro de 1908

Abre credito especial para pagamento de subsidios
que deixou de receber o senador Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro.

•
13:815$000

Decreto n. 7150, de 15 de outubro de 1908

Abre credito supplemontar ás verbas-Subsiclios dos
Senadores - e - Subsídios dos Deputados.

618:i50$000

Decreto n. 7151 , de 15 de outubro de 1908

Abre credito supplementar ás verbas - Secretaria
do Senado - e - Secretaria da Gam a ra dos
1'eputados •

30:500$000

Decreto n. 7155, de 24 de outubro de 1908

Abre credito supplementar á verba ' ' Publicos
·.

Soccorros

30:000$00.Q

Decreto n. 7157, de 29 de outubro de 1908

Abre credito supplementar á verba ~ Soccorros
Publicos

1. 928:000$100

-
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Decreto n. 7.16Z, de 5 de novembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas
de custo que deixou de receber o Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Góes.

Papel

1:500$000

Decreto n. 7.163, de 5 de novembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsídios que deixou de receber o Dr. Joaquim
Felicio dos Santos • • • • . • . • .

9:450$000

Decreto n. 7.167, de 12 de novembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsi.
dios que deixou de r eceber o capitão de corveta Francisco de Mattos .

1 : 425$00 0

Decreto n. 7.168 , de 12 de novembro de 1908
Abre credito especial pa.ra pagamento de subsídios que deixou de receber o senador Augusto
Olympio Gomes de Castro .

11 : 475$000

Decreto n. 7.169 , de 12 de novembro de 1908 •
Abre credito especial para pagamento de a.judas de
custo que deixou de r eceber Aquilin o Leite do
Amaral Coutinho.

4:750$000

Decreto n. 7 .176, ·de 19 de novembro de 1 9 0 8
Abre credito supplementar ás verbas - Secretu.ria
do Senado - e - Secretaria da Camara dos
Deputados.

30:500$000

Decreto n. 7 .17 7, de 19 de novembro de 1908
Abre credito supplementa.r ás verbas - Subsidio
dos Senadores - e - Subsidio dos Deputados

6 18: 75©á;OOO

Decreto n. 7.178, de 19 de novembro de 1908
Abre credito especial p ara pagamento de ajuda
de custo que Demetrio Nunes Ribeiro deixou
de receber.

400$000

Decreto n. 7 .179, de 19 de novembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo que deixou de receber João da Silva Rego
Mellc

1:500.

ººº

Decreto n. 7.180, de 19 de novembro de 1908
Abre credito especial para p a gamento de ajuda de
custo que deixou de r eceber o sen a dor Sigismundo Antonio Gonçalves .
Decreto n. 7 .181, de 19 de

novem b~ o

l :200$000

de 1908

Abre credito especial parà pagamento de ajudas de
custo que deix9u de receber ·o senador Manoel
Ignacio Belfort Vieira •

3:000$000
12
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Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsidios que deixou de receber José
Leopoldo de Bulhões Jardim . .

Papel

11:925$000

Decreto n. 7.194, de 26 de novembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber Luiz Adolpho
Corrêa da Costa .

4:800$000

Decreto n. 7.202, de 30 de novembro de 1908
Abre credito supplernentar ás verbas ns. 13, 15 e 38
do a1't. 2ºda lei de orçamento do exercicio de 190t>

2 . 542: 255$081

Decreto n. 7.209 , de 3 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e sub~idios que deixou de receber Manoel
Ferraz de Campos Salles

15:865$340

Decreto n. 7 .214, de '.I O de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsidios
que deixou de receber o Dr. Joaquim Antonio
da. Cruz

1:500$000

Decreto n. 7. 215, de 10 de dezembro de 1908
Abre credito especial pa ra pagamento de ajuda de
custo e subsídios que deixou de receber o capitão de corveta Joaquim de Albuquerque Serejo

30:025$000

Decreto n. 7.216, de 10 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo que deixou de receber Arthur Pinto da
Rocha. •

•
400$000

Decreto n. 7.217, de 10 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo que deixou de receber Pedro Gonçalves
Moacyr.

400$000

Decreto n. 7.218, de 10 ele dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajuda de
custo que deixou de receber Joaquim Xavie1·
Guimarães Natal.

750~000

Decreto n. 7.219, de 10 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsídios
que deixou de receber Antonio Pinto Nogueira
Accioly.

11:400$000

Decreto n. 7.225, de 17 de dezembro de 1908
Abre credito supplementar ás verbas - Secretaria
do Senado - e - . Secretaria da Camara dos

Deputados.

1.

._

27:548$386

-
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Decreto n. 7.226, de 17 de dezembro de 1908

Abre credito supplementar ás verbas - Subsidio
dos Senadores - e - Subsidio dos Deputados.

Papel
557:500$000

Decreto n. 7.240, de 24 de dezembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de subsidias
que deixou de receber o Dr. Theodoro Alves
Pacheco.

1:814$520

Decreto n. 7.241, de 24 de dezembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas
de custo e subsídios que deixou de receber
o senador Josê Joaquim de Souza.

i :575. ·ooo

Decreto n. 7.242, de 24 de dezembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de subsídios
que deixou de receber o :;enador Lauro s everiano Müller •

4:950$000

Decreto n. 7.;:!51, de 31: de dezembro de 1908

Abre credito especial p ara pagamento de subsídios
que deixou de receber o Dr. Benedicto Pereira
Leite

2:625$000

Decreto n. 7.252, de 31 de dezembro de 1908

Abre credito especial para pag amento de subsídios
que deixou de receber o deputa do federal Dr.
Diogo Fernandes Alvares Fortuna

.,

7:650$000

Decreto n. 7. 253, de 31 de dezembro de 1908

Abre credito supplementar á verba « Soccorros Publicos » do exercício de 1908
Decreto n. 7 .254, de

31~de

50:000$000

dezembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber o Dr. Helvecio da
Silva Monte

100:000

Decreto n. 7 .255, de 31 de dezembro de 1908

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber o Dr. Raymundo
Ca.l'neiro de Souza Bandeira

1:800

·ooo

Decreto n. 7.256, .de 31 de dezembro de 1908

Abre credito especial :para pagamento <le ajudas
de custo e subsídios que deixou de receber o
Dr. Nelson de Vasconcellos e Almeida •

3:750$000

Decreto n. 7 .257, de 31 de dezembro de 1908

,

Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsídios que deixou de receber o deputado Angelo Gomes Pinheiro Machado .

8:750$000

-
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Decreto n. 7 .258, de 31 de dezembro de 1905
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsidias que deixou de receber o senador Silverio José Nery •

Papel

17:950$000

Decreto n. ?.259, de 31 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsidias
que deixou de receber Arthur Pinto da Rocha. ·

5:400$000

Decreto n. ?.260, de 31 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber o Dr. Luiz Delfina
dos Santos.

750$000

Decreto n. ?.261, de 31 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsidias
que deixou de receber o Dr. Manoel Messias de
Gusmão Lyra.

9:450$000

Decretó n. ?.262, de 31 de dezembro de 1908
Abre cre'.lito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsidias que deixou de receber o Dr. Joaquim Ignacio Tosta •

3: 100$000

Decreto n. ?.263, de 31 de dezembro:de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsídios que deixou de r eceber o senador Dr. Francisco de Assis Rosa e 8ilva.

18:975$000

Decreto n. ? .264, de 31 de dezembro de 19_0 8
Abre credito especial para pagamento de subsídios
que deixou de receber o senador Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro.

18:375$000

Decreto n. ?.265, de 31 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de subsídios
que deixou de receber o senador Dr. J onathas
de Freitas Pedrosa .

4:875$000

Decreto n. ?.266, de 31 de dezembro de 1908
Abre credito especial para pagamento de ajudas de
custo e subsídios que deixou de receber Gabriel
Salgado dos Santos .

20: 150$000

Decreto n. ? .283, de 14 de janeiro de 1909
Abre credito extraordinario para occorrer á elevação de vencimentos do curador de massas fallidas na Capital Federal .

129$032

Decreto n. ?.325, de 11 de fevereiro de 1909
Abre credito supplementar á verba - Soccorros
Publicos - do exercício de 1908

660:751$811

..

10.821:995$240

-
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Ministerio das Relações Exteriores
Ouro ·

Decreto n. 6.921, da 9 de abril da 1908

Abre credito especial p ara pagamento de vencimentos dos vice-consules em Melo, Ri vera,
Artigas, San Eugenio e Santa Rosa, na Republica Oriental do Uru g uay, e Alvea.r. na Republica Argentina . . . • • • • . - •

Ministerio da

24:000$000

Guerra
Papel

Decreto n. 6.914, de 9 de abril de 1908

Abre credito especial para pagamento de soldo
aos que se acham comprehendidos no decreto
legislativo n. 1.687, de 13 de a gosto de 1907 ..

148:485$854

Decreto n. 6.991, de 16 d e junho de 1908

Abre credito supplemAnta r á verba 4ª do art. 16
d.a lei n. ! . 841, de 31 de dezembro de 1907.

11: 169$892

Decreto n. 7 . 063, de 13 de agosto de 1908

Abre credito especial para pagamento do soldo
aos Voluntarias da Pa.tria •

427:721$136

Decreto n. 7. 205, de 3 deJdezembro de 1908

Abre credito extraordinario para. pagamento aos
syndicos da Empreza Industria l Brazileira da
fazenda de Sapopemba., arlquirida pela. União .

600:488$460

Decreto n. 7. 276, de 7 de janeiro de 1908

Abre credito especial para. .pagamento do soldo aos
voluntarios da Patria

391 :214$562

:r;>ecreto n. 7 .356, de 18 de março de 1909

Abre credito supplementar á verba 15, n. 33, d
art. 16 da lei n. 1-841, de 31 de dezembroo
de 1907.

586:604$298

Decreto n. 7.357/de 18 de março de 1909

Abre credito supplementar á verba 10ª, do art. 16
da lei n. 1. 841,de 3 1 de dezembro de 1907 •

872:492$653
3.038:176$855

Ministerio da Industria, Viaç ã o e

Obras Publicas
Papel

Decreto n. 6.833, de 28 de janeiro de 1908

Abre credito para occorrer âs despezas com arevisão e melhoria do serviço de abastecimento
de agua potavel á Capital Federal

8.000:000$000

-
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Decreto n. 6.858, de 20 de fevereiro de 1908

..Q.bre credito para proseguir a construcção da linha
· telegrapbica estri.l.tegica de Matto Grosso ao
Amazonas .

Papel

796:500$000

Decreto n. 6 .859, de 20 da fevereiro de 1908

Abre credito para construcçã.o de um edificio para
Correios e Telegra.phos na capital do Estado
da Bahia .

180:000$000

Decreto n. 6.872, de 5 de março de 1908

Abro credito para construcção de uma ponte sobre
o rio Paranahyba.

290:000$000

Decreto n. 6.873, de 7 de março de 1908

Abre credito para custeio da Estrada. de Ferro
D. Thereza Christina

347 :000$000

Decreto n. 6.874, de 7 de março de 1908

Abre credito p;1ra a construcção do prolonga• mento da linha do centro da Estrada. de
Ferro Central do Brazil e do respectivo ramal
de Sabará até <í cidade de Ferros .

2 .000:000$000

Decreto n. 6.881, da 12 de março de 1908

Abro credito para terminar o alargamento da bitola
da Estrada de Ferro Central do Brazil até á
cidade de s. Paulo .

1.500:000$000

Decreto n. 6. 911, de 2 de abril de 1908

Abre cred ito especial para a conclusão dos serviços
de locação e inicio dos de construcção da Es-trada de Ferro de S. Luiz a Caxias .

160:000$000

Decreto n. 6. 913, de 2 de abril de 1908

Abre credito para satisfazer o estipulado no accôrdo
celebrado em 29 de dezembro de 1905 para rescisão da concessão dada pelo decreto n. 904, de
18 tle outubro de 1890 •

900 :000$

ººo

Decreto n. 6.945, de 7 de maio de 1908

Abre credito para proseguir a constrncção da linha
telegra.}Jhica estrategica de Matto Grosso ao
Amazonas .

300:000$000

Decreto n. 6.976, de 4 de junho de 1908

Abre credito para realizar os estudos e a construcção de uma linha ferrea que. do ponto mais
conveniente da Estrada de Ferro de Goyaz, vá
ter a Bello Horizonte e da que completa a
ligação dos Estados do Rio ele Janeiro e Mipas
Geraes .

300: 000$00 o

Decreto n. 6.988, de 10 de junho de 1908

Abre credito para despezas com o reconhecimento
e estudos da linha ferrea. de ligação dos Estados
da Bahia e Minas Geraes . . • • • • •

200:000~000

•
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Decreto n. '7.002, de 2 de julho de 1908
Abre credito para as despezas com a revisão e
melhoria do serviço de <~bastecimento de agua
potavel á Capital Federal .

Papel

8.000:000$000

Decreto n. '7.131, de 24 de sete:mbro de 1908
Abre credito para as despezas da. construcção do
prolong·amento da linha do centro da Estrada
de Ferro Central do Brazil e do respectivo
ramal de Sabara até é'L cidade de Ferros.
Decreto n. 7.132, de 24 de setembro de

190~

Abre credito para as despezas com a execução de
medidas contra os effeitos da secca nos Estados
do Norte
Decreto n. '7.183, de

19~de

novembro

d~

800:000$000

500:000$000

1908

Abre credito para as despezas com a revisão e
melhoria do serviço de abastecimento de agua
potavel á Capital Federal .

2.000:000$000

Decreto n. '7.222, de 10 de dezembro de 1908
Abre credito para as despezas de estudos e ~onstrucção da Estrada de Ferro de S. Luiz a
Caxias .

150:000$000

Decreto n. 7.285, de 14 de janeiro de 1909
Abre credito para occorrer ás despezas effectuadas
em 1908 com os estudos da linha ferrea àe
ligação dos Estados da Bahia e Minas Geraes.

200:000$000

Decreto n. 7 .327, de 11 de fevereiro de 1909
Abre credito para pagamento ela quantia correspondente á. medição provisoria dos materiaes recebidos do estrangeiro, até 31 de agosto de 1908,
pela Madeira Mamoré R ailway Company .

1.000:000$000

Decreto n. '7 .354, de 17 de março de 1909
Abre credito para occorrer á liquidação das despezas feitas com a revisã o e melhoria do serviço de abastecimento de a g ua potavel á Capital Federal .

4.297:661$074
31.921:161$074

Ministerio da Fazenda
Decreto n. 6.821, de 12 de janeiro
de 1908
Abre credito especial para pagamento de despezas a que se
refere o decreto legislativo
n. 1. 756, de 24 de outubro de

1907

-

Ouro

Papel

1.000:000$000

-
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Deereto n. 6.939, de 7 de · maio
de 1908

Ouro

Abre credito para as despezas com
o serviço de uniformização
dos typos das apolices

Pupel

24:600$000

Decreto n. 6. 998, de 25 de junho
de 1908

Abre credito para as despezas com
a impressão do relatorio dos
trabalhos da Liga Brasileira
Co.ntra a Tuberculose no anno
de 1907

1:479$500

Decreto n. 7 .110, de 12 de setembro
de 1908

Abre credito para pagamento do
preço da acquisição e encampa~o da Estrada de Ferro
Muzambinho •

1:2 .000:000$000

Decreto n. 7.160, de 3 de novem-.
bro de 1908

Abre credito especial para pagamento de despezas a que se
refere o decreto legislativo
n . 1·756, de 24 de outubro de
1007

3.412:478$000

Decreto n. 7.274, de 31 de dezembro de 1908

Abre credito para as dedpezas com
a cunhagem das moedas de
prata .

•

655:637$370

Decreto n. 7 .309, de .' 4 de fevereiro de 1909

Abre credito supplementar á verba
-Exercícios findos -do exercicio de 1908.

150:000$000

Decreto n. 7.346, de 4 de março
de 1909

.Abre creditCJ supplementará verba
- Recebedoria da Capital Federal - do exerci cio de 1908.

20: 16:!$034

Decreto n. 7.364, de 21 de março
de 1909

Abre credito supplementar á verba
- Exercicios findos - do exercicio de 1908.

250:000$000

Decreto n. 7.365, de 21 de março
de 1909

Abre credito supplementar á verba
- Ajudas de custo - do exercício de 1908.

20:000$000
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Decreto n. 7 .366, de 21 de março
de 1909

Abre credito supplementará verba
- Apo. entados- do exercicio
de 1908

Papel

25 :000$000

Decreto n. 7.372, de 27 de marco
de 1909
-

Abrecradito supplementar á verba
- Mesas de Rendas e Collectorias -do exercício ue 1908.

757:359$359

Decreto n. 7. 373, de 30 de março
de 1909

Abre credit o supplementara verba
- Alfandegas - do exercicio
de 1908

520:000$000

Decreto n. 7 .374/ de 3 0 de março
de 1909

Abre cred ito supplementar á verba
- Juros dos deposiios das
Caixas Ecooomicas e Monte do
Soccorro - do exercício de
1908 •

U00:784$207

Decreto: n. 7.380, de 30 de março
de 1909

Abre credito supplementa1• á verba
- Juros dos emprestimos do
Cofre de Orphãos - do exercicio de 1908.

80:000$000
655:637$370

19.161:863$ 100

RESUMO

Ouro

Ministerio da Justiça. e Negocios
Interiores. • . • • • .
Ministerio das Relações Exteriores . . • .
Ministerio da Guerra • . •
»
» Industria, Viação e
Obras Publicas . .
Mi nisterio da. Fazenda •

Papel

10.821 :995$240
" 24: 000$000
655:637$370

3.038:176$855
31 . 921: 161$074
19.161:863$100

679:637$370 64.943 :196$269
Rio da Janeiro, 30 de dezembro 1909. - Leopoldo de B ulhões .
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TABELLA -

B

Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir
credito supplementar no exercjcio de 1910, de accôrdo com
as leis ns. 589, de 9 de setembro de 1 8 5 0 , 2348, de 25 de
agosto de 1873, e 428, de 10 de dezembro de 1896, art. 8°,
n. 2, e art. 28 da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1887

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
Soccorros publicas.
Subsídios aos Deputados e Senadores -

rante as prorogações .

Pelo que fôr preciso du-

Secretarias do Senado e da <'amara dos Deputados - Pelo serviço
stenographico e de redacção e publioação J.os debates,duraote as prorogações.

Ministerio das Relações Exteriores
Extraordinari1is no exterior.

Ministerio da Marinha
Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis.
Reformados - Pelo soldo de offioiaes e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos

navios da Armada.

Munições navaes - Pelos casos fortuitos de ava.ria, naufragios,
alijamento de objectos ao mar e outros sinistros.
Fretes - Para commissão de saque, passagens autorizadas pol'
lei, fretes de volumes e ajuJ.n.s de custo.
Eventuaes - Para tratamento de officíaes e praças em portos e8·
trangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias e para
clespezas de enterfümento e gratificações extraordinarias determinadas por lei.

Ministerio da Guerra
11.ospitaes e enfermarias -

rte pret.

Pelos medicamentos e utensis a praças

Soldo, etapas e gratificações de praças - Pelas gratificações de
voluntarios e engajados e premios aos mesmos.
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldu de
ofllciaes e praças reformados.
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que via•
jam em commissão de serviço.
Material - Diversas despezas pelo transporte de tropas.

..
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Ministerio da Industria, Viação

e Obras

Publicas

Garantia!> de juros ds est1·adas de fer1·0, aos engenhos centraes
portos - Pelo que exceder a.o decret ~do .

Ministerio

8

da Fazenda.

Juros da divida interna fundada - Pelos que occorreremno c~so
de fundar-se parte da divida fiuctuauto ou de se fazerem operaçoes
de cL·erlito.
Juros da divida inscripta, etc. - Pelos recia. mados além do algarismo orça.do.
Aposentados - Pelas aposentadorias que forem concellidas além
do credito votado.
Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral,
quando a consignação não fô1· sufficiente.
Caixa de Amortizaçtro - Pelo lei ti.o e assignatura de notas.
Recebedoria - Pelas porcenta~ens aos empregados e commissões aos cobradores, quando as consignações 11ão forem sufficientes.
Alfandegas e Laboi·atorios de analyses - Pelas porcentagens aos
empregados, quan.lo as cousignações excederem ao credito vutado.
Mesas de Rendas e Collectorias - Pelas porcenti1gens aos empregados, quando não bastar o credito votado.
Fiscali:::ação e mais despe;;as dos impostos d e consumo e de trans·
porte - Pelas porcentage'ls, diaria,s, passagens e transporte.
Commissão aos ve1idedores particulares de estampilhas - Quando

a consignação votada n ã o chega.r pa L·a occorrer ás despezas.
Ajudas de custo - Pelas que forem reclamadas além da quantia
orçada.
Porcentagem pela cobrança

executiva das di'Oidas da União -

Pelo excesso da arrecadação.
Juros diversos - Pelas i mporta.ncias que forem precisas além
das consignadas.
Juros de bilhetes do Thesouro - Idem idem.
Commissões e corretagens - Pelo que fôr necessario além da
sommu. concedida .
.Jiwos dos emprestimos do Cofre dos Orphtlos - Pelos que
forem reclamados • . si a. sua importancia exceder á do credito
votado.

Juros dos <lepositos das Caixas Economicas e dos Montes de Soccorro-Peios que forem devidos além do cl.'edito votado.
Exercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões. ordenados.

soldos e outros vencimentos marcados em lei e outras despeza.s, nos
casos rlo art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de setembro de 1884.
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando
a importancia dellas excederá consignação.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro t 909. - Leopoldo de BuUwes.

-190 DECRETO N. 2.222-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1909
Iniciado

no Senado e pela Camara dos Deputados enviado â
sancção

AuLoriza o Presidente da Republica a conceder nm anno de lic enç a , com
ordenado, para tratamento de sa ude, ao bacharel Thoma7. de Lemos
Dual'te, contaclor da Delegacia F iscal do Thesouro Federal no Estado
deJPernambuco.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional deceetou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder ao bacharel Thomaz de Lemos Duarte, contador da lJelegacia Fiscal do TL1esouro Federal no Estado de Pernambuco, um
auno de licença, com ordenado, para tratétmento de sua saude,
onde lhe convier .
Rio de .Janeiro, 31 ele dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.
NILO PEÇANJIA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. '2.223-DE 3 DE

DE 1910

JAN8IRO

Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo
sancção

Senado enviado á

Concede ao ex-cirurgião 2° tenen-te Joaquim de Carvalho Bettamio e
ex-1° tenente Jos é Carlos de Carvalho o soldo vitalicio correspondente
áquelles postos .

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e en sancciono
a seguinte resolução :
Artigo unico. E' concedido ao ex-2° cirurgião 2° tenente Joaquim de Carvalho Betti.l.mio e ex-1° tenente José Carlos de
Carvalho, ambos da armada, pelos relevante3 serviços que prestaram durante a guerra do Pa t·aguay, o soldo vitalicio correspondente áquelles postos, regulado pela tabeUa actualmente vigente ; revogadas n,s disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, ~ de janeiro de 19l0, 89° da Iodependencia
e 22° da Republi ca..
NILO PEÇANHA.

Alexanclrino Faria ele Alencar.

DECRETO N. 2.224 Iniciado na

DE 6 DE

JANEIRO

DE 1910

Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sancção

Releva a prescripção cm que iucot'l'eu o Dr. Antonio Cerqueira Pinto,
leu t e .J u.bil~du da Faculdade de Medicina da Bahia, para que possam
seus herdeiros pleitear o <lil'e •to, que allegam ter á percepção dos
vencimentos de l ente jubilado .

O Presidente da Republica d.os Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu saucciono a
resolução seguinte :
~rt. l. º Fica relevada a prescripção em que incorreu o conselhmro Dr_ Antonio de Cerqueira Pinto, para que possam sua
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viuva e fühos pleitear perante o Poder Judiciario o direito tt_ ue
allegam ter á percepção dos vencimentos de l ente jub ilado da
Faculdade de Medicina da Bahüt, durante o te mpo cm que exerceu
o cargo de di!'ector da m esma faculdade .
Art . 2. 0 Revogam-se a s disposições e m contral'io.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 89° da Iudep endencia e
22° da Republica.
NJLO PE ÇA

IIA.

E sm,e raldino Olynipio de Torres B and eira .

DECRETO N. 2 .225 Iniciado

no

Sena do

e

pela

DE:

6

DE

JANJ'.:IRO

Ca mara dos
sancção

DE

19 10

Deputados envia do á

Dis põe sobr e a contagem de t em p o de serviço do bacharel Josc Gomes
Coimbra p ara os ell'e itos ela apose nLacloL"ia .

O Presidente da Republica dos Estado 3 Uni dos do Brazil:
Faço saber que o Cong resso Na,cional de creto u e cu sa,ncc iono a
resolução seguinte:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica, autorizado ·1
mandar contar como tempo d e serviço na aposentadoria do juiz
seccional bacharel José Gomes Coimbra a metade do tempo em
que exerceu o cargo d e chefe de seg ura nça publi c <t e de desem bargador do Supre mo Tribunal de Justiça no Estado do Pará, com direito aos vencimentos integraes do cargo, a brindo o credito n ece.:> ·
sario p a ra p agamento dei difie ·ença, fJ ue deixou de percebei· desde
a data em qu e foi declarado em inactividade; revogadas as dis p osições em contrario.
Rio d e Janeiro, 6 de janeiro de 19 10 , 89° da Ic.dependencia e
22° da Republica.
N ILO

PE ÇANIIA .

Esmei·aldi no Olympio de Torres Bandeira .

DECRETO N.
Iniciado

na

2 . 226 -

DE

6

DE JA

Camara dos Deputado s
sancção

e

EIRO

pelo

DE

19 10

Senado

enviado á

Concede ao juiz fed eral na secção do T e rr itori o <.lo Acre, bacharel Gus ..
t av o AlJ'onso F arneze, um anno de lic e n ç a , com dous t er ços d os
s eus v e n cimentos, para t r a t an1en t o ele s a u dc on d e lhe convier.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional de cr etou e cu sancciono
a resoJ uçã o seguinte :
Art . 1. 0 E' concedido :10 juiz seccional do Acr e, bacharel
Gustavo Affonso Farneze, um anu o de lice nça, com dous ter ços
de seus Yencimentos, para t r atamento ide sua saude onde lhe
convier.
Art . 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeir-o de 1910, 89° da In dep entl encia e
22° da R epublica.
NILO

Esmeraldino

P EÇANHA .

Olynipio ele To1·1·es B andeira.

-192 DECRETO

6

N. 2 . 227- DE

DE JANEIRO DE

Iniciado na Camara dos Deputados e
sancção

1910

pelo Senado

enviado á

Crêa o logar de procurador criminal na secção do Districto Federal
e marca os resp ectivos vencimentos .

O Presidente da Republica dos ~ tados Unidos do Brazil :
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguint e :
Art. 1.° Fica creado o logar de procurador criminal na secção
federal deste districto.
Art. 2.0 Os vencimentos deste Cunccionario serã.o os mesmos
que percebem o; actuu.es procuea.'.lores, 700.~, sendo 166$666 de
ordenado o 233, ·333 de g1·atiticação .
Art . 3.0 Revogam-.se u.s disposições cm contr11r io .
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 80° d.u, Independend<L e
22° da Republica .
NILO PEÇANHA.

Es11ieraldino Olympio ele Torres Banclefra.
DECRETO
Iniciado na

N . 2 . 228-

Camara

DE

6

DE JANEIRO DE

dos Deputados
sancção

e

1910

pelo Senado enviado á

Autoriza o Presidente ela Republica a abrir ao 1\lfinisterio da .Justiça e
egocios [nterior11s o Cl'edito de 3ü0:000~, supplementae a o n. 21
do art. 2° da l ei n. 2 . 050, ele 1908

O Presidente da Republica dos Esta.dos Unitlos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico . Fica o Presidente da Republic·• autorizado a
abrir ao Ministerio da Ju ·tiçc.L e Negocios Interiores o credito de
360:000$ , supplementar ao n. 2 1 do art. 2° da lei n. 2 .050, de 1908,
sub-consignação - Material, const r-ucções e eventuaes par<L o serviço geral; revogadas as disposições em contr,irio .
Rio de Janeiro, G de janeiro de 1910, 89° da Independencia e
22° da H.epublica.
NILO PEÇ'ANUA.

Esmeralclino Otympio de T01·res Bandewa.
DECRETO N .

2 . 2.29 -

Iniciado n a Camara dos

D!!:

6

DE JANEIRO DE

Deputados e
sancção

pelo

1910

Senado enviado á

Autori za o P1·esidentc da Republica a abrir ao Ministerio do Interior o
credito de 130 :042$386, supplcmen tar ao n. 20 elo art. 20 da l ei
u. 2.050, d e 31 de dezembro de 1908

O Presidente da Republica uos Estados Unidos do Brazil:

Faço S<Lber que o Congresso Nacionü.l decretou e eu saneei.a no
a resolução seguinte:
Artigo uo ico. Fica o Presidente d .t Republica, a.uto rizado a
abrir ao Ministerio do Interior o cr editJ de 130:042$386, s upple-
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I 908; revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, G de janeiro do HHO, 89° da Iddependencia e
22° da Republica,
NILO PEÇA HA..

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO
Iniciado

N. 2.230-DE

n <.'l. Camara

dos

6

DE JANEIRO

Deputados
sancção

e

DE

1910

pelo Senado enviado á

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Minis t erio da Justiça e
egoci o s Interiores o credito esµecial de 384:000$ para conclusão
das obras elo edificio destinado á Bibl iothoca
a cional.

O Presidente da Republica dos Esta.dos Unidos d o Brazil :

Faço sabeL' que o Congresso Nacional clccreton o eu sancciono
resolução seguinte :
Artigo uoico. Fica o Presidentn da. Republica autorizado a
abrir ao Ministel'io li.a Justiça e Negocios Inti·riores o credito
e special de 384 :000 ', para conclu ·ão Ú<LS obras do e li.ô.cio destinado á Bibliothec'-L Nacionê:Ll; revogadas as dispos ições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 89° da Indcpcndencia e
22° da Republica.
<L

NILO

PEÇANlfA.

Esmeralclino Ol!Jrnpio de Torres Bandeira.
()

DECRETO N. 2.231 Iniciado

na

Camara dos

DE

6

DE JANEIRO DE

Deputados
sancção

e

l!JlO

pelo Senado enviado á

Autoriza o Pres idente da R epublica a ab rir ao Ministe1·io da Justiça e
N egocios Interiores o cred i to ele 300:000~ , s upplen1entar ao n. 40 do
art. 2° da l ei n. 2.050, do 31 de dezembro d e 1908

O Presidente tla Republic;.L do:-; Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decr·etou e eu .·aucciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. Fic<L o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de
300:000$, supplementar ao u. 40 do art. 2° da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de 1908 (Serviço eleitoral) ; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 6 tle janeiro de 1910, 89° da Independencia
e 22° da Republica.
N1LO PEÇA HA.

Esmeratclino Olympio de Torres Bandeira.

-194DECRETO N. 2.232 Iniciado no Senado e

DE

6

DE

JANEIRO

DE

1910

pela Cama ra dos Deputados enviado á
sancção

Reorganiza o aerviço d e sa ude do Exercito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do l3razil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. 0 O serviço de saude do Exercito continúa a cargo da
6"' Divisão do Departameoto da Guerra, autonoma em todas as
questões teclrnicas, mas . ob a dependencia d<t autoridauc militar
superior nas de disciplina e administração.
Al't. 2. A' 6" Divisão do Depal'tamento da Guerra incumbe,
em tempo de pai ou em tempo de guerra:
a) a pratica de todas as medidas de !J ygiene applicavcis <~
sa.udc da tropa e da cavalhada do Exercito;
b) o tratamento de tod o;; os militares, doentes ou feridos, e
tambem da cavalhada do Exercito ;
e) assegurar a os ho pitaes, enf'ermarias, laboratorios e corpos
da tropa todo o pesso<ü, materia.l, medicamentos, objectos de curativo e de agazallto neces a.rios ao serviço ;
cl) a direcção technica e administrativa dos estabelecimentos
sanita.rios do Exercito ;
.
e) adquirir material sanitar io de a.gazalho, de transporte, medicamentos, drogas e nten.·ilios de sauue ou quaosquer outros mei os
curativos pa rn o trafamento das tropas ;
a preparação e instrucção do pessoa[ para os serviços do
saude.
Art. 3. 0 A 6ª Divisão do Departamento da Guerra comprehenderá quatro secções:
a do expediente, protocollo e arcbivo;
a do pessoal, medicina cm geral e legislaç!ão ;
a do material e organiz ,tção elos serviços sanitctrios
ct de pharmacüL.
Art . 4. 0 O pessoal elo serviço de saude em exerci cio cll'ecti vo
na 6ª Divisão do Departamento <la Guerra será o seguinte:
Um coronel medico, chefe da tiª divisão ;
Um adjunto, medico, major ou capitão.
i "' secção-Do expediente:
Um chefe, medico, official sup erior;
Um adjunto, medico, major ou capitão.
2" secção-Do pessoal:
Um chefe, medico, official superior ;
Um adjunto, medico, m ajor ou capitão.
3" secção-Do material:
Um chefe, medico, offi.cial superior;
Um adjunto, medico, major ou capitão.
4"' secçã9-De pharmacia :
Um chefe, pharmaceutico, official superior;
Um adjunto, pharmaceutico, major o u capitKo.
Porta1•ia:
Um porteiro;
Dous contínuos ;
Quatro serventes.
§ 1. 0 Os ti-abalhos de escripta da 6" Divisão do Departamento
da Guerra serão executados pelos acLuaes funccionarios c1v1s
e pela fórma já estabelecida, sendo as vagas que se derem de
1° B 2° officiaes preenchidas por accesso e de 3° official por
concurso, respeitados os direitos adquiridos de aposentadoria e
montepio.
0
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195 § 2. 0 As gratificações de funcção- do pessoal medico e pha.rmaceutico em exercicio na 6ª divisão serão as que se acham em vigor
até o presente.
Art. 5. 0 Para execução do serviço de saude subordinado
ao Departamento da Guerra contará este com os segu intes elementos:
1. Corpo de Saude do Exercito;
II. Conselho Superiol' de Saude;
Ill. Hospital Ceotral do Exercito;
IV. I-Io.spitaes militares;
V. Enfermarias militares ;
VI. Laboratorio Militar de Bacteriologia ;
VII. Laboratorio Ch imico Pharmaceutico Militar ;
VIII. Pharmacias militares e depositos de medicamentos;
IX. Deposito de material sanitario do Exercito ;
X. Hospitaes e enfermarias especiaes de isolamento;
XI. Sanatorio;
XII. Escola de appli cação para o serviço de saude ;
XIII. Escola veterinaria ;
XIV. Gabinete de identificação e estatistica.
Art. 6. 0 O Corpo de Saude do Exercito compor-se-ha dos seguintes quadros:

Quadro medico

General de brigada (inspectoe geral)...
Coroneis (sendo o ·mais antigo chefe da
6ª divisão)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenentes-coroneis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Majores.................................
Capitães................................
Primeiros tenentes............. . . . . . . . . .

1
6
12
30
65 ·
105
219

Quadro pharmaceutico

Coronel. ............................ : . . .
Tenente-coronel. ......... " . . . . . . . . . . . . . .
Majores................... .... .........
Capitães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiros tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos tenentes................ . .. . . .

1
1

3
15
30
30

80
Quadro ele dentistas

Capitães......... ........................
Primeiros tenentes......................
Segundos tenentes.......................

2
6
16

24
Quadro ele veterinarios

Capitães............................... ..
Primeiros tenentes... . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Segundos tenentes.. . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . •

·2
8
20

30

i3

1

t96

Quadro de enfermeiros
Enfermeiro-mór (sargento ajudante)......
Enfermeiros-móres (lºª sargentos)........
Enfermeiros (2°• sargentos)..............
Aj atlantes de enfermeiros (3°• sargentos)..

1

6

12

40

59
§ 1. As funcções do general d e brigada medico seirão as de
inspect or geral dos serviços de saude, em todo o paiz, e de presidente do Com.elho Superio1· Tochnico <le Sande, quando estiver no
Rio de Janeiro, sefülo substituído nessa presidencia, quando estiver
em viagens de inspecção, pelo coronel chefe da 6ª divisão.
§ 2. 0 O Consell10 Superior de Sa ude será constituído por nove
m ed1cos e um pharmace ut ico , milita,res, de qualquer patente, de
notoria competencia, p 1Jr designação do Gove rno, sob proposta do
general insp !:!ctor, e funccionará em uma sala especial da 6ª divisão
do Departamento da Guerra, pelo menos uma vez por mez.
§ 3. 0 Além da Junt<L Militar, para inspecção de saude, haverá
um Conselho Superior, constituído pelo chefe da 6ª divisão e os
dous chefes medicos de secçã o.
§ 7. 0 O pessoal do Corpo de Sa,ude será distribuído pelas commissões de f'órma a corresponder a categoria dos cargos com a de
seus postos, t endo-se muito em vista as aptidões possoaes .
Paragrapho unico. Os enfermeiros serão distl'ibuido .~ em secções
pelos bospitaes, ficando mantido, quanto ás enfermarias, o regímen
estatuido pelo regulamento de 27 d.e dezembro de 1892 .
Art. 8. 0 .IIa ver1'.L em cada corpo d e tropa um posto de soccorro
de urgen cia, a cargo do medico do corpo, tendo á sua disposição
uma am bulancia.
Art . 9. Annexa á 6ª Divisão do Departamento da Guerra fica
creada uma estação de assistencia e de prophylaxia, com o seguinte pessoal :
Um machinista ;
Dous chauffeurs ;
Dous desinfectadores ;
Dous serventes .
Art. 10. Haverá em cada hospital militar um curso destinado
ao preparo e iostrucção de enfermeiros e padioleiros.
Art. 11. Ficam extinctos os q u..a dros Q.os medicos e pharmaceuticos adjuntos, sendo incluídos no primeiro posto dos quadros
e.lfecti vos os comprehendidos no flecreto legislativo n. 148, de 13 de
julho de 1893 , os que estiverem classificados em concurso e os
que, tendo entrado para o serviço antes de 30 annos de idade. não
h ajam a inda completado 35 annos, ad instar no decreto o. 1.731,
de 22 de julho de 1894.
§ 1.° Continuarão nos actuaes quadros respectivos, emquanto
bem servirem, os medicas e pharmaceuticos adjuntos que não
puderem entrar para. o quadro effecti vo por excesso de idade e os
que não acceitarem sua inclu:;ão no dito quadro.
§ 2. 0 Os actLrnes medicos e pharma<..:euticos adjuntos perceberã o as mes mas vantagens pecuniarias correspondentes ao posto
de 2° t enente at é 15 anaos de serviço e as vantagens do posto de
lº t enente apó .~ lf:> annos de serviço.
§ 3. 0 Os adua·es medicas e pharmaceuticos adjuntos não
incluídos nos quadros serão equiparados aos fünccionarios civis do
Ministerio da Guerra, quanto ao direito de contribuirem para o
montepio, quando · em vigor, e á aposentadoria por incapacidade
physica, após 15 annos de serviço, com vantagens iguaes aos
1°• tenentes reformados.
Art. 12. Os actuaes 20 segundos tenentes medicos passarão
para o quadro de primeiros tenentes, preenchido o numero de
0
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-197105 primeiros tenentes com os 37 primeiros t,enentes actuaes, com
o serviço dos 40 medicos adjuntos actuaes e a nomeação de oito
medicos civis já classifícados em coocurso.
§ 1. 0 O quadro de 30 segun1os tenentes pharmaceuticos será
constituido pelos actuaes segundos tenentes que n ã o foram promovidos ao posto superior o pelo serviço dos pharmaceuticos
adjuntos actuaes.
§ 2. 0 As nomeações para. o primeiro posto dos quadros effecti vos meclico e pharmaceutico serão feitas de accôrdo com o numero de vagas que se derem nos respectivos quadros de effectivos
ou de adjuntos.
§ 3. 0 Emquanto não houve.r officiaes medicos babilitados de
accôrdo com o disposto nos arts. 13 a 21, a admissão ao primeiro
posto do quadro medico effectivo será feita, como até o presente,
por concurso entre os pro:fissionaes de menos de 35 annos d e idade
diplomados pelas faculdades officiaes ou officialmente reconhecidas.
§ 4. 0 A admissão ao primeiro posto de pharmaceuticos e dentistas será feita por concurso entre profissionaes diplomados e de
menos de 35 annos de idade.
Art. 13. Fica creado um CURSO DE APPLICAÇÃO ESPECIAL para
os doutores em medicina que se proponham ao serviço medico
militar.
Paragrapho unico. Será admittido nesse curso um numero de
medicos de accôrdo com a média das vagas no Corpo de Saude.
Art. 14. Como criterio para a escolha entre os candidatos á
matricula no CURSO DE APPLICAÇÃO MEDICO-MILITAR, proceder-se-ha
a um concurso entre elles, de maneira a serem preferidos os que
tiverem obtido as melhores classificações, rigorosamente observada
a ordem em que tiverem sido collocados.
§ 1. 0 O concurso para a referida admissão versará sobre q uestões geraes de hygiene, bacteriologia e exposição oral de um caso
clinico do domínio meuico e outro cirurgico.
§ 2. 0 Aproveitados os necessarios para preencher as vagas
existentes, o concurso não terá mais v a lor para os rest ttn tes, não
lhes dando direito a serem contemplados em futuras vagas.
§ 3. 0 Os admittidos ao curso de applicação teem direito á gratificação mensal de 200$, á contagem uo tempo do curso para todos
os effeitos da reforma e honras de segundos tenentes.
Art. 15. Os matriculados serão obrigados a auxiliar o serviço
clinico do hospital, entrando na escala do serviço de dia ao estabelecimento.
Art. 16. Os medicos a que se refere o artigo anterior serão
submettidos no fim de cada anno do curso a exame das materias
ensinadas, servindo a classificação para a ordem em que deverão
entrar para o quadro do Corpo de Saude, no primeiro posto.
Paragrapho unico. Os reprovados serão .eliminados do curso
de applicação.
Art. 17. O curso a que se refere o art. 14 será feito em dous
annos, com o maximo desenvolvimento pré:Ltico, e dividido da maneira seguinte:
1° anno: 1-Hygione militar, exercicios de bacteriologia e chimica applicadas á llygiene militar; estudo physiologico do soldado;
typo physico do soldado nacional · e corollarios resp ectivos; educação physica em geral, e especialmente a militar. 11-Pathologia
e clinica medica das enfermidades e epidemias communs aos exercito;; e especialmente ao nosso. III-Clinica cirurgica, cirurgia
de guerra.
2° anuo: 1-0phtalmologia, molestias do ouvido, nariz e garganta. II-Legislação e medicina legal militar. III-PsychiatriDJ,
neuropathologia e electricidade medica.
Art. 18. Os seis professores encarregados do ensino das ma terias citadas serão medicos militares que em tae.s assumptos tenham
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demottstrado habilitações por meio de um concurso que será. ra.
g·ido de modo identico aos dos professores das escolas de medicina
da Babia e Rio ele Janeiro.
Art. 19. Os profission u.es militares nomea dos após o concurso
a que se r efere o artigo anterior não poderão ser removidos, salvo
caso de guerra,
Paragrpbo unic:o. Pelo serviço prestado como :professores
terão direito á gratificação mensal de 200 ·ooo.
Art. 20. O ensinamento do curso de applicação será ministrado, de accôrdo com as m aterias, no Hospit·1l Central do Exercito, Laboratorio de Bacteriologia e Laboratorio Cbimico, nos
quarteis, manobras, exercicios e mais opportunidades e dapenden·
cias onde em jogo a act.i vida.de medico-militar.
Art. 21. Superintenderá o Curso ele Applicação Medico-Militar
o director do Hospital Central, pelo que receberü. mensalmente a
gra titicação de 50$000.
Art. 22. Fica o Governo autoriza.do a crear uma Escola de
Veter\naria para prep aro dos profissionae> encarregados de vigiar
pela conservação da cavalhada do Exercito.
Paragrapho unico. Emquanto não houver profissionaes habilitado~ pelo referido estabelecimento, a admissão a o primeiro
posto veterinario será feita por concurso entre profi.ssionaes diploma.dos.
Art. 23. O Governo mandará rever e codificar todas as leis.
regulamentos e instrucções referentes ao serviço de saude do Exercito, de harmonia com a presente lei.
Art. 24. A gratiô.ca.ção de funcçã o attribuida aos veterinarios
e dentistas será igualá gratificação do posto, ficando estabelecidas
para o pe ,soal da estação de assistencia e de prophylaxia as seguintes diarias :
Machini.st'.1 ............................ .
7 000
5 000

Chauffeur ...•...............•.......•..

Desinfectador ......................... .
4 000
Servente .............................. .
3$000
Art. 25. O Governo fica autorizado a rever as tabellas de vencimentos do pessoal civil da 6" divisão e dos hospitaes militares,
ad referendum do Gongresso Nacional.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrario.
Rlo de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 89° da idependencia e
22° da Republica.
NILO PEÇA NHA.

J.

DECRETO N. 2.233-m: 6
Iniciado

B.

BE JANEIRO DE

Borman».
1910

na .camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Declara quaes as foncç.Ses e os vencimentos que competem aos aspirantes
a official e dá outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Art. 1. 0 Aos aspirantes do Exercito competem funcções identicas á.s que desempenham os alferes-alumnos e perceberão os vencimentos constantes da tabella junta, a saber:
Soldo (mensal) 100$000.
Gratificação de funcção (idem) 30$000.
Etapas, tres á razão de 1$400, ou sejam 4$200 por dia.

•

- t99Art. 2.° Ficam os mesmos aspirantes sem direito ás peças de
fardamento que lhes são fornecidas por força do regulamento que
baixou com o decreto n. 5 . 698, de 2 de outubro de 1905.
Art. 3. 0 Para cumprir o disposto no a rt. l 0 , é o Governo autorizado i abrir o necessario credito; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 89° da Independencia e
22° da Republica.
NILO .PEÇANHA.
J. B. Bormann.

DECRETO N. 2.234 Iniciado

na

DE ô DE JANEIRO DE 1910

Camara dos Deputados
sancção

e

pelo

Senado

enviado á

Autoriza o Governo a pa gar a 34 alumnos da extincta Escola Militar,
abrindo o necessario credito , até a quantia rle 76:345$776.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber q ne o C'.:l ogresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Art. l. 0 E' o Governo autorizado a p agar aos 34 alumnos da
extincta Escola Militar, promovidos a alferes- alumnos em 14 de
março de 190fi , os v encimentos deste posto r el a.ti vos ao período
decorrido de 23 de agosto de 1905, data de que foi contada a sua
antiguidade no m esmo p osto, a 14 de março de 1906, abrindo para
isto os creditos necessarios at8 a quantia de 76: 345-.!;776, devendo
ser por elles restituído o q11e tiverem recebido como alumnos praças
de pret durant e o mesmo periodo.
Art. 2. 0 Revogam-se as di,;posi ções em contrario.
Rio de Janeiro , 6 de janeiro de 1910, 89° da Independencia e
22" da Republica.
NILO PEÇANHA .
J. B. Bormann.

DECRETO N. 2.235 Iniciado

na

DE 6 DE JANEIRO DE 1910

Camara dos Deputados
sancção

e

pelo

Senado

enviado á

Autoriza o Governo a mandar contai.' antiguidade de posto ao 2° tenente
do Exercito José Au gusto Soares.

O Presidente da Republica dos Estados Un idos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu promulgo a
seguinte resolução :
Art. 1. 0 O Governo mandará contar a antiguidade ele posto
ao 2° tenente José Aug ust o Soar es, ele 28 de dezembro de 1893, data
em que praticou o acto de bravurct pelo qua.l reclamou essa equidade .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1910, 89° da Iudependencia e 22°
da Republica.
NILO PEÇANHA.

J. B. Borma'/1,n.

.;.... 200 DECRETO N. 2.236 Iniciado

no Senado

e

pela

DE 7 DE JANETRO DE 1910

Camara dos
sancção

Deputados enviado á

Concede ao Dr. João Pedro Belfol't Vieira, ministro do Supremo Tri. bunal Federal, um anno de licença, com vencimentos, para tratar
de sua sa ud e onde lhe convier.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou a eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. E' concedido ao Dr. João Pedro Belfort Vieil·a,
ministro do Supremo Tribunal Federal, um an no de licença, com
vencimentos, para tratar de sua saude onde lhe convier .
Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 1910, 89° da Independencia e
22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 2.237 -

DE 7 DE JANEIRO DE 1910

Iniciado no Senado e pela Camara dos
sancção

Deputados

enviado á

Concede ao ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Herminio Francisco do Espirito S 3nto um anno de licença, com todos os vencimentos,
para 'tratamento de saude.

O Prflsidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancc iono
a resolução seguinte :
Artigo unico. E' concedido ao ministro do Supremo Tribunal
Federal Dr. Hermínio Francisco do Espirito Santo um anno de
licença, com todos os vencimentos, para tratar de sua saude onde
lhe êonvier .
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da Independencia e 22°
da Republica.
NILO PEÇANHA.
Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
DECRETO N. 2.238 -

DE 7 DE JANEIRO DE 1910

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da R epublica a abrir ao Ministnio da Fazenda o
credito extraordinario de 5:719$206 para pagamento a D. Marinha
de Abreu Paiva e outros herdeiros do coronel Jeronymo dos Santos
Paixão em virtude de s "lntença do Poder Judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte :
.
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autoriz ado a
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 5:719$206
para pagar o que é deYido a D. Marinha : de Abreu Paiva e outros
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herdeiros do coronel Jeronymo dos Santos Paixão, em virtude de
sentença do Poder Judiciario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da Independencia e 22°
da Republica.
NILO PEÇANHA.
Leopoldo de BuUiões.
DECRETO N. 2.239 Iniciado

na

Camara

dos

DE 7 DE JANEIRO DE 1910

Deputados e pelo
sancção

Senado

enviado á

Autori za o Presidente tla R ep ubli ca a abrir o credit o extraordinario d e
15 :240$500 p ara resti·tuir a Otero Gom es & Comp., d e dir eitos de importação de duas partidas de aram e para cercas

O Presidente da Republica. do:; Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
resolução seguinte:
Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica autorizado a abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 15:240$500 para
restit uir a Otero Gomes & Comp. igual im:port<Lncia, que, a titulo
provisorio, pagara m em 1897 de direitos de importação de duas
partidas de arame para cercas, relevada a prescripçã o em que
po;;sam ter incorrido.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da Indepeudencia e
22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 2 .240 Iniciado na Camara

DE 7 DE JANEIRO DE 1910

dos Deputados e pelo
sancção

Senado enviado á

Autoriza o Presidente da Republi ca a conceder um anno de licença com
ordenado ao conferente da Alfandega de Manáos, Francisco Xavier
da Costa, para tratamento d e sua saude onde lhe convier

O Presidente da Republica das Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder um anuo de licença, com ordenado, ao conferente da
Alfandega de Manáos Francisco Xavier da Cost1:1,lpara tratar de · sua
saude onde lhe convier; revogadas a s disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da Independencia
e 22° da Republica.
NiLO PEÇANHA.
Leopoldo de Bulhões.

202 "-:DECRETO N. 2,241-DE 7 DE JANEIRO DE 1910
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 35:104$219 .para o pagamento devido a Verissimo Ricardo Vieira, em virtude de sentença do Poder Judiciario.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacioi':tal decretou e eu sancciono
a. seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a âbrir
ao Mmü;terio da Fazenda o credito extraordinal'io de 35:104~~19
para o pagamento devido a Ver1ssimo Rica.rdo Vieira, em virtude
ue ;;entença do Poder JmJ.iciario; revogadas as disposições em contrario.
·
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da. Independen•
cia e 22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Leopoldo de Bulhões.
DECRETO N. 2.242 -

DE 7 DE JANEIRO DE 1910

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Poder Executivo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao 10 engenheiro do Serviço Geologico e Mineralogico do
Brazil, Eugenio Hussak, para tralar de sua saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a :seguinte resolução :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica. autorizado a conceder um anno de licença., com ordenado, a.o l 0 engenheiro do
Serviço Geologico e Mineralogico do Brazil, Eugenia Hussak, para
tratar de sua saude ; revogadas as disposições em contrario.
filo de Janeiro, 7 de janeiro de 1910, 89° da Independencia e
22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.
DECRETO N. 2.243-DE 10 DE JANEIRO DE 1910

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Antonio Dias Paes
Leme Sobrinho, um anno d e licença, com o ordenado, para tratar
de sua sande onde lhe convier

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a. seguinte resolução :
Art. 1.° Fica o Presidente da. Republica autorizado a conceder
a Antonio Dias Paes Leme Sobrinho um anno de licença, com o ordenado, para tratar de sua saude, onde lhe convier.
Art. 2. 0 Revo6am-se as disposições em contrnrio.
Rio de Janeiro, 10 de j aneiro de 1910, 89° da Independencia e
22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Francisco Sã.
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1"' Sessão da

~ª

Legislatura

Commissões Permanentes
POLICIA.

Presidente,
1° Secretario,
2°
»
3°
»
4°
>

Sr. Sabino Barroso Junior (1).
» Estaclio de Albuquerque Coimbra (2).
» Antonio Simeão dos Santos Leal (2).
» Eusebio Francisco de Andrade (2).
:. Eduardo Thomé de Saboia (2).

Supplentes :
Os Srs. Celso Bayma, Sergio Paes Barreto, respectivamente
do 3° e do 4° secretarios (2).
Vice-Presidente :
l. 0 O Sr. João Lopes Ferreira Filho (3).
2.º O Sr. Torquato Rosa Moreira (4).
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.

Astolpho Dutra Nicacio (5).
Francisco da Cunha Machado (5).
Frederico Augusto Borges (5).
Pedro Gonçalves Moacyr (5).
Raul Fernandes (6).
Paulino José Soares de Souza (5).
Domingos Rodrigues Guimarães (5).
Adolpho Affonso da Silva Gordo (5) .
Germano Hasslocher (5).
Justiniano de Serpa (7).
Alvaro .Augusto da Costa Carvalho (7).

(i) Eleito em 26 de maio, em substituição ao Sr. Carlos Peixoto Filho,
que renunciou em 18 de maio.
(2) Elei·tos em 5 d e ma io.
(3) Eleito em 26 de junho em substituição ao Sr. Arnolpho Azevedo,
que r enunciou em 4 de Junho.
(4) Eleito em 26 d e maio.
(5) Eleitos em i de junho.
(6) Substituiu o Sr. Esmeraldino Bandeira em 30 de junho.
(7) Eleitos _em 22 de . julho, por havei· si elo augme11tado o numero de
membro~

dest-â

Commiss~o.

·
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PETI ÇÕES E PODERES

Pedro Vicente Vianna (5).
Hermenegildo Lopes de Moraes (5).
Natalicio Camboim de Vasconcellos (5).
F rancisco de Paula Rodrigues Alves Filho (5).
Honorio Gurgel (5).
João Henrique de Souza Gayoso e Almendra (5).
Antonio Aug usto de Carvalho Chaves (5).
Arthur Orlando da Silva (5).
Antonio A:ffonso Lamounier Godofredo (5).
DIPLOMACIA E TRATADOS

Domingos de Souza. Leão Gonçalves (5).
Afra nio de Mello Franco (5).
Jesuíno Ubaldo Cardoso de Mello (5).
João Dunshe de Abranches Moura (5).
Antonio Alves Per eira de Lyra (5) .
Riva davia da Cunha Corrêa (5).
Antonio Felinto de Souza Bastos (5).
Pedro Leão Velloso (5) .
Alberto Sarmento (5).
MARINHA E GUERRA

Henrique Borges Monteiro (5).
Rodolpho Gustavo P aixão (5).
Francisco Camillo de Hollanda (5).
José Freire Bezerril Fontenelle (5).
Joã o Vespucio de Abreu e Silva (5).
Alfredo Ruy Barbosa (5).
Luiz Soares dos Santos (5).
Carlos Cavalcante de Albuquerque (5).
Antonio Nogueira (5) .
INSTRU C ÇÃ ~ P UBLICA

Antonio Passos de Miranda Filho (5).
Antonio Rodrigues Lima (5) .
José Bonifacio de Andrade e Silva (5).
Affonso Gonçal ves Ferreira da Costa (5).
José Thomaz Na buco d e Gouvêa (5).
Manoel Ta.var es Cava lcante (5) .
José Cardoso de Almeida (5).
Juvenal Lam artine de Fa ria (5).
Alvaro Aug usto de Andrade Botelho (5)
SAUDE PUBLICA

Manoel Sampaio Marqul3s (8).
João Nogueira Penido (8).
Adolpho Simões Barbosa (8).
Rogerio Corréa de Miranda (8).
Benedicto Gonçalves Pereira Nunes (8).
Ar thur Palme,ra Ripper (8).
Honorato Alves (9) ,
Bernardo José Jambeiro (8).
Diogo Fernandes Alvar es Fortuna (8).
(5) Eleitos em i de junho.
(8) Eleitos em 2 d e j unno.
(9) Subetitttio ó Sr. Graoch6 Cardoso

em 9 da agosto,

•

-

205 -

FINAN ÇAS

Victorino de Paula Ramos (8).
Alcindo Guanabara (8).
Francisco Luiz da Veiga (8).
Alexandre José Barbosa Lima (8).
Homero Baptista (8).
Leovigildo Filgueiras (8).
Domingos Sergio de Saboya e Silva (8).
Eloy Castriciano de Souza (8).
Francisco Alvaro Bueno de Paiva (8).
Julio de Mello (8).
João Galeão Carvalhal (8).
AGRICULTURA

Waldemiro Moreira (8).
Christino Cruz (8).
Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas (8).
Elpidio de Mesquita (8).
Manoel Corrêa de Freitas (8).
José Monteiro Ribeiro Junqueira (8).
Leopoldo Marinho de Paula Lins (8).
Aggripino Azevedo (8).
Francisco Portella (8).
TOMADA DE CONTAS

"

Augusto Vianna do Castello (8).
Aristides de Souza Spinola (S).
Antonio Monteiro de Souza (8).
Sebastião Gonçalves Mascarenhas (8).
José Manoel Lobo (8).
Henrique de Almeida Valga (8).
Annibal Teixeira de Carvalho (8).
Joaquim Antonio Cruz (8).
João Líndolpho da Camara (8).
OBRAS PUBLICAS

José Ignacio da Silva (8).
Francisco Antunes Maciel (8) .
Aurelio Amorim (8) .
José Carneiro de Rezende (8).
Epaminondas Esteves Ottoni (8).
José Joaquim da Costa Pereira Braga (8).
Francisco Ferreira Braga (8).
Vidal José de Oliveira Ramos (8).
Eduardo Arthur Socrates (8).
REDACÇÃO

Gonçalo de Almeida Souto (8).
Joviniano Joaquim de Carvalho (8).
João Vieira de Araujo (8).
Raymundo Pontes de Miranda (8).
Antonio Garcia Adjuto (8).

(8) JUeito ~ em ~ d.e junhê i
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RELAÇÃO NOMINAL DOS SRS. DEPUTADOS
1ª Sess~o da "1ª L.egislatura
ESTA.DOS
Au1azonas

Antonio Nogueira.
Antonio Monteiro d.e Souza.
Henrique Ferreira Penna de Azevedo.
Aurelio Amorim .
P .a rã

Geminiano de Lyra Castro.
Antonio Passos de Miranda Filho.
Justiniano de Serpa.
João Hosannah de Oliveira.
Rogerio Corrêa de Miranda.
Deoclecio Marinho de Canpos.
Antonio Felinto de Souza Bastos.
l\<laranhão

Manoel Bernardino da Costa Rodrigues.
Francisco da Cunha Machado.
Agrippmo de Azevedo.
Luiz Antonio Domingues da Silva.
João Dunshee de Abranches Moura.
Christino Cruz.
Henrique Coelho Netto.
Plauhy

Alvaro Teixeira de Souza Mendes.
João Henrique de Souza Gayoso e Almendra..
{Joaquim Antonio Cruz.
,.JJ
;- '\
José Fellx Alves Pacheco . ( ~~;U\-' !.)
Ceará.

1o DISTRICTO

Waldemiro Moreira.
.
Domingos Sergio de Saboya e Silva.
Eduardo Thomé de Saboya •
.Toão Cordeiro.
José Freire Bezerril Fontonelle'
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2° DISTRICTO
Maurício Graccho Cardoso.
Gonçalo de Almeida Souto.
João Lopes Ferreira Filho.
Frederico Augusto Borges.
Euclides Barroso.
Rio Grande do Nort.e

Eloy Castriciano de Souza.
Sergio Paes Barreto.
Juvenal Lamartine de Faria.
João Lindolpho da Caml:tra
Parahyha

Francisco Seraphico da Nobrega.
Manoel Tavares Cavalcanti.
Prudencio Cotegipe Milanez.
Francisco Camillo de Hollanda.
Antonio Simeão dos Santos Leal.
Pernambuco

1° DIS'Í'RICTO

Afi'onso Gonçalves Ferreira da Costa.
Francisco Teixeira de Sá.
Antonio Alves Pereira de f..yra.
João Vieira de Araujo.
Adolpho Simões Barbosa.
( o 11 ./-)
Annibal Freire da Fonseca. ./~
2° DISTRlCTO
Esta.cio de Albuquerque Coimbra.
Julio de Mello.
José Marcellino da Rosa e Silva.
Leopoldo Marinho de Paula Lins.
Joaquim José de Faria Neves Sobrinho.
José Rufino Bezerra Cavalcanti.
3° DISTRlCTO
Pedro José de Oliveira Pernambuco.
Domingos de Souza Leão Gonçalves.
José de Medeiros e Albuquerque.
Arthur Orlando da. Stlva.
João de Siqueira Cavalca.nti.
Alagôa•

João Francisco de Novaes Paes Barreto.
Manoel Sampaio Marques.
Euzebio Francisco de Andrade,
Natalício Camboim d~ Vasconaellos.
Epaminondas Hyppolito Gracindo.
Ra1mundo Pontes de Miri\ndlli'

•
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Sergipe

Pedro Rodrigues da Costa Doria.
Gumercindo de Araujo Bessa.
Joviniano Joaquim de Carvalho.
Bahia

l 0 DISTRICTO
Antonio Calmon do Pin e Almeida.
José Joaquim Seabra.
Pedro Francisco Rodrigues do Lago.
Domingos Rodrigues Guimarães.
Leovigildo Filgueiras.
Francisco Luiz da Costa Drummond.
2° DISTRICTO
Manoel Ubaldino do Nascimento de Assis.
João Mangabeira..
José Maria Tourinho.
Bernardo José Jambeiro.
Pedro Vicente Vianna.
Alfredo Ruy Barbosa.
3° DISTRICTO
José Ignacio da Silva.
Joaquim de Aguiar Costa Pinto.
Plinio de Magalhães Co1:ita.
Antonio da Costa Pinto Dantas .
José Joaquim da Palma.
4• DISTRICTO

Pedro Mariani.
Aristides de Souza Spinola.
Elpidio de Mesquita.
Antonio Rodrigues Lima.
Pedro Leão Velloso.
Esplrl'to Sant.o

Torquato Rosa Moreira.
Bernardo Horta de Araujo.
Alpheu Monjardim.
,/} J
I
Paulo Julio de Mello. ( p'JJ._,/)

-t

Dlst.rict.o Federal

1° DISTRlCTO
Irineu de Mello Machado.
José Joaquim da. Costa Pereira Braga.
Francisco Joaquim de Bethencourt da Silva Filho •
Manoel da Motta. Monteiro Lopes,
Alex.t\ndre Jo11é B1.1.rbo~a. Limai
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29 DISTRICTO

Honorio Gurgel.
Raul Capello Barroso.
Raymundo de Pennafort Caldas.
Alcindo Guanabara.
João de Bulhões Mattos Marcial.
Rio de Janeiro

1° DISTRICTO
José Pereira Rodrigues Porto Sobrinho.
Balthazar Bernardino Baptista Pereira.
Antonio Pinheiro Lobo de Menezes Jurumenha.
Carlos José de Araujo Pinheiro.
João Paptista Pereira. dos Santos.
Erico Marinho da Gama Coelho.
2° DISTRICTO

Benedicto Gonçalves Pereira Nunes.
Raul de Moraes Veiga.
Francisco Portella.
Annibal Teixeira de Carvalho.
Carlos de Faria Souto.
Luiz Murat.
3° DISTRICTO

1

Francisco Chaves de Oliveira Botelho.
João Carlos Teixeira Brandão.
Raul Fernandes.
Henrique Borges Monteiro.
Paulino José Soares de Souza.
Minas Gerae11

l

0

DISTRICTO

Sabino Barroso Junior.
Bernardo Pinto Monteiro.
Francisco Luiz da Veiga.
Sebastião Gonçalves Mascarenhas . .
Domingos Moreira dos Santos Penna. _
Augusto Viª'nna do Castello.
2° DISTRICTO

Duarte de Abreu.

José Monteiro Ribeiro Junqueira.

Corlos Peixoto de Mello Filho.
João Nogueira. Penido.

Astolpho Dutra Nica.cio.
Arthur da Silva. Bernardes.

30 DISTRICTO

José Bonifacio de Andrade e Silva.
João Luiz de Campos.
Henrique de Magalhães Salles.
João Pandiá Caloge1·as.
Lalldulpho M"cba,dg Ma.galhães1

-
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4° DISTIÜCTO

Alvaro Augusto de Andrade Botelho . .
Anthero de Andrad~ Botelho.
·
Francisco Bressane de Azevedo;
Antonio Affonso Lamounier Godofredo.
Joaquim Do~ingues Leite de Castro.
5° DISTRICTO

José Carneiro de Rezende.
Delphim Moreira da Costa Ribeiro.
Francisco A1varo Bueno de Paiva.
Christiano Pereira Brazil.
Josino de Alcantara. Araujo.
6° DiSTRICTO

Olegario Dias Maciel.
Antonio Garcia Adjuto.
Rodolpho Gustavo da Paixão.
Afranio de Mello Franco.
Alaor Prata Soares.
7° DISTRICTO

Honorato José Alves.
l\fanoel Fulgencio Alves Pereira.
Epaminondas Esteves Ottoni.
José Bento Nogueira.
J) 1) h
Camillo Felinto Prates. C'}./'Â.w v

s.

·

Paulo

lo DISTRICTO

João Galeão Carvalhal.
José Cardoso de Almeida.
Francisco Ferreira Braga.
Candido Nazianzeno Nogueira da Motta.
Jesuíno Ubaldo Cardoso de Mello.
Carlos Augusto Garcia Ferreira.
2° DTSTRICTO

Eloy de Miranda Chaves.
Paulo de Moraes Barros •
.Joaquim Augusto t.lé Barros Penteado.
Cincinato Cesar da Silva Braga.
Alvaro Augusto da Costa Carvalho.
Alberto Sarmento.
3° DISTRICTO
Adolpho A.ffonso da Silva Gordo.
Altino Arantes Marques.
Arthur Palmeira Ripper.
José Manoel Lobo.
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4° DISTRICTO
José Valois de Castro.
Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho.
Arnolpho Rodrigues de Az:evedo.
Francisco Marcondes Romeiro.
Antonio José da Costa Junior.
Ao tonio Ramos Caiado.
Marcello Francisco da Silva.
Eduardo Artbur . Socrates.
Hermenegildo Lopes de Mora es.
Mat.t.o

G•~oeao

Generoso Paes Leme de Souza Ponce.
José Antonio Murtínbo.
Joaquim Augusto da Costa Marques .
Luiz Adolpho Corrêa da Costa.
Paraná

Manoel Cor rêa de Freitas .
Antonio Augústo de Carvalho Chav es .
Bento José La menha Lins.
Carlos Cavalcanti de Albuquerque.
Sant.a Cat.harina

Celso Bayma..
Henrique de Almeida Valga.
Vidal José de Oliveira Ramos.
Victorino de Paula Ramos .
Rio Gt•ande do Sul

l 0 DlSTRICTO
João Vespucio de Abreu e Silva.
Diogo Fernandes Alvares Fortuna.
Luiz Soares dos Santos .
Ma.noel de Campos Cartiér.
José Carlos de Carvalho.
Evaristo Teixeira do Amaral.
2° DISTRICTO

Ri vadavia da Cunha Cerrêa.
Francisco Antunes Maciel.
Germano Hasslocher.
José Thomaz Nabuco de Geuvêa.
Homero Baptista.
3° DISTRlCTO

João Abbott.
Angelo Gomes Pinheiro Mac~do.
Domingos Pinto de FigueirEtdo. Mascarenhas.
Pedro Gonçalves Moacyr.
João Simplioio Alves de Carvalb.o.
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