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'• Adiamento da sessão extraordinaria do Congresso para 3 de maio .
12 Autol"iza a empregar em obras fcderaes de açudagem, e tc., 1i. 000: OOOS do
saldo do emprostimo co n tt·a h ido pelo dec . n. 7. 853.
14 An tania Gomes (cred. especial de f 808000) .
1 a Alexan J re de i\l ello Cesar (lice nça) .
28 Abilio Augu sto do A m~ ral, Dr. (licença) .
32 Autoriza a despender a verba necessaria para pagamento a ti 20 tt·abalhado::1;!
43
48
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64
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76
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88
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98

101
103
H1
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160
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193
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22 2
231

res elas Cap<~.tazias da Alfancl ega .
Approva o capitulo VI do titulo li do decreto n. 9.83f, de 19f 2 .
Antonio Nunes de Sá (lice nça).
Antiguidade de postos aos officiaes pt·omoviclos em f:i de novl!mbro de f89 7
(manda conta.r).
Altel'a o modo de se!' escripturacl a e paga a despeza denominad a de « exercícios findos ».
Asce nclino Ferreira do Nascimento (cred. esp. de 9:7468696 ).
Antonio Fran cisco Nunes (cr·edito de 19:9508900) .
Americo Francisco Villa Nova (credito de 9:9408000 ) .
Autoriza medidas financeiras e economicas (em issão).
Autoriza a pagar os vencimentos de um fiscal e um serven te pela verba geral
da lnspectoria Ge1·al de llluminaçfto .
Antonio Geraldo Teixeira, bacharel (credito especial de 3: 000$000 ) .
Americo Portugal (li cença r.
Antonio Corrêa J>icanço (licen ça).
Administração do Patr'imonio Na cional (crêa a).
Autoriza a conferir o diploma de bachareis em sciencias e lett1·as aos exalumnos do Collegio Pedro II.
Alfredo de Araujo Lopes da Costa (licença elo Senado).
Arthnr ~It.ses, Dr . (manda dispensar o .. . das provas ao concurso).
Autoriza a rever os quadros elo pessoal nos diversos MinisterLs.
Appr• va a ConYenção Sanitaria Internacional entre as Republicas Argen ti na,
Brazil, Paraguay e Uruguay .
Ap prova o Tratado celeb rado entre o Brasil e 0 3 Estados Unidos .
Approva o decreto n. 0.263 , de 28 de dezembro de 1911 , com emendas (Reorgauização Judicia ria).
Antonio Cardoso de Amorim (licença).
Amnistia ás pessoas civis e mili ta res envolvidas nos conflictos do Estado el o
Ceará.
Antonio Joaquim elo Ca1·mo (licença).
Approva o Tratado assigu ado em Buenos Aires a 25 J e maio de 19i 5 .
Approva a Convenção para a permuta de encommendas postaes entre o
Brazil e Argentina.
·
Autoriza a alienar os predws nacionaes:
Associação Brasileit·a dos Escoteiros (considera de u tilldade publica a).
Administração da Guerra (organ iza a).
Alistamento Eleitor al (presceeve o modo poe que deve ser feito o) .
Anto nio Barbosa dos Sa ntos (cred ito especial de 40:000S -emenda do Senado ) .
Au toriza a declarar aspirantes a officiaes os alumno3 da Escola Militar que comjJletarem o 3° anno elo CU l"õO .
.-\.Içada dos j uizes fede l·aes (fix a em 5 : 000$ a) .
\l ber to Lorena (licença - reclacção fin al).
Autoriza a permuta das apolices apresentadas poe Luiz Mendonça clo3 Santos.
.-\.utori za a despender a té 500$ com o t umulo de Octacilio Nunes .
Alienação dos navios da marinha mercante nacion al.
Arthur Bellegar cle Maris ele Maracaj á (licença).
Applicaç ão elo saldo, até a qtuntia de 24:'•9u8HS, do crdJ ito ele f .000 :000$,
do Ministerio da Agricultura.
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232 Autoriza a dar nova dis rribuição á importancia de22:065$741, votada a mais
em verb.as do l\finisterio do Interior.
233 Autoriza a iuvcl'tcr, dentro da verba total de 50:000$, as parcellas ela
rul.J1ica 15" do Orçamento do Interior para 1015.
234 Autoriza a dar nova distribuição á quantia ele 17:743$535, votada de menos
no Orçamento do Interiol' para 1915, retirando-a da de 126:8138337,
votada a mais no mesmo Orçamento.
237 Alonso de Niemeyer (cl'eclito de 1:2678741).
239 Associação Commercial da Bahia (rcclacção para discussão especial da emenda
destacada elo projecto n. 148 A, ele 1914, concedendo á. . . os terrenos
accrescidos, contíguos ao seu actual cdificio).
24ô Aero Club Brasileiro (manda considerar como instituição de utilidade publica o).
276 Accordo para a rescisão de contractos celebrados com João Alves de Oliveira
e outro.
279 Autoriza o l\Iinistro da Guerra a abrit' escolas nocturnas em cada quartel.
293 Accôrdo com os pi'oprietarios ou emprezas in d ustriaes de minas de carvão.
294 Autol'iza a 1 e versão do Forte do Castello ao dorninio do Estado do Pará.
298 Anuita de i\lendonça e filhos (ct·edito de 22:90 1$090).
290 Associação de Imprensa (considera de utilidade publica).
13

79 Beneficiamento do côco da Palmeira Babassú.
109 Borracha nacional (manda revogar o at't. 3•, § 3°, ela lei n. 2.919, ele 3'1 do
dezembro de 1914).

c
1 Credito supplementar de 5:312$ para a Secretaria do Senado.
7 Credito, pelo Ministerio do lntet'ior, de 258 :000$, para ajudas de custo aos
Membros do Congresso.
11 Credito supplemeotar, pelo Ministerio da Fazenda, de 968:635$, para pagamento ao pessoal das Capatazias e da Casa de Machinas da Alfandega do
lHo de Janeiro.
U Credito especial, pelo l\Iinistel'io da Fazenda, de 180$, para pagamento a
Antonio Gomes.
20 Credito especial de 13:985$025, pelo l\Iinisterio da Viação, para pagamento
de subvenção á Empreza Fluvial Piauhyense.
21 Credito supplernentat·, pelo 1\Iinisterio do Interior, de 848:700$, para pagamento de subsidio aos membros do Congresso Nacional.
22 Creditas, pelo l\Iil listel'io da Fazenda, especral üe 23:800$ e supplementar· de
24: OOOS, para pagamentos a Cal'ios Vieira Machado e José Hellens de
Almeida.
30 Credito, pelo 1\Iinisteeio da 1\Iarinha, sup plemenfar de 144:4288017, para pagamento a officiaes reformados que exercerem corumissões de officiaes da
activa.
31 Credito especial, pelo 1\Iinisterio da Agricultura, de 42:742$397, para pagamento a 1\Ianoel Rodrigues Péixoto e outros.
33 Creditas extraordinarios, pelo 1\Iin isterio da Viação, até a importancia de
5. 000:0008 para applicar em obras na zona do nordeste, :tssolada pela
secca.
36 Credito especial, pelo 1\Iinisterio da Fazenda, de :13 .9708340, pat·a pagamento
a Reis Oliveira & Comp.
37 Codigo do Processo Criminal do Districto Federal.
38 Codigo do Processo Civil e Commercial do Districto Feder·al.
42 Cred1to especial, pelo l\l1~isterio da Viação, de 8:652$752, para pag·amentn a
1\Ianoel Santerre Gmmarães .
48. Contagem de antiguidade aos officiaes promovidos em 15 de novembro de
1897.
·5o Classes inactivas dos diversos Ministerios (transfere as).
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53 Credito especial, pelo Ministerio da Fazenda, de 91:225$220, ouro, para pa·

gamento de contas provenientes dos fornecimentos de notas.

54 Credito supplementar, pelo Ministerio da Guerra, de 6:635$416, á verba SupTemo TTibunal Milita1·- da lei orçamentaria de 1914 (emenda do

Senado).

55 Credito supplementar, pelo l\Iinisterio da Viação, de 97:000$, á consignação
- Dist1·icto Radiotelegmphico do Amazonas - da lei orçamentaria de
1914 (emenda do Senado).
56 Credito supplementar, pelo l\Iinisterio do Interior, de 80$, á verba - RefoTmados da BTigada Policial - da lei orçamentaria de 1914 (emenda do

Senado).
57 Credito especial, pelo l\Iinisterio da Guerra, de 3:7088, para pagamento de
vencimentos ao mestre de :tn classe da Fabrica de Pclvora sem Fumaça.
58 Credito especial, pelo l\Iinisterio da Guerra, de 642$71 0, para pagamento a
Francisco Meir·a e D. Bemar·dina da Costa Marques .
59 Circulação internacional interestadual dos automoveis (manda adaptar regras
para a) do Senado.
60 Créa mais um lógar de official de justiça em cada uma das sec<;ões de varias
Estados.
G3 Credito de :100:000$, pelo Ministerio da Fazenda , para pagamento de sentenças judiciarias e j uros da móra a diversos.
6~ Credito especial, pelo l\linisterio da Fazenda. de 9 .74G$696, para pagamento
ao 2° tenente Ascendino Ferreira do Nascimento.
65 Credito especial, pelo Ministerio da Viação, de 118:6865, para pagamento de
gratificação regional aos funccionarios dos Corr eios do Pará.
67 Ceedito Agrícola (promove a fundação do) .
70 Credito supplomentar, pelo Ministerio da Viação, de 105::!818, para custeio
do trecho da Estrada de Ferro Oeste de Minas e ntre Arantes e Barra
Mansa.
71 Credito especial, pelo l\Iinisterio da Fazenda, de 19:5908900 , para pagamento
a Antonio F. Nunes .
72 Credito especial, pelo .Ministerio da Guerra, de 9:940$, para paga mento a
Americo Francisco Villa Nova.
77 Carlos Fir·mino Gomes (licença).
80 Credito especial, pelo .Ministerio ela Guerra, de 142:852$ :!69, para pagamento de vencimentos aos officiaes e peaças com ~éde em Cruzeiro
do Sul.
8:! Credito especial, pelo Ministerio da Via<;ão, de 2.044:520$476, para solução
de comprom issos da Estrada de Ferro Oeste de Minas.
82 Credito supplementar, pelo Ministet'io ela Fazenda, de 300:000$, para pagamento aos novos aposentados.
83 Cr edito supplement ar , de 16 . 653:6778508 , pelo l\finisterio da Fazenda, para
pagamento de exercícios findos.
84 Credito especial, pelo Ministerio da Fazenda, ele 46 :277$558 , para pagamento
ao De Manoel Pereira Reis.
86 Concessão de terrenos á Sociedade de Concertos Symphonicos do Rio de
Ja neiro.
88 Credito especial, pelo Ministedo elo Interior, de 3:000$, para pagamento ao
bacharel Antonio Geraldo Teixeira .
91 Credito ele 878:000$, pelo l\Iinistel'io da Fazenda, para pagamento ao pessoal
da Imprensa Nacional.
.
92 Credores do Thesouro (estabelece medidas para pagamento aos).
96 Credito de 40:000$, pelo Ministerio ela Guerra, suppl<;.montar á ve rba - Instrucção militar·, do orçamento para f9Hi.
fOO Credito especial, pelo Ministel'io ela Viação , ele 12: 000~, para pagamento ao
Dr. Jeronymo Baptista Pcr·eira.
101 Créa a Admi111straçào elo Patl'imonio Nacional.
102 Cr6a um officio privativo dos feitos criminaes no Juizo Fedeeal da secção no
Estado de S. Paulo.
108 Codigo Civil (nova redacção ao t exto do art. 1.730).
117 Casa da Moeda (organiza o serviço de fiscalização da).

(i
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121 Credito especial, pelo Ministerio da Agr icultura, de 432:507$313·, para pagamento de despezas com o Ensino Agronomico, em 1913.
122 Credito especial, pelo Ministerio ela Viação, de 7H$28õ, para pagamento devido ao engenheiro Tulio de Alencar Araripe .
123 Credito especial, pelo Ministorio da Viação, de 4:!:i69S, para pagamento devido aos herdeiros de Carlos Pereiea Dias.
124 Ceêa o Serviço Florestal do Brazil.
129 Credito supplementar, pelo 1\iinisterio da Agricultuea, de 750:000$ , para as
consignações " Tt·ansporte no interior, etc.» e "o necessario ao serviço
elas Inspectorias, etc.» da lei n . 2.924, de 19i5.
130 Credito especial, pelo Ministerio da Viação, de 1.!~97:2 68$ 747 , p<Lr·a liquidação ele compromissos assumidos pela comm issão de linhas telegraphicas e
estrategicas de Mattu Grosso ao Amazonas.
131 Credito especial, pelo Ministerio ela Fazenda, de 59 6:479$452, para legalização de pagamentos etfectuados, no anno passado, por conta da verba 27a
do art. 79, da lei n. 2.842, de 1914.
132 Credito, pelo Ministerio da Via<;ão, de 686:860$, supplementar is sub-consignações e consignações da verba orçamentaria da Estrada de Ferr o
Oeste de Minas, para o exercício de 1915.
133 Credito de 7. 593:2093813, supplementar a diversas verbas da lei n . 2. 924, de
janeiro de 1915.
134 Convenção Sanitaria Internacional entre as Hepublicas Argentina, Beazil,
Paraguay e Uruguay.
139 Credito de 60:000:\ para a construcção de uma ponte sobre o rio Aquidauana.
1~0 Creação ele um posLo fiscal em Porto E!=perança .
142 Ceeclito especial de 10:860$357, pe to Ministerio da Viação, paea desapropriação do immovel sito á rua 1-lonorio n. i.
144 Ceedito especial, pelo .llinistel'io da Fazenda, de 76:251$430, para pagamento
a D. Francisca Augusta de Noronha e outros.
145 Credito especial, pelo .l tinisterio da Agricultura, de 7:200$, para pagamento
a José Dionysio de Meira.
H6 Creditas especiaes, pelo Ministerio da Viação, de papel, 796:2178181, e, ouro,
183:557$719, para solução de compromissos de 1914 e annos ante riores.
i47 Credito especial, pelo Ministcrio da Fazenda, de 60:590$700, para pagamento
a Gatão t~ernardo de Oliveira e outros .
152 Crêa o imposto de renda sobre as companhias on emprezas que exploram
ouro, pedeas peeciosas e areias monazíticas.
153 Crêa o imposto sobre o capital.
158 Conven«ão para a peemuta de encommendas postaes entre o Brasil e a Argentina.
162 Considera de utilidade publica a Associação Brasileira dos Escoteiros, com
séde em S. Paulo.
165 Credito supplemcntar de 16 341: 969$5JO, pelo Minist'3eio da Via«ão, para os
serviGOS da Estrada de L•'erro Central do Brazil.
166 Credito especial de 40:000$, pelo ,l linisterio da Fazenda, para restituição a
Antonio Barbo>a dos Santos.
168 Co digo Civil Brasileiro.
170 Conductor de rehiculos automoveis (regula o exercício da peofissão de).
172 Creditas ou1·o, pelo Ministerio da Viação, de 900 : !J48$926, 16:221$740 e
8:433$185, supplernentares ás sub-consignações "Taxa de esgotos de
predios », etc.
173 Credito hypothecario rural (e.>tabelece a mobilização do).
176 Creditas, pelo Ministerio do Inte!'ior, de 642:9938131 e 99:574$765, supplementares as verbas 15ae 17a do art. 2" da lei n. 2.924, e especial de
40:508$900 para pagamento de exeesso de despezas com diligencias poliCJaes em exercícios anteriores.
178 Credito especial, pelo Ministerio do lnLerior, de 80:0003, para pagamento de
trabalhadores das capatazias da Alfandega em serviço na Policia Civ il
e na Saude Publica.
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181 Contagem de tempo aos func cionarios que serviram e servem nas commissões
de linhas telegra phicas, chefiadas pelo coronel Hondon.
1.83 Creditas especiaes, pelo Ministerio da Agricultura, de 127:039$972, ouro, c
388:580$740, papel, para despczas com o serviço do povoam ento em 1913.
184 Credito, pelo Ministerio da Guerra, de 350:000$, para acquisição de predios
necessarios ao Departamento da Administração.
185 Credito especia l, pelo Ministerio da Fazenda, de 7:790$420, para pagamen to
ao Dr. Orville Derby.
188 Codigo Civil (impressão dos actos e debate ela ultima elaboração do) .
192 Credito extraor din ario de 361$620 para pagame nto a Joaquim Pere-ira Bernaedes (redacçflo final).
194 Crejilo especial, pelo Ministerio da Guerra, de 4. 985:634$752, para liquidação das clespezas referentes a soldos, gratificações e etapas das praças de
pret no exer cício de t 914.
195 Ct·editos supplementares, pelo Mi nisterio da Gu erra, ele 153.356$342,
651:523$771, 3.632:803$896 e 2.150:000$, a varias rubricas da lei n. 2.924.
197 Considera ele utilidade nacional a Sociedade Brasileira de Homens de Lettras.
198 Cred ito especial, pelo Mrnisterio da Fazenda, de 290:7578600, para pagamento
do pessoal operaria e diarista da Imprensa Nacional e do Diari o O(ficial ,
no exercício de 1914 .
203 Credito especial, pelo Ministerio da Fazenda, de 2: 5048032, par a pagamento
a Virgilio da Silva Pereit·a.
~04 Credito especial, pP.Io Ministerio da Fazenda, de 198:3208912, para pagamento de differenças de porcentagens aos funccionarios das Alfandegas
ela União, em 1914.
205 Credito ele 40 :0008, pelo l\Huisterio da Fazenda, supplementar á verba 22• Ajudas de custo - do or çamento vigente.
206 Credito suplemen tar de 22:207$224, pelo Ministerio elo Interior, para despezas do Instituto Benjamin Constant.
207 Corpo de Saude do Exercito (preferencias para as vagas que se derem nos
quadros do}.
209 Cred ito especial, pelo Ministerio da Fazenda, de 12:763$925, para pagamento
a D. Maria Bernarclina Moniz de Aragão.
2:1.0 Ceedito especial, pelo Ministerio da Fazenda, de 24:000$, para restituição a
Garcia Pires e outr o.
211 Codigo Civil (manda colleccion ar todos os trabalhos que se lhe referem , abri ndo
os creditas necessarios).
221 Camões dos Santos Lima Thompson (licença) .
22~ Companhias nacionaes de seguros e de peculios (providencia sobre a renda
arrecadadá).
230 Credito especial de 23.453:305$720, e outros, para soluc;ão de compromissos
da Estrada de Ferro Centra l elo Brazil.
235 Credito especial de 74: 767S939, pelo Ministerio ela Fazenda, para pagamento
devido a José de Andrade Neves Meirelles .
236 Creditas supplementares de 25 :OOOS e 36:0008, pelo Ministerio do Interi or,
para despezas da impressão e publicação dos debates d uraule a sessrto
extraordinaria do Congresso.
237 Credito especial ele f :267$741, pelo Ministerio da Guerra, para pagamento a
Alonso Niemeyer.
238 Credito especial de 2'7: 609$196, pelo Ministel'io rla Viação, pa rn liquidação de
despezas da Estrada de Ferro de Santa Catharina . .
240 Credito de 2828 , pelo Ministerio do lnter i<'r , para pagamen to a Nestor Ascoli
(emenda destacada do projecto n. 176 A, de 1915).
241 Creditas extraordin arios até a quantia ele 50.000:0008, para auxilias contra
·
as seccas.
242 Credito de f 9:l: 558$998, pelo Ministeeio do Interior , para satisfazet· as despezas com a Colonia de Alienados da Ilha do Governador.
246 Considera de utilidade publica o Aero Club Brasileiro.
247 Credito> especiaes, pelo Ministerio ela Fazenda, de 49:%4$21 o, olll'o, c
4. 853:715$019, para pagamento de contas de exerci cios findos, em va rios
ministerios .
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250
253
254
255
25G
262
264
265
266
267
268
269
272
275
277
281
282
283
284
285
288
290
295
298
299

Credito especial, pelo l\linisterio da Fazenda, de 100:7~28292, para pagamento
a José Alves da Silveira e sua mulher.
Credito especial, pelo l\finisterio da. Fazenda, de 21:600$, pp.ra pagamento a
Castro Regulfe & Comp .
Cred ito especial, pelo l\Tinisterio da Fazenda, de 6:918$694:, para paga mento
a ~lan oe l Sa nterre Guimarães.
Credito espectal, pelo Ministet·io da Viação , de 660$ , paea pagamento a
Custodio Gonçalo da Fonseca .
Credito supplementar, pelo Ministerio elo Interior, de 9:8558, para pagameu lo a inspecto res sanitarios. ·
Cred ito especial , pelo ,\llnisterio da Fazenda, de i3: 173 8~82 , para pagamento
a D. Francisca Chichorro Gal vão i\letello.
Credi to supplemental', pelo l\linistet·io dp. Viação, de 16: MO$, para pagameu to ao engenheiro Ern esto Otero .
Construcção de estradas de rodagem nas zonas algodoeir·as do paiz.
Credito especial, pelo l\Iinbterio da Fazenda, de 57 : 6928690, para pagamento
ao Dr. Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho.
Credito es pecial, pelo Ministerio da Viação, de 150 :000$, para a Estrada de
Ferro Madeira-MamoJ'é.
Credito supplementar, de 177:867$, pelo l\Iinisterio da Viação, para clespezas
com a Repartiçã.o Geral do:; Telegraphos.
Credito es pecial de 60 :557$8 11, pelo Ministerio do Interior, para inclemnizações
pot· extravio de líquidos.
Credito especial de 18:750$, pelo Ministerio da Fazenda, para pagamento aos
suct:essores de Cal'!os Uuilherme R. Rheingantz .
Credito de 60:654:~930, pelo Ministerio da Fazenda, para occorrer ao pagamento de dividas de exercícios findos.
Credito de ~:485$956, para paga mento a John C. Willis e outro, etc .
Credito especial de 21: 380$540 , para as despezas com o funeral do Ge neral
Pinheiro Machado .
Credito especial de 4:701$306, para pagamento a D. Mathilde S. Reis Cerquei t·a e outras .
Credito extt·aordinario de 4 : 34 78834, para pagamento a fun coionarios da
Secretaria do Senado.
Credito especial de 5~1$050, para pagamento a Joaquim Pereira Bernardos.
Credito especial de 2:987$404, para pagame nto a D. Erm eli11cl a Nobrega de
Carvalho Leal.
Credito especial ele 2:372$708, para pagamento ao maj or Joaquim Vieit·a ela
Sil va .
Credito especial ele 3 : 542$638, para paga mento a «B rasilian isclle Elektt<citats
Gesellscltaft ·> .
Concessã.o de t erreno á Escola de AgricultLira Pratica de Quixé).dá.
Consumo de banha ele porco .
Carolina Vinelli Reis (restituição de um terreno e predio).
Credito de 22:991$096, pat·a pagamento a D. Annita Mendonça e a seus
filhos.
Considera de utilidade publica as associações de imprensa e escolas de
commercio.
D

6 Dispõe sobre a r eforma voluntaria dos officiaes do Exer cito, da Armada, ela
Brigada Policial e do Corpo de Bombeiros.
73 Despeza (Orçamento da. Receita e da . .. parp. 1916).
90 Dispõe sobre a Inspectoria de Obras contra as Seccas.
99 Dario Teixeira da Cu nha.
103 Diploma de bachareis em sciencias c lettras aos ex-alumnps do Collegio
Pedro II (autoriza a co nfe rir o) .
106 Di spõe sobre penalidades aos clefraudaclores ela manteiga.
115 Disposiçiio elo art. 42 elo Hegulamento de Aguas e Obt'as PhlQlicas (torna
extensiva ao cargo de gLiat'da-li vros a - redacç[lg g~f.lé\ 3~ disc ~Issã o ) .
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142 Desapropriação do immovel sito i
10:8608357).

rua Honorio n. 1 (credito especial de

177 Desapropriação dos predios existentes no terreno fronteiro á Secretaria da
Viação.
201 Decreto n. 1.i02, de 1903 (modifica o).
224 Determina que seja incluído todo o serviço de caracter federal ou geral, até
a promulgação da Constituição da Republica, na disposição da lei n. 2. 9i 1,
de 31 ele dezembro de 1914.
227 Direito aos escrivães federaes para exercerem a advocacia perante as justiças
estaduaes.
228 Determina que nenhuma l'estricção seja imposta á entrada e ao commercio
dos generos e mercadorias procedentes elos Estados da União.
287 Determina que tenham o tratamento de ministros os membros julgadores do
Tribunal de Contas.
E
3 Estado do Rio (manda intervir no).
!5 Em issão até 800.000:0008 em notas ao portador.
20 Empreza Fluvial Piauhyense (credito especial de 13:985$025).
24 Emprestimo ás sociedades cooperativas de credito agricola.
26 Estradas carroçaveis entre Canoinhas c Curitybanos e entre Curitybanos e a
estação do Caçador (manda construir duas).
41 Empreza que se organizar para a navegação dos rios Cuyabi e Paraguay
(subvenção de 50: 000$000).
46 Euclydes Moreira Gomes (licença).
51 Estabelecimentos de ensino primario e secundaria (transfere os).
61 Exercícios findos (altera o modo de ser escripturada e paga a despeza denominada de).
()2 Ensino secundaria c superior (manda appeovar a reforma do).
66 Estatue que a Fazenda Publica perca os seus privilegies nas execuções judiciarias.
75 Equiparaçfw dos magistrados elo Territorio do Acre aos da justiça local do
Districto Federal.
76 Emissão (autoriza medidas financeiras c economicas) .
92 Estabelece medidas para pagamento aos credores do Thesouro.
119 Exploraçào ela in c\ ustria dos calcaeeos no Brazil.
:121 Ensino Agronomico (credito especial ele 432: 507S3i 3).
161 Extincção de formigueieos.
173 Estabelece a mobilização do credito hypothecario rural.
182 Equipara os professores dos institutos militares ele ensino aos das faculdades
superiores ela Republica.
213 Equiparação de vencimentos dos segundos officiaes da Mesa de Rendas de
Camocim aos segundos officiaes aduaneiros da Alfandega de Fortaleza.
227 Escrivães federaes (dá-lhes direito ao exercício da advocacia perante as jus·
tiças estaduaes).
247 Exercícios findos (creditos om·o e papel).
252 Euclydes Moreira Gomes (licença).
256 Ernesto Otero (credito de 16: 540SOOO) .
279 Escolas nocturnas em cada quartel (autoriza o Ministi'O da Guerra a abrir).
283 Ermelinda Nobrega de Carvalho Leal (ct·eelito ele 2: 987$404).
288 Escola ele Agricultura Pratica de Quixadá (concessão de terrenos).
289 Equiparação da manteiga e da banha, fabricadas com o oleo de côco babassú,
á fabricada com o leite ele vacca (emenda destacada do projecto n. i06).
293 Emprezas iudustriaes de minas de carvão (accôrdo com os pt·oprietarios ou).
F

9 Fixa em 21í réis por palàvra os telegrammas da Imprensa.
!52 Forças de terra para o exercício ele 1916 (fixa as).
!58 Francisco Meira (credito especial de 647$710).
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67 Ei'u ndação do Credito ·Agl'icola .
Força Naval para o exet·cicio de 1916 .
Ei'rancisco Fen eira Pitança (licença) .
I• t·ancisco Hibeii·o da Silva Vasconcellos (licenGa).
flrancisca Augusta de Noro nha e outt·os (credito especial de 76 : 2 518~30).
Fixa as hOI'as de trabalho.
Formigueiros (são obrigados os peoprietarios ele te1 renos a ex tinguit· os).
16~ Fixa em 5:000S a alçada dos juizes federaes, etc.
20~ Funccionarios das alfandegas da União (credito especial el e 198:3208912, pagamento de porcentageus aos).
216 Funccionarios publicas (revoga o art . 4° da lei que regula a concessão d\)licença aos).
·
218 Fornecimento ele preparados carrapatecidas.
219 Fornecimento de preparados e ap parelhos fo rmicidas.
229 Ft·ancisco Spiridião Rodrig ues Vaz (manda pagar á vi uva do capitão de mar e
guert·a a clifferença de soldo que deixou de receber).
255 Francisca Chichorro Galvão Metello (credito de 13: 173$482) .
270 Funccionarios publicas (manda considerar os guardas da Reputição ele Aguas
e Obras Publicas).
275 Funeral do General Pinheiro Machado (credito).
286 Faculta aos sargentos elo Exercito a inscripção nos concursos para o preenchimento de cargos civis.
294 Forte do Ca stello (autoriza sua reve rsão ao dominio do Estado do P ará).
68
69
97
1-H
150
161

G
1Hi Guarda livros (tol'fla extensiva ao cargo de . .. a d isposição do ar t. ~ 2 do Re-

gulamento de Aguas e Obras Publicas , redacção para 3a discussão).
2i0 Garcia Pires e outro (a uditores, cred ito de 2L 000$000).
228 Generos e mercadorias procedentes dos Estados da União (determina que
nenhuma restri cção seja imposta aos).
270 Guardas da Hepal'tiçfw de Ag uas e Obras Publicas (manda considerai' funccionarios publicas os) .

:I-I
78 Henrique Eduardo Cussen (licença).
150 Horas de tt·abalho (fixa as).
218 Hora de trabalho (regula a ... nas Secretarias de Estado, e tc., redacção final) .•
I

3 Intervenção no Estado do 'Rio (do Senado).
Tmposto wbre vencimentos aos guardas civis do Districto Federal.
Imposto sobre venci mentos (substitue por outra a tabella do).
Indios do Brasil (regula a situação juridica dos).
[nspectoria de Obras contra as Secca s (dispõe sobre a) .
!H Imprensa Nacional (credito de 879:000$, para pagamento do pessoal da).
H 9 Industria dos calcareos no Brasil (ex ploração da).
UO Impostos de expo1·tação dos Estados (permitte uma nova fórma de a r reca·
dação de).
143 Ioscripção do palacio archi episcopal da Bahia como proprio nacional.
151 Impostos sobre vencimentos e ord enados (manda red uzit• os).
152 Impostos de r enda sobre as companhia s que exploram ouro , pedras preciosas e areias m0naziticas (crêa o).
153 Imposto sobre o capital .
154 Institu e o registro de nascimentos, casamentos e obitos.
179 Institue o quadro especia l de rad io-te legraphistas do Exercito.
180 Insti t ue o quadro de offlciacs inferiores ou s ub- officiaes do Exercito.
188 Impressão dos actos e debates do CoJigo Civil.
199 Institue o quadro dos officiaes inferiores do Exercito.
10
34
74
!lO
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208 Imposto do sello (redacçflO para discussão especial -emenda destacada).
214 Isenção do imposto de importação para os livros didacticos e obras scientificas.
224 Incln~ão de todo serviço de caracter federal ou geral na disposição da lei
n. 2.9:1.1, de 31 de dezembro de 19 14.
254 Inspectores sanitarios (creditas de 9:855$000).
26'1 lsençfw de direitos para os apparelhos destinados á. exploração da Ja1'ina.
27f Illuminação da Cilpital Federal (q ue os contractos sejam feitos ad 1'efe7'Cndum

do Congresso Nacion<tl).
l nscripção nos concursos para o preenchimen to de cargos eivis (faculta aos
sargentos do Exercito a)
202 Intervenção no Estado de Alagôas.
286

J
45 .
87
93
100
107
:125
126
127
145
150
169
175
186
187
192
23 5
21~9

260

2(H

264
272
276
282
284

Joaquim José 1~od rigu es (licença).
João Pedro l>laximo Cordeiro (redacçilo final da emenda do Senado).
João Nery (Dr . ) (licença).
Jeronymo Baptista Pereira (credito especial de 12: 0008000).
João Penido Burnier (licença - do Senado).
Joaquim Pereira Na varro de Andrade (licença).
João Rourigues do Lago (bacharel- licença).
José Isidoro l\lartins (licença).
José Dionísio de Meira (cred ito especial de 7:200$000) .
José Agostinho Taval'es (licença).
José Joaquim Baeta Neves Filho (manda incorporar ao quadro dos funccionarios extinctos do Ministerio da Fazenda o Dr.)
Julia Alvares ela Cunha (licença).
José Antonio Cesar de Vasconcellos (licença).
João Ferreira rla Gama Junior (licença).
Joaquim Pereira Bernardes (credito 3618620 . .
José de An drade Neves Meirelles (credito de 7q,:767$939).
.José Alves Ferreira (credito de 100: 742$292) .
.
Jorge Antonio Castanhola (licença).
la1'ina (concede isenção de direitos aduaneiros para apparelhos destinados á
explor.ação da)
Jeronymo Baptista Peeeira Sabrinho (credito de 57: 672$690).
John C. Wilhs e outro (creclitos - emenda do Senado).
João Alves de Oliveira c outro (accórclo para a rescisfw ele conteactos celcbeaclos com os mesmos).
Joaquim Pereira Beroat·cles (credito ele :i4iS050).
Joaquim Vieira cta Silva (credito de 2:372$708).
L

2 Licença a Walmor Argemiro Ribeiro Branco (redacção fina l).
8 Licença a Roberto Gomes ele Jesus.
17 Licença a Octavio Neves cl:~. Rocha.
19 Licença a Alexa nclre de Mello Cesar.
25 Lepra (premio de 300:0008 a quem resolver o seu peoblcma) .
27 Licença a t\1 anoel Fen eiea de Medeiros.
28 Licença ao Dr. ~\bili o Augusto elo Amaral.
43 Licença a Antonio Nunes de Sá.
44 Licença a Manoel Henl'iques ele Sá Filho.
45 Licença a Joaqui m José Rodrigues.
46 Licença a Euclydes Moreira Gomes.
47 Lybia de Mello c Souza Guimarães (licença- redaução fin al).
69 Licença a Francisco Ferreira l'itança .
77 Licença a Carlos Firmino Gomes .
78 Licença a Henrique Eduardo Cussen.
87 Licença a João Pedr o Maximo Cordeiro (redacção final ela emenda do
Senado).
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93 Licença ao Dr. João Nery.
94 Licença a Americo Portugal.
97 Licença a Francisco Ribeiro da Silva Vasconcellos.
98 Licença a Antonio Corrêa Picanço.
99 Licença a Dario Teixeira da Cunha.
104 Licença aos officiaes que o requererem.
107 Licença ao Dr. João Penido Burnier.
110 Licença ao bacharel Mario de Barros Braga .
111 Licença ao bacharel Alfredo de Araujo Lopes da Costa (do Senado) .
118 Legião do Trabalho (manda instituir a ordem).
125 Licença a Joaquim Pereira Navarro de Andrade.
126 Licença ao bacharel João Rodrigues do Lago.
127 Licença a José Isidoro Martins.
141 Licença a Antonio Cardoso de Amorim.
155 Licença a Antonio Joaquim do Carmo .
1~6 Licença a Paulo Levei.
159 Licença a José Agostinho Tavat·es.
167 Licença ao Dr. Narciso do Prado Carvalho.
175 Licenca a D. Julia Alva res da Cunha.
186 LicenÇa a José Antonio Cezat• de Vasconcellos.
187 Licença a João Ferreira da Gama Junior.
193 Licença a Alberto Lorena (redacção final).
196 Luiz Mendonça dos Santos (permuta de apolices).
214 LiVL"os didacticos e obras scientificas (i:;enção do imposto de importação
para os).
216 Licença aos funccionarios publicas (revoga o art. 4° da lei que regula a
concessão de).
220 Licença ao Dr. Mario Pir·agibe.
221 Licença ao bacharel Camões dos Santos Lima Thompson.
222 Licença a Arthur Bellegarde Maris de Maracajá .
223 Licença <~ Raymundo da Conceição Montauegro.
245 Luiz Antonio Pimentel (releva o seu alcance).
251 Licença a D. Ma eia Carolina de Souza Ribeir·o.
252 Licença a Euclydes Moreira Gomes.
257 Licença a Pedro Bacellu da Costa.
258 Licença a Raul da Costa Aguiar.
259 Licença a Manoel de Azevedo Monteiro.
260 Licença a Jorge Antonio Castanhola.
263 Licença a Servulo de Araujo Ferreira.
296 Licença ao Dr. Sylvio Gonçalves.
207 Licença a Luiz Augusto de Azevedo.

3 Manda intervir no Estado dn Rio ele Janeiro (elo Senado ).
4 Manda adiar para 3 de maio as sessões dr• Congresso.
10 Manda excluir os guardas civis do Distrtcto Federal do imposto sobre
vencimentos.
13 Manda suspender o troco, por ouro, das notJs da Caixa de Conversão.
15 Manda vigorar o dec. n. 2. 743 (Tarifas).
23 Multa sobre as locomotivas que trafegarem sem apparelho contra a propagação de incendios.
27 Manoel Ferreira de Medeiros (licença) .
31 Manoel Rodrigues Peixuto e outros (credito de 42:7428397).
40 1\Ianda que os Ministerios da l\Ial'inha e da Guerra se desfaçam do material
inutil.
42 Manoel Santerre Guimarães (credito especial de 8: 652$752).
44 Manoel Henriques de Sá Filho (licença).
48 Manda contar a antiguidade de postos aos officiaes promovidos em :15 de no ~
vembro de :1897.
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75 Magistrados do Territorio do Acre aos ela justiça local do Distl'icto Federal
(manda equiparat· os).
76 1\Iedidas finance iras e economicas (autorir.a- Emssxo).
84 l\Ianoel Pet·oira Heis (et·eclito de 46:~77Sii58).
811 l\Iinisterio ela Agricultura (manda extinguir o).
92 1\lediclas para pagamento aos c redores do Thcsouro.
95 l\Ianda revogar a lei 2. 024, de 5 de janeiro ele 1915 .
109 l\fanda revogar o art. 3°, ~ 3°, ela lei 11. 2.010, ele 31 de dezembl'O de 1914,
na parte onde modifica a taril'a aduaneira para favorecer· a applicação
da borracha nacional.
H2 Manda dispensar o Dr. Arthur l\loses das pr·ovas ao concurso.
H6 l\Iancla extinguir as ultimas restricções·ú.s leis de amnistia.
H8 Manda iustituir a ordem " Legifw elo Trabalhou.
137 l\1auda garantir aos servcntual'ios da Justiça Federal o livre exercicio de
qualquc l' profissão liberal, etc.
flil Manda r ed uzir os impostos sobre veucimentos c ot·denaclos.
109 l\lancla incorporar o Dr. José Joaquim Baeta Neves Filho ao quadro dos
funcc ionarios extinctos elo l\Iinisterio ela Fazenda.
i 90 Mar·cas registrada>.
20 1 l\Iodif.ica o decreto n. 1. 102, de 1003.
209 Maria Bel'!lardina l\Iuni~ de Arag[LO (c redito ele 12: 7638925) .
220 Mario Piragibe (licença).
220 l\Iancla pagar ditfer·ença de soldo ú. viuva do capitão ele m ar e guerra Francisco Spiridião Rodrigues Vaz.
23 1. Manda applicar o saldo do et•edito ele 1:000:000$, elo Ministerio da Agricultura, até a quantia de 2 -~ .406 $ft4 8, etc.
2a0 Ma noel Santerre Guim<Lrães (eroclito de 6.918869.\,).
2o1 Maria Carolina ele ouza Ribeiro (lice nc;a).
259 Manoel de Azevedo i\Iontciro (licença) .
277 l\Iathilde S. Reis Cerqueira c outras (credito de 4. 7018306).

N
105
108
167
215
232

Noticias ou gr<wur·as, inseridas nos jomaes, sobre suicídios, abortos, etc.
Nova reclacGão, na publicação oflicial do Cocligo Civil, do texto do artigo 1.730.
Narciso elo Pl'ado Ca!'Valho (lice nça).
Navios da marinha mercante nacional (alienaGãO elos).
Nova di tribuição á importaucia de 22: 065S741, votada a mais em verbas do
Orçameuto do Interior para 1015.
2-í:O Nestor Ascoli (crechto ele 282$000).

o
12 Obras fedcraes de açuclagem, ele. (autoriza a empregar 5. 000 :0008 do saldo
do emprestimo contrahiclo pelo ele c. n. 7. 8o3).
:l7 Octavio Neves ela Ho cha (liceuça).
:18 Officios ele justiça elo Districto Fcden;,l (reclacção para 3a cliscussilo).
73 Urçamento ela Rece ita c da Dus pcza para 1916.
117 Organiza o serviço de fi scali~a<;ão da Casa da Moeda.
163 Organiza a administr·a<;ão ela Gnc rra.
185 Orville Dcrby (eredito ele 7. 7U,OS420).
·
:18U Officiaes c praças elas policias militarizaclas ela Unii"LO e dos Estados (determina
que os ... tenham fôro especial nos clelictos militaras).
190 Officiaes inferiores do Exercito (institue o qua lro dos) .
200 Octacilio Nuucs (autol'iza a clespcuder alé 5008 com o tumulo de).
p

:lü Proroga o registro de nascimento sem multa por mais dois annos.
25 Premio de 300: OOOS a quem resolver o problema ela lepra.
66 Privilegias da Fazenda Publica nas execuções judiciarias.
Synopse
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79 Palmeira Babassú (beneficiamento do côco da).
105 Prohibe a inserção, nos jornaes, de noticias ou gravuras sobre suicídios, abortos, etc.
106 Penalidades ao' defraudadores da manteiga.
113 Prol'ogação da sessão legislativa até 3 de outubro.
114 Prohibe a impeessão gratuita de trabalhos na Imprensa Nacional.
120 Permitte uma nova forma de arrecadação de impostos de exportação dos
Estados.
139 Ponte sobre o rio Aquidauana.
140 Posto fiscal em Porto Espet'ança.
143 Palacio arohiepiscopal da Bahia.
149 Prorogação da sessão legislativa até 3 de novembro.
156 Paulo Levei (licença).
160 Predios nacionaes (autoriza a alienar os).
164 Prescreve o modo por que deve see feito o alistamento eleitoral.
177 Providencia sobre a desapropriação dos predios existentes no terreno fronteiro iL Secretaria da Via(,ião.
182 Professor dos Institutos militares de ensino (equipara-os aos das Faculdades
Superiores da Republica).
191 Prorogação ela actual sessão legislativa até 3 de dezembeo.
196 Peewuta de apolices apresentadas por Luiz ~fendonça dos Santos.
207 Preferencia para as vagas que occorrerem nos quadros do Corpo do aude do
Exercito.
212 Promoção de officiaes feridos no Contestado.
218 Preparados carrapaticidas (autoriza o fornecimento de).
219 Preparados e apparelhos fortnicidas (autoriza o fornecimento de).
225 Providencia sobre a renda arrecadada pelas companhias nacionaes de seguros e de peculios.
243 Prorogação da sessão legislativa até 3t de dezembro.
257 Pedro Bacellar da Costa (licença).
291 Processo eleitoral (regula o).
300 Premias ao coronel Ronclon e a. outro.

"'

Q
29
128
179
180

Quitação a Valel'io
Quadros do pessoal
Qnadro especial de
Quadro ele ofliciacs

Corrêa Netto (re.facção final).
nos diversos Ministcrios (autoriza a rever os).
raclio-telegeaphistas no Exercirto (institue o).
infclriores ou sub-officiaes do Exercito (institue o)

6 Reforma voluntal'ia dos offi.ciaes do Exercito, da Armada, Brigada e Corpo de
Bombeiros (redacção para 3" discussão).
8 Roberlo Gomes de Jesus- (licença).
16 Registro ele nascimeDto, sem multa (proroga por mais dois annos).
18 Regula o provimento elos officios de justiça do LJisLricto Federal (redacção
pai' a 3" discussão).
39 Reserva o quinto das vagas que se de!'em nas repartições publicas, offi.cinas,
etc.
47 Redacção final elo projecto n. 158, de 1914, que concede licença a D. Lybia
de Mello e Souza Guimarães.
49 Repartição ela Carta Geral da Republica (transfere a).
!)9 Regras para a circulação internacional e interestadoal dos automoveis (manda
adaptar ... do Senado).
62 Reforma do ensino secundaria e superior (manda approvar a).
73 Receita (Orçamento da .... e da Despeza para :l916).
74 Regula a situação j nl'idica dos Jndios do Brasil.
95 Revoga a lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 19:1.5.
116 Restricções ás leis de amnistia (manda extinguir as ultimas).
128 Revisão dos quadros do pessoal nos diversos Ministerlos.
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138 Reorganização da Justiça Federal (approva o decreto n. 9.263, de 28 ele
dezembro de i9H, com emendas da Commissão de Justiça).
151 Reducção dos impostos sobre os vencimentos e ordenados.
154 Registro de nascimentos, casamentos e obitos (institue o).
170 Regula o exercício da pr·ofissa.o de couductor de velii.culos automoveis.
202 Hedacção para discussão especial da emenda destacada do projecto n. 147 A,
mandando continuar em vigor o saldo aberto pelo decreto n. 10.094, de
1913.
217 Hegistro Marítimo Brasileiro (reconhece de utilidade publica o).
223 Raymundo da Conceição Montenegeo (licença).
226 Refol'lna da ortographia.
239 Redacção para discussão especial da emenda destacada do projeeto n. 148 A,
de i 914, concedendo á Associação Commercial da Bahia terrenos accres-

cidos, contíguos ao seu actual edificio.

244 Hadiotelegraphia e radiotelephonia (declara serem da competencia do Go258
273
274
278
291
300

ve1'11o os servic:;os d~).
Raul da Costa Aguiar (licenr;a).
Responsabilidade dos patrões e reparação a.os operarias victimas de accidentes
no tr·abalho (do Senado).
He forma da Policia.
Regula a hora de trabalho nas Secretarias de Estado, etc. ( redacçã.o
final).
Regula o processo eleitoral.
Hondon (Coronel Mariano)- premios.

24 Sociedades cooperativas de credito agrícola (emprestimo ás).
41 Subvenção annual de 50:0008 á empr·eza que se organizar paea a navegação

dos rios Cuyabá e Paraguay.

86 Sociedalie ele Concertos Symphonicos do Hio de Janeiro (concede um ter-

reno á).

124 Serviço Florestal elo Brasil (crêa o).
137 Serventuarios da Justiça Federal (manda garantir aos .......... o livre exer-

cício ele qualquer pl'ofissão libeeal, etc.).

197 Sociedade Brazileiea de Homens rle Lettras.
202 Saldo do c!'edito aberto pelo decreto n. 10.094, de .l913 (redacção para
discussão especial da emenda desta(' ada do projecto n. 147 A, mandando

continuar em vigor o).

231 Saldo do credito de 1.000:000$, do Ministerio ela Agricultm·a (manda applicar
o ... , até a quantia de 24:496$448).
244 Serviços de radiotelegmphia e radiotelephonia (declara serem ela compe-

tencia do Governo os).

263 Servulo de Araujo Ferreira (licença).
280 Secca do Nordeste Brasileiro (nomeação de uma commissão para estudar as

causas da).

296 Sylvio Gonçalves (licença).

T
9
13
1!5
32
34
49
50
51
86

Telegrammas da Imprensa.
Troco das notas da Caixa de Conversão (manda suspcndet· o) .
Tarifas (mancla vigorar o decreto n. 2. 743).
Trabalhadoees elas Capatazias da All'ancloga (autoriza a. despender· a verba
.
uecessal'ia para pagamento a 520).
Tabella de imposto sobre vencimentos (substitue por ont!'a a).
Transfere a Repartição da Carta Geral da H.epublica.
Transfere as classes inactivas elos diversos l\linisterios.
Transfere os estabelecimentos ele ensino primaria c secundaria .
Terreno á Sociedade de Concertos Symphonicos elo Rio de Janeiro (concede
um).
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122
135
157
:l 78

Tulio de Alencar Araripe (et•ecl iLo especial de 714$285) .
Tratado celeb rado entre o Brasil e os Estad os Unidos (approva o).
Tratado assignado em Buenos Ayres a 25 de m aio de Hll5.
Trabalhador es das Capatazias da. Alfa.nclega do Hio de Ja neiro a proveitados
na Policia Civil e na Saude Publica (t.:recliLo especial ele 88 :000$000).
181 Tempo de scrvic;o aos J'unccionarios que serviam c set·vcm nas commissões de
linhas telegrapbicas, che fi adas pelo cor onel R.ondon.
287 Tratamento ele minislros para. os membros julgador es elo Tribunal de Contas.

v
27 Valcu ·io Corrêa Netto (q uitac~ ão a - rcdaeção tin a! ) .
39 Vagas que se der em uas repartições publicas, officinas, etc. (manda reservar
o q uin to elas) .
85 Vencimentos ele um fi scal e nm servente pel<l verba ger:tl da. Inspeetol'ia
Get·al ele !Iluminação (a11Loriza a pagar os) .
:136 Vantagens aos herdeiros c:o 2° tenente do Exer cito Francisco i\larques de
Souza .
203 Virgílio ela Silva Pereira (cred ito especial ele 2:504$032).
207 Vagas que oceorrerem nos quadros do Corpo ele Saudc elo Exercito.

2 Walmor Argemiro Rlbeit·o Branco (licença -

l'edacção fiual) .

•
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184, 185, 192, 194, 195, 196, 202, 203, 204,
205, 206, 208, 209, 230, 23 ·1' 232, 233, 234,
235, 236,237, 238,239, 240, 241, 242, 247,
248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 272, 275, 277, 278, 282,
283, 284 c 285.
Commissão de Instrucção Publica ...... 62 e 112.
Commissão de Petições e Poderes . .... . 8, 17, 19, 21, 28 . 4:{, 44, 45, 46, 47, 69. 77,
78, 87, 94, 97, 98, 99, 125, 126, 127, 14:1,
155, 156, 159, 16'7, 175, 186,187, 193, 220,
221,222,223,251,252,257, 258,259,260,
263, 296 c 297.
Commissão do Constituição e Justiça ... 18, 35, 37, 38. 74, 108, 113, 115. 138, :!49,
170, 173, 189, 191, 2i0, 215, 217, 274, 276,
287, 288 e 292.
Caudido Motta . ............ . ......... 102.
Celso Bayma ...... . ...... . .... . ... . . 10:l o 2:!2.
Camillo de Hollanda ...... . .... . ... . .. 10!._
Commissão de Agl'icultuf'a e Indu stria. -119, 261, 289 c 290.
Com missão Especial do Co digo Florestal 124.
Cornmissão de Diplomacia e Tratados .. 134, Bti, 1~7 e :158.
Cezar Vergueiro ..................... 162 c 200.
Cornmissão E~pecial do Codigo Civil .. . . 168 e 21 i .
Costa Rego ................... .. ..... 271.
Commissão Especial Mixta de Reforma
Eleitoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 .
D

Dunsche de Abranches . . ... . .... :. ; ... 9.
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Elias Martins : ...... ...... .. .. ..... .. 16, 24, 60, 105 e 154.
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F

Felisbello Freire ..................... 1i5, i37, 151, i52 e i53.
Fausto Ferraz .... ................... 23, 25, 63, 66, 86, 118, 16!, 188, 214, 2i8 e
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G

Gumercindo Hibas .... . . .............. i74.
I

Inineu Machado . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . H e f 98.
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Justiniano de ::ierpa ..................
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L
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Luiz de Carvalho . ................... 79.
M

Mario Hermes .......................
Maciel Junior ......................
Mavignier ........................
Mauricio de Lacerda ... . ...... ... ....
Moreira da Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . .

39, 40, 49, 50, 51, 117 e i50.
116.
139, i40, 181 e 300.
179, 180, i99, 201, 207 e 279.
213.

N
Nicanor Nascimento . . .. . .. . . : . . ..... 10.
Netto Campello .............. ... ..... 61.

o
Octacilio Camará . • . ... , ............. 34, i 78 e i 97.
p

Pereira. Leite .•..••........•......... 4i e 48.
Pires de Carvalho .................... 90, 216 e :225.
Pedro Moacyr ....................... 224 e 226.
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Senado •.•••••............•......... 1, 3, 59, 93, 107, HO, 1H, 164, 166, 169,
229, 2'~3. 273, 281, 293 e 295.
Senna Figueiredo ...... ... ..... .. ..• 13, 67 e 120.
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PROJECTOS DE 1915

SESSÃO EXTRAORDINARIA
(Decreto n. 11.408, de l de janeiro de 1915, convocando o Congresso Nacional para o
dia 9 do mesmo me~~)
o
DATA

r<:

1"1

ASSUMPTO

)I
p

ANDAMENTO

11!:

3i dez.
de i9i4

i

Autoriza a abrir, pelo Mi-EID. i4 de janeiro é enviado ·á Comnisterio da Justiça e Ne- missão de Finanças. -Em 29 de maio
gocios Interiores, o cre- vae a imprimir, co m uma emenda , o
dito de 5:3i28, supple- parecer dessa commissão, n. 1 A. mentar, «Gratificações Em 1 de junho é encerrada a 2a disaddicionaes », para pa- cussão, depois de lida uma eme nda do
gamento a diversos func- Sr. Marcolino Barreto, ficando adiada .
cionarios da Secretaria a votação até que esta emenda obtenha
do Senado. (Do Senado.) parecer. - Em 12 vão a imprimir os
pareceres das Commissões de Policia e
de Finanças, n. 1 B, sobre a emenda
do Sr. Marcolino Barreto.- Em i 5 é
encerrada a discussão unica elos pareceres.- Em i6 são approvaclos o projecto e as emendas da Commissão de
Finanças e do Sr. Marcolino Barreto,
com dispensa de interstício a requerimento do Sr. Juvenal Lamartine. Em 22 é encerrada a 3" discussão e
approvado o projecto, bem como a redacção final das emendas, n. 1. C, cuja
impressão é dispensada a r equerimento
elo Sr. Juvenal Lamartine . - Em 23 é
o projecto devolvido ao Senado, com as
emendas. -Em 27 ele julho o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.975,
de 27 de julho ele :l9i5. (Publicado a 30.)

H jan.

2

Redacção final do projecto EID. H de janeiro vae a imprimir.
n. 1.6 B, de 1.9!4, daPende de discussão da reCamara, emendado pelo dacção final.
Senado, que autoriza a
concessão de um anno
ele licença, sem vencimentos, a Walmor AI·gemiro Ribeiro Branco,
tfl.legraphista de 4a classe
da Repartição Geral dos
Telegraphos. Da Commissãode Redacção. (Vide
projecto n. 16 B, de

1914.)
27 ))

3

Manda intervir no Estado EID. 28 de janeiro é enviado á Comdo Rio de Janeiro, para missão ele Constituição e Justiça.- Em
assegurar ao Dr. Feli- 9 ele fevereiro vae a imprimir o parecer
ciano Pires de Abt·eu desta Com missão, n. 3 A, tendo um
Sodré Junior o livre voto em separado dos Srs. Arnolpho
exercício das funcções Azevedo e Pedro Moacyr. - Em 5 ele
de Presidente do mesmo novembro, em virtude de requerimento
Estado, no quatriennio apresentado pelo Sr. Antonio Carlos,
de 1915 a i 91.8, etc. o projecto volta á Com missão ele Consti(Do Senado.)
tuição e Justiça.- Em 22 vae a im-
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ASSUMPTO

DATA

ANDAMENTO

primir o novo parecer desta Commissão,
n. 3 13, com as razões de voto do Sr. Arnolpho Azevedo e o voto em separado
do Sr. Gumet·cindo Ribas. - Em 30
entra em 2a discussão.- Em 1 de dezembro falla o Sr. Pereira Nunes.Em 2 falia o Sr. Faria Souto, que apresenta emendas.-Em 3 faliam os Srs. Arnolpho Azevedo e Joaquim Ozorio.Em 4 falla o Sr. Ramiro Braga.- Em
7 falia o Sr. Simões Lopes. - Em 8
faltam os Srs. Horacio Magalhães e
Antunes Maciel Junior.- Em 10 é encerrada a 2" discussão, depois ele fallar
o Sr. Costa Rego, indo o projecto {•
Commissão ele i~"inanças para emittir
parecer so bre a emenda.- Em 20 vaü
a imprimir o parecet· desta Commissão,
n. 3 C, com um voto em separado do
Sr. João Vespucio e outros.- Em 2'~: é
encerrada a discussão unica deste parecer, depoisdefallaremosSrs. Raul Veiga
e Faria Souto, tendo este apresentado
5 requerimentos pedindo a devolução elo
projecto á Commissão de Justiça. ~ Em
3, em virtude de preferencia requerida
pelo Sr. Ra ul Fernandes, entra o proj ecto em vota.çilo e, depois de fallar o
Sr. Faria Souto, que apresenta um
novo requ erimento pedindo a volta elo
projecto á Commissão de Finan ças, requerimento que não é acceito pela mesa
pelo facto de envolver o adiamento da
materia em votaçfw, silo rejeitados os
anteriores requerimentos do Sr. Faria
Souto ns. f, 2 c 3 . - Em 30, na sessão
nocturna , o Sr. Faria Souto aprese11ta
mais trcs requerimentos; o Sr. Mello
Franco apresenta igualmente requerimento, que é approvado, pedindo que
a Camara considere prejudicados esses
requerimentos e os anteriores, ns. 4 c
5, pendentes de votação.- Faliam então
os Srs. !l'lello Franco, F ar i<• Souto,
i\'lario de Paula e Horacio Magalhães.Submettido o projecto á votação, o
Sr. i\'Iat·io de Panla r equer que es ta seja
nominal, o que não é acceito, seudo o
projccLo rejeitado em votação symbolica, por 106 votos contra 13, depois de
fali ar o Sr. J nstiniano de Serpa. Enviam declaração de voto á l\Icsa os
Srs. Costa Rego, Souza c Silva, Octacilio
Camará, Almeida Fagundes e Joaquim
Pires.
Rejeitado.
1 fev.

4:

Manda adiar para 3 de E:m. 1 de fevereiro é jul?ado objecto ele
maio proximo vindouro deliberação e enviado a Commissilo de
as sessões do Congresso Constituição e Justiça . - Em 2 vae a
Naeional1 extraordina- imprimir o parecer des~a Commissão,
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DATA

ASSUJ\IPTO

riamentc convocado pelo
rresiclente daHcpublica.
(Do S1·. "lntonio Carlos
c outros.)

ANDAMENTO

u. ·i .A., ·com cleclaraçáo de voto dos
Srs. G11111 erciudo Ribas e Pires de Carval ll o. - Em virtude el e r eq uerimento
lle urgenci<t elo Sr. Antonio Carlos,
entl·a em 2" discussão, que é encerrada,
se ndo approvado.- Em 3, em virtude
de ''ov;t urge ncia requcricl ct pelo Sr. Antonio Carlos, entra em 3" discussão,
que 6 encenada depois de lida uma
dechu'ctção ele voto do Sr. Souza e
Sllvct c "outros.- Em seguida. é o projccto approvado, bem co mo a redacção
final n . 4 13, cuj a. impressão é dispensada, ainda a requerimento elo Sr. Antonio Carlos. No mesmo dia o projecto
é enviado ao Se nado. - Em 8 o Senado
envia á saucl;::io.
Sanccionaclo por decreto n. :l.G67,
ele 8 de fevere iro ele HJJv. (Publicado
a ~I.)

SESSÃO ORDINARIA

DATA

ASSUMPTO

ANDAMENTO

:1.7 maio

5

Determ ina a emissão até o Em. :1.7 de maio é julgado objecto de
maximo de 800 .000 :000$, deliberação e enviado ás Com missões
no Las ao portador com de Constituição e Justiça e de Finanças.
cur-so forçado, para u -Em :1.9 ele agosto vae a imprimir o
fim especial de resgatar parecer da Commissão de Constituição
as apolices e letras do e Just1ça como informação ao parecer
Thesouro dadas em pa- da Commissão de Finau ças sobre as
gamento de o1•ras fe· emendas e os substitutivos apresenderaes, etc . , e dá ou- tados em 3" discus8ão ao projecto nutras providencias. (Do mero 76, de 1915 . (Vicie p1·ojecto nuS?'. Joaquim Pit·es.)
meTo 76 A, de 1915.)
Pende de 1a discussão.

20

6

Redacção para 3" discus- Em. 21 de maio vae a imprimii·.
são do projecto n. 88, Pende de 3" discussão .
de f 9:1.4, que dispõe sobre a reforma voluntaria dos officiaes do Exercito, da Armcida, da
Brigada Policial e do
Corpo de Bombeiros ; e
dá outras providencias.

))

(Da Commissão de Ma?·inha e GueTra.) (Vide

projecto n. 88, de f9i4.)
25

))

7

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em. 26 de maio vae a imprimir. - Em
nisterio do Interior, o 27 entra em 2• discussão. -Em 28 é
credito de 258: OOOS, encerrada a 2" discussão e approvado
para pagamento de aju- com dispensa ele interstício, a requeridas de custo aos Mem- mento do Sr. Cardoso de Almeida . bros do Congresso Na- Em 29 é encerrada a 3" discussão e
cional. (Da Commissão approvado, bem como a redacçrw final
de Finanças.)
n. 7 A, cuja impressão é dispensada a
requerimento do Sr. Juvenal Lamartine, sendo o projecto enviado ao Senado. - Em 8 de junho o Senado envia
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.970,
de 9 ele junho de 1915. (Publicado a 11.)

26

))

8

Autoriza a conceder ao Em. 27 de maio vae a imprimir. - Em
servente de 3" classe da 24 ele novembro é encerrada a dis2" divisão da Estrada de cussão unica. - Em 30, em virtude de
Ferro Central do Brazil preferencia requerida pelo Sr. Costa
Roberto Gomes de Jesus Rego, é approvaclo . - Em 1 de dezemum anno de licença com bro é approvada a redacQãO final nudons terços da respe- mero 8 A, cuja impressão é dispenctiva diaria. (Da Com- sada a requerimento do Sr. Costa Rim issão de Petições e Po- beiro, sendo o pr·ojecto enviado ao
deres.)
Senado. -Em 21. de dezembro o Senado envia á. sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.064,
de 29 de dezembro de f 915. ( Pttblicado
a 1 de faneiro de 1916.)

32 _.:.

DATA

oo:
~

;.;

"'

ASSU~!PTO

ANDAMENTO

""

2.1 ja.n.

9

Fixa em 25 réis por pala_IE1u 27 ele maio é julgado objecto de
vra os telegrammas ela deliberação e enviado á Commissão de
imprensa, seja qual fór Finanças.
a distancia, no interior Pencle ele parecer.
do paiz. (D o Sr. Dunchee de Abmnches.

13

))

10

Manda excluir do imposto E1u 27 de maio é julgado objecto de
sobre vencimentos os deliberação e enviado á Commissão de
guardas civis do Distri- Finanças.
cto Federal. (Do 81'. Ni- Pencle ele parecer.
cano1· Nascimento.)

1:1.

))

H

Autoriza a abrir, pelo i\Ji. Em_ 27 de maio é julg<tclo objecto de
ni sterio da Fazenda, o deliberação c euviado á Commissão de
creditosupplcrnentar de Finança~.- Em 12 de junho vae a
!JG8:635$, para paga- imprimir o parecer u. 1i A . - Em
rnento ao pessoal das 28 é encerrada a 1" discussão, depois de
Capatazias c ela Casa ser lido um requ erimento elos Srs. Octadas l\Jachinas ela Alfan- cilio Camará c Vicc n te Piragibc, pedcga do H.io de Janeiro. dindo a volta do projccto ~l Commissão
(Do Sr. Itineu Machado.) de Finanças afim de ser ouvido o Governo sobre o assumpto, ·em prej uízo
ela discussiw.- Em 1 de julho é appi'Ovado esse requerimento, ficando adiada
a votação. -Em 27 de 011tubro vae a
impl'illlit' o parecer da Commissão de
Finanças n. 11 B, com um substitutivo a esse projecto e aos de ns. 32 e
_t 78, deste anno. - Em 30 é approvado,
ficando o substitutivo da Commissão de
Finanças para ser tomado em considet·ação na 2• discu.ssão. -Em 16 de novembro é encerrada a 2• discnssão,
depois ele lida uma emenda do St·. Flavio da Silveira c outro~, ficando adiada
a vota(;ão at6 que clla obtenha parecer.
-- Em ~de dezembro vae a impt'imir o
parecer da Commi5sfw ele Finanças,
n. 11 C, com uma sub-emenda ela
mesma Commiss~w . - Em 7 é encerrada a discussão u nica deste pa.t'ecer.
-Em iO são approvados o substitutivo,
a emenda elo St·. Flavio da Silveira e a
sub-emenda da Commissfw de Finanças, ficando prcj udicados o projecto
primitivo n. 11 c o~ deus. 32 e :l78.Em Hi vae a imprimir· a redacção para
a 3• discqssão elo substitutivo, n. :li D.
- Em :18 é encerrada a 3" -discussfto.
-Em 20 6 approvada.- Em 22 vae a
imprimie a redacção final n . 11 E . Em 28 6 approvacla., sendo o pl'ojecto
enviado ao Senado.
Pencle ele decisão.

12

Autoriza a empregar, do En1 27 de maio é julgado objecto de
saldo do emprestimo deliberação e enviado á Commissão de
contrahido em virtude Finanças.
do decreto n. 7.853, de Pende ele parecer.

26 maio

-

DATA

33 -

ASSUMPTO

ANDA~ffiN TO

3 de fe vereiro de 1910,
em ob ras fede r aes ele
açudagem, poços, estradas de r odagem e out ras de inte resse publico, até a importancia
de 5.000 : 0008 ; e dá
out1·as providencias ( Do

Sr. Joaquim Pi1·es .)

27 maio

13

Manda suspender até 31 Em_ 27 de maio é julgado obJecto de
de dezemb ro de 1916 o deliberaGãO e enviado à Cornmi;;srw de
troco, pOI' Otll'O , das l~in a n ças. - Em 23 de j unho vae a
notas da Caixa de ·con- imprimir· o parecer dessa Commissão,
vet·são, ficando autol'i- n . 13 A. - Ern 26 é encenada a 1•
zado o Gove1'110 a pr o- d isc ussão, depo is de fallarem os Sr::; . Feroga r esse prazo po!· lisbello Freire e Alltonio Calmon. ma is um a nn o; e dá Em :l de julho é approvado, com disoutr as pr ovidencias. (Do
pensa de in tet·sticio, a reque r imento do
Sr . Senna F-igueiredo . ) Sr . Erasmo de Macedo e depois ele
falia r o Sr. Bento ele ~ !i r anda. - Em
2 é encerrada a 2• discus~ão, depois
de 5er lida uma emenda additiva do
S1· . Felisbello Feeiee, fica ndo adiada a
votação até que esta obtenha parecer .
- Em 15 vae a imprimir o parecer da
Commissão de FinanGas, n . ·13 B. Em 1 de setembro é encel'l'ada a discussão u nica elo paeecer-, depois de
fallat• o Sr. Albeeto Maranhão. - Em
16, em virtude de pr e ferencia requerida pelo Sr. Antonio Carlos, é approvado o projecto, com dispensa de interstício a requerimento do Sr . i\Iavigniel'
e ficando prejudicada a emenda do
Sr. Felisbello Freire. - Em 17 é encerrada a 3• discussão. - Em 2 7 é
approvado, bem como a redacção final
n . 13 C , cuja impressão é dispensada
a requerimento elo Sr. Cardoso de Almeida. - Em 28 é o projecto enviado
ao Senado. - Em 22 de outubro o Senado e nvia á sancção.
Sanccionado pot• decreto n. 3.0:!3,
ele 27 de outubro de 1 \J15. (Publicado
a 30.)

28

14

!Autoriza a abr ir, pelo i\li- Em 29 de maio vaca imprimir. -Em
nistet'io da Fazenda, o 1 de junho é encerrada a ::!a discussão
ceeclito especial, de. . . • e a-pprovado. - Em -1 1 é encerrada a
180$050, para paga- 3" d iscussão . -Em 14 é appeovado . me nto a An tonio Gomes, Em :l 8 vae a imprimir· a l'Jdacção final
em virtude de sente nça n. j 4 r'\. . - Em 21 é approvada. j ud iciaria. (Da Commis- Em 22 o proj cc to é enviado ao Senado.
são ele Finanças . )
- Em 20 de agooto o Senado e nvia á
sa ncção.
San ccionaclo por decreto n. 2.983,
ele 25 de agosto ele 10 i 5. (Publicado
a 29.)

"

Syn opse

3
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29 maio

1 juuho

2

))

..:

l>l

~

ASSUMPTO

ANDAMENTO

"'
1!5 Manda vigorar do dia Em 29 de maio é julgado objecto de
1° do janeiro de :1916
deliberação e enviado á Commissão Esem deante o decreto pecial do Tarifas .
n. 2. 743, de 17 de de- Pende de parecer.
zem bro de 1897, que
mandou executar a nova
Tarifa, com as modificações que estabelece.
(Do 81·. Felisbello F1·eire.)

16 Proroga por mais dous Em 1 de junho é julgado objecto de
~ nnos o decreto n. 2.887,
deliber·ação e enviado á Com missão de
de 25 de novembro de Constrtuição e Justiça . - Em 20 do
1914, que permittru o julho vae a imprimir o parecer dessa
registro de nascimento, Com missão, n. ifl A, co m um substrsem multa. (Do Sr. Elias tutivo. -Em 23 é encerrada a i ' discussão. - Em 26 é approvado, ficando
Martins.)
o substitutivo para ser tomado em consideração por occasião da 2' discussão.
-Em 5 de agosto é encerrada a 2a discussão, depois de lida uma emenda
substitutiva do Sr. Elias Martins e de
fallarem os Srs. Pir·es de Carvalho e
aquelle Sr. Deputado, ficando adiada a
votação até ser dado parecer sobre essa
emenda. - Em :12, em virtude de preferencia requerida pelo Sr. Elias Martins, é approvada a sua emenda substitutiva, ficando prejudicados o projecto
e o substitutivo da Commissão de Constituição e Jusllça. -Em 19 vae a
imprimir a redacção para a 3• cliscussfw do substitutivo ao projecto, sob
o n. 1ii B. -Em 27 é encerrada a
3" discussão, depois de lidas algumas
emendas e de fal!at' o Sr. Octacilio
Camará, ficando adiada a votação até
que estas obtenham parecer. -Em 8
ele outubro vae a imprimir o parecer
ela Commissão de Constituição e Justiça n. 16 C. - Em 22 é approvado o
snbstitutivo da Commrssão de Justi ça,
segundo preferencia concedida a requerimento do Sr. Maximiano de Figueiredo, ficando prej udica.dos o projecto
primitivo, o ~ubslitutivo do Sr. Octacilio ele Camará e a emenda do Sr. Mauricio de Lacerda. - Em 23 vae a imprirrir a redacção final n. 16 D. Em 2!5 é approvada . -Em 26 é o projccto enviado ao Senado . - Em 12 de
novembro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.024,
ele 17 de novembro de 1915. (Publicado
a 19.)
17 Concede um anno de h- Em 3 de junho vae a imprimir. -Em
cença, sem vencimentos 15 de outubro é encerrada a discussão
e em prorogação, a Octa- unica. - Em 25 é approvado. - Em
vio Neves da Rocha, pra- 26 vae a im primir a redacção final

-

DATA

3ã-

ASSUMPTO

ticante de P classe da
Directoria Geral dos Col' r eios. (Da Commissão de
Petições e P oderes . )

ANDAMENTO

n. 17 A. - Em 28 é approvada. Em 29 é o projecto enviado ao Senado.
-Em 9 de dezembro o Senado envia i
sancçiio.
Sanccionado por decreto n. 3.0150,
de 15 ele dezembro ele 191ã. (Publicado
a 17.)

·18 Redacção para ;t 3' discus- Em 4 de junho vae a imprimir.
são do projecto n. 197, Pende <.le 3• diseussão.
ele 1914, que r egula o
provimento dos officios
ele justiça do Districto
Federal. (Da Commissão de Constituição e
Justiça.) (Vide proj ecto
n. -197, de 19i4.)
19 Autoriza a conceder seis En110 de junho vae a imprimir.- Em
mezes de licença, em 19 ele novembro é e ncel'rada a discussão
prorogação e sem o Ol'· unica, depois de licta uma emenda do
de nado, ao praticante Sr. 1\Iaximiano ele Figueiredo e outl'os,
ele 1' classe ela Aclmi- ficando adiada a votação até que a
nistração dos Correios emenda obtenha parecer. - Em 26 ele
elo Estado de S. Paulo, dezembro vae a impeimi ·o parecer da
Alexanclee de lvlello Ce- Com missão dG Finanças, n. 19 A, sobt•e
f'a t·. (Da Com missão de a emenda. - Em 30, na sessão noPct·ições e Poderes.)
cturna, é encerrada a discussão unica
deste paeecer.- Em 31, em virtude de
peeferencia requer ida pelo Sr. Simeão
Leal, ~ão approvados o projecto e a
emenda, bem como a reclacção final
n. -19 ·s, cuja impressão é dispensada
ain·Ja a requerimento do Sr . Simeão
Leal, sendo o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

()

))

H

,

20 Antoriza a abrir, pelo Mi- ll:IU 12 de junho vae a imprimir.- Em
nisterio da Viação, o 24 é encerrada a 2" discussão. - Em
credito especial de.... . 25 é approvado . -Em 3 ele julho é
13:9853025, para oc- encerrada a 3" discussão. -Em 6 é
cone e ao pagamento approvado. - Em 9 vae a imprimir a
de subvenção á Em- r edacçfto final n. 20 A. - Em 12 é
preza Fluvial Piau- approvada . - Em -13 é o projecto enhyense, pelas viagens viado ao Senado. - Em 23 ele agosto o
realizadas em -1\J12, e Senado envm á sancção .
revogaoclecl'eton.2.942, Sanccionado por decreto n. 2.98ã,
ele 6 de janeiro ele 1915. de 25 de agosto de :191 5. (Publicado
(Da Commissão ele Fi- a 21.)
nanças.)

:!0

))

21 Autoriza a a bril', pelo Mi- EIU ·12 de junho vae a imprimir. -Em
n isterio do Interior, o 15 é encerrada a 2" discussão. - Em
credito supplementar de 16 é approvado, com dispensa de inter848:700$, sendo : de...
sLicio a requerimento do ::ir. Juvenal
178:8003 á verba 5" e Lamartine. -Em 22 é e nce!'rada a
de 669:9003 á verba 7', 3" discussão e a.pprovaclo, bem como a
para pagcuncnto ds sub- rcclacç[tO nnal n. 21 A_, cuja impressão

-
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é dispensada ainda a r eq uerimento do
Sr . Juvena l Lama r ti ne. -Em 23 é o
Commissão etc Finanças. ) proj ecto enviado ao Senado. - Em 29
ele i u lho o Senado cn via á sancçàO.
Sanccionado por decreto n. 2.977 ,
de 6 do agosto de :19 15. (P ublicado a8.)

siclio aos membros elo
Congresso Nacional. (Da

l O juu ho

22 Autoriza a ab rir, pelo Mi- Em 12 ele junho vac a imprimir. - Em
nisterio da !Faze nda, v;; 5 de julho é ence rr ada a 2" discussão .
creditas ele 23:800$, es- - Em fi é approvado, com dispe nsa ele
pecial, e de 24: OOOS , interstício a requ erimento do Sr. i\lasupplemen tar, para pa- vignier. -Em 7 6 e nce tTada a 3' d is gamen los devidos aos cussão. - Em :l2 é app rovado, l1cm
ex-inspector es de Fa- como a r edacçfLO fit tal n . 22 ~'\..., cuj:1
zencla Carlos Vieira !lia- impressão é dispenqda a requ e rim ento
chaclo e José Bellens de do ~r. Juve nal La mart ine, ;endo o prn ·
Almeida. (Da Commissão jecto enviado ao Senado. -E m 20 de
de Finanças,)
a~·osto o Se 11 aclo e nvia á sancção .
Sancci onado por decreto n. 2 . 98~ ,
ele 25 ele agosto de :1.91:-i. ( Publivado a 29.)

1f

23 Esta b c Ieee a multa ele En1 H de j unho é ju lgado objecto ele
1:0008 para todos os deliberação e enviado á Comm issão ele
e tfeitos de direito qu e Constit uição e Ju sti ça . -Em 2 ele ou recahirá sobrecada loco· tnbro vão a imprimir o parecer , com
motiva que trafegar sem subsliLlltivo, ela Commissão ele Constio uso dos a pparelhos pro- tuição e Justiça e um substitutivo do
ventivos contra a propa- S'·· Gonçalves Maia.
gação de incendio. (Do Pende de l" di.sc u ssão .
S1·. Fausto Ferraz e ou-

))

tros. )

H

»

24 Autoriza a empreslar· ás Em 14 ele junho é julgado objecto de
sociedades coo peraLivas cl eliL•eracão e e nviado ás Commissõcs
de credito agricola, onde ele Agricultura e Inclust ria c de Fiestiverem organiz<tdas e n anças .
se fore m organizando, Pende de parecer es .
até 20 o/o das quantias
recolhidas ás caixas ecouomicas e dá outl"as pro·
videncias. (Dos Srs. Elias

Martins e Fausto Ferraz. )

16 . ))

25 ~{<l,nda instituir o premio Em Hí de junho é j ulgado objecto ele
ele 300: OOOS para ser uelibeeaçfto e e nvia do ás Com missões
entregue a quem rcsol- de Sauele Publica. e de Fi nan ças .
ver o problema ela lepra, Pende de pareceres.
etc., e dá outras providencias . (Do Sr. Fausto

Fe?Taz e out1·os.)

f6

))

26 A(Jtoriza a corBlruie duas Em 16 de junho é ju lgado objecto ele
e~ tt· ad a s carroça veis :
eleliber·açào c enviado ás Co m missões
uma, que part indo ela ele Obras Publicas e ele Fina nças. estação de Canoinhas,
Em 18 de dez embeo vfw a imp ri mir ,
na E tracla ele. Ferro de sob o n . 26 A, o parecer ela Commi~
S. Francisco ao lguass ú, são ele Obras Publicas, com um subslivá á villa ele Curityba- tu tivo, e o pal'eccr ela Commissão el e
nos , e outra, qne, par- Fi na nças, favot'<tvel ao substi tutivo e
t inelo desta villa, viL· á r ejeitan do o peoj ecto.
es tação do Caçador, na P ende d e 1 " disc u ssã o .
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Estrada de Feno São
Pau lo -Hio Gr ande , e dá
on tras providencia s. ( Dos

Srs. Lebon llegis e Eugenio Müller.)

1G junho

27 Autoriza a conced e1· a ~Ia- .E u1 17 ele juiii1o vae a imprimir . - Em
noel Fcrreil'a de Meclei- 30 de outubro é e ncer 1·acla a discussão
ros, mucacl or da 5" diunic.t e a pprovad o . - Em 3 de nove mvisão da Est ra da ele bro vae a imprimir a r edacção fin al
Fe iTO Ce ntr·a l elo l3I·a zil, n. 27 .t-\ ... - Em 4 é approvada . - Em
seismezescle licença ,com
5 é o proj ecto e n viado ao Senado. dous te rços da d ia ria.
Em G de dezembr o o Se nado en via á
(Da Commissão de Peti- sa ncçüo.
ções e Po cleres. )
Sancc ionado por decre to n. 3.0~:;,
_de 9 de deze mbro de 19 15 . (Publicado
a H. )

17

))

28 Autoriza a conceder ao Dr. Em 17 de j un ho vae a imprimit·. - Em
Abilio Augusto elo Ama- 28 é e ncerrada a d isc ussão un ica, dBral um a nn o de licença, pois de ser lid o um req uerim e nto do
co m o OI'cle nado. (Da Sr. João Beni cio ped indo se r o uCommú são de P etiçõ~s e viela a Co mmissão de Finanças e de
Pode1·e$.)
fallar o Sr. Pires de Carvalho qu e
tam be m apr·esenla um r eq uerim e nto
pediudo qu e fosse m ouvidas, sem pt·ejuizo da d isc ussão, as Co mrnissões de
rin anças e de Constituição e Justiça . Em 1 ele julho é rej e itado o req uerime nto do Sr. Pires ele Carvalho e app t'O·
va do o do Sr. Joitü Beni cio, pedindo
se r ou vid a. a Co mm issão de Fin an ças, fi ca11do adiada a votação. Em i 7 vae a im prim ir o parece t' dessa
Commissão, n. 28 A, com um a e menda.
- Em 4 de agosto é approvado, após
declaraçfto do Sr. Pr\Jsldente da Camaro de não poder ser vo tada a e mend a
que, por in adve t'tencia e quando não
e l'a m <t is orporLun o, fô ra apresentada
pcl<t Comm issão de Fin<tn ças . - Em
6 vae a im peimit• <1 reclacção final,
n. 28 B . - Em 9 é appt'o vada. - Em
10 é o pt·oj"clo e nvi ado ao Senad o . Em 2,;, de setembro o Se nado e nvia á
Séli iCÇãO.
Sanccion.ado por cleci·eto n. 2 997,
ele 29 de se tembro de 1'J l tí . ( Publieaclo
a .2 ele oulttbTo. )

15

))

29 Rcclacção fin al do projec to En1 i 8 de junho vae a imprimir. -Em
n. 609 , de 1\l1 2, que
2i é app 1·ovado . -Em 22 o pt·oj ec to
autoriza a da t· quita ção é e nvia do ao Sena do. - Em 3 1 ele j aa Val erio Corrêa Ne tto , ne iro de i ~ :1 6 o Su11 <tdo e nvia it san cçiJ.o,
corn o fiado!' elo ex -col'
lector Antonio Be nto PcI'e ii'a Salgado. (D a Com-

missão

de

Finanças . )

(Vide pt·oj ec to n. G09 ,1
de 1912 .)
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30 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em 19 de junho vac a imprimir. - Em
nisterio da Marinha, um 23 é encenada a 2• discussão e approC!'edito supplementar de vado, com dispensa de interstício, a
144:4288917 para paga- requerimento do Sr. L•loriano de Britto .
mento, uo eorrente exer- - Em 24 é encerrada a 3" discussão.
cicio, de vencimentos -Em 25 é approvado. -Em :l de
devidos aos officiaes re- julho é approvada a redacção final
formados que dese mpe- n. 30 A, cuja impressão é dispensada
nharem commissões de a requerimento do Sr. Raphael Cabeda,
officiaes da activa. (Da sendo o projecto enviado ao Senado.Commissão de Finanças.) Em 30 o Senado envia á. sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.976,
de 4 de agosto de 1915. (Publteado a 6.)
3i Autoriza a abrir pelo Mi- Em 23 de junho vae a imprimir. nisterio da Agricultura Em 28 é encerrada a 2• discussão depois

o credito especial de

de lida uma emenda do Sr . .fustiniano
de Serpa, substituindo por outro o
gamento devido aos art. 1° do projecto. -Em i de julho
Srs. Manoel Rodrigues são approvados a emenda do Sl'. JustiPeixoto, Enéas Ferraz, niano de Serpa e o ut. 2° do projectd.
Bernardo Teixeira de Em 3 vae a imprimir a redacção para
Carvalho e Mauricio a 3• discussão, n. 31 A . - Em 9 é
Limpo de Abl'eu. ( Da encerrada a 3" discussão . -Em 12 é
Commissão de Finanças. ) approvado. - Em 15 vae a imprimit· a
redacção final n. 31 B. -Em i9 é
approvada. - Em 22 é o prPjecto enviado ao Senado. -Em 20 de agosto
o Senado envia á. sancção.
Sancciona do por decreto n. 2. 984,
de 25 de agosto de 1915. ( Publicado
a 28.)
42:742$397 par a pa-

23

))

32 Autoriza a despender a Em 23 de junho é julgado objecto de denecessaria vel'ba para liberação e enviado á Commissão de Fipagamento, no exercicio nanças.- Em 27 de outubro a Commiscorrente, dos 520 traba- são de Finanças, dando parecer ao prolhadores das Capatazias jecto ns. H, de 1915, olferece um substtda Alfandega, dispensa- tutivo tanto a este como aos de ns . 1i e
dos por falta de verba 178, parecer que vae a imp,·imir sob o
no orçamento vigente. n. H B. - Em 4 de dezembro vae a
(Do Sr. Vicente Pira- imprimir, sob o n. H C, o parecer da
gibe.)
Commissão de Finanças, tambem referente a este projecto, com uma subemenda da mesma Commissão . - Em
10 são appro vados o substitutivo , ua
emenda do Sr. Flavio da Silveira e sub emenda da Commissão de Finançns ,
ficando prejudicados os projectos de
ns . 1i e 178 e o deste numero . (Vide
andamento do projecto n. H D, de
i9i5.) Prejudicado.

23

))

33 Aut.oriz~ a abrir! pelo Mi-Em. 24 de junho vae a imprimir, com
mstel'lo da Vtação, os as declarações de voto dos Srs. Carlos
ceeditos extraot•dinarios Peixoto Filho e AlbP.rto lvlaranil :lo. que forem necessarios, Em 26 entra em 2• discussão e fa lla o
até a importancia de Se . Pires de Carvalho que apresent a
5 000: OO JS , para appli- uma emenda, determinando entre as
car em obras na zona obras a executar a estrad" de Quimadas
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a Jlfonte Santo e supprimindo o art. 2°
do projecto. - Em 28 é encerrada a
2• discussão, depois de fallarem os
Ses. Justiniano de Serpa e Piees de
Carvalho. São ainda apresentadas duas
emendas: uma do Sr. Augusto Amaral
e outras estendendo ao Estado de Pernambuco as obras a que se refere o
projecto, e outi'a do Sr. Aristarcho
Lopes e outi'OS, supprimindo o art. 2".
O Sr. Pires de Carvalho apresenta um
requerimento para, sem p rej uizo da
discussão, ser ouvida a Commissão de
Finanças sobre essas emendas. - Em
i de j ulllo é approvado com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. Justiniano de Serpa, sendo rejeitados o
requeriment'l do Sr. Pires de Carvalho
e a primeira parte da emenda deste.
É retirada a emenda do Sr. Augusto
Amaral e outros e ficam prejudieadas a
segunda parte da do SI'. Pires de Carvalho e a do Sr. Aristarcho Lopes e
outros. - Em 5 é encerrada a 3" discussão. -Em 6 é approvado, bem como
a redacção final n. 33 A, cuja impressão é dispensada a requerimento
do Sr. Justiniano de Serpa, sendo o
projecto enviado ao Senado. -Em 12
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2. 974,
de i!í de julho de 1914. (Publicado
a 21.)
34 Substitue por outra a ta- Em 25 de junho é julgado objecto de
bella a que se refere o delibei·ação e enviado á. Commissão de
n. 31 do art. 1° da lei Finanças.
n. 2.919, de 31 de de- Pende de parecer.
zembro de i 914. ( Do
Sr. Octacilio Cama?· á e
outros ).
do nordeste assolada
pela secca. ( Da . Commissão de Finanças.)

25 junho

35

»

Approva com algumas ai- Em 28 ele junho vae a imprimir, com o

ter ações o capitulo VI voto em separado elo Sr. Felisbello
do titulo II do decreto Freire.
n. 9. 831, de 23 de ou- Pende de 2• discussão.
tubro ele 1912. (Da
Cornmissão de Constitu·ição e Justiça. )
36 Autoriza a abrir, pelo i\Ii- Em 2 de julho vae a imprimir. -Em
nisterio da Fazenda, o 20 é encerrada a · 2• discussão. - Em
credito e s p e c i a l ele 24 é approvado. - Em 9 de agosto é
13:9768340 para paga- encerrada a 3• discuss[Lo. - Em ·J2 é
mento a Heis Oliveiea appeovado - Em 13 vae a impi·imie a
& Comp., em virtude
redacção final n. 36 A. - Em 14 é
de sentença jucliciaria. approvada. -Em 16 é o projecto en( Da Cornrnissão de Fi- viado ao Senado. -Em 15 ele outubro
nanças. )
o Senado envia a sancção.
Sanccionado por decreto n. 3. 008,
de 22 de outubro de 1\H 5. ( Publicado
a 26.)
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37 Approva o Codigo do Pr o- Em 2 de julho vae a impnmH' . -Em
cesso Crim inal de D1 stri- 24 de agosto entea em 2" discussão e
cto Fedeeal , mandado são lid as vari as emend "s da Commissão
elabo rar pelo Sr. Mi nis- de Constituição e Ju stiça e do SI' . Nitro da Jus tiça e a que caoor Nascim ento. Em virtude de um
se r efere o decreto exe- . r eq uerimen to do :::l r . Oct acilio de Cacutivo n. 8.259, ele 29 mará , é ad iada a 2".disc ussão por cinco
de setembro ele 19 10 . dias, a fim de serem pu bli cadas as
(Da Commissão de Con- emendas no Diario do Cong1·esso em
stituição e Justiça . )
av ulsos, de rr.odo a poderem os Srs.
Deputados f'a zer o seu exa me em face
elo primitivo projecto .
P e n de d e 2• dis cussão.

38 Approva o Codigo elo Pro- E1n 2 ele ju lho vae a imprimir.
cesso Civil e Commer - Pende d e 2 " dis cussão .
cial do Districto Federal,
mandado elabO J'ar pelo
Sr. Min istro da J us tiça
e a que se refere a lei
n . 1. 338, de 9 de j aneiro de 1905. (Da Commissão ele Cons tituição e
Justiça . )
39 Determina que o Governo E m 6 ele julho 6 j ulgado obj ecto de dereserve nas ·repartições liberação e enviado á Com missão ele
p ublicas, officin as e fa- Constitu ição c J u·tir;a .
bricas elo Estado um Pend e de p arec er.
quinto das vagas que se
derem. ( Do 8r. il1ctrio
Hermes e outros. )
40 J\'laocla que os Min istcrios E m 6 ele j ulho é j ulgado oLj ecto ele deela Marin ha e ela Gue r ra li beração e enviado ás Commissões de
se desfaçam de todo o Mari nha e Guerr a e ele Finanr;as .
material inutil que pos- P e nd e de pare ceres.
suam e que o producto
obtido seja empregado
na compra ele material
moderno, ou nas consteucçócs, por falta de
verba . ( Do 81·. illa1·io
Jlermes e outros. )

2

))

6

))

~· :1.

l\.hnda subvencionar com E :rn. 6 de julho é j ulgado obj ecto de dea quan tia a n n n a l de liberação e enviado á Commissão de
50:0003 a emprcza que Finanças .
se ol'gan iza!' para a na- Pen d e de p arecer.
vcgação dos rios Cuyabá
c Par<Lguay, segundo
condições que estabelece . ( Do 81'. Pe1·eim
Leite. )

42 Autoriza a abrir, pelo 1\Ii- E m 7 ele julho vae a imprimir . - Em
n isterio da Viação, o 15 é encerrada a 2• discussão, depois ele
credito e s p c c i a l de fa llar o Sr . Ba r·bosa Lima. - Ern 20 é
8 : 652Sn1 pa ra paganp provael o, co m d ispensa ele interst ício
monto a ~l a noel San- a requerim ento do Sr. Ferreira Braga .
t erre Guim ar ães, ad m\- - Em 22 é encerrada a 3• qiscussão.
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nistra.dor dos Correios - Em 26 é approvado . - Em 27 vae a
de Goyaz, addido á Di- imprimir a r ed acção final n. 42 A. rectoria Geral elos Cor- Em 28 é approvada. - Em 29 é o pror eios. ( Da Commissão jecto enviado ao Senado.
de Finanças.)
Sanccionado por decreto n. 3.002,
de 6 de outubro de 1915. (Pttblicaclo a 8. )
7 julho

43

Autoriza a conceder seis Em 9 ele julho vae a imprimir·.- Em 20
mez e~ de licença, com
ele novembro é encerrada a discussão
dois terços da diaria, a unica.- Em 30 é approvado. - Em 1
Antenor Nunes de Sá, de dezembro É. approvacla a r ed acção
operaria ajudante de 2• final n. 43 A, cuja impressão é dispenclasse ela 4" divisão ela ~acla a requ erimento do Sr. Costa RiEstrada de Ferro Cen- beiro, sendo o proj ecto enviado ao
tral do Bt·asil. (Da Com- Senado.- Em 28 o Senado enYia i
missão ele Petições e Po- sa ncção.
deres.)
Sanccionado por decreto n. 3. OS ti,
de 5 de janeiro de 1916. (Pub licado a 7.)

7

>>

41~

Concede um anno de li- Em 9 de julho vae a imprimir .-Em 15
cença, com o ordenado é encerrada a discussão unica.-Em 20
e em prorogaçfw, a Ma- é approvado . -l':m 22 vae a imprimir a
noel Henrique ele Sá Fi- redacção final n. ~4 _.<\.., - Em 24 é
lho, thesoureiropagador approvada.- Em 26 é o proj ec to onda Delegacia Ftscal da viado ao Senado.- Em 30 de agosto o
Parahyba. (Da Commis- Senado envia á sancção .
são ele Petições e Po- Sanccio:naclo por decreto n. 2. 989 ,
cle1·es.)
de 15 de setembro de 19 l 5. ( l'1tblicaclo
·
a 23. )

7

>>

45

AutorizaaconcederaJoa-Em9 de julho vaea impt·imir.-Em
quim José Rodrigues um 16 é encerrada a discussão unica.·- Em
anno de licença, com 20 é approvado.- l':m 22 vae a impridous t erços da respe- mir a redacção final n. 45 . A _. - Em
ctiva dial'ia, em proro- 24 é approvada.- Em 26 é o projecto
gação. (Da Commissão enviado ao Senado.- Em 30 de agosto
ele Petições e Poderes . ) o Senado envia á sancção.
Sanccionado por d~creto n. 2. 990,
de 8 de ~etembro de 1915. (Publicado
a 17 .)

7

>>

46

Concede seis mezcs de li- Em 9 de julho vae a imprimir.- Em
cença, com dous terços 2'~ de novembro é encerrada a disda diaria e em proroga- cussão unica.- Em 30, em virtude ele
çfw, a Euclides Moreira preferen cia requerida pelo Sr. Cos ta
Gomes, official operaria Rego, é approvado.-Em 1 de dazemb t·o
da '•• divisão ela Estrada é approvada a redacção final n. 46 .A,
de Ferro Central doBra- cuja impressão é dispensada a req uesil. (Da Com.missão ele rtmento elo St·. Costa Ribeiro, sendo o
Petições e Poderes.)
projecto enviado ao Senado.- l':m janeiro de 1916 o Senado envia á sancção .
Sanccionaclo poe decreto n. 3. 086,
de 5 de j aneiro de 1916. (Pt1blicaclo a 1. )

8 »

47

Redacção final do projecto Em 9 de julho vae a imprimir.- Em 12
n. 158, de ·1914, que au- é approvada.- Em 13 é o proj ecto entoriza a conceder seis viado ao Senad o .- Em26 de uovernbt·o
mezes de licen ça , com o Senado envia á sancção.
metade do ordenado, a Sanccionado por decreto n. 3.040,
D. LybiadeMello eSouza de i de dezembro de 1915. (Publicaclo
Guimarães, agente do ·a 3.)
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Correio da agencia do
Meyer. (Da Commissão
de Petições e Poderes. )
(Vide projecto n. 158, de
1914,,)
7 julho

48

Manda contar a antigui- E:m. 9 de julho é julgado objecto de deliclade dos postos a que fo- beração e euviado á Com missão de Maram promovidos da data rinha e fTuel'ra.- Em 21 de setembro
em que prestaram servi- vae a imprimi!' o parecee desta cornmisços reconhecidos como são n. 48 A.
acto> de bravura, aos Pende ele 1 " discussão.
offioiaes promovidos em
15 de novembro de 1897;
e dá outras providencias. (Do Sr. Pereira
Leite.)

12

))

49

Manda transferir do Minis- Em 12 do julho é julgado objecto de
terio da Guerra para o deliberação c enviado as Com missões de
da Viação a repartição i\Ia!'inha ·e Guerra e de Finanças.
da Carta Geral da Re- Pende de pareceres.
publica e da outras providencias. (D o Sr. Ma?'io He1·mes . )

12

))

50

Manda transferir para o Em 12 de julho é julgado obejecto de
Ministerio da Fazenda deliberação e enviado á Commissão de
as classes inactivas dos Finanças.
diversos 1\Iinisterios. (Do Pende de parecer.
Sr. Ma1·io Hermes.)

12

))

51

Manda transferir do Minis- E:m. 12 de julho é julgado objecto de
terio da Guerra para o deliberação e en viado ás Commissões de
da Justiça os estabeleci- Marinha e Guerra e de Finanças.
mentos de ensino peima- Pende de pareceres .
rio e secundaria, continuando com a organização actual os Collegíos
Militares desta capital,
de Porto Alegre e de
Barbacena. (Do Sr. Mario IIermes.)

10

))

52

Fixa as forças de terra J3J:m. 15 de julho vae a imprimir.- Em
para o exercício de 1916. 19 entra em 2• discussão e falla.m
(Da Cornmissão de ilfa?'i- os Srs. Vicente Pil'agi be e Barbosa
nha e Guerm.)
Li ma.- Em 20 é encerl'ada, depois de
fallar·em os Srs. Macedo Soare~ e Augusto do Amaral.- i!:m 24 é app rovado,
com dispensa de interstício a requerimento do Sr. Augusto d" AmaraL-Em
26 entra em 3• discussão e faliam os
Srs . Souza e Silva e Ephigenio d<:J Salles ,
sendo-lhe of!'e recidas varias emendas . Em 27 é cnccl'!'ada a 3• discussão, depois ele fallarem os Sr·s . AHredo de
Maya e Bar·bosa Lima, ficando adiada a
votação até que as eme ndas obtenham
parece!'.- Em O de agosto vae a imprimir o parecer da Commiso;ão de Marinha e Guerra sobre as emendas,
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n. 52 A . - Em 19 são approvados o
projecto e as emendas n . 4, substituindo no art. 4° as duas ultima; palavras "armas montadas» pelas "demais
armas», e n. 5, dispondo sobre os engajamentos e reengajamentos das praças que concluírem seu pr-imeiro tempo
ele serviço na vigencia desta lei.- Em
21 vae a imprimü• a. reclacção final ,
n. 52 13.- Em 23 é approvada.- Em
24 é o projecto env1ado ao Senado. Em 19 ue novembro o Senado devolve-o
com emendas.- Em 15 de dezembro
vae a imprimir o parecer da Commissão
de Marinha e Guerra sobre as emendas,
n. 52 C, com os votos vencidos dos
Srs . Lebon Regis e Camillo de Hollanda.
- Em 18 é encerrada a discussão
unica das emendas. - Em virtude de
preferencia requel'ida pelo Sr. Augusto
Amaral, é approvada a de n . 2, accrescentando um pal'agapho ao al't. 6°,
sendo rejeitadas as de ns . 1, 3 e 4.
O projecto e as emendas sào devolvidos
ao Senado . - Em 28 o Senado cqmmunica havel' mantido, por dous tel'ços,
as emenas ns. 1, 2 e 3 e devolve os documentos l'elativos ao assumpto.- Em
29, na sessão nocturna, vae a impt•im ir
o pal'ecer da Commissão de Marinha e
Guerra n. 52 D, sobl'e essas ~.:mendas.
- Em virtude ele urgencia requel'ida
pelo Sr. Octavio Mangabeil'a, entram
as emendas em discussão, sendo approvada a de n. 1 e rejeitadas, por una·
nimielacle, as ele ns. 2 e 3 . -- Em 30,
na sessào nocturna, é approvada a l'eclacção final n. 52 E, cuja impre"são é dispensada a requer-ime nto do
Sr . Costa Ribeiro. - Em 31 é enviado
á sancção.
Sanccionado por decreto n . 3.088,
de 5 de janeiro de 1916. (Publicado a 8.)
t3 julho

53

Auto riza a abrir, pelo Mi- E1n 15 de julho vae a imprimir.nisterio da Fazenda, o Em 18 de setembro é encerrada a 2a
credito especial de l'éis discussào.- Em 28 é approvado.- Em
91 :2258220, ouro, para 15 de outubro é encerrada a 3• dispagamento de diversas cussão.- Em 25 é approvado.- Em
contas de fomecimentos 26 vae a imp t·imir a reclacçao fina l
ele no tas. (Da Commissão n. 53 A . - Em 28 é approvacla.- Em
ae Finanças . )
29 é o projecto enviado ao Senado.Em 24 de novembro e o Senado envia
á sancção.
Sanccionado por decr eto n. 3. 035,
de 1 de de<em b1·o ele i 915 . (Publicado
a 4.)

54

Emenda do Senado ao pro- E m 15 àe julho vae a impri mit• o pat·ejecto n. 218, ele de 19i4, . cer ela Comm issão de F1na nças, favoda- Cam ara, que abre, rn.vel á emenda.- Em 18 de setembro

,

j
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pelo Mini s te r i o da
é encerrada a d iscussão uni ca . - Em
Guerra, o cr ed ito de 28 é approvada . - Em 19 de outubro
6: G31íSH 6, snpplen:: r n- vae a impi'imii' a redacc;ão fina l
ta r
veeba 3" - Su - n. 54 A __ . - Em 20 é app rovada , sen do
p remo Tr;bun a l 1\filitar enviado i sancção.
-do art. 20 ela lei n. Sancciona clo po" decre to n. :3. 014·,
2. 842, de janeiro de d e 27 el e outubi·o d ~ l <J l :J . (l'nb licado
19H. (D a Com.misscioclc a 30. )
Jiinanças . ) (Vide pro_j e-clo n. 2-1 8, ele 19-14. )

a

13 julho

55

Emenda do Senado ao pro- Em 15 d e julho vae ~t imprimll' o pare-j ecto n. 202, de 1914, da ce r da Commissão ele Finan ças, favoCamara, que abre ao
rav el
emenda.- Ern ~ .I e agrsto
Minist erio da Viação o é encel'I'ada a discus-fto unica . - Em
credito de 97:0008, sup11 é approvada.- Em 12 vae a impl'iple menta r á consigna -mira r edacção final n. G5 A.- Em
çrw -- Distr icto rauiotef3 é appmvacla.- 1\m -14 a resolução
legi·aphico do Amazonas legislativa é e11viada á S<tncção.
- do art. 64 da le i Sanccionado po 1.' decrete· n 2.979,
orçame nlaJ'ia. (DaCom.de ·18 d e agosto de l 9 l !í. (Pltblicacla

a

misscio

de Finanças. )

(Vid e proj ecto n. 202,
d e :!9-14. )

a 20 . )

i3

))

tG

Emenda do Sen a do ao pro- E1n B ele julho vae a impl'imit' o pa jet:to n. 2{7, de ·1914, da
!'ecer da Commissrw de Fi11anças, favo Camara, que autoriza a
ravel it em end a . - Em 13 de setembro
abertura, pelo Ministerio
é ence rrada a d iscussão unica.- Em
daJu>tiça e Negocias In- 28 é approvada.- Em ·1 de out nbeo vae
terio1·es, do credito de a imprimir a r edacção final n. G6 A.
80$, supplemcntar á - Em 4 é approvada, se11do a r csulu verba 15" do art. 2° da
ção legtslativa env iada á sancção.
lei orçamentaria
em Sa:ncc i onadopot·decl'e to 11 . 3 .00\-,
vigor (Reformados da
de 13 de outnbeo de 1915. (Publicado
Brigada Policial) . (Da a. -15.)
Commissão ele Fi nan ç a ~ .)
(Vid e prejecto n. 217, d e
1914 . )

13

))

:í7

Autor iza a abrir, pelo l\'li- E:rn 15 el e julho vae a imprimit'.- E!ll
nis terio d<1 Uuerra o ct·e- :!7 é encerrada a 2" discussão, d epois
dito especial de 3: 7 0 ~ S
d e fallare m os Srs. Si mões Lopes c
para pagamento
d os Evaristo do Ama1·al.- Em 20 é ap provencim entos que com vado.- Em 22 ele agosto é ence rl'acla
pe Lem ao mestre de 1• a 3" discussfto.- Em 24 é appeovaclo.
cla>se da Fabri ca de Pol- - Em 25 va c a imp1·imir a I'edacção
va ra sem Fuma ça . (Da final n. 57 A . - Ero 27 é ap JWOI·acla,
Commissão ele Finanças. ) sendo o peojecto e nvi ado ao Sen ado . Em 4 de nov e mbro o Senado e nvia á
sancção.
Sanccionado por decr eto n . 3 . 022,
do 10 de n ovembt'O de 1 9-!!í. (Pubticaclo
a 13 . )

:!3

))

58

Au tori za a au!'ir, pl!lO i\li- E:rn -15 de julho vae a imprimir.- Em
nisterio da Fazenda, o 31 é encerrada a 2• discussão , dep ois
ctwl ito especial de r eis d n fa ll a r om ns Srs. Faria So uto e .-\1 6428710, pa t•a p:tga meu- fi·edo de illaya.- Em 4 de agos to é
tos ele Yidos a Fe<l ncisco
appt·ovado.- Em 8 d e sete mbro é erlMeiea, !l a importanc1a cee ra da a 3" discussão depois de l ida
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uma emenda do Sr. Agapito Per eira,
ficando adiada a votação até ser· dado
o respectivo parecer .- Em 6 de outubro vae a irnpeimir o parecer da
Commissio de Finan ças, n. 58 A,
sobre a e menda. - Em i~ é encerrada
I
a discussão nnica deste pat·ecet·.- Em
2ti são appro vados a emenda e o proI j ecto .- Em 27 vae a imprimir a. redacçã.o final n. 58 B . - Em 28 6
approvada.- Em 29 é o proj ecto e nviado ao Senado. - Em 24 ele novembro u Senado envia á sancção,

de 472$9-10, e a D. Bernardina da Costa Marqu es, na de 1608800.
(Da C.ommissão ele h nanças.)
I
I

I

l

•

s~e~c~i~e~e~1~r~ pelo~· f~f~~t(t~b1ic01J~
a

Lj, )

5'J

Manda adapta r regras :Ji;n1 -15 de julho é euviado á Commissão
para a cü·culação mter· l de Constitu ição e Justiça.
nacioual e interes tadual Pende de parecer.
dos automoveis, confor- 1
me o convenio de H de
outubro de 19H; e dá.
oulras providendas. (Do
Se,,aclo.}

1 \)

))

GO

Crêa m" is um Ioga r de ofli- E•n -1\J de julho 6 julgado objecto de
cial ele j ustiça em cada deliberação e enviado ás Comm issões
uma das secções dosEs- de Constituição e Ju stiça e ele Fitados que indica e 110 nanças.
Territorio do Acre. (D o Pende de pareceres.
81'. Elias .IJ •J.1'lins e
outros . )

-16

))

61

Alte ra o modo de ser· esc ri- Eu1 -19 ele julho 6 j ulgaclo objccto ele
pturacla c p 1ga a eles- deliberação e enviado á Commi são de
peza denominada de Finanças.
«exercícios findos» e dá Pende ele parecer.
outras pr·ovidencias. (Do
Sr . Netto C'Lmpello. )

16

))

62

l i anela apprcvar a ref01 ma Em 20 de julho vae a imprimir·-:- Em
do enSJll ü s . cun rJario e 27 entra em 2" discussão, recebe va~ up er· 01·, constante du
c1.- cret0 n. H. 5o O ele 18
de ma rço de 'l JtG, coru
as alwraç.üe~ que estabelece. (Da Commisscio
ele lnst1'ucçcio P·uúlica. )

rias emendas e faliam os Srs. Jero·
nymo 1\lonteü·o e José l3onif"acio. O
Sr. Augusto de Freitas apreseuta um
requerimento no sentido de serem
enviadas essas e mendas á. Commissão
de Instrucção Publica, sem preju izo da
discussiio - Em 28, continuando a 2"
discussão, são ainda offerecidas varias
eme ndas c faliam os Sr·s. Costa Hego
e Feneira Braga. - Em 29 são aprese ntadas ainda varias e mendas e faliam
os Srs . 13arbosa Rodr igues, Elias Martins, Vicente Piragibe e Passos de
i\liea nd a.- Em 30 é encerrada a 2"
discussão, depois de lidas novas emendas, ficando ad lada a votação até que
essas emendas obtenham parecer da
Commissão ele Instrncç.ão Publica e tam-
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bem da de Finanças aquellas que augmentam des peza. - Em 31
é approvado o requerimento do Sr. Augusto de Freitas.- Em
19 ele agosto vão a imprimir, sob o n. 62 A, os pareceres das
Commissões de Inst!'ucção e Finanças sobre as emendas .- Em
28 e ntra em discussão unica o parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas que augmentam despeza (ns. 2, 7G,
77, 78, 100, H2, 122 e 124) e faliam os Srs. Palmetra Ripper,
Augusto de Freitas e Octacilio Camará.- Em 30 é encerrada a
discuss'lo unica desse parecer, depois de faUar o St·. Palmeira
Rippe!'.- Em 31, em vil' tude de preferencia requerida pelo
Sr . Augusto de Freitas, é approvado o projecto, com as modificações propostas pela comm issão ao seu art. i•, e bem assim
as emendas ns. 3, supprimindo o art. 6• e §§ 5, do Sr. Josino
de Araujo, substituindo por outra a disposiçào da lettra a do
art. 14, sob a condição de ser a sua r edacção modificada em 3"
discussão; e 6, do Sr. Canclido Motta, mandando accrescentar
na lettra cl do art. i4, in fine, as palavras e odontologia.
FICa pl'ejudicada a emenda substitutiva n. i, do Sr . Flavio da
Silveira, são retiradas as ns. 2 e 7 e rejeitadas as ns . 4 e 8 .
Enviam declaração de voto á Mesa os Srs. Evaristo do Amaral e
Vespucio de Abreu.- Em 3 de setembro, posta em votação a
emenda n. 9, mandando supprimir o art. 24 do proj ecto, faliam
o> Srs. Souza e Silva, Alvaro Baptista, Vicente Piragibe, Vespuclo de Abreu, Almeida Fagundes, Maciel Juni or, João Mangabeira , Joaquim Pires, Joaquim Osorio, Ferreira Braga, Passos
de Miranda, Bueno de Andrada, José Bonifacio e Augusto de
Frei tas.- Em 6 é r e tirada a emenda n. 9, depois de falia rem
os Srs. Alvaro Baptista, Octacilio Camará e Augusto de Freitas,
e rejeitada a 9 A, ambas relativas á, suppl'essão do art. 24 .
Sobm essas duas emendas, enviam á. !\'l esa declat'a.ção de voto
os Srs. Flavio da Silveira, João Benicio e Joaquim Pires. São
igualmente rejeitadas as de ns. 10 a 13.- Em 22 são reje itadas as de ns. 14 e 15 .- Em 23 é approvada a de n. 16, do
Sr. João Pernetta e outros, relativa. aos institutos de ensino su ·
perior que funccionarem nas capitaes dos Estados.- Em 24 são
approvadas as de ns. 20, do Sr. Antheru Botelho e outros, substituindo a di~posição do art. 27 do projecto por uma outra,
relativa á quota de fiscalização das Escolas de Pharmacia, etc.;
24, elo Sr . José Bonifacio, suppeimindo palavras no aet . 27; e
25, do Sr. Gervasio Fioravante, accrescen tando ao art. 20
palavras dispondo sobre a substituição dos directores de facu ldades e professores eleitos, dada a impossibilidade de seu comparecimento ás sessões do conselho.- Em 25 são a ppeovados o
sub>titutivo da Commissão a de n . 41, r elativamente ao art. 58,
mandando que o director convide um professor cathedratico ou
o livre docente que leccionar a. materia da cadeira vaga; e as
emendas n. 42, do Sr. João Pemetta., s u pprimindo a parte
final do art. 64: segunda parte da de n. lt7, do St·. Gervasio
Fioravante, suppl"imindo o paragrapho unico do art. 77; 49 do
Sr. Jeronymo i\lootciro, dando nova redacção ~L lettra a do
art. 78; 54, do Sr. Gervasio Fiot'a.vanti, supprim indo palavras
ao at't. 81 ; 133, do mesmo, supprimindo a palavra jamais do
art . 89; 64, do mesmo, suppt•imindo as palavr·as ele litteratum
do mesmo at't. 89; 65, do mesmo, supprimindo o art. 91 ; 68,
do SI'. José Bonifacio, accrescentando ao ar t. 97, depo is de
Coliegio Peclt'O II, as palavms «e nos institutos a elle eq uipar ados»; substitutivo da commissão a de n. 76, relativamente
ao tempo de serviço paea a jubilação ; 77, do Se . Vicente Piragibe, passando o art. 144 para as disposiçOes tl'ansitorias,
accrescentando-se uma disposição que manteuha para os professores, nomeados anteriormente á lei n. 2. 924, as disposições
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a que estavam sujeitas por occasião da promulgação dessa lei;

81, do Sr. Costa Ribeiro, com modificações da Com missão,
accrescentando ao art. 152 uma clisposiçã.o que obl'igue os

alumnos actualmente matriculados nos institutos officiaes de
ensino supet·ior a elle equiparados etc., para serem admittidos
ao curso de outros institutos superiores, sómente ao exame vestibular de que trata o art. 77, lettt·a r:; 82 c 83, do Sr. Gervasio Fioravante, supprimindo e substituindo palavras do
art. i59; 85, do r. Vicente Piragibe, substituindo os arts. 166
e 167 por um outro; 87, do mesmo, accrescentando ao paragrapho unico do art. 167 uma. clisnosição mandando ministrar
aos alumnos, durante o cinco annos do curso gymnasial, instrucção milita.t· obrigatoria ; 89, do r. Jeronymo Monteiro,
accrescentando ao art. 168. depois de Pedro II, as palavras
e nos equiparados ; 92, do Sr. Vicente Piragibe, accrescenta ndo a. o a.rt. 173 as pala vr as e um de psychologia, logica e historia philosophiw ; 101, do Sr . José Bonifa.cio, mandando dizer-se no n . 8 do art. 192 Therapeutica clinica e experimental
e m·te de formular; 104, do .Sr . Ferreira Braga, mandando
dizer-se, no art. 197, geometria algebrica, algebra superior,
geometria clifferencial e integral, na 1n cadeira; e 109, do
Sr. Barbosa Lima, tornando obrigatorio o ensino da Jingua bt·asileira em todas as escolas, quaesquer que ella sejam, nacionaes ou estrangeiras, subvencionadas ou não, etc.- Em 27
são approvadas as de ns. f 13, dos Srs. Christiano Brazil e
outros, destacada, reconhecendo officialmcntc os diplomas conferidos pelo Insti tuto Electt·o-Technico e Mecanico de Itajubá; a
primeira parte da de n. H 5. do Sr. Ferreira Braga, determinando que a nomeação dos professores de trabalhos da Escola
Polytechnica. se faça. por dect·oto do Governo; H 8, do Sr. Bueno
de Andrada; com o a.dditivo da commissão, facultando a matricula. nas escolas superiores aos candidatos ja approvados nas
ma terias exigidas para o primeiro anno do respectivo curso;
119, do Sr. Ferreira Braga e outros, determinando que os professores extraordinarils, nomeados antes da reorganização do
ensino de 1915, consm·vem dtreitos de accesso nas respectivas
secções; 120, do Sr. Augusto Amaral, determinando que, nos
actos escolares em que tomarem parte professores cathedraticos,
substitutos, etc., seja. ob ervada na mesma ordem a precedencia.
entre elles; e 125, da Com missão de Instrucção, mandando
accre centar-se ao ~ubstitutivo, proposto pela mesma commissão
ao art . 147, o seguinte : " i porém um dos substitutos tiver
sido provido no seu cargo por concurso antes da lei de 5 de janeiro de 19H, e tiver sido substituído de secção a qur. pertenciam, ao tempo em que foi decretada essa reforma, pelo menos
duas das disciplinas que constituem a secção actual para que foi
designado, caber-lhe-ha a. prefcrencia para a. nomeação na primeil'a vaga de professor ca thedratico que se verifica1· ».-Em 29
vae a imprimi!' a rcdacr.ão para a 3• discussão n. 62 13.- Em
4 de outubro entt·a em 3a di cussão, sáo lidas vat·ias emendas
c faliam os t•s. Pedro Luiz e Ildefon o Pinto. - Em 5, continuando a di ·cus ão, rw lidas novas emendas e faliam o
Srs. Bueno de Andrada e José Augusto . - Em 6 continúa a
discussão, são lidas outras emendas, e faliam os Srs. José Augusto e Joaquim Osorio .- Em 9 sào lidas ainda novas emendas
e faliam os Srs. Pri co Paraizo, Augusto ele Lima e Rodrigues
Lima.- Em 13 são lidas mai duas emendas e faliam os
Srs . Caldas Lins e Joaq uim Osorio . - Em 15 são lidas mais
outras emendas e faliam os Srs . Hosannah de Oliveira e Domingos de Figueiredo.- Em 16 são lidas mais duas emendas
e falia o Sr. Costa Rego.- Em 19 são lidas mais duas emendas
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e falla o Sr. ·Teixeira Brandão . - Em

20 é encen ada a 3" discussão, depois

de lidas mais duas emendas e de fa llar
o Sr. Almeida Fagu ndes, ficando ad iada
a votação até o respectivo parecer .
- Em 25 ele novembt'O vão a imprimir os pareceres elas Commissões
ele Instrucção Publica e de Finanças,
n. 62 C , sobre as em endas e m 3" discussão.- Em 30 de novembro é encerrad a a di cussão unica elo parece r
da Commissão ele Finanças sobre va r ias emendas, depois de fall'arem os
Srs . Ildefonso Pinto e Evaristo Amual.
P e nde de votacão sobre as
· emendas em 3".
"
20 julho

63

Aut·,ri?.a a ab t•ir, no The- Em 20 de ju lho é julgado objecto de
som·o Nacional, o credito deliber·açã0 e enviado á Commissfw de
de i OO: OOOS, pa t·a occor- Finanças .
r cr· ao paga me n to de P e nde de pa r ecer .
sentenças j udic iarias e
juros da móra a diverso.' . (Do ST. Fausto
Fc1 raz e outTos.)

20

64·

Autot•iza a abrir, pelo llii- .E1n 22 de julho vae a imprimi!' .-- Em 24:
ni ste l'io ua Fazenda, o é encerrada a 2" discus~ã.o, depois de
cr·ed1L0 especial ele réis fa lla rem os Srs. Joaquim ele Salles c
9 :7.\ 6Sô96, para paga
Fausto Ferraz .- Em 26 é approvaclo.
mento devid o ao 2• te- - Em 31 é enceerada a 3" discussão.
ne nte do exercito Ascen- -Em '~de agosto é a pprovado . - Em
dino Ferreira 110 Nasci- 6 vae a imprimir a r edacçã.o final
menta , em vir·tude d e n . 64 A.- Em 9 é approvada .- Em
sentença judiciaria. (Da i O é o peojecto enviado ao Senado. Commisscio de Fi nanças.) Em 24 de setembro o Senado envi a á
sa ncção.
Sanccionado pol' deceeto n. 2.993,
de 29 de setembro de 1915. (Publicado
a 3 ele outubTo . )

65

Autoriza a abrir, pelo Mi-Em. 22 de jr1lho vae a imprimir . - Em
nisterio da Viação c 3 1 entra em 2" discussão, que é e ncel'Obr· 1s Publica s, o ct·e- rada, sendo a.ppi'Ovado.- Em 14 é e ndlto especial dt'i 18:686$, cerr ada a 3" cliscr1ssão , depois de fa l P •r·a pagamento da gra- luem os Sr·s . Mauricio de Lace eda,
tdlcaçãu regional, con- Rafael Cabeda e Antunes l\Iaciel Juccdida no exercicio de nior.- Em 19 6 approvaclo .- Em 2'1
19 13 aos funccionarios
vae a impeimil' a redacção fi nal
tlus Cnrreios do Estado n. 65 A .- Em 23 é approvada .- Em
elo !)ará . (Da Commisscio 24 é o pl'oj ec to enviado ao Sonado . dc Fi na nças . )
Em 5 de janei r·o de i 9:l6 o Senado envia á sa ncçã.o .
Sancci.onado pol' clecr·eto n. 3.097,
de i 2 de j a neir·o de '19 16 . (P ublicado
a 15.)

6(i

Esta túe que a Fazenda E1n 211 de ju lho 6 ju lgado objecto de
Pu blica, quer nacional, deli beração e enviado á Commissã.o de
estadual ou municipal, Constituição e Justiça . -Em 22 de

))

o ))

20

))

I

-49-

DATA

ASSUMPTO

~3 julho

07

24:

08

))

ANDAMi:NTO

perca os seus privilegias agosto vae a imprimir o parecer desta
nas execuções judicia- Com missão, n. 66 A, rejeitando o
I'ias,nos casos que expõe. projecto.
(Do S1·. Fausto Fen·az . ) Pende ele 1" discussão.
:\ utoriza a promover no Em 26 de julho é julgado objecto de
Torritorio Nacional a deliberação e enviado ás Commissões
rundaçào do Credito de Agricultura e Industria e de FiAgrícola e dá Ol!tras nanças.
pro v ide n c i as. (Do Pende ele pareceres.
S1·. Senna Figueiredo c
outros.)
Ftxa a Força Naval para o En1 27 ele julho vae a imprimir.- Em
exe rcício de 1016. (Da 30 e ntl'a em 2" discussão, recebe varias
Commissão da Marinha e emendas e falia o Sr. Souza e Silva.
Gtle?'Nt.)
- Em 31 é encerrada a 2" discussão e
approvaclo um requerimento do Sr. Lebon Hegis, pedindo a volta do projecto,
sem prejuízo ela discussão, á Commissão
ele i\larinha e Guerra, afim de que essas
emendas obtivessem parecer.- Em 25
vae a imprimi!· o parecer da Com missão
ele Mat·iuha e Guerra, u. 68 A, sobre
as emendas . - Em 16 de setembro, em
virtude de um requerimento do
Sr. Souza e Silva, o projecto é enviado,
com as emendas, á Commissão de Finanças.- Em 5 ele outubro vae a imprimir o parecer desta Commissão,
n. 68 B, sobre as emendas ns. 7 e 8,
do Sr. Souza c Silva.- Em 7 é encerracl ét a discussão unica c!o parecer.Em 8 são approvaclos o projecto e as
seguintes emendas ns. 1, do Sr. Souza
e Sil va, autorizando a. que possam
tomar parte nos exercícios ou manobras ann uaes da esquadra até 2. 000
socios ela Federação Nacional do Remo
e dos clubs nauticos que o solicitarem;
substitutivos ela commissão ás de ns. 3
e t~, su spendendo as matriculas na Escola Naval c diminuindo para 70 o
numero de alumnos ; 5, do Sr. Joaquim
ele Sall cs, dando nova redacção ao § 4•
elo art . 1"; 6, elo Sr. Joaquim de Salles
e outros, supprimindo a classe de
contra-mestres de 2" classe, etc.; 7,
destacada, do Sr. Souza e Silva, autorizando a crear um quadro especin.l
com o pessoal elos quadros activo, de
reformado c administrativo da Marinha; e 8, tambem destacada, do
mesmo, autorizando a reduzir a dois
1
os tres postos actuaes de officiaes superiores e 1.092 o elfectivo elos ofTiciaes
elos divet'sos quadros elo Corpo da Armada e Classes Annexas.- Em ·18 vae
!
a ·impl'imir a r edacção para a 3" cliscussão, n. 68 C.- Em 19 é rept'O.
duzida por te!' sahido com incorrecções.
- Em 23 é encerrada a 3" discussão,
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depois de lidas varias emendas e de
fallat· o Sr. Souza e Silva, ficando
adiada a votação até que as emendas
obtenham parecer.- Em 23 de novembro vão a imprimir, sob o n. 68 D,
os pareceres das Commissões de Marinha e Guena e de Fin anças sobre as
emendas.- Em 25 é encerrada a discussão unica do parecer, depois de
fallarem os Srs. í\Iacedo Soares, Alberto Abreu e Joaquim de Salles.- Em
26 são approvadas as emendas ns. 2,
do Sr . Souza e Silva, determinando
que não sejam feitas admissões nos
corpos de Saude e de Fazenda da Armada; 4, do Sr. Eugenio Müller, determinando que seja dada praça de
aspirante, no 2° anno, aos alumnos
que, existentes no primeiro, no fim do
anno, satisfizerem a todas as exigencias
regulamentares; as partes, do substitutivo do Sr. Macedo Soares, relativas
aos§§ 4°, 5° e 7° do art. 1° do projecto,
e ao art . 5° e seu paragrapho, ficando
prejudicadas as correspondentes ao
mesmo projecto; e o projecto, menos
naquellas partes que foram approvadas,
do substitutivo do Se. Macedo Soares.
- Em 29 vae a imprimir a redacção
final n. 68 E . - Em 30 é approvada,
sendo o projecto enviado ao Senado.
- Em 28 de dezembro o Senado devolve-o, com emendas . - Em 29, na
sessão nocturna, vão a imprimir os
pareceres das Commissões de Marinha
e Guerra e de Finanças, n. 68 F,
sobre as emendas. Em virtude de requerimento de urgencia do Sr. Octavio
Mangabeira, entr·am logo em discussão
e votação, sendo approvadas as de
ns. 1, 2, 3 e 5 e rejeitadas as de
ns. 4, 6 e 7, que srw devolvidas ao Senado.- Em 30, na sessão nocturna, o
Senado communica ter mantido, por
unanimidade, as suas emendas, rejeitadas pela Camara, e as devolve.- Em
31, em virtude de urgencia requerida
pelo Sr . Joaquim de Salles, essas
emendas entram em immediata discussão e votação, mantendo a Camara sua
rejeição para as ele ns. 4 e 6, deixando de faze l-o para a de n. 7, que é
approvada . E' igualmente approvada
a redacção final n. 68 G, cuja impressão é dispensada a requerimento
do Sr. Costa Ribeiro.- Em 3 de janeit·o de 1916 é o projecto enviado a
sancção.
Sanccionaclo por decreto n. 3.072,
de 5 >de janeiro de 1916. (Publicado
a 7.)
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2f julho

69

Autoriza a conceder um Elll. 28 de julho vae a imprimir, com
anno de licença, com parecer favoravel da Commissll.o de Fidois terços da diaria e nanças.- Em 3! é encerrada a disem prorogação, a Fran- cussão unic!!., depois de falia r o Sr. Pires
ci~co Ferreira PHança.
de Carvalho, que apresenta um reque( Da Commissão de Peti· rimento solicitando a audiencia da Comçõcs c Poderes.)
missão de Comtituição e Justiça.Em 4 de agosto é approvado, sendo
retirado o requerimento depois de fallarem os Srs. Justiniano de ~erpa, Pires
de Carvalho e Mamicio de Lacerda.Em 6 vae a imprimir a redacção final,
n. 69 A.- Em 9 é approv.,do.Em 10 é o projecto enviado ao Senado.
- Em 8 de outubro o Senado envia
á sanccão.
Sancc'ionado por decreto n. 3.006,
de 20 de outubro de i915. (Publicado
a 26.)

27

))

70

Autoriza a abrir, pelo Mi- Elll. 28 de julho vae a imprimir.-Em 31
nisterio da Viação, o cre- é encerrada a 2• discussão.- Em 4 de
dito supplementar de...
agosto é approvado.- Em 14 é encer105:1818, para a despeza
racla a 3• d1scmsão.- Em i9 é approde cu•toio do trecho da vaclo -Em 21 vae a imprimir a redaEstrada ele Ferro Oeste cção final n. 70 A.- Em 23 é approde Minas entre Arantes vndo.- Em 24 é o projecto envia lo ao
e Barra 1\Iansa. (Da Com- Sr.nado .-Em 6 de novembro o Senado
missão de Finanças.)
envia á sancção.
Sanccionado por ctrcreto n. 3.021,
de 10 de novembro de 1915. (Publicado
a 13.)

27

))

71

Autoriza a abertura do Elll. 28 de julho vae a imprimir.-Em 18
credito especial de.. ...
de setembro é encerrada a 2• discussão.
19: 1í90S900, pelo Minis- Em 28 é a pprovado.- Em 1 do outerio da Fazenda, para tubro é encerrada a 3a discussão, depagamento a Antonw F. pois de lida urna emenda do Sr. Fausto
Nunes. (Da Commissão Ferraz, ficando adiada a votação até
de Finanças.)
que ella obtenha parecer.- Em 22 ele
outubro vae a imprimir o parecer da
Commissão ele Finanças, n. 71 A, sobre
a emenda..- Em 13 de dezembro é en·
cerrada a discu>são unica deste parecer.- Em 15 é rejeit1da a emenda
e approvado o projecto. E' igualmente
approvada a reclacção final n. 71 B,
cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Juvenal Lamartine.Ern 16 é o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

27

))

72

Autoriza a abrir, pelo Mi- E1n 28 de julho vae a imprimir.-Em 31
nisterio da Guerra, o é encerrada a 2• discussão.- Em 4 de
credtto especial de.....
agos to é approv.1 do.- Em 14 é encer9:9408, para o paga- rada a 3" discussão.- Em 19 é appromento devido a Americo vado.- Em 21 vae a imprimir a reFran cisco Vilta Nova.
dacção final n. 72 A.- Em 23 é appro·
(Da Gommissão de Fi- v a da.- Em 24 é o projecto enviado ao
nanças.)
Senado.
Pende de decisão,
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Orçamento da Rece1ta e Em 28 de julho vae a imprimir.- Em
da Despeza para o exer- 30 fica sobr·c a mesa para receber
cicio de f \)16. (Da Com- emendas em 2" discussão.- Em 4 de
missão de Finanças.)
agosto termina o prazo para r e~;cb i m c uto dessas emendas . - Em 0 o Sr.
l'rcsideutc d<t Camara declara quaes
as emendas fptc ufw podem ser acceitas
c manda publicar, classificad<ts, aqu ellas
qu e o ~ão . - Em 10, posta a <teta em
di s~;ussJ.o, os ::i t·s. Joaq uim Pires , Gale.ao
Carmlltal , Antero Botelho, José i\Iaria,
Octaeilio ele C;tn lat·á, i\Iontciro de Souza,
Barbos;t Lim a, lrin c u l\laehado, Lebo n
H.cg;is, Erasmo de Macedo . Jorw Simplicio c Palmeira Ripper fa;~,em r celamaçõcs co ntra a n;\o accei taçfto de
V<ll ias das cmcnd;ts que ap rese ntaram
e o St·. Presitcntc da Camara r eco ns idera o despacho ela !I'Iesa e m relação
a <tlgum;ts de !las, acccitctndo-as, depois
de rnocliticadas.- Em 25 vaca impl'imir
o parecer d;t Commissào de Finan ças
n. 73 A, sobm as emendas. - Em 30
entt'<L o pr(\jecto, com as emendas,
e m 2" cl1seuss;i,o c falia o Sr. Nicanor
Naseim, 11to. - Em 31 continúa a 2" clis·
CllSS[LO c rallam os Srs. Vi cente Ptra~ ib e, Evaristo elo Am <tral c Felisbcllo
Freire.- Em -1 ele setembro continúa
a 2" dbcnssfto (art. 1" ela Receita) c
faliam os Srs. Nicanol' Nas:.:imento, EvarisCo do Amaral, So nza c Si! va c Joa
quim Pu·cs.- Em~ 6 e ncerrada a 2"
cliscussã.o dos arts. de ns. 1 a 5 (Receita), depois de faltar e m os Srs. Dunshee de Ab1 ·auches, Vicente Piragibe
c Cal'los Peixoto Filho. - Em 3 são
a pprovaclos os art ·. de 1 a 5 (Heceita)
c as scg uin t~::s e me11das ns . : só rn c ntc
as duas partes da de n. 2, do Sr El'ar isto elo Amaral; t•clativas aos arts. 127
e 1.009 ; substitutiva ela Commissão á
de n. G, rio Sr. João Simplicio c outros,
relativame nt e ao imposto sobr e bebidas;
substitutiva da Commissfw á de o. 15,
do ::i r·. Augusto Pestana e outros, elevando a rcnd<t düs Telcg raphos; s ubstitutiva da Commissfto á de n. ·1 8, elo
Sr. Lamounior Godofr·cdo c outros, elevando a renda cl::t. Estradct ele Ferro
Oeste de Mina s ; 21, do Sr . Pereira
Nunes e OLttros, ar-crescenta 11 do as palavras c o fumo ao § 1" do n. 10 do
art. 2", in fine; 23 , do Sr. Joaqu im
Pires, accrescentando no al't. 3", § 2",
o. VII, as palavras e os ao côco babassú;
e as ela Commissão.- /'1. 213 - A o
art. 1" (no corpo do artigo): Corrija ·se
o equivoco no e nunciado da som ma ouro
attribuida á Receita geral, d izendo-se
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98.022: lt66$666 , ouro, e não 106.022 : 466$666, pois aquelle é
de facto o total disponível da Heceita ger a l, como se póde ver
no prup r·io projecto ;\, pagina 6 do impresso r es pectivo.N. 29 - Ao art. i o - l i -Impostos cl:l consumo: Accresc:ente-seo seg uinte: "( Registro e taxa) de accórclo com a lei 2.919,
ele 31 ele dezembro de 10i4». O mais co m'l está.- N. 3 0 Ao mesmo art. 1" - H- -Impostos de consumo: Ao n. 2idito sobre tecidos - accrescentc-se: " com as seguintes modificações estabelecid as em relação ao art. 4°, § -14, do regulamento
n. 11. 51 1, de 4 de ma r·ço ele i 915: tecidos de linho com algodão,
juta ou mater·ia. semelhante, crús, por me tro ou fr acção 8015.
Idem, idem, brancos c tintos, por mett'o ou fmcção $025 . Idem,
idem , lavrado~ ou estampados, por met r o ou fra cção S0 35;
11 0 n. X, depois das palavras - idem de borra de seda e seme lh a ntes-aj un te-se-simples ou mixtos ; no n. XI, depois das palavras - idem ele soda vegetal ou an imal-ajunte- se - sim ples
- e a. ugmente-se onde convier - Tecidos de seda vegetal ou
animal com qualquer outea m ate rüt , poe metro ou Jracção $300;
no n. XV, depois das palavras-do act. 4° do§ 12-ajunte-se
de lã pura e depois da palavra 8300-idem, idem ele algoclfLo,
de juta ou ele materias se melha ntes , s1mples ou mixtos, por unicln.de S1:.i0 ; no n. XVII, depois das p<Llav r a.s-cle linho-accrescente-se-simples ou C)mpostos-e de pois <Jas pala vras - de seda
--accresce nte- se-simples ou composta; aos ns . XVIII, XIX
e XX, depois ela especie ele produ c to~, ac.crcscente -se--simples
ou mixto de proclucção nacional- e ajun te- se onde C·JnvierRendas de proceclencio. estran geira, de algodão simples ou co m
outi'as ma terias, por 250 gTammels ou frac ção S250; idem, idem
ele là ou linho simples ou mesclados por 250 gTa mmas ou fra cção
S500; idem, idem de seda, simples ou m escl a.Ja~ por 2:i0 gram mas
ou fracção 1$500. fitas de procedencia estran geira de algodão simple ..; ou com outl'as materw s, por 250 g rammas ou fra eção , SOlO;
idem, id em ele lfL ou de linho ~rmplcs ou mesclados, po r 250
grammas ou !nicçfLo S250; idem, idom , elo seda, simples ou me~
clados, por 250 gl'ammas ou fracçào, 1 ~000; nos ns. XXI a XXIV,
onde estiver-até 0'",22- di ga-se- até 0"', 20-e onde < ~s tiver-de
mais de om,22-diga-se-de ma is de om,2u; aos II S. XXI a XXV,
depois das especres dos productos, acc: rescente-se -simples ou
mixt0s; supprima-se o n. XXVII aug mentand o-se onde convier'«Os tecidos em peça p ar:~. tapete paga r ão por' me tro metade elas
taxas dos tapetes.» N. 31-Ao art.1"-lll- Impostossob re cir·
e1d ação : ACC I'Osce nte-se o seg uinte: «de accórdo co m a le1 n. 2.91\:J,
de 31 de dezembro de 1914 c a re~ p ec tiva r eg ulamentação».:"{. 3 2 - Aomesmoa l't.1 "-lV - Impostos sobre a r enda:
Ace•·escente-se o ;eg uinte: «ele accórdo com a lei n. 2.919,
de :H de dezembeo de 19H e a r espec tiva r eg·ulam entaçfLon.N . :33 - Ao mesmo art. 1"-IV-Impostos sobt•e a rendali. 33 : Red ij a-se
~ssim : "33. Dito 5 °/ 0 sobre
divtdendos
e outros pr·oductos Je acções e sobr·e juros das obrigações e clebeiltures das compa nhias, sori edacl es anonymas e com mancl,t<lS».
Ao n. 34: Diga-se: «34 . Drto de 5 por' i .000 sobre premias
de compa nhia,; de seg uros.~ - N. :34 - Ao mes mo ar t. 1°VI-O utr<IS 1·endas n. 43 : Redija- se assim: u43. Imposto de exporta ção de borracha no Territorio do Acre .. . 5. 400: OOOS. »
(Essa r ed ucção de 600:000S da Receita está co mpen ~ ada pelo
augmento proposto na renda pap el no Telegr·apho Nacional).N. 3 õ - Ao mesmo art. 1°- Rendas industl'iaes -Acct·e~ce n te-se : «de accôrdo com a lei n. 2. \H 9, de 31 de clezem bro
de 1914n.- N. 3 6 - Ao n. 51-Renda elo Correio GeralAccr'escente-se: "co m a seg uinte modificação ao disposto na
lettra k) du art. 1° n. !íO da citada lei n. 2.9 19: Os va les tele-
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graphicos estão sujeitos, além do respectivo premio, á taxa de
um telegramma de 20 palavras, pertencendo essa taxa á Repartição Geral dos Telegraphos e sendo expe<;lido gratuitamente
pela reparüçrw postal de destino o aviso ao destinatario.»N. 3'7- Ao n. 52- Dita dos Telegraphos-Accrescente-se:
ude accôrdo com a tarifa da citada lei n. 2. 9Hl, ficando, porém,
a taxa costeira extensiva á correspondencia radio-telegraphica
dtrecta entre estações nacionaes e estrangeiras ; fixadas
para a correspondencia telegraphica com as republicas sulamericanas, quando encaminhada pelas respectivas linhas nacionaes, as taxas já em vigor para as republicas platinas ;
cobrando-se por palavra dos telegrammas preteridos locaes,
das companhias de cabos e dos em trafego mutuo entre
as mesmas, contribuição identica á dos telegrammas internacionaes ordinarios; e estabelecidas as seguintes condições
para que possam os telegrammas ser considerados officiaes:
1. o Trazer o autographo qualquer característico official e estar
o signatario autorizado a fazet• uso official do telegrapho;
2. 0 Versar o texto sobre assumpto de serviço publico ou de cortezia official ; 3. o A assignatura do transmittente, que poderá
consistir no nome e designação elo cargo ou em uma só dessas
indicações, caso em que a outra emitticla deverá ser lançada
no Jogar elo autographo clesiinaclo ao endereço elo expedidor;
4. o EJ(igencia apenas ela exibição do telegramma pel'gunta,
sobre o qual se lançará a nota-responclido-(nrw mais podendo
ser utilizado) quando se tratar de rosposta a telegramma official;
reduzida a taxa de conversação entre a Capital Federal, Nictheroy, Petropolis e Therezopolis a 18 pelos primei!'os cinco
minutos e $500 pelo excesso de cada cinco minutos».- N. 38
- Art. n. 68. Redija-se assim: «68. Contribuição das companhias ou emprezas ele esu·aclas de ferro e outras».- N. 39
- Ao n. 75-Depois elas palavra,s udo Acre» accrescente-se
«ele accôrclo com a lei n. 2. 919, ele 31 de dezembro de 1914».N. 40 - Ao n. 77 - R clija-se assim : uEmissão ele titulas
ela divida externa de accôrdo com o contracto de i 9 de outubro
de 1914».- N. 4 1 - Ao art. 3. 0 no seu§ 1" accrescente-se
in-fine: ue os artigos directamente importados pela Associaçã.o
Brazileira, dos Escoteiros de São Paulo e outras congene res,
uma vez que esses artigos teuham marcas indestructiveis que os
tomem absolutamente inadequados a qualquer outro emprego» .
N. 4 2 - Ao mesmo art. ::! 0 accrescente-se mais um paragrapho assim redigido: «Ficam concedidos ao mostruarios import[tdos por viajantes commerciaes os favores constantes do art. 2°
§ 27 das diS}JOsições pl'eliminares da tar ifa, desde que venham
acompanhadas de certificado consular do paiz de procedencia e
sejam relacionadas em nota especificada convenientemente todas
as amostras contidas nos respecLivos volumes, reduz1da assim portanto a taxa de expediente ; os catalogas, prospectos, car tazes
e cartões de qualquer qualidade ficam sujeitos, no caso de trazerem estampas, á metade das taxas do art. 604, segunda parte
e respectiva nota da tarifa, desde que taes objectos nã.o tenham
outra applicação que não sejam a de torna!' conhecidos os produetos industriaes; os objectos proprios para reclame ou propaganda de taes productos, como sejam canivetes, estojos para
lapis, ciga l'reiras, etc ., etc , pagarão as re pectivas taxas com
aba,timento de 50 %, desde que se não destinem a ser expostos
á venda, o que se verificará pelos dizel'es gravados nos alludidos
objectos».- N. 4 3 - Ao art. 1°-Rendas industriaes : N. 64,
«Dita arrecada,da nos consulados•> diga-se em vez de 1.200
contos ouro, 1.400 contos ouro, por ter sido augmentada a despeza respectiva e desse modo dever tambem consignar-se o total
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da renda e não apenas a sua parte liquida ou disponivel.3° § 2°, IV n.: Incluam -se as machinas
agrícolas importadas pelos governos estaduaes. - Em 6 en tra
em 2" discuss~.o a part~ relativà á Despeza (Orçamento do Interior) e fallam os Srs. Octacilio de Camará e Joaquim Pires.
Em 8 é encerrada a discussão de toda a Despeza, isto é, dos Orçamentos elo Interior, do Exterior, da Marinha, da Guerra,
ela Agricultura, da Viação e da Fazenda, depoi; de fallar
o Sr. Feltsbello Freire.- Em 13 são approvados: O Orçamento
do Interior e as emendas ns. 1 ela Commissão de Pollcia, alterando a verba 8a; 3, do Sr. Dunshee de Abrauches, transferindo
para verbas do quadro da Secretar·ia da Camara a rubrica referente ao zelador do Palacio Monroe; 7, do Sr. José Bonifacio,
mantendo a subvenr;ão de 20:0008 para a Associação Peotectora.
dos Cegos ; 16, do Sr. Augusto ele Litna, com a modificação
da Commissão, deduzindo da verba consignada no art. 7, n. 38,
a quantia ele 36: OOOS para subvenção ao Lyceu de Artes
e Officios do Rio de Janeiro ; c as da Commissão ns. 17, destacando da verba -Material- da Secretaria da Camara a
quantia de 12:0008 para a conducção do Presidente da mesma
Camara; 18, reduzindo a 18:0008 a verba para a representaçilo
do i\Iini~tro; -15, modificando a verba para a Escola de Menores
Abandonados e reduzindo a verba para -Diligencias Poltciaes
- 20, reduzindo, na Brigada Policial, verbas nas rubricas «remonta de animae·», «acquisição e concel'to de armamentos",
e «illuminação e artigo,; proprios» e modificando a li.ta dos refol'mados ; 2i, supprimindo toda a consig 1açilo da Guarda Nacional ; 22, supprimindo tod<~s as alt~rações para mais para
o Archivo Nacional, exce"to para os dianstas po r ser o anno
bisexto; 23, mantendo na Directoria. Geral de Saude Publica
o numero de 400 serventes de 2" classe no pessoal subalterno
da Inspectoria dos Ser·viço, da Prophylaxía; 24, supprimindo .
varias verbas na l3ibliotheca NaCional e extinguindo o logar
de sub-bibliothecario, passando o director da 4• secção a ter
a categoria de bibliothecario; 25, mantendo a dotação do orçamento vigente para a rubrica 31" ; 26, alterando verbas par a
o Cor po ele Bombeiros; e 26 A J'eduzinclo a 2. 500 praças o effectivu da Br1gada Pol 1cial e não pl'eenchendo as vagas que so
derem ; - O Orçamento do E.xteTior e as emendas substitutivas
da Com missão á de n. 1, do Sr. Celso Bayma, diminuindo
a consignaçfw n. 1, da verba 3" (papel) e augmentando quantias
nas consignações ns. i, 3 e 4 da verba- 1• (papel); a modificação ela commissão á de n. 2, sómente onde manda substit uir· as palavras «para duplicata ele vencimentos por substituição»
pelas «Para gmti(icações poT substituições» ; e as da <.:omm issão
ns. 5, relativa ás despezas cons ulares; 6, reduzindo a consulcidos geraes da 2a classe os de Trieste, Assumpçfw e Ya lpara izo;
7, diminumdo de 2:0008 os vencimentos annuaes elos consules
de Rosario de Santa Fé, Marselha, Porto e Salto; 8, determinando que o cart;o de sub-secretario sej i exercido em com missão
por ftmCCIOU.trio elo qu ,J ro do Ministerio, sem augrnento nas vantagens do seu emprego effectivo ; 9, determinando que as despezas annuaes de resiclenci" dos fu n~cionar i os no exterior sejam
pagas em duas pre>tações adea ntadas; -10, dispondo que de ora
em deante corr .m pd" ve r·ba inclu icla no orçamento actua l
as despezas com o expediente, aluguel de casa, etc . ; 11 , ret ira11do da renda brutd entregue pelos consulados á Delegacia
do Thesouro Nacional em Londres a metade dos emol umentos
a que teem direito os consules e vice-consules não remu nerados;
i 2, a utorizando o Governo a destacar , quando necessario, um dos
t'!·es add idos commerciaes par a ser vir junto á Embaixada nos EsN. 44~- No art.
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ta dos Unid os; i3, determinando que as ajudas de custo sej am concedidas denteo da verba fix ada, etc. ; 14, substituindo a rubrica
«Material>> e as consignações da verba 9" «Corpo Consular» ;
e 15, reduz in do a i 8: 0008 a verba para represen tação do Ministro; - O 01·çamento ela Marinha e as e m enda~ ns . '1, o substitutivo da Commissão, determinando que as clespezas decorrente~ da execução do n. II do ar L. 72 da lei n. 2 . 921~, ele 5 de
janeiro de 19ití, corram pela verba «Arsenaes»; 2, du Sr. Be11to
ele Miranda e outro~, mantendo no or çamento para i 916 a d i:;posic;ão conUda no a rt . 70 do de 1915; 3 , do Sr . Souza c Silva
e outros, clet~rminanclo que os insteuctores d a Escola Naval, (]llC
já exerciam eõsas funcções, conserv em os d ireitos e vantagens
dos lentes mi litares vitalícios si, mediante concurso, forem nomeados lente vitalicios; e a ela Com missão que r ed uz para
i 8: OOOS a verba para r eprL•se n taçfLO do Ministro ; -- O O?·çamento ela Gucrm e as emendas substi tutivas da Comm is~ão ás ele
ns . 23 «Verba 12" :
Obras de forti fi cação e defesa do Httoral e das fronteiras
da Republica, in clu sive o de ltaipús, continuação de obras indispensaveis, reparos, comervação e melhoramentos de qna eteis
e proprius sob a administração do Ministerio ela Gue rra, campos
de instrucção e linhas de ti ro, custeio de linhas tele.graphicas
e telephonica s - 700: ooogooo .
Quanto á 2~ parte da emenda n. 3 póde ser attcndida
accrescenta.ndo-se na verba 5" consignaÇ[to - Fortalezas :
Forte elos Jtaipús :
1 eletricista, gratificacão ....... .
1 ajudante, diaria 108 ......... .
2 foguistas, dia ria 7S .........•.

4:8003000
3:6608000

ti: 1 21~sooo

Total. . . . . . . . . . . . . . . 13: 584~000» ;
4\ mantendo para o cxr.rcicio ele 19 I 6 o art . 70 da lei 2. 92i•
de i 91 !\; e as ela Com missão ns . 5, substituindo por outt·a a tabella da verba !i" ; 6, substituindo a tabell a ela verba 8" ;
7, idem da verba 9"; 8, substitu indo um dos Jogares de quarto
oficial da Fabrica de Cartuchos c Arte factos de Guet'ra; 9, su ppriminclo o Aesenal de Gncrra ele 1\latto Grosso; 10, dando
nova redacção á consignaçfLo n. 31, da verba 13" ; 11, suppriminclo na verba 13", na consignação «Arsenaes, Depositas e Fortalezas», a dotnçào relativa ao Arsena l de Guerra de Matto
Grosso; 12, estipu lando qnc a etapa nunca exceda ao du plo
de eta pa medüt que set'vio de base ao co-mputo orçamentario;
13, deter minando (]ue nfto sejam preench1das as vagas que se
derem uo pessoal administrativo do Arsenal ele G11 etTa do Hio
de Ja11eiro <lté que o se u quadro fique r eduz ido ás peoporções
que estabelece ; ·14, providenciando no sen t ido elos commandantes das unidad es que gua rn ecem as fortificações da Republica ser em ao mesmo t empo os commandantes dessas fortificações etc. e perm ittindo a venda dos productos das Fabeicas
do Piquete e da Serra ela Estrella ; '15, pel'mittin do co nsignações
até dois tel'ÇO~ do soldo ou ordenado, que fo!'em estabelecidos por
olnciaes e fun ccionarlos civis {Ls suas familias, a instituições que
j~L gosem desse dirmto, e a casas commeniaes de uniformes militares; 16, determinando que nenhum ofTicial possa t'eceber·
mais de uma ajuda de custo, salvo por motivo de promoçfto
c con seq uen te tran sfe r encia. ; 17, esta tu indo que os omciacs r eformados nflo , sejam ch amados ao se:v iço dos conselhos militares ; 18, mandando con tinu ar em vigo t· a disposição do ar t. 3•
da lei n. L687, de 13 de agosto ele 1907 ; 19, determinando
que os med icamentos fo rn ecidos a omci aes c a fun ccionarios civis
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do Ministcrio da Guerr:t sejam pagos em folha, prohibido defin itivamente o se n fornecimento gl'atuito ; 20, mandando abonar·,
como adeantamentos, importancias, que serão depo1s descontadas, aos officiaes promovidos ou graduados; 21, supprimindo
as gratificações especiaes que ainda percebem os officiaes no clesbmpenho de fnucções de caracter militar ; 22, autorizando
o govern0 a man ter dois acldic\os militues, ac tuaimentc na Eurapa acompanhando as operac;ões militares; 23, autorizando
a vender as publicações do Estado l\Iaior elo Exercito que não
constituam segrer!o profissional e a applicar o seu proclucto em
melhorar os r ecursos da Impren sa i\ltlitar; 2!t, auto1·izando a
vender o material bel!Jco insel'vivcl ; 2G, autorizando a contractar no estrangeiro, sem augmento de despeza, operarias especialistas para as Jabrlcas de material <.l e Guerra elo Estado;
26, autorizando a alienar os t er1 enos do antigo Arsenal ele
G.uerra, etc.; 27, fixando em 600 o numero de alumn os do .
Collegio Militar do Rio de Janeil'o e em 200 o ele cada um dos
collegios de Porto Alegre e Barbacena, uão excedendo, r espectivamente, ele 100 e de 40 o numero de ulumnos gratuitos; 28, mandando continuar em vigor os at'ts. A5, 46, 4·8, '~9, ~ 2° do 50,
51 e ti2 ela lei n. 2.924·, de 5 de janeiro 1915; e 29, diminuindo
de 6: OOOS a verba para a representação elo i\linistr·o; e O Orçamento da Agricultura.- Em 15, continuando a votação das
emendas rel'el'entes ao Orçame nto ela Agricultura, são approvadas as ele ns. 2, do Sr. Lebon Regis, determinando que a
verba de 1.000:000$, para o desenvolvimento ela industrüt pastoril, comprebenclesse a creação de uma escola de lacticinios em
Blumenau ; 3, do Sr. JofLO Simplicio, aug•nentando dotaçqes
na verba 16", consignação «i\Iaterial n. li» e retirando a respectiva importancia da sub-consignação «Materia l n. VI»; e as
da Commissão ns . 7, reduzindo a l'eprcsentação do Ministro
a 18: OOOS, supprimindo as consignações para o engenheiro, um
auxiliar ele desenhista e aluguel ele casa de um poeteiro e reduzi ndo a consignação destinada á publicação do almanak,
bem como a ultima consignoção; 8, elevando a verba para
pessoal contl'actaclo; 9, da ndo nova r edacçfw á verba 3" ,- I Direcloria e Material; 10, supprimindo na vP.rba 6" a consignação para um ex-hortelão da fazenda de sementes e reduzindo
no «Material>> a consignac;ão para con,ervação, asseio e illuminaçfto , etc. e suppl'imindo o auxilio para o aluguel da casa do
pm·teiro; U, reduzindo a consignação «Material» da verba 9a e
supprimind o o auxilio paea o aluguel da casa do porteiro;
12, dando nova r edacção ao «Material» ela verba 10a-li-Junta
dos Corretores; 13, reduzindo a consignação «Pessoal» aa Estatística, verba ua, fixand o · u numero de seus funccionarios
c cl<tndo nova redacção ao «Material» ; H, fazendo redncção
no «Material» da verba 12" e no seu n. li ; -Ei, elevando no
«Material» da verba 13a a co nsignação paea instrumentos, modelo~, etc., r eduzindo outras e supprimindo o auxilio para o
aluguel da casa do porteiro; 16, elev<> nao as rubricas «Pe::~;oa l
e Material » da verba 14•; 17, da ndo nova redacção ao «Materi al» da verba 15" e reduzindo a consigna.cão para o serviço
t elegraphico para o estrangeiro ; 18. supprim indo varias consignações no «Pessoal» e no «Materlol» da verba 16", o auxilio
para aluguel da casa elo porteiro, a snbvenç~w ao Instituto
Oswaldo Cruz e reduzindo a 400: OOOS a consignação para o rJesenvolvimento da industria pastoril ; ·19, augmentando no «Pessoal» da verba 18" as consignações para mais um lente e um
medico, supprimindo a consignação para. um chefe de cultura
e substituindo a tabella elo <•MaLel'ialn ; 20, el evando no «Materia l» da verba 19" duas con~ igna ções o reduzindo t.:ma outra;
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21, substituindo a tabolla do «Material» da ver ba 20"; 22, dando
nova redacção aos «Eventuaes" da verba 21~•; 23, accresccntando, n a verba 26", 300:000$, papel, para >ubvenção e aux ílios
a escolas, etc. , indusive os in stitutos Electrotechnicos de ltajubi
e Porto Alegt·e; 24, auto!'izanJo o Governo a dar nov ... org:anização ao l\Iinisterio dentro da dotação votada e ad-1·e(e1·endum
do Congresso ; a vender as la nchas e u material da Defesa da
Boeracha; e a promove r a annulação do c >ntracto celebrado
com os Srs. Ca rlos Wigg e Tr aj a no <~e Medeiros; 25, dispJildO
sobr e a appl icaçào da r enda arrecadad-1 pelos Postos Zootecbnicos, Fazendas-Mo !elo de Cr·iaçào, etc .; e 26 determinando
que aS Estações Exporimcntaes, os C<tmpus de Demonstração, os
Apr end1 zado:; Ageicola~, etc., que dr~ponham de terras, além
d . s indrspensaveis, possa m cuttivat· e explor·.r essas tel'ras por
meio de ajuste ele pa rce ria, eté: . São igualmente a pprovados:
O Orçamento da Viação e a3 emendas n. 6, do St·, Augnsto
Pestana, só mente a peimeira pane, na qua l manda reduzic a
vo=rba p ar a pagamento de guardas-fios; substitutiva da Com missão a 16, autorizando"- despe nde l' até a qu a ntia de 47:0008
com a construcção de uma linha tcleg!'aphica de Allemão a Rio
Verde; 17, mantendo a vel'ba para um carteiro na agencia
de Aquidauana ; 18, destinando do saldo da ve!'ba «Correios»
a quamia de 4 :4008 pa r·a mais 2 carteiro > na agencia de Piracicaba; 19, do Sr. Lamounier Godofredo e outros, com as modificações ela Commissão, alterando a verba 6", n, H, Estrada
de Fel'ro Oeste do Minas ; su bstitutiva da Com missão a 24,
accrescentando na rubr1ca «Revisão d a H.Oden da verba 8",
art. 12, depms das palavras-dtve rsos 79-as seguintes c<inclusive
o abas tecimento cl~ agua a Sepet1ba, Engenheiro Trindade, Sant íssimo e Bangú"; 29, do Sr. Maut·icio de Lacerda, substituinuo
a verba 11" do ort. i2; sub3t.itutlva dil. Commissão a de n. 31,
relativa ao porto de Pa.ranagLJ a ; sLJbstitut.iva da Commissão
a 34, relativa ao por to de Aracajú; 35, do Sr·. Joaquim Prres,
com a modificação da Com missão, da ndo 20:000$ para dragagem
e par·a os diaristas do pol'to de Amarração; 36, do Sr. Bento
de l\hrand a e outros, a ugmentan do a ve!'ba r>a r a o pessoal t echmco do porto do 'Para ; substrLLJtiva da Com missão a 38,
da11do 50:0008 para o porto de Santa Catharina; sub~t itutiva
da Commissão a 39, da ndo 80:0008 par·a os sorviçqs a cal'go
do p e~sóal e.\traordi11ario do por·to elo Rw Geande do Sul; 43, dl
SI'. Torquato Moreira, autorizandu o Govet'n'J a entrar em
accõr do com a Leopoldlna Railwa_y afim de que, sem oou~, seja
constrm da a ligação das linl1as Cantagallo, Gl'ão Para e Norte
com a de Ent1·e Rios a Ligação ; 46, do Sr·. Senna Figueiredo
e outro~. com a moddicação da Comrnis;;ão, a utorizando a entrar
em accõ rdo co m as co mpan hias d 3 navegação subvencionadas
quanto ao tra nsporte do carvão nacional; 49, do Sr . Jayme
Gornes e outros com a modilicaçã•:> ela Commi;são, reduzindo
de 50 % G tmn~porte nas e;;tr adas de feiTO das aguas medicinaes do paiz; 50, d o Sr. Vice1Jte Pil'agibe e outros, com modifieação, aut ·~~ rrza.ndo a lazer o abastecimento ci' .. gua :l.s e;; taçoes
~ngenueiro Nmva e Hio das Pedras; e as da Commissão ns. 57,
mand , ndo drze r·-sc no " r·t. i2 , 11. 8, 15 :0005 pora o che le Ja
cuntabilidade; 58, mand ando accrescent,,r· uma t abella no
art. 12, n. 6, depo rs d <~ s p.!lavr·ils·cc l'ed uzicla de 2 .000:000Si>
para as Estrad;, s ele Feeru Federaes; 59, occeescentanclo verbas
pa r a o «Pessoal" e o «Material" da B<•ixad, Fluminense;
60, acceescentando vorb' pa1·a um electl'rcista para o porto do
Rio ue Janeiro; 6i, i te m para j orn ale rros e outt'Os serviços
do porto dc1 l3ahia; 62, dan do 30:000$, e rn vez de 20:0008,
para o poi'to ·do Maranhão; 63 , Idem pari! o do N;,tal ; 64,
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accresceliltando ao art. 13, depois da palavra «Canaes» o seguint · : «Sendo aproveitildos par·a os lo[!,"ares de engenheiros
de 1" e 2a classes constantes do quadro da respectiva tabella
desta lel os engenheiros chefes ele secção mais ant1gos na repartição extincta. Ao mesmo arr. 13, accrescente-se: § 1.° Fica
o Governo autorizado a transferir sem oous algum p 1ra o Estado
do H1o de Janeiro as obros executadas 11:1 baixada fluminense
e o materi~l de conser vação existente. § 2. 0 Para occorrer as
clespezas de conservação, fica o Governo autor·iz ·do a auxiliar,
no exercício de 1916, o Est ~ do do Hio de Janeiro, com a.
quantia de 100:000$, abrindo para isso os neces;;arros creuitos. § 3 o Teeminadas as obr .s ela b 1ixada JlLlminense
contract1d as com o Governo Federa l ser·ão di~[lensaclos os funccionarios que em commissão estiverem exercendo as funcções, recommendados pelo MioisLro da Vi 1ção e Obras Publicas ou pel.t Inspe<.:tortd. de Portos, Rios e Ca n 1 és »;
65, supprimindo no art. 15, n. III, a segunda alínea desde as
palavras «poderá igualmente» até o fim ; 86, accrescentando no
final elo mesmo art. n. IV as palavras «fazendo as necessarias
operações de credito» ; 67, mandando dizer-se na tabella elo
art. 12, n. 12, Sar1tos em vez d ' Uruguayana; 68, autol'izanclo
a providenciar no sentido do Lloycl elfectuar uma viagem
mensal elo Recife a Fernando de Noronha ; 69, fazendo a Iterações no n. 3· do art. 12; 70, supprimindo a verba parei clritgagem, pessoal e estudos do porto ele Iguap e ; e 71, reduzindo a
representação do Ministro para 18:000$ . - São igua lmente
approvados o Orçamento da Fazenda e as seguintes emendas :
n. 2, do Sr. José Bonifacio, relativa á impeessão d"' Hevista do
Instituto Historico e elo; trabalbos do Congresso de 1-Iistoeia.
Nacional na Impt·ensi Nacional ; substitutiva ela Commissão a
ele n. 5, autoeizando a organ1z.tr o serviço de eepressão elo
contrabando elas fronteiras ; substitutiva cl-1. Commissão a de
n. 6, diminuindo a consignação para 10 segun dos officiaes da
Alfandega ele Ue uguayana ; 9, SLlb"Stituindo o art . 18 do peojecto por um it disposiç;ão que vigoea o que se con tém no art. 109
e seu paeagra pho unico clit lei n. 2. 924,, ele 5 ele j ane 1ro
de 1915; a segunda parte da ele n. 19, do Se. Mauricio ele
Lacerda, relativ .. ao serviço noctnrno em rep .tl"tições fecl eraes ;
25, elo Sr. Feereiea Braga, relatiVit aos funccionarios federaes
que t enham mais de 10 an nos de serviço publico; 26, elo
:c,r . Monteiro ele Souza, revigorando o disposto no art. 8° da lei
n. 2. 842, de 191 4,.- Em 16, continuando a votação das
emendas do Orçamento ela Fazenda, são a pprovadas a emenda
substitutiva da Com missão a de n. 29, su~pendenclo a admissãó
ele novos contribuintes ao montepio, e as ele n. 30, elo Sr·. Felisbello Freire, dispondo sobee a entreg~, em quatro prestações
adea ntadas e mediante requ ·sição, dos clirectores ele Secretarias
ela Camara, do Senado, etc., das quantias destinadas ao «Material»; 31, do Sr. Evaristo do Amaral e outros, r elativa a porcentagem aos empregados ela Alrand ega e Laboratorio Nacional
de Analyses ; e as da Comrnissão, n . 33 . facultando ás mesas
ele r enda ele segunda ordem as atteibuiçõcs das de primeira
no tocante ao serviço ele ex portação ; 34, r·etativa ás porcenta- ·
gens a ser abonadas aos juizes , procuradores e mais serventuarios da justiça, pela cobranç"' das dividas activas; 35,
determinando que não sejam preenchidas, em nenhum Ministerio e no Tribunal ele ConLas, as vagas que se derem nos
quadros ; 36, dando a verba de 100: OOOS, para a inspécção das
repar·tições de Fazenda e outros serviços extraordinarios ; 37,
substituindo os dizeres da verb <t Ob·ras ; 38, accrescentando á.
a verba «Jueos e amortização dos emprestimos externos»
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12.000:000$, para jueos e amoetização das letras ouro; 39,
accrescentando á ta bella juros ela divida interna 25. 000: ooog
para juros e amortizaçfto das leteas papel ; 40, accrescenta nclo
á verba «A polices ele 5% » 6. 700:000$ pua jueos elas ern ittidas
até 31 de dezembro ele 1915 ; e 41, reduzindo a eepreseutação
elo .\ linistro para 18:0008.- Em 20 vae a imprimir a redacção
para a 3" discussão, n. 73 B. - Em 23 o Sr . Presidente co mmunic rL que, de accôrclo com o Hegimento, o projecto fica sobre
a mesa durante tres sessões para r eceber emendas em 3a
discussão . - Em 20 o ~ ··. Pr·esicle11 te clecld r .r q·naes as emend::.s
que niio podem see acceitas e manda publicat·, classificadas,
aquellas, que o são.- Em 1 ele outubro são apresentadas
reclamações pela recusa de parte dessas eme ndas e o Sr.
Presidente, dando as razões elo seu acto, reconsidera o se u
despacho em relação a algumas dellas, acceitando-ag . - Em
15 vae a imprimir o parece r da Commissão de Finanças
u. 73 C, sobre as emendas em 3" discussão, sahindo publi.caclo
n'ü Dia rio do Congresso de i 9.- Em 23 entra em 3" discus~ão e
falla o Sr. Joaquim Pires.- Em 25 faliam os Srs. Felisbello
Freire e Octacilio Camará.- Em ~6 faliam os Srs. Octacilio Camará, Antonio Nogueira, Eplligenio de ~alies, Vicente Pil'agibe
r, Celso Rayma.- Em 27 falia.m os Srs. Raul Fernandes, Cardo'o
de Almeida, ..\[onteir o de Souza, Ephigen io ele Salles e Elpiclio de
Mesqu ita.- Em 28 faliam os :::irs. Raphael Cabeda e Joaquim
Pires.- Em 2<1 faliam Srs. Raul Fernandes, João 1\'langabeira,
Palmeira K!ppe r e Vicente Piragibe . - Em 30 fallam o~ Srs. Joaquim de Salles e Costa Hego.- Em 1 de novembro fallam os
Srs . Bento de Mit•anda e Costa Rego.- Em 3, na sessão dmrna,
faliam os ~r; . Evaristo do Amaral , Mauri cw de Lacerda, Nicanot•
Nascimento, Augusto Pe;;ta.na e Ir·ioeu i\Iachaclo, e, na noctuma,
os Srs. Mendonça l\Iartins e Pedro ~loacyr.- Em 4 é encerrada
a. 3" discussão, depois de fallar o Sr. Carlos Peixoto Filho.- Em
5 são approvadas as seguintes emendas da HeL.:eita, ns.: substitutivo da Commis>ão a. de n. 1, do Sr . Joaquim Osorio , deter·minando que o sa l commum pa sse a pagar direitos ele importaçã, · na b<Lse de 3025 por kilo e razão de 25 °/0 ; o substitutivo
da Com missão á segunda parte u<L de n. 3, elo Sl'. Luiz Bartholomeu c outros, relativa ás pe~a> soltas para confec~ão de
pianos; 4, do :Sr. Evar·is to do Amaral. revogando a modificação
fetta na le i 11. 2 . \)19, J .1 ·! 914, rofer·ente a taxa de importa<;ão
das pilulas de Re ntel'; s ub~tituLivo da Com missão á de n. 7,
do Sr. Maciel Junior, determinando que as lampadas electricas
pas-;ern a pagar 28 por kilo, razão 15 °/o; s ubstitutivo da Commtssã.o á de n . 13, do Sr·. Haul Fernandes e outros, modificando o
n. 4 do art. :! " do projecto, com exclusão das palavras do Rio

de .Janeiro, Recife, Santos, Pará, Bahia. Victoria e Rio G1·ande
elo Sul, que são rejeitadas; substitutiVO da Commis~ão á de

n. t6, do Sr·. Atvar·o Baptista, fazendo um accrescimo ao art. 4°,
§ 2°, do re~ulamento publr.::ado a 4 de março de 19:1.5, sob o numero {i.~1i, l'elativarnente a capsulas de aciclo c<Hbomco para
os apparelhos Spaeklets o OLlt.ros; 20, do mesmo, dispondo sobre
as taxas qu e as benga las t.l wem pagar; substrtuLivo ela Com missão
á de n. 25, do Sr. lrinen ,\ lacluvJo, drzen lo-se no n 3.l, do art. 1 o
do projecto, -16 .000:000$, papel, em v~· z ele 12.750:000S, papel;
~ ubstitutivo da Commissão á ele n. 27, do mesmo, mandando
dizer-se n. 32, art. 1, IV, 5.000:0003 em vez de 4.500:0008;
mbstitutivo da Cornmissão á de n. 30, do Se. Alvaro Bapti5La,
relativamente ao impost.o sobre os premio~ das compan hias do
seguros marítimos, terrestre, de vida, etc . ; 31, do mes mo,
elevando a porcentagem ele imposto sobre os premios de ciub~
de mercadorias; substttntivo da Commissão á de n. 32, do
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Sr. Maximiano de Figueire :lo e outros, dando nova redacção ao
n. 36 do art. 1"; 34, do Sr. Vicente Piragibe, modificando o
n. 41 do art. 1o ; 35, Jo Sr. Mendonça Martins e outros, com
modificação da Gornrnissão, dando nova redacção ao art. 1°, IV,
n. 43 (imposto wbro a exportação do borracha no Ter ritorio do
Acre); substitutivo da Cornmissào á de n. 40, do Sr. Vrccntc
Prragibe, dandJ 1. 500: OOOS como renda da Impr-ensa Nacional e
Diario Uf!icial; 51, do Sr. Octacilio ae Carnará, com modificação
ela Comrnissão, accrescentando ao art. 2°, Xl, autorização para
receber o sello das patentes da Guarda Nacional, dn nomeações
que incorrerem em perempção; subtitutivo da Commrssào á. de
n. 52, do Sr. Luiz Bar·tholomeu, accrestando ao arr.. 2 autorizaçfLO para organizar um projecto de r evisão gera! elas taxas
dos impostos do comsumo; s ubstitutivo da Commissao á do
n. 53, do mesmo, autorizando o Governo a organizar novo projecto de revisão da tarrfa aduaneira ; 54, do mesmo, com a modificação da Commi~silo, autorizando a vender ou arrendar o
Lloyd Brazileil'o; substitutivo da Commrssão a de n. 57, do
Si'. Alvaro 13aptista, determinando que fiqne isento de quacsq uer
direitos o material importado pal'a a constn1cção ele qualquer
templo; a pr·imeira parte ela 66, do Sr. Alvaro Baptista, até a
palavra n acionaes, accrescentando ao art. 3°, § 2°, V, depois da
palavra Republica "as peças metallicas, importadas para a
const.rucçào de navios e vapores em estalerros nacronae, , s3.o
ise ntas d e qualquer imposto,; e o substitutivo da Commi.>sào {L
de n. 68, do Sr. Vicente Pirag1be (este Sr . Deputado requemu
preferencia. para a emenda n. 68, quando se votava a de n. 36),
dispondo sobre a cobrança do aluguel dos proprios nacionaes.Em 6 são approvadas a~ eme ndas segu intes, r elativas á Receita,
ns.: 1, modificando no n. 1 do art. 1° as previ~ões relativas á
renda dos direitos oe importa<;ã.o para o consumo; 2, dando
nova redacção aos ns. 1, 2 e 3 do art. 1° (renda corn applica<;ão
especial) o ~uppl'imindo o n. 5 elo mesmo arth;o; 3, 8upprrmiu 1o
no n. IV do art. 2° toda a segunda alínea desde as palavras
"Essa quota" ; 4, substituindo o n. LU do art. 2° pelo seguinte:
"Ill. A cobrar do imposto de importação para con~umo 40 "lo
em ouro, e 60 "/o em papel , sobr e quae5quer mercadorias, abúlidas
as distiacções do art. 2", n. 3, lettras a e b da lei n. 1. 452, do
30 de dezembr'o de 1905 , ; e 5, fazendo o seguinte accresdmo
ao n. 1, do art. 1": ,, Fio ele ferro (aramo) larpado e o ovalado do 18 por 16 e 19 pot' 17 inclusive grampc s c p1 egadores, moirões de ferro ou ele aço, para ce rcas, assim como os
respet:tivos esticadores (tarifa - classe 25 - art. 740)- taxa
$020 por kilo -razão f O"lo , .-Em 8, do Orçamento da Receita,
são approvadas as emendilS da Commissão ns.: 6, dando nova
redacçào ao n . H do art. :Lo - Jmpostos de Consumo-; 7, 1 elati va a modificações sobre o imposto de consumo, sobre fumo ;
8, dando nova redacção ao imposto de consumo so bre tecidos ;
9, fazendo accrescimos n o imposto de consumo sobre ferragens;
10, idem sobre conserva; H, idem sobre chapéos; :12, accrescentando ao art. 2°, § 4°, n. 3, ou onde convier, uma di>po>ição
obrigando á, escripta especial os fabricantes de mercadorias
sujeitas ao imposto de consumo, etc.; :1.3, elevando a 4.000:0008,
papel, o imposto de transporte; :14, augmentando mais 200:000S
na rubdca - Teleg raphos - proveniente de taxas rod io-tele~ra
phicas entre estações brazileiras e vapores nacionacs; 15, dando
nova redacção ao n. 71 -Montepio dos Empregados 1-'ublicos ;
16, supprirnindo no n. 75 do art. 1° as palavras "e no Territorio do Acre " ; 17, redigindo de outro modo o art. 73 ;
18, accrescontando ao art. 1" no titulo "renda extraordinaria,
mais os ns. 77 e 78, passando os da rubrica " Recursos,
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a ser 79 e 80; 19, redigindo de outro modo o art. 1°, IV,
impostos sobre a renda ; 20, idem quanto ao n. 31 do mesmo
art. 1° sobre imposto de subsídios e vencimentos; e 21, destacada para constituir projecto em separado, determinando que
o Presidente da Repnblica expe(ia um novo regulamento para a
cobrança do imposto do sello.- Do Orçamento do Interior silo
approvadas as se~uintes emendas ns. : 7, do Sr. Torq nato Moreira e outros, deduzindo da verba Material e accrescentando
na Pessoal, da Secretaria da Camara a quantia de 9:6000$
para vencimentos aos dois supplentes da rt·dac(iilO dos deba tes ;
substitutivo da Com missão á 9 A, elo Sr. Vicente Piragibe, supprimindo as palavras organizaçüo e 1·evisão na consigna(ião
"Ül'ganiz~ção, impressão e revisão do relatol'io e do Orçamento;
substitutivo da Com missão ú. 13, do Sr. Joaquim Pires, dando
7:800S para representaçrw e despeza do Procurador Geral da
Republica; substitutivo da Commissão ás 19 e 20, do Sr. Mell o
Francu, consignando na clospeza elo Pessoal da rubrica 15a mais
um delegado de 2a entrancia e 92 reservas da Guarda Civil;
21, ela Comrnissão, diminuindo 10:000$ no Material da rubrica
15•; substitutivo ela Commissão ú. 27, elo Sr. VicentP. Piragibe ,
rlimínuinclo a rubrica 16" -Brigada Policial ; 32, do Sr. Simeão
Leal, transportando a quantia do Material para o Pesssat da
Ca sa de Correcção ; 40, do Sr. Octacilio de Camará alterando a
tabella ela Directcria Geral de Saúde Publica ; a segunda parte
da 46, do Sr. Almeida Fagun <
:1es, manc!ando ler "tres remadores e um continuo, na verba 22•- Policia Sanitaria do Porto
-Material; substitutivo da Com missão á 47, mandando dizer
"662 serventes de 2a classe" em vez de 400, na rubrica 22~
(Pessoal subalterno dos Serviços da Prophylaxia); 51, do Sr.
Passos de Miranda, destacando da verba "Soccorros Publicas"
a quantia de 25:000$ para. o Asylo S. Lui3 da Velhice Desamparada; 52, do mesmo, com modificação da Commissão, fixando
em 150:000$ a rubrica 31 a - Obras; substttutivo da Com missão
ú. 53, do Se. Vic.:ente Piragibc, dando 50:0008 para as despezas
com o serviço eleitoral, 20:0008 dos quaes para as publicações
que se tornarem necessarias no Distncto Federal, as quaes só
poderão ser feitas no Diario O(ficial; substitutivo da Commissão
ú. 58, do Sr. Alfredo Ruy, elevando a subvenção á Faculdade
de Medicina da Bahia; 61, do Se. José Bonifacio, autorizando a
fund:.t(iãO de um Centeo Beneficente da Guarda Ctvil; substiLu ti.vo da Com missão á 62, do Se. Mello Franco, determinando
que os .iuizes federaes possam gosar as ferias forense~ fóra de
sua secção; e ;ts emendas da Commissão us.: 63, alterando na
rubl'ica 1li' da Proposta o dispositivo relativamente ao serviço
de caixas e avisos policíaes; M, juntando, na Directoria Geral
da Saude Publica- Repartição Central- as consignações «assignaturas de telephones e mater1al, consteucções, etc.n fazendose outro tanto em consignações do "Serviço de terra,, da
"Inspectol'ia dos servi(ios tclephonicos ,, e "Laboratorio bacteriologico"; e 65, dando :LOO:OOOS como subvenção a Commtssão
Promotora d u monumento a José Bonifacio, em Santos, por coma
dos tíOO:OOOS concedidos como auxilio á homenagem ao Patriarcha da Independcn'cia.- Do Orçamento elo Exterior, são ap provadas as se~uintes emendas ns.: substitutivo da Commissão á
2• parte da n. 1, alterando o Material ela verba 1• ; e as ela
Commissrw m.: 10, diminuindo na verba 1• um cartographo, u m
calligrapho e a gratificação a um dos dieector·es geraes ; 11, reduzindo 30: OOOS na Commissão ele Limites; 12, reduzindo
50:000$ nas Hecepções Officiaes; 13, reduzindo 30:0008 em Congressos e Conferencias; 14, fazendo reducções na Representação
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do .Ministro; Hí, reduzindo a representação do embaixador doas
Estados Unido~; 16, idem quanto ao Ministro da Noruega e Din marca; 17, suspendendo o pagamento da gratificação de res dencia aos chefes de missão e secretarias de legação; 19,
fazendo reducção no coepo consular de varias cidades; 20, suspendendo o pagamento das gratificações de residencia a consules
geraes, consules, vice-consoles e chancelleres; 21, substituindo
o art. 11 do orçamento; 22, substituindo o art. 13, relativamente ao aluguel de r,asas para chancellarias de legações e con:-.ulados; 23, restabelecendo a proposta para o art. 12; 24,
determinando que o Governo expeça nova tabella dos emolumentos da cobrança nos consulados e vice-consulados ; 25, especificando a verba nttro destinada ás despezas consulares.
- Do Orçamento da Maeinha, são approvadas as emendas
ns.: substitutivo da Commissão a n. 1, do Sr. Vicente Piragibe,
determinando que o serviço de impressões e encadernações seja
feito na Imprensa Naval, o de publicações no Diario Of!icial e
fazendo reducções no Material, das verbas :1•, 2•, 3", 5", o• e 8";
substitutivo da Commissão á 15, do Sr. Barbosa Lima, reduzindo
na rubrica 8" a dotação referente á Companhia de Musicas ;
substitutivo ela Commissão a 17, do Sr. Raul Veiga, determi·
nando que não sejam preenchidas as vagas de segundostenentes phaemaceuticos, no Corpo de Saúde da Armada; 19,
do Sr. Souza e Silva, com a sub-emenda ela Com missão, restabelecendo o art. 3° da lei n . 2.924, de 1915, e as autorizações
nos ns. XI, XII e XIII, do art. 72, ela mesma lei; substitutivo
da Commissão á 23, do mesmo, estendendo ao Corpo de Engenheiros Navaes o disposto do art. 11 do decreto n. 1. 351,
de 1891 ; 28, do Sr. Barbosa Lima, supprimindo a subvenção
á Liga Maritima Brazileira ; substitut ivo ela Comrnissão á 29,
elo Sr. Souza e Silva, reduzindo a veeba 13" a 10:000$ e mandando dizer-se na verba 17" "Revista Marítima» 10:000$;
substitutivo ela Commissão á 30, elo mesmo, conservando as vantagens de que gosam os empregados da patromoria do Rio ele
Janeiro; 36, do Sr. Octacilw de Camará, com sub-emend a ela
Commissão, determinando que sej am chamados a serviços dos
conselhos de guerra os officiaes reformados, etc.; e as da Commissão ns. : 1, fazendo outras reducç.ões no Material das verbas
11', 12• 16" e 18", reunindo a 19• a 21", reforçando as verbas
7", 8a, 13• e 20" ; 2, determinando a suspensão de funccionamento das escolas de aprendizes marinheiros que não preencham os fins a que se destinam; 3, determinando que se dê
baixa de todo material naval, julgado inulil; 4, determinando o
não preenchimento das vagas que se deeem no Corpo de sub-officiaes, que dependerem de concurso, etc. ; 5, mandando licenciar
os officiaes que o requererem, sem prejuízo da contagem ele tempo;
6, estendendo á Marinha a disposição do art. 49 da lei 2. 924, de
19! 5; 7, autorizando a aproveitar para as nomeações de secretarias, nas vagas que se derem nas Capitanias dos Portos dos Estados, os escreventes de 1" classe do Corpo sub-otllciaes, com mais
de 10 annos de serviço, e mantendo as autorizações dos ns. I, II
e lli do art. 76 da lei 2.924, de 1915.-Do Orçamento da
Guerra, são approvadas as emendas ns . : 2, do Sr. Barbosa Lima,
rectificando a dotação da rubrica 3", na sub-rubrica audito?·es ;
16, do Sr. Joaquim Salles e outros, determinando que o mecanico technico que serve actualmente no levantameuto da Carta
Geral da Republica passe a servir junto ao Estado Maior elo
Exercito; 18, do Sr. Erasmo de Macedo e outros, dispondo sobre
transferencia de alumnos dos collegios militares, com additivo
da Commissão, isto é, desde que haj a vaga, etc.; e as da Com-
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misssão ns .: 21, supprimindo um amanuense no Collegio ~Iilitar
de Barbacena; 22, dim in uindo ele 5:0008 a rubrica 4", consignação Diversas vantagens, quanto ao aelelicional dos docentes
vitalícios; 23, supprimindo nas mesmas rubrica e consignação as
gratificações de r egencia de turmas e au las supplementares ;
24:, dim inuindo na rubr ica 7", consignaçrw «Enfermarias de
Guamição ,, a verba de 3t):093S600; 25, supprimin do na rubri ca
8" a verba para um tenente coronel, dois majores, i 2 capitães
e 10 primeiros tenentes aggregados ; 26, elevando as dcducções
das gratificaçõr.s aos oiTiciaes do quadro es pecial e aos docP.ntes
dos quadros ordinario e supplementar; 27, fazendo red ucções na
consignação Reformados; 28, diminuindo de 50:0008 a ru brica
fi", Ajudas de custo; 29, reduzindo de 100:000S a verba destinada is obras mllir.arcs; 30, diminuindo de ~0 :000 8 a r ubrica
:1 3", na sub-consignação Remonta, etc.; 31, supprimindo a verb a
para acquisiçrw de aeroplanos ; 32, determinando qne as despezas com as gratificações de r egcncia ele t urm as, quando necessarias, corram por conta dos cofres do conselho administrativo
dos Collegios illilitares ; 33, fazendo substituições de numeras e
pala nas no art. 22, n. I; 34, substituindo o paragr·apho unico
elo art. 33; 35, supprimindo o art. 36; 36, supprimindo um
primeiro escriptura rio no Hospital do Andarahy; e 37, determinando que nenhum official pos;;a ser promovido por merecimento sem que, além elas outras cond ições legaes, tenha pelo
menos seis mezes ele e a·ectivo serviço milita r em um dos Estados
do Pará, Amazonas, llfatto Grosso, Paraná ou Rio Grande do
Sul.- Do Orçamento da Agricultura, são approvadas as emendas
ns.: 8, do Sr . Antonio Calmon, com a modificaçrw da Commissfw ,
determinando que 20"/o da verba de que trata o art. 48, n. 8,
possam ser applicados na acquisição de material para o funccionamento das r espectivas offlcinas, etc .; 9, do Sr . João Penido,
mantendo <t proposta do Governo qua nto ao auxilio ao Instituto
Oswaldo Cruz, para fotnecimento de vaccinas e soros; e o
substitutivo da Commissão á 12, do Sr. Il'ineu Machado e outros,
dando nova redacção ao n. I do art. 41, a utorizando a dar ao
1\Hnisterio da Agricultura uma nova organização, de ntro das
verbas Yotadas.- Em 9 são approvados, do mesmo Orçamento,
o substitu tivo ela Commissao ás de ns. 14 a 22 , precisando em
300: OOOS a verba pata sn bvençfw e aux ilios a escolas, estabelec;imentos ou institui ções, bem como a particulares que tenham
produzido tt abalhos materiaes ou mentaes que interessem á
agricultura, industria e commercio ; 23, do St. Antonio Ca lmon
e outro;-, autori~ando o GoveetiO a entrar em ac(·ôrdo com a
Sociedade Nacional para o fornecimento de plantas vivas; e as
ela Commissão ns. : 27, fazendo reclucções no Pessoal e no Material
da verba 1" ; 28, idem na verba 3"; 29, idem na verba 5"; 30,
idem na verba 0"; 31, 1dem na verba 7;'; 3~ . idem na verba 9";
33. idem no llTateriat da verba 1 o• ; 34, idem no nrateJ•iat e no
Pessoal da ver·ba i F; 35, fazendo reducções na verba 12" ; 36,
idem no Pessoal e no Material da verba Hi" ; 37, idem na verba
16"; 38 , reduzindo de 2-t:OOOS: as diversas co nsignações ele
lllate1·ictl das Escolas ela Bahia c do Rio G1·ande de Sul e fazendo
redu cção de 30:000$ na consignação «Par~ snpprir a deficiencia ,
etc.», supprunidas as pa lavrn.s «sendo 50:000$ para a Escola da
Bahia» ; 39", suppriminelo \): OOOS no llTate?·iat ela verba 29"; 40,
fazendu reducções no Pessoal da verba 2 1"; 1d, id em no Material
da verba 22"; ld. idem no Pessoal e no ll'fate?'ial ela verba 23" ;
43, r edigindo de ou tro modo a verba 4"; '~4 , r estabelecendo um
logar de engenheiro na verba 1"; 45, faze ndo a ugmentos no
Material da vetba 6" ; 46, idem na verba 7" (Superintendencia
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-Algodão); 47, idem no Material da verba 8" (Escola de Artífices); 48, restabelecendo os oito auxiliares apuradores da
verba 11"; 49, augmentando 600:0008 para o desenvolvimento
da Industria Pastoril; 50, accrescentando no lllaterial da verba
6", na consignação Salarios de aprendizes, etc., as palavras
"e trabalhadores para os campos de demonstração» e augmentando a quantia de 20: OOOS ; 51, accrescentando no Material
da verba 20" 10: OOOS para a conclusão do edificio da Estação
Expertmental de canna de assucar em Eocada; 5~, ~azendo
accrescimo no Mate1·ial ela veeba 6"; 53. accrescentando no Material da verba 16", na consignação "Para o desenvolvimento
da Industria Pastortl », depois ele « comprehendendo " • as palavras "a concessão de pl'emios aos agrtcultores e criadores que
tomarem parte nas exposições agro-pecuarias , ; 54, autorizando
a dar a organização conveniente ás Escolas de Agricultura d;L
União; 55, determinando que os trabalhos de impressão e publicação que não puderem ser feitos na typograpbia do Mínistel'io.
o sejam na Imprensa Nacional e no Dia1·io 0/ficial; 56, da nclo
nova redacção ao art. 42; e 57, supprimínclo a verba 25"Pessoal addido.- Do Orçamento ela Viação, sM appprovadas as
seguintes emendas ns.: o substitutivo ela Commissão á segunda
parte ela de n. 2, do Sr. Vicente Piragibe, reduzindo a 400:000$
a 2" sub-consignação do material da verba 2"; substitutivo da
Commis~ rw ás de ns. 3 a 7, determinando que sejam feitas na
Imprensa Nacional e no Diario Official as publicações c impressões necessarias ao serviço do Ministerio ; 8, do Sr. Eva r isto do
Amaral, fazendo correcções na verba 3"; substitutivo da Commissão ás de ns. 9 a 12, autorizando a construir, pelas sobras
da verba. "Renovação e consolidação de linhas "• do n. 3 do
art. '~8, varias linhas telegraphicas; f3, do Sr. Jayme Gomes
e outros, nos termos do parerer verbal do Sr. Relator,
fazendo accrescimo ao n. V do art. 53, depois da palavra
"Goyaz " deduzindo a quantia de 25:0008 da verba Eventttaes
do n. 3 do art. 48, par a construcção de uma linha telegraphica, etc.; 16, do Sr . Lamounter Godofredo, supprimindo dois
fiscaes da renda na Estrada de Ferro Oeste de Minas, e dando
nova redacção ás consignações Eventuaes e 11Iate1'ial; 17, do
Sr. Luiz Bartholomeu, dlmmuindo em 3:000$ os vencimentos
do chet'e da <.:ontabilida,Jc da mesma estr-il lia; 22, rio Sr. Vice o te
Ptea~tbe, accrcscentondo no arr.. 48, verba s•, "Repartição de
Aguas c Obras Publicas "• após a palavra" t-langú "• ásseguint3s
« Engenhe1ro Neiva e Rio das Peara:; »; 25, do Sr. Lamounier
Godofredo, restabelecendo o numero de engenheiros de f • e 2"
classes e de engenheiros ajudante;< para a [nspectoria Federal
de Esteadas, com a sub-emenda d<t Commtssão que reduz a 20 o
numero dos de 1 a classe e a 30 os de 2", á nroporção que se derem
vag·as; 27, do Sr. Luiz Hartholomeu, elevando para 15:000$
os vencimentos do inspector rederal de vtação mantima e fluvial,
com a sub-emenda da Commissão, lixando em 12:0008 O$ do
sub-ins pect.or; 33, do Sr·. lrineu :Vlachaclo e outros, redigindo
a verba Hi• -lnspectoria Feaeral de Porto~, Rios e Canaescom a sub-emenda da Commis~ão, al terando para 24:0008 os vencimentos do 1nspcctor; 35, do Sr. Nicanor Nascimento e outros,
mantendo nesta mesma Inspectorra os cinco reductoras ele
marés, constantes da proposta; 38, substituindo a tabella ela
Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro; 43, do Sr. Felisbello
Freire, augmentando o Material para o poeto de Arac~jú;
substitutrvo da Commi~são ás 47 e 48, aproveitando para os
loga rcs de engenhei ros cond uctores de f • e 2" classes os da
repartição extincta; 49, do Sr. Marçal Escobar, supprimindo
:Synopse

5
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os§§ 1• e 2• do art. 49; !>4, do Sr. Costa Ribeiro e outros,
accroscentando ao n. 3 do art. 53 uma disposição autorizando
o prolongamento e alterações no traçado das linhas; 55, do
Sr. liaul Veiga e outros, accrescentando ao n. Vl do art. 53,
«Bem como a ligação de Manoel de Moraes a Macuco, no Estado
do R10 » ; 56, do Sr. Jeronymo Monte1ro e outros, accrescentando ao n. IX do mesmo art1go, in fine, <<e quatro do porto
desta Capital ar s de Itapemirim, Piuma, Benevente, Guarapary
e S. 111atheus, no E, pirita Santo»; 59, do Sr. Hermenegildo de
Mor,tes, vigol'ando o ut. 39 ria Jei 2.924, de 1915; substitutivo
da Comrn,ssilo ás 60 e 61, autorizando a prorogar o contracto
corn a Companhia Commercio e Navegação; substitutivo da
Commissão á 62, do Sr. Ubaldmo de Assis, aotorizando a con. tractar co m o l~st ,L do da Bahia o serviço da Companhia de NaVPgação Bahiana, que fazia. objecto do contract') a que se
referem o decreto n . 7. 302, de 1909, e o accôrdo de 20 de
março do mesmo anno; 63, do Sr. Joaquim de Salles , permittindo ligações telepbonicas inter estaduaes, com exclusão das
palavras «acautelem os interesses da União e»; subsLitutivo
oa Com missão á 6!>, do Sr. Alvaro Baptista, autorizando a
reduzir fretes nas estrada~ de ferro da União e nos navios do
Lloyd ; 67, do Sr. Camillo de Hollanda, mantendo as d1spos1ções
do art. 35 da lei n. 2.924, de janeiro de 19 15; 68, do Sr. Costa
Ribeiro, estendendo aos empre!\'ados do Correio, que pertencerem á. Sacie Jade Postal Benr;ficente de Pernambuco, a faculdade de aswciações congeneres; substitutivo da Commissão á
71, co Sr. José Augusto e outros, autorizando o prolongamento
da estrada de ferro de Mossoró a Alexandrina até á cidade de
Souza ; 75, do Sr. João Mangabeira e outros, autorizando a
construcção do porto de Ilhéos, cc m a mb-emenda da Comm i ~são,
Jsto é, sem isenção rfe direitr.s aduaneiros; e o substitutivo da
Com missão á 76, do Sr. Vicente Piragibe, autorizando o abaEtecimento de agua ao povoado da estação de Cordovil e a canalização de aguas pelas ruas do povoado de Braz do Pina.-Em 10,
ainda do Orçamento da Viação, é approvada a emenda n. 78, do
Sr·. Anthero Botelho e outros, relativamente ao frete para a,
aguas mineraes, naturaes, medicinaes, nacionaes, na Estrada
d(\ Ferro Central do Brazil; e as da Com missão ns.: 1, fazendo
reducção na importancia de que trata o n. 4 do art. 48 ;
2. dando nova redacção ás :1 • e 2• alineas da veeba Material,
relativa uo n. 7 do art. 48; 3, deduzindo 25:0008 no n. 8 do
art. ~8, no Material da Administração Central e nn. sub-consi~J;nação- Serviços diversos; 4, fazendo accrescimo no n. 10 do
a1 t. 48; 5, corrigindo neste mesmo artigo a verba para oito
fiscaes; 6, substituindo no § 3" elo art. 49 as palavras « terminadas as obras, pelas <<terminado o prazo para a execução das
obeas » ; 7, mandando dizer-se no n. 7 do art. 48 « tres officiacs 14:4008 e tL·es escnpturarios 10:8008; 8, accrescentando,
no ll. 16 do art. 48 150:0008 para jornaleiros e despezas de
conservação· da Baixada Fluminense; 9, suppr1mi ndo as palavras
«Secção de construcção » do n. 6 do art. 48; 10, transferindo
J1ar-a o Orçamento da Fazenda o n. IX do art. 53 e os dispoSitrvos silmlhantes ; 11, accrescentando p~laVI·as ao n . 6 do
art. 48, Material da Oeste de Minas; e 12, supprimindo a rubrrca 14• destinada aos empregados addidos . - Do Orça mento da
Fazenda, são approvadas as emendas ns. : a Eegunda pa~:te da
n . 1, de· Sr. Vic·eu te P1ragibe, reduzindo a 3:0008 a 3" consignação da verba 6"; substitutivo da Comm1ssão á de n. 4, do
mesmo, dando, na. verba 7a, 12:0008 para expediente, 2:0008
para concertos do moveis e 6: 0008 para despezas diversas ·~
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substitutivo da Commissão á de n. õ, do mesmo, dando na verba
para acquisição e concerto
de moveis ; a segunda parto do substitut.ivo da Commissão á de
n. 6, do mesmo, alterando na verba 10•, de 6:0008 para 2:0008,
a consignação "acquisição e concertos de moveis» e para
18:0008 a consignaGàO "despezas diversas·»; 7, do Sr. Octacilio
de Garoará, fazendo accrescimo ao n. 12 do art. 54; 13, do
Sr. Vicente Piragibe, com a modificação da Commissl!.o, determinando, na verba 37". que todos os Impressos sejam adquirtdos
preferencialmente na Imprensa Nacional; substitutivo da Commissão á 28 . do Sr. Souza e Silva, restabelecendo a reforma compulsaria para o Exet·cito e a Marinha; 36, do Sr. Joaquim Osorio
e outro, autorizando a proceder uma revisão na tabella para o
calculo das quotas que competem aos empregados das alfandegas; 38, do ::lr. Irineu Machado, autorizando a estender ao
Club dos Funccionarios Publicas Civis a conceosão feita a sociedades congeneres; 41, do Sr. Felisbello Freire e outro, vigorando o art. 85 da lei n. 2.842, de 1913; substitutivo da
Cominissão á 50, do <:lr. Barbosa Lima o outro . vigorando o
art. 63 e o paragrapho unico da lei n. 2.841, de 1913; 51, do
Sr. Josino de Araujo e outros, dispondo sobre depositas para as
companhias de seguros de vida, etc.; 55, do Sr. Celso Bayma.
vigorando o disposto no art. 120 da lei n. 2. 924, de 1915 ;
56, do Sr. Vicente Piragibe, vedando a expedição de ordem ou
aviso de pagamento do qualquer quantia por conta da consignação que não cor responda á despeza feita, etc.; 57, do
Sr. Josino de Araujo, prohibmdo o accumulo de gratificações aos
secretarias, offictaes e quaesquer outros auxiliares dos gabinetes
dos Ministros ; 59, do Sr. Antonio Calmon, extendenclo aos procuradores da Republica nos Estados os ar·ts. 28 a 32 do decreto
n. 10.902, de 10 de maio de 19:1.4; sómente as palavras «desde
qu) preencham as condições exigidas nos regulamentos respectivos "• da 62, do Sr. lrineu Machado e outros; substitutivo da
Commissão ás de ns. 62 a 67, relativamente á conservação de
funccionarios arldidos; substitutivo da Commissão ás de ns. 68
a 73, supprimindo o art. 64 do projecto; 74, do Sr. Ferreira
Braga, dando nova redacção ao art. 58; e as da Commissão
os.: 1, fazendo suppressão de funccionarios no Thesouro Nacional ; 2, idem na lmprensil. Nacional e Dia·rio O(ficial ; 3, fazendo reducções e modificações em varias alfandegas; "'• supprimindo Jogares em varias Delegacias Fiscaes ; 5, idem na Estatística Commercial; 6, idem na Caixa de Conversão; 7, supprimindo um ensaiador na Casa da Moeda; 8, supprimindo Jogares
no Laboratorio Nacional de Analyses; 9, revigorando as dispo~ições dos arts . 90, :1.01 e para~raphos, e 130, da lei n. 2.924, de
19t5; 10, autorizando a prorogar por oito mezes o prazo para a
conclusão do edificio da Altandega de Porto Alegre; H, dispondo
sobre dia rias ao> funccionarios publicas effectivos ou addidos; 12,
obrigando os funccionarios addidos ao ponto e á permanencia nas
respectivas repartições durante as horas de expediente; 13, determmando que sejam feitas na Imprensa Nacional e Diario O[ficial
as publicações e impressões necessarias ao serviço dos Ministerios ;
14, aproveitando os actuaes mandadores no quadro dos confe·
rentes de 2" classe das Capatazias da Alfandega da Capital Federal, á med ida que se derem vagas, etc.; :1.5, fazendo alterações
nos ns. 1, 3 e 4 do art. 54; e 16, idem aos ns. i, 2, 3 e 5 do mesmu
art. 54, na parte relativa á" Applicação da renda especial».Por ultimo, é approvado o proj ecto. - Em 11 va.e
a imprimir a redacção final da Receita, n. 73 D (publicada no
Dial'io do Congresso de 13 )~ -Em 13 é approvada 1 sendo o pt'O•

s• :1. i: OOOS para expediente e 3: OOOS
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j ecto enviado ao Senado. É igua lmente approvada <L redacção
final da Despeza, n. 73 E, cuja impeessã.o é dispensada a.
requerimento do Sr. Antonio Carlos. - Em i 7 é o proj ecto da
Despeza enviado ao Senado. -Em 29 de Deze mbeo o Senado
devolve o projecto cl<L Despeza, com emendas. - Em 30, em
virtude de urge ncia r equerida pelo St·. Antonio Carlos, estas
emendas entram em immediata discussão e votação, dando
sobt·e ellas parecer verbal os respectivos Relatores, sendo approvadas : Do Orçamento elo Interior, as de ns.: 1, i A. a segunda parte da de n. 2, a segunda parte da de n. 3, 7, 10, 11,
12, 13, 14, a primeira parte da de n. 10, da 2" serie, 11, 12 c
a. segunda parte da de n. 13, da 2• serie tambem, 14 da 2" serie
ainda, a segunda parte da de n. 15, 17, 20, 25, 26, 27 e 29. Do Orçamento do E.:cterior, as dcns.: 30,3:1, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e ltS.- Do Orçamento da
Marinha, a segunda parte da de ns.: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
a segunda parte da ;)7, 58, 59, 130, Gi, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 60,
70, 71, 72, 74, 7~, 76, 77,80 e 81. -Do 01·çamento da Guerra,
as 87, 80, 9:1, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 104, 105, 106, 107, tos.
!00, 110, 111, 112, 113, 115, 116, H7 e HS.- D o Orçamento ela
Aoricultura, as 119, a primeira parte da 120, i21, 122, 123 ,
124,126 até 1~2, 154 até 1'i7, 159, 164 até 167, 170 até 172, 171~,
175, 177 a 181, 183, 184, 186 até 195 e a 197.- Do Orçamento ela
Viaçüo: a primeira parte da 198, 199 até 20ti, 206, 206 A, 206
B, 206 C, 211, 212 e 212 A até 212 G, 214 até 220, 222, 223,
224, menos o n. 5, 226 até 229,230,232, 234 até 237,238, menos
as palarras « réde de viação cearense "• 239, 240, 241 e 242.Do Orçamento da Fa;;enda: as 243 até 247, 249 até 258, 260 até
263, 266, 2G8, 26 8 A, 269, 271, 273, 274, 276 a 279, 280, 282 a
284, 288 a 292 e as 294 até 209. São devolvidas ao Senado as
emendas rejeitadas.- Em 31, o Senado devolve o projecto da
Receita, com emendas, as quaes são todas app1·ovadas pela Camara. Sií.o enviadas á Mesa duas declarações de voto: Uma do
Sr. Pedro Luiz, contea as emendas do Senado que concedem favores pessoacs; e outra, subscripta por 94 Srs. Deputados,
contra a isençfto do iiuposto sobee o sal estrangeiro para as xarqueadas . - O Senado devolve as emendas referentes á Despeza,
as quaes, rej eitadas pela Camar'l., foram por elle mantidas, por
ri ois ten;os.- A Camaea mantem a rej eição para as seguintes:
Do 01·çam ento do Int erior: a primeira parte da ele n. 2, .por
unanimidade; 3, por unanimidade; a ultima parte ela de n. 4,
por un animidade; 6, 8 c a primeira parte ela 13, por unanimidade; o n. 7 e paragraphos da 15, bem como os ns. 8 e 9, 18
e 2i.- Do 01·çamento do Exte1·io1·: a. n. 39 . - Do 01·çamento da
Marinha: a parte da 49 reJ<Ltil'a á representação do Ministro.
-Do Orçamento da Guerra: as ns. s:1, 90, 90 e 102, tod~ s por dois
terços de votos.- Do 0Tçamento da Ao1·icultum: a n. 182.-Do Orçamento da Via ção: a segunda parlc da 198 e as 207, 208, 209,
210, 221, 22:i, 231, 233 e 238 . - Do Orçamento : da Fa;;enda: as
ns. 2;.i9, 26ti e 270 . - A Camara deixa de mat,ter a rejeição,
a pprovando-as, para as seguintes emendas elo Orçamento do
Int erior: ns. 5, 22 e 28;-Da Guerm, n. 114;- Da Viação, n. 213 e
-Da Fa:enrta. as ns. 287 e 203 . - São app rovadas as redacções
finaes ela Receita, n. 73 1'<', e da Despeza, n. 73 G, sendo a
impressi:io rlispensada a requerimento do Sr. Costa Ribeiro . -Em
31 é enviada a Heceita á san cçií.o e a Despeza em 5 de Janeiro
de 1916.- 8anccionada a Receita por decreto n. 3.070·
A, de 31 de Dezembro de 1915 (publicado a 2 de j aneiro de
1916).- Sanccionada a Despeza por decreto n . 3.089,
de 5 de Janeiro de 1916 (publicado a 8).
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.29 julho

74,

Regula a si tuação juridica Em 30 de julho vae a impeimir, com
dos indws do Brazil. (Da parecer e emendas da Com missão de
Commissão de Constitu- Constituição e Justiça. - Em 3i é reição e Justiça. )
produzido, por tet· sahido com incorr ecções. -Em 28 vac a imprimir o
proj ecto n. 7·t A, de accôrdo com o
parecer e tendo já incorporadas a~
emendas a que elle se refere . - Em 2~
de setembro é encerrada a 2" discussão.
-- Em 28 é approvado com dispensa de
intersticio a requerimento do Sr. José
Bonifacio. -- Em 29 é encerrada a 3a discussão.-Em 4 de outubro é approvado.
- Em 6 vae a imprimir a redact;ão
final n . 74 B. -Em 8 é approvada;
sendo o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

29

75

Manda equiparar, p~ r a Em 30 de j ülho vae á imprimir o novo
todos os effeitos, aos ma- parecer da Commis>ão de Constituição
gtstrados da justiça local e Justiça, mantendo o parecet· anterior.
uo Districto Federal os Pende de 1" discussão
elo Territorio do Act'e

))

(Do Sr. Astotpho Dutra ).
(Vide projecto n. 258,

de i9i4).

29

))

70

Autoriza medidas finan- E1n 30 de julho vae a imprimir, com o
ceiras e cconomicas. ( Da voêo em separado do Sr. Ver;pucio de
Commissão de Finanças.)
Abreu, os votos vencidos dos Srs. Carlos
Peixoto Filho e Alvaro Baptista e as
ra zões do voto do Sr. Albeeto Maranhão.
- Em 2 de agost•J entra em 2a discussão e faliam o:; St·s. Arthur· Bernarde~,
I.Junshee de Abranches, Felisbello Freire
e Luiz Bartholomeu, depois de lidos um
su b::titutivo deste e algumas emendas
ele vaeios St'>'. Deputados. - Em 3
faliam os Srs. Felisbello Freire e Bento
de .lliranda, sendo-lhe offerecidas novas
emendas. --·Em 1, são lidos um substitutivo do Sr. Vicsn te Piragibe e outras
emendas, t 0 oclo fallaclo os Srs. Pires ue
c~rvalho e Faria Souto. -E m 5 é
encllrTada a '2" discussão, depois de
lid as mais duas emendas o de fallnr o
Sr. Nicanor Nascimento, ficando adiada
a votação. - Em 6 é appi'ovaclo em
votação nominal, a requerinento do
Sr . Mauricio de Lacerda, p:;r '.!9 votos
contra 21, depois de retimdo um requerim ento do Sr. Pires de Carvalho
pedindo ser ouvida a C o m missão
de Finanças so bre as emendas, sem
prej uizo da discussão, e de falia r o
Sr. Cincinato lkaga. Os Srs. Vicente
Piragibe, Nicanor Nascimento, Hosannah ele Oliveiea, Faria Souto, G-aleiw
Carvalbal, Maximiano de Figueiredo,
Juvenal Lêt martine, Monteit'O ele Souza,
Luiz Bartholomeu, Flavio da Silveira,
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Pires de Carvalho e Felix de Miranda requerem a retirada de
suas emendas, o que é concedido pela Camara. Faliam, além
desses Srs. Deputados, os Srs. Soares dos Santos, Evarlsto do
Amaral, Antonio Carlos, SimOes Lopes, Octacilio Camará. Jeronymo Monteiro, Mauricio de Lacerda, Barbosa Lima e Souza
e Silva. São prejudicados os substil.utivos dos Srs. Vespuc10
de Abreu e Souza e Silva e a sub- emenda do Sr. Simeão
Leal, sendo rejeitadas as emeudas dos Srs. Euzebio de Andrade e outro e Augusto do Amaral e outros. Enviam á
Mesa declaração de vrJto os Srs. Juvenal Lamartine, José Augusto, Faria Souto, Souza e Silva e Pedro Lago. Fazem ainda
declaração de voto os Srs. Pereira Nunes e Rafael Cabeda·. Em O é lida uma declaracão de voto do Sr. Felisbello Freire. Em W entra em a• discussão e faliam os Srs. Luiz Bartholomeu e Felisbello Freire, d ·pois de serem lidas varias emendas .
-Em H, continuando a a• discussão, fallam os Srs. Felisbello
Freire e Joaquim Pirrs, depois de serem lidas novas emendas.Em f2 falia o Sr. Simões Lopes e são lidas novas emendas .-Em
f3 falia o Sr . Manoel Vlllaboim e >ão lidas ainda novas emendas.
-- Em f4 é suspensa a discussão e retirado da ordem do dia,
depois de lidas novas emendas, e, em virtude de um requerimento
do Sr Cincinato Braga, pedindo que, sem embargo de continuarse a a• discussfLO, não seja eJla encerrada dentro do prazo de
48 hoc as de adiamento, sem que a Commissão de Finanças t enha
apresentado parecer sobre as emendas otrerecidas ao projecto.
Este requerimento é approvado, depois de terem fallado sobre
elle os Srs. Mauricio de Lacerda, Cincinato Brctga, Pedro Moacyr,
Vicente Piragibe e Ribeiro Junqueira.- Em 19 vae a 1mprimir,
sob o n. 76 A, o parecer da Commis;fto de Finanças sobr·e as
emendas c os substitnti vos. Restabelecida a 3" discussão, falla o
Sr. Barbosa Lima, depois de serem lidas duas novas emendas
que sfLO postas em discm-são Hllltamente com o projecto. - Em
20 falia o Sr Barbosa Lima, depois de ser lida mais uma emenda.
- Em 2f é encerrada a 3" discussão, depois de fallarem os
Srs . Jeronymo Monteiro e Cincinato Braga e de serem lidos mais
tres substitutivos dos Srs. Joaouim de Salles, Faria Souto e Cincinato Braga.- Em 22 vae a imprimir o parecer da Commissão
de Finanças, n. 76 B, sobre as ultimas emendas e substitutivos
apresentados, com duas emendas da Commissão ao substitutivo
do SI'. Cincinato Braga.- Em 23 o Sr _ Cincinato Braga requer
pl'eferencia para o sou substitutivo, a qual é conced ida em votação nomiual (i 17 contra 7) e a requerimento do Sr. Costa Rego,
depois de fdlla.rern os Srs. i\Iauricio de Lacerda, Pedro Moacyr,
Felisbello Freire, Joaquim de Salles, Cinciuato Braga e Vicente
Piragibe. São approvadas as duas emendas da Commissão de Finanças a e-;se substitutivo, d<>pois de no v;; mente fallar o Sr. Mauricio de Lacerdil. . Posto em votação o substitutivo, o Sr. Co~ta. Rego
requer que esta seja feita por partes e falia ainda 0 Sr. Mauricio
de Lacerda até esgotar a hora da :;essão.- Em 24, em virtude
de requerimento do Sr. Costa Rego, é o substitl.ltivo do Sr . Cincinato Braga ;•pprovado por partes, depois •1t:l fallar-em os
Srs. Costa Rego, Cincinato Br·aga, Pedt·o Moacyr, Mauricio de
Lacerda, Arthur Bornardes , Vicente Piragtbe e Octacilio Camará,
tendo sido rejeitados os r equerimentos de votação nominal e
ficando prejudicados o projecto primitivo, os demais substitutivos (lettras A a L) e todas as emendas (11s 1 a 37). Enviam á
Mesa declaração de voto os Srs. Macedo So.ares, José Bonifacio,
João Penido, Barbosa Lima e Pedro Lago. E tgualmente approvada a redacção final n. 76 C, cuja impressão é dispensada a
r equerimento do Sr. Cincin ato Braga_ - Em 25 o Sr. Alm eida
Fagundt s .envia á Mesa uma declaração ela voto. É o projecto
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enviado ao Senado. -Em 28 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.986,
de 2tl de agosto de :l9:l5. (Publicado
a !29 .)
31 julho

77

Autoriza a concce~são de E:rh 2 de agosto vae -a imprimir. -Em
um anuo de licerH,;a , 26 de novembro é encerrada a discussão
com dois terç•JS da dia- unica.- Em 30 é approvado. - Em 1
ria, a Carlos Firmino de dezembro é approvada a reclacção
<~ornes. (Da Cornmissão
final n. 77 A, cuja impressão é disde Petições e Poderes.) pensada a requerimento do Sr. Costa
Hibeiro, sendo o projecto env1ado ao
Senado. - Em 29 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.087,
de 5 de janeiro de 1916. (Publicado a 7.)

31

78

Autorizaaconceder ao ar- Em2 de agosto vae a imprimir.- Em
ctlivJsta da Estrada de 5 é encerrada a di>cussão unica, depois
Ferro Oeste de Mmas, de lido um requerimento do Sr. Pires
Hemique Eduardo Cus- de Carvalho, pedindo que fosse ouvida
ser., um a nno de licPm;a, a Com missão de Constituição e Justiça.
com dois terços do o vcn- sobr·e o assumpto. - Em 12 é approcimt>ntos . (Da Commis- vado, depois ele rejeitado o requerisão ele Petições e Po- monto do Sr. Pire> de Carvalho e de
deTes )
falia r o Sr. Rodrigues Alves Filho. Em 21 vae a imp1·1mir a redacção final
n. 78 A. - l!:m 23 é a.pprova.da. Em 2·t é o proj ecto enviado ao Senado.
- Em 24 de setembt·o o :::lenado envia
á, sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.998,
de 29 de setembro de 1915. (Publicado
a !2 ele outub?:o.)

79

Concede isenção de direi- Em '~ de agosto é julgado objecto de
tos aduaneiros ás ma.- deliberação e enviado á Commissão de
chinas destinadas ao be- Finanças- Em 14 vae a imprimir o
nefic1amento do côco da parecer desta Com missão, n. 79 A,
palm eira babas:;ú. (Do com o substitutivo.- Em 12 de noSr. Luiz de Carvalho ~ vembro é encenada a 1" discussão. out?·os.)
Em 16 é approvado em virtude ela preferencia requerida pelo Sr. Dunsnee de
Abl'anches. - Em 17 é encerrada a ::2.•
discussão.- Em 30 é approvado o substitutivo da Commissão de Finanças,
ficando prejudicado o projecto primitivo.- Em 4 de dezembro vae a imprimir a redac-~ão para a 3" discussão,
n. 79 13. -Em 10 é encerrada a
3a discussão.-Em 13 é approvado, bem
como a redacção final n. 79 C, cuj a
impressão é dispensada a requerime nto
do Sr. Joaquim Píres.-Em 1t~é o projacto enviado ao Senad o. -Em 28 o Senado envia á sancção .
Sanccionado por decreto n. 3. 058,
de 29 de dezembro de 1915. (Publicado
a 31. )

))

1 agt.
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3 ag t.

80

Autoriza a abrir, pelo Mi-Em 4 de agosto vae a imprimir.- Em
nist.erio da Guerra, o 22 é encerrada a 2"discussrw. -Em
credito especial de réis 24 é approvado, com dispensa de inter142: 8528169 para paga- sticio , a r-equerimento do Sr . Monteiro
mento de vencimentos de Souza .-Em 25 6 encerrada a a• disa officiaes e praças, co m cussão, depois de f<l llar em os Srs. Fau~to
séde em Cruzei ro do Sul, Ferraz e Ephigenio Salles. - Em 27 é
Territ0rio do Acre . (Da approvado.- Em 28 vae a imprimir
Commissão ele Finanças. ) a redacçrw fina l n. 80 A . - Em ao é
approvacla.-Em 31 é o projecto env iaelo ao Senado. - Em l:í de outubro o
Senado envia á sar.cção.
Sanccionado por decreto n. 3. 003,
de 13 de outubro de '1 915 . (Publicado
a 15.)

3 »

81

Autoriza a abrir, pelo i\Ii- Em. 4 de agosto vae a imprimir. -Em
nisterio da Viação, o 18 de setembro é encerrada a 2" discredlto especial de réis cussão.- E111 28 é approvado, com dis~.044:520M76 para solpensa de interstício, a r equerimento do
ver compromissos assu- Sr. Alv;1ro Botelho. - Em 29 é encermidos pela Estrada de rada a 3" di>cussão , depois de lida uma
Ferro Oeste de l\Iinas. em enda do Sr. Raul Veiga e outros,
(Da Commis~ão de Fi- ficando adiada a votação até que esta
nanças.)
emenda obte nha parecer.- Em 13 de
outubro vae a imprimir o parecer da
Comm i s~ão de Finan~.;as, n. 81 A. Em 20 de novembro é encerrada à discns>ão uoica do parecersohre a emend a .
-Em 26, depois de retirada a emenda,
é app rovado o projecto, bem como a redacr,fw final n. 81 .B , cuja impressão 6
dispensada a r equerim ento l1o Sr. José
Booifacio, sendo enviado ao Se nado. Em 3 de janeim de 1916 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.081,
de 5 de janeJro de 1916. (Pub licado a 8.)

3

»

82

Autoriza a abrit', pelo i\Ii- Em. t~ de agosto vae a imprimir. - Em
nisterio da Fa;;:end a o 14 é encerrada a 2" discussão . - Em
credito de 300:000S, 19 6 approvado, com dispensa de intersupplemen tar, para pa- sticio, a requerimento do Sr. João Btlgamen to aos novos apo- nicio.- Em 22 é encerrada a 3• di scussrntados. (Da Commissão são.-- Em 211 é approvado .-Em 2G vae
ele Finanças.)
a imprimit' a redacçfw final n. 82 A.
- Em 27 é approvada, sendo o projecto enviado ao Senado . - Em 24 de
setembt'O o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2. 994,
de 29 de setembro de 191 :S . (Pu blicado
rt 3 ele outub1'0.)

3

»

8.1

Autoriza a abJ'ir, pelo Eu:t 27 de agosto vae a imprimir. - Em
:Ministerio da Fazenda, 15 de setembro é encerrada a 2" cliso credito de réis cussão.- Em 27 é approv ado com clis16. 653: 677S508, supple- pensa de in tersticio a requerimento do
menta r á vell';b:a 31" St·. Antunes Maciel , e depois ele retirad o
"Exercicios findos,, do um requerimento do Sr. Felisbello
ot·çamento vigente para, Fr eire requisitando informações ao g,__
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verno. - Em 29 é encerrada a 3• discussão . - Em 4, de outubT'O é approvado,
bem como a rtJdacção f-inal n. 83 A,
cuj a impressão é dispensada a requerimento do Sr . Jnstiniano de Serpa. Em 5 é o projecto enviado ao Senado.Em 24 de novembro o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.032,
de 26 ele novembro de 191 5. (Pttblicado
a .28.)

20 julho

84

Autoriza a abrir, pelo Mi- E :rn. 4 de agosto vae a imprimir, com
nisterio da Fazenda, o declaração de voto dos Srs. Cardoso de
credito especial de réis Almeida, Balthazar Pereira, Carlos Pei46:2778558 para paga- xoto Filho e Alvaro Baptista.-l<:m H é
menta c! evicto ao Dr. Ma- encerrada a 2" discussão. - Em 19 é
noel Pereira Reis, em approvado com dispensa de interstício
virtude de sentença ju- a requerimento do Sr. Torquato Modiciaria. (Da Commissão reira . - Em 22 6 encerrada a 3• disde Finanças.)
cussão. -Em 24 é approvado. - Em
25 vae a imprimir a redacção final
n. 84 A. - Em 27 é approvada, sendo
o projecto enviado ao Senado.- Em 8
de out ubro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.007,
ele zO ele outubro de :!915. (Publicado
a .26.)

3 ag t.

85

Autoriza a pagar, no cor- E:rn. 4 de agosto vae a imprimir. - Em
re nt e exerci cio pela 6 é encerrada a 2" discussão. - Em :!2
verba ger~l da Inspecto- é approvado, com dispensa de interria Geral de Illuminação, sticio a requerimento do Sr. Jeronymo
os vencimentos de um Monteiro .-Em 14 é encerrada a 3" disfisca l á razão de 480S cussão, depois de lidas duas emendas,
mensaes, e de um , er- ficando adiada a votação até que ellas
vente a :{$500 cliarios. obtenham parecer. - Em 29 vae a im(Da Commissão de Fi - primir o parecer da Commissão <ie Finançt-;s . )
nanças sob r·e as emendas n. 85 A . Em 1 de outubro é encerrada a discussão
unica do parecer sobre as emendas. Em 4 são approvados o proj ecto e a
ernnnda n. 2, do Sr. Jeronymo Monteiro e rejeitada a do Sr. Mavign1 er e
outros .·-Em 5 é approvada a redacçã.o
final n. 85 B, cuja impressilo é clispensada a requerimento do Sr. Rafael
Cabeda. -E m 6 é o projecto enviado
ao Senado. - Em 9 de dezembro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por· decreto n. 3.0±8,
de 15 de dezembro de 1915. (Publicado
a n. )

5 »

86

Concede á Sociedade de Em 5 ele agosto é julgado obj ecto de
Concertos S.v mphonicos deliberaçfw e en viado á Com missão
do Rio ele Janeiro um de Finanças.
terreno situado no perl- Pende ele parecer.
metro em que existiu o
morro do Senado, entre
as ruas Henrique Val-
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ladares e Prefeito Barata, e dá outras providencias. (Do 81•. Fausto
Ferraz e outros.)
fO agt.

87

Redacção final do projecto .Em :11 de agosto vae a imprimir. - Em
n. 32 A, de 1913, dai 12 é approvada. -Em i3 a resolução
Camara, emendado pelo legislativa é enviada á sancção.
Senado, autorizando a Não sanccionado (publicados os
considei'ar como passado motivo; do veto no Diario do Congresso
em goso de licença e de 26 de ago,to).-Em 23 de setembro
com ordenado, para vae a imprimi!· o parecei' n. 95, da
João Pedi'O Maximo Cor- Commissão de Petições e Poderes,
deil'O, o tempo decor- approvando o veto.
rido enti'e 12 do março Pende de di,scussão unica
e 14 de setembro ele do parecer.
1913. (Da Commissão de
Petições e Poderes. )
(Vide projectos numeras
32 A, de t913, e 159,
de 19i4.)

iO

88

Autoriza a abrir, pelo Mi- Em H de agosto vae a imprimir. -Em
nislerio do Interior, o 22 é encerrada a 2• discussão. -Em
credito especial de 24 é appmvado, com dispensa de
3:0008 para pagamento interstício, a requerimento do Sr. José
devido ao bacha-rel An- Mal'ia.- Em 27 é encerrada a 3a distonio Geraldo Teixeira. cussão, depois de f aliarem os St·s. Costa
(Da Commissão de Fi- Rego e Augusto de Lima. -Em 30 é
nanças.)
approvado.- Em 31 vae a imprimir a
r edacção final n. 88 A. - Em 2 de
setembro é approvada,. -Em 3 é o
projecto envia-do ao Senado . -Em 9
de outubro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3 .005,
de 13 de outubro de 1915. (Publicado a
15.)

29 julho

89

l\Ianda extinguir o l\Iinis- Em 11 de agosto vão a impl'imir os
t erio da Agricultura,
pareceres das Commissõos de Agricullndustria e Commercio. tu r a e de Finanças .
(Do Sr. Arlindo Lcone.) Pende de parecere!!>.
· (Vide projecto n. 81, de
1914.)

H agt.

90

Dispõe sobre a Inspoctoria Em :11 de agosto é julgado objecto de
de Obras contra as delibei'ação e enviado á Com missão de
Seccas. (Do Sr. Pires Finanças. .
de Ca1·vallw.)
Pende de parecer.

!O

91

Autoriza a abrir, pelo Mi-Em H de agosto é julgado objecto de
nisterio da Fazenua, o deliberação e enviado á Commissão de
c I' edito de 878:000$, Finanças.- Em 11 de novembi'O vae
a imprimir o parecer desta Commis>ão
além da verba votada,
para pagamento Llopes- n. 91 A . - Em 13 é encerrada a
soal da Imprensa Na- 1a discus~ão . - Em 16 é approvado em
cional. (Dos S1·s. Vi- vil'tude de preferencia requeriia pelo
cente Piragibe e Irineu Sr. Vicente Piragibe, com dispensa de
111achado.)
interstício ainda a requerimento do
mesmo SI;. Deputado. -Em 17 é e ncerrada a 2• discussão, depois de fallar o

»

))
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Sr. Mario Hermes. -Em 20, em vir~
tude de preferencia requerida pelo
Sr. Vicente Piragibe, é approvado,
com dispensa de intersticio, ai nda a
requerimento do Sr. Vicente Piragibe.
- Em 22 é encerrada a 3• discussão . Em 24 é approvado.- Em 25 é approvada a redacção final 11 . 9i B, cuja
imp1·essão é dispensada a requerimento
do Sr. Vicente Piragibe. -Em 26 é o
projecto enviado ao Senado. - Em 2i
de 1ezembm o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.056,
de 24 de dezembro de i 9i 5 . ( Pubicado
a 28.)
11 agt.

92

Estabelece medidas para Em. H de agosto é jLJlgado objecto de
pagamento aos credores deliberação e enviado á Commissão de
do Thesouro, resgate das Finanças.
letras por est~ emitti- Pende de parecer.
das, liqui jação de deficit
orçamentario e supprimento de credito ao
que já foi aberto pelo
decreto 11. 2.974, de 15.
de julho de f9i5. (Do
Sr. Alvaro Baptista.)

11

))

93

Autoriza a conceder ao Em. i2 de agosto vae a imprimir o
DL·. João Nery, inspector parecer ela CommissfLo de Petições e
sanitario da Dir·ectoeia Poderes.
Geral de Saude Publica, Pende ele discussão unica.
um anno de licença,
·
sem vendmrmtos. (Do
Senado. ) (Vide projecto
n. 260, de i9i4.)

H

"

94

Autoriza a conceder a Em 12 de agosto vae a imprimir. -Em
Americo Portugal, auxt- 25 de setembro é encer-rada a discussão
liar da Repartrção Geral unica.- Em 28 é approvado. -Em 4
dos Tolegraphos, um de outubro é approvada a redacção
anno de licença, com final n. 9~ A, dispensada sua Imdous terços da diaria. pl'essão a requerimento do ::ir. Raphael
(Da Commissão de Peti- Cabeda, sendo o projecto enviado ao
çõcs e Poderes.)
Senado. -Em 9 de novembro o Senado
envia á sancção .
Sanccionado por decreto n. 3.027,
de 17 de novembro de 1915. (Publicado
a 19 .)

12

))

95

Manda revogar o art. 33 Em 12 de agosto é julgado objecto de
· da lei n. 2. 92'•, de 5 de deliberação e enviado á Com missão de
janeiro de i 915. (Do Finan<;as.
81·. José Bonifacio.)
Pende de parecer.

13

))

96

Autol'iza a abl'il', pelo Em14 de agosto vae a irnpl'imii'.-Em
i'vlinisterio da Guerr·a, o 18 de St1Lembro é enccl'rada a 2• cliscredito de 40:000$, sup- são. - Em 28 é appl'ovado, com displementar á vBrba 4"- pensa de inter·sticio, a requerimento
<dnstrucção Militai'», elo do Sr. José Bonifacio. - Em 29 é ena!'t. 42 da lei u. 2. 924, cerrada a 3• dLscussã.o. - Em 4 de
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de 5 ele janeiro de 1915, outubro é approvado. -Em 5 vae a
sendo 20:0008 para o imprimir a reclacção finaln. 96 A . Collegio l\lilitar de Porto Em 6 é approvacla.-Em 7 é o projecto
Alegre e 20:000$ para o enviado ao Senado.-Em 10 de janeiro
ele Barbacena. (Da Com- de :191 G o Senado envia á sancção .
missão de Finanças.)
Sanccionado por decreto n. 3. i O.t,
de 12 de jane1ro de 1916. (Publicado
a 15.)
:18 agt.

91

Concede um anno ele li- Em 19 de agosto vae a imprimir .-Em
cença, com o ordenado, 15 de setembro é enceerada a discussão
a Francisco Hibeil'o da unica, depois de lida uma emenda do
Silva Vasconcellos, ama- Se. Joaquim de Salles. -Em 28 são
nuense da Administea- approvados o projecto e a emenda.ção dos Correios do Em 19 de outubro vae a imprimir a
Estado do Hio ele Ja- reclacção final n. 97 A. - Em 20 é
neiro. (Da Comnüssão approvada, sendo o projecto enviado
ele Petições e Poderes.) ao Senado. - Em 26 de novembro o
Senado devolve-o, emendado. -Em 29
de dezembro, na <>essrto nocturna, vae
a imprimir o parecer da Commissão de
Petiçõos e Poderes, n. 9'i 13, sobee
a emenda.
Pende de discussão unica
sobre a ieine:nda do Senado.

:18

))

98

Concede a Antonio Corrêa Em :19 de agosto vae a imprimir .-Em
Picanço, carimbador ela 24 de dezembeo é encenada a dis6a divisfto da Estrada ;:ussão unica.
do Ferro Central elo Pende de yo·tação en1 clisBrazil, licença durante cussão unica.
o período do 31 de
março a 12 ele setembro de 1915, com dons
terços da diaria. (Da
Commissão de Petições e
Pode?·es .)

i8

))

99

Concede um anno de li- E1n 19 de agosto vae a imprimlr.-E m
cença a Dario Teixeira 22 é encel'l'ada a discussão unica. -Em
da Cunha, seeven tuario 24 é appr·ovado.- Em 25 6 appeovada
vitalício do officio de a reclacção final n. 99 A, cuja imescr1vao da 5a Vara pressão é dispensada a requerimento
Cível do Oistricto Fe- elo Sr. Felisbello Freire. -Em 2fj é o
deral. (Da Commissão projecto enviado ao Senado. - Em 29
de Petições e Poderes.) de setembro o Senado envia a sancção .
Sanccio:nado pot· decreto n. 2 . 996,
de 29 de setembro de 1915. (Publicado
a 1 de outttb?·o.)

i7

))

100

Autoriza a abrir, pelo Mi- Elll19 de agosto vae a impri mir.- Em
nisterio da Viação, o 22 é encerrada a 2• discussrw.- Em
credito e s p e c i a l de Em 2q, é approvaclo, com dispensa de
12:0008 para
paga· interstício, a requerimento do Sr. Lebon
mento de vencimentos Regis . - Em 27 é encerrada a 3" disao c h e f e de secção cussão.- Em 30 é approvado.- Em 31
addido á sub-directoria vae a imprim ir a redacção fina l numero
ter.hnica da Repartição 100 A.- Em 2 ele setembro é appro-

-

'77-

ASSmiPTO

DATA

ANDAMENTO

Geral dos Telegraphos, vada. - Em 3 é o projecto enviado ao
Dr. Jet·onymo Baptista Senado. - Em 20 de outubro o Senado
Pereira. (Da Commissão envia á sancçao.
de Finanças.)
Sanccionaclo pot• decreto n. 3.009,
de 22 de outubro de 1915. (Publicado
a 27.
16 agt .

iOi

16

))

102 Crêa no Juizo Federal da Em 19 de agosto é julgado objecto de
secção no Estado de São deliberação e enviado á Commissilo de
Paulo um officio priva- Constituição e Justiça .
tivo dos feitos criminaes; Pende ele parecer.
e dá outras providencias. (Do S1·. Candido
ll1otta.)

f()

))

103 Autoriza a mandar con- E.tn Hl de agosto é julgado objecto de
ferir o grao e expedir o deliberação c enviado á Commissão de
respectivo diploma ele Instrucção Publica.
bacharel em sciencias e Pende ele parecer.
lettras aos ex-alu mnos
elo Collegio Pedro II.
(Do Sr. Celso Bayma. )

20

"

:lll4 Autoriza a licenciar pelo En1 21 de agosto é julgado objecto ele

:!0

))

105 P1·ohibe a in serção, n os E.tn 21 à o agosto é jul~ado objecto de

Ceêa um departamento Em 19 de agosto é julgado objecto de
elo serviço publico, ele- deliberação e enviado á Commissão de
nominado Administra- Finanças.
r1ão do Patrimonio Na- Pende ele parecer.
cional. (Do Sr. Jeronymo Montei1·o.)

espaco de um a dous
annos, sómeute com as
vantagens do soldo e
sem perda de se u~ direlto:> , os officiaes que o
requererem. (Do Sr. Camilto de liollanda.)

cleliberacão e enviado á CommissfLO de
Mat·inha .. e Guerra. -Em 6 de setembro vae a impeimir o parecer dessa
Com missão, n. 104 A. - Em 16 é encerrada a f& discussfLo. - Em 28 é
approvado. -Em 15 ele outubro é encerrada a 2" discussão, depois ele ser
lida uma emenda do Sr. Torqua to Moreira. - Em 2 ti são approvados o projecto e a emenda. -Em 29 vae a imprimir a redacção para a 3a discussiio
n. 104 B. -Em 1i ele novembro é
encerrada a 3• discussão. - Em 24 é
approvacla. -Em 25 vae a imprimir a
r cclacção final n. 10-1, O. -Em 26 ó
approvada. - Em 27 é o projecto enviado ao Senado.
Pende ele decisão.

jornae · e nas r evistas , deliberação e enviado a Commissrw de
ele noticias ou gt·avuras Constituição e Justiça.
sobre suicidlos, de an- Pende de parecer.
nuncios relativos a provocação de abortos, etc.,
e estabelece penas para.
os infractores da presente lei. (Do Sr. Elias
Jllartins.)
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19 agt ..

106 Dispõe sobre penalidades Em 21 de agosto é julgado objecto de
aos defraudador es da deliberação e enviado ás Commissões de
manteiga. (Do s S1·s. José Agricultura e Industria e de Finanças.
Gonçalves e Senna Fi- - Em 29 de setembro vão a imprimir
gueiredo . )
emendas da Comm issão de Agricultl.\ra
e o parecer da de Finanças, n. 106 A.
- Em 1 de outubro é encerrada a
1a discussão. - Em 4 é approvado,
com dispensa de interstício a r eq uerimento do Sr. Senna Figueiredo . -Em
15 é encerrada a 2• discussfLO, depois
de lidas varias emendas e ele fallarem
os Srs. Jo~é Gonçalves e José Bonifaciu,
requerendo este ultimo que, independentes da discussão, sejam o projecto e
as emendas enviadas á Commissão de
Agricultura. -Em 22 é approvado o
requerimento do Sr. José Bonifacio. Em 25 de novembro vão a imprimir os
pareceres das Commissões ele Agricultura e de Finanças, n. 106 C, com
emendas das mesmas Commissões. Em 29 qão reproduzidos esses pareceres, por terem sido publicados com
incorrecções. - Em 3 de dezembro é
encerr ada a discussã.o unica do parecer
da Com missão de Finanças.-Em 7 são
approvados o projecto e as seguintes
emendas ns. 4, do Sr. Mauricio de Lacerda, supprimindo o paragrapho unico
do art. 5°; 6, do mesmo, supprimindo
palavras ao paragrapho unico do artigo
7° ; 9, do Sr. José Gonçalves, substituindo o art. 3°; e as da Commissão
de ns. I a VI, csla ultima com a modificação da Commissã.o de Finanças. Em 9 vae a imprimir a r edacção para
a 3• discussão, n . 106 D . - Em i1 é
encerrada a 3• discussão, depois de
lid as varias emendas e de fallarem os
Srs. Alvaro Botelho e Ildefonso Albano,
ficando adiada a votação até que as
emendas obtenham parecer. - Em 13
vae a imprimir, com um substitutivo, o
parecer da Commissã.o de Agricultura,
n. 106 E, sobre as emend as.- Em 15
sfLO approvados o substitutivo da CommissfLO ele Agricultura e as emendas
ns. 2 c 3, ficando prejudicada a de
n. 1. -Em 16 vae a imprimir a re clacçã.o final, n. 106 F. - Em 18 é
approvada, sendo o projecto enviado
ao Senado. - Em 29 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n . 3.070,
de 31 de dezembro de 1915. (Publicado
a 6 e a 8 de janeiro de 19-16.)

20

107 Autotiza a conceder um Em 21 de agosto é enviado á, Comanna de licença, sem missão de Petições e Poderes.
vencimentos, ao Dr. Joã.o Pende de parecer.

))
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Penido Burnier, iospector de Saude Publica.
(Do Senado.)
20 agt .•

22

))

108 Dispõe que, na publicação EJU 23 de agosto vae a imprimir. -~
official do Cocllgo Civil, Em 28 é encerrada a 2• discussão, dea que se refere o artigo pois d · fallaro Sr. Nic 1nor Nascimento
1. 735, do projecto resque apresenta um requerimento solicipectivo, o texto do ar- tando a ida do projecto á Commissão
tigo 1. 730, seja redigido Especial do Codigo Civil. -Em 30 fallam
da mane1ra que esta- os Srs. Henrique Valga, Gonçalves l\Iaia
belece. (Da Commissão e Nicanor Nascimento. - Em 21 de sede Constituição e Jus- t<·mbro, posto o requerimento em votiça.)
tação, faliam os Srs. Mello Franco, Nicanor Nascimento, Gonçalves Maia e
Mauricio de Lacerda. -Em 27 é approvado, depois de rejeitado o requerimento do Sr. Nicanor Nascimento. Em 20 de out bro é encerrada a 3" discussfw. - Em 22 é approvado. - Em
23 é approvada a redacção fina.! numero 108 A, cuja impressão é dispensada a requerimento do Sl'. Pedro
Moacyr, sendo o projecto enviado ao
Senado. -Em 12 de novembro o Senado devolve-o, emendado, sendo enviado á Commissão de Constituição e
Justiça. -Em 16 vae a imprimir o
parecer desta Commissrw, n. 108 B,
sobl'e a emenda do Senado. - Em 20,
em virtude de preferencia requerida
pelo Sr. Justiniano de Serpa, é encerrada a discussão unica do parecer
sobl'e a emenda. que é approvada, bem
como a redacção final n. 108 C, cuja
impressão é dispensada ainda a requerimento do Sr. Justiniano de Serpa,
sendo enviado á sanceão.
Sanccionado por' decreto n. 3.029,
de 22 de novembro de 1915. (Publicado
a 24.)
109 Manda revogar o art. 3°, Elll 23 ele agosto vae a imprimir.- Em
§ 3°, da lei n. 2.919, de 15 de outubro é encerrada a 2" dis31 ele dezembro de i 914, cussão, depois de serem lidas duas
na parte em que, para emendas, ficando adiada a votação até
favo['ecer a applicação que ellas obtenham parecer. -Em 25
da borracha nacional, de novembro vae a imprimir o parecer
estabelece modificações ela Commissü.o de Finanças, n. 109 A,
na tarifa aduaneira. (Da sobre as emendas em 2" discussü.o. Commissão de Finanças.) Em 30, em vil'tude de urgencia requerida pelo Sr. Bento de Miranda, entra
em discussão unica o parecer da Commissão de Finanças sobl'e as emendas,
a qual é encerrada, sendo approvada a
emenda substitutiva elo Sr. Bento ele
l\Iiranda e outws e rejeitada a do
Sr. Joaquim Pires, ficando prejudicado
o projecto primitivo. - Em 1 de dezembro vae a impt'imir a redacção
para 3• discussão do substitutivo, numero 109 B. -Em 3 é encerrada a
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3a. discussão. -

Em 7 é approvado, em
virtude de preferencia requerida pelo
Sr. Irineu il'lachado, bem como a redacção final n. 109 C, cuja impressão é dispensada a requerimento do
Sr. Bento de Miranda, sendo o projecto
enviado ao Senado. - Em 31 de dezembro o Senado envi a á sancção.
Não sanccionado. (~fotivos do
véto publicados no «Diario O[ficial» de
11 de Janeiro de 1916.)
Em. 25 de agosto s enviado á Commisão de PeLições e Poderes. -Em 2
de setembro vae a imprimir o parecer
dessa Commissão n. 110 A. -Em 8 é
encerrada a discussão unica. -Em 28
é approvado . - Em 29 é enviado á
sancçao .
Sanccionado por decreto n. 3.00:1,
de 6 de outubro de 1915. (Publicado a 9.)

23 agt ..

110 Autoriza a concessão de
um anno de licença,
com ordenado, ao bacharel Mario de Barros
.Braga, adjunto de promotor publico do 2° termo de Senna Madureira,
no Territorio do Acre.
(Do Senado.)

23

))

111 Autoriza a conceder um Em. 25 de agosto é enviado á. Com-

2t>

))

il2 M<tnda dispensar das pro- E1n 27 de agosto vae a imprimir, com

26

))

113 Proroga a actual sessão
legislativa até o dia 3
de outubro do corrente
anna. (Da Commissão de
Constituição e Ju stiça.)

anuo de licença, com miss~LO de Petições e Poderes. -Em
ordenado, ao bacharel 2 de setembro vae a imprimir o paAlfredo ele Araujo Lopes recer dessa Comm issão n. 111 A. da Costa, 3° official da Em 1 5 é encerrada a discussão unica.
Secretaria ela Justiça e - Em 28 é approvado. -Em 29 é cr..·
Negocias Interiores. (Do viado a sancção.
Senado.)
Sanccionado por decreto n. 3.000,
ele 6 de outubro de 19:\5. (Publicado a 8.)

vas ao concurso para
assistente effectivo do
Instituto Oswaldo Cruz
o Dr. Arthur Moses. (Da
Commissão de In strucção
Publica. )

o voto vencido dos Srs. Alfredo de
Maya e Honorato Alves . - Em 1 de
setembro é encerrada a 2• discussão.Em 27 é approvado, com dispensa de
interstício a requerimento do Sr. Pedro
Lago. - Em 29 é encerrada a 3" discussão, depois ele lido um requerimento
elo Sr. Al varu Baptista, pedindo a volta
do projecto á respectiva. Coro missão. Em :lO ele novembro é rejeitado o requerimento.- Em 12 fa.llam os Srs. Alvaro Baptista, Simões Barbosa, Joaquim
Osorio, Na.buco de Gouvêa, Octa.cilio de
Camará, Antonio Gados, Barbosa Lima
e Manoel Villaboim . - Em 13 é approvado, depois ele falla1·em os Sr~. Antunes Maciel Junior· e Palmeira Ripper.
- Ern 16 é approvada a redacção final
n. H2 A , cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Octacilio de Ca.mará. - Em 17 é o projecto enviado
ao Senado.
Pende de decisão .
Em 27 àe agosto, estando sobl'e a mesa
e sendo considerado assumpto urgente,
ele accôrdo com o al't. 1154 elo Regimen Lo, entra em discnssão unica que é
encerrada. Appt·ovado, é o proj ecto
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enviado ao Senado. -Em 1 de setembro o Senado envia ao Sr. Presidente
da Hepublica para a formalidade da
publicação.
Publicado por decreto n. 2.987, de
2 de setembro ele 1915. ( Dia1'io O(ficial
de 3.)
2G agt.

114

Prohibe a impressão gl'a- Em 27 de agosto é julgado objecto de
t uita de qualque!' traba- deliberação e enviado á. Commissão de
lho na Imprensa Nacio- Finanças. .
nal. ( Do 81·. Vicente Pende de parecer .
Piragibe.)

26

))

11:1

Redacção para 3a discus- Em. 28 de agosto vai a imprimir.são do substitutivo ao Em 15 de outubro é e ncerrada a 3•
projccto n.198, de 1914, discussão, depois ele serem lidas duas
determinando que, para emendas, ficando adiada a votação até
o Jogar de guarda-livros que sobre ellas seja dado parecer.
da Repartição de Aguas, Pende de parecer sobre as
quando occorrer vaga, a e-.nendas em 3a discussão.
nomeaçrw recaia sobre
o respectivo ajudante
em exercício. ( Da Commissão de Constituição e
Justiça . ) ( Vide projecto n. :198, de 1914.)

28

))

ii6

,\Janela extinguir, paea Em 28 ele agosto é julgado obj ecto de
todos os efl'eitos, as ulti- deliberação e enviado á.s Commissões de
mas restricções postas Constituição e Justiça e de Finan ças.ás leis ele amnistia. (Do Em 29 de setembro vrw a imprimir o
S7'. Antunes Maciel Ju- parecer da Com missão ele Constituição
nio1· e out1'os.)
e J ustica e um substitutivo da de Finanças, n: H6 A . - Em 1 de outubro 6
cncel'racla a 1• cliscussfLO, depois de lido
um r eq uerimento dos Srs. Evaristo do
Amaral e Joaquim Osorio, pedindo
ser env iad a á Commissão de Marinha c
Guena.- Em 4 é approvado.- Em 20
6 encerrada a 2• discussão , depois de
lido um requerimento do Sr. Evaristo
do Amaral, pedindo a ida elo proj ecto á
CommissfLO de Marinha e Gu erTa . Em 30 de nove mbro 6 itpprovado o
r eq uerimento elo Sr. Evaristo do Amaral,
depois ele fallarem os Srs. Maciel Junior
c Co~ t a Rego.- Em 28 de dezembro
vac a, imprimir, com um substitutivo e
sob o n . H6 B, o parecm· da Commissão ele Marinha c Guerra.- Em 30, na
se ·são nocturna, o Sr. Rafael Ca.beda
pede preferencia na votação pal'a o
projucto primitivo, que é approvado,
ficando prejudicado o substitutivo da
Commissrw ele Fina nças, e co m dispensa de interstício ai nda a requerimento
do Sr. Ral'ael Cabocla.- Em 3:1, em
virtude ele ut·gencia l'Cquerida pelo
SI'. Joaquim de Salle:;, cntt·a em 3" dis-

~ynopse

6
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cussã,o que é encerrada, sendo approvado . E igualmente approvada a redacção
final n. 116 C, cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Rafael
Cabeda, sendo o projecto enviado ao
Senado.
Pe11de de decisão.
30 agt.

117

Organiza o serviço ele tis- Exn. 30 ele agosto é julgado objecto ele
calização da Casa da deliberação e enviado á Commissão de
Moeda. (Do S1·. lllal"io Finanças.
Hermes.)
Pende de parecer.

30

))

118

Manda instituir a ordem Exn. 30 de agosto é julgado objecto de
"Legião do Trabalho"· deliberaçfw e enviado á Commissão de
(Do Sr. Fausto Fen·a;:, Constituição c Justiça.- Em 15 de see outros.)
terúbro vae a imprimir o parecer dessa
Coinmissii.o n. 118 A, contrario ao
projecto,
Pende de 1 a discussão.

30

))

119

Autoriza concessões aos Em 31 de agosto vae a imprimir.- Em
particulares ou empre- 23 de outubro é encerrada a 2• dissas a explorarem a in- cussão.- Em 25 é approvado, com
dustria dos calcq.rcos no dispensa de interstício a requeriment·)
Brazil. (Da Commissão elo Sr. José Bonifacio.- Em 30 é ende Agricultura e In- cerrada a 3" discussão, depois de lidas
dustria.) ·
duas emendas, ficando adiada a votação
até que estas obtenham parecer .- Em
16 de· novembro vae a imprimir o parecer da Commissão ele Agricultura
n. 119 A . - Em 30 é approvado o
projecto e são rejeitadas as duas emendas.- Em 4 de dezembro vae a imprimir a reclacção final n. H9 B . - Em
6 é approvada, senEl.o o projecto enviado
ao Senado. -Em ti de janeiro f916 o
Senado envia á sancção.
Não sanccionado (razões do
veto publicadas no Diario Official de f6
de janeiro de f 9f6.)

30

))

f20

Permitte uma nova forma Em 31 de agosto é julgado objecto ele
ele arrecadação ele im- deliberação c enviado ás Commissões
postos de exportação dos de Constituição e Justiça e de Finanças.
Estados, systematizando Pende de pareceres.
a mesma arrecadação e
dando providencias sobre armazens geraes.
(Do Sr. Senna Figueiredo
e outros.)

13

))

f2!

Autoriza a abrir, pelo Mi- Exn. f de setembro vae a imprlmir.nisterio da Agricultura,
Em 8 é encerrada a 2" discussão.o credito especial de Em 27 é approvado, com dispensa de
432:507$313, para ocor- interstício a requerimento do Sr. Costa
rer ao pagarneJ.to de Ribeiro. - Em 29 é encerrada a
despezas eJfectuadas com 3" discussão, depois de lida uma emeno ensino agronomico, no da do Sr. Hosannah ele Oliveira, ficando
a11Do de 19f3. (Da Com- adiada a votação até o respectivo pamissão de Finanças.)
recer.- Em 9 de outubro vae a impri-
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mir o parecer da Commissão de Finanças, n. 121 A.-Em 15 é encerrada a
discussão unica deste parecer.- Em 25
é rejeitada a emenda e approvado o proj ecto. É igualmente approvada a redacção final n. 121 A, cuja impressão é
dispensada a requerimento do Sr. Costa
Ribeiro.- Em 26 é o projecto enviado
ao Senado.- Em 3 de janeiro de 1916
o Senado envia á sancção .
Sanccionado por decreto n. 3.075,
de 5 de janeiro de 1916. (Publicado
a 8.)
31 agt.

122

Autoriza a abrir pelo Mi-Em. 1 de setembro vae a imprimir.nisterio da Viação, o Em 30 de JJovembro é encerrada a 2n
credito especial de réis discussão.- Em 2 de dezembro é appro7148285, para paga- vaclo . - Em 7 é encerrada 3• discussão.
menta de vencimentos - Em 10 é approvaclo, bem como a
devidos ao engenheiro redacção final n. 122 A, cuja impresTulio de Alencar Ara- são é dispensada a requerimento do
ripc. (Da Commissão de Sr. Juvenal Lamartine, sendo o proFinanças.)
jecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

27

))

123

Autoriza a abrir, pelo Em 1 de setembro vae a imprimir.Ministerio da Viação o Em 8 é encerrada a 2• disc ussão.- Em
credito especial de.... 28 é appl'ovado.- Em 1 de outubro é
4:5698000, para paga- encerrada a 3" discussfLO . - Em 4 é
menta de indemnização approvado, bem como :t redacção final
devida aos herdeiros n. 123 A, cuja impressão é dispensada
de Carlos Pereira Dias. a requerimento do Sr . Souza e Silva.(Da Commissão de Fi- Em 5 é o projecto enviado ao Senado.
nanças.)
- Em 28 de dezembro o Senado envia
á sancção .
Sanccionado por decreto n. 3.065,
de 29 de dezembro de 1915. (Publicado
a 31.)

22 julho 124
1912

Crêa no Ministerio da Agri- Em 1 ele setembro vae a imprimir, com
cultura o serviço Flores- emenda da Commissão de Agricultura
tal do Brazil. (Da Com- c parecer da de Finanças contrario a
missão Especiat ao Codigo emenda. - Em 12 de novembro é enFlo?'estal.)
cerrada a 2• discussão.- Em 24 é
approvado o projecto e rejeitada a.
err.enda, com dispensa de in tersticio a
r equerime nto do Sr. Augusto de Lima .
- Em 25 é encerrada a 3• discussão
depois de lidas emendas, ficando adiada a votação até que estas obtenham parece[·.- Em 18 de dezembro
vae a imprimir, sob n. 124 A, o
parecer da Commissão de Finanças ao
s ubstitutivo da sub-emenda da de Agricultura, com emendas da mesma Commissã0 de Finanças.- Em 30, na sessão
nocturna, é encerrada a discussão
unica do parecer da Coromissão de
Finan ças. - Em 31, em virtude ele preferencia requerida pelo Sr. Fausto
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Ferraz, entra o projecto em votação,
com as emendas, verificando-se não
haver numero.
Pende de vota ção em s •,
com as e mendas.
f

set .

125

Au toriza a conceder a Em 2 de S1~tembro vae a imprimir.Joaquim Per ei!'a Na - Em 11 de novem bro é encereada a di varro de Andrade um cussão un ica. - Em 17, em vi,·tucle de
anno de licença, com prr.f'ct·cncia requerida pelo Sr. Octavio
ordenado. (Da Commis- J\l angabeira, é approvaclo, bem como a
são de Petiçõe s e Po- r cd a.cção fina l n . 125 A, cuja imderes. )
pressão é dispensada ainda a r eq uerimfm to elo Sr. Octa vi o Mangabeira.Em 9 de dezembro o Senado envia á
sancç[LO.
Sanccionado por decreto n. 3.049,
ele 15 ele dezembro de 1915. (Publicado
a 17. )

"

i 2G

Autoriza a conceder um Em 2 de setembro vae a imprimir.anno de licença. ao ba- Em 17 é encerrada a. discussão unica .
charel JoflD Llodrigues - Em 27 6 appr·ovaclo, bem como a
elo Lago , desembargador redacção firml n. 126 A, ~;uja impresdo Tribunal de Appella- são 6 dispe usacla a r eq uerimento do
ção de Senna ~bdur e i r a. St·. Costa H. ego . - Em 2S é o projecto
(Da Commissão áe l'eti- enriaclo ao Senado . - Em 3 ele uovemçõcs c Poderes.)
ln·o o Senado e nvia á saucç.ão.
Sancclonado por decreto n. 3.020,
ele 1 O ele novembro ele 191 ~ . (Publicaclo
a 13 .)

"

127

Concede a José lsiclo ,·o Em 2 ele etembro vae a imprimir.illartins um attno de li-· E m 8 é encerrada a discussão unica.cença, co m metade do Em 16 6 approvado.- Em 17 é approorclenaclo. (Da Commis- vada a r edacçfto final D. ·127 A, dtspensão de Petições e Pode- saci a sua publicação a requerimeno do
1·es.)
Sr . Emsmo ele :Vlacedo, sendo o proj ecto
e nviado ao Senado . - Em 20 de ou tu bro
o Senado devo! ve emendado.- Em 23 ,
em virtude de urgencia rr-querida pelo
Sr . Costa. Hibeiro, 6 a CJ](lenda elo Senado
submettida it discussão unica e approl·ada, bem como a redac(;ão final ,
n. 127 C , cuj a impres:são é dispensada
3.ind<L a r eq uerimentCI elo Sr. Costa
Hibeiro. No mesmo dia é o projecto
env iado á sancção .
Sanccionado por .decreto n. 3 .O:l2,
ele 27 ele outubro de 1.015. (Pub licado
a 30.)

»

12S

Autoriza a rever, den tro Em 3 de sete mbro é julgado objecto
do corrente e;.;er cicio, de deli beração e envia\do á Commi ssã.o
todos os quadros do de Fin;,tnc;as .
pessoal nos diversos Mi- Pende ele parec€ ,r .
nisterios e dá outras providencias. (Do Sr. Alberto Mamnhão .)

•
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129 Autoriza a abrir, pelo Mi- l :i::rn 8 de setembro vae a impnmrr.nisterio da Agr·kultu ra , Em 20 de outubro é encerrada a 2" d iso cr·edito supple mentar cussrw - Em :.l:i é app rovaclo, com disdo 750 :000$ , par a as eles- pensa do inter slicio, a r equeri men to elo
pozas das consignações SI' . José Bonifacio . - Em 30 6 encarTada.
"'J ransp or to no intea 3" discussão o approvado.-Em i ele
r ior , ete . n, e " o neces- novembro vao a imprimir· a redacção
ario ao Ser viço das final n . :129 A . -Em 4 é approvada .
inspectorias, etc . "• elos - Em ;j 6 o pl'oj ecto enviado ao Senado.
tit ulas lll e IV ela verba - Em 21, o S;3nado envia á sancção.
3", art. 78, da lei n u- Sancci onado por decr eto n. 3.03·1,
mer o 2 . 92 ·~, de o de de 24 de novembro de 1915. (Publicado
j aneiro de 19'15 . (D a a 26.)
Commissão ele Fincmças . )

(j

))

130 Auto ri za a abr ir, pelo .Mi- En1 8 de se tembr·o vae a impr·im ir. 1
nisteri o da Viação, o Em 1:i 6 encer rada a 2' discussão. credito e s p e c i a I de Em 1G 6 ap pl'ovado - Em 22 é cncer1. 4 97 : 268871~7, des tin ado
rada. a 3" discussfLO. - Em '27 é a. ppl'oá liquidação dos com- vado, bem como a r edacção fina l
prom isso.-;assumidospela n . 130 A, cuja impressfLO é dispensada
Comm is8ão dn Lin has a r·equer imento elo Sr·. Mavign im·.Tolegr·aph ica.s Estrato - Em 28 é o proj ecto enviado ao Scn:tclo .
gicas do l\latlo Grosso ao Em , 27 de dezemb ro o Se nado envia á
Amazonas. (Da Com- sancção .
mi-<são de Finanças. )
Sanccionaclo por dect·eto n . 3.o:;ü,
ele 29 de dezembr·.:. do 191:i. (Publicado
a 3·1 )

Ci

"

131 Autoriza a abril·, pelo Mi- E
nistel'io da Fazenda, o
cr ed ito c s p c c i a l ele
tí96:479S4tí2 para legalização dos pagamentos etl'ectuados no ann o
passado, por con ta ela
verba 27", do ar t 79,
ela lei n. 2.842, de 3 de
janeiro ele 1014. (Da
Conun i .~são de Finança s. )

6 "

m. 8 ele setembr o vae a lmprim ir . Em ~~~ de nove mbr o é encel'l'ada a 2"
discussão. -Em 30, em vi rtud e de prJfc rencia r equerida pelo Sr. Costa Rego,
é approvaclo .-E m '} de deze mbro é
encer rada a ;{• cl iscussão.-Em ·.tO~~
approvaclo, bem como a redacçrw final
n . :131 A, cuj a im pressfLO é d ispensada
a req11e ri me n to elo Sr . Costa Rego,
sendo o proj ecto e nviado ao Senaclo. Em ti de janeir·o ele 19..16 o Senado envia
(L sancção .
Sanccion aclo por decl'eto n. 3. 094,
de :12 ele janeiro de :lü:lü . (Publicado
a ·16 . )

132 Au toriza a abr ir, pelo Mi- E1:u 8 de setembt•o vaca imprimir . nis terio ela Yia.ção, o cre- Em 22 6 enccr·r·ada a 2" discussrw . dito de Ci8G:860S, sup· Em 28 ó approvaclo , com dispensa de
plemental' ás diversas i11tersticio, a r equer ime nto elo Sr. José
sub-consignações e con- Bon ifac io. -Em 20 é encerrada a 3a
signações da verba o r- discussão. - Em 4 de out ubro é approça menta l'ia da Estr ada vado, bem como a redacção fin al nuele Ferr o Oeste de Min as, mero 132 A , cuj a impressão é clispenpara o exercício ele 191 ;;. sacia a r eque rimen to elo Sr . Atue r o
(Da Commissão ele Fi- Botelho . - Em 5 é o proj ecto eu viaclo a o
nanças . )
Senado . - Em 9 ele novembro o Senado
envia á. san cção.
S a n c cionaclo por decr eto n. 3.028,
ele 17de novembro de -1 9:15. (Pu blicado
a ~U .)
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133 Autoriza a abrir, pelo Mi- EID. 8 de setembro vae a impnmrr. nisterio ela Marinha, o Em 18 é encerrada a 2• discussão.credito de7.593:209S813, Em 27 é approvado, com dispensa de
supplcmentar ás veebas interstício, a requerimento do Sr. Ma7•, 8" 9" 10", 13•, 20• e vigniee.-Em 29 é encerrada a 3• dis25" da lei n. 2. 924, de cussão.- Em 4 ele outubro é approvado,
5 de janeiro de 1915. bem como a r edacção finalu. 133 A,
(Da Commiss ão ele Fi- cuja impressão é dispensada a requenanças.)
rimeuto do Sr. Justiniano de Serpa.Em 5 é o projecto enviado ao Senado.
-Em 28 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.015,
de 28 de outubro de 1915. 1Publicado
a 30.)
i34o Autoriza a approvar a Con- EID. 13 de setembro vae a imprimir.venção Sanital'ia Inter- Em 23 é encerrada a discnssão unica,
nacional celebrada entre depois de lida uma emenda do Sr. Celso
as RepublicasAegentina , Bayma .-Em i8 são approvados o proBrazil, Paraguay e Uru- jecto e a emenda.
guay. (Da Commi3são de Pende de redacç ão final.
Diplomacia e Tratado s .)

12 ))

135 Approva o tr·atado as- Em 13 de setembro vae a imprimir.signado em Washington Em 27 entra em discussão unica e faliam
a 24 de julho de 1914, os Srs . Felisbello Freire e Augusto de
para o arranjo a migavel Lima.-Em 28 continúa a discussão e
de qualqner diiTiculdade falia o Sr. Celso Bayma.-Ern ll9 é euque, no futuro , possa cerrada a discussão unica, depois de
suscita r-se entre o Brazil faltal'em os Srs. Felisbelto Freire e Celso
e aquelta Republica. (Da Bayma. -Em 4 de outubro é approCommissão de Diploma- vaclo.-Em 5 vae a imprimir a redacção
cia e Tmtado s . )
final n. 135 A.-Em 6 é approvada.Em 7 é o projecto· enviado ao Senado.
-Em 6 de novembro o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.018,
de '10 de novembro de 1915. (Publicado
a 14.)

7 »

136 Manda conceder as van- Em 13 de setembro é julgado objecto
tagens correspondentes de deliberação e enviado ás Com missões
a dons terços dos ven- de Marinha e Guerra e de Finanças.cimentos totaes, a que Em 8 de novembro vão a imprimir os
teria direito na activi- pareceres destas Commissões, n. 136 A.
dade e no posto de i 0 te- -Em 12 é enceerada a i" discussão.nente pela actual tabella Em 24 é appr·ovado, com dispensa de
de ven cimentos mili- interstício, a reqnerimento do Sr. José
litares , aos herdeiros do Bonifacio. -Em 25 é encerrada a 2•
2° tenente do Exercito discnssão.-Em 30 é approvado.-Em
Francisco Mar·q nes de 3 de dezembro é encerrada a 3• disSouza. (Do 81·. Barbo sa cussão. -Em 11 é approvado, bem como
Lima e out1·os .)
a redacção final n. 136 13, cuja impressão é dispensada a requerimento
do Sr. Osorio clr. Paiva.-En) 13 ó o
projecto envia do ao Senado. -Em 28 o
Senado envia á sancção.
Sanccionado poe decreto n. 3.067,
de 30 de dezembro de 1915. (Publicado
a 1 de janei!·e de 1916.)
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137 Manda garantie aos ser- EID. 15 de setembro vae a imprimir o
ventuarios da Justiça do parecer contrario da Commissiio de
Districto Federal, nos Constituição e Justiça.
tr.rmos. do § 24, do Pende de 1" discussão.
art. 72, da Constituição,
não só o livre exercício
de qualquer profissão
liberal, etc., como tambem o desempenho de
qualquer commissão do
Poder Executivo, e dá
outras providencias. (Do
Sr. Felisbello Freire.)
(Vide projecto n. 83, de
19!4.)

!4

138 Approva o decr·eto n. 9.263, EID. 15 de setembro vae a impnm1r,
de 28 ele dezembro de com as emendas da Commissão de Jus19H. (Reurganizaçãoju- tiÇft.-Em 20 entra em 2" discussão,
diciaria.) (Da Commis- são lidas varias emendas e falia o Sr.
são de Constituição e Octacilio ele Camará.-Em 21 fallam os
Justiça.)
Srs. Nicanor Nascimento e Costa Rego,
são offerecidas novas emendas ao projacto e é lido um requerimento do Sr.
José Gonçalves, pedindo ·a ida do projecto á Commissão de Constituição e
Justiça para o respectivo parecer ás
emendas apr·esentadas. -Em 22 é encerr·ada a 2" discussão, depois de
fallarem os Srs. Octacilio de Cama r·á. e
Nicanor· Nascimento e de serem lidas
novas emendas.-Em 28 é approvado o
requerimento do Sr. José Gonçalves,
sendo enviadas umas emendas á Commissão de Constituição e Justiça e á
de Finanças aquella que augmenta
despeza .-Em 6 de outubro vae a imprimir o parecer da Commissão de
Constituição e Justiça, n. H8 A.Em 9 vae a imprimir o parecer da
Commissão de Finanças, n. 138 B . Em 15 é encerrada a discussão unica
deste parecer.-Em 25 são approvados
o art. 1o do projecto com as seguintes
emendas da Com missão : ns. I, supprimindo o art. 8° do decreto; li, supprimindo palavras ao§ 2° do art. 9°; lii.
substituiudo e accrescentando palavras
ao § 3° do art. 9°; IV, substituindo
p<trte do§ 3° do art. iO; V, substituindo palavras ao § 2° do art. 13 e ao
§ 6° elo art. 19; VI, accrescentanclo
palavras ao§ 3° elo art. 13; VII, idem
ao § 2° do art. 56; VIII, idem ao § 1O
do mesmo artigo; IX, substituindo o
art. 76; X, supprimindo o art. 78;
XI, substittlindo os arts. 79 e 80, até
as palavras "a que se referem os artigos ... » ; XII, supprimindo os artigos
de 90 a 123 ; XIII, mandando dizer-se no
n. 7, do art. :135, § 2° "arts. 179 a 184»

))
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em vez de «:179 a 183"; XYI, supprimindo palavras no final do ·
~ J4. do art. 16:l ; XVIII, substituindo o art. ·I 68 e seus paragraphos; XIX, supprimindo os artigos de 1.81" a 335 inclusive ;
e XXI, creando artigo relativo a di sposiçao tran sitol'ia. São
igu alm en te approvacl as as emendas ns .: 5, el o ~r . Eu zebio ele
Andrade, eliminando as palavras «em igualdade de condições"
na e menda XI da Commissão, r elativa á substituição elos
arts . 79 e 80; 6, elo Sr. Celso Bayma, substituindo o primei ro
artigo ela mesma emenda u . XI ela Com missão; 8, ela CommissiLO,
substituindo o n. I do § 2° do ar·t. :181 ; 9, idem, substituindo
o n. li elo mesmo § 2°, elo art . ·18:l; 10, idem, substituindo os
arts. td a 48 inclusive ; 13, do Sr. Octacilio de Camará, dando
nova redacção ao § 8° elo art. ~6 ; :LG, elo mesmo, idem quanto
ao a rt. 16; :l 7 , do mesmo, accrescentando um paragrapho ao
a rt . :L -14; 18, do mesmo, accrescen tando um outro paragrapho
ao art. 144 ; 20, do mesmo, dando nova r edacção ao § 2° do
art. 10; 22, do me,mo, supprimindo palavras ao art. 171 ;
23, do mesmo, accrescentando um paragrapllo unico ao art . 17:1 ;
2f~e , do mesmo, idem, quanto ao a rt. 2:1; 25, do mesmo, com
modificação da CommissfLO, dando nova reclacção ao art. 15 ;
26, elo mesmo, modifi cando o art. 73 ; 27, do mesmo, accrescentando disposição nova relativa ÍL impressão no Dia?'io Of(icial;
28, do mesmo, supprimindo palavras a11 art. 21 ; 30, elo mesmo,
accresce ntando um par ag rapho ao art. :126; 31, do mesmo,
idem ao art . :18; 32, elo mesmo, idem ao a rt . 134; 35 , do
mesmo, dando nova r edacção ao final elo§ 1°, do art. :LO;
38, do mesmo , id em quanto ao~ 14, do a rt. 161; 54, do Sr .
Nicanor Nascimento, determin a ndo que o funccionario de just iça que solicitar, aconselhar as partes, etc., seja destituído
do cargo; fi7 , do ::ir. Octacilio de Cama r á, trocando palav ras
aos ar ts. 149 e 1tí0 ; ii8, do mesmo, accrescentando dois puragraphos ao art . 08 ; G9, do mesmo, supprimindo pala vr as
ao art. 72; 60 , do mesmo, dando nova r ed acção ao § 6° do
ar t. 28; 61,do mesmo, idem quanto ao art. ·153; 62,do
mesmo, accrescent ando dois paragraphos ao art :l4; e 63, do
mesmo, dando nova r eclacção ao paragrapho unico do art. 18.Em 27 vae a imprimir a r edacção para a 3" cliscussão.-Em 28
é repro duzida por ter sabido com in correcções . -E m 30 entra
em 3" di cussão, são lidas varia s emenda s e faliam os Srs .
Nicanor Nascimento, José Gon<;alves e i\la uricio de Lacerd a ,
que requer o adiamento ela discu~são até que a Commissão de
Constituição e Justiça dê parecer sobt'e a e menda relativa á
reducção de custas, requel'imcnto este que é approvado.Em :~ele novembro vae a im primit' o parecer desta Commissão,
n. D8 D.-Em ti , con tinu ando a discussão, ~ão li das novas
emendas e , entre ellas, as que são ofJ'erecidas pela Commissão
ele Constituiçao e Justiça.-Em G são !!elas ou t ras emendas c
faliam os Srs . Thomaz Delphino, Octa cilio ele Cam ará e Nicanor
Nascimento .-Em 8 são lidas no vas emendas e falia o Sr . Nicanor Nascimento . -Em 9 são lidas ainda novas emend as e
falht o Sr . Joaquim Osorio. -Em :1.0 são lida s ma is emendas c
falia o Sr. Manoel Vill aboim. -E m H 6 encerr ada a 3" discussiw, depois de lidas novas emendas e de fallarem os Srs.
José Gonçalves e Man oel Villaboim , que ap resenta um requerim ento no sentid o ele volta r o projecto á Cornmissão de Just iça,
fi cando adiada a votação at6 qu e as emendas obtenham parecer. - Em 13, posto em discussão o requer imento, fa liam os
Srs . Octacilio de Camará, 1\I anoel Vill a boim, Nicanor Nascimento, Celso Bayma e Josino de Ara ujo . -Em 17 fa liam sobt·e
o r equerimento os Srs . Manoel Villaboim e Octacilio de Camará .
-Em ~4 é rejeitado o requerimento, depois de fall a.r em os
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Ses. Nicanot· Nascimento, Irineu Machado, José Gonçalves e
Costa Rego, que envia á mesa uma declaração de voto.-Em
2G vfw a imprimir, sob o n. 138 E, o parecer da Com missão
de Justiça sobre as emendas em 3" e o da de Finanças sobre
as emendas ns. 21 e 44. - Em 29 entra em discussão unica o
parecer da Comrnissão ele Finanças sobre as emen das 21 e 44.Em 30 é encerr ada a discussão unica desse parece e. - Em :L de
dezembro são approvadas as seguintes emendas ns .: 2, do Sr.
Felisbcllo Freire, mantendo o § 3° do art. 10 elo rl ccl'eto na
parte re lativa aos tabelliães privativos elo pt·otesto de letra;
10, do Se. Joaquim Osor io e outros, mantendo o aet . .l7i c o
§ 6° do art . 28 elo decreto; 12, do Sr. Celso Bayma, relativa
ao peeenchimento de vagas no quadro elos juizes de d ireito;
:l6, elo St·. Fada Souto e outros, reduzindo a tres os distribuidores; 2:i, do Sr. Vicente Piragibe, fazendo a.ccrescimo no
§ 2° do art.· 39; 36, do Sr. Joaquim Osoeio, suppriminclo as
palavras «110 maximo dois para cada cartorion da emenda 12,
da redacçfto para 3a discussão do proj ecto; 40, do Sr. José
Paulino e outros, mantendo o art. 14 elo decreto c dando nova
redacção aos seus paragraphos, com excepção do '.?. 0 e o s ubstitutivo da Com missão a este § 20 da emenda ; e 4G, elo Sr.
Euzebio de Andrade e outros, supprimindo no § 3° elo at·t. 10,
na alinca 6", as palavras «e ausentes", dando nova redacçilo
á alinea 7" e accrescentando-se novo paeagmpho ao artigo.Em 2 silo approvadas as emendas ns. 42 , do Se. Verissimo
de Mello, accrescentando ao n. 26 do art. 1° uma disposiçfto
garantind_o o direito elos <tctuaes successores (e:;ta emenda, por
engano, n~LO foi submettida á votação no dia anterioe) ; 4 7, do
Sr. Co!lares Mo~·c ira e outro, supprimindo pala vra.s na emenda
:12 ela redacção para 3" discussão; 58, do Sr. Joaquim Osol'io,
dando nova r edacçilo ao art. 157 elo decreto; 59, elo mesmo,
substituindo expressões nos ns. 1 e 2, § 1o, elo art. 130 do
decreto; 60, do mesmo, dando nova reclacçfto ao n. 5, § 1o, elo
art. 130 ; 62, do mesmo, suppriminclo as emendas ns. 1, 27 e
43 e dando nova reclacção á 46, ela redacção para a 3" discus;ão; 66, do Sr. Nicanor Nascimento, dando competencia
aos pretores criminaes para o processo e julgamento elas contraven ções e decretos de pena até um anno ele prisão com
trabalho; 67, do Sr. Octacilio de Camará, accresceutando um
paragrapho ao art. 144, r elativo á provisão dos solicitadores
que tenl1am mais de 10 anuos ele actividacle forense; prim eira
e segunaa partes ela 74, elo Sr. Celso Bayma, suppriminclo no
§ 3° do art. 10 a palavra «alternadamente" e substituindo
as expressões «conforme o regimento ele cu>tasn pelas "de 5 %
até ao maxim0 ele 50: OOOS n; 100, elo :)r . Euzebio ele Andrade
e outros, eliminando do final elo § ·i o elo art. 1V~ as palavras
«C membros do ministerio publico» ; 101, elo Sr . José Bonifacio,
determinando que sejam de livre escolh a do Presidente da
Republica as nom eações para os novos officios ct·eados por esta
lei; :102, do Sr. Felisbelln Freire, interc.alanclo no § 4° do
art. 14 as palavras «tornada a voto clesc.ober'ton, depois ele
«cleliberaçã.on ; 103, do St·. Joaquim Osorio, dando ;l. emenda
n. 8 ela r edacção para a -~" discussão uma nova redacção;
105, do Sr. Octacilio de Camará, acct·escentando ao art. 3°
um paragrapho autorizando o Governo a expedir os actos
necessario~ para qu e fiqu em bem pl'ecisos os limites das zonas
de jurisd icção el e cad a pre tor; e as da Com missão ns.: I, substituindo a emenda n. 3:l da reclacr;fto para 3" discnssfLO;
Il, idem quanto á 48; IJI, idem quanto á ~1 ; IV, substituindo
palaVl'as no ~ 3° do art. :lO do decreto; V, accrescentanJo
palavras ao
3° do art. 5G elo dect·eto; VI, accrescentancl~

s
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palavras á emenda 37 da redacção
para 3a discussão; VII, accrescentando
ao art. 9° elo decreto um paragrapllo
providenciando sobre nova eleição; em
caso de vaga; VIII, fazendo alterações
no art. 143 do decreto; IX, alterando
a emenda 46 da r cdacção para 3a discussão; X, substituindo a emenda 26
da mesma redacção; prim eira e segunda partes da XI, fa zendo alterações
no § 3° do art. 10 c determinando no
§ 1o que sejam providos vitaliciamente
os novos officios ; XII, supprimindo o
§ 3° do art . 126 do decreto e algumas
palavras do § 4°; e XIII, fazendo alterações na emenda n. 9 da redacção
para 3a discussão . Por ultimo, é approvado o projecto.-Em 7 vae a imprimir
a redacção fin al n. 138 F . -Em 10 é
approvada.-Em H é o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.
20 set •

139 Autoriza a abrir um cre- E01 21 de setembro é julgado objecto
dito até 60: OOOS, para de deiiberação e enviado á Com missão

a construcção da ponte ele Finanças.
sobre o rio Aquidauana, Pende de parecer.
no Estado ele Matto
Grosso. (Do Sr·. M"avtgnier .)

20

))

22

l)

i40 Autoriza a crear um posto E1n 2i de setembro é julgado objecto
fiscal em Porto Espe- de deliberação c enviado á. Commissão
ram~a, á margem direita
ele Finanças.
do rio Paraguay, e dá. Pende de parecer.
outras p1·ovidencias. (Do
Sr. Mavignier·.)
141 Concede um anno de li- Em 23 de setembro vae a i mpn m1r.cença, em prorogação e Em 29 é ence!'l'ada a discussão unica.

sem ven..:imentos, a Antonio Cardoso de Amo.rim. (Da Commissão de
Petições e Poclercs.)

22

))

-Em 4 de outubro é ap provado .-Em
6 vae a impl'im ir a redacção final
n. 141 A.·-Em 8 é approvada, se uclo
o projecto enviado ao Senado . -Em 3
de novembro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decr eto n. 3.023 ,
de 17 de novembro de 1915 . (P ublicado
a19e2L)

142 Autoriza a abriL·, pelo Em23 de setembro vae a impl'imir.Ministerio ela Viação, Em 25 é encenada a 2a discussão . um CJ'edito especial de Em 28 é approvado.- Em 4 de outubro
10: 860$357, para a des- é ence rrada a 3a discussão.- Em 5 é
aprop riação do immovel approvaclo.- Em 6 vae a imprimir a
sito á rua Honorio n. 1, r edac(;ào final n. 142 A.- Em 8 é
nes ta Capital. (Da Com- approvada, seu do o projecto enviado ao
missão de Finanças.)
Senado.-Em 28 de dezembro o Senado
envia á. :::ancr(ã.O.
Sanccionado por decreto n. 3.084,
de 5 de janeiro de 1916. (Publlcaclo

«. 8. f
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21 set.

143 Determina ficar sem ef- Em 23 de setembro vae a imprimir o
feito a ioscrlp~ão, in- parecei· da c ,.mmiSSàO de Finanças,
dehitamente feita, do contrario a emenda do S1·. Der·aldo
Palaeio Arclüepiscopal Dias.- Em 29 é encenada a discussão
da Bahia, como proprio especial sobre o projecto . - Em 4 de
nacional. (Do Sr. Sou~a outubro é app rovado o proj ecto e reBritto. ) (Vide projecto jeitada a emenda do Sr. Deraldo Dias.
n. 230, de 1914.)
-E' igualmente approvada a rr.dac~à o
final n. 143 A, cuja impressão é dispensada a r equerimento do Sr. Souza
Britto, sendo o proj ecto enviado ao
Senado. Em 23 ele novembro o
Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.034,
ele 1 ele dezembro de 1915. (Publicado
a 4.)

22

))

144 Autoriza a abrir, pelo Em 23 ele setembro vae a imprimir.1\linisterio da Fazenda, Em 29 é encerrada a 2" discussão.o credito especial de Em 4 de outubro é approvado, com
76:251$430, para paga- dispensa de interstício a requerimento
mentodcvidoáD.Fran- do Sr. Jtsé Bo111facio.- Em 15 de
cisca Augusta de No- outubt•o é encerrada a 3" dtscussão . ronha e outros, em vir- Em 25 é approvado.- Em 26 vae a
tude de sentença judi- imprimir a redacçao final n. 1'~4 A.
ciaria. (Da Commissão - Em 28 é approvada. - Em 29
de Finanças.)
é o pt·ojecto enviado ao Scnado.Ern 9 de dezembro o Senado envia
á saocção.
Sanccionado por decreto n. 3.047,
de 15 de dezembro ele 1915. (Publicado
a -18. )

22

))

145 Autoriza a abrir, pelo Em 23 de setembro vae a imprimir.i\Iinistel'io da Agl'icul- Em 25 é encerrada a 2" discussão.tura, um credito especial Ern 28 é approvado, com dispensa de
de 7: 200$, para paga- interstício a r·equcnmento elo Sr. Bento
mento elos vencimentos de Miranda.- Em 29 é encer'racla a
devidos a José Dionysio 3" discussão.- Em 4 ele outubro é
i\Ieira. (Da Commissão app rov ado . - Em 5 vae a imprimir a
de Finanças.)
r edacção final n. 145 A.- Em 6 6
appeuvacla.-Em 7 é o projccto enviado
ao Senado.- Em 28 ele dezembt'O o
Senado envia á sancção.
Sanccionado por deceeto n. 3.061,
de 29 ele dezembro de 1915. (Publicado

a 3-1.)

22

))

141'> Autoriza a abrir, pelo En1 23 de setembro vae a lffipl'imir.i\Iinisterio da V1açrw, Em 25 é encel'rada a 2" discussão,
o credito especial de depois ele lida urna emenda do Sr. Elias
796:2178181, papel, e. Martins, ficando adiada a votaçfLO até
183:557$719, ouro, para esta receb0t' o i·espectivo parece e.solver compromissos do Em 7 de outubro vae a impt·tmir o
exerCtcio ele 19:14 c parecer da Crm111lissão de Finanças,
antel'ic,res. (Da Com - n. 146 A, sob!'e a emenda.- Em 15
missão de Finanças.)
é encerrada a discussão unica deste
parecer·. depois de see lido um r eq uerimento rlo Sr Antonino Freire, pedindo
que a votação do projecto seja adiada
até que o Ministerio da Viação envie as
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inform ações que r eq uisita.- Em 25 é
r ej eitado o rwtuetimento, depois de
f a llare m os Srs . J ustini a no de Serpa
c Anton ino Fceire, 6 igualm ente rejei tad a a eme nd a c approvado o projecto.
- Em 12 de n ovembr o é e ncerrada a
3" discussão . - E m 16, f" m virtude de
preferencia r eq uerida pelo St. Pires oe
Ca r valho, é app t ovado, be:m como a
reclacção fi na! u. :146 B, coja impressào
6 clt spensacla ainda :t requ erimento do
Sr. Pires de Carvalho.- Em 17 6 o
proJecto envi ado ao Senado.- Em :LO
d e janeiro de 1916 o Senado envia á
sa nccào .
San ccionado por decreto n. 3. 09 9,
de 12 dejaneiro de 1916. (Publicado

a -15. )

' 147 Auto ri za a abr ir, pelo E1n 23 de se te mbt'O vae a impeimir.Milli steri o ela Fazenda,
L~m 25 é encenada a 2" cliscussão.-Ern
o c redito especral ele :,s é approvado.- Em 1 <1e outubrJ 6
60 : !.i90S700, para paga- e nce rrad a a 3" discussão, depois ele
mento de clitferença ele Ji da um a e menda , ficando ad iada a
vencime ntos a que teero
Yotaçào até que est <t obtenh<t pat·ecer.
direito o Sr. Catào 8 er- - Em 27 vae a imprimir o parecer da
naJ'cio do Olivcit'a e Com missão de Fina nças, n . 147 A,
out r c.s . (Da Commt.~gão ravoravel á emenda, mas opinando oue
de Finanças. )
ella seja clc>tacacla para cons tituir
projecto e m , ~.; parado. - Em 30 é
encerrada a clbcussfto uni ca do parecet·
subt·e a emen d a. e são approvad os esta,
que é des tacada para constituir projecto em sepa r ado, e o projccto.- Em
1 de novembt·o vae a tmprtmir a t'eclacção fiual n . 147 13.- Em lt é
approvacla . - Em 5 é o projecto e nÜ dciO ao Senado .-- Ern 6 de dezembro
o Senado e n via ;'t sancção .
Sanccionado por decreto n. 3.04:l ,
de 9 de dezcm i.Jro de 1915 . (Publicado

a 15.)

23

))

148 Cor1cedc amnistia a toda~ En1 24 de setembt' O é julgado objecto
as pessoas civis ou mi11- de deli ber açfto e env ia do á Commissão
do Constttui<;fto e Ju stiça . Em 15 de
tares qu e se envolveram
''"s con fli ctos entre civrs outubro yae a imprtmrr, com um subc mtlltares, no Est"du stilutiv o, o parecer desta Commissfto ,
''o Cea1á., no pe r i0clo d~
n. :l48 ..~ .- Em 23 é e ncerrada a
1 de j ;meit·o de 1913 até 1" rtiscus-;ão, de pois de l'a llar o Sr. Ilde ·
30 de junho de 1915.
fonso Pinto . -- Em 25 6 a pprovado,
(Do !:31'. Barbosa Lima.) com dispensa d e intersticio a requ e rime nto do Sr . Barbosa Lima.- Em 30
é en cerrad a a 2" di,cussrw e approvaclo
o substituti vo da Cornmissão de Constitui ção e Justiça , ficand o pre j Lldicado
0 projecto primitivo.- Em 5 de no vembro vae a imprimn· a r edacç;-w
para 3" disc ussão elo su bstitutivo ao
projecto, n. 14813.-- t·, m 11 é encer·racl a a 3" disc ussrw , depois de lidas tre ~
emendas, ficando adi ada a votação aLé
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que elles obtenham parecer.-Em 17
vae a imprimir o parecer· da Com missão
de Justiça, n. 148 O, sobre as e mendas.
- Em 24, em virtude de prefer e nCLa
requerida pelo Sr·. Costa Rego, são
approvadas as e me ndas os. f e 2 ,
se ndo e;ta ultima destacada para constit uir projccto em sepa rad o . Sob r~ a
ele n. 3 faltam os Srs. Evaristo Amaral,
:llaciel Junior, Bueno de Andrada,
Joaq uim Pires, Anr.onio Carlos, Pedro
!IIoacyr e Iri11eu !IIachaclo.- Em 25 ,
posta em voto ção a emenda n . 3,
faliam os Srs. Barbosa Lim a, lrineu
l\Iachado . i\Iaciel Juniol' e Pedro l\Ioacyr .
- Em 30 é r ej eitada a emenda n. 3 e
app r•oyacio o pl'ojecto .- Em :l ele deze m bl'o é approvacla a redacçào final
n . 148 D. cuj a impressão é dispensada
a r eq uerim ento elo Sr. l\Ioreira da.
Rocha.- Em 2 é o proiecto enviado ao
Senado. - Em 28 o Senado e nvia á
sancção .
Promulg·aelo por decreto n. 3.102,
de 13 de janei ro ele 191 6. (Publicado
a 15. )
27 se t.

140 Prorog<t <L act ua l sessão E•n 27 ele setembro, estando sob t•e a

27

))

1!50 Fixa em 12 horas o tempo En1 27 de se tem bl'o é julgado objecto
max irno e e m oito hol'as de de libe t·açOt•s e e nviado ás Commiso d ia norm al ele tl'a- sões de Constituição e Justiç<t e de
balho que póde ser con - Finanças.
traetado e nt r!3 cidadãos Pende de pareceres.
para todas as i nd ust!'ias
e generos de trabalho.
(Do S1'. Mario Hermes . )

27

))

151 i\fancla red uzir os impostos Em 27 de setembro é jul~aclo objecto
sobm vencimentos e or- de deliberação e enviado a Commtssão
denados elos fnn cciona- de Finanças.
rios publicas. (Do Sr. Fc- Pcnele ele parece r .
lisbello Freire.)

27

))

152 Crêa o imposto de l'encla Em 27 de setembro 6 julgado objecto
sob re as companhias c de deliber ação e enviado á Commissã.o
cmprezas que exploram de Fina nças .
oueo , pedras preciosas e Pende ele parecer.
a reias monasiticas. (Do

legis lativa até o dia 3
ele novembro ele 1915.

i\Iesa e sendo considerado assumpio
urgente, ele accô rdo com o art. 154 do
(Da Commissão de Con- Regimento, entl'a em discus,ão unica,
stituição c Justiça.)
q ne é encerrada.- Approvado, é o
projecto e nviado ao Senado.-- Em 1 ele
outubro o Senado e nvia ao Sr. Presidente da Republica para a form alidade
ela publicação.
Publicaelo po r decr e to n. 2.999, ele
1 de outnbt•o de 1915 . ( Dia1'io Otficiat
de 3.)

Sr.

Felisbelto F1'ei1'e .)

-
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27 set.

153 Crêa o imposto sobre o E:m. 27 de setembro é jul~ado objecto
capital de accôrdo com de deliberação e enviado á Commissão
as prescriP.ções da pre- de Finanças.
sente lei. (Do Sr. Fetis- Pende de parecer.
bello Freire. )

28

))

15~ Institue o registro de nas- E:m. 28 de setembro

20

))

Hí5 Concede a Antonio Joa- E:m. 30 de setembro vae a imprimir.quim do Carmo 90 dias Em 19 de no vembro é encerrada a
de licen ça, em proroga- discussão unica.- Em 30 6 a pprovado.
ção e com dous terços - Em :f. de dezembro é a rprovada a
da diaria. (Da Com- redacção final n. :1.55 A, cuja immissão de Petições e pressão é dis pensada a requerimento
Poderes.)
do Sr. Costa Hibeiro, sendo o projecto
enviado ao Senado.- Em 29 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado pot• decreto o. 3.082,
de 5 de janeiro de 19:1.6. (Publicado
a 7 .)

20

"

i 56 Concede um anuo de li- E:m. 30 de setembro vae a imprimir. -

29

"

:1.57 Approva o tratado assi- E:m. 30 de setembro vae a imprimir.gnado em Buenos Aires Em 2 de outubro entra em discussão
a 25 de maio de 1915. unica e faliam os Srs . Souza e Silva,
(Da Commissão ele Diplo- que apresenta um requerimento no
macia e Tratados.)
sentido do projecto ser enviado á Commissão de Justiça, Octacilio de Camará ,
Augusto de Lima, Celso Bayma e Pedro
Moacyr, que tambem apresenta um r equerimento no sentido do projecto nfw
ser votado emquanto o tratado não fôr
publicado no Dia1·io do Congresso . -Em
4 o Sr . Pedro J\Ioacyr apresenta um
novo requerimento no sentido de ficar
suspensa a discussão pelo espaço de 48
horas, ficando prejudicado o seu requerimento anteriOr. - Em 7 faliam os
Srs. Pedro Moacyr, Souza e Stlva e
Dunshee de Abranchcs .-Em 8 é encerr ada a discussão un ica, depois ele fallarem os Srs. Irineu Machado, Felisbello
Freire e Leão Velloso.-Em 16 é approvaclo, depois ele rejeitado o requeri-

é julgado objecto
cimentos, casamentos e de deliberação e enviado ás Commissões
obitos, subordinado ao de Constituição e Justiça e de Finanças.
Ministerio da Justiça e Pende de pareceres.
Negocias Interiores, e
dá providencias a respeito. (Do Sr. Elia$
Martins.)

cença a Paulo Leve!,
cam o ordenado. (Da
Commissão de Petições e
Poderes.)

Em 4 de outubro á encerrada a discussão unica.-Em 5 é approvado .-Em
6 vae a imprimir a redacção fin al
11. 156 A .Em 8 é apppovada, sendo
o projecto enviado ao Senaúo.-Em 13
de novembro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto 11. 3.026,
de 17 de novembro de 1915. (Publicado
a 19.)
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manto do Sr. Souza e Silva, tendo
fallado este Sr. Deputado e mais os
Srs. Leão Valioso e Costa Rego . O
Sr. Joaquim Osorio envia a Mesa uma
declaração de voto. -Em 19 vae a
imprimir a redacção final n. 157 A . Em 20 é approvada, Rendo o projecto
enviado ao Senado.-Em 6 de novembro
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.0:!9,
de 10 de novembr o de 1915. (Publicado
a 14.)
29 set.

158 Approva a Convençrw para Em. 30 de setembro vae a imprimir. -

29

))

:! 59 Concede licença de um Em. 30 de setembro vae a imprimir.aono a José Agostinho Em :!3 de dezembro é encerrada a disTavares. (Da Commissão cussão unica.-Em :!5 é approvado,
de Petições e Poderes.) bem como a redacção final n. 159 A,
cuja impressão é dispensada a requerimento do Se. Juvenal Lamartine. Em 16 é o projecto enviado ao Senado
Pende de decisão .

29

))

:!60 Autoriza a alienar, me- Em 4 de outubro é julgado objecto de

2\l

))

161 Obriga a todos os proprie- Em. 4 de outubro é julgado objecto ele

30

))

:!62 Considera de utilidade pu· Em. 4 de outubro é julgado objecto de

a permnta de encom- Em 4 de outubro é encerrada a discussão
mandas posta e.s, sem unica. -Em ã é approvado.-Em 6 vae
valor declarado, entre a imprimir a redacção finaln. t 58 A.o Brazil e a Argentina. Em 8 é approvada, sendo o projecto
(Da Commissão de Dipto- enviado ao Senado.
macia e Tratados.)
Pende de decisão.

diante concurrencia pu- deliberação c enviado ás Commissõcs de
blica, até o dia :! de Constituição e Justiça e de Finanças.
julho de 1917, ospredios Pende de pareceres .
nacionaes situados no
Districto Federal, actualmente alugados, arrendados, abandonados,
etc. (Do Sr. Alvaro Baptista. )

tarios de terreno~ a ex- deliberação c enviado' á Com missão Est inguir os formigueiros pecial do Codigo Florestal.
que nelles existam e dá Pende de parecer.
o u t r as providencias.
(Do Sr. Fausto Ferra::: e
outros.)

blica, para todos os elfeitos, a Associação Brazileira dos Escoteiros, com
séde em São Paulo. (Do
Sr. Cesa?· Verguei?' O.)

deliberaçrw e enviado a Commissão de
Constituição e Justiça. -Em 1\l de novembro vae a imprimir o parecer desta
CommissfLO, n. 162 A.-Em 22 é encerracla a 1" discussão.- Em 30 é approvado. -Em 3 de dezembro é encerrada a
2" discussão, depois de lidas t r es emendas. -Em 7 são approvados o projecto e
as tres emendas em virtude de prefe-
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rencia requerida pelo Sr. Cesat· Vergueit·o.- Em 13 vae .a imprimir aredacçrw para 3" discussão, n. -162 B. l ~m 16 é encerrada a 3" discussão , depois
de lid a uma emenda do Sr. José Tolentino, fi cando adiada a votação até que
a eme nda obtenha parecer .- Em 20 vae
a imprimir o parecer ela Commissão ele
Justiça n. -162 C, sobre a emenda.
Pende de -votação em 3".

2 out.

163 A u t o;r i z a a organizar a Em 4 ele outubro é julgado objecto ele
Administração ela Guer- deliberação e enviado ás Commissões
ra ele forma a ficar o de Marinha e Guerra e de Finanças.
respectivo !VI in i s t erio Pende de pareceres.
constituído como . esta belece. (Do 81' . Joaquim
Pí?'CS. )

4

))

164 Prescreve o modo por que Em 5 de outubro vae a imprimir.- Ern
eleve ser feito o alista- 20 entra em 2" discussão e falia o
menta eleitoral e dá ou- Sr. Octacilio de Camará.- Em 22 são
tras providencias. (Do lidas varhts emen das e faliam os Srs. PeSenado. )
reira Braga e Octacilio de Camará. Em 23 é encerrada a 2" discussão, de. pois ele lidas novas emendas e de f'allat·
o Sr. Vicente Piragibe, ficando adiada
a votação até que as emendas obtenham
parecer. - Em 25 o Sr. João Benicio
rectifica o seu requerimento, feito anter ior-m ente, peclilldo que as emendas
sejam enviadas a Commissão Mixta Especial da Reforma Eleitoral ao enves
da de Jus liça . - Em 6 de novembro
vae a imprimir, sob o n. 164 A, o
parecer da Commissão Mixta sobre as
emendas . -Em 23 vae a imprimir o
parecer cl a Commissão de Finanças
n. 1:i4 B, sobre a emenda n. 22. Em 30 é encerrada a discussrw unic<t
desse pétreccr. - Em 3 de dezembro é
approvaclo o projecto, depois de uma
declaração de voto feita pelo Sr . Lebo n
Regis contra o art. -1°.- Em 7 são approvadas as emendas ns. 4, elo Sr. Vicente Piragibe, accrescentanclo ao § 3°
do art. 5° as palavras «que para esse
fim lhe será fornecida gratuitamente» ;
- 5 do Sr. Octa vio Mangabeira, f<Lze nclo alterações na alínea c elo § 2°
elo art. 5°;- 6, elo Sr . Euzebio de Andrade c outros, alterando o § -1 o elo art.
6°;- 14 elo Sr. João Benicio e outros,
accrescentando ao art . -12 o seguinte :
§ 4° "cada recurso será relativo a um
só individuo"; e 16, elo Sr. João Be..
nicio, supprimindo elo § 2" do art. 13 as
palavras "salvo o caso de exclusão por
obito"; o Sr . Joaquim de Sa!les envia
á Mesa uma declaração de voto sobre a
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emenda n. 9. - Em i O vae a imprimir
a reclacção para a 3" discussão das
emendas n. 164 C. -Em 16 é encerrada a 3" disc ussão, depois de lidas
val'ias emendas, ficando adiada a votação ató que estas obtenham parecer.
- Em 26 vão a imprimit· os pareceres
elas Commissões ele Finanças e Mixta ele
Reforma Eleitoral, 164 D, sobre a~
emendas. - Em 28 é encerrada a discussão L nica elo parecer da Commissfto
de Finanças. - Em 30, na ses~ão nocturna, são approvadas as emendas
ns . 2, 3 e ti, elo Sl'. Francisco Beessane
e outros .

Pende de votação da em.enda n. 6 e do proj ecto em.
3".

5 out.

165 Autoriza a abr ir ao Minis- Em. 6 ele outubro vae a impnm1r.
n i s te r i o da Viação e Em i i de novembt·o é encenada a
Obras Publ icas o cre- 2" discussão, depois de lida uma emenda
dito ele i~. 341: 9693500, do Sr . Josó Bonifacio, ficando ad iada a
s upple mentat· á dotação votação até o respectivo parecer. conced ida no corrente Em 23 vae a imprimir o parecer da
exercício, para os ser- Commissii.o de Finanças, n . 165 A, sobre
viços a cargo da Estrada a emenda. -Em 30 é encerrada a disde F e r 1· o Ce n trai do cussii.o unica desse parecer. - Em 3 de
Brazil. (Da Commissão dezembro é rejeitada a emenda e apde Finanças.)
·
provado o projecto, com dispensa ele
interstício a requel'imento do Sr . Juvenal Lamartine.- Em 4 é encerrada a
3" discussão, depois de lidas duas emendas, e um requerimento do Sr. José
Bonifacio pedindo a volta do projecto á
Commissão de Finanças, até que o Govemo preste as informações que solicita. -Em lO é approvado este requerimento, indo o projecto á Commissii.o
ele Finanças. - Em 25 vae a imprimir
o parecer desta Cummissii.o, n. 165 B,
sobre as emendas. - Em 28 este pa r ece!' entra em cliscussfLO unica e falia
o Sr. José Bonifacio. - Em 30, na
sessão nocturna, em virtude ele uegencia
requerida pelo Sr . Antonio Carlos, é
ence!'l'ada a d iscussão unica elo pal'ecer
e são approvaclos o pi'Ojecto e a emenda
n. 2, do Sr. Joaquim Pires, snppl'imindo
o art. 2° do projecto. É igualmente
approvada a r edacção final n. 165 C,
cuja impl'essão é dispensada ainda a
requerim e nto do Sl'. Antonio Carlos,
sendo o pl'ojecto enviado ao Senado.

Pende de decisão.

20 agt.

J6G :Emenda do Senado ao pro- Em G de out ubt•o vae a impt•i mil' o
jecto n.195, do 1913, da pal'ecer ela Commissão de Finanças . Camara, que abre, pelo Em 15 é encerracl<t a discussão unica .
. Ministerío da Fazenda,
-Em 25 é approvacla. -Em 26 vae a

I

7

- 98 -

DATA

ANDAMENTO

ASSUMPTO

o credito espec ial de imprimir a r edacção fina l n. 166 A .
40:0008, para occorre r -Em 28 é app rovada. - Em 29 6 e ná restituição , em vir- viado á sancção .
tude do decreto n . 2.7116, Sanccionado por decr eto n. 3 017,
de1 5 de janeirode1913, de 3 de novembro de 191 5 . (Publia Antonio Barbosa dos cacto a 7.)
Santos. (Da Commissão
de Finanças.) (Vid e projecto n. 195, de 1914. )

6 out.

167 Autoriza a conceder ao 13Jrn. 7 de out ubro vae a imprim ir . ca pitã.o de mar e g ue rra
Em 20 é encerrada a d iscussão uni ca.
Dr. Narciso do Prado -Em 25 é a pprovado. -Em 8 ele
Ca rvalho um anno de novembn vae a imprimir a t·cdacção
li ce nça, com ordenado .
fina l n . 167 A . - Em 9 é app r ovada.
(Da Commissão ae Peti- - Em 10 é o projecto e nviado ao
ções e Poderes.)
Senado.- Em 9 de dezembro o Senado
e nvi a á sa ncr;i1o.
~an cciona do por decreto n. 3.0H ,
el e 9 de deze mbro ele 1015. (Publi-

cado a 1!2 . )

6

))

168 Codig0 Civil Braztleiro (Da E 1n 13 de out ubro vac a imprimir o
Commisscio Esp ecial. ) parecer gera l da Com missão Especi a l
(Vide projecto ns . 1, de ,obr e as e men das mantidas pn!o Senado. -Em 16 entra em el1 sc ussi1o
1902, e 2, de 1\H3. )
un ica e fall a o Sr. Pru dente ele Moraes. -E m 1 O é e nce rrada a discussão
unica, depois de fali ar o Sr . 1\fell o
Fran co . -Em 20 são app r ovadas as
e mendas ns. 71, man dando dizer
alienação e não alimentação no art. 54;
121, suppl'imindo no art. 11 7 os textos
dos ns. Il e III ; seg unda parte da 321,
relativa ao n . ll do art. 318 ; 375,
1431,1580, a parte dade n . 12desde
" os direitos de família » até " bmziZ.eiTa » ; a parte da 229 , desde " sua
honra » a té " en!Janado » ; a parte da
. 279, mand a ndo supprimir o pa ragr·apl1o
unico, as par tes da 367, r elativ as ao
a t't . 370 e ao se u n. I ; a parte da
414, comprehend endo as pal a vt·as " á
medida da sua adopção » ; a p arte da
421, desde "O tutor » até " hypotheca
legal »; a prim eira pa rt e da 901 , desde
" Se ndo indivisível n até " sua quota » ;
e a terceira parte, desd e " O devedor n
a té "e:x:cessiva n ; e a 1043 , ma n tendo
só mente a sua ultima parte " Jll -

Si e/la não. chegar no p1·azo convencionado. » E mctnticta a r ejeição, por

unan imidade, quanto ás de ns . 189 A ,
e limin ando o art . 183 ; prim ell'a parte
da 321 " paraphernaes ou os pa rticulares da mulher » ; J01 "08 alimentos

serão fixados na p1·oporçcio das necessidades do reclamante c dos recursos do
out1·o parente »; 967 " Ao ar t . 903 :
« Em vez ela prestaçcio em dmheiro que
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se lhe devia, pôde o credor, querendo,
1·eceber outra cousa, em pagamento » ;
101fi « Ao art. 1059- Paragrapho
unico : O caso fo rtuito, ou de fo rça
maior, consiste no facto inP.tttctavel,
cujos etfeitos seja impossível remediar,
ou p1·eveni?'»; 1.133 «Art. 17 12 ·par agrapho unico: «Sendo em beneficio
do interesse gemi, o llfinisterio Puút ico
poderá exigir-lhe a execução, morto o
doadoT, si este não a reali .ou » ; 1251,
eliminando do art . 1293 as palavt'as
« ou foi otfer~cido mediante publicidade » ; 1622 « Art. 1672: « TP7'·Se-á
por não escripta a assignaç ão, que o
testado?' faça, de um termo, no qual
deva começar ou cessar o direito do herdei?'O » ; 1687, substituindo os textos
dos arts. 1740 a 1747 pelo segui11te:
«Fica abolido o instituto fideicommi sso» ;
277 , na parte que manda elemina;· o
n. III ao at·t. 270 ; e, por 107 votos
contra 1, a parte fina l da 1680, de3de
as palavras « sendo igualmente » até
« bens». - Enviam á mesa declaração
de voto: O Sr . Justiniano de Serpa,
sobre a emenda n . 12 ; e o St·. Valois
ele Castro e outt·os, sobre a 229. - Em
25 vae a impl'imit' a redac {ãO final
n. 1G8 A.-Em 26, em sessão extraordinada convocada exclusivame nte para
este fim, á requisiçã-o da Com missão
Especial do Codigo Civil, é appro-vada , sendo a acta da sessfw, pam
inaiol' solemnidade do acto, assigoada
pelos Srs . Depu ta dos presentes, em
virtude de requerimento f·~ ito pelo
S1·. Justinian o de Serpa, Presidente da
refel'ida Comm issão Especial. - Em 30
é o projecto enviado á sa ncção.
Sanccionaclo por decreto·u. 3.071,
de 1 de janeit'o de 1916 . (Publ·icado
a 5.) - Em 8 foi publicada uma r e Li fi cação ao art. 1.444.
7 out .

169 Manda incor pora !' ao qua- Ern 8 de outubi'O é enviado ás Comdr o dos fun ccionn.l'ios missões de Constituição e Justi ~a c de
extinctos do Mmister io Finanças. - Em 8 de novembro vD.o a
ela Fazenda o Dr . José imprim tr, sob o n. 11i9 A, os parecJ res
J oaqu im Baeta Neves . dessas Commissões, com um substitutivo
(Do Senaclo . )
da de Finanças . -Em 12 é enL:errada
a 2" discussfto.-Em 1G, em virtude de
preferencia requerida pelo Sr. Nicano r
Nasci mento. é approvado o substitutivo
ela Commissão de Finanças, com dis pe ns;t de inte l'sticio, a requerimento
lo Sr. Bueno de Anclmda.-Em 17 é
encerT<tda a 3" discussD.o . -Em 20 é
approvado, em virtude de pre f'e r oncia
conced ida a l'equerime nto do Sr ..Nicanor
Nascime n to. -Em 22 é app r ovada a
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reda cção fi nal n. 169 B, c uj<~. impt· ess~o
é cl ispen,ada a r eq ue l'im en to do Sf' . Nicanoe Nascime nto, send o o projecto
dt•volvido ao Senado -Em 2 de deze mb ro o Seuado co rnmlll:ica . have t·
adoptado o 5ubstit ul.ivo da Cam a r<t,
t endo env iado o proj ec to á sancção.
Sancciona. clo pot· decr eto n. 3.0-lG ,
de 11 de deze mbro de 191;;. ( l'u u/i-

cado a 14.)

7 o ut.

170 Hegula o exercicio cb pro- E ·n1 8 de ou Lu bt·o vae. a im prrtnJr o
fi ssão de co nd uctor de p ~u· ece r da Commis,ão de Justiça sobre
vehic ulos e automove is .
<~S e mendas e m ~a disc ussão. -Em 11 é
(Da Commissào ele Corz- repr od uzido, po t· t er sah ido cem in corstituição e .Justiça.) (Vide rec~ ões .--l.<.m 3 de deze mbro é r ea berta
proj e.cto n . i 22 A, de a 3" discussão, são lidas va rias emendas
1913. )
do :Sr. Vicen te Piragibe e falia o
St·. Fau stu Feer az.- [•: ncerrada a disc ussão , fi ca adiada a vo taçã.o a té ser
dado parecer sob re as emend as . - Em
13 vae a imprimir o parecer da Commi5são de Jus ti ça, n . 170 A, sob r e
essas emendas.

Pende de Yo t a ç ã o das
emendas e
elo proje c ·to
en.1 3 ' .

7

))

171 Au tot•iza o Gov ertt o a de- Etn 8 de outubro é julgado obj eeto de
cla r<Jt' as pi t' <tntes a offi- d elib er <~.çüo e enviado ás Commi s~ões
cial os alumn os da Es- de Marinha e Guena e de Fin a nças.
cola Mtlit<Lr que co tu- Pende de pareceres.
ple larem o 3• a nn o do
cu rw. (Do Sr. Entsmo
ele Macedo c outro . )

8

))

172 Autoriza a abrir , pelo Mi- En1 9 de outubro vae <l im primir.n•ste rio dct Viação, os Em Li e u tr<t em 2' discussflO . - Em 20
creditos de 900 : 948$~26, 6 encerrada, depois de li do um r equeouro , 16 :221S740, ouro, ri mento do Sr. Barbosa Lima, ped tn do
e 8 :43 3$185, ou r o, s up- a volta do projec to á Com missão de
pleme nta r es, respecti- F in a nças.-·Em 25 é app r ovado o r eq uevamente, ás s ub ·consi- rim e m o do Sr . ·Bar bosa Lim a .-Em
gnações " Taxa de es- 30 ele nove mbro é approvado o proj ecto
gotos el e preclios e cor- em 2" discmsão . -Em 3 de dezembro
tt(<Os "• etc. (Da Com- é e ncerrada a 3" discussão . -Em 10 é
missão de Finanças . )
appro vado, bem como a redacção fina l
n . i 72 A , c uj a impressão é dispensada
a r eq uerim ento do Se. Juv e nal Lamartin e, senrlo o proje~to e nviado ao Senado . - Em 31 o Senado envia á
sancção .
Sa:nccionado por decreto n. 3. 080 ,
de 5 de j a neiro de 1916. ( Publi-

cado a 8. )

9

))

173 Estabelec~ a mobili zaçrw Em 13 de otlttlbro vae a imprimir.-do cr edito hyp othecarw Em 17 de n ovembr o é e ncerrada a
r ural. (Da Cornmissão 2" discussão, depois de serem lid as va-
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rias e me ndas o do falla t' o Sr. Arnclpho
Azevedo. --Em 20, e m virtude de pt·et'e t'OIICia t·eq LH!t'• da pelo ·s l'. Pa lmeira.
Hipper, são approvados os projecto e as
eme ndas elo Sr. At·nolplw Azevedo
de ns . 1 a 6, so tlJ.l l'ejeitacla a apresentada pelo St·. Felisb ~ llo Freire. Em 23 vae a imprimir a t·odacç.rw para
a 3" disc ussão n. 173 A_.- Em 30 é
enr.o t'l'acl;t a 3• discussão . - Em 2 de
dezembro é approvado. bem como a
reclaeç.ão fipal n. 173 13, cuj a impressão é dispensada a l'eq uerimento
do Sr . Arnolpho Azevedo . - Em 3 é o
proj ecto •·nv1ado ao Senado .
P e nde de decisão .

17ft Fixa em !i: aros a a lç.ada ] :i:JU 13 d o Olllllbi'O vão a imprimir o
dos juizes fecl eraes, t'O- par<>Ce l' ela Co mmissão de Constituição
gu la as appell aç.ões, etc., e Justiça, co m emendas, e o da Come di outl'as pro viclen- missão de Fin ... nças, a mbo-; con tl'arics
cias. (Do S1·. Gumcr- :.\s e me ndas apr esen tadas e m 3" dtscinclo Ihbas . ) ( Vide pro- cussã.o .
jecto n. 76 B, de 1913.) Pende ele d iscus,;ão u.nica
do parecer da de .l:<"'i-

.nanças sobre as en1.enclas
e m 3" .

f 3 ou t.

17:1 Autorin a co nceclet· á te- En1. 15 ele outubro vae a impri m ir. legraphista de 4" classe Em 19 de novemb ro é oncc'ITada a
da Repartição Geral elos d iscussão uni ca . - -Em 30 6 appl'ovado.
Teleg raph os, Julia AI- -Em 1 de clewmbt·o é approvacla a
vares da Cunha, se is me- rodacçã.o final n . :175 A, c uja imzes de licença, co m or- pressã.o é d tspe usacla a requerimento
denaclo. (Da Commissüo do Sr. Costa Hi beiro, sendo o pt·oj ecto
de Pet ições c Pocle1'es . ) env iado ao Senado.
Pende de decisão.

J:i

-176 Autoriza a abr ir, pelo Mi-Em . 16 ele outnbt•o vae a im pt•imi t'. nisterio da Justiça , os Em 20 é ence tTada a 2' cliscussio. creditas ele 6q,'2:\HJ3S!3 ! Em 2;j é appvovado, co m dispensa de
e 99:574S765, s upple- iute rsticio, a t•oquerime nto elo Sr. Jusmontares ás verbas 15" tini ano ele Serpa . - Em 30 é encol'e n• do art. 2° da lei
racla a 3" cliscuss~LO, depois ele lida
n . 2.924, de 5 de j aneit·o uma e mon,ia do Sr. Vicente Piragibe,
de 19-15 , e o especia l ele ficando at.1 i:tcla a votação a té que ost(';
-í0:508S900, para pa- obtenha par·ecer. -Em 3 do nove mbro
vae a imprimir, sob o n. 176 A, o
gamento elo excesso de
p:11' cer ela Com missão de Finanças,
despezas com di lige ncias
policiaes nos exercícios !'avo ravel á e menda , mas opinando que
ante t·iores . ( Da Commis- clla sej a destacada para constituir pro ·
seio de Finanças. )
j ecto e m srpat·ado. - Em H é encet·rada a disc ussão nnica do parece r. Em 16, em virtude de prererencia requerida pelo St· . J ustiniano ele Serpa,
sfLO approvados o p t'ojecto c a entenda ,
sendo esta destacada pnra co nstituir
projecto em sepat·aclo. É egua lmente
app rovada a r eda..:ção fitHtl n. ·176 13,
cuj a impressão é clispemada a r eq ue rimento ao Sr. Juvenal Lama rtine. -

))
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Em 17 é o proj <'cto enviado ao Senado .
-Em ·J8 de dezembro o Senado envia
á sa ncção.
Sanccionado pm· decreto n . 3.054,
de 22 de dezembro de 1915. (Publ1cado
a 25.)
f 6 out.

177 Providencia sobt·e a desa- Em 16 de outubro é julgaria obj ecto de
propriaçiio dos predios deliberação c enviado á Commissão de
ex iste ntes no terreno Finanças. - Em 24 de nove mbro é
fi'Ontciro ao edifi cio da approvado um req uerimento da Co ~l
Secretaeia ela Viação,
missão de Finnnças, pedmdo que seJa
ent1·e as ruas da As- ouv1da a de Policia sobre o assumpto .
sembléa e S. José, e Pende de par ecer es .
dá outr as pt·ovide ncias .

( D· s Srs Jo se Bonifacio
e Celso Bayma .)

178 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em 16 de outubro é julgado objecto de
n1 stp.rio da .Justiça, o deliberação e enviado IÍ. Commissão de
cred ito e~peci a l de róis Finan ças. - Em 27, a Comm issão ele
88 :0008, para pagamento Finan ça~, dando parecer sobre o proa 324 traba lh ador es das j ecto n. 11 A , offer eco um substitucapatazias da Alfa ndega ttvo aos de ns. 1:1, 32 e 178, de 1915,
elo Rio de Janeiro, e m pa recer que vae a impl'imir , sob o
servi ço na Policia Civil n. 11 13. -Em 4 de dezemb ro vae a
do Districto Federal e imprimir, sob o n. 1:1 C, com parecer
na Dit'CC LOI'ia G ·ral du da Comm issão de Finon ças, tambe m
Saudc Publica. ( Do 81·.
referente a este projecto, com um a
Octacilio ele Cama1·á e sub-em end a da mesma Commissão. outro s.)
Em 10 são a p,orovados o substitntivo,
uma emenda do Sr . Fl avio da Sil veir·a
e outro e a sub .emcn da da Comrnissão
de Fl!lau ças, ficaudo prejudicados e>te
proj r c to e os de ns. H e 32 . (Vide
andamento do proj ecto n. H D , de
1915.)
Prejudicado.

16

))

H

))

179 Institue o quadro especial Em 16 de outubro é j ulf;adn obj ecto de
de r ad io- telegraphistas clt-liberação e enviado ás Commbsões
do Exercito; e dá ou- de Obras Publicas e do Fina nças .
tras p1 ·ovidencias. (Do Pende de paxeceres .
Sr. Mauricio de Lace1·da.)
180 Institue o qu ad ro de ofli- Em 16 ele outub l'o é j u lgado obj ecto de
ciaes inferiores, ou sub- delib e r ~ção e enviado ás Comm issões
officiae~ do Exercito; e
de .\'lal'in ha e GuetTa e ne F inanças.
dá outras providencias . Pende de parecer es.

(Do 81' . Maw·icio ae LaceTda.)

li

))

181 Mand a contar pelo dobro Em 16 de outubro é j ulg·ado obj ecto de
o tempo de serviço dosl deli beração c e nviado ás Com rnissões
fun ccion a l'ios civis e mi- de Ma!'inha e Guerra e d.:l Fina nças.
litares, que serviram e Pende de p arecer es .
servem nas commissões
de linhas telegraphicas ,
chefiadas pelo coronel
Rondon. (Do Sr. Mavi.

(]nier e outros.)

-:1.03-
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182 Deter'mina que os profes- Em 19 de outubro é julgado objecto de
sores, adjuntos e coad- deliberação e erlVlado ás Commissões
j uvan tes do ensino theo- de Marinha e Guen·a e de Ftnanças.
rico. e peatico dos insti- Pende de pareceres.
t utos mrlitares de ensino
gosem das rega li as, direitos o vantagens dos
professores das faculdades supeeiores ela Republica. (Dos Srs. Erasmo

de 1\Iar,edo e Simões Barbosa.)

20

))

183 Autoriza a aber tuea, pelo En1 22 ele outubro va'l a impeimir.Ministerio da Agr lcu l- Em 30 é enceerada a 2• discussão e
tura, Industria e Com- approvado. - Em 12 de novembt·o é
mercio, dos creditas es- encet·rada a 3" discussão.- Em 16, em
peC".iaes ele 127:039$972,
vit·tude de preferencia requerida pelo
ouro, e 388:580$740, Sr. Pires de Carvalho, é approvado,
papel, para attender ás bem como a redacção final 11. 183 A,
clespezas com o se rviço c~1ja impressão é dispen sada ainda a
elo povoamento, no anno req uerimento do Sr. Pires ele Carvalho.
ele 1913. (Da Commissão - Em 17 é o projecto enviado ao Sede Finanças.)
nado. - Em 31 ele dezembro o Senado
envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.069,
de 31 de dezembro ele 1915. (Publicado
a 6 de janeiro de 19/6 .)

~o

"

184 Autoriza a abertura, pelo Em. 22 ele outnbro vae a imprimir . Ministerio ela Guerra,
Em 30 é ence l'ra da a 2" discussão e
do erudito de 350:0008, approvaclo. -Em 11 ele novembro é
destinado á acquisição e11cenacla a 3" discus:;ão . -Em 17, em
de varios predios neces- virtude de prefel'encia reque rida pelo
sa!'ios ao Depa rtamento Sr. Palmei t'a Ripper, é approvaclo, bem
da Administração. (Da corno a reclacção fin al n. 184 A, cuja
Commissão de Finanç as.) impressão é dispensada ainda a reque- .
rimento do Sr. Palmeira l'l.ipper. Em 18 é o projecto enviado ao Senado.
- Em 10 de janeiro de 1916 o Senado
envia á sancção.
Sanccionado pot' decreto n. 3.i00,
de i2 de janeiro de i 916. (Publicado a 15.)

20

))

185 Autol'iza a abertura, pelo Em. 22 ele outubro vae a imprimir_ l\Iinisterio da F az ~ uJa, Em 19 de novembro é encerrada a
elo Cl'lédito especial de 2" di-cussão, depois de fatiarem os
7 : 7908420, para pagn- Srs . Baebosa Lima, que apresE.n ta uma
meu to ao Dr. Oeville A. emeuda, e Pedt·o Moacyr, ticando adiada
Derby. (Da Com missãa a votação até que a emenda obtenha
de Finanças )
parecer. - Em 25 vac a imprimi!' o
parecer da Cuo'lmissão de Finanças
n. 185 A, sobre- a emenda. -Em 24
de dezembro é encerrada a discussãJ
unica deste parecer.
Pende de votação da emenda e do projecto em ~·.

20

))

186 Autodza a concessão de Jijm. 22 ele outubro vae a imprimir. Ulll anno de licença ,
Em 11 de novembro é encerrada a
para tratamento de discussão uuica.- Em 16 ~ approvado,

-
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saude, ao escrivão ela
Collectoria Fed eral de
Páo d'Alho, Estado de
Pel'llambuco, José Ant onio Cesar de Vasconcell os . (lJa Ccmmissão

em virtu de de pr eferencia requerida
pelo Sr . Erasmo de Macedo.- Em 17 va e
a im prilu it· a redacção fi nal n . 186 A .
-Em 20 é npprovada . -Em 22 é o
proj ecto env iado ao Sen ado . -Em 13
de dezembro o Semclo env ia á sancção .
de Petições c Pode1·es . ) §anc cionado pot' decr eto n . 3. 053 ,
de 22 de dezembro de -19J5. (Publicado

a 80 . )

20 on t .

187 Autoriza a couccssão ele Em 22 de out ubro vae a im pl'i mír . um anno ele licença, em Em 30 é encerrada a disc ussão nnica e
pro r ogação , para tr aapproyado. - Em H ele novembro vae
tamento de saude, ao a imprimi r a rcdacção fina l n . :187 A .
4° cscriptura rio da Di- -Em 12 é a pprovada. -Em 13 é o
rectoria de Estatística
projecto enviado ao Senado . - Em 6
Commercial, João Ferde dezembro o Senado e nvia á sancção.
reira da Gama Jun iot·. Sanccionado por decceto n . 3.042 ,
(Da Commissão de Pett- d8 9 ele dezem bro de 101~. (Publicado

ções e Poderes . )

22

))

188

a f4. )

Provide ncia sob re a pub ii- En1 22 de outulH'O é julgado objecto de
caç[LO e impces,ão na
del iberação e enviado á Comm i<são EsImprensa Nacional de pecia l do Codio·o Civil.
tod c-s os aclos e debates Pende de pa r e e e r.
referet,tes á ultim a elaboração do Codigo Civil.
(Do S1·. Fottsto Ferra: e

outros . )

21

))

189 Redacçã.o final elo substi- En1 23 de out ubro vac a imp rum r . --·
tu ti vo ao pt·ojccto 11. 20,
Em 2:i é ar•pt•ovada. - Em 26 é o prode 1914, detcrmim1 ndo jecto e nv i;lclo no SL' nado .
que os oD'iciaes e pra·;as Pende ele decisão.
das polieias militar t:r.aclas ela União e dos
Estados tenham fôro especial uos delictos militares, e dá outras providencias . ( Da C'ommissão
d.e Con stituição e Justiça . ) ( Vide proj ecto
n. 20 A, ele 1914 . )

23

))

190 Manda co mprehendet' nn En1 23 Je outubro é j ulgado objecto de
competencia a8seguracla clelibt'Jração e c nviaJo á Comm issão elo
á Junt.a Ce mmercial ela Constitui ção e Juslica.
Capital Federal pelos Pende de par écer .
decretos ns . 1.236, el e
1904, e ~.424, ele 1005,
as marcas r cgisteadas
nos Estados. (Do Sr. Ett-

zebio de Andrade . )

2~

))

1\H

Pro roga novamente éJ Ern 2~ de o:.tubJ o, esta ndo sobre a
actual sessão legislativ<t me.- a e sendo c' 11;ide: a do ass u mpto
até o dia il ele dezembro u!'gente, de accôrdo cJm o ar1 . 154 elo
do corrente anuo. ( Da
Regtmento , entra e m dtscnssil.o un tca ,
Commissão de Constitui- que é et1cenada, sendo élj) jd'Ovado . çüo e Justiç a.)
Em 26 é o I· rojccto en viado ao Senado .
- Em 29 o Sen ado e nvia ao Sr. Presi-

-
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ctenle da Republica para a forma lidade
da publicação.
Publicado por decreto n. 3. 016, de
30 dn outubro de 1.91.1. (Di'lrio Official
de 31 . )
1. 92 Redacção final do projecto Em 26 de outubro vae a imprimir.n . 4·29, de 1 91~, quo Em 28 é approvado. - Em 29 é o proautoriza a abertura do jcclo enviado ao Senado.-Em 21• de
credito de 36 i $620, ex- novembro o SenaJo envia á sancção.
traordinar;o, paea paga- Sanccionado por decreto n. 3.036,
menta a Joaquim Pe- de i de dezemb ro de 1915. (Pub lireira Bernardes, em vir- caclo a 4.)
tude de sentença judiciaria. (Da Commíssão ele Finança s.) (Vide
projecto n. 429, de
1912.)

26

))

26

))

26

))

1.93 Rcdaccão final do substi- Em 26 de outubro vae a imprimir.tutivo da Commissã.o de Em 28 é approvado. - Em 29 é o proFinanças ao projecto jecto envtado ao Senado.-Em 9 de
n. 236, de 1914, consi- dezembro o Senado envia á sancção.
derando o telegraphista Sanccionado por decreto n. 3.051.,
Alberto Lorena como no de 15 de de~cmbro de 1.9Hí. (Pu blicado

goso de 1icença, com o a 17. )
ordenado. (Da Commissão de Petições e Po deres. ) (V ide projecto
n. 236, de 1.91.4.)
Autoriza
a abertura, pelo Em 27 de outubro vae a imprimir.194
MIIIisterio da Guerra, Em 30 é encerrada a 2" di>cussão e
do cr edito especial de approvado.-·Em fi de novembro é en4 . 985:631$752, para li- cerrada a 3• di>cussão . -Em 16 é apqu idação das despezas provado, em virtude de preferencia rereJ'erentes a soldos, gra- qufrida pelo Sr. Justintano de Serpa.
tificações e etapas de -Em 17 vae a imprimi!· a redacção
praças de pret, no exer- fin ~ l n. 1.94 .A . -Em 20 é approvada.
cieio de 1914. (Da Com- - Em 22 é o proj ecLo enviado ao Semissão ele Finan ças.)
nado. -Em 21 de dezembro o Senado
envia á sancção.
Sanccionaclo por decreto n . 3.055,
de 22 de dezembro de 1915. (Publicado
a 25.)
Autoriza
a
abertura,
pelo
Em
27 de outubro vae a imprimir.1.95
Miuisterio da Guerra,
Em H de novembro é encenad;t a 2&
dos creditas de........
discussão.- Em 16, em virtude depre153: 356S342, . . . . . . . . . . fee encia requerida pelo Sr. Jus ti niano
651: 52J$771,....... . ..
de Serpa, é approvado, com di:; pensa
3. 632:8038896 e...... .
de intersticio, amda a requerimento do
2.-150 : 000~, suppiemenSr· .Tustiniallil de Serpa.-Em 17 é entares, respectivamente, cerrada a :3" discussão. -Em 24 é a pás rubr icas 4", 8", 9" e provado. - Em 25 é approvacla are13" da lei n. 2. 924, de 5 dacção fina l, n. 195 A, cuja impressão
de janeiro de 19·1ti (o r- é dispensada a requerimento elo Sr.hsçamento em vigor). (Da tiniano de Serpa . -Em 26 é o projecto
Cornmissão ele J.inanças .) envtado ao Senaclo.-Em 24 de dezembro o Senado envia á sancç-ão.
Sanccionado por· decreto n 3.068,
d.e 30 ele dezembro de f 915. (Publicado
a -f de janeiro ele 1916.)

-106o

DATA

~

"'p
:a

ASSUMPTO

ANDA~IENTO

;!:;

26 out.

196 Autol'izll. o Podei' Executl- E nL 27 de ru•.ubro vae a impt'imir.vo a permutai', pol' no- Em 30 é encenada a 2" discussão, depois
1uinativas, 120 apolict·s, de fatiar o ::'!'. Justiniauo de el'pa, e
do val or nominal uc approvado.-Em 11 de novembl'tl é e n1 :0008 cada uma, apre- cerrada a 3" discussão, depois de Ji.Ja

sentadas á repartição
competente pol' Luiz de
Mendonça anto · Ptc.;
e dá outras pl'oviden
cias. (Da Cummissãu de
Fi .. anças . )

uma. emenda do Sr. Ma uricio de Lacel'da , ficando adiada a votatjão até que
que l:ila ob :enha par!-'ce!' . ---Em 1 .te
dezembro vae a imprimir o parece!' da
(ommlssào de Fmanças sob 1·e a emenda, n. 196 A.-Em 3 é e11 cer rada a
discussão unica des te paeecee.-Em 1 O,
depo is de eejeitada a eme nda, é approvado o projecto, be m como a r edacção
fi nal n. 96 B , CU i d impressãu é dispe nsadd a requ"r ' mento do -r. Juvena l
Lama !'tine, sendo o proj ecto envi ado
ao Senado.- Em 27 o Senddo e nvia á

~an0çao .

Sanccionado por decl'elo 11 . 3.059,
de 29 de dezemb ro de 191 5. (Publicado
a 31.)
26

))

197

29

))

108 Autorií:a a abl'ir pelo Mi- E m 30 de outub ro é julgado ob jecto de

3 nov.

de utilidade na- Em 28 de outubro é julg,1do object" de
cional a Sociedade Bra- deliber,Jção e envtado á, Com missàc,;
zileit•a de Homens de de Coustitu1çã.o e J usLiça e de Finau ças .
Lett1·as, com sédo na Pende ele parece r es.
Capital Fedecal. (Do S1·.
Octaci/10 de Cama1·à.)

Consid e ro~

nis1 e rio da Fazenda, o
credito e -peciõ l de ré1 s
290.7578600 , para occorre c ao pagamento
dos dom ngos e fel'iados
deviuos ao pes:;oa l oper ar1o e diaris ta da lmprensa Nac!Onal e Diano O(ficial, no exe rcício
de 19 14. (Do Sr I1·ineu
Machado e outro.)

delibel'ação e eiiVHtdo á Comm•ssão de
l'inan ças.-Em 23 de novembro vae a
imprim ir o parecer desLa com missão,
n. 198 A. - Em 25 é encarra tl a a
1• discussão .-Em 26 é appl'ovado, com
d1speusa de intei'Stlcio a r eq uer1mento
dv Sr. Vicente Pii'agibe.-Em 30 é en ·
cerrada ;J. 2" discussão. - Em 2 de de·
zembro é app rovado, com dispensa de
intet·sticio a requel'imento elo Sr·. lrineu
M..Ltll ~ do -Em 3 é encerrada a 3" disuus~ão . -Em 7 é approvado, bem co mo
a redacção final n. 198 B , cuj a impressão é dispensada a requerimento do
Sr. h·meu Machado, sendo o projecto
enviado ao Senado.-Em 10 de janeiro
de 191 6 o Senado e nvia á sancc.ã.o.
l ~ancciona<.lo por decreto n. 3.092 ,
de 12 de janeit•u ele 1916 . (Pub licado a
U c 1'ectificado a 15 . )

199 ln .;litue o quadro dos offi- Etn 4 de novembro é julgado obj ecto

Ciaes inferiOres ou sub - de delibei"ação e enviado ás Com missões
officiaes do Exercito, e de 'lariuha e Guerra e de F1nança~.
dá outras providencias. Pende de parecer s.
( Do Sr. Mauricio de Lacereta.)
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200 Autor·iga a dispe nder até Em. 4 de nov embro é julgado objecto de
a qu anr ia de 500$ com ucJibe r·açãu e eoviadv á. Co rumis, fw de
o tumuio ele OcLacllio Finanças.
Nune-. (Do S1·. Ce sar Pende ele parecer.
Vcrgt!eiro. )

4 "

201 Modifi ca o decret o n.i .I 02, 'Em 5 de novembro é julgado objecto de
de 1903. (Do S1·. Mau- delitJeração e enviado á Co mmis~ã o ele
1·ici o de Lacerda.)
Finanças.-Em 18 de dezembco vae a
imprimir, co m uma SLrb-emenda, o
parecer da Com missão ele F, nanças,
n. 20 1 A.
Pende ele 1a discussão.

6 »

202 Reclacção para discussão Em 8 de novembro vae a imp!'rmir.especial da emenda ap- Em i2 é encerrada a discu ssão e;peprovacla e d e~ta c a-Ja em cia.l.-Em i 6 é appl'ovado, em virtude
3" discLbSfLO do projecto de preferencia t'l querida per o Sr·. Dunn H7 A, deste anno, shee de Abrancll es.-Em 19 vae a imque manda continr..ar primir a r edacçào final n. 202 A . - Em
em vigor o saldo do cr·e- 20 é approvud •.--Em ~2 é o projecto
dito aber to pelo decreto env.ado ao Senado. - Em 20 de Jezemn. 10.094, de 26 ele fe- bro o Senado envia á sancção.
vereir o de i9B. (Da !Sanccionaclo por decre to n . 3.052,
Commissão de Finanças.) el e 2~ de dezembr·o de i9i5. (P -ublicado
(Videprojecton . t47A , a30.)
ele 1915.)

6 "

203 Autoriza a ab rir, pelo l\'f:.. Em 8 de novembro vac ~ lm pnmtr.niste l'io <L l"azenJa _ o Em 12 é <·ncerrada a 2" discussão.-Em
ereclito e'pecra l de ré•s 24 é app ruvaclo, cJm dispensa de inler2:5 04 ~032. para pui!asticio, a requer.menro elo Sr·. Pire~ de
mento dev ido a Vr rgilio Carva lho.-Em 25 é ence rT., _<.la a 3" disda S•lva t'cr·erra. (Da cussão .-Em 30 é app r·ovado . -Em i
Com missilo ele Finan ças .) de d,,zembro é approva ta a redacção
final n. 203 A, cuja unpressão é dispensada areq ueriment , do Sr. Costa
Ribeiro, sendo o pr·oj ecto enviado ao
Senado . - Em 28 o Senado envia á
sancção.
Sanccionaclo por· decreto n. 3.057,
de 29 de dezembro de 191 5. (Publicado
a 31.)

6 »

204 _ Au to riza a ahrir, pelo Mi-Em. 8 de novembr o vao a impl'imit·.nisterio da l"azendu, o Em i 2 é encerrad a a 2" dtscussão.credito especial de r·órs Em 24 é appruvado, co m dispensa de
198:320$9·12, par a paga- intersticio, a r eq uerimento do Sr . Pires
me u to do ditl'er. nça.s d:} de Ca1v<.dho . - Em 25 A encerr ada a
porcentagens aos fun c- 3" discus,ão.-Em 30 é approvado.. cior1 a nos das .~lfaud egas Em 1 de dezemb ro é approvada a reda Un ião, no exe rcicio dacção final n . 204 A, cuja impressão é
de ·1914. (Da Commissão dispensada a requerimento do Sr. Costa
de Finanç as . )
H.ibeiro, sendo o projecto enviado ao
Sl'nado.-Em 28 o Senado devo lve-o
emendado .
Pen de de parecer sobre a
e menda do Senado.

6 »

205 Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 8 de novembro vae a imprunir·. nisterio da Fazl.' nrla, o l!:m i2 é encel'!'ada a 2" discussllo.-
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Em 24, é approvado, com dispensa de
interstício a requerimento do Sr. Pires
de Carvalho.-bm 25 é encerrada a
3" discussão.-E m 30 é app ro vado.Em 1 de dezembro é approvada a redacção final n. 205 A, cuj a impresslio é
dispensada a l'eq uerim ento do Sr. Costa
Ribeiro, se ndo o proj ecto envi ado ao
Senado. - Em 28 o Se nado envia á
sancçfw .
Sanccionaclo pot· decreto n. 3. 060,
ele 29 de dezembro de 1915. (Pu blicado
a 3-J. )

6 nov.

206 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiç.a e Negocios Interiores o credito de 22:207$224, supplem en tar á verba 27",
art . 2° da lei n. 2 . 924,
ele 5 cle janeimcle 191 5,
para satisfazet· a cliversas clespezas refel'entes
ao Instituto Benjamin
Constant . (Da Commissão de Finan ças .)

6

>>

207 Determina sejam 1)l'eferi- E1.n 8 de novembro é julgado objecto
elos sempt·e, entre os ele delib3ração c e nviauo á Commissrw
classificados, os inferia- ele l\Ia l'in h a e Gucrra .
rer, praç.as ou reservis- Pende de parecer.
tas elo Exel'cito , nas vagas que occorrerem nos
qnadros elo Col'po de
Saucle do Exercito, e dá
outras providencias . (Do
Sr . Mauricio de Lacerda . )

:!0

))

8 de novembro vae a imprimir.Em 12 6 encerrada a 2• di scussfw, depois de lida uma eme nda do Sr . Costa
Ribeiro, fi cando ad1ada a votação até o
respectivo parecer. - Em 23 vae a imprimir o parecer da Com mi ssão de Finanças, n. 206 A, sobre aemenda. Em 25 é encerrada a cl1scussfw unica
elo parecet• sobre a emenda.- Em 30,
em virtude de p!'eferencia r equel'ida
pelo Sr. Costa Ribeiro, são approvados
o projecto e a emen da . - Em i de
dezembro vae a imp r·imir a r edacçào
para 3" discussão, n. 206 1'l. - Em 3
é encenada a 3" discussão . - Em 7 é
ap provado , bem como a red acção final
n . 206 C, cuja impressão é dispensada
a requet·imento J o Sr·. Juveual Lamarti lr e, sendo o projecto enviado ao Senado.-Eill 28 o Senado envia i san c«ão .
Sanccion.ado por decre to n. 3.063,
de 29 de dezembro de 1915. (Publicaclo a 3·1.)

E1n

208 Reclacção para cl iscusslio 'Eu1 11 ele novembro vae a imprimir.especial da e m e nda Em 16, em discussão especial, é lida uma
approvada e destacada emenda dos Srs. Octacilio ele Camará e
d oprojecto n. 73 C, de Pedro Moacyr e fali a o Sr. Vicente Pira19t5 (Orçamento daRe- gibe.- Em 17 é enC()!Tacla a discussão,
ceita e Despeza) ; que especial, depois de lid as varias emendas
manda o Governo expe- oJ'!'crecictas pelo Sr . Vicente Piragibe,
dir o novo regu la mento fican do adiada a votação até que as
para a cobr ança do im- emendas obtenham parecer.- Em 29
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posto de sello. ( Da Commissão de Finanças.)

O nov.

17 no v.

1914

21 out .

.

H n vv .

vae a impr·imir o parecer da Commissão
de Finanças n. 208 A.
Pende de discussão unica
do pat·ecer da Commissão de Finanças
sobre as emendas.
200 Autoriza abrir, pelo Mi- Em11 de novembro vae a imprimir.nisterio ela Faze ncl <L, o Em 13 6 encerrada a 2" discussão.c redito especial de réis Em 24 é approvado, com dispensa de
12:763$925, par·a paga- inter stício a r eq uerimento do Sr. Namonto dev ido a D. Mari a buco de Gouvêa.- Em 25 é encenada
Bernardina ele Lima e a 3• discussão.- Em 30 é approvado.
Silva Moniz de Aragão, - Em 1 de dezembro é a pprovada a
orn virtud e de sen te nça redação final n. 209 A, cuja imp1·essão
judiciui a. (Da Commis- é dispensada a requerimeuto do Sr.
são d e Finanças. )
Costa Ribeiro, sendo o projecto enviado
ao Senado.- Em 31 o Senado envia á
sançrm .
Sanccionado por decreto n. 3.074,
de 5 ele janeiro de 1916. (Publicado a 8.)
2·1U Autoriza abrir, pelo Mi- En1 H de novembro vae a imprimir,
nis terio da Fazenda, o com parecer da C(Jrnmissão ele Fin;,ncredito especial elo réis ças . - l ~ m 13 é encerrada a 2" cliscris24: OOOS, para resUtuir s~w.- I m 21t é a.pp r ovada, com disaos auditores ele g uerra, pensa de iu terst1cio a requerimento elo
Ga r·cia Dias ei'Avila l'i- t't'. Pil'es de Carvalho.- Em 25 é enres e Fran cisco Feman- ccnada a 3• discu·são -Em 30 6 appl'ocles Piratinino de Al- vaclo.-Ern 1 ele deze mbro é app r ovada
meida, diiferença de a red:tcção final n. 210 .A., cuj a imvonc im e n tos que deixa,- pressão é clispensacht a requel'imPn to
ram ele rece ber e m do Sr. Costa Hibeiro, sendo o projecto
1912 e 1\l-13. (Da Com- enviado ao Senado.
missão cte Justiça. )
Pende ele decisão .
2H Autoriza a mandar collec- E1.n H ele novembro vac a imp['J[ml',
cio nar t odos o; tl'abalhos com o parecet' da Co rnmis8ão de Finanrefe re ntes ao Cocligo Ci- ças. - Em 16 é encerrada a 2' cli'vil desde o primitivo pro- cn5~ão, depob de lida uma ernenia do
jecto, impressos na Im- Sr. Pir·cs ele Carva lho e do f;.,[ lar o
pre nsa i'lacio u al c a Sr . Justiniano de Ser pa.- Em 2!~
ab rir os necessarios cre- é a pp1 o va do o project'J e r e tira. la a
clitos. (/Ja Commi·süo emenrJ a, depois ele fallal'em os Srs . Pilis).lcczal ttv Codiyo Civil. ) r es de Carvalho c Ju~turiano de :lerpa..
- Em 8 de deze.mbt'O é encerraria a 3'
clisc;ussão.- Em 13 é approvado, bem
como a r eda.cção fi rtal o. 211 A,cuja irnpres-ão é dispensada a requerimento do
Sr. Juvenal Larnart irre.-Em14 é o proj ecto Crll'lado ao S:' naclo -Em 10 dcjauert'O elo 1016 o Senado rnvra a >ancção.
Saneei o nado por decreto n. 3. 095,
ele U ele janeiro de 1916. (Publicado
a -15. )
212 Autoriza a promover·, por En1 12 de nove mbro é julgado objecto
br avura, :aos postos im- de delrb eração e enviado á Com missão
mediatos,- os officiaes fe- de Marinha e Guerra.
ridos na acção de guerra Pende ele parecei·.
durante as operações
no Contestado. (Do S1·.

Celso Bayma .)

-
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I

2:!3 Equipara os vencimentos EnL :!2 de nc vemb ro é julgado objeclo

do segundos otficiaes da de deliheração e enviado á Commis::ão
mesa de rendas federacs •1e Finanças
te Comocim aos dos se- Pende de par e c e r.
gundos officiaes aduanei- 1
ros da Alfandega de Fortalaza. ( Do S,-. Mo1'eira
da Rocha e outros . )

I

13

))

2:!4 Manda isentar do imposto Em 13 de novembro é julgado obj ecto
de importação os livros de detibr.raçao e enviado á Commissão
clidacticos e obras scien- de Finan .as .
titicas. (Do S1·. Fausto Pende de parecer.
Ferra:. e outros.)

13

"

2:!;5 Determina que a alienação Em 16 de novembro vae a imprimir .
voluntaria de navios da - Em 23 é encerrada a 2• discussão,
mat•inha mercante na- depois de fa ltar os Srs. Frederico
cional só possa ser fe ita Borges e C·1sta Hego, que apresenta.
mediante lice nça do Po- uma emenda ~ubstitut i va ao projecto .
der Executivo, além das· - Em 30 é approvado o 11roj ecto,
exigencias já e tabele- depois de retit•ado o substttuti vo do
chias nas leis em vigor;
r·. Costa Rego.- Em 4 de deze mbro
e dá. outras pt·oviden- é encerrada a 3• discussão, depois de
cias . (Da Commissão de falia r o r. Costa Rego qu9 apresenta
Constituição e Justiça. ) suhstitutivo ao projecto, ficando adtMa
a votação até ser dado o parecer.
Pende de parecer obre o
suu,;;t itu tivo apresentado
em s•.

16

"

21 i

:!6

"

217 Reconhece de utilidade E1n. 17 de novembro vae a im primi l'.
publica o H.egistt·o Mari- - Em 23 é encerrada a 2• disc ussão .
ttmo Brasileit·o.( Da Com- - Em 30 é app t·ovado, com dispe nsa de
misscio de Constituição e in te r~ticio a requerimento do Sr . Mell o
Franco.- Em 3 de dezembro é ence rJustiça . )
rada a 3" dtscussão.- Em :!5 é app rovado, depois do !'aliar o Sl' . Pereira
Braga. -- Em 16 vae a imprimir aredacção final n. 217 A..- Em :! é
appt·ovada, sendo o proj ecto enviado
a.o Senado.
Pende de decisão.

Manda revogar o al't. 4° Etn 16 de novembro é .i ulgado ob jecto
elo decre to n. 2. 756, el e de clelibet·ação e enviado (L Comm issã J
:!0 de janeiro de i 9:!3,
de Co n~tirui ção e Justiça.
que regula a concessão Pende de parecer.
de licença aos funccionarios publicos da União.
(Do 81'. Pires de Cm·valho. )

.

17

"

21 8 A ulot·i;.:a, pelo i\Iinisterio E tn 17 de novembt'·) é julgado objecto

.ta Agricultlll a, Indus- ele deliberação e enviado á Commissão
tria e Commel'cio, a fo r · de Fma oças.- Em 4 de dezembro vac
necet' ás Carnara .Mu- a impdmit•, com uma emenda, o pa ·
nicipaes e aos Lavra- reccr desta Commi são, n. 218 A.
dores inscripto;, prepa- :E encle de 1 " <li .scussão.
r a elos
carrapaticidas'·
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pelo preço do custo; e
dá outeas pruvidencias.
(Do S1·. Fausto Fe1-ra:;;
e outros.) .
1 7 nov.

219 Autoriza, pelo l\1ioisterio Em f7 de novembro é julgado obje.cto
da Agricultura, Indu5tL·ia. de delibeeação e enviado á Com missão
e Commercio, a fornecer de Fi:1anças . - Em 10 de dezembro
ás Camaras Municipaes e vae n impL'Lmir, com urna emenda, o
aos la vradorc, insceiptos, parecer de, ta Cnmmi~5ão, n. 219 A.
preparados e arpuelhos Pende de 1" discussão.
form1cLdas pelo preço do
cmto; e dá outras providencias. (Do S1·. Fausto
Ferraz e outros.)

17

))

220 Autoriza a conceder ao Em 19 de novembro vae a imprimir.DL'. Mal'io Pil'agibe um Em i O de dezembi'O é encerrada a clisanno de licença, com o cussão unica. - Em 13 é approvado,
ordenado. (Da Commis- bem como a redacção final n. 2'20 A,
seio de Petições e Po- cuja impl'essão é dispensada a requerideres.)
menta do Sr. Juvenal Lamartine, sendo
o projecto enviado ao Senado .
.Pende de decisão.

17

))

22:l Autoriza a conceder ao Em 19 de novembro vao a imprimiL'
bacharel Camõcs c1 os Em ~2 é encerrada a discussão unica.
Santos Lima Thompson -Em 30, em virtude de preferencia reum anno de li cença, em qu erida pelo Sr. Costa Rego, é approprorogação. (Da Com- vado. - 1-rn 1 de dezembro é appromissüo ele Petições e Po · vada a redação final n. 221 A, cuja
deres .)
im pre~são é dispensada a requerimento
do Sr. Costa Ribeiro, sendo o projecto
enviado ao Senado. - O Senado envia
á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.062,
de 29 de dezembro de 1915. (PLtblicado
a 31. )

17

))

222 Autoriza a conceder a Ar- Em 19 de novembro vae a imprimir.thul' Bellcg·arde Ma riz Em 26 é encen·ada a discussão unica.
de Maracajá um anno -Em 30 é approvado . - Em 1 de dede licença, e m pi'OJ'oga- zembro é approvada a 1edacção fin al
ção . (Da Comm issüo de n. 222 A, cuja imprcss[LO é dispensada
i'etic;ões e Poderes .)
a requel'imento do Sr. Costa Hibeiro,
sendo o projecto en viado ao Senado.Em J I o Senado envi a á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.079,
de 5 de janeiro de f9f 6. (Publicado
a 8. )
·

17

»

223 Concede a.o cart<Jiro de Em 19 de novembro vae a imprim ir.
2" classe dos Correios de Pende de discussão unica.
S. Paulo Raymundo da
Conceição Montenegro
dez mezes de licença ,
em proroga ç ão. (Da
Commissão de Petições e
Pode?'es. )

-
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224: Detel·mina que na disposi- Em 20 de novembro é julgado objecto
ção da lei n. 2 . 911, de ele deliberação e e nviado á Comm is-;ão
31 ele dezembeo ele i9:t4,
ele Fin anças,
se inclua todo set·viço Pende de parecer.
de caracter federal ou
ger:tl, até á promulgação da Constituição da
Republica . (Do Sr . Pe-

cl?'o ftfoacyr.)

18

))

225 Providencia sobre a appli· Em. 20 de novembro é j ulgado obj ecto
cação da renda arreca- de clelibemção e enviado á Comm issão
dada, pelas companhias ele ConstituiçrLo e Justiça .
nacionae8 de seguros e Pende de parecer . .
de pecu lí os, sob a fórma
ele mutualidade. (Do S1·.
Pi1·es de Ca?"valho.)

))

2~6

10

))

227

22

))

Providencia sobre a no- E1n 20 ele novembro é j ul"'ado objecto
meação ele uma commis- de deliberação e e nviado i Commissão
são para estudar e pro- ele Instrucção Publica.
mover a reforma orto- Pende de parecer.
graphica. (Do Sr. Pedro
J\Joacy?' e o litros.)
Dá direito aos escl'ivfLes En:t 20 de novembro 6 julgado obj ecto
fedeeaes , qtt<wdo díplo- ele deliberação e enviado á Commissão
macios, ao exercício da de Const ituição e Jus tiça.
advocacia, perante as Pende ele parecer.
justi ças es tadoaes . (Do
81·. José Bonifac 10 .)

228 Determina que nenhuma En:t 22 de novembro é julgado obj ecto
restricção seja imposta de delibct·açãú e enviado ás Commissõcs
á entrada e ao commec- de ConstitUIÇão e Justiça e ele Fina n ·
cio, nesta Capital, dos ças .
generos e mercadorias Pende de parecer,
procedentes dos Estados
da Unifw. ( Do ST. Au-

gust.o de Lima.)

20

))

229 Manda pagar, r elevada a Etn ~B ele novembro é enviado á Comprescrípção , á viuya do rnissrw de Finanças -Em :18 de clezemcapítão de mar e g uena bro vac a impeim ir o parecee desta
Francisco Spiri dião Ro- Com missão, n . 229 A. - Em 24: é endrigue> Vaz, ditrerença cenacla a 2" discussão .
de soldo, que deixou de P e :n c1 e cl e -votação e1n
r er,eber . (Do Senado.)
2" disc u ssão.

2:3

))

230 Autoriza a a\)l'ir, pelo Em 23 de novembro vae a impl'imit' .Ministerio Ja Viaç-ão e Em 29 é r eprod uzido, por ter sabido com
Obras Publicas, o cre- incorrecções . ·- Em 4 de dezembro é
dito es pecial de r éis encen·ada a 2" d iscussão . - Em 7 é
24.0G I: 6723154: e outr os approvado, com dispensa de interstício
para solver compromis- a requel'imento elo Sr. Costa Ríb eiro.sos da Estrada de Ferro Em 8 é encerrada a 3" discussão, depois
Central do Brazil, etc . de lid a uma emenda elo Se. Augusto
(Da Commis3ão ele FiPesta na e outl'O, ficando adiada a vonanças.)
tação até ser dado o r es pectivo pat·ecer.
- Em 10 vae a impeímü· o parecer ela
Commissão ele Finauças n. 230 A. -
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Em 13 é encerrada a discussão unica
deste parecer. - Em 15 são approva.dos o projecto e a emenda, tendo o
Sr. Costa Rego feito uma declaração de
voto. - Em 16 vae a imprimir a reclacção final n. 2:10 B . - Em 18 é approvada, sendo o projecto enviado ao
Senado. -Em 28 o Senado devolve-o,
emendado. -· Em 29, na sessão nocturna, vae a imprimir o parecer ela.
Commissão ele Finanças, n. <:30 C, sobre a emenda. -Em 30, na sessão nocturna, em virtude ele urgencia requerida pelo Sr. Joaquim Pires, entra a
emenda em discussão, .c~ue é encerrada,
sendo approvada. - E igualmente approvada a redacção final n. 230 D,
cuja impressão é di<:~pensada a re_queri mento do Sr. Costa Ribeiro. - E enviado á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.083,
de 5 de j aneiro de 1916. (Publicado a 8.)
22 nov.

22

231

Autoriza,. pelo Ministerio Em. 23 de novembro vae a imprimir.
da Agricultura , a man· Poncle de 2" discussão.
dar applicar como supplemento da verba 2"
« Pessoal conteactado n,
artigo 78 da lei n. 2.924,
ele 5 de janeit'o de 191 5,
e até a quantia de réis
24:496$448, o saldo do
credito ele 1. 000: OOOS, a
que se refere o art. 79,
n. VIII, ela mencionada
lei. (Da Commissão de Finanças. )

232 Autoriza a dar nova distribuição á importancia
de 22:065$741, votada
de mais nas verbas 12",
16", 2~" e 32" do Oeçamento do In terioe. (Da
Commissão de Finanças.)

23 de novembro vae a hnprimir.Em 2G é encerrada a 2' discuss[ta, depois
de fallar o Sr. l\Iario Hermes.- Em 30
é approvado. - Em 3 de dezembro é
encenada a 3" discussão.--Em 1O é ap·
provado, bem como a redacção final
n. 232 A, cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Costa Ribeiro,
sendo o projecto enviado ao Senado.
Pende ele decisão.

233 Autoriza a inver·ter, denteo da verba total
de 50:000S, votada no
Orçamento do Interior,
para HH5, rubl'ica :15",
as respectivas parcellas;
e dá outras pr'ovidencias. (Da Commissão de
Finança s. )

E:~n

))

Synopse

E:~n

23 de novembro vae a imprimir.·Em 30 6 encenada a 2• discussã.o. Em 2 de dezembro é approvado.- Em
7 é encerrada a 3'' discussão, depois ele
lida uma emenda elo Sr. Costa Rego,
ficando adiada a votação até que ella
obtenha parecer. - Em 15 vae a lmprimir o parecee da Commissão de Finanças, n. 233 A. -Em 18 é encerrada a discqssfto unica. deste parecer.
Pende ele -votação em. sa dis~
cussão.
8
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22 no v.

234 Autoriza a dar nova dis- EID. 23 de novembro vae a imprimir.tribuição á quantia ele Em 10 de dezembro é encerrada a
17:71t3S535, votada de 2" discussão.- Em '13 é approvado, com
menos no Orçamento do dispensa de interstício a requerimento
Interior para 1915, r e- elo Sr. Palma. -Em 1o é encerrada a
tirando-a da de réis 3" discussão. -Em 18 é approvada,
126:8138337, votada de bem como a redacção final, n. 234 A,
mais no mesmo orça- cuja impressão é dispensada a requemento. (Da Commissão rimento do Sr. Juvenal Lamartine,
de Finanças.)
sendo o projecto enviado ao Senado.0 Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.096,
ele 12 de janeiro ele :1916. ( P1tblicado
a 14.)

22

"

22

"

22

"

235 Autoriza a abrir, pelo II'Ii- EID. 23 de novembro vae a imprimir·.nisterio da Fazenda, o Em 30 é encerrada a 2" discussão. credito especial de réis Em 2 de dezembro é approvado.- Em 7
74:767$930, para paga- é encerrada a 3" discussãO.- Em 10 é
mento devido ao tenente approvado, bem como a redacção final
José ele Andrade :'leves n. 235 A, cuja impressão é dispensada a
Meirelles. (Da Commis- requerimento do Sr. Juvenal Lamartine,
são de Finanças.)
sendo o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.
236 Autoriza a abrir, pelo Mi- EID. 23 de novembro vae a imprimir.
nisterio do Interior, os Pende de ~· discussão.
creditas supplementares
de 25:0008 e 36:0008,
para attender ao pagamento das despezas de
impressões e publicações
de debates durante a
sessão extraordin aria do
Congresso . (Da Commissão de Finanças.)
237 Autoriza a abrir, pelo Mi- E In 23 de novembro vae a imprimir.nisterio da Guerra, o Em 30 é encerrada a 2" discussão. credito especial de réis Em 2 de dezembro é approvado. - Em
1:267$741, para paga- 7 é encerrada a 3" discussão.- Em 10
mento de vencimentos a é approvado, bem como a redacção
Alonso de Niemeyer. (D a final n. 237 A, cuja impressão é disCommissão de Finanças.) pensada a requerimento do Sr. Juvenal
Lamartine, sendo o projecto enviado
ao Senado .
Pende de decisão.

22

))

238 Autoriza a abrir, pelo Mi- EID. 23 de novembro vae a imprirnir.nisterio ela Viação, o Em 30 é encerrada a 2" discussão e
credito de 27: oÓ9$196, approvado, com dispensa de interstício

para liquidação de elespezas com os serviços a
cargo da commissão de
estudos da Estrada de
Ferro de Santa Cathari na. (Da Commissão ele
Finanças.)

a requerimento do Sr. Lebon Regis. Em 3 de dezembro é encerrada a 3" discussão.- Em 10 é approvado, bem como
a redacção final n. 238 A, cuja impressão é dispensada a requerimento do
Sr. Costa Ribeiro, sendo o projecto
enviado ao Senado. - Em 5 de janeiro
de i 916 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.098,
de 12 de janeiro de i 916. (Publicado
a 15.)
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22 no v.

239 Redacção para discu•são Em 23 de novembro vae a imprimir.·-

24

))

240 RedacçfLO para discussão Em 25 de novembro vae a imprimir. -

. 24

))

24t Autoriza a abrir, pelos E1.n 25 de novembro vae a imprimir,
Ministerios do Interior, e, em virtude de urgencia requerida
da Viação, Agricultura pelo Sr. Barbosa Lima, entra em 2a dise Fazenda, O'> creditos cussão, que é encerrada, sendo approe x t r a o r c! i na rios que vado, com dispensa de interstício a
forem necessarios, até requerimento do Sr. Justiniano de
a importa ncia 11e r éis Serpa . -Em 26, em virtude de prefe50.000: 0008, para auxi- r encia requerida pelo Sr. Juvenal Lalias contra as seccas ; o martine, 6 encerrada a 3• discussão e
dá outras providencias. approvado, bem como a redacção final
(Da Commisscio de Fi- n. 241 A, cuja impressão. é dispensada
nanças.)
ainda a requerimento do Sr. Juvenal
Lamartine, sendo o projecto enviado
ao Senado. - Em 2 de dezembro o
Senado devolve-o, emendado. - Em 3,
em virtude de urgencia requerida pelo
Sr. Juvenal Lamartine, entra em discussão unica o parecer da Commissão
de Finanças, n. 24i B, sobre a emenda
do Senado. Encerrada a discussão. é a
emenda approvada, tendo o Sr. Alberto
Maranhão e outros enviado á Mesa. uma
declaração de voto. - l:im 4 é approvacla a redacção final n. 241 C, cuja
impressão é rlispeosada a requerimento
do Sr. Juvenal Lamartine, sendo en~
viado á sancção.
Sanccionado por decre to n. 3.041,
de 9 de dezembro de 1915. (Publicado
a 14.)

especial da emenda ap- Em 3 de dezembro é encerrada a disprovada e destacada do cussão especial. - Em 7 é approvada,
projecto n. H8 A, de bem como a redacção final n. 239 A,
1914, que manda con- cuja impressão é dispensada a requericeder, a titulo definitivo mento do Sr. Octavio Mangabeira, sendo
e gratuito, á Associação o projecto enviado ao Senado.
Commercio l da Bahia Pende de decisão.
os terrenos accrescidos,
contíguos ao seu actual
edificio. (Da Commúsão
de Finanças.)
especial da emenda approvada e destacada do
projecto n. 176 A, de
i915, autorizando a
abrir, pelo Ministerio do
Interior, o credito do
2828 para pagamento ao
Sr. Nestor Asco li. (Da
Commissão de Finanças.)

Em 3 de dezembro é encerrada a discussão especial, depois de lida uma emenda
do Sr. Costa Rego. ficando adiada a
votação até que seja dado o respectivo
parecer. -Em 10 vae a imprimir o
parecer da Com missão de Finanças,
n. 240 A. -Em 13 é encerrada a
discussilo unica deste parecer.- Em 15
são approvados o projecto e a emenda,
bem como a redacção final n. 240 B,
cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Ju ve nal Lamartinc. Em i 6 é o projecto enviado ao Senado.
-Em 31 o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.076,
de tí de janeiro de i 9i6. (P1tblicado a 7 .)
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242 Autoriza a abri r, pelo Mi- Em 25 de novembro vae a imprimir . nisterio do Interior, o Em 30 é encerrada a 2• discussão . credito de i 91:5588998,
Em 3 de dezembro é approvado, com
para satisfazer ás di- dispensa de interstício a r eq uerimento
vet·sas despezas com a do Sr. Juvenal Lamartine. -Em 4 6
Colonia de Alienado" na encerrada a 3' discussão. - Em 1O é
Ilha do Govemaclor. (Da
approvado bem como a redacção final
Commissão ele Fi.nanças.) n. 242 A, cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr . J uvenal Lamartine, sendo o projecto enviado ao Senado. -Em 3 de j aneiro de i916 o
Senado envia á sancçfto.
Sanccionado por decreto n. 3.078,
de 5 de janeiro de 1916. (Publicado a 7.)

25

243 Pro roga novamente a Em. 26 ele novembro, estando sobre a
actual sessão legislativa Mesa e sendo considerado assumpto uraté 31 de dezembro de gente, de accôrdo com o art . 154 do
i 911í. (Do Senado. )
H.egimento, entra em discussão unica,
que é encerrada. Approvado, é o pro·
jecto enviado ao Sr . Presidente ela H.epublica para a formalidade da publicação .
Publicado por decreto n. 3. 033,
de 29 de novembro de 19i5. (" Dia1·io
0(/icial » de 3O. )

))

dez.
de HH3

25

244 Declara serem de exclu- En1 20 de novembro vae a imprimir o
siva compeLencia do Go- parecer da Commissão de Constituiçilo
verno Federal os ser- e Justiça.
viços de radio- telegra- Pende de 1 ' discussão.
phia e de radio-telephonia no territo!'io e
nas agnas territoriaes
brazileiras, e dá outras
providencias. (Dos Srs.

Augusto de Lima e Celso
Bayma.) (Vide projecto
n. 190, de i913.)

2\l nov.

24-tí Releva do alcance qnc lhe E1n 29 de novembro 6 jul9allo objec to

30

))

246 Manda consider ar como E:n.1 30 de novembro é juigado objecto
instituição de nUlidade de deliberaçfLo e enviado a Commissfto
publica. o Aero Club Bl'a- de Constituição e Justiça. - Em 20 ele
zileiro. (Do SI'. Joaquim dezembro vae a imprim ir o parecer
de Salte~. )
desta Com missão, n. 246 A. - Em 24e
é encerrada a f' discussão .
Pende de votação e1n 1•.

30.

))

24 7 Aut?riz~ a abr·ir, pelo Mi- E1n i ele dezem bt•o vae a imprimir.
msteno da Fa:zencla, os Em 3 é encerrada a 2• discussão .
creditas especiaes ele Em iO 6 approvado, com clispema de
49:964$2i0, ou ro, e interstício a requerimento elo Sr. Costa

aclveiu para com o The- ele deliberação e enviado a Commissão
de Finanças.
souro, o cidadilo Luiz Antonio Pimentel, agente Pende de parecer.
elo Correio de Honorio Bicalho, Estado de Minas.
(Do ST. Augusto de Lima
c outros . )

-
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papel,
para pagamento s ele
contas ele exercícios
findos, distribuidos por
varias minist.erios . (D a
Commissão de Finanças.)
4.853:715$019,

Ribeiro.-- Em 11 é encerrada a 3" discussão. - Em 13 é approvado, bem
como a redacção final n. 247 A, cuja
impressã.o é clispensa'da a requerimento
do Sr. Juvenal Lamartine.- Em 14 é
o peojecto enviado ao Senado. - Em 5
de janeiro de i 916 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 3,091,
de 12 de janeiro ele 1916. (Publicado
a 15 .)

i7 nov.

2-í8 Antoriza a ab rir, pelo Mi-Em. 1 de dezembro vae a imprimir, -

20

))

249 Autoriza a abr ir, pelo l\'li- Em. i de dezembro vae a imprimir. -

30

))

2:i0 Autoriza a abrir, pelo l\li- Em. t de dezembro vae a imprimil'. nisterio ela Fazenda, o Em 3 é encerrada a 2• discussão. cred ito especial de l'flis Em 10 é appt·ovado, com dispens<t de
6:9188694, para paga- interst.icio <t requerimento do Sr. Juvemento devido a ll'lanoel nal LamarLine. - Em H é encerrada
Santenc Guimarães, em a 3n discussão . - Em '13 é approvado,
virtud e de sentença. (Da bem como a r edi),cção :inal n. 250 A,
Commissão de Finanças .) cuja impressão é dispensad<t a reqner·i·

nisterio da Fazenda, o
credito especial de réis
100:742$292, para pagamento d e v i d o a José
Alves da Silveira e sua
mulher, em virtude de
sentença judiciaria. (Da
Commissão de Finanças .)

nisterio da Fazenda, o
credito ele 21:600$, especial , para pagamento
devido a Cast.ro Reguffe
& Comp., procuradores
de Armando, Maria,
Am eli a e Arthur de Azevedo Castro Neves, etc.
(Da Commissão de Finanças.)

·

2 dez .

2~1

Em 7 é encerrada a 2a discussão. Em 10 é approvado, com dispensa de
interstício a requerimento do Sr. Costa
Ribeiro.- Em i 1 é encerrada a 3" discussão. - Em 13 é approvado, bem
como a redacção final n. 2<1.8 A, cuja
impress~w é dispensada a requerimento
do Se. Costa Ribeiro. -Em 14 é o
proj ecto enviado ao Senado. - Em 5
de janeiro de 1916 o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 3.093,
ele 12 de janeiro ele 19'1 6. (Publicado
a ·16.)

Em 4 é encerrada a 2a discussão. Em 10 é a pprovaclo, com d1 speusa de
interstício a requerimento do Sr. Hosa nnah de Oliveira . -Em H é encerrada a 3" discussão.- Em 13 é
approvado, bem comó a r edacção final
n. 249 A, cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Juvenal Lamartin e. -Em 14 é o projccto enviado ao
Senado. - Em 5 de janeiro de 'i 916 o
Senado envia á sancção.
San.ccionado por decreto n. 3.090,
de 12 de janeiro de 1916. (P1tblicado
a '16 . )

monto elo Sr. Juvenal Lamartine . Em 14 é o proj ec to enviado ao Senado.
- Em 31 o Senado envia á sancção.
Sanccionaclo por decl'eto n. 3.073,
de 5 de janeiro ele 1916 . (Publ icado a 8.)

Autoriza a concessão de Em. 3 de dezembro vae a imprimir. seis mezes de licença , Em 7 é encerrad<t a discussão unica ..
com dous te r ç o s da - t.<:m H é approv<tdo, em vit·tude de

-
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diaria, a D. Maria Carolina de Souza Ribeiro.
(Da Commissão da Petições e Poderes.)

2 dez.

ANDAMENTO

prefereocia requerida pelo Sr. Monteiro
de Souza . -Em i3 vae a imprimir a
redacção final n. 251 A. -Em i5 é
approvada, sendo o projecto enviado ao
Senado.
Pende de decisão.

252 Auto r i z a o Governo a Em 3 de dezembro vae a imprimir.
mandar considerar como Em 7 é encerrada a discussão umca.passado em goso de li- Em 15 é approvado, bem como a recença, poe Euclydes Mo- dacção final n. 252 A, cuja impreosão
-reiea Gomes, funccio- é dispensada a requerimento do Sr. Junario da Estrada de venal La.martine.- Em 16 é o projecto
Ferro Central do Brazil, enviado ao Senado.
o tempo decorrido ele 9 Pende de decisão.
de julho de 1914 a iO
de março ele i915; e
dá outras providencias.
(Da Commissão de Petições e Poderes.)
253 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em. 4 ele dezembro vae a. impr1m1r.nisterio da Viação e Em 10 é encerrada a 2• discussão.Obras Publicas, o ere- Em i3 é approvado, com dispensa de
dito especial de 6608, interstício, a requerimento elo St·. Jupara pagamento de gra- venal Lamartine. - Em 15 é encertificação local a Custodio rada a 3" d1scussã0, depois de fallar o
Gonçalo da Fonseca, Sr.AlvaroFernande~.-Emi8éappro"
funccionario dos Cor- va.do, bem como a redacção final
reios do Estado do 1\Ia- n. 253 A, cuja impressão é dispenranhão. (Da Commissão sada a requerimento do Sr. Juvenal
de Finanças.)
Lamartine, sendo o projecto enviado
ao Senado.
Pende de decisão.

3

»

254

.o\ utoriza

a abertura, pelo EJm 4 de dezembro vae a imprimir.
Ministerio da Justiça e Em fO é encereada a 2" discussão.Negocios Interiores, do Em 13 é approvaclo, com disp8nsa de
<.:redito de 9:8558, sup- interstício, a requerimento do Sr. Alplementar á verba 22", meida Fagundes.-Em 15 é encerrada
art . 2° da. lei de orça- a 3• discussão. -Em i8 é approvado,
menta em vigor, para bem como a redacção final n. 254 A,
pagamento de venci- cuja impressão é dispensada, a requementos aos inspectores rimento do Sr. Juvenal Lamartine,
sanitarios. Da (Commis- sendo o projecto enviado ao Senado.
são de Finanças.)
Pende de decisão.

3

»

255 Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 4 de dezembro vae a imprimir.nisterio da Fazenda, o Em 9 é reproduzido, por ter sabido
credito e s p e c i a l de com incorrecções . - Em 1O é ent:er13: 1738482, para paga- rada a 2" discussão, depois de fallar o
mento a D. Francisca Sr. Evaristo do Amaral. -Em i3 é
Chichorro Galvã.o Me- approvado.- Em 18 é encerrada a
tello, em virtude de 3" discussão.- Em 20 é approvado.sentença judiciaria. (Da Em 22 vae a imprimir a redacção final
Commissão de Finanças.) n. 255 A.-Em 28 é approvacla, sendo
o projecto env1ado ao Senado.
Pende de d e cisão.

3

»

256 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em. 4 de dezembro vae a imprimir.nisterio da Viação e Em 10 é encerrada a 2a discussão.--
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Obras Publicas, o cre- Em 13 é approvado. -Em 18 é encerdito de 16:5408, sup- raela a 3" discussão.- Em 20 é allproplementar á verba 16a vado. -Em 22 vae a impl'imir a
elo art. 29 da lei orça- redacção final n. 256 A. - Em
rrientaria vigente, para
28 é approvada, sendo o projecto
pagamento ao enge- enviado ao Senadu .-Em 31 de janeiro
nheiro Ernesto Otero. O Senado envia á sancção.
(Da Commissão de Fi- Sanccionado por decreto 11. 3 .105,
nanças.)
de 9 de fevereiro de 1916. (Publicado
a '11.)
18 agt.

257 Autoriza a concessão de Em 4 ele dezembro vae a impl'irhir com
licença a Pedro Bacel- o parecer da Commissão de Finanças.
lar da Costa, funccio- - Em iO 6 encerrada a d1scussão
nario da Estrada de unica.-Em 15 é approvado, bem como
Ferro Central do Brazil. a redacção final n. 257 A, cuja im(Da Commissão de Pc- pressão é dispensada a requerimento
tições e Poderes.)
do Sr. Juvenal Lamartine. -Em 16 é
o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

18

))

258 Autoriza a concessão de Em 4 de dezambro vae a imprimir
licença a Raul da Costa com o parecer da Commissão de FiAguiar, funccionario da nanças. - Em 10 é encerrada a disEstrada de Ferro Cen- cussão unica. -Em 15 é approvado,
trai do Brazil. (Da Com- bem como a redacção final n. 25>:i A,
missão de Petições e Po- cuja impressão é dispensada a requerideres.)
menta do Sr . Juvenal Lamaetine.Em 16 é o projecto env iado ao Senado.
Pende de decisão.

nov.

259 1\utoriza a concessão de Em 4 de dezembro vae a imprimir com
licença a Manoel de o parecE-r da Commissão de Finanças.
Azevedo Monteiro, tra- - Em, 10 é encel'rada a discussão
balhador da Estrada de unica. -Em 15 6 approvado, bem
Ferro Centrii.l do Brazil. como a redacção final 11. 259 A, cuja
(Da Commissão de Pcti- impressão é dispen~ada a requerimento
çõcs e Poderes.)
do Sr. Juvenal Lamutine. -Em 16 é
o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

2~

31 julho.

260

Autoriza a concessão de Em 4 de dezembro vae a imprimir, com
licença a Jorge Antonio o parecer da Commissão de Finanças.
Castanhola, funcciona- - Em 10 é encerrada a dbcussão
rio da Estrada de Ferro unica.-Em 15 é approvado, bem como
Central do Brazil. (Da a redacção final n. 260 A, cuja imCommissão ae Petições e pressão é di~pensada a requerimento
PodeTes. )
do Sr. Juvenal Lamartine. - Em 16 é
o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

25 nov.

261

Concede isenção de di- En14 de dezembro vae a imprimir, com
reitos aduaneiros, in- o parecer e emenda da Commissão de
clusivc de expediente, Fiuanças.- Em 8 é encerrada a 2• dispara os machinismos e cussão, depois de lida uma sub-emenda
utensílios importados, do Sr. Juvenal Lamartine ás emendas
etc., destinados á ex- da Com missão de Finanças. - Em 15
ploração da indu,tria >ão approvados o projecto, as emendas
« Jarina "· (Da Comda Commissão de Finanças e a submissão de AgTicultuTa.) emenda do Sr. Ju venal Lamartine.-

-
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Em 18 vae a imprimir· a redacção paea
a 3" discussão, n. 26i A. - Em 24 é
t" nce rrada a 3" discussão, de~o1s de
lidas emend as c de !'aliarem os St·. Joaquim P1res , que apeese nta tambem um
requerimento no >entido da Commissão
de Justiça emittir parecee sobre a constitucionalidade do peojecto, Fausto
Ferraz e Barbosa Lim a.
Pende de Yotação do :req ue:r in1en to e do proj ec-t..>
e:m. a • discussão.
7 dez .

262 Autoriza

8 nov.

263 Autoriza

9 dez.

264 Autoriza a abertura, pelo E:m. 10 de dezembro vae a imprimir.Ministerio da fazenda, Em 15 é encerrada a 2• discussão,

o Poder Exe- E:m. 7 de dezem bm é j ui gado objecto
cutivo de accôrdo com de deliberação e enviado ás Commiso que' dispõe o decreto sões de Obras Publicas e de Finanças.
legislativo n. 2.985, de Pende de parecer.
28 de agosto de i 915, a
contractar a construcção de estradas de rodagem nas zonas algodoeiras do paiz, etc ., e
dá. ou tras providencias.
( Do Sr. Alberto Ma?'anhão e ottt?·os . )

a conceder a En1 0 de dezembro vae a imprimir.Servulo de Araujo Fee- Em 11 é encerrada a discus,ão unica. reira, guarda-feeio da Em 15 é approvado, bem como a reEstrada de Ferr·o Cen- dação final n. 263 A, cuja impressão
tral do Brazil, noventa ó di~pensada a eeq uerimento do Se. Judias de lice nça . (Da venal Lamarti ne . -Em 16 é o proCommissão de Petições jecto enviado ao Senado .
e Poderes.)
Pende de decisão.

do credito especial de
57: 6928690, para o fim
de occorrer ao pagamento devido ao Dr. Jeronymo Baptista Pereira
Sobrinho, em virtude de
sentença judiciarta, e
dá outras providencias.
(Da Commissão tle Finanças.)

9

))

depois de lida uma emenda do Sr. Na talicio Camboim, ficando adiada a
votação até que esta obtenha parecer.
-Em 18 é approvado o projecto, depois
de rejeitada a emenda, com dispensa
de interstício, a requerimento do Sr. Juvenal Lama1tine.- Em 20 é encerrada
a 3" discussão, depois de lidas duas
emendas do Sr. Lebon Regis e de fa!lat·
o Sr. Justiniano de Serpa, fi ca ndo
dO ia da a vota ção até que as emendas
obtenbam parecer .
Pende de parecer sobre as
e1nendas e:m. a•.

265 Autoriza a abrir, pel0 Mi- ] :i.Ju 10 de dezembro vae a imprimi!'.
nisterio da Viação, o - Em -18 6 encerrada a 2• discussão.

credito e s p e c i a l de Pende de Yotação em 2•.
150: OOOS, para despezas
com a medição final •Ja
Estr·ada de Fel'ro l\[adeira-Mamoré. (Da Commissão de Finanças.)

-
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9 dez .

266 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em. 10 de dezembro vae a imprimir.nisterio da Viação, o Em 15 é encerrada a 2" discussão. credito supplementar de Em 18 é approvado, com qispensa de
177:867$, para despeza interstício, a requerimen to do Sr. Aucom a Repartição Geral gusto Pesta na. - Em 20 é encerrada
dos Telegraphos . (Da a 3• discussão.
Commissão de Finanças.) Pen~e de v otação em 3".

o ))

267 Autoriza a abrir , pelo Mi- En1 i O de dezembro vae a imprimir.nisterio do Interior, o Em 1G é ence!'I'ada a 2" discussão.credito de 60:557$8!1, Em 18 é approvado, com dispensa de
e s p e c i a I, para at- interstício, a r equerimento do Sr. J utender a indemniza- venal Lamartine.-Em 20 é encerrada
ções provenientes elo ex- a 3• discussão.
travio de líquidos per- Pende de -votação em. 3".
tencentcs a terceiros,
feito por Carlos Cerqueira Aguirre. (Da
Commissão de Finanças.)

g

))

268 Autoriza a abrir, pelo Mi- E1n! O de dezembro vae a 'mpt•imir.nisterio da Fazenda, o Em 13 é encerrada a 2" discussão.cred ito especial de Em 15 é approvado, com dispensa de
18:750$, para paga- in tersticio, a requerimento do Sr. Costa
menta aos successol'es Ribeiro.- Em i6 é encerrada a 3"disde Carlos Guilherme cussão . - Em 18 é approvado, bem
H.heingantz, proveniente como a redacção final n. 268 A, cuja
de juros de apoliccs. impressão é dispensada a requernnento
(Da Commis são de Fi- do Sr. Costa Ribeiro, sendo o projecto
nanças.)
enviano ao Senado.
Pende de decisão.

9

))

269 Autoriza a abrir, pelo Mi- E1n iO de dezembro vae a imprimir.nisterio da Fazenda, o Em 15 é encerrada a 2" oiscussão.crediLo de 60:6548930, Em 18 é a.pprovado, com dispensa de
para occorrer ao paga- interstício, a requerimento do Sl'. Jumento de dividas de venal Lamartine.- Em 20 é encerrada.
exercícios findos. ( Da a 3• di>cussrw.
Coinmissão de Finanças.) Pen<te de votação em. 3".

o

»

270 .llanda considerar func- Em. 10 de dezembro vão a imprimir os
cionartos publicas os parecere;; e emendas da~ commissões
güardas da H.epartição de Constituição e Justiçà e de Fmam;as
de Ag uas e Obr·as Pu· ·e o novo parecer da Commissão de Fib li c as que contarem nanças sobre a emenda apresentada
mais de 20 annos de ser- ern 2" discussão. - Em i5 é encerrada
vtço. (D o S1·. Salles Fi
a discussão do parecer da Com missão
lho.)
(Vide projectos de Finança,. - Em 18 são approvados
ns . 188, de 19i4 e 90 1 o prrj ecto e as e·mendas. -Em 24 vae
de 1912.)
a irnpr1mtr á redacção para !l. 3" di>cussão, n. 270 A.-hm 28 é encerrada
a 3" <1Í::OCO~Sil.O.
Pende de v-otação em. 3".

g

;p

271 Determina s~j am effectoa- Em. 10 de dezembro é julgado objecto
dos «ad referendum» do de deliberação e .enviado á Comm1s~ão
Congresso os contractos de Finanças.
relattvos aos melhora- Pende de parecer.
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mentes no serviço de illumma«ão da Capital
Federal. (Do Sr. Costa
Rego.)
10 dez.

272 Emenda do Senado ao pro- Em 10 de dezembro vae a imprrmir o
jeoto n. 17813, de 19H, parecer <.Ja Commissão de Finar.ças. que autor iz ... a abrir, J!:m i5 é encerr<~da a discussão unica
pelo Mioisterio da Agri- das emendas.- Em 18 são approvadas
cultura, o credi .o es- as emendas.
pecial d · 4:483:!956, Pende de redacção final.
para pagamenLO da differença de graLificaçã.o
ao Dr. J, ho C. Willis
e a Alberto Lofgren e
da quantia de 720:000S,
para pagamento da subvenção devida á Esteaàa de Ferro Fluminense.

(Da Commis3ão de Finanças .) (Vide prjecto
n. 17813, de 19H.)

H ,

273 Regula a re>ponsabi.idade Em. H de dezembro é enviado á Comdos patrões e a repara- missão de Constituição e Justiça. - Em
ção aos op ra:-ios victi- 20 vae a im "riw1r o parecer desta Commas de accid ~ ntes uo missão n . 27J A .
trabalno.
(Do
Se- Pende de 2& discussão.
nado.)

fi

27t~

li

tleforma a Policia Civil do ED113 de dezembro vae a imprimir, com
DistrtC to Federal. (Da o voto vencido à o Sr. GonGal ves Maia
Commissão de Constitui- e as declarações de voto dos Srs. Melto
ção c Ju3tiça. )
Franco e Maximiano de Figueiredo. Em 16 entra e li 2• discussão, são lidas
vai ias emendas e falia o Sr. Nicanor
Nascimento. -Em 18 são lidas novas
emendas e f a \la ai nda o Sr. Nicanor
Nascimento. - Em 20 é lida uma
emenda do Sr. Costa Rego e falla ainda
o Sr. Nicaoor Nascimento.
Pende de 2• discussão.

13 ))

275 Autoriza a abrir, pelo Mi- Em. i5 de dezembro vae a imprimir. nisterio do Interior, o Em 18 é encerrada a 2a discussão.
credito especial de r éis Pende de votação em. 2•.
21: 38085~0, para pagamento das despezas
feitas com o funeral do
general José Gomes Pinheiro Machado. (Da
C o m m i s s ã o de Fi nanças.)

16

27ô Autoriza a entrar em ac- Em. 15 de dezembro vae a imprimir,
córdo com os cidadãos com um voto vencido do Sr. Mello
João Alves de Oliveira e Franco e Gonçalves Maia e parecer e
Eduardo Alves da Silva substitutivo da Commissão do Finanças.
Porto, para rescindir os -Em 18 é encerrada a 2• Jiscussão.
contractos com os mes- Pende de v otação em. 2•.
mos celebrados em i O de

))

-
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G!ezem bro de 1912 e 7 de
março de 1913, para a
construcção dos r amaes
ferreos de S. Francisco
á Abaeté e do ltapecerica 5. Formiga. (Da
Commissão de Constituição e Justiça.)
13 dez.

277 Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 15 de dezembro vae a imprimir.
nisterio da Fazenda, o Em 18 é encerrada a 2n discussão.
credito especial de réis Pende de votação em ~a
4: 701S3L6, para pagamento devido ás DD. Mathilde da Silva Reis Cerqueira Julieta Reis da
Gama Cerqueira e Virginia Reis da Gama Cerqueira, vi uva e filhas do
Dr . Eduardo Ernesto da
Gama Cerqueira, em vir·
tude de sentença judicia ria . (Da Commissão de
Finanças .)

15 ))

278

Redacção final do proj ecto Em 15 de dezembro é approvado, depois
n. 36, de 1\H4, quere- de dispensada sua impressão a requerigula a hora de trabalho mento do Sr. Juvenal Lamartine.-Em
das secretarias de Estado 16 é o projecto enviado ao Senado.
e demais reparüções fe- Pende ele decisão.
deraes e dá outras providencias. (Da Commissão de Finanças. )

f4

279

Autoriza o Ministerio da Em 15 de dezembro é julgado objecto
Guerra a abrir, em cada de deliberação e enviado ás Com missões
quartel, obrigatoria- de .Marinha e Guerra e de Finanças.
mente, uma escola com Pende de pareceres .
duas turmas nocturnas
sendo professores dous officiaes subalternos e auxiliares; e dá outras providencias. (Do Sr. MauTicio de Lacerda.)

))

15 ))

280 Autoriza a nomeação de Em 16 de dezembro é julgado objecto

f 7 ))

28 t

uma commissão de pro- de deliberação e enviado á Commissão
fissionaes para estudar de Obras Publicas.
as causas da secca no Pende de pa,recer.
nordeste brazileiro. (Do
Sr. Alvaro Fer·nandes e
outros.)

Atitoriza a abrir, pelo Mi- Em 18 de dezembro é enviado á Comnisterio do Interior, o missão de Finanças. -Em 25 vae a
credito oxtraorclinario imprimir o parecer desta Com missão,
de 4:3475834, para pa- n. ~81 A. -Em 28 é encen·ada a
gamento a funccionarios 2" discussão. - Em 29, na sec,ção noda secreta!'ia do Senado. cturna, em virtude de urgencia reque(Do Senado.)
ricla pelo Sr. Joaquim de Salles, é approvado, com dispens<1 de interstü.:io
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ainda a requerimento do Sr. Joaqui m
de Salles. - Em 3l', na sessão nocturna,
é encerrada a 3" dtscussã.o.- Em 3-l é
approva.Jo.- Em 3 de janeiro de 1916
é o projecto env1ado á sancçã.o.
Sanccionado por decreto n. 3.077,
de 5 de janeiro de 19 I 6. (Publicado a 1. )
f7 dez

2b2

Autoriza a abrir, pelo 1111- En1. -18 de dezembro vae a imprimir.nislel'io da Fazenda o Ern 22 é encerrada a 2" discussão , decredito especial de réis pois de fallarem os Srs. Pedro l\1oacyr
54-iS050, para paga- e Antonio Carlos.
mento devido á Joaq uim Pende de votação e:rn 2a.
Pereira Bernardes. (Da
Commissão de Finanças. )

i7

))

283 Autoriza a abrir, pelo Mi- E :.n 18 de dezembro vae a imprunH'.n1sterio da Fazenda, o Em 24 é encerrada a 2" discussão .
credito especial de réis Pende de vota~;-ão e:rn 2•.
2:9878404, para pagamento devido a D. Ermelinda Nobrcga de
Carvalho Leal. (Da Com

missão de Finanças.)

i7

))

284 Autoriza a abrir, pelo 1\Il- E1n 18 de dezembro vae a imprnmr . -

nislerio da Fazenda. o
credito especial de réis
2:3728708, para pagamento devido ao major
Joaquim Vieira da Silvil.
(Da Commissão ele Finanças.)

f7

))

Em 24 é encerrada a 2" discussão, defJOis de lida uma emenda dos Sr·s. Joiw
Pel'Detta e Albeeto Abreu, ficando adiada a votação até ser dado o respectivo
parecer·. - Em 30, na secção noctuma,
vae a imprimtr o pancee da Com missão
de Finanças n. 284 A, obre a emenda .
Pende de discussão unica
do parecer da Co:rnmis são de l_'<'inanças, relativo
[~,
e:rnenda apresen·t:.ada
em2•.

285 Autoriza a abrir, pelo Mi-Em 18 de dezembt·o vae a imprimir.nisler·io da Viação, o Em 24 é encerrada. a 2a discussão .

credito especial de réis Pende de votação em 2" .
3:5428638, para pagamento devidg a Brazilianische Elektricita.ts
Gesellschaft, relatiro a
ass tgnatur:ts e installação de appar·elhos telephonicos na Repartição
de Aguas e Obras Publicas. (Da Commissão
de Finanças.)

f8

))

286

,

Faculta. aos sargentos do Em :!8 de dezembro é julgado objecto
Exet·cito que tiverem de delibeeaçã.o e enviado á. Commissão
mais de cinco annos de de Marinha e Guerra .
serviço a se inscreve- Pende de parecer.
rem, mediante licenca
dos r espectivos corrimandantes, em todos os
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concursos abertos para
preenchimento dos cargos civis, e dá outras providencias. (Do
Sr: Attgllsto Amaral.)

13 agt.
HH2

287 Determina que os mem- ] :J::m 18 de dezembro vae a imprunll' o
bros julgadores do Tri- parecer da Commissão de Justiça sob re
buna l de Contas tenham as emend as em :~· discussao. - Em 2i é
tratamento de mini>tros reaberta a 3• Lliscussao, que é encere que as tres actuaes r ada, depois de lido um requerimento
sub-directorias do mes- ·do Sr. Barbosa Lima, pedindo a ida do
mo tribunal passem a proj ecto á Commissão ele Contabilidade,
constituir tres secr,ões, sem prej nizo da discussão.
que ficam a cargo dos Pende de votação do reactuaes sub-directores, quer.i:tnen·to e do p:rojecto
que terao a denomina- e1n s•.
çfto de chefes de secçrw .
(Da Commissão ele Constituição e Justiça.) (Vide

projectos ns. 200, de
1912, e 143, de 1914.)
2 dez.

288 Autoriza a conceder á Em 18 de dezembro vae a imprimir, com
Escola de Agricultura o parecer ela Comm issã.o ele Finan ças .
Pratica do Quixadá, no - Em 25 6 encerrada a 2a discussão.
Estado elo Ceará, o uso- Pende de votação em ,2• .
fructo de dezeseis e meio
hectares ele terra e
dá outras providencias.
(Da Commissão de Constitmção e Justiça.)

:16

))

289 Reda cçao para •discussão Eu:1. 18 de dezembro vae a imprimir. espec ial da emenda Em 31, em virtude de urgencia requeapprovada e destacad a r ida pelo Sr. Joaquim Pires, entra em
do projecto n. 106 E, discussão especial,, que é encerrada,
de 1915, que equipara, sendo approvado. E egualm ente appropara todos os efi'eitos, a vacla a redacção final n. 289 A, cuja
manteiga e a banha fa- impressrLO é dispensada ainda a requebricadas com oleo de rimento do Sr. Joaquim Pires, seudo o
côco babassú á. man- projecto enviado ao Senado.
teiga de puro leite de Pende de decisão.
vacca, etc. (Da Commissão de A gricttltttra.)

16

))

290 Redacçrto para discussão Em 18 de dezembro vae a imprimir . especial da emenda Em .M é encerrada a discussão espeapprovada e destacada cial, depois de lida uma emenda elo
do projecto n. 106 E, Sr. Joã.o Simplicio, ficando adiada a
ele 1915, dispondo sobre votação até que ella obtenha parecer.
penalid<tdes aos clefrau- - Em 25 vae a imprimir o parecer ela
dadores da banha ele Commissão de Agricultura u. 290 A,
porco , elo vinho e dos sobre a emenda. -Em 30, na sessao
adubos. (Da Commissão nocturna, são approvaclos o projecto c
de Ag?·ic'uilura.)
a emenda. - Em 31 é ;tpprovada a
reclacção final n. 290 13, cuja impressrw é dispensada a requerimento
do Sr . João Sirnplicio, sendo o projecto
enviado ao Sena.clo.
Pende de decisão.
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291 Regula o processo elei- Em. 28 de dezembro vae a imprimir.
tora!. (Da Commissão Pende de 2a discussão.

Mixta de Reforma Eleitoral.)

20 ))

292 Autoriza o Governo a in- Em. 28 de dezembro vae a imprimir,
ter vir no Estado de Ala- com o voto vencido do Sr. Prudente
gôas. (Da Commissão de de Moraes e o voto em separado do
Constituição e Justiça.) Sr. Caldas Filho . - Em 29 são pu blicactos novos documentos em virtude de
requerim entos dos Srs . Caldas Filho e
Alfredo de Maya..

Pende de 2• discussão.

28

))

293 Autori za a entrar em Em. 28 de dezembro é enviado á Com~
accôrdo com os pro- missão Especial do Carvão.
prietarios ou emprezas Pende de parecer.
industriae de minas de
carvão para o fim de
fazer a respectiva exportação e dá outras
providencias. (Do Se-

nado.)

24

))

294 Autoriza a fazer reverter Em 28 de dezembro é julgado objecto
ao domínio do Estado do de deliberação e enviado á Commissão
Pará. o terreno do an- de Finanças.
tigo Forte do Castelto, Pende de parecer.
na cidade de Belém .

(Do S1· . Justiniano de
Serpa e outros.)

26

))

295 Manda r estituir a D. Ca- Em 28 de dezembro é enviado á Comrolina Vinelli Reis o do- missão de Constituição e Justiça.
minio e posse de um ler- Pende de parecer .
reno e predio situado na
freguezia de Inhaúma,
fazenda do 1\Iacedo. (Do

Senado.)

29

))

296 Concede ao 3° escriptura- Em 29 de dezembro, n a sessão norio doThesouroNacional, cturna, vae a imprimir
Dr.SylvioGonçalves, um Pende de discu s são unica.
anno de licença com o
ordenado. (Da Commissão de Petições e Poderes .)

29

))

297 Concede ao ajudante de Em 29 de dezembro, na sessão noe5crivão da thesouraria cturna, vae a imprimi!·.
da Estrada de Ferro Pende de discussão unica .
Central do 13razil, Luiz
Augusto de Azevedo, um
anno de licença, em prorogação e sem vencimentos . (Da Commissão

de Petições e Poderes.)
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30 dez.

298

30

299 Considera de utilidade pu- Em 30 ele dezembro é julgado objecto

))

i 5 out.

Au toriza a abrir, pelo Mi-Em 30 ele dezembro vae a imprimir.
nisterio ela Fazenda, o Pende de 2a discussão.
crecli to especial ele réis
22:9918096, para pagamento, em virtu de de
sentença judiciaria, a
D. Annita Sunskincl ele
Mendonça e seus filhos
menores, Edgard, Carlos e !rene ; sendo :
13:1378770, á. primeira
e 3:284:$442 a cada um
dos ultimas. (Da Commissão de Finanças.)
blica as associações de du deliberação e enviado á. Commissão
imprensa e as escolas de Constituição e Justiça.
de commercio que exis- Pende de parecer.
tirem ou vierem a ser
fundadas no paiz. (Do
S1'. Almeida Fagundes e
out1·os.)

300 Concede,

como premias, Em 30 de dezembro, na sessão noao Sr. Candido i\Iariano cturna, é julgado objecto de delibecla Silva Hondon a im- ração e enviado á. Commissão de Fiportancia de 100:000S, nanças.
e a de 20:0008 ao ca- Pende de parecer.
pitão ele engenharia Nicolau Bueno Horta Barbosa. (Do S1·. 11Iavignie1·
c out1·os.)

Indice de projectos de annos anteriores

Synopse

Indice de proj ectos de annos anteriores
ASSUMPTO

1904
17{. B Refor ma compulsoria e voluntar ia dos officiaes dos Corpos de Saude do
Exercito e da Armada.

1907
A

137 A Associação Aracajuana de Beneficencia (cessão de terras).

c
1.37 A Cessilo de terras á Associação Aracajuana de Beneficencia.

1909
35

Reforma dos ofiieiaes do Exercito e da Armada na etfectividade do posto,•

1912
A

107 A Arrazamento do Morro do Castello.
559 B Alumnos do curso do macbinas (transfere ao de Marinha).

c
429 Credito extraordinario de 36 !$620 para pagamento a Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença.
595 Credito espeetal de 250:0008 para material rodante da Estrada de Ferro do
Rio de Ouro.
J

429 Joaquim Pereira Bernardes (credito).
L

39 A Licença a Tancredo Gonçalves Ferreira.
M

i07 A Morro do Castello (manda arrazar) .

o
4 A Operariado (regula o trabalho e o salario).
Q
80 Quadro de veteri narios do Exercito (organiza).
609 Quitação a Valeria .

-

132 -

ASSUMPTO

4 A Reg ula o t r aba lho e o sala rio do operariado .

4 A Trabalho c sala rio do operariado (reg ula) .
39 A Ta ncredo Go n çalves Ferreira (licença).
559 B Transfere para o cm so de Marinha alumnos do curso de machinas .

v
80 Veterinarios do Exer cito (or ga niza o quadeo) .
609 Va leria Cor rêa Ne t to (quitação).

1913
A

195 Antonio Bar bosa dos Sa ntos (credito).

c
f 26 A Credito extraordio ario de 163 :1 6!:iS'~ 4!:i pa ra pagamento á. Companhia Luz
Stearica, em virtude de sentença j udicia ria.
1\Jo Credito especial de 40:000$ para a restituição de vida a Antonio Barbosa do s
Santos.
L

38 A Licença a Sebastirw Luiz Teixeira .
126 A Luz Stearica (Companhia) (credito) .

i 00

Rauio telegrap hia e r aclio telephonia (competencia do Governo Federal pat'a
os ser viços).

s
38 A Sebastião Lu iz Teixeira (licença).

1914
A

1:39 A Agri ppi ni a no de Barr os (cred ito) .
178 Alber to Lofgre11 (cred ito) .
2:2 1 A Antonio Ped ro Pimentel (Jiccn(;a) .
::l3G Al ber to Lorcna (licença).
2·i 0 A Antonio Bezerra Cabral (credito cspcciaJ de 32: 1628883) .
13

20 A Brigada Policial (am plie-llle o Codi go Penal da Armada ).

c
20 A Coclig-o Penal da Armada (a mplia ú Brigada Policial) .
\13 C Certificado de engenheit·o mili tat~ a alumno de engenhari<L mili tar .

-
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ASSUMPTO ·

p

;.;

129 A Credito especial de 6:000$ pa r a pagamento a Agrippiniano de Barros .
147 B Cred ito extraordinario de 25:000$ para pagamento ele subvcnçJ.o ~L Em preza

de Nav egação Rio- S. Paulo.

15 1 B Curso ele artilharia e engenharia (faculta o proseg uimen to aos primeiros te-

nentes que os estudam ).

178 Credito de 4:483$956 para pagamento de graLificação ao Dt·. John C. Welles

c outeo .

t 80 A Ceeclito especial de 15:000$ para RaymLmd o Aug usLo Maran h ão .
187 Credito extraoedinaeio de i: 527$0 0'~ par a pagamento a Joaq uim Augusto

Freire.

200 A Concede pt•eferencia aos juizes substitutos para o preenchimento dos cargos

de Juiz Seccio nal.

202 A Ceedito supple mentar ele 97: 000$ á consign açJ.o - Serviço Radio-teleg raphi co

do AmilZO nas.

217 A Ceedito de 80$ supplementar a veeba 115" (Reforma da Brigada Policial) .
218 A Credito de 6 :635$416 ao Ministerio da Guerra , supplementar.
233 Credito especial ele 47:300$:138 para pagamento ele D. i\larga riela ela Cama t•a

Duarte Pereira o outros.

240 A Credito especial para o 1\'Iini sterio da Viação ele 3 ~:162~ 883 para pagamento

a Antonio Bezerra Cabral e Jos6 Bellar mino Ferreira da Silva.
D

198 A Disposição elo art. 42 do Reg ulamen to ele Ag uas Publicas (torna extensiva ao

cargo de guarda-livros).

202 A Districto r adiotelegraphico do Amazonas (cl'edito).
230 A DeLermina ficar sem effeito a inscripção elo Palacio Ar chiepiscopal ela Bahia.

E
113 B Extingue o Jogar de 2° picado r.

237 A Etelvin a Gomes da Silva ( D. ).
2~8

Equipara par·a t odos os effeitos os magistrados da justi ça local do te rl"itoei o
elo Acre aos elo Districto Feder a l.

F
188 A Funccionarios publicos (manda considerar ... os guardas da Hepartição de

Aguas, etc.).

232 Francisco Ca nella e outl'os (Estrada ele Ferro e ntre Rio ele Janeit·o e Santos).

G
83 Garantia do exercieio ele profissões liberaes aos serventuarios ela justiça.
i 77 Guarda Nacional (e mendas do Senado).
188 A Gua rd as. da Repartição ele Aguas e Obras Publicas (manda considerar fun ccio-

narios publicos).

36

Hora ele trabalho nas Secretarias de Estado (regula).
J

178 John C. Welles (Dr.) (credito de 4:4838956 para pagamento ele geatificação) .
Joaquim Augusto Freire (credito ex teaordinario de 1: 527$ 00 ~).
Juizes substitutos (concede preferencia aos) .
José Back (De.) (concede permissão para exploear minas ele pateoleo).
João Nery (Dr. ) (licença).

187
200 A
203
2GO

-

f3~-

ASSUJIIPTO

L

16 B Licença a Walmor Argemiro Ribeiro Branco.
95 Licença a Mario Gonçalves .
i 58 Licença a D. Lybia de Mello Souza e Guimarães.
159 Licença a João Pedro Maximo Cordeiro (como tal considera determinado periodo).
221 A Licença ao Dr. Antonio Pedro Pimentel.
236 Licença a Alberto Lo rena.
260 Licença ao Dr. João Nery.
M

Si Ministerio da Agricultura (extingue).
95 Mario Gonçalves (licença).
143 Membro!! do Tl'ibunal de Contas (terão o tratamento de Ministros).
203 Minas de petroleo (concede ao Dr. José Back, ou Empreza que organizar,
permissão para explorar).
233 Margarida da Camara Duarte Pereira e outros (credito especial de 47: 300$138}.
258 1\lagistrados do Acre (equipara aos do Districto Federal).

o
197 Officios de Justiça no Districto Federal.
p

H3 B Picador (extingue o logar de 2• tenente).

151 8 Proseguimento dos cursos de engenharia e artilharia aos primeiros tenentes

que os estudam (faculta).
197 Provimento elos officios ele Justiça no Districto Federal (regula).
230 A Palacio Ar.:hiepiscop.:;l da Bahia (determina ficar sem etfeito sua inscripção
como proprio nacional).
R
36 Regula a hora de trabalho nas secretarias de Estado, etc.
Reforma voluntaria dos officiaes do lüercito, Armada, etc.
180 A Raymundo Augusto Maranhão (cr·edito).
197 Regula o provimeuto dos officios de Justiça no Districto Federal.
217 A Reforma da Brigada Policial.
237 A Relevação de prescripção a D. Etelvina Gomes da Silva.
88

83 Serventuarios da Justiça (garantia ao exercício de profissões liberaes).

T
143 Tribunal de Contas (tratamento de ministros aos seus membros).
189 A Torna extensiva ao cargo de guarda-livros a disposição do art. 42 do Regu-

lamento da Repartiçrw de Aguas, etc.

16 B Walmor Argemiro Ribeiro Branco (licença).
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1904, 9 set .

174 B Redacção para 3" discussão do En1 5 de janeh·o o Senado
substituLiro olfereciclo na communica á Camara ter
2• discussão do projecto rejeitado o projecto .
n. 174, deste an no, fixando
as idades limites para a
reforma compulsoria dos
officiaes do corpo de saude
do Exercito ou da Armada,
attendidas as designações
especiaes inherentes a cada
posto e a cada cla sse -medicos e pharmaceuticos.

1907 8 julho

137 A Redacção final do projecto Em 25 de setembro o Senado
n . !37, deste anno , que env ia á sancção.
autoriza o Presidente da Sa:uccio:nado por decreto
Republica a ceder gratuita- n. 2 . 995, de 29 de setembro
mente á Associação Araca- de i 9i!í. (Publicado a 5 de
juana de lleneficencia as outubro de 1915.)
terras do exl iucto encapeilado ele Sa nto Antonio dP
Aracajú, nos suburbios
da capital do Estado de
Sergipe, para augmento do
edificio em que funcciona o
Hospital de Caridade.

i 909

9

»

·i 912 27 maio

35 B Redacção final do projecto E I:n J 9 de agosto é rejeitado
n. 35, deste ar1!l o, dispondo pelo Senado.
que os officiaes do Exercito
e da Armada que deixarem
os quadros activos em virtude dos decretos ns . 1OH A,
de 30 ele dezembro de 1889,
e f 90 A, de 30 de j aneiro
de 1890, contanclo 50 ou
mais annos ele serviço, sejam
r eformados na effectrvidade
do posto.
4 A Estabelece o maximo do traba- Em 23 de julho entra em
lho para os operarias, deter- 1• discussão. Os Srs. l\fauricio
mina as condições elo sala- de Lacerda e i\Ionteiro de
rio, e dá outras providencias; Souza enviam á. Mesa o se
com snbstiturivo ela Com- guinte requerimento, que é
lido, apoiado e posto em dis
mi::são el e Justiça.
cussão com o prejecto: «R e
queremos, sem prejuízo da
discussão, que o projecto nu
mero 4 A, de i 912, volte á.
Commi~sao de Constituição e
Justiça para o fim ele alli ser
substituído por um projecto
de Codigo do Trabalho.» Em
seguid a é encerr ada a dis
cussão e adiada a vota.ção.

-

ANNO

:1.38-

ANDAMENTO

ASSUl\fP'l'O

DATA

Em 26, annunciada a votaçrw , oram, pela ordem, os
Srs. Ni canor Nascimento e
Ma uricio de Lacerda , que
requer o obtem a retirada
do seu req uerimento . A esse
projecto fora m otTerecidos
dous substitutivos, qu e serão
t o m a d o s em consideração
quando o projecto entrar em
2• discussao . Em seguida é
approvado em i • discussão,
depois d~ orar o Sr. Octacilio Cama r á . O projecto
passa para a 2• discussão.
Pende d e .2• discu s w
cussão.
19J2 20 junho

39 A Concede a Tancredo Gon- Em 28 de j unho é approvado
çah·es Ferreira, collector pelo Senado o véto do Sr. Prefe ,Jeral da Torre, em Per- siden te da Republica . (Do
nambuco, um anno do li- Senado.)
cen«a .

:1. 912 8 julho

80

:1.912 20

»

Redacção final do projecto Em. 27 de julho é rejeitado
n. 260 B, de 19ll, que pelo Senado.
organiza o Corpo de Voluntarios do E x e r c i t o, de
accôrdo com o quadro que
estabelece, e dá outras prov id e n ci a~.
(Vide projecto
n. 26, de 1911.)

107 A Manda arrazar o morro doCas- Em 15 de dezembro entra em
tello, e dá outras providen- 1" discussão . A este projecto

cias ; com substit utivo da
Commissfw ds Obras Publicas e parecer favoravel
da de Finanças ao mesmo
substitutivo.

1{11 2 23 out.

429

foi ufferecido um req nerimento do Sr. Thomaz Delphino e outros, pedindo que
o mesmo voltasse, sem projuizo da discussao, á Commissão de Constituição e Justi«a, sendo a p p r o v ado o
~
r eferido requer1mento.
Pende de parecer/

Autoriza a abertura do cre- Em 16 de julho entr a em
dito de 3618620 , extraordi- 2" discussão. Ora o Sr. Pedro
nario, para pagameuto a l\loacyr, fi cando encerrada a
Joaquim Pereira Bernardes, uiscussão e a·J iada a votação.
em virtu.Je de sentença judi- - i!>L 20 é approvado . - Em
ciaria . (Vide andame nto do 25 de outubro é approvado
em 3" discussão e enviado á.
projecto n. 192, de 1915.)
Com missão de Reda cção.Em 26 vae a impri mir a
r e 1acção fina l sob n. 192, de
19:1.5.

559 B Redacçã.o final do projecto Em 20 de setembro é rejei
n. 559 B, do corrente anno, t ado pelo enado.

autorizando o Governo a
transferir para o curso de

-

DATA

19f2 2f dez.

f 9f2 27

))

19f3 4 abril
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ANDAMENTO

Marinha os alumnos do curso
de machinas que fizerem
exames para a matricula
na Escola Naval e r equererem transferencia.
595 Autoriza a abrir, pelo Minis· E:m. 16 d.e agosto é rejeitado
terio da Viação e ObrasPu- pelo Senado.
blicas, o credito especial de
250:000$, para acquisição de
ma teria! rodant e e de material de linha para a Estrada de Ferro do Hio do Ouro.
609 Autoriza o Presidente ela Henu- E:m. H de junho é encerrada
blica a dar quitação a Vale- a 2• discussão e approvado .
rio Corrêa Netto como fiador - Em 1f é enc8rrada a 3" disdo cx-col.ector Antonio Bento cussã.o c adiada a votação. Pereira. (Vide anda111ento Em 14 é a pprovado.- Em 18
do projecto n. 29, de f915.
va u a imprimir a redacção final sob o n. 29, de i9f5.
2

En;tenela~ do Senado ao pro- E:m. 1 de julho ao ser annuJecto el• Cal!1ara ,. n. i, ele etada a votação das emendas,
1~09, do Cod1go Gtv1l Braz!- oram os srs . Barbosa Lima,

letro; com parecer da Commi ·são Especial. (Videprojecto n. 1, ele 1902, e i68,
de 19i5 )

Cuuha l\Iacbado Nicanor do
NascimentoeMelloFranco. Em
seo·uida
verifica-se não haver
0
nu mero ficandoadrada a votação, sendo retiradas da Ordem
do Dia. -Em 6 é ann Jnciaela
novamente a continuação da
votação das emendas ; ora o
sr . Barbosa Lima; o sr . Cunha
i\Iachaclo e out1 os enviam á
Mesa o seguinte requerimento
de preferencia; «Requeremos
profercncia para as emendas
do Senado, de ns . 7-10 a 736,
738 a 744, 746 a 75 1 , 753 a
770, Ti2 a 787, 789 a 803,805
a 808, 810 a 836, 838 a 846,
1 elativas ao Livro li da Parte
Especial do projecto ao Cocligo
Civil.» Todas essas emendas
mereceram parecer favorav el
da Com missão elos 21 da ·~a ma
ra, por serlms•mp1esmente de
r edacção e melhorarem a do
projeéto. Ora, p@l<t trdem, o
Sr 1\Iello Franco. É approvaclo
o r equerimento de p•·efercn·
cia.-Ern seg uida são appeovadas as emendas de os. 7f0 a
736, de 738 a 750. Annunciad.a
a votação da 75-1, ora o SI'. Ntcanol' Jo Nascimento que pede
seja submettich á votação_ a
ement.la menos a palavra" excutirn, no sentido ele ser cQnservacla a p-1lavra «e:vecuta1'"
no artigo emendado. Ora ainda
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----~-1----------------------------------------o Se. Mello Franco.-É approvada a emenda (75 1) menos a palavra
«excutir".- Em seguida é approvada a inclusão da palavra. a ex·
cutir". -- Approvadas as emendas de ns. : 7tí3 a 770; de 772 a 803;
de 805 a 808; de 810 a 836; dB 838 a 846.- O Sr. Cunha Machado
e outros requerem e obtêm preferencia para a emenda 837. Ora o Sr. i>rud ente de Moraes. A emenda 837 é rejeitada.De accôrdo com o requerimento de preferencia são submetticlas
a votos as demais emendas, exceptqadas as ele ns. 737, 74tí, 7tí2,
771, 788, 804 e 809. Annunciacla a votaçw da emenda 11. 737,
ora o Sr. Nicanor elo Nascimento, que pede seja submetticla
a votos a emwcla, menos a palav1 a «individuo». Ora, ainda, o
SL'. Prudente de Moraes. J~ approvada a emenda 737, menos
a palavra aindivicluon. Em sP.guida, é approvada a inclusão da
palav1·a aind ividuon. Approvadas as de ns. 745, 752, 771, 788,
804 e 809. O Sr. Cunlla Machado e outros enviam á Mesa o seguinte requerimento: «Req ueremos preferencia para as emendas
do Senado ns. 847 a 863, 865 a 869, 871 a 900, 902 a 924, 929
a 931, 933 a 941, 943 a 946, 948 a 969, 972 a 984, 986 a 988,
990 a 997, 909 a 1.003, 1.005 a 1.014, 1.017 a 1.035, 1.037,
1.039 a 1.01~2, 1.044 a 1.047, 1.049 a 1.051, 1.053 a 1.056,
1.058 a 1.065, 1.069 a 1.071, 1.073 a 1.090, !.094 a 1.127,
1.129 a 1.132, 1.134 a 1.142, 1.144 a 1.150, 1.152 a 1.185,
1.187 a 1.194, 1.196 a 1.247, 1.249 a 1.250, 1.252 a 1.255,
1.257 a 1.283, !..287 a 1.313. 1.315 a 1.354, 1.356 a 1.388,
'1.390, 1.392 a '1.397, 1.399, 1.401 a 1.480, 1.482 a 1.519,
1. 521 a 1. 522, 1. 524 a 1. 529, l'elativas ao Livro li!, da parte
especial do projecto elo Codigo Civil." Todas essas emendas mel'<~ceram parecer favora vel >~ a Commissão dos Vinte e Um da
Camara, por serem simplesmente de reclacção e melhorarem a
elo projecto. Posto a votos, verifica-se nã 1 haver numero, ficando
adiada a vataçfw. - Em 9 vem á Mes~ o requerimento do
Sr. Cunha Ma .: hado e outros: a Requeremos prefere ncia para as
emendas de ns. 847 a 1.529. A, que são de simples reclacção e
teem paeecer favorav el ela Commis>flD, cxcepLuadas as que se
segnem qne, ou são de redacção com parece1· contrario ou são
modificativas: 864, 870 901,925,932,942,947, 916,965, 967, 970,
971, 985, 989, 998. 1.004, 1.0Hí, 1.0'16, 1.036, 1.038, 1.043,
1.0±8, 1.052, 1.057, 1.0136, 1.067, 1068 , L072 1.091. 1.092,
1.093, 1.128,1133, 1.143, 1.1til, 1.182, 1.1 86, 1.194, 1.195,
!.248, !.251, 1.256 L284, 1.285, 1.286, 1.314, 1.355, 1.389,
1.391, 1.298, 1.400, 1.400, 1.431, L433, 1.434, i A35, 1.436,
1.4 ~ 1, 1.520 e 1.523. «Ora o Sr. Prndente ele Moraes . É approvaclo o requerimento de prefercncia. Em s'guiJa, são <1 ppeovadas as emendas: d·~ ns. 847 a 863, de 865 a 869 e 87!; annunciada a votaça.o da ele n. 8i2, o1·am os Srs. Nicanõr do Nascimento,
1\Iello Franco e Faria Souto. E' approvada a emenda 872. Approvadas as ele ns. 873 a 878, depois de oral' o Sr. Nicanor do
Nascimento. Appr·ovados as ele ns. 879 a 900, de 902 a 916, ele
918 a 931, de 933 a 941, ele 943 a 963, 966, de 968 a 969, de
972 a 984, de 986 a 997, ele 999 a 1.014, de L017 a L035, de
1.037 a 1.047, ele 1.049 a 1.051, ele 1053 a 1.0513, do 1.058
a 1.065, de !.069 a 1.07'1, de 1.073 a 1.090, ele 1.094 a L 127,
de 1.129 a 1.132, de 1.134 a 1.142, ele 1.!44 a 1.150, de 1.1 52
a 1.181, de 1.183 a 1.185, de 1.186 a 1.193; ora o Sr. Mello
Franco. Approvadas as dons. 1.196 a 1.247, de 1.249 a L250,
de !.252 a 1.255, de 1.257 a 1.283, do 1.287 a 1.313, de -1 315
a 1.354, de 1.356 a 1.388, 1.390, de 1.392 a 1.397, 1399 , de ' .401
a 1.408, Je 1 410 a 1.430. de 1.432 a 1.519, de 1.521 a 1.:522,
ele 1.524 a 1529, ficando adiada a votação por falta de numero.
-Em 12, é approvada a emenda 1. 529 A ; o Sr. Cunha Machado
e outros enviam á Mesa o >eguinte requerimento : «Requeremos
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p1'efercncia para as emend~s n . 864, 870, 901, 925, 942, 947,
964, 965, 967, 970, 971, 985, 989, 998 . -1.004, i.0·16, LOfte3 ,
-1.048, 1. 052, 1.057, 1.133, 1.143 c 1.3!4. » São todas relativas
a•' li vro 3° da parte especial do projecto e tiveram parecer contral:'o da Commissão, que as considerou emendas de redacção.
- E approvado esse requerimento.- Annunciada a vota ção da
emenda n. 870, o Sr. Prudente de l\Iorae> r equer e obtem a
divisão da emenda em duas partes . -E approvada a 2' parte
da emenda. 870 . - Annunciada a yotação ela emenda n. 901,
oram, pela ordem, os Srs Cunha Machado, que requer e obtem
a divisão da emenda em tres partes- Nicanor Nascimento e Mello
Franco.- Approvada a 2• parte ela emenda 901. - Annunciacla a votação ela emenda n. 92~, o Sr . Pt·udente de l\Ioraes
requer e o >tem divisão d<L emenda em duas partes; é appro vada a 2• parte. - Annunciada a votação da emenda n. 970,
o St·. Cunha Machado requer e obtem a divisão ela emenda em
duas partes; é approvacla a 1" parte.- Annunci ada a votação
da emenda n. 1 . 048, o Sr. Pruclellte ele Moraes requer e obtem
a divisao da emenda em duas partes; é approvada a i" parto.0 Sr. Cunha l\Ia chado e outros enviam á l\Iesa o seguinte r equerimento que é approvado: « Requeremos preferencia para as,
emendas ns. 932, 1.015, 1.036, 1.091, 1.092, 1,093, 1.151, 1.182
1.186 1.194, 1.195, 1.256, 1.286, 1.355, 1.391, 1.398 1.409, 1.433,
1 .'<3-í-, 1.435, 1.436, i .481, 1. 520 e i. 523 .» São t odas refeeentes ao
livro 3"cla Parte Especial elo proj ecto e foram consideradas. modificativas, tendo parecer favoravel ela Commissão. Approvaclas
as emendas ns. 932 e 1.0!5.-Annunciacla a votação da emenda
n . 1. 036, oram os Srs . Joúno de Araujo e Mello Franco ; é
approvada a r eferida emenda i. 036. - São approvadas as
Amendas de n.s . 1.091 a 1.0J3, L151, 1.1 82, 1.186, 1.195, ' .256,
1.286, 1.355, 1.391, 1.398, 1.400, 1. 433, 1.434, 1.435, 1.436,
1.481, 1.520 e 1. 523. Ora, pela ordem, o Sr . Prudente de Moraes.
- O Sr. Cunha Machado requer e obtem adiamento da votação
da emenda 1.528. -São appnvaclas as emendas ns. 1.248,
menos os §§ 1o e 4° que são rejeitados ; 1. 5:10, ficando
adiada a votação por falta d ~ numero. - Em 15, o Sr. Mello
Franco e outros enviam á Mesa o seguinte r eq uerimento, que
é approvado: «Requeremos preferencia para a votação das seguintes emendas ao livro 4°, toclas d e 1·eaact;cio, em nu:uero ela
'162, com pa1·ecer favomvel :- Titulo I, (19 emendas), n . 1.533,
1.53~, 1..536 , L1í37, 1.530, 1.540, 1.54.1, 1.542, 1.~lt3, 1.545,
1.546 , 1.M8, 1.549, L 5lB, 1.554, 1.55:i, 1.1i56, 1.557, 1.558.
- Titulo li (16 emendas), IB. 1. 559, i.:i60 , 1. 562, 1.563·
1. 564, 1. 565, i. 568, 1:i69, i.l.i70, 1. 571' 'i.li73, 1. 574,
1.571i, 1.576, 1. ii77 , c 1.1i78. -Titulo III, (103 emendas',
ns. 1.G79, 1.583, 1.584, 1. 585, 1.1i86, 1.587, 1.588, i.G89,
1 590, l. ti91 , -1.592, 1.~93 , 1.595, Ll.i96, L 1J97, 1.600, 1.602,
1.60·~ , 1.606, 1.607, '1 .608, i . 600, i .610, 1.6H, 1.612, i . 613,
1.6H, 1.61:j , 1.616, 1.617, 1.618, 1.6:1.0, 1.620, 1.623, 1.ü2t~ ,
i.62:i, 1.626, 1.627, 1.629, :I.G::JI, :l.632, 1.63:3, 1. 634, 1.635,
i. 63G , 1.637, 1.638, 1.63'J, 1 . 640, L6H, 1. 642, 1.6!3, 1.644,
1.64-5, :1..646, 1.647, 1.648, 1.640, 1.6.)0, 1.6:j1, 1.6:j2, 1.G:J3,
L65±, 1.6:i5, 1.6:.i6, 1.G57, 1.6:j8, 1.650, 1.660, 1.G61, 1.662,
1.663, 1.66'~. 1.665, 1.666, 1.667, 1. 669, 1.670, 1.673, 1.679,
1.6 8!~ , 1.6 ' 4 A, 1.68b, L6 6, 1.689, 1.691, 1.693, -1.694, f.ô95,
i. 696, L 697, 1. 698, 1 . 699, 1. 700, 1 701, I . 702, 1 703, 1. 70!!
e 1. 706. - I ttulo IV. (24 emendas), ns. 1. 707, L 708, 1 709,
1.7i1, 1.71 2, 1.713, 1.7:1.5, 1. 716, 1.717, -1.71 8, '1.7'19, 1.720,
1. 721, 1. 722, 1.725, L727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732,
1. 73:1 1. 734 c 1. 736." Annunciada a votação da emenda
n. 1.533, ora pela ordem, o St·. Barbosa Lima, ficando adiada
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a votação por falta de numero. -Em 19 são approva rlas as
emendas 1.533, de 1.535 a 1.543, Uí45 e 1.546, U:í48 e Uí49, de
1.553 a 1 556; Ol'-a, o Sr. Maximiano de Figueiredo.- Approvaclos as de n~. 1. 557 a 1. 560, de L 562 a 1. 565, de 1.568 a 1. 57i,
ele 1. 573 a 1. 579, de 1. 583 a 1. 593, de 1. 595 a 1. 597, 1. 600,
1. 602, 1 604, 1. 606 a 1. 621 ,de 1. 623 a 1 . 627. - Annunciada a
votação da 1. 629 o Sr. Maxim1a no ele Figueiredo requer e obtem
adiamento da votação . Ora ainda o Sr. Nicano r do Nascimento. Approvadas as emendas de ns. 1 . 631 a 1.638.- Annunciada
a votação da de n. 1.639, oram os Srs. Max imi ano de Figueiredo
e Mello Franco.- Em seguida é approvada a emenda (1.639 ).
- Approvadas as emendas 1.640 e 1.641.- Annunciac'ia avotação da emenda 1. 64·2, oram os Srs. Maximiano de Figueiredo
e Nicanor do Nascimento; em seguida é approvada a emenda
n. 1.642. Approvadas as emendas 1.643 a 1.658 . - Annunciada a votação da emenda 1. 659, oram os Srs. Josino de
Araujo, llfaximiano de Figueiredo, Manoel Villaboim e Nicauor do
Na~cunento; em seg uida é approvada a emenda n. 1.659.- Approvctdas as emendas ne ns. 1.660 a 1.667, 1.669, 1.670,
1.673, 1.684,1.684 A, 1.685, 1.686, 1.689, 1 .691, 1.692, de 1.694
a 1 . 709, de 1. 711 a 1. 713, de 1. 715 a 1. 722, de 1. 725 e 1. 727.
- Annunciada a votação da do n. 1. 729, ora o Sr. Mello Franco ;
em segu 1da é approvada a emenda (1. 729).- Approvadas as
de ns. 1. 730 a 1. 734. - Annunciada a votação da de n. 1. 736,
ora o Sr. Cunha Machado; em seguida é approvada a emenda.
Os Srs Cunha J\Jachado e Mello Franco enviam á Mesa o seguinte
requerimento, que é approvado : ~<Req uet·emos preferencia para
a votação das seguintes emendas ao livro 4°, modificativas, em
numero de 29, com parecer favoravel ; titulo 1° (sete emendas) :
ns. 1. 530, 1. 534, 1. 538, 1. 547, 1. 550, 1. 551 e 1. 552 ; titulo 2°
(quatro emendas): ns. 1.561, 1.566, 1.õ67 e 1.572; titulo 3°
(14 emendas): ns. 1.&8-1 , 1.582, 1.594, 1.598, 2.599, 1.601,
i . 603, 1.605, 1.622, 1.628, 1.630, 1.668, 1.671 e 1.li74 (i• parte);
titulo 4° (quatro emendas) : ns. 1. 710, 1. 724, 1. 726 e L 735 :"
São approvadas as emendas de ns. 1.530, 1.534 e 1.538 .
Annunciada 'l. votação da emenda n. 1.547, oram os Srs. Josino
de Araujo, l\Iaxiroiano de rigueieeclo e Nicanor do Nasciment• ; em
seguida é approvacla a eme11da ("1.547). Approvada a emenda
1 . 550. Annunciada a votação ela emenda 1. 55 1, o Sr. l\1aximianu Figueiredo requer e obtem o adiamento ela votação.
Approvadas as de ns. i. 552, i. 561, 1. 566, i. 567, 1. 572, i. 581,
1.582, 1.!)94, 1.598, 1 . 59\l, 1.601, 1.600 e 1.605. Annunciacla
a votação da emenda 1.622, o Sr. l\Iaximiano de Figueiredo
requer e obtem :Jdiamonto da votação. Approvaclas as emendas
1. 628, i. 630, i. 668 e 1 671. An11 unciada a votação ela emenda
1 . 674, oram o Sr . Mello Franco, ~Iaximiano ele F1gu eiredo e
Prudente ele Moraes, ficando adiada a votação por falta de numero. Em 20, annunciacla a \'Otaçã.o da emenda n , i. 674, ora o
:::ir. Mello Franco; em seguida é approvada a i" parte da emenda
(i. 674). São approvaclas as emendas ele ns . i. 710, 1. 724, 1. 726 e
L 735. Ora pela ordem, o Sr. Cunha Machacfo que envia á Mesa
o seguinte requerimento, que é approvado: «Requeremos preferoncia para a votação da emenda n. 1. 675, que instiwe a liberdade de te>ta r, com pm·ecer contra1"io. O Sr. Gumercindo
Ribas requer e obtem votação nomin"J para a emenda (1.675).
Oram pe la ordem us Srs. Nicanor do Nascimento, Prisco Paraíso
e l\Iaximiano dt: Figueiredo. Em seguida, feita a chamada
respondem - sim - approvanclo a referida emenda n. i. 67 5, os
Srs. Justiniano Serpa, Ilo,annah de Oliveira, Cuuha Machado,
Luiz Domingues, Felix Pacheco, Joaquim Pires, Moreira da Rocha,
F.t:ederico Borges, Alberto Maranhão, Cunha Lima, Stroões Ba~-
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bosa, Caldas Filho, Gervasio Fioravante, Pedro Lago, Palma,
Leão Velloso, Elpidio de l\lesquita, Flavio da Silveira, Nicanor do
Nascimento, Barbosa Lima, Florianno de Britto, Vicente Piragibe,
Pedro 1\Ioacyr, Almeida Fagundes, Arthur Bernardes, Josino de
Araujo, Fausto Ferraz, Mello Franco, Carlos Peixoto Filho, Ferreira Braga, Prudente de Moraes, . Palmeira Ripper, Manoel
Villaboim, Hermenegtldo de Moraes, Costa Marques, João Pernetta, Lebo n Regis, Alvaro Baptista, Vespucio de Abreu, João
Simplicio, Gumercindo Ribas, Nabuco de Gonvêa, Domingos Mascarenhas, João Benicio e Simões Lopes (4õ) E respondem não - os Srs. Monteiro de Souza, Antonio Nogueira, AgapHo
Pereira, Ephigenio Salles, Theotonio de Brito, Bento de .Miranda,
Luiz Carvalho. Agripino de Azevedo, Elias l\Iartins, Thomaz Rodrigues, José Lino, Osorio de Paiva, Ildefonso Albano, Juvenal
Lamartin e, Camillo de HoJ!anda, 1\faximiano de Figueiredo,
Balthazar· Pereira, Costa Ribeiro, Netto Campello, Augusto
do Amara l, Aristarcho Lopes, Gonçalves .1\Iaia, Erasmo de Macedo,
Costa Rego, Alfredo de Maya, José Paulino, Euzebio Andrade,
Mario 1-Iei·mes, Prisco Puaiso, Augusto ele l"rettas, José Maria,
Hoclrigues Lima, Eugenio Tourinho, Torquato l\IoreirJ., Pedro dos
Heis, Thomaz Delphino, So uza c Silva, Maceio Soares, Verissimo
de Mello, Ramiro Braga, Raul Veiga, Faria Sonto, Joaquim de
Salles, Sebastião Mascarenhas, Augusto de Lima, José Alves,
Antonio Carlos, José Bonifacio, Antonio .1\Iartins, Gomes Lima,
Antero Bote lho, Lamounier Godofredo, Christiano Brazil, Moreira Brandão, Waldomiro ele 1\Iagalhães, Alaor Prata, Francisco
Paoli elo, Jayme Gomes, l\la'hoel Fulgencio, Cardoso de Almeida,
Cincinato Braga, Cesar Vergueiro, Alberto Sarmento , BL1cno ele
Andrada, Jos6 Lobo, João de Faria, RPdrigues Alves Filho, Ayres
da Silva, Annibal Toledo, .1\Iavigniet·, Alberto de Abreu, Celso
Bayma, Henrique Valga, Eugenio l\Iüllcr, Marçal Escobar e
Rafael Cabeda (7fl). A emenda do Senado n. 1.675 foi rejeitada
por 76 votos contra 45. O Sl'. Josino de Araujo faz a seguinte
declaração de voto: «Declaro te e votado a favor ela emenda
Sl1bstitutiva dei Senado n. 1.675. que institue a liberdade de
tpstar, porque, reputando improcedentes as objecções levantadas
contra esse instituto pelos seus adversarios, reconheço que,
além de outras, traz elle grandes e indiscutiveis vantagens de
ordem social, moral, juridica e economtca : 1°, de ordem social :
a) porque prcstigia e fortifica a autoridade paterna e solidifica
;J.Ssim a instituiçrw da família, cellula mater da sociedade civil ;
b) porque facilita a apreciação de car·actee social da rtqueza,
pcrmittindo aos homens ele fortuna destinai-a, sem prejuízo dos
deveres para com a familia, a fins que não sejam ele puro egoísmo,
repartindo-a, como fazem os mi!Jionarios dos paizes anglo-saxonicos, por fundações e creações philantropicas, de assistoncia
social e moral, como sej am hospitaes, bibliothecas, museus, observatorios,igl'ejas, uoivel'sidades, etc.; 2°, de ,.rclem moral: a) porque
retira á herança o caracter que tem, no regimen das legitim as,
de uma obri,ração jnriclica que os cl<"Scendentes ou ascendentes
podem reclamar como divida, judicialmente exigivel, quando
devia cons tituir um simples dever moral, cujo cum primento elles
deviam fazer por merecer; b) porque, a ugmentando, cumo ficou
dito, o pr·estigiio da autoridade elo chel'e le família, crêa para
este freios ·novos qu e o habilitam a corrigi r as más tcndencias ou
os vicios dos filhos, facilitanclo, a~sim, o cnltivo ela virtude na
macidade ·- a lém de dar á família uma base mats solid a ele sentimento moral, funda11do-a excl usivamente no amo!', pois a incerteza da legitim a afugentará os que a ceeam mirando, wsgamente, o direito successorio dos nubeutes; 3°, de ordem jurídica:
a) porque constitue um desenvolvimento logico dos }Jrincipios da
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liberdade e da propriedade , que se não podem razoavelmente
r estringir á metade ou a um ter ço nas disposições ele ultima vontad e qua ndo ao titular ela propriedade se faculta, em vida, o uso
e ab nso desse dil'eito; b) porque favor ece a igualdade entre os
he rdeiros, na distr·ibuição dos bens, n rw a igualdade c,éga e arit hmet ica da lei, ma s a igualdade intelligente e equitativa do testador, pae ou filho, perm it tindo-lhc regular a sua successão segundo as aptidões, t end encias, inclinações e mel'itos dos herdeiros
e nivelar os recursos de am paro que lhes eleve; 4°, ele ordem
economica : a) porque evita o fraccionamento forçado ela propried ade, grande ou pequena, permittindo a sua con servação integra l, indi; pensa vel, muiLas vezes, para garantir o surto de sua
exploração nas lutas ela concurrencia, dado especialmente o estado actual elo progresso industrial, agrícola e commercial;
b) pol'que, ao contrario da hera nça forçada cuj a perspectiva
diminue, quando não ex tingue o ardor do trabalho, desperta
nos jovens essa virtude, que a in certeza da legitima co nserva ,
const.ituindo, desta arte, um solido estimulo para o desenvolvimento da sua e nergia pessoal, a convicção de que só podel'ãO
tl'iumphar pelo seu proprio esforço, despertando-lhes o espírito
de iniciativa que viriliza os povos e que é, seguramente, sinão o
maior, um elos pl'incipaes segl'eclos ele todo o pl'ogresso humano
nos temp::>s contemporaneos. Além dessas razões de ordem ge r·al,
voto a favor do im:ti tuto ela libel'd ade ele testar por entender,
maio, que a volta ao regim en da partilha, absolutamente forçada
viria r 0presentar um recuo em nossa evolução jur·iclica, dando
nós no mundo civ'ilizaclo a impressão de um injustificavel r e gresso nas lctlrasjurid1 cas, pois pela ultima reforma do d ireito
successorio (o decr eto n. 1.839 , de 1907), não havia mais legitima, pócle -se ailirma r, uma vez que os testadores, além da
metade d•sponivel, podiam clausular a ou tra metade, rese!'Vacla
aos herdeiros, co m resteicções c encargos incompatíveis com a
plena propt·icdade a ttribui Ja, no eigor do direito, ás verdadeiras
legitim as . Di1·- ~e -lla no c;trangell'o, si i>so acontecet·, ou que
votamos insensa ta mente a ultima reforma do nosso drl'eito successorio ou que a substituímos agora , com igual irreflexão, mal
se iniciava a sua ap plicação ou a inda , o que será peior, que tão
pern icio>os foram os seus efeitos que tiv e mos ele derogal-a, o que
só poderá sel' explicado peta perversão dos sentimentos de
fam ilia elos beazilOl l'OS e sua incapacidade para o exer·cicio de
liberdades, ainda que reduz idas. Taes são as pl'incipaes razões
do meu voto favo!'avel á emenda . » Os Srs . Cunha i\Iachaclo e
lllello Fra nco enviam á !lles1. o seguinte requedmento que 6
approvado : «Requeremos preft:' rencia para a v0tação das segui ntes emend,ts, cuj as ma terias são dependentes da ele n. 1.675
(liberdade ele testae), que acaba de ser rejeitada ; n. 1.532,
com parecer contral'io; n. 1. 674, 2" parte, idem ; n. :1. . 676,
idem ; n. 1.677, idem; n. 1..G78, idem ; n. 1. 679 , idem ;
n. 1. 681, idem ; n . 1. 682, idem ; n. 1. 683, idem ; n. L 688,
idem ; n. 1. G00 , ide m ; n . 1. 602, idem ; n. 70:i, idem ; e mai;
as da votação adiada : n. 1.128, ide m ; n. 1. 439, ultimo
período do ~ 1° com parecer ravoravc l ; no 1. 5:S 1, idem; n. 1.629,
idem. » Em seguida é a pprovada a parte ela emenda elo Senado
n. 439, referente ao ultimo periudo do § 1o. Approvadas as
emenda~ cl3 ns . 1.551 o 1.629. 03 'Ses. Cunha l\Iachado e i\Ietlo
Fra nco c·1viam á i\Iesa o seguinte requerime11to, que é approvaclo :
«Requeremos que as res ta ntes emend as ao proj ecto do Cocligo Civil
óejam votddas na seg uinte or·clem: n. 1. 53 1, com par·ecer contrario;
11. L5H, idem; n. L 580, idem; n. L680, idem; n. 277 , n. 2,
adiada , co m parecer· J'avoravel ; n. 1. 687, com pat·ece t· contrario,
JL. 277, n. 3, ad iada , idem; n. 1. 622, adiada, com parecer
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favoravel; n. 1. 714, com parecer contral'io; n. 1 . 723,
idem.» l'.mseguida é approvada, depois de OI'ar o Sr. Maximiano Li e Figueiredo, a emenda
n. 1 . 680, até a expressrw
« qua!quet· especie », approvada a seguinte parte da
emenda do Senado : n. 277
I! ... e os subrogados em seu
Jogar. VI. .. elos a c tos illicitos.
(Arts. 1.520 a 1.534:. VII ...
de despezas com os seus
aprestos, ou reverterem em
proveito commum. VIII ...
eom a clausula de incommunic:abiliclacle . (Art. 319. X ...
sem outorga da mulher.
(Al'ts. 182, § 8°, n. 1, b, e
2!d, n. lli). «As emendas
1 ejeitadas sií.o enviadas ao
SE:nado». Os St·s. 1\fello Franco
e Carlos Peixeto enviam {L
fllesa a seguinte declaração
ele voto. Declaraçií.o de voto
- «Declaramos ter votado
contl'a a emenda adelitiva ao
art. 1 805, pt r achar incon
veniente que fiquem em poder
elo inventariante os bens re
tidos para pagamento do ele
bito, durante o tempo ela
ac<;flO de cobrança, tempo
eS>e que se póde estender
indefinidamente, graças aos
recursos da cl1icana, tão
facilmente
adaptaveis
ao
nosso processo actual. Além
ele outros defeitos, o additivo
é, a nosso ver, inconstitu
cional, porque dispõe sobre
materia puramente proces
sual. Em 22 os Srs. Estacio
Coimb1·a e Gustavo Barroso
enviam a seguinte cleclaraçrw
ele voto. - Declaração ele
voto- «Decla.ramos que, si es
tivessemos p1·esentes á. sessão
ele hontem, votaríamos a.
favor ela emenda ao projecto
do Codigo C1 vil, que con
sagra v a <t libeeelade ele testar
- As emendas Tefeitaclas são
as seguintes : 837 ; 864: '
parte relativa ao «§ 1°» d<t
ele n. 870 : a pl'imeira parte
da de n. 901, elesele as pa
lavras «sendo indivisível a 6
sua quota» e a terceil'a pal'te
desde o «devedor até o fim»
quanto ao art. 928 elo projecto
1()
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a pl'imeira parte da de n. 025
desde «da especie até obriga
cão · 04~ · 047 · 004 · 96ti ·
067 '; só~ ente b n. 'm d~
de n. 970 ; 971 ; 085 ; 989 ·
008; 1.1)04; 1.016; -1.038 ·
1. 04.3 ; a segunda par te da
de n. L 0~·8, relat iva ao
((~ f 0 Jl; i.0[i2; 1.057; i.066'
f. 067 ; 1. 068 ; 1.072 ; 1.1 28
1.133 ; 1.143 ; os§§ 1° e 4
da ele n. 1.248 ; 1. 2~ 1
1. 284 ; 1. 285 ; 1. 314 ; 1. 380
1. 400; 1. 43 1; 1.531; Ui32
1. ti44; 1 . ti 80 ; 1. 622 ; 1 . 672 ·
a segunda parte ela ele
li.
1. 674; 1. 675 ; 1. 676 ;
1.677 ; 1.678; 1.670 , a
parte final ela el e n. 1. 680
desde as pala H as «sendo igual
mente a L6 o fim , ; 1. 68 1
1. 682; 1. 683 ; 1.687; 1. 688
1.600; 1.002; 1. 705; L714
o 1 . 723 . C.m. 22 de agosto
o Senad o commuuica quo
elas suas emend as r ej eitadas
pela Camara, manteve po1
dois t erços, as seguintes : 12
71, 121, 18\J A, 229, 271,
270, 321, ~67, 375, 401, 414
421, 901, 067, 1.016, 1.1 33
1. 251, 1.1•31, 1. !)80 , 1. 622,
1.680, ·1.087 e a ult1m a parte
ela emend a n. 1. 04·3 (b
C) mmissão Especial do Cocligo
Civil). Em 13 ele outubro vae
a impl'imit· o parecer geral
tla Commissao Especial so b
as emenda s mantidas pelo
Senado,sobon. 108,de 101!i
101 3 :13 agt .

101 3 2 1

»

1013 2i:i dez .

38 A H.eclac(;ilo final elo projecto Em 16 do ll ovembro o Senado
11. 38, deste auno, que con- envia {t Saucçilo .
cede a Sebastião Lu iz Tei- Sancci o na,do pelo de
xei1·a seis mezes do licença, CI'eto n. 3. 025, d e 17 de
eom dous terços da cliaria a novembt•o de 1915. (Publicacto
que ti ver direito.
a 19. )
126 A

Recbcçilo final do pl'ojeetu E1n 20 de no vembro o Senado
11. 126, deste ann o, qtte a uto- e nvia it sancçilo.
r iza a abl'ir, pelo :\lin istel'io Sanccionado por de
da Fazenda, um cr edito ex- ct·eto n. 3.027, de 1 de ele
traordinario na importan ciêt xc mbro de 191!i . (i'ublic(ttlo
de '103:161i$441.i , para occor- a 4.)
r or ao paga mento, em vit·tu·
de ele sentença ju diciaria, ~~
Companhia Luz Stearica.

190 Declam serem ele excl usiva EnL 2S de seLembro 6 c ncet·
co mpetencia elo Governo Fc- rada em 1•' discussão.- Em 28
dera! os se rviços de r ad io- é app rovaclo . - Elll 29 6 cn

-
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tclcgeo plli a c de radiotciephonla no te Ti to rio c nas
ag uas tct'!'itori acs brazi lei r as; o cl{~ outras t>rov iclencias. (V ide andamento elo
projccto n. 2f[4, de 101 5. )

ccr·t·acla a 2• cliscussfw, de poi s
de lidos um requerime nto elo
St•. Eval'isLo elo Amar al , pedi ndo a volta do proj ecto ú.
Commissão de Constitu içrw e
Justi ça, c du as emendas . Em
4 ele·out.uhro , é appl'Ov ado o
r cq ncrim cnLo elo !:lt•. E var isto
do Amar rtl , depois ele orarem
os Srs . Augusto ele Lima e
Antonio Holl emb.: rg . O pt·oje
cto volta ú. Com mi ssão da Con
stiLuiçfLO c J usLif;<t, com a.s
em endas <tpt·cscntadas. - Em
29 de novombeo va.c a imp ri·
mir o par ece r· dcc Commissão
el e Consti tulçiLo e Justiça , sob
o n. 2Vt·, de 1015 .

Auto riza a ab ri t' pelo Mini s- E
te ri a da Fazenda um credito
especial na lmportan cia ele
40:000S , pa 1a occorrct· ~~
rcsLitn ição, em virtude do
dcceoto 11. 2 . 7üG , de 15 de
jMJcir o deste antl o, <l Arrton io Barbosa dos Sa ntos .
(Vid e a ndam ento do proj•'Cto
11. ·lGG, de 191ii. )

u1 22 de agosto ú devolvido
pelo Senado, com a emcnclcc.
(i\.' Commi ssão ele Fi n an ç; ~s . )
- Em Gel e outub ro m e " im
primir o pat·eccr· de Co m
missfw de Fin<tnças so b o
u. 166, elo '1 915 .

·101f[ 3 j tllho 16 B A nLOL'iza. a l'OII<:Cssilo de um E n'L 0 de .ia t>Cit·o V<LC a im
ann o do lice w:a. a \\'almot• pr im ir a reelac\CLO fi n<d sob o
A!'gcmiro Hi bci t•o Branco, n. 2, ele 101i>.
tclegl'apllisla ele 'k" classe da
l1 eparLir;ão Gm·a. l dos Tclcgeaphos ; com parecer el a
Commissão de Finan ças, ravoravcl á emenda elo Senado . (Vide a ncl amcnl o do
projecLo n. 2, de '1 0 1 ~.)
1011- i O julho 20 A Mand a considenu como c1·imcs E1u 1 de setembro ú cncun acl a
militares c punid os co m as a cl ls c nss ~LO uui ca do par ecee
lei s e reg1ila men tos milltat·es dét Co;n missfio de Constittli1;ão
os qne, tendo tal natur eza , e J ustir;a sobre <ts emeuclas
pelo facto c pela qualidade em 3" clbcussrw.- Em 28 o
das pessoas, l'orom prat i c <~ clos Sr. Joaqu im Ozot·io r cq tret·
pot· soldad os ou oll iciaes elos prel'orenci a pa m o suhsti
cor pos mil ilarizaclos ela Po- tuti vo do Sr. i\Icll n Ft·auco
li c ia , eLe. ; r·om parecer da t endo sielo adiada a votar;ão,
Comm issrw de Consti tuição c por falt<t el e numero, depois
Justiça , conLeario às emendas de omrem os St·s . Ped ro
em 3" di CLJssão; sub -emend a Moacyr e i\Icllo Fra nco. - Em
ela mesma Commissão , roto e 29, o Sr . Joaqu im Ozot·io
substitu tir o <lo Sr . i'.'lello . req uc r prcferen cia P<Lra o
Feanco c voto do Sr . Pires substituti vo do St·. 1\icl!o
de Carvalho. (Vide proj ecto Franco , sendo ad iari a a vo
n. 99, ele '1 913 e 189, ele 1\:l1 5.) 1ação, por falta ele nnmero .
·
Em 4 ele out ubro o Sr . Jo ;t
qnim Ozot·io t·equer a t•etirad<L
elo ~e u requerimento, depois
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ele terem orado os Srs. Josino
de Araujo e Pedt·o Moacyr,
posto a votos o requerimento
verifica-se n ão havei' numero,
sendo adiada a votação . Em 5, o Sr. Mello Franco
rcquel' pl'eferencia para o
seu substitutivg, com a - primeira parte da emenda do
Sr. l\Iarçal Escobar, substituída do at·t. 1o, depois de
fa llarem os Srs . .Mello Franco e
Mario Hermes. Posto a votos
verifica-se nrw haver numero,
sendo adiada a votação. Em 6, é adiada ainda a vc~
tação, por falta de numero.
- Em 8, o Sr. Joaquim
Ozorio requer e obtem prcfel'encia pua o substitutivo
elo Sr. Mello Franco. E' em
seguida approvado o referido
substitutilro ficando prejudicados o su bstitu ti vo do ::ir. J oaquim Ozorio e emenda do
St·. l\Iarçal Escobu, apreseHtaclos ao proj ecto.- Em 23
vae a imprimir a redacção
final sob o n. 189, de 1015.

1914 17 julho

36

Regula a hora de trabalho das Em 1 i de clezembt·o é ençerScct·etarias ele Estado c de- r a do em 3" discussão.- Em
mais repartições J'ecteracs, e 15 é approvado, bem como a
dá outras providencias; com redacção final, sob o n. 278,
dec la ração de voto do de 191~.
Sr. Felix Pacheco. (Vide andamento do projecto n. 278,
de 1915.)

1914 22 agt.

81

J\Iancla extinguir o l\Iinisterio Eu1. -1 i ele agosto vão a imda Agricultura., Industria e primit· os parccet·es das Com
Commcrcio. (Vide anda- missões de Agricultura e Inmenta elo projccto n. 89, ele dustria e ele Finanças sob o
1915. )
n. 89, de 1915.

1914 28

83

Manda gat·antit' a os scrvcn- En1 16 de setembro é lido e
tuarios de justiça do Districto vae a imprimir o parecet·
Federal, nos t ermos do § 24 contrat•iu da Cornmissão ele
do art. 72, da Constitu ição, Justiça, sob o n. 137, de 1915.
não só o livre exercicio de
qualquer profissão liberal,
c1c., como tambern o desempenho de qualquer Commissão elo Poder Executivo;
e dá outras providencias.
(Vide andamento elo projecto
n. 137, de 1910.)

88

Dispõe sobre a reforma volun- En1 21 de maio vac a im
ta ria dos officiaes do Exet·- primir a redacção pam 3G dis
cito 1 da Armada, daBrigada cussão sob o n. 6, de 191!5.

))

1914 1 set.
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- - ~---------- -----------Policial e Corpo de Bombeiros, e dá outras providencias ; com restt·icção do
Sr . Carlos Peixoto e ra zões
de voto elo Sr . Souza e Si! va.
(Vitle a ndamento do projecto
n. 6, de 191 5.)

1914 14- sct .

i9H 25 sct.

1914 25

))

19 1.4 2 ont.

1914 9

))

93

c

Redacção final do rrojecto Em ltí ele ju lho vae a imprimit·
n. 03 B, deste an no, deter- o parecer da respectiva Com
minando que seja concedido missrw, contral'io ao veto, sob
o ce etificado de engenheiro o n. 84, ele 1915.
militar aos alnmnos que concl uirem o curso de engenharia militar pelo regulamento
de 30 de abril de 19-13, etc .,
c seja conferido tambem o
certificado de engenheiro topographo aos militares que
tiverem o curso geral da~
tres armas pelo regu lam ento
ele 1898. (Vide andamento
do parecer n. 84, de 1915.)

95 Redacção final do projeclo E1n ·1 9 de agosto o Senado
n. 91í, deste anno, que au- envia á sancção.
toriza a conceder um anno Sanccionade por decreto
de licença, com metade do n. 2. 981, de 25 de agosto.
ordenado, ao 3° esceipturario (Publicado em 28 . )
do Thesouro Nacional, Mario
Gonçalves .
113 B Redacção final do projecto Em 1 de julho é rejeitada
n. 113 A, de 1914, que pelo Senado.
manda extinguir o Jogar de
2° ten ente picador dos corpos
montados de que trata o
art. 120 da lei n. 1. 860, de
4 de janeiro ele 1908.
129 A Redac<;ão final elo projecto Em 16 de outubro o Senado
n . 129, deste anno, que au- envia á sancção.
toriza a abrir, pelo i\'Iinis- Sanccionado por decreto
ter io da Guerra, o credito n. 3. 011, de 25 de outubro
especial de 6:000$ para pa- de 191lí. (Publicado a 27.)
gamento de vencimentos a
Agrippiniano Barros, professor do extincto Arsenal de
Gue rra da Bahia.
143 Determ ina que os membrosjulgadores do Tribunal de Contas te nham tratamento de
m in istros e que as tres
actuaes sub-directorias elo
mesmo tribun al passem a
constituir tres secções, que
ficam a cargo dos actuaes
sub-directores, que terão a
denominação de chefes de
secção ; com parecer da Com-

f 8 de dezembro vac a
imprimir o parecer da Com
m issrw ele Constitu ição c .Jus
t içn. contrario ás emendas em
3" discussão, sob o n. 287,
de 1915.

E111
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--------------1-----------------------l------------------------missão ele Constituição c Jnstiça co ntra rio ás e menda,;
em 3' discu ssão. (I'Jc\c anda me nto do projecto 287, de
1015. )

:! () H 19

Olll.

191422

))

11 cdacção ftnal do projecto E n :t 13 de se tembro é enccrn. 147, de 1914, a ntori za nd o rada a discussfw, :1pprovada,
a abri1·, pelo Ministerio d a e e llviacl a ao Senado.-Em
Viação e Übt'as Publicas, o 25 ele nove mbro o Senado
c red ito extraord inario de envia i sancção.
2:1 : OOOS, para occorrer ao Sanccionado por decreto
pagamento das s ubvenções n. 3.039, de 1 de dezembro
pelas viagens realizadas pela de 1g15. (Publicado a 4- .)
Empreza de Navegação H.ioS. Paulo entJ·e o Rio de Janeiro e Ig uape durante o
2" semes tre do a nu o el e 101 3.

15 1 B Redacção final do projecto Em 4 de agosto o Senad o
n. 151 B, de 1914, que fa- e nvi a i sancção .
,
culta o proseguimento dos San cc ionado por decreto
cu rsos de artilharia e engen. 2 . 978, de 11 de agosto <l e
nharia aos a lumn os que os HJ I~. (P ubLicado a 14.)
es tudam, mesmo j [c sendo
1os tenentes .

i 9!4 30 set.

158 Autoriza o Govem o a conceder Em 3 ele jnlho é encerrada a
seis mezes ele lice nça, com discussão unica e adiad a a
metade do ordenado, a Dona votação. -- Em 6 6 a pprovado.
Lybia de Mello e Souza Gui- --Em 9 vae a imprimir a remarães, agente do Correio dacção ftml sob o n. lt7, de
ela agencia. do Meyet·; com 19t 5.
parecer favol'avel ela Commissão de Finanças. (Vid e
a ndamen to do pt•ojer·to n . 47,
de 1915. )

i9H. ::lnov .

159 Em enda. elo Senado ao pro- Ent 5 ele agosto é e ncerrada a
j ec to n. 32 A, de 1913, da discussão uni ca e ad iada a
Camara (los Depu tados, que votaçrw.-- Em 9 6 app rovaelo.
a utoriz a a co nsider ar como --Em H vae a impl'imiJ' a
passado em goso de lice nça, redacção fin a l sob o n. 87,
com o ordenado, por João · de 1!H 5.
Pedro l\Iaximo Cordeiro. 4°
escripturario da Estrada' de
Feno Ce ntr al do Brazil, o
tempo deconido ele 12 de
março de 1913 a. H ele setembro elo mesmo anno ;
com pareceres das Commissões de Podel'es c de [cinanças, favoraveis á emenda . (Vide a ndam ento elos
projectos ns . 159 , ue 19'14,
32 A,cle 10'15, e 87,cle 1015.)

Hli4 17

177 Emendas do Senado ao pro- Ent 29 de maio entra em dis-

»

j ec to n. 312, de 19·10, da
Camara elos De putados, que
providencia sobre a utili za-

cnssão uni ca . Üt'a o Sr. Ang nsto elo Am a J'a l que e nvi a á
Mesa o seg nintc r equ eri-
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çrLO e moiJilizaçrw da (: uarda

i'iacional; com parecer da
Comm issã.o de Constituição
e Ju stiça, J'avoravcl [1s emendas elo Senado. (V ide projacto n. 3·12, de HJJO.)

19H HJ

llOV.

19

,

,

1 \J 14

,

2'~

missão de Finanças.- Em 1 O
de dezembro va.e a imprimir o
pai'ecer, sob n. 272, de 19!tí.

180 A Hedacção final do projecto Ean 31 de agosto o Senado
n. 180, deste anuo, que au- envia á sancção .
toriza a abrir, pel o illinis- Sanccionado por clect•eto

terio ela Fazenda, o cred ito
ext1·aordinal'io do ti:OOO~,
par;t pagar a Haymunclo
Augusto i\1aranhão.

1914 ':H

monto, rtue 6\ido, approvaclo
e posto em discussão com as
emendas: R equeiro que as
emendas do Senado ao projecto n. 3·12, de ·f!JfO, se}am remettidas á Commissão de Ma?·inha e Guerra, sem pre}uizo
cta (lzscu ssr"ío. Oram ainda os
Srs. Pires ele Carvalho e Vcspucio de Abreu. Em seguida
é encerrada a discussão e approvado o requerimento. As
emendas do Senado vão á
Commissão de Marinha e
Gnerra.- Em 18 de dezembro
o Sr . Augusto do Amaral re·
quer o adiamento da discmsão das emendas por quatro dias. O r eq uerim ento ficon
prejudicado por se achat'
ainda ua Commissão ·O projecto para estudo.
Pende ele parecer.

·178 Autoriza a abrir, pelo Minis- Ein · 21 ele outubro o Senado
terio da Agricult ura, o cre- devolve com emenda. A' Co m-

dito especial do 4 :483S\J56,
para paga mento ela differença de gratificaçiw ao
Dr. John C. \Villis e a AJbe!·to Lofgren. (Vide andamento do projecto n. 272,
de 1915. )

Hl!!~
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n. 2.988, ele 2 ele setembro
de 191 5. (Pu blicado a 1-J. )

:187 ,\utoriza a abertura, pelo llli- E n1 20 de setembro o Senado

nisterio ela Fazenda , do cre- envia ;'t sancção.
dito extraurclinario ele róis Sance ionado pot' clecl'eto
1:527S004, paea pagamento
n. 2.901, de 22 ele setembro
a Joaquim Augusto Frei t·e , de 19J!i. (Vnúlicaclo a 30.)
1° escri ptlll'ario ela AHanclega elo Rio ele Jan eiro .

188 A Manda consicleeat'

funcciona- Ein 10 de dezembro v~w a
rios publicos os guardas da imprimir os pareceres com as
Repaelição ele Aguas c Obras emeiJClas das Com missões ele
Publicas que contal'em mais Con stitniçrw c Justiça c Fielo 20 annos ele ser viço; com nan ças, sob o n. 2 ~0, de 191tJ .
parecei' c emenda da Commissào ele Finanças e pal'ecet· e emenda da Comm issão
do Constitui<;ão c Justiça.
(Vide andamento elo projecto
n. 270, ele 1915.)
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Rr gul a o provimento d os offL- Em 31 de maio 6 e ncerrada
rios ele jns t" iça el o Di str icto a 2" d iscussão, depois de lida s
Fede ral . (\'ide a nd a mento duas e menda s . Em seguida
do proj ect o n . 18, do 1 0 1~. ) é a pprovaelo o proj ecto e a
eme nda do Se. i\Ie ll o F ranco .
O Sr. Pires ele Carvalho req uer c obtem a r etirada de
s ua e mend a , depois elo orarem
os Sr s . Pe reira Braga , Just i
nian o Se rpa e O. Camará.
Em lt do junho vae a imprimir
a r cclacção para 3" discussão,
sob o n . 18, el e 1915.
198 A Torn a extc nsiya ao cat·go ele E~n. 14 do agosto é e ncerrada
g uar da -livros a disposiÇ[to a 1" disc ussão . - Em 1\l é
do aet. 42 do r eg ulam e nt o approvaclo. - Em 24 é encel'
d a Repa rtição ele Aguas e r-acl a n 2" disc ussfw c appro
Obr as Publicas, appro vaclo vacl o o subs titutivo d a Com
pelo dec reto n. 9 . 0 79 , de 3 mts>ão de Constitui ção c
de novembeo ele 1911 ; com Justi ça, fi ca ndo pt·ejudicaclo o
pa rece r e su bstitutivo el a proj ecto. - Em 28 vae a im
Commissão de Co nsti tuiçfLO e pt•imit' a r edacçfLO pa ra 3' clis
/'
Justiça . (\'i de an da me nto el o c ussi"LO do subs titutivo el a Com
proj cc to n.11 i.i , elo Hll G. )
missfw, sob o n. 11 5, ele 191 5 .
197

V
1

191 4 1

Hí~-

200 A Reclacçã.o final do pr oj ecto E
n. 200, de 1914, q nc conce·le
pre fcr c ncia aos jui7.es substi t utos nos co nc nrsos que
se l'ealizar em, pera nte o Supremo Tri bun al, par a o pree nchim e n to dos ca rgos de I
juiz seccional,
_V

m 30 de dezembro o Senado
devolve com e menda á Com
missão de Conslttui ção e Ju s
Ll\a .

./

202 A Rcdacção fin a l elo pr oj ecto E~n 15 de j uli10 v ao a imprimit
n. 202, ele 1914, que au toriza o pa r ecm· el a Conmu ssão ele
a ab rir, pelo i\Imistel'io el a Fin an ças, sob!'o a c mcuda elo
Viar;ã.o, o ct·cclito ele 07: 0008, Se nado , sob n. ~! i , ele 1 9 1 ~
snpplc me rrta e á co nsig nação
«Districto ra dio-tclcg r a plt ico
el o Amazo nasn, ela ve rba 3",
a r t . 64 ela le i orçn,m e ntari!t
vige nte . (Yiclc a nda men to
do proj ec to n. :i o, ele i 915. )
203

Concede ao Dr. José Bach, ou Ent. 28 ele m a io entra em 2
em preza qu e orga nizar , per- . di scuss;lo. Ora o Sr. Alfredo
missão para ex plor a r as m i- i\Iaya qu e envia á Mesa o
n as el e pctroleo, pelo mesmo seg uinte req ue rim e nto qn c é
descobertas 11 os E;:tados de lido, a poiado o posto em di <:;
Alago as e Sergipe c ex isten- c ussão com o projecto: ne
tes e m tcJ'l'as ela Uni ã.o, co m- queiTo que o projecto n . 203,
pt·chc ndidas entre 6° c 8° ele ele -IY -14, volte, sem prejui::o
long. orie ntal; co m 11m voto ela di scusslío, á Com missão ele
e m separado do St·. Florian o Co nstituição e Ju stiça de gta
de Brito, e pa r ece r fa voravel Cama ra, pa?'(t fallw· nova
da Com missão de Con stituição mente sobre a male?"ia, wna
e .Justiça c co ntra ri a da de . vtz que ·na occa siüo em que
Finan ças . (V1dc andam e nto aquella Commissão expediu o
elo pa r ecer n. 80, de 1915. ) pa1·ece?' fa vomvel ao referido

p?'ojecto, ainda não estava en
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vigo1' a lei n. 2.933, de 6 ele
janei1·o de 1915, havendo a
mesmn Commisscio clecla1·ado
que no pai: nüo havia lei ae
minemçüo. Em seguida é encerrada a discussão e appro
vaclo o requerimento elo- Sl'.
Alfredo Maya. O projecto volta
á CommissfLO ele Constituição
e Justiça.- Em G de julho
vae a imprimir o parecer da
respectiva Commissão, sob o
n. 80, de 1915.
1911: 14 dc7..

217 A Redacção final do pro,iecto En'l. 1!J ele julho vae a imprimir
n. 217, de 1914, que autoriza o parecer da Commissão clP.
a ::tbcrtura, pelo i\Iinisterio Finanças, sobre a emenda do
da Justiça c Negocios Intef:>cnado, sob o n. tíü, de 19ití.
riorcs, do credito de 80,5,
snpplemen ta r á verba 15\
elo art. 2° da lei orçamentaria
em vigor. (Reformados da
Brigada Policial ) (Vide an·
damento do projecto n. 55,
ele 1915.)

1911- 14

))

218ARedacção final do projectoED1ilídejulhovaeaimprimir
n. 218, ele 1\Ji4, que autoriza o pat·ecm· da Commissão ele
a abertura, pelo i\Iinisterio Finanças, s9bre a emenda elo
ela Guerra, do credito do Senado, sob o n. 54, de 191lí.
6:6358416, supplcmentar á
verba 3n, art. 20 ela lei orçamenLaria em v1gor (Supremo
Tribunal i\lilitar e auditores. )
(Vide andamento elo projecto
n. lí4·, de 19Fi.)

1914 1G

>>

221 A Redacção final do projecto En1 1 de jnlho é enviado {
n. 221, de 1914, que auto- sancçfw pelo Sen::t.do.
riza a concessã.o de um ::tnno Sanccionado por doere
delicença,semven cimcntos, cto n. 2.972, de 7 ele julho
ao D~. ·AnLonio Pedt·o Pi- de {91:i. (Publicado a 9.)
mente!, inspector sanitario
d::t Directoria Geral de Saneie Publica.
fique sem efl'eito En1 23 de setenbro, vac a im
a inscripç~LO, ind c bilamcntc prlmir o parecer ela Commis
f'eita, do Palacio Archiepis- são de Fin::tnças, contrario á
copa! da Bahia, como pmprio emenda do Sr. Deraldo Dias
nacional. (Vide andamento sob o .n. 143, de 1915.
do projecto n. 143, ele 1915).

230 A Deteemi11a

19H 22 dez.

232

Rcdacção para discussão espe- Etn 24 de dezembro é encer~
cial ela emenda destacada rada a discuss1lo especi::tl o
elo projecto n. i:iô C, deste adiada a votação da emen
anno, que concede aos cicia- ela clestaracla do projccto
dãos Francisco Canclla, AI- n. 156 C, de 1914.
·
berto de Oliveira Maia, Raul Pende de votação.
Ribeiro da Silva e Francisco
da Silveira Machado, ou em-
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1914 7 nov.

1914 20 agt.

1914 23 dez.
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preza. que oegn nizarem, o direito ele constr ui rem um a es1I'acla. de fe rro entre os pot·tos
do Rio de Janeiro e Santos,
etc. (Vid e projecto n . 156 O,
de 191'1, or çamento da Viitção.)
Redacçrw par·a cliscu.ssfw espe- En1 24 ele agos to o Sen ado
cial ela eme nda appr·ovada envia á sancção .
como sub~tit uti vo ao par·e~.:er Sanccionado por decreto
n. 27 , de 1914, autorizando n. 2.980, de 25 de agosto de
a abrir, pelo Ministerio da .19!5. (Pub licado a 28 .)
Fazenda, o credito especial
de !f 7: 3008f 38, para pagamento de D. Margarida da
Camara Duarte Pereira e
~laria
Dolores Duarte ele
Souza Bandeir·a e José I-lygino Duarte Pereil'a, viuva
e filhos do Dr. José Hygino
Duarte Pereira, ex-ministro
aposentado do Supremo Tribunal Federal e de DD. Gertrucles de Athayde i\!artins,
Ilza, e Theonila ele Souza
Martins, viuva e fi l has elo
Dr. Antonio de Souza ~lat·tins, tambem ministro daquelle tribunal, em vi1·tude
ele sentença j ucl icia 1·ia.

236 Autoriza a conceder um anno En1 15 ele outubro é encerra~
de licença, e m pro rogação,
ela a discussão unica. - Em
com ordenado, e a co ntar 21í é a. pprovaclo e enviado á
de 23 ele agosto deste anno,
Commissão ele Reclacção, o
a Alberto Lorena, tel egr a- substitutivo ela Comm issã.o ele
phista ele 4" classe ela Estra- Finanças, ficando peejudi caclo
ela ele Ferro Central elo 13ra- o projecto primiti vo. - En1
zil; com p1recer elo Sr . Joa26 vae a imprimit• a reclacçfw
quim Pit·es e s ubstitutivo final sob o n. '193, ele 1915.
ria Commissfw de Finanças.
(Vide andamento elo projecto
n. 193, de 1915 ).
23 7 A Re.jacção final do pt•oj ecto Em 16 de novembro o Senan. 237, de 1914, l'·~ lev anclo elo envia !t san cção.
ela presct•ipção em que in- ~anccionado por decl'econ e u D. Etelvioa Gomes ela
cto n. 3.030, ele 22 ele noSilva, para receber, a partir vemb1·o de 1015. (Publicaele 2 de outubro de ·1897, a elo a 24. )
pensfw mensal de 10$800,
correspo!lclente ao soldo de
seu mar ido, soldado Jos6
Gomes da Silva, mor to no
combate em Can uelos .
240 A Redacção final elo proj ecto E:rn 19 ele outubro o Sena do
n. 240, de 1!H4, que auto - envia á sa ncção.
r iza a ab rir, pelo Ministerio Sanccionaclo pol' clecreda Viação e Obra s Publi- cton .3.01 0,de22deoutubt• o
cas, o credito especial ele de 19i!.i . ( Publicado a 26 . )

-

DATA

i 55-

ASSU~IPTO

ANDA~IE:'iTO

32:-162S883, para paga e o~
vencimentos devidos aos l'n ncciooal'ios aposentados do<O
Correios da Republica, Anlonio Bezerra Cabral e José Bellarmino Feereira da Silva ,
sendo 23: 32:i$ ao primeiro e
8:837$883 ao ultimo.

258 Manda equiparar, para todos Em 9 de julho entea em 1•
03 etfeitos, os magistrados
discussão. O Sr. Fausto Ferda justiça local do Territorio raz envia á mesa o seguinte
do Acre aos do Districto Fe- requerimento, que é lido,
deral; com parecer da Com- approvado e posto em dlscusmissão de Constituição e Jus- srw com o projecto: «Requeiro
tiça, contrario ao projecto.
que, sem prejuízo da discus(Vide andamento do projecto são, volte novamente á Comn. 7ti, de 191ti. )
missfw de ConstituiçãO e Justiça o projecto n. 258, de
1914, que manda equiparar,
para todos os etfeitos, aos
magistrados ela Justiça local
do Districto Federal os magistrados elo Territorio do Acre.,
- Justificação: A primitiva
Commissão equivocou-se no
parecer apresentado. O pro·
jecto nrw prejudica aos juizes
de direito do Districto Fedeeal. Faculta a transferencia
dos magistrados do Acre para
o cargo ele juiz de direito e
nunca para o accesso do cargo
ele desembargador da Córte
de Appellação. Não é verdade
tambem que a lei em vigot·
permitte aos magistrados do
Acre a concureencia para. o
cargo de juiz ele direito. Assim
tem decidido a Córte cleAppella.çrw, de accórclo com o decreto n. 9 . 263, ele 28 de de7.embro de 19H, arts. 14 e
13, ela lei n. 2.924, de 5 ele
janeiro de 1915. Qua.nto ao
projecto n. 322, de 1909,
tambem referido no parecer,
ainda. ni'lo teve a.ndamento,
nem attendet·á ás condições
dos magistra.dos do Acre, clignos.cle ser acautelados. Em
seguida. é encerrada a. cllscussão c adiada a votação. -:Em 12 é approvaclo o requenmento do Dr. Fausto Ferraz.
O projecto é remettido á. com·
missão de Constituição e JU~
tiça.- Em 30 vae a impl'lmir o parecer ela respectiva.
Commissãosobo n.75, de
1915.
.
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260 Autoriza. a. conceder ao De. João E1n 12 de agosto vae a impri·
Nery, inspector sanitario da mir o parecer da. Commissa.o
Direcloria Geral ele Saude de Pe tições e Pod eres, sob o
Publica, um anno de licença, n. 93, do 191 ti.
sem vencimentos; com parecer da Commissão de Petições e Poderes r ej eitando o
projecto do Senado. (Vide
a ndamento do projecto n. 93,
de 19 15 .)

INDICAÇÕES DE 191 5

INDICAÇÕES DE 1915

i> ATA
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1

17 maio Joaquim !'ires. Proponho que fiquem fazendo parte E1n 17 de maio vem
integrante elo Regimento Interno á !\Lesa, ú lida e a nda Camara elos Deputados as se- viada á Oornmissão
guintcs dispo sições:
de Policia.
Art.
A' Commissão de Finanças,
formulando projectos ou indicações,
incumbe dizer sobre :
§ 1. o O orçamento ela receita e clespeza. gera.es d a Rcpublica em cada
exet·cicio fmanceiro, ele accórelo
com o disposto nos arts. 193 usque
107 elo Regimcn to .
:i 2. o A abertu ra ele credi tos solici ·
tados pelo Poder· Executivo.
§ 3. 0 Operações fiuancciras que e11volvam clircctarncnte o credito publico.
Art.
As attribuiçücs nftü corn prehendicl as no artigo s upra e seus
paragraphos, até e nt ão excl'cielas pot' aquella Commissão, passam a sct• ela competcncüt da de
Tomada de Co ntas, cuj o numero de
membros c(lcctivos fica elevado a
onze.

23 j u]!JO

Co~téL

Hcgo ..•. Iudico que se inclua no Regimento Eut 23 de julll J ú
Inter·no ela Camam dos Deputados lida c cuviacht á
a seguinte disposição:
Commi:;,;~LO ele Po" Al't.
O Deputado eleito e plo~ licia.
clamado por mais de um districto
eleitoral não poderá CXCI'Cer as
suas i'Lwcções, som que, no acto de
prestar o compl'omisso de que trata
o art. 34:, declare pw qual elos
111<WdétLOS Opt<t.
Paragraph o unico. Depois do acto do
com promi sw a !\Lesa. pro vide ncittt'á
de co nfoemidade com o art. 29.

3
31

))

i!a gt.

Lamou ui e l' lio- Indi <.:O que a Com missão de Consti- Eut 31 de julho é
cloJ'rc·:lo.
tui(~;:i,o e Justiça diga sobre o selida c enviada tt
guinte:
Commissilo de Co iiPóclc o Dep utad o despojat·-se das im- stituiçao c J ustiç.a.
muni.clades p<trhtmentares, sem lice nça ela Camara?

f<'elisbc llo Frei-Indico qnc seja ouvida. a Commissã.o Em. H do agosto
re.
ele Constituição c Justiça sobre a
vem [t Me8a , é lida
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co nstitucion aliclacle elo projecto
n. 76, de ·191 5, e pt'in cipalmente
sob re os seguintes pontos:
a) Pócle o Governo Federal em ittir
notas de curso forçado paea asseg urar e garantit' o valor e o preço
nas operações de venda ele um produeto ela economia brazileira,
quando os mais nota veis mestres
do direito federal ensinam que o
Estado só pócle emitt it· em condições
e cit·cumsta.ncias extraordinarias
ou principalme nte para pagar di vidas .federaes?
b) Póde o Go vern o Federal intervir
nos Estados, sob o ponto de vista
economico e fin a nceiro e fóra da
hypothese elo a rt. 5" da Constituição, para e mprestar-lhe cliuheiro ?
c) Pócle o Govern o Federal tomar a
si as dividas dos Estados, ~e m
quebra elos arts. 5° e 6° ela. Constituição e dos principias cardeaes do
regimen r elativos á autonomia dos
Es tados ?

ANDAMENTO

e e nviada ú, Commissão de Constituição e Justiça.

1g agt. Cosl<t Rego .... Indico que a Commissão de Con sti- Em 15 vem á Mesa,
tuição e Ju:;tiça, da Carnara elos é lida e enviada à
Deputados, se pronuncie sobre as Commis>ão da Coustituiç1Lo c Justiça.
seguintes qnestõcs:
1. • Póde o Deputado Irincu Machado, - Em 30 de agmto
eleito e reco nhecido pelo 1° Disvae a imprimir o
tricto Federal e pelo 3° districto parecer, sob o n.
do Estado de Minas Geraes, em 'J3, ele 1915.
face do disposto n o § 3° do art. 16
da Constitnição Federal, exerce r·
simultaneamen te o mandato por
aqu elles dous circulas eleitoraes,
se m a opção por uma das cadeir as
que co nquistou?
2 .• Existe algum a lei que permilta
ao Deputado eleito e r econhecido
por mais de um districto eleitOI'al
deixar de faze r opção por uma das
cadeil' as obtidas?
3 .• Permitte o § 1° elo art. 28 da
Constitui(;ão Federal a representação simultan ea no exercício da
funcção de Deputado por mais ele
um clistricto eleiloral ? ( Vide anch•mento do parecer n. 93, ele 1915.)

6
23

))

Octacilio Ca- Indico que a Commissão de Instrucção Em 24< de agoslo
mará.
Publica, tomando em considera- vem á Mesa, é licl <
Çto o relalorio apresentado pelo e enviada á Com
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- 1-----1------------1-------Dr. Azevedo Sodré, director de
Instrucção Publica, ao prefeito municipal deste districto, interponha
o seu parecer sobre as medidas de
corn1~etencia do Governo Federal,
sllggeridas e alvitradas nesse documento, que vae inserto nas colllrnnas do Dia1'io do Congresso.

28 agt.

m1ssrw de Instl'Ucção Publica.

DunsheeAbran- Indico que as informações solicitadas, En1 28 de ap;osto
ches.
por intermedio da Mesa da Camara vem á Mesa, é lida
ao Poder Executivo , sejam publi- e enviada á. Com
cadas no Dim·io elo Cong1'esso Na- missão de Policia.
cional, antes de serem entregues Em 25 de setembro
ao3 autores dos r espectivos requ P- vae a imprimir o
rimentos, salvo quando forem de parecer da Commis
caracter reservado.
são, sob o n. 96
de 1915.

s
28

))

Filisbello Freire Os serventes da Camara dos Depu- Ein 28 de agosto,
e outros.
tados gosarão dos direitos e regalias vem á Mesa, é lida
concedidos aos continuas da mesma e enviada á Com
Secretaria, sem augmento de ven- missão de Policia.
cimentos. (Vide andamento do pa- Em 11 de novembro
recer n . 102, de 1915.)
vae a imprimir o
parecer, com pa
receres favoraveis
das Commtssões de
Policia e de Finan
ças, sob o n. 102
de 1915.
9

30

))

Caldas Filho e Considel'ando que o conser·vador do Ein 30 de agosto
outros.
archivo pelos serviços que presta vem á Mesa, é lido
no exercício de seu cargo !>e acha e edviado á Com
evidentemente mal remunerado, mis~ão de Policia.
tanto mais tendo-se em vista que Em 12 ele novembro
está. elle com os seus vencimentos é approvado um re
até certo ponto inferiores aos dos querimento da Com
continuas ela Secretat'la;
missão de Fin anças
Considerando que o funccionario de para que seja en
igual categoria que serve na bi- viada a de Policia
bliotheca e cujos serviços, aliás, sobre a emenda do
já deviam ter sido melhor recom- SL'. José Bonifacio e
pensados,attendendo-se a que ús Augusto de Souza
presta muitas vezes fóra das sobre a indicação
horas de expediente, com excepcional dedicação e zelo, percebe
7: 2008000 ao passo que o conservador do archivo percebe apenas
4:800$000;

Considerando que é da mais r igorosa
justiça sanar essa anomalia, providenciando-se de modo a que o
fnnccionario em questão, que igualSynopse

11
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mente se recommPnda pela sua
assiduidade, dedicação e zelo pelo
serviço publico, seja attendido
nessa justa reclamação;
Considerando que já uma vez foi o
nome do mesmo funccionario incluído em indicação para ser, com
outros seus companheiros, melhor
remunerado, sendo que aquelles
foram attendidos, deixando elle de
o ser por lamentavel descuido (vide
indicação junta) :
Indicamos que os vencimE'ntos do conservador do archivo sejam equiparados aos de cunservador da bibliotheca, correndo o excesso de despeza pela consignação ccMaterialn
da Secretaria da Camara, até que
esta resolva opportunamente incluir tal despeza no orçamento
respectivo.
10

i set.

Antunes Maciel Indico que a Com missão de Consti- Em 1 de setembro
Junior.
tuição e Justiça interponha parecer vem á Mesa, é lida
no sentido de ficar esclarecida a e enviada á Com
legalidade ou illegalidade das no- missão de Consti
meações para funccionarios publicas tuição e Justiça.
de pessoas que não tenham maioridade civil.
11

28

))

Co>ta Rego .•.. Indico que se inclua no Regimento Em 28 de setembro
da Camara dos Deputados a se- é lida e enviada á
guinte disposição additiva ao § 1° Commissão de Po
do art. 13:
licia.
ccO Deputado que deixar de comparecer a 15 sessões seguidamente
perderá o direito ao subsidio, emquanto durar a sua ausencia, salvo
impedimento por motivo de doença,
préviamente communicado á Mesa.»
1.2

H nov.

Gonçalves Maia Indicamos que a Camara dos Depu- Em 11 de novem
e outros.
tados, a exemplo do que tez o bro é lida e envia
Senado, remunere co m 3508 men- da ás Commissões
saes a cada um dos a uxiliares que do Policia e Finan
prestam serviços actualmt·nte em ças.
caractel' particular á sua secção
de stenographia, correndo esta
despeza pela consignação «Mater ial» da Secl'Ptaria da Camara (e
pela qual sem pre foram remunerados os tachygraph(>S, antes de
constituírem um quadro de func cionarios da Secretaria da Camara)
até que esta resolva inclnil-a no
respectivo orçamento.
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13

16 nov. Barbosa Lima. Indico que á. Commlssão de Justiça EJU.16 de novembro
sejam presentes os documentos en- é lioa e enviada á.
viados á Camara dos Deputados Commíssa.o de Conpelo Ministerio da Marinha e Su- stituição e Justiça.
premo Tribunal Militar, em virtude
de requerimento do Deputado Barbosa Lima, relativos á reforma
illegal de varias officiaes da Armada, aos quaes se applicou indevidamente a legislação peculiar
concernente á reforma de officiaes
do Corpo de Bombeiros da Capital
da Republica, e que essa Com missão
haja por bem interpôr o seu parecet· com as providencias adequadas á situa•;ão anomala em que se
encontram, por força dessa flagrante illegalidade, aquelles nfficiaes da Ma!'inha de Guerra. (Vide
parecer n. 107, de 1915.)
14

19

))

Felisbello Frei· Indico que a Commissão de Consti- EJU.19 de novembro
rc.
tuição e Justiça seja ouvida e in- é lida e enviada á
terponha parecer sobre os seguiu- Commissão de Contes pontos:
stituição e Justiça .
a) O § 1° do art. 57 da Constituição
priva que o Congresso, pela sua faculdade soberana de crear impostos, tribute vencimentos dos juizes
por uma lei de impostos de caracter geral sobre todos os vencimentos do funccionalismo publico?
b) A interpretação dada pelo Supremo Tribu11al a esse artigo em suas
sentenças não creia um privilegio
d •JS mal!:tstra Jos federaes e não
attenta contra o § 2° do art. 72 ela
Constituição?
c) Qual a verdadeira interpretação a
dar áquelle paragrapho em face do
elemento historico da Constituição
e em face elos princípios cardeaes
dos governos livres e democratas?
1õ

20 ))

Thomaz Rodri- Indico que a Commissão de Consti- ~ 20 de novembro
gues.
tmção e Ju,.tiça seja ouvida e in- vem á Mesa, é lida
terponha parecer sobre os seguintes e enviada á. Compontos:
missão de Consti~
1.0 Se o decreto de !4 de março tuição e Justiça.
de 1914, promulgado pelo' Poder
'
Executivo Federal e que realizou a
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intervlln ção no Estado do Ceará,
sob pretexto de manl e1' a fó?'1na 1'C_publicana federativa, attingiu, para
o effeito de dissolver, a Assembléa
Legislativa daquelle Estado, eleita
em dezembro de 1912, tendo fun ccionado uma vez em sessão ordinaria. duas vezes em sessão extrao rdinarla, votado orçamento A
Jeis ainda h nje em vigo r e que só
deverá terminar o se u mandato
em dezembro de 1 Ui 6?
2. o Se em face dos princípios elo regimen republicano feder:ttivo, em
face dos di, positivos expressos da
Constituição Federa l e da Constituição do Estado do Ceará (a rt . 28),
o acto elo interventor federal, mandando proceder [L eleição de uma
nova assembléa que preenchesse o
resto do quadriennio, iniciado pela
assembléa virtualmenle dissolv1da,
é jm·idico e constitucional, ou, ao
contrario, é um acto dictatorial e
nullo, incapaz, por isso, de produzir qualquer effeito?
16

20 dez. lrineu Machado Indicamos que a Cornmissão de Con- E:rn. 20 de dezembro
e outros. .
stituição e Justiça formule um pro- é lida e vae á Comj ecto de lei ampliando e estendendo missã o de Constias attdbui ções o a competencia do tuição e Justiça .
Co nselho Municipal do Districto
Federal, desse modo respeitados os
princípios da Constituiçfw ele 24 de
fevereiro, garantida em toda a
sua plenitude a autonomia municipal, principio basico do r egimen
republicano, e assim r eintegrados
uos seus direitos e satisfeitos nas
suas as pirações a Municipalidade
da Capital ela Hepublica, o seu povo
e o se u eleitorado.

30

))

Paulo de ll'lello Indi camos que a Com missão de Con- E:rn. 30 de dezeme outros.
stituição e Justiça da Camara in- bro é lida e enterponha seu parecer, tendo em viada á. Commissão
vista o ar t . 63 da Constituição Fe- de Constituição e
dera!, sobre a constitucionalidade Justiça.
do acto do Congresso Legislativo do
Estado t:lo Espírito Santo, transferindo de 9 de janeiro de i 9:Ul para
3 ele maio do mesmo a nno a data
das eleições dos seus membros.
(Lei n. 1.008, de 30 de outubro
do corrente an no . )
Em vista dos arts . 30 e 32 da Constituição do Estado, o mandato
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dos deputados ao seu Congresso
durará. tres annos, começando com
a expedição do diploma. e terminando COfl1 a apuração ela nova
eleição. (Ref"orma Constitucional
de 13 de maio ele 1913 . )
Ora, devendo r ealizar-se a eleição
em 9 de j aneiro (lei n. 717, ele 5 de
dezembro de '1 91 O), o Congresso,
votando a lei que adia para :~ de
de maio, prorogou o mandato de
seus membros, que por este acto
virão a fazer o r econhecimento do
presidente do Estado, que deve
r ealizar-se a '1 3 de maio de i 9·1 6,
quando j á decorreram os tres
annos constitucionaes de sua existencia, pois sendo eleito a 9 de
j aneiro de 19:13, em 9 de fevereit·o
do mesmo a nno fez-se a apurução
e foram expedidos diplomas aos
mais votados.

ANDAMENTO
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1 fev . .. Figueiredo Ro- Requeiro que, por intermedio da Em 1 de fevereiro
cha.
Mesa , o Gove.rno informe em virtude vem á !\lesa, 6 lido,
de que lei foram no anno de 1914, approvado e encer·r ecluzidos os vencimentos dos capa- rada a discussão e
tazes, da antiga Repartição ele Pro- adiada a votaphylaxia ela Febre Amarella, ele ção.
180S, mensaes, para 170$, e posteeioemente para 1 ~ 0$, e bem assim
os dos serventes de 1" classe de
120$ mensaes para 100$, e os de 2•
de 100$ para 90S. Qual a causa
que motivou essa reducção ele vencimentos quando houve veeba votada
para os pagamentos primitivos.
3

"

Corrêa ele Frei- Requeiro que, por iotermedio da Mesa Em 3 de fevereiro
tas.
da Camara , sejam solicitadas do vem á Mesa, é lido,
Poder Executivo as seguintes infor- apoiado, encerrada
mações, concernentes á neutrali- a discussão e adiclacle que deve manter o Brasil em a da a votação.
face da conflagração européa:
a) si é ou n[LQ exacto que o actual
Ministro elo Exterior é socio fundadador ou ~impl e s socio do Club
Germaoico;
b) si foram ultimamente naturalizados cidadãos brazileiros os socios
da casa Theodor vVille, e, no caso
affirmativo, em que condições se
deu a natuealização ;
c) si é ou não certo que a firma dirigida por este senhor importou
7. 000 toneladas de carvão, que se
destinavam a ser passadas para navios aliem f•es ;
cl) si é ou não verdadeira a existencia
em Santa Catharina, especialmente
em Joinville e Blumenau, de estações radiographicas, que se communicam com as do exterior e com
vasos de guerra, recebendo a cerca
do conflicto europeu noticias antes
que as mesmas cheguem regularmente ao nosso paiz.

2 maio. Antonio Carlos. Reqneiro que a mesa fique autori- E1n. 2 de maio é
zada a convocar sessões, nocturna lido e appropaea hoj e e uma sessão diurna para -vado.
amanhã, antes da sessão solemne
ela abertura do Congresso Nacional.
11

"

B. de Andrada Requeremos que a Mesa da Camara Em 11 de maio vem
e ontro.
peoceda á substituiçao da i• Com- á Mesa e é lido.
missão ele Inquorito visto se acha- Esse requerimento
rem exti nctos os poderes da actual, ficou preju.dinos termos do art. 35, paragrapho cado depois das
explicacões dadas
unico do Regimento .
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pelo Presidente, e de
orarem varias Deputados e ter sido
sorteada nova Commissão.
26 maio. R a p h a e 1 Ca- Requeiro que, por intermedio da Mesa Em. 26 de m a i o
beda.
da Camara, sejam requisitadas ao vem á Mesa, é lido,
Ministerio da Fazenda informações apoiado e adiada a
sobre o facto de haverem sahido do discussão por ter peThesouro Nacional vinte mil contos dido a palavra o
em bonus do mesmo Thesouro para Sr. Joaquim Salles.
serem entregues a um banco e a Em 27 é appr ouma casa commercial, ambas desta vado, depois de
praça, tendo sido vendidos os allu- orarem o~ srs. Joadtdos bonus em pequenas parcellas, quim S a ll e s, Raconforme denuncia hoje feita pelo phael Cabeda e AnCorreio da Manhã.
tonio Carlos.
28

,

Commissão de A Commissão de Obras Publicas e Em. 28 de maio é
Obras Publi- Viação requer que seja ouvida a de lido e approcas.
Constituição e Justiça, sobre a du- vado.
vida suscitada entre a opinião do
consultor geral da. Republica e a
Cornrnissão de Hevisão dos contractos do Ministerio da Viação, quanto
ao direito dos proponentes preferidos ás obras do posto da Jaraguá,
á indemnização, caso não seja lavrado respectivo contracto.

29

"

Felisbello Frei- Requeiro de accôrdo com o art. 52 Em. 29 é I ido e
re.
do Regimento da Camara dos De- ap1:.rovaclo.
putados seja nomeada uma commissão especial composta de i i
membros para estudar o projecto
de reforma de tarifas aduaneiras e
interpor parecer sobre elle, podendo, si julgar conveniente, convidar funccionarios publicos, industriaes e commerciantes afim de
ouvir suas respectivas opiniões sobre o assumpto.

2 jun .. José Maria Tou- De conformidade com a preliminar Em. 2 de junho é
rínho.
levantada na emenda que a ;. pre- lido. Oram, pela 01'sentei ao parecer emittido pela 4a dem, os Srs. Manoel
com missão de inquerito, acerca do Borba e A n to n i o
1o districto elo E. do Rio de J a- Carlos. Posto a voneiro, requeiro que se sorteie nova tos, verifica-se não
ccmmissão por estar findo o prazo haver numero, fide ia dias de que trata a parte cando adiada a vofinal do § 5° do art. 19 da consoli- tação. O ::ir. Ribeiro
dação do Regimento Interno e Junqueira envia á
applicavel, portanto, o disposto ao Mesa a seguinte ueparagrapho unico do art . 35 da claração de voto:r eferida consolidação, desde que o «Declar o que votei
supra dito parecer foi aprestntado contra approvação
e lido no dia immedia to ao da ter- do req uerimento do
minação domandatodÇtcommissão. Sr. José M. Touri-
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nho, pela simples razão de que, quando
proferiu o parecer, a 4a Commissão
ainda não havia sido
destituída, não importando o meu voto em accôrdo com
a opinião manifestada pelo illustre
leade1· da maioria,
de que o pedido de
vista, para emenda,
importa. em pr<.rogação do prazo de
15 dias.- Em 3 o
Sr. José Maria Tourinho requer e obtem
a retirada do
seu requerimento.
4 de junho é
lido e approvado, depois de
o r a rem os Srs.
Raphael C a b e d a,
Octacilio Camará !
Camillo de Hollanda,
Pires de Carvalho e
Jmé Maria.

4 jnn •. Camillo de Ho- Requeiro seja devolvida. á 4" Commis- Em.

landa.

são de Inquerito o parecer relativo
á eleição do 1• districto do Estado
do R10 de Janeiro para o fim de ser
revisto.

10

»

Pires de Carva- Requeiro que, por intermedio do Mi- EID. 10 de junho é
lho.
nisterio da Viação, se requisite da lido, apoiado, encer
Directoria de Obras contra as Sec- rada a dtscussão e
cas a remessa, pot· cópia, dos approvado.
quatro ultimas relatorios apre~entados pelo chefe do districto
desse serviço com séde no Estado
da Bahia

14

"

A. Maciel Ju- Requeiro que, por intermedio da Mesa Em. 14 ele junho 6
nior.
da Cama r a, sejam r equisitadas do lido, apoiado,
Ministerio da Fazenda informações encerrada a discosacerca dos motivos que têm retar- são e approva
dado o pagamento a xarqueadores do, depois de orar
rio-grandenses da restituição de o Sr. Maciel J nnior.
vinte réis por kilo de xarque exportado, de accôrclo com a verba concedida pela lei n. 2.718, de 1913,
art. 34, sendo que, estando pre·parados todos os processos, existe no
Thesouro um saldo da mesma verba
no valor de cerca de oitocentos
contos de réis, porquanto já foi
satisfeita a referida restituição a
sete firmas, representando pouco
mais de duzentos contos, e que
ficaram assim em condições privilegiadas sobre as demais.
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25 jun . . Antonio Carlos. Requeiro a nomeação de uma Com- Em25 de junho vem
missão de sete membros, incumbida á Mesa, é lido e
de organizar o Codigo de Contabi- appr ovad o.
!idade, tomando por base o projecLo iá. apresentado á Camara dos
Srs . Dep utados .
2!)

Octacilio
mará.

))

Ca- Requeiro a nomeação de uma Com- Em 25 de junho vem
missão especial para est udar e á Mesa, é lido e
emittir parecer ~ob re os codigos appro-vado .
processuaes para oDigtrictoFederal,
enviados pelo Poder Executivo em
1910 e pendentes do exame e votação da Camara.

i2 jul .•. Elias Martins e Requeremos que seja publicado no Em12 de julho vem
outro.
Diario do Cong1·csso o decreto á Mesa, é lido e
n. 1.637, de 5 de j a neiro de 1907 . ap}:>ro-vado.
20

))

20

))

Barbosa Lima. Requeiro que seja a Mesa autorizada Em 20 de julho é
a nomear uma Commissão de cinco lido, apo iado, encerDeputados, a qual, estudando as rada a discussão e
condições que têm vinculado os a pp:rovado.
Estados e as municipalidades da
Federação Brasileira, a credores
externos, pot· operações de credito
exigíveis em ouro, com ou sem garantias especializadas por consignação de rendas, apresente com
urgencia á Camara circumstanciado
relatorio, habilitando-a con venienternente a. adaptar as medidas necessarias á defesa da União, nas
responsabilidades que possam vir a
pesar em definitivo sobre o Theso uro Nacional, decorrentes de possíveis reclamações diplomaticas .
Idem ..•...... Requeiro que se solicitem do Poder Em 20 de julho é
Executivo as seg uintes informa- Jiclo,apoiado, encerções:
rada a discussão e
Quantas vagas têm occorrido a par- appro-vado.
t ir de 1 de janeiro até 30 de junho
ultimo, discriminadamente por ministerios, quer nos quadros dos empregos civis e militares, quer em
relação ao numero de não titulados,
jornaleiros ou diaristas;
Quantas dessas vagas têm sido preenchidas por addidos, quantas o
têm sido por estran hos e quantas
acaso deixaram de ser providas;
Qual a importancia economizada pelo
Thesouro Nacional nesse semestre,
com a estricta observancia do conselho ou preceito de não preenchimento daquellas vagas na constancia da segunda moratoria assignada
pelo Governo Brazil eii·o, com os
c1·edores extemoq.
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20 jul. . Barbosa Lima. Requeiro que, por intermedio do Mi- Elll 20 de j ulho é
nisterio das Helações Exteriores, o lido, apoiado, encerPoder Executivo envie cópia da rada a discussão c
Convenção Litteraria com a França, a p provado.
assignada a 15 de dezembro ele
1913.
23

))

Idem .......... Requeieo que se solicitem do i\Hnis- E lll 23 de julho é
terio do Exterior as seguintes in - lido, apoiado, encerfo r maçõas:
rada a discussão e
a) qual a importancia despendida, adiada a votação.seg undo a linguagem ela verba 11" Em 24 é appro- Extraordinario> no Exter-ior vaclo.
com soccoTros a bra;;'i!ei?'os desvalidos e naufmgos em paizes est?·ange'i?·os, durante o anno de 1914 ;
b) qual a importancia, deduzida dessa
mesma verba, gasta . em telegr·ammas, 110 mesmo tempo ;
c) qual a quantia no mesmo periodo
despendida com outras despe::.as
eventuaes e qual a natureza dos
serviços remunerados ou elo material adquirido, por conta dessa subrubrica vagamente intitulada: e
outras despezas eventuaes no respectivo orçamento ;
d) quaes os hospedes 'illust?·es em
v1sita ao Brazil que hajam motivado despeza por conta da verba
?·ecepções of!iciacs, quanto se elespendeu com essas visitas, recepções
e hospedagem em ·191 4, ·191 3, 1912

e 1911 ·

e) qual a 'lei que autorizou a creação
dessa rubrica no orçamento do Ministerio elo Exterior;
f! quanto se clespendeu pela rubrica
Ext?·aonlinarnl no lntc1'ior com
se1·vzços ext?·aorclina?· i os e qual a
natureza desses serviços.
26

))

26

))

Alval'o Baptis- Requeiro que o Poder Executivo in- Elll 26 ele julho é
ta .
forme si o Thcsouro Nacional possue lido,apoi:ldo, encer
prata amoedada, depositada na racla a discussão e
Allemanha, em que cidade, em que a p provado
banco c desde quando, a qui? quantia monta, que juro vence e porque
nrw tem sido removido para o TheSOLlro Nacional.
Idem . .... . ... . Hequeiro ao Poder Executivo infor•me E1n 213 ele julho é
q uc providencias tornou para ga- lido, apoiado e en
rantit· a somma proveniente do cerrada a discussão
stock ele café de Hambm·go, per- Ann unciada a vo
tencente ao Estado ele S. Pau lo e si ta ç ã o, oram peta
essa som ma foi entregue já ao The- ordem os Srs. Cinci
som·o paulista ou a quem o repre- nato Beaga e Alvaro
sente, na Europa e mais que pro- Baptista. Em segui
videncias tomou para protegee o da é a p pro
stoelc ele café de Ant uerpia, si ejle vado.
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existe ainda ou si foi vendido e,
neste caso, si a somma respectiva
foi recolhida ao Thesouro paulista
ou aos seus representantes na Europa.
26 . jul.. Barbosa Lima. Requeiro que se solicitem do Poder Em 26 de julho é
Executivo as seguintes informações: lido, apoiado, encer·
Qual a importancia em réis- discri· rada a discussão e
minadamente por ministerios - r e- a p provado.
sultante do desconto ou imposto
sobre vencimentos, nos termos do
art. i• item IV, n. 3i e do art. 2•
item VII (imposto de 5% sobre salarios, jornal, etc. ) da lei n. 2. 7i9,
de 3i de dezembro de i 914, durante o i • semestre do corrente
anno.
27

»

Valdomiro Ma- Requeremos, por intermedio da Mesa, Em 27 é lido, apoiag a l h ã e s e que sejam requisitados do Minis- do, eriCet·rada a disoutros.
terio da Viação e Obras Publicas cussão e approcópia do requerimento da Com- vado, depois de
panhia Mogyaua de Estrada de orar o Sr. ValdoFerro e Navegação e as informações miro 1\Iagalhães.
e razões em que se baseou o Governo passado para expedir o decreto n. H. i 78, de 30 de setembro
de i9i4, prorogando os prazos estabelecidos no decreto n. 7. 704, de
4 de dezembro de i9i3, para a
construção das suas linhas de São
Sebastião do Paraíso a Santa Rita
de Cassia e de Guaxupé a Passos,
no Estado de Minas.

28

))

Fausto Ferraz. Requeiro que, por intermedio da· Ein 28 de julho, é
Mesa, sejam requisitadas do Minis- lido, apoill do, encerte' io da Agricultnra as seguinte> rada a discussfw e
informações;
a p provado,
i") qual a importancia total despen- depois de orar o
dida com o serviço de Protecção aos Sr. Mauricio de Lalndlos e Localização dos Trabalha- cerda.
dores Nacionaes, a contar de 20
de junho de i9i0 a i9i5;
2•) quaes as verbas orçamentarias
consignadas no mesmo periodo para
o referido serviço;
3") quaes os materiaes adquiridos e
os seus respectivos valores;
4•) quaes os edificws construidos, e
custo de cada um e onde se acham
situados;
5•) q u a n t a s povoações indígenas
foram creadas de accôrdo com o
regulamento n. 8. 072, de 20 de
junho de i9i0 e onde se acham;
6") quantas colonias de trabalhadores
nacionaes foram creadas de accôrdo
com o mesmo regulamento ;

-

DATA

AUTOR

i75-

ASSUMPTO

ANDAliEI!TO

7a) quantas escolas existem para a
instrucção dos índios e onde ;
sa) quanto se despendeu com essas
escolas;
9•) qual a frequencia e aproveitamento dos alumnos ;
10•) quaes as terras dos índios que
foram regularmente demarcadas e
legitimadas e onde se acham situadas;
1fa) existem colonias agrícolas de índios dirigidas por padres e onde ?
quaes as suas condições ;
12•) qual o numero approximado de
indws existentes no paiz ;
13a) qual a causa do decre~cimanto da
população indígena;
14•) qual o Estado, ou Estados, em que
esse decrescimento mais se tem
accentu ado.
2 U jul.. Mauricio de La- Requeiro, por intermedio da Mesa da En1 29 da julho é

cerda.

30

><

Camara, ao Ministerio da Fazenda,
informações urgentes sobre o fundamento legal da dispensa actualmente feita de empregados e
operarias da Imprensa Naciunal, e,
dado este, qual o criterio seguido
para a escolha dos dispensados.

lido, apoiado, encer
rada a discussão e
adiada a votação
-Em 31 o Sr. Mau
ricio de Lacerda requer a retirada elo
seu requerimento,
se n do approvado
depois de orar o
Sr. Cincinato Braga

Flavio ela Sil- Requeiro que, por intermedio da En1 30 de julho
veira.
Mesa, sejam requisitadas com toda é lido, apoiado e
a urgcncia, do Mini>terio da Fa- adiada a discussão
zanda as seguintes informações:
por ter pedido a pa
1°) quantos os empregados ela Im- lavra o Sr. Cincinato
prensa Nacional ultimamente dis- Braga. - Em 2 de
agosto é encerrada
pensados ;
2°) sl foram dispensados apenas pro- a discussão e adiada
letarws ou tambem empregados de a votação.-Em 4 é
categoria superior;
a p provado
3°) por que motivo foram feitas as
demissões.

ti agt ... Pedro Moacyr e Requeremos que o Governo,

Mauricio de
Lacerda.

pelo Ein 5 de agosto é
Ministerio das Relações Exteriores, lido, apoiado e adia
informe com urgencia:
da a discussão por
1°) si de facto recebeu qualquer con~ ter pedido a palavra
vite do Presidente dos Estados o Sr. Pedro Moacyr.
Unidos para uma ac<:ào conjuncta -Em 10 é encer·
de paizes americanos em negocias rada a discussão e
internos da Republica do MexJCo; approvado os
2°) qual o teor da resposta que por- 1° e 2° itens, sendo
ventura tenha o Governo dado a rejeitado o 3°,
esse convite ;
deJJOis da oraram
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------'-----------:-------------------------- ---------------3") si, apeza.r de pendente ainda. da.
ap provação do Congresso Nacional o
IJ;atado chamado do A B C,
en tr e as Republicas do Brazil , Argentina e Chile, o Governo julga
poder intervir, em virtude do
mesmo tratado e de combinação
com as alludtdas Republicas , no
caso mexicano.

os Srs. P e d r o
Moacyr, Costa Rego,
Celso Ba.yma e Mauricio de Lacerda. .

5 agl ... Palmeira. Rip- Na ses<ão de 10 de agosto de 1912 o Em 5 de agosto 6
Deputado Olegario Pinto apresen- lido, apoiado, enper.
tou um projecto autorizando o Go- cerrada a discussão
Yerno a mandar a.na.lysa.r as agua.s e approvado.
therma.es das fontes de Caldas Novas, Caldas Velhas e Caldas de Pira.tininga , no sul do Estado de Goyaz .
Esse projecto foi converLido na. lei
n . 2.761, de 15 de janeiro de
1913. O Ministerio da. Agricultura.
mandou proceder a ana.lyse, que
foi feita. pelo Dr . F. H. Lee,
chimico da.quelie Ministerio. Hequeiro que sej a. enviado á Ca.ma.ra
o rela.torio em que se dá conta.
do resultado dessa ana.lyse.
fL

»

Pedro .Moacyr Requeremos que se nomeie uma. Com- Em 1f de agosto é
o Felisbello missão especial de sete depu tados lido, apoiado e enFreire.
para. elaborar um projecto de lei cerrada. a. disc ussão.
sobr e circulação monetaria em Annuncia.da a voouro, determinan do b a de s do taçrw, o Sr. Felisregimen de conversibilidade da. bello Freire requer
nota bancaria e qua.es os pro- a. retirada do
ces~os condut:entes á. sua melhor
seu requerimento.
execução no paiz, e capazes de
prevenir ou resolver as crises commerciaes e financeiras.

12

»

Mauricio de La- Requeiro sej am enviados, por inter- Em 12 de agosto é
cerda..
medio da Mesa., os laudos do in que- lido, apoiado e enrito policial sobre a. " Conspiração , cerrada. a discussão.
das Agua.s Ferreas e as peças que Annunciada a voos acompanham.
ta.ção, o Sr. Mauricio de Lacerda r equer e obtem a r etirada do seu
requerimento.

f3

»

Lebon Regis .•. Considerando que se torna cada. yez E.111 f3 de agosto é
mais imperiosa. a. necessidctde do lido, apoiado, ena.proYeitamen to do carvão nacional, cerrada a discussão
não só debaixo do ponto de vista. e approvado.
economico, como tam bem no ponto
de vista. militar, requeiro que seja
nomeada uma comm1ssão de cioco
deputados, incumbida. de estudar
e ofierecer á. considera ção da
Camara um projecto contendo o
conj unto das medidas necessarias
á. realização daquelle desi':tc?· atum.
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i3 agt. .. Commissilo de Requeremos que srja ouvida a Com- Em 13 vem á Mesa,
Peti ções e Po- missao de Finanças sobre o pedido é lido, apoiado e
deres.
do l1cr nça elo aprendiz ele carim- approvado.
bador da Estrada cl · Feno Central
elo Brazil, Antonio Pedro de Freitas.
porintermedio Em 15 de agosto é
da !Ilesa, ao Minis torto ela Viação:
lido, apoiado e
a) si a Compa.11hia Great Western, post':l em discussão,
clll Pernambnc ), tem com o Go- que é e ncerrada, e
verno encammhacla qualquer pro- approvado.
posta para revisão do se u contracto ·
b) sob qu~ base; será feita a respectiva revisão e si entre essas existe
ou foi pelo Governo proposta a
crganização de um quadro elo
pessoal;
c) ~ i nesse quadro ou para e se
quadro foram observados os direitr s
elo pessoal pela sua antiguidade e,
assim, garantidos os funccionarios
e operarias da mesma companhia.

15

»

Mauricio deLacerda.

i 1i

"

Mauricio de La- Não tellCio sido até agora fornecidas, En.1 15 de agosto é
C61\la e Pedro apezar clit mgencia para e!) as lido, apoiado e adiaMoacyr.
vota cl a, a s in formações que da a di;cussão, na
pedi mos ao Governo sobre a de no- fórma do regimento,
minada « Conversa elo l\Iexico J>, e depois de orar o
já tendo hontem o Governo trans~r. Antonio Carlos.
mitti Jo para \.Yashingto n o seLl - Em 20 é encerpensamento sobro os trab;lhos E'lll rada a discussão e
andamento ele u ma conven ção adiada a votação.
americana interve ntora,
r ei te- -Em 21 o Sr . Mauramos a solicitação urgente cl"' riCIO de Lacerda
informações co mpletas sob ee a requJr c obtem a
attitude elo Brazil na questão retirada doseu
mexicana.
r eq uerimento, depois ele orarem os
Srs. Ceho Bayma,
Pedro 1\Ioacyr ,· Antonio Ca!'los c Mauricio de Lacerda.

i9

"

i\Iauricio de La- Requeiro, por intermeclio ela Mesa, Em 19 ele agosto é
cer·cla.
as i11formações seguintes ao Uo- apoiado, encerrada
ver no:
a discussão e a pa) qual o numoro e nomes re~pe- provado,clepois
ct1vos dos candidatos classificados de orarem os Srs.
no ultimo concurso para inspe- lii a u r i c i o de Lactores san1tarios e a oeclem de cerda e Antonio
classificação de C8.da um, segundo Carlos.
o numero de pontos obtidos;
b) si, apezar elo art. 3° das instru cções baixadas a 21 ele maio ul 1imo
pelo ministro do Interior , rt•g ulaodo c s concursos para os mencionados cargos, cl1spô1' implicitamente que taes nomeações sejam

Synopse

R eque iruinforma~õ es ,

12
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feitas " pela ordem da respectiva
classificação», o Governo va e
nomear fóra des>e criterio os
inspectores sanitarios para GS dous
lagares vagos.
21 agt ... O u n s h e e de Requeiro que a !\·lesa la Camara soli- Em 21 ele agost0 ê

Abranches .

21

»

21

})

cite, com a possível urge ncia, elo
Poder Executivo (mir11sterio por
ministerio), as seguintes informações:
a) quaes os commerciantes, industriaes e demais cidadãos que,
enumerados na lista juma como
tendo assignado a acta da grande
reumão, ha dia> etrect.uada, em
nome do commercio desta Capital ,
são credores do Estado ;
b) si além desses ainda haverá outros
que o :,ejam ;
c) qual a origem. natureza e importanGia dos creditos de carla um ;
d) si têm c umprid') os co ncessionarios de emprens ou co mpanhias
subvencionadas, os empreiteiros
de obras, estradas de ferro e
serviços publicas e os fornecedores
do Estado as clausulas do'! seus
respectivos contractos e quaes as
alterações que m stes r equereram
e conseguiram ;
e) quaes os novos favores e vantagens obtidos n estes r.ontractos;
finalmente
f) em que especie e em que prazos se
obrigaram a receber os pagamentos que lhes fossem devtdo;;
pelo Thosouro Nacionai ?

lido, apoiado e adiada a cl i s c us sã o,
depois ele orar o
Sr. Anton io Carlos .
- Em 23 é encerracla a discussão
e approvado,
depois de orarem
os Srs. Mauricio de
cer da e Pedro
l\Ioacyr.

Mauricio ele La- Requeiro, por in ter medio da Mesa, Em 21 de agosto é
cerda.
as seguintes informações ao Go- lido, avoia•1o e adiaverno :
da a. discussão, dea) quaes os trrmos da modificação pois ele orar o Sr.
feita. no contracto da Estrada de Antonio Carlos. f erro Therezopolis, no ultimo des- Em 23 é encerrada
pacho coJlecti\'O ;
a dtscussão e apb) si essa modificaçãc. é nos con- provado, detracto~ tmpugnado pelo Tribunal
pois de orar o Sr.
de Con1.as.
Mau r i c i o ele LaRequeiro, outrosi m, ao Tribunal de ce rda.
Contas, quo informe :
a) os termos dos contraetos o motivos
das impugnações oppo tas pelo r ef'erid ' tribunal aos mesmos ;
b) si foram regi-trados sob prolesto ;
c) toda cópia do processo.
Octaci\io Ca- Requeiro que, p r intcrmedio d d Em 21 ele agos to é
mar á .
!\lesa, o Governo informe ;
lido, a poiado, encer10) quaes os cargos de caracter etfe- rada a. discussão e
ctivo e respectivos vencimentos, approvado.
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creados na administração central
da Inspec•or1 a Federal de Portos,
Rios e Canaes pelo recente regulamento approvado pelo decreto
n. H.526, de 17 de maio de 1915;
2°) quaes os cargos que tinham de
caracter ef:fectivo e respectivos
vencimentos, na vigencia do anterior regulamr?nto, approvado pelo
decreto n. 9. 07<', de 3 de novembro de :19H, os funccionarios que
foram uomeados para esses cargos
CI'eados ;
3°) quaes os vencimentos que percebiam na vigencia do anteriOr
regulamento approvado pelo decrt to n. 9.078, de 3 de novembro
de 1911, e quaes os que percebem
actualmente de accôrdo com o recente regnlamento, approvado pelo
decreto 11.526, ele 17 de março de
:1.915, o inspector, os conductores
da i • e 2a classes, os officiaes,
os primeiros, segundos e terceiros
escüptu 1arios ela ad ministração
central da referida inspectoria ;
4°) - qÚantos conductores de i " e 2a
classes e primeiros, ~egundos e terceiros escripturarios têm o quadro
de furrccioJarios da administração
central da menccionada inspectoria
pelo actual regulamento approvado
pelo decreto n. H. 526, de 17 de
março de i91o e qual o tempo de
serviço publico federal de cada um
desses funccionarios ;
5°) qual a categoria, vencimentos e
tempo de t~erv1ço pub1ico federal
de cada um do> funccionario:; addidos, que pertenceram ao quadro
de fuuccionarios da admin istração
central da Inspectoria Federal de
Portos, Rios e Canaes.
23 agt .. Mauricio de La- Requeiro, por intermedio lia Mr sa, Em. 23 de aO'osto é
cerda.
as seguintes informações ao Go- lido, apoiado~ encer
rada a discussão e
verno :
a) quaes os termos da «Convenção de approvado.
Niagara-Falb», assignacla em nome
do Brazil, pelo Sr. Dom1cio da
Gama;
b) si dos termos da mesma resulta a
CI'eação de com missões in ternacionaes, qu" devam conhecer das
inclemnizações a estrangeiros, 11 omicillados ern alguns 10s paizes
americanos, e especialmente naquelle cuja sitn ação dcterminon a
Conferencia de Niagara- Falls.

I
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23 agt .. ~Ialll'icio de La- Requeiro, por inter medío da Mesa, Em 23 de agosto 6
cerda .
as seguintes informações ao Go- lido, apoiado, eadi averno :
da a discussão, de
a) quaes os motivos que determinarctm accôrdo com o r ea venda directa ou por interme- girnento, depois de
diarios, das letras do Thesouro ;
ter pedtdo a palavra
b) qual a irnportaucia dessa venda a o Sr. Antonio Carque se referiu o m1nistro da Fa- lc•s . -Em 211. é enzenda, na «Conversa>> do Guana- cel'rada a dtscussào
bara ;
e approvado,
c) qual o emprego ou applicação do depois de orar o Sr.
producto dessa transacção ;
Antonio Carlos.
d) quaes as cotações a que foram
vendidas as referidas letl'as ;
e) quaes os intermediarias encarregados dessas transacções e as commissões que cada um recebeu ;
f) qual a autorização legislativa para
semelhante negocio de letras, feito
official ou oflicialmente.
24

))

Maul'icio de La- Requeiro, por intermedio da Mesa, Em 24 de agosto é
cet·da.
a seguinte informação ao Governo: lido, apoiado, encera) em vit·tude de que lei, decreto ou rada a discussão e
regulamento foi paga ao Dr. Carlos approvado,
Costa Rodrigues a quant1a de .. . .. depois de orarem os
12:0008 pelo Thesouro;
·
Srs. Mauricio de
b) si, constatada a graciosidade do Lacerda c An ton io
pagamento feito, o Governo já. deu Carlos .
as providencias para reposição ao
Thesouro da referida quantia.

24

))

Maurício de La- Requeiro, por intermedio da Mesa, Em 24 de ago,to é
cerda.
as seguintes informações :
l1do, apoiado, e ena) quaes os termos do contracto ulti- cerrada a discussão
mamente rescindido para o dique e approvado.
da ilha das Cobras ;
b) quaes os motiros da re,cisão e
valor da indemn ização paga ;
c) por qual dos Mmtsterios, da Marinha ou da Fazend:t, foi feita a
respectiva rescisão.

28

,

Macedo Soares. Requeiro, por intermedio da l\Iesa, En1 28 de agosto é
lidO, apoiado, encerque o Governo informe :
a) porque a administração naval não rada a discussão e
reduziu o pessoal dos Arsenaes, e appro vado.
outras despezas de accôrdo com a
verba votad~ ·
b) explicaçfw dd duodecimo gasto e
lista completa do pessoal e respectivos venciment s ;
c) o orçamento de 1914 dotou com
1 . 500: OOOS a verba para as obras
de construcção do novo Arsenal.
Essas obras paralyzaram em agosto
de 1014. Em dezeml.Jro de 1914
havia um saldo de 492:491$000.
Pergunta-se : por que motivo fui
esse saldo recolhido ao Deposito
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Especial, e em virtude rle que dispo
sição legal ;
cl) quanto se pagou para a fiscalização das obras do novo arsenal,
de que pessoal >e compunha a
Commissi-lo, nomes, qualidades e
vencimentos. Infoemar o que ficou
conclnido de taes obras depois da
rescisão do contracto .
28 agt .. Macedo Soares. Requ eiro, pot· inteemedio ela i\Iesa, Em 28 ele agosto é
ltclo, apoiado, &ncerque o Governo informe :
a) demonstração cletalbada das des- rada a discussão e
approvado.
pezas com a neutralidade ;
IJ) qual o saldo das verbas, 22, 23, 2'~,
1!l e balanço respectivo no orçamento vigente ;
c) quaes as despezas etfecluaclas por
conta dessas verbas, quacs os COittractos celebrados, quaes os contractantcs de fomecimento de obras
quallclO foram lavrados os contractos e si f· ram feitos por concurrencia publica ;
. d) q uacs os diversos contractos celebrados par.• furnecimentoselll19 l5,
ele accôrclo com a le1 n. 2.22 1, de
30 de cle2embt o de i 909 ;
e) cópia do ultimo relatoi'IO do capitito
J ustino Lomba, sobe e o estado das
polvoras da i\Iarinha.

28

))

Joaquim Pires . Requei1·o qne, por intermed io da Com- Em 28 de agosto é
missa o de Policta, sejam ~;olicitadas lido, apoiado e adiado Poder Executivo a seguintes da a discussão, deinformações :
pois de ter pedido
a) em que se baseou a Inspectoria de a palavra o St·. ThoObras Contra as Seccas para, em maz Rodrigues. desaccôrdo com o dispo!to na lei Em 30 entra em clisn. 2 . 012, de 22 de outubro de cussão, sendo ad ia 1880, alterar o limite dos Estados da depois ele orarem
do Pia uhy e Ceará, dando a este os Srs . Thomaz Rouma area superior a 300 J cgua~ drig ,,cs c Joaquim
q11aclradas appl'oxlmadamcllLo . perP11't . Em 31 é
tencentes ártuclle l·.stado ;
ainda. nrliada a disb) si o Governo Fedct·al jl. peo - cussãodepoisdeoru
videnciou para que fossem feitas o Sr. Joaquim Pires.
as precisas co1Tccções nos mappa.s - Em ·1o de setemconfcccionados pela Inspectoria ele bt·o 6 encerrada a
Obras contra a-; Seccas, ele fórma
discussão e adiada
a eviLa r futuras divergcncias sobre a votação, depo is de
o limite elos dons Estados.
Ol'ar o Sr . Joaquim
Pires , tendendo a
modificar o seu requerimento. - t<:m
3 de sotem bro é considerado prejudicado este r·cqucrimen to.
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28 agt. . A u g u s t o de Requeiro seja nomeada uma Com- Em 28 de agosto é
missão Especia l, de ;ete membros, lido, apoiado, eucerLima.
para, depois de obtidos os dados rada a disc ussão e
e estudadas as condições ac tuaes adiada a votação.da mineração do ouro no Brazil, Em 30 é appropropor á Camara as medidas mais vado .
couvenientes, não só para facilitar
as explorações dessa riqu eza por
emprezas nacionaes, como para
attrahir os capitaes e emprezas
estraogeiras.
28 ))

A n to n. i o No- Requeiro que a Mesa solicite do Go- Em. 28 de agosto é
gueira.
verno, por intermedio do Minis- lido, apoiado, e11certerio da Viação, as seguintes mfor- rada a discussão e
mações :
adiada a votação
i •) qual a r enda bruta pro luzi da
por falta de numero.
pelo districto radiotelegraphico do - Em 30 é ap Amazonas, no exercício de i914;
provado.
2°) a quanto montou, uo mesmo exercício, a receita arrecadada em
Belém por d ~spachos transmittidos
ás estações do Acre e Porto Velho;
3°) quanto rendeu a estação de Santarém por commumcações com
aq uellas estações ;
4•) qual, tambem, a arrecadação
em Manáos, pelo ser viço transmittido ao Acre e Porto Velho ;
5•) qual a renda elas estações do
Acre e Porto Velho, por serviçoB
transm itt•dos a Maoáos ; idem , por
serviço transn.ittido a Saotarém ;
idem, por serviço tra nsmittido a
Belém;
6°) qual a arrecadação total produzida pela transmiss:lo de radiogrammas entre as estações de
Belém, Santarém e Manáos ;
7") neste to tal, quanto cabe ao serviço publico; quanto ao particular;
8°) qu<~l a de,peza em i 914, do diStricto, incluídos os cr editas que,
porventura, dependam ainda de
ap provação do Congresso.

f set... Joaquim Pires. Requeiro que ao Governo da Repu- Em i

de setem bro
blica, por intermedw da Com missão é lido, approvado, e
de Policia desta Cama ra , se soli- adiada a drscussão,
citem as seguin tes informações:
na forma do regia) si os mappas rece ntementes publi- . menta, depois de
cada pela Inspecloria Federal das ter ped idCl a palavra
Obro s contra as Seccas foram con- o Sr . Thom az Rofeccionados de accôrdo com a legis- drigues.- Em 3 de
!ação em vigor que assignala os se tembro é encer r alimites entre os Estados do Ceará da a di,;cussào e
e Piauhy;
approvado~
b) no caso negativo, si ja providen- depois de or arem os
ciou para a sua r ectificação .
Sr·s . Thomaz Rodf'igues e Joaquim
Pires.
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3 set . Vicente Piragi- Requeiro que, por interrn edio da Ezn. 3 de setembro
be.
Mesa, sejam requisitados do i\Iin1s- é lido, apoiad o, e
te rio da F,, zen da todos os docum en- adiada a d1scussãr ,
tos que sevira.rn de base á i •demni- na furma do r ~g i
zação mandada pagar pela r esci- menta, depuis de ter
são do contracto com a Société pedtdo a palavra o
Fra nça ise d*E nteep rise a u Brésil Sr. Vicente Pira.para constru cção do dique da ilha gipe . - to..m 9 entra
das Cobras e do i\finisterio ela i\Ia · em discussão. que
rinha e a conespo ndencia trocada é adiada, depois de
com a mesma compa nhia.
terem orado os S1 s.
Vicente P1ragibc e
Antonio Carla~. Em 13 ora o Sr.
Antonio Carlos, ficaudo adiada a discus~ão . Em 14:
ora o Sr. Antonio
Carlos, ficanjo adiada a discussão. Em 15, o r· a o Sr.
Antonio Carla>, fiCct ndo adiada a discussão. - Em 16, o
::Sr. Vice u te Piragibe requer e obtem
a retirada
do seu r eq uerimento.
4 »

li'austo Ferra z Com intuito ele elevar entre nós o EJD. 6 de setembeo
rn erito dos que lutam pela prospe- é lido, apoiado e
e oulr• s .
ri fad e do Brazil, da nd o, no teneno adiada a disdos fac tos, exemplo de civismo e cussào , depois de
de graude amo l' pela Pa.tria Brazi- ter pedido a palavra
!eir a que tudo deve esperar de seus o r. AugusLO ele
filhos illustt·e•, r eq uerem os que se Lima .
consulte á Casa si consente em que
a Me,;a e uvic ao Dr. Luiz Pereira
Barreto um Lelegl'amma cltl applausos e sy mp ~l Lhia pelo se u gloriOSO
jubileu hontem transcorrido.

3 »

Vicente Pieagi- Requeil'o que a Mesa ela Camara EJD. 13 ele setembro
be.
mande inserir no Diario O(ficial, vem á Mesa , é lido,
co m a maior ut·gencia , as informa- a p o i a do e a pÇÕ8S prestadas á Commissrw de
provado.
Finan ça pela Directoria do Patrimoni • Nacional, sobre a renda dos
proprios pm·t• nceutes ao Estado .

4

F. Freire .

»

Havendo o Governo da Republica; em En114, de sete mbi'O
mensagem de 21 ele julho do CO!'
é lido, a.puiado e
r ente anno, :;olicitado elo Pode r pos to e m di:<CI ISSão
LegislatiVO o credito supple mcntar com o art. 1° do
ele 16.653:6778508 á verba 31" du projecto n. 83, de
orçamento vigente «Exercícios Fin - i915, que lhe diz
dos», por e'ltar esgotada esta verba re~peito.
e existindo a verba 35a «Creditas
supplementares» , com a quantia
de 3.000:0008, .._reqLLeiro que o
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Governo informe si j á. lançou mrw,
ele accôedo com as di,posições da
tabella B, dessa importanci.a, pa r a
pagamento de dividas de exercícios
fi ndos e, no caso contrario, em
que applicou e; ta quantia .
Requeiro tambem que o Govern o
informe si a despeza para as quaes
é pedido o credito em q nestão
foram autorizadas por lei e a razão
pela qual não cumpriu o aet . 86
da lei n. 2. 642, de 3 de janeiro
de, 1915.
Requeit•o finalmente que, sem prejuízo da discussão, st>ja adiada a
votação.
16 se t. Vicente Piragi- Requ eiro que por intermedio ela Mesa E 1n 16 ele setembro
be.
da Camara seja requisitado elos !\li- é lide, apoiado, cnnistros ela Guel'ra e do Int erior cerrada a discussão
uma relação completa, com as e appro ,. ado,
respectivas avaliações ele venda s depois ele orar o
drs proprios nacionaes, entregues Sr. Vicente l'il·aá.q uelles mioisterios .
gt pe.

Requeiro, por intermedio da Mesa, Em i8 de setembro
elo Sr - Ministro da Viação e Obeas 6 lido, apoiado e
adtacla a dtscussão,
Publicas, as seguintes informações:
a) ~i existe alguma proposta da na forma do J'egiTlle Ri·J de Janeiro Light anel mentu. - Em 20 de
Power Company ou da Soc1été Ano- setembro é ap nyme du Gaz de Rio de Janeiro provado , de para a renovaçrw Lia concessrw do pois de ora r em os
monopolio pa1·a o fomecimento ele Srs. Co::ta Rego ,
luz clectrica a particulares extin - Lamoun ier Godof1·e
cto a 15 do corrente mez;
do e Peclt·o Mr·acyt'.
b) no caso ele existit·, si o Govemo
pretende clefet·il-a, e em que dtsposição de lei se fil'maria - para o
fazer.

18

»

Costa Rego .

23

»

;\lauricio deLa- Req ueieo por inlermed io ela l\Ie!a Em 23 de setembro
cet·da .
as segu intes informações:
é lid o, a p o i a d o,
a) ~i o Governo tem noticia da exhi- posto em discu>são
biçã.o que na Emopa prdende fd- e approYado
zer ue indio baré o padt·e Bazola; depois de crar- o
b) quaes as prov idencias que por Sr. l\Iauricio de La
intermed io do Se t·viç'J de Protecçã.o cerda.
aos lndios tomon par<t C;vitar· es~e
facto.

23 »

Idem .

Requeiro que se solicite do Governo, E m 23 de setembm
com a maxnna ut·gencia, a cópia é lido , apoiado,
textual e completa ela propn>tl posto em cliscmsão
f0ita pela Sodété Anonyme du Gaz e approvado
de Rio de Janeiro no ~JinUeri o da depo i~ de orat• o
Vtação para reforma do contracto St·. l\Iaueicio de La
ele illumin açrw publica e particnlar cerda.
•
no Di str·icto Fcclora l .
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24 set. Alvaro Baptista Requeiro que o Poder Executivo se Em 24 de setembro
digne de mandar infoernar o se- é lido, apoiado,
guinte: si o regulamento, 11ue posto em discussão
baixou com o decreto n. 6.849, de e appr ovado.
-19 elo março de 1908, foi derogado,
no todo ou na parte referente a con cursos; e, no caso de informação
negat1va, pu· que razões não fo i
aberto concurso, conf,.rme estabelecem os arts . 24, 27, 28, 2\J,
30 e 3! elo citado regulamento,
para o cargo de sub-assistente do
Instituto Oswaldo Cruz vago ha
ma is de seis mezes.
25

»

Barbosa Lima. Requeiro que seja publicado no Dia- Em 25 de setembro
1·io do Congres.~o e em avulsos é lido, apoiado
a Convenç<1o Littet·aria assignada e approvado.
com a França em 15 de dezembro
de !913.

25

))

Macedo Soares. Requeiro ao Sr. ministro da Marinha Em 25 de setembro
que informe:
é l1do, apoiado,
l0 ) de que natureza fol'am as obl'as e a p provado,
de recomtrucça.o do transporte Sar- depois de orar o
gmto Albttquerque para readqui- Sr. Macedo Soares.
1 ir classificação no Bureau Verita~;

2°) a quanto montard m essas úbras
incluida a estadia do navio no
dique e commissão ao fiscal do
burcau;
3°) qual o orçamento da viagem
annunciada do transporte ao porto
de Amsteeelam. Qual a eeceita do
f1 e te e as pr inciraes despezas com
pessoal, lubrificant1, rancho, carvão e reparos;
4°) qual a aespeza com o seguro do
navio.
25

»

Idem.

Requeiro ao Sr. ministro ~as Relações E 1n 25 de setembro
é lido, a p o i a d u
Exteriores que infoeme :
1°) si a chaucellaria brazileira tem e appro·vado,
conhecimento da viagem do tran- depois de orar o Sr.
sporte de guerra Sarge11to Albu- l\lace jo Soares.
querque ao porto de Amsterdam,
carregando café ;
2•) si essa mercadoria é considerada
contrabando de guet·ra e no caso
afirmativo si o l\Iinislet·io do Exteriot· tomou providencias para a segurança dessa viagem ;
3°) caso o !llinisterio tenha tomado
providencias s o b r c o assumpto,
quaes foram, e si o Governo do
Brazil está appal'e!hado para al'car
com as possíveis consequencias ela
viagem desse na VJO.
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27 set .• Felisbello Frei- Requeiro que o Govemo informe si a Elll. 27 de setembro
re.
Leopoldma Railway Company 1em é li do, apoiado e
cumprido as clausulas 7a, s•, 9•e 12• appro vado.
do co rJtracto celebrado com o Govemo Federal, em vista do decreto
n. 7.1±79, de 29 de JUnho de 1909.
30

»

Costa Rego ...• Requeiro, poi' intormed io da 1\fe>a , Em. 30 de setembr o é
ao Sr. ministro da Viação e Obras lido, apoiado, posto
Publicas, cópia ela· propostas ou em discussão e ad iamemoriaes que porventura tenham da ét votação, por
sido apresentados ao Governo, a falta de numero. respeito ela livre concurrencia par a Ern 4 de outubro é
o fornecimento de luz electrica a appro-vado.
particulares.

Maciel Junior e Requer·erno3 que, por intermedio da Elll. 30 de set embro
outros .
Mesa, se r equisitem do Mini;terio é lido, apoiado, posda Viação informações que habi- to t m discussão e
!item a Cama r a no sentiJ.o do.J co- adrada a. votaçã o
nhecei' a quem cabe a re,ponsabi- por falta de numero,
lidado da gran i e lesão que hã de depors de orar o
so[ret' o~ thesouros da Un rão e lio Sr. i\Iaciel Junior .
Estado do RIO Grande do Sul. com - Em 4 do outubr·o
a Lquidaçilo do caso jucliciario o :5r. Maciel requer
hontem decidido pelo juiz federa l e obtem a retida 1• Vara, Dr. Raul l\Iartins, a :rada do seu re favO I' da. Compagnie Française du querimento .
Port do Rio Grande ao Sul e contra
a mesma União, o referi 1o Estado
e a Société FrançaLe a'Entreprises
de Dragages et Je Travaux Publics
- tudo referent'J á constr ucção das
obras do porto de Porto Alegre e
de canaes inte1·iores, vizinhos da
lagoa dos Pato~.
~ out .. Octacilio
Ca- Requeiro que sejam pedidas, por in- Em. 4 de outubro é
mará.
terrnedio uo ,\ Jmbterio do Interior, lido, apoiado e aptodas as 111formações que po>sa provado.
prestai' 1 elativamente á questão
t•xislente entre a Fazenda i\Iuntcipal
e concessionarios do Matadouro l\Iodelo Jo Districw F, de1·al, não só
em sua origem, como sob r· e o estado
em quG so encontra, documentando
tanto quanto poss1vel essas infol'maçõe~, para esclarecim ento elo
assumpto.
7 » Souza e Silva. Requ eiro que sejam solicitadas ao Em. 7 é lido , apoiado
Governo as seguintes infot•mac;ões : e adiada a votação .
i") Si no i\lrnisterio da Marrnhao -Em9 é approde conto correspondeme ao imposto vaclo.
sobre vencirneo tos está senti o fc11 o
sobre as quantia- que forem eiTectivamente roc:ebiJas ern caJa mez
pel0s oOiciaes, de accôrJo com a ituação de activ,dacle, inactividade,
addiÇfto ou qualquet' outro tiw lo ;
2•) Si aos olliciaes que apenas têm
di!'oito e percebem o soldo se des-

30

»
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conta o imposto de vencimentos calculado sobre o soldo sómente, ou
sobre os venci mento > totaP.s, isto
é, sobre o soldo e a gratificação ;
3") Si nos demais Ministerios o desconto relativo ao i1upo,to sobre
venctmentos é feito sobre os vencim entos tota.es a que teria direito
o fun ccronal'lo si 'stivesso em acttviuade, ou sobr·e a quantia correspondent•' á situação em qull se
acha o funccionario, tsto é, .- t.bre
o or·denado ' .u sol rio liq nido só mente,
se aquella situação sómcme lhe der
direito ao ordenatJo ou ao soJtJo.
i3 out .. Mauricio de Ln.- Requeiro a nomeação de uma Com- Em. i3 é lido, apcerda.
mi~são especial, compo,ta de cinco
provado e adiada a
Deputad os, quo, visttanuo a Casa votaç:l.o, depois de
de Detenção e de Correcçrw ua Ca- tee pedido a palavra
pita!, formule co 11 urgencia um o Sr. Joaquim Osopmjecto sobr·e a remodelação dos rio. - Em i6 oram
predios destinados ás mesmas, de os Srs. Joaquim Osotórma a attendet· aos princtpios rio e Joaquim Pires,
modernos elo regimen penitenetario. ficaudo adiada a V'ltação . -Em 19 é
lido e apoiado um
su bsLituLivo do Sr.
Augusto de Lima ao
r eq uerim eu to, sendo
adtada a votaçao
depois de orarem os
::lrs. Augusto de Lima e Fausto Ferraz,
que r equereu e obteve a publicação
no Diario do Con
gresso ele documentos r eferentes ao
regimen penitenciaria. -Em 20 é encerrada a discussão
do requer imenta
com o substitutivo
do Sr. Augusto de
L i m a, depois de
orar o Sr. Mauricio
de Lacerda, que requereu e obteve a
publicação de doc umento; referentes
ao regimen penitenciaria .- Em seguida
é approvado o substititutivo do Sr.
Augusto de Lim a,
fican do prej udicado o r equerimento do Sr. Mauricio de Lacerda.
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15 out .. Mauricio de La- Requeiro, por intermectio da Ml.'sa , Em. 1 !J de outubro

cerda.

informações ao Ministerlo do Exterior sobreassommasd istribuidas
ou enviadas aos brazileiros na Europa, para seu reg!'es;o ao Brazil,
nomo c impoetancia env ada a cada
um, a legação po!' meio da qual se
fclz a remessa de soccorros.

é -lido, apoiado e
adiada a votaçao.
-Em 16 é ap
provado, de
poi; de orarem c•s
Srs. Mauricio de La
cerda e Cel>o Bay
ma.

Idem . ..•...... Requeiro, plr intermelio da Mesa, Em. 15 de outubro
informações ao Governo sobre o é Jido, apoiado e
numero de licenças concedi 1as aos adiada a votação.
inspectores sanitarios, nome d.J Em 16 é appro
cada um e tempo das liccenças yado, depois de
concedidas.
oral' o ~r . Mauricio
de Lacerda.

15

))

19

))

20

))

20

»

Octacillo
mará.

20

»

Barbosa Lima. Requei ro que o l\Iiniste!'io da Marinha Em. 20 de outubro
e o Supremo Tribunal l\Iilitar, pelo 6 lido e approseu presidente, informem qual o yado.
numero e quaes os nomes dos officiaes da Armada promovidos e a té
hoj e privados das respectiva s pa-

Idem ........ ,. Requeiro, por i ntermecl10 da l\fesa, Em. :I 9 de outubro
informações ao Govemo sobre o é lido, apoiado e
numero de vete1·ioarios nomeados adiada a votaçíio
depois do decreto n. 2 . 232, de 6 por falta denumero.
de )aueiro de :1910 , para o Exercito -Em 20 é ape quaes os que ficaram aggregados, provado.
seus nomes e numero por não tel'f•m
o concurso exigido pelo cit1do decreto, e des ie quando o estão sem
esse concu rso feito até agora.
Idem ........ .• Requeii'oque, porintermeHoda l\lesa, Eut. 20 de outubro
o Governo i11forme urgentemente : é lido e approa) sino consulado brazileiro em Paris -vado, depois ele
foi registrad o Fernando Busch- orarem os Srs. 1\la.urnann, hontem fuzilado em Lon Jro;, ricio de Lacerda e
ermo cidadão braz1leiro;
Celso Bayma.
b) st só depoi:; de jul~ada liquida. a
sua nacionalidade brazilmra., o Governo começou a intervir JUnto a•l
Gcverno inglez para. a commutação
da pena de morte;
c) quaes as negociações feitas nesse
sentido o os termos da commnnicão
ultima feita pelo Governo ing\ez a
respeito da condemnaçãoe execução
do cidadrw \•'ernando Buschmann.
Ca- Requeiro que, por intermedio da Mesa, EJn 20 de outubro
sB solicite do l\Imist<:rio da. Justiça, é lido e a}:>proem original ou por· cópia, o pt·o- -vaclo.
virnento da correição geral do
Fôro, a que procedeu o Comelho
Supremo cta Côrte de Appellação e
o relatorio do pre, idente da mesma
côrte no anuo de 1914,.
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tentes por s'3 ter rec usado o mesmo
tt•ibunal a expedil-as, quaes as
razões dessa recusa do Tribunal
Militar negando-se a assignar as
ditas paten tes e que providencias
adoptou o Governo para corrigir
essa anomalia administrattva.
23 out .• Raphael

beda .

23

))

C a- Requeiro, por intermedio da i\lesa, Em 23 de outubro
é lido, apoiado, e
que o Govc·rno informe:
1°) si está em pleno vigor, ou si foi
adiada a votação.
denunciado, o tratado de extra- -Em 26 cra o Sr.
dição entre o Brazil e a Republica Joaquim Uso1·io, fido Uruguay;
cando a votação
2°) no caso de estat· den unciado o ad ia':la. -Em 27 é
t ralaelo, quaes os recursos de po- adiada a votação
littca, ou de direito internaclunal. depois de orar o Sr.
de que tem o Gover no lançadll mão R,•phael Cabeda . para a extradição de criminosos Em 28 é adiada
ali refugiados.
ainda a votação depois de orar o Sr.
Vespucio de Abreu
e tee pe lido a palavra o St·. Fausto
Ferraz. -·Em 29 o
Sr . Haphae!Cabeda
requer e obtem a
retirada deEeu
requerimento.

Pedro i\Ioacyr e Requeiramos quo, por intermedio do E•n 2::1 de outubro
outt·os.
Ministerio das Relações Exter;ores, é lido e approo Governo informe si por elfeito da vado, depois de
acção ami:;t.o;a conjunta, exercida, orarem os Srs. Pecom os Estados U11idos, pelo Brazil, dro Moacyr e Celso
Argentina e Chile sobre o Mexico, Bayma.
reconheceu, e desde quando, como
uni co legal o Governo do Sr. Cart·anza e ~i entrou iá em relações
nm·maes com esse Governo.

I

25

))

An tonio Carlos. Hequeiro a nomeação de uma Com- Em 25 de outubro
missão Mixta de quatro Senadores' é lido, apoiado e
e cinco Deputados pa1·a organizar~ app r ovado.
um projecto de reforma de tar1fas
aduaneiras e apresentai-o na proxima s 'Ssãn legislativa ao estudo do
Congresso Nactonal .

I

26

))

FelislJello Frei- Requeiro que o minlstt'Ç) ela Fazenda E m 26 ele outubro
rc .
informe :
é lido, apoiado, pos·
Si tem cobrado dos juizes e magis- to em discussão e
trados da Republica o imposto de adiada a votação
que ccgita o a rt. :1°, n. 31, I V, de por ter pedido a pa15 "lo sobre seus ordenados e gea- lavra o Sr. Antonio
tificações;
Carlos . - Em 28 é
E, no caso contrario, as razões pelas adiada a votaçãodequaes a lei não tem sido executada pois do ter pedido a
palavra o Sr. Annaquella parte.
tonio Carlos e orar
o Sr. F e I i P b e ll o
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Fr e ire . - Em 29
ora ainda o Sr. Felisbello Freire. Em 30 é approvado.
26 out .. F e l i s b e 11 o Consider ando que o Sr . Presiclen te Em 26 de c utubro é

Freire .

da Republica. disse na mensagem
com que abri u o Congresso Nacional
em maio do corrente anno, «que o
Governo procurou de accôrdo com
o Banco do Brazil liquidar os onus
dessas negociações que montaram a
cerca de f: 1. 980.000-0-0, estando
nesse momento liquidado tal assumpto ;
Consid erando aind a que as nego ciações a que so refere a mensagem
estão bem explicadas no trecho da
mesma men:;agem que antecede
ao acima transcripto porque diz:
"entre estas (operações) resultam
da importancia as operações de
cambio que o banco foi obrigado a
realizar com o fim ·de evitar uma
queda brusca da taxa em vista da
especulação " ;
Considerando tinal'Ilente que a mensagem autoriza a concluir que as
f: f. 980 .000 foram gastas em
liquidar opel'ações de cambio :
Requeiro ao Ministro da Fazenda que
informe quem autorizou e sa clespeza, em que foi ella gasta c si ba
alguma lei do Congresso que a
au torizasse .
Requeiro mais que o mesmo ministro
informe si ella foi escriptur ada
como despeza do Thesouro ou do
Banco do Brazil .

lido, apoiado, posto
em discussão e adiada a votação por ter
pedido a palavra o
Sr. Anto nio Carlos.
- Em 1 de novem
bro é approvado, depois de
orar o Sr. Pedro
Moacyr.

Pira- Requeiro que, por inttlrm ed io da Em 28 de outubro
Mesa, se requisite do Sr. ministro é lido, apoiado , posda Fazenda a pelição dos operarias to em discus::ão e
da Imprensa Nacional e Di a?'io alliada a votação,
O(ficiar, dirigida ao Congresso Na- por te · pedido a pacional, e na qual solicitam o paga- lavra o Sr. Antonio
mento dos fla mingo e feri ados do Car los.- Em f de
anno de f914 . Essa petição loi diei- n ovembro o Sr. Vigida áquellc Secretario de Estado cente Pir agibe reem 18 de setembeo do anno cor- quer e obtem a re-rente, e j á se acha devidamente tirada do seu
informada .
requ erimento.

28 ))

Vicente
gibe.

28 ))

Barbosa Lima .. Requeiro que se solicitem do Poder Em 28 de outubro é
Executivo, por intermedio dos 1\Ii- lido, apoiado, postJ
nisterios cta 1\larinh a e da Viação, em dbcussão e adiaas segu intes mformações :
ela a votação depois
a) qu antas baecas transportando pas- de ter ped ido a pa·
sageiros entre esta Capital e Ni- lavra o, Srs Antonio
tberoy estão em effectivo serviço Carlos e Fausto Fer-
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e qual o numero maximo de passageiros que podem ou lhes é permittido transportar;
b) qual o estado de conservação das
machinas e do casco dessas embarcações e quantas vezes por anno
são vistoriadas pelct Capitania do
Poeto;
c) qual o numero ele escaleres a bordo
de toda~ c de cada uma daquellas
barcas, qual o numero de pessoas
que podem cat're5ar em caso de sinistro, em que cond1çõcs de conservação se acham, em quantos
minutos podem ser arriados e lançados ao mar ;
d) qual o numero de salva-vidas em
condições de pet•feito funccionamento, bem como de boias de salvação ao alcance dos passageiros
a bordo de todas e cada uma dessas
bareas;
e) quaes as datas das tres ultimas
vistorias a que foram subrnettidas
todas e cada uma dessas barcas e o
resultado dessas vistorias ;
f) si são examinadas com a devida
seveeidade antes que possam commandar os mestees e os substitutos
cventuaes destes em cada uma das
mesmas barcas ;
g) em que consiste e como se exerce
a fi>calização a cargo de engenheiro fiscal da Leopoldina Rail way
Company, a qual pertencem e sob
cuja responsabilidade trafegam
esses ferry-boots.

ANDAMENTO

raz.-Em 30 oram
os Srs. Fausto Ferraz e Barbosa Lim a,
que otrerece cliverSC·S documentos, encerrada a discussão
e approvado.

29 out .. Antonio Carlos Requeiro que a l\Ir sa fique autorizada EID. 29 de outubro é
a convocar sessões nocturnas sem- lido, apoiado e ap
prc que julgat· conveniente para provado.
a di•cussão e votação dos orçamentos.
2\J

))

F e I i s b e ll o Requeiro que o ministro da Fazenda EID. 29 do outubro é
Freire.
r emetta á Camam dos Deputados, lido, apoiado, posto
de accàrclo com o art. 2°, § 3°, da em discussão e adia
lei n. 392, de 8 de outubro de 1806, da a votação, depois
os avi' os do i\Iinis terio da Fazenda, de orar o Sr. Felis
de 25 de março e 1 de maio ·cte bailo Freire.- Em
:1899, mandando restituir aos mem- 30 é appro
bros do Supremo Tribunal Federal vado.
o imposto creado pela lei orçamentari a n. 489, dr. 15 ele dezembro
de 1897, sob1·e seus vencimentos,
aos quaes n Tribunal ele Contas não
deu r egistro, a sim como o officio
do proprio tribunal sobre o assumpto.
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i nov .. . Mauricio de La- Requeiro que,

cerda.

3

))

por intermedio da E1ni de novembro é
Mesa, o Governo inform e :
lido, apoiado e apa) qual o numel'o e os nomes dos provado,depois
foguistas contractados par a a de orar o Sr. MauSuperintcndencia da Navegação até ricio de Lacerda.
janeiro deste anno, inclusive; e
qual o numero e os nomes dos que
posteriormente foram contractados,
os preços e datas dos contJ'actos,
quet' destes, quer dos outros antes
contracta•los para a mesma Superintenuencia ;
b) si constam na r epartição respectiva
esses contractos como reza u Diario
0(/icial de 6 de janeiro de 1915,
ou si alü só existem portarias nbmeanclo contractados;
c) si os vencimentos pagos pelo Thesouro, de accôrdo com os contractos
respectivos o segundo a verba votada pelo Congeesso, aos mesmo~
foguistas são os de lei á razão de
240S mensaes, a cada foguista, ou
sejam 2:880$ por anno;
d) si os vencimentos pagos na Marinha
aos mesmos fogui~tas são esses ou
inferim·es, qual o fundamento e o
quantwn dessa redllcçào ;
e) dada quàlquer reducção com ou
sem motivo legal, qual o destino do
restante na verba votada pelo
Cong1·esso e paga pelo Thesouro,
na Pagadoria da Marinha de
accôrdo com a folha apresentada
ao mesmo ;
f) qual o numero de foguistas contractados da Superintendencia para
o presente exercício, além daquelle
fixado já pelo Congresso, seus vencimentos e verba por que recebem.

Mario Hermes e i 0 ) Considerando que varias são os Em 3 de novembro é
l\Iaur1cio de projectos relativos a assumpto pro- lido, apoiado e adiaLacerda.
letal'io ap resen tados ás duas casas da a votação. Em 4
é approvado,
do Congresso Nacional;
2°) Considerando que nao é possível depnis de orar o
que o Congresso legisle por par tes Sr. Mauricio de Lano assumpto, ora privilegiando um cerda .
ramo dessa classe com prejuizo de
outros;
3°) Considerando que não é r eg ula r
nem dai'á o r esultado desejado e
11ecessario o andamento em ambas
as Casas do Congresso de projectos
parciaes sobr e o assumpto ;
4°) Considerando que esse assumpto é
realmente de interesse nacional e
precisa ser tratado pelo Congresso
em harmonia de vista :
Requeremos que se nomeie uma
Commissão Mixta de Senador es e
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Deputados para , constituídos e m
comruissrw de es tudo, elaborarem
e apresentarem ao Parlamento um
projecto de lei so bre o trabalho.

(Ses scio nocturna .)

3 nov .•. i\Lt cúcl o Soares Requeremos a nomeação de uma En1 3 de novemb t·o é
c outrcs .
Commissfto Especial de nove mem- lido, a poi ado e ad iabras, que, estud and o as condições da a vo tação . Em q,
t echnicas do Exer cito e da Marinha , é app:rov ado
a presentem no mais curta prazo
r ela torio do estado actual dos elementos da defesa naciona l, propond o as medidas nocessa rias par a
torn ai-a efficien te . ( Sesscio no -

ctuma.)

3

))

i\la.tn:icio elo La- De inform ações, pedin do ao ministeo Eu1 3 de novembro é
cc t·dct.
d a Faze nda os seguin tes esclareci- lido, a poiado e adia
mentos :
el a a vo tação. Em 4
a) continúa em vigoe o con teacto ela é approvado .
Companhia de Loterias Nacionaes;
ú) t6 m as Loterias .cnt eegue, na
fór ma do se u co ntrac to, ao Thesouro as quotas destin adas a a uxilio das ins ti tuições de caridade,
assiste ncia e instru cçrw ;
c) si a ~om pa nhi a n rw en trou com as
quotas, como 6 permittida a con tiuuaçfto de exteacçfto de no vas lot erias;
d ) desde quando n rw srw entreg ues
ás instituições beneftciacl as as quotas a que tê m direito;
e) quaes as alterações r equeridas em
seu contracto pela companhia .

3

"

Costa 1\rgo . . .• Requeil'O, por in (ermodio da 1\Iosa , E:nt 3 de no vembr o é
que o ministro da Fazenda in for me : lt clo , a poiado c ad ia
1°) si já. fo i pelo Goremo exec utado ela a vo tação . Em 4
o accór dão do Sup remo Tri bunal é app:r ova do
Fecler·al do i i de novembrv de i 914,
condc mn a nclo La Banque Fmnçaise
el Il alicnne pour l'Amé1·iqnc clu
Sucl á exhibição in teg ra l dos se us
livros commerciae· , aftm el e se
veriftcal' a defr·a ndaçrw de sello
federal n as ter ceiras vias das let r as
de ca mb:o emittidas por aq uelle
cs tabolecimonto de credito, conform e de nuncia e-cri pta r ecebida
pelo ministm da Fazend a ;
2° ) no caso contrario, qual o motivo
qu o teve o Governo para não executar o r eferido accórdão.

4

))

F c l i s b c 11 o Requeiro qu e, por intorm edio dal\Iesa , En14 elo novembr o é
Freire.
o l\Ii nisterio da Guerra informe:
lido , a poiado e ap
a) qual a utilidade do labot·atorio provaclo ,depois
pbysico-chimico elo D. G. o os de fall ar o Sr. Mau
vencimentos de seus encarregados; ricio de Lacerda .

Syuopsa

13
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b) qüal o dispenclio com a ga rage elo
Ministerio da Guerra;
c) qual o dispendio com a Polyclinica Militar e o custeio detalhado
do se u gabinete de electricidade ;
cl) qual o num ero de bibliothecas
existe ntes no Exercito e o posto elo
official r eformado que dirige cada
uma .

4 uov .. , illanl'icio de La- Requeiro que o Go verno informe, por En1 4 de novembro
cerda.
intermedio da Mesa, quaes os nomes é lido, apoiado e
e numeras ele offtciaes reformados approvaclo,
em :1914 e :1915, no Exercito, e si depois de fallar o
algu ns dclles reverteu á e!Tecii- Sr. Mauricio de Laclacle.
cerda.
4 , • , , Idem •• , ••• , •. Hcquei t·o que o Governo informe, por En1 4 de noven1bro
in tcrmedio ela Mesa , quaes as pro- é lido, apoiado e
viclencias tomadas sobre o ultimo approvaclo,
aerorlano estr angeiro ate1-raclo em dopo1 s de fa ll ar o
tcrritot'io nacional, de modo a im- Sr . !VhtLll'icio ele L:lpedir esses vôos ou punir os seus cerda.
" utores,
4 " • , . Idem • , .• •.•.. Hequeit·o que o Wnisterio da Gll erra Ein 4 de novembro
infvr rne, por intermed io da i\Iesa : 6 lid o, ctpoiado e
a ) qn ctntos paioes de polvoi·a e fo rtes
ap provaclo,
ctntigcs existem no Brazil e quan to depois elo J'allctr o
ve ncem os offi ciaes r eform ados que Sr . i\Iauricio ele Lapelos mesmos zelam;
cerda .
b) quantos <erchivos existem no Exercito, o n umero e vencimen tos elos
officiaes r eformados que nelles se
encontram;
c) quantos depositas de material bellico e os vencimentos dos r eformados que nell es se encontram.
4 , , •• Idem . ... . , •.. Hequeiro que o Govem o informe, por Etn 4 de novembro
intermed10 da Mesa , qual a ex- é licl o, apoiado c
tensão ele terras devolutas vendidas adiada a votacã.o.pelo Paraná na fronteira, nom es Em 5 é app:rode seus vendedores e compradores, vaclo.
data da venda e quaes as provide ncias tomadas pela UnifLO para
resg uarclctr nas mesma s a faix a
que lhe foi r eservada pela Constituição.
4

>> •••

Idem .. • ...••. Heq ueiro que o Ministro da Guerra l:Dm 4 ele novemlJI'O
informo, por in ter medio da !\'lesa, é lido, apoiado e
qual o num ero e nom es elos pro- approv aclo.
fessot'e3 dos Institutos Militares e
seus vencimentos, quer dos effect.i vos, CjLl er dos em disponibi lidade
e a quanto tempo se acha cada um
desses ul timas gosanclo ela disponibilidade alludicla .
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17 nov .. Felisbello Frei- Requ eir o que sejam remettidos á E1n 17 de novembro
rc.
Commissão de Tom ada de Co ntas , é lido, a poiado e
ele accô edo com o a et. 5~ elo Regiadiada a vome nto ela Camat'a elos Deputados, tação.
os papeis vindos do Thesom o, e m
consequencia ele req uerimentos poe
mim feitos e approvados pela Commissão, sobr e a questã') elo registro
feito sob protesto pelo Tri bunal ue
Contas ela despeza para r estituir
aos membros do Supremo Tribunal
Federal os impostos sobre seus vencimentos •

22 )) . • Il'ineu Machado Requeremos a nomeação de
e oult'o.

2(1

))

urna En1. 22 elo novembro
commissão especia l de cinco mem- 6 lido, apoiado e
beos, afim de estudae o projecto do appr ovado,
St' . i\Ioniz Sodré sobre o Estatuto
dos Funccionarios Publicas, formulando emendas e dando parecer
sobr e as qu e forem apresenta das .

. . Ma u!'icio du La- Requeiro por intermedio ela i\lesa a Em 29 ele novc'llbro é li Jo, ap01ado c
ccrd a .
seg uinte infol' mação ao Governo:
a) si o Governo pt'opoz ou vae propor· posto em dtscussào.
como projec to especial ou emenda Oram os St·s . i\'Iau·
ele cauda or çamental'ia alguma me- ricio ele Lacerda,
clida referente aos titu las clenomi- Luiz Bar Lholomeu ,
nueno- ele Andrade
nados sabinas;
b) no caso affi rm at ivo, qual a natu- e Antonio Carlos.reza ela medida peoposta ou a Em feguicla o Sl'.
pl'Opor.
!\lauricio ele Lacerda r equer e obtem
a retirada elo ~eu
requerimento . O St·.
Bueno de Andrada
sobre o mesmo assumplo enviou á
i\Iesa um requerimento, requere ndo
mgencia para a sua
vo tação, sendo a
mesma adiada
por falta ele numet'Odepois de o!'arem
os Sr;. A n to n i o
Carlos, Bueno ele
Andrada, Alvaro ele
Carvalho, Macedo
Soares, Luiz Bat·tholomeu , C os t tl
!'\ego e Gonçahes
Maia que requereu
e obteve votação nominal para o requerimento de urgencia . O Sr. Costa
Rego enviou á Mesa
uma cleclaraçrlo elo
voto .
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2\l no v •• Yicen te Pi r a· Reque iro que, por intcrmedio . da E1n 29 de novembro
gibo.
Mesa, sej a m : olt citadas elo Go verno é lido, apoiado e
a di ada a discussfw,
as seguintes infOI' mações:
1°) quantos srw os Joga res actual- por ter pedido a pa
mente vagos ele professores substi- lavr a o Sr. Collares
tutos do Collegio Pedro li;
Moreira.-Em i ele
2°) porque não foram nomeados para dezembro o Sr. Vi
os cargos de professores substitutos cente 1-'iragibe re
das cadeiras de portu g uez, alie- quer e obtem a re
mão, physica e chimica e geogra- ·tirada elo ser
phia, respectiYamentc, os St'S. Drs.
requerim ento, eleMario Castello Branco Barreto, pois de terem orado
Hemique Vogeler , Augusto Xavier os Srs. Collares .Mo
ele Oliveira Men ezes c José Dan- reira e Vicente Pi
deira de ~I P llo, indicados pela Con - ragibe .
gregação do mesmo collegio ;
3") caso essas indicações tenha m sido
annulladas pelo Governo, sob re a
allegação ele se t'em os indicados
professores em outros estabelecimentos de ensino omcial (os tres
primeiros elo Collcgio Militar e o
ultimo elo cu r::o annexo ela Facnldaele de Direito elo Recife), e lmver
11 0 exercício elos cargos, a accumulação prohibida pelo texto cons titucional, como se justifica a nomeação para o Joga r de professor
substi tuto ela cadeira de historia
natural do mesmo Collegio Pedro li
do Sr. An ton io Pires Ferreira Leite
q ne exerce no Maranhão o cargo de
director gera l da Secretaria elo
Congresso Estadoal.
29 '' .. Irin e u

~Iadtado

Hcqueiro que se solicitem do Poder E1n 29 de nove mbro
Executivo , por intermeclio do 1\Ii- 6 lido, apoiado e
n isterio ela Justiça e Negocias In te- ad iada a discussão.
rlores;ouv ldos os respectivos juizes -Em 30 é ape r epresentan te> elo ministerio pu- prov ado.
blico, com a possivel urge ncia, as
seguintes informações :
I. a) si nos quatro ca t·torios ele or·phàos ·exhtem os livros a que se
r efere a Ord. elo li v. I, tit. 83 , § 3•,
regularmente est:rip tos e desde
quando;
b) quantos livros estao escri p tos, em
cada um dos cartorios;
c) qual o numero ele orphfws inscriptos discriminadamente por sexos ;
<l) qual o numero de inscriptos durante o a nno de 1914 e 1° semestre
ele i 915, discriminadamente ;
c) qual o numero do orphãos inscriptos que tiveram baixa e porqu e
motivo, durante o anno de 1914 e
1• semestre ele i 915 ;
li. a) qua ntas tutelas foram assignadas durante o anno de i 914 e
1• semestre de 1915 ; em quantas
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foi dada baixa e por que motivo,
discriminadamente ;
b) quantos tutores requereram prestaçao de suas contas e quantos
foram intimados a prestal-as, durante o anno de 1914 e 1o semestre
de 1915;
c) quantas prestações de contas de
tutores foram terminadas dut·antc
19.14 e 1• semestre de 1915, cliSCI'im!l1adamente ;
d) quantas bypolhecas lcgaes foram
requeridas por tutores e quantas
realizadas dul'ante o anno de 1914
e i• semestre de 1915, discriminadamente;
III. a) si nos quatro cartorios de orphãos existem livros de insc!'ipção
de menores dados á soldada, de
accôl'clo com a refercncia feita no
Provimento Geral da Correição ele
1914, regularmente escriptos c
desde quando ;
b) quantos livros estão escl'iptos em
cada um dos cartol'ios ;
c) qual o numero de orphã.os inscriptos, discriminadamente por sexos;
d) qual o numero de iuscriptos durante :19:14 e :1° semestre de 19i5,
discriminadamente ;
e) qual o numero de orphãos inscriptos que tiveram baixa. por que
motivo, durante o anno de i\H4 e
i o semestre de i 915 ;
LV. a) em nome de quantos orphãos
foram abertas contas correntes no
Cofre de Orphão~, durante o anno
de :!9i4 e 1• semestre de i915, c
quantas baixas foram dadas nesses
períodos;
b) em nome de quantos orphãos foram
abertas cadernetas da Caixa Economica, durante o anno de :l9i4 e
1o semestre ele i 915, quantas e por
que motivo foram extinctas ;
V. a) o systema actual de eEceipturação relativa a orphãos é igual e
regularmente praticado em todos
os quatro cartorios ;
b) a actual organizaçao elo sct·viç.o de
fiscalização dos orphão3 é sufficiente para zelar e defender a fortuna elos que pm· si não podem
reger sua pessôa e bcn5.
30 nov. , Vicente Pira- Requeiro que, por intel'medio da Mesa E1n. 30 de novembro
da Cainaea, se requisite do Minis- é lido, apoiado e
gibe.
terio da Fazenda, o inquerito admi- approvado.
nistrativo aberto na Casa da i\Ioeda,
em janeiro do anno corrente,
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Pira- Requeit·o, por intermeuio da i\Iesa, E m 1 do dezembro
sejam pedida s ao Governo as se· é lido, apoiado e
guintes informações :
appr o-va do.
1°) te m o i\Ii nisterio ela :\Iari nha sciencia de que barcos a vapot· têm
pescado, usando a rrastão ou t1·avo ls,
na s costas de Guaratiba, Dist l'icto
Federal, bem proximo a terra e
mui to para dentro da fai xa fixada
no at• t. 78 do decreto n. 9. 072, de
.17 de junho de 19:12;
2°) quaes as providencias tomadas
contra esse abuso, como deter mina
o ai' L. 27:1 do decreto n. 11 . 505,
de 4 de março de 1915;
3°) qual o exito dessas prov idencias ?

>>

Idem ...... , . . Requeiro seja nomeada uma com- E1n :1 de dezembro
miss:lo de cinco Depntados para é lido, apoiado e
estudar, sob t odos os aspectos, o a p proYado .
problema da pesca no Brazil , formulando um projecto ou pt·ojectos
de lei tenden tes a regu larizal-a e
assegurar o seu desenvolvimento.

3 »

Pcd t'O Moacyr Req ueremos que o Governo informe En1 3 de dezembro
c outl'o.
com urgencia pelo i\Iinisterio da é lido, apoiado e
Viaç:lo e Obr as Publicas:
approvado .
1°) si t em conhecimento de que a
1\Iacleira-i\Iamoré Company, por escriptura de 29 de setembro de 1913,
lavrada em cartorio desta cidade,
hypothecou á Empire Tru ~t Company o contracto de arrendamento
que havia celebrado com o Governo,
bem como a propria est r ada, na
extensão de 344 1/ 2 kilometros,
com todos os pertences, obras de
artes, pontes, officinas, estações,
depositas, etc., e quaesquer emprezas presentes e fu t uras, conferindo á companhia credora hypot hecaria, Empire Trust, os poderes
de ve nda e outros sobre os mesmos
bens;
2°) si, no caso affirmativo, tomou providencias, quaes, e, em que data
para assegurar os interesses da
Unifw e do patrimonio nacional .

7

Costa Rego •... Requeiro por intermedio da Mesa, do EJ.n 7 el e dezembro
Sr. ministro dasRelaçõesExteriores, é lido, apoiado e
approvado.
as seguintes informações :
I") si o.Governo teve conhecimento da
venda, a uma empreza italiana, do
navio mercante nacional Campista;
2°) no caso affil'mativo, que providencias tomou ou pretende to mar para
a fi el observa neia do disposto no
art. 1° e na segunda parte do
. ar t . 12 das r egeas geraes Lle ~1 e u-

f

n
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lralidade , baixadas com o decreto
n . :ll. 037, de 4 de agosto de 1914,
de sorte a e vi ta r que o mesmo
navio vá concorrer para as ope·
rações ele guerra.
intet·medio ela E m 7 de dezembro
l\lcsa, sejam pedidas ao ' t•. min istro é lido, apoiado e
ela Yiação e Obras Publicas as c- approva<lo.
gui ntes informações:
a) já. fo ram devidamente marcados
em lotes cs .ten enos conquistados
ao mar com as obras elo porto ela
Bahia;
b) com quanto, appr oximadamentc,
poderá calcular- se a extensfLO e o
\alo r total dos referidos lotes;
c) vendidos elles, o produclo terá.
ou não ele set· levado it conta da
União , e qual o teot· do contracto
a respeito;
d) existe no :\Iinistcrio da Viac;ão
qualquer consulta da companhia
conce, sionaria referente á. ve nda
plena dos a Iludidos terrenos;
Quaes os termos da consulta c ela
resposta?

7 dez .. l<: uge nio Tom·i- Requ eiro que, por·

nho .

10

))

Costa Rego . ... Requeiro, por inteemeclio da Mesa, En1 10 ele clezembt·o
do St·. mi nistro da i\Iarinha, as é lido, a p o i a c1 o
e approvado ,
seguintes infot'Jrnações:
i") si fo i vendida alguma quanti- depois de te rem
da Ic de ferro ou ele aço, perten- orado os Srs. Oucente ao i\1inisterio da. i\Iarinha, c mercino Hibas e
Costa Rego.
em que condições :
2") no caso affirmativo, que pt·ovidencias for am tomadas para que
esse material não fosse conteibuir
pal'à a fabl'icaçfto ele a rmamento
ou munições com destino aos paizes
ela Europa actualmentc em gucera .

13

))

José non ifacio. Requei ro que seja nomeada nma com- E1n 13 de dezembro
missão especial de nove membros é lido, apoiado e
para o fim de propôt• ao Congresso, adiada a discu~são,
em proj ccto de lei, as med idas por tee pedido a pamals promptas e effica?.Cs para o lavra o Sr. Passos
combate ao analphabetismo, atten- do Miranda. - Em
didas desta fórma as .i ustas aspi- i 6 é encerrada a
rações do povo brazilei ro e o ele- discussão e ad iada
vado movimento ela Liga Brazilcira a votação por falta
contra o a na!phabetismo .
de num ero . - Em
A nom eação desses nove membros 18 o Sr. Ped ro Mofar - sc- ha dentl'e os Deputados que ac.YL' req uer que
constituem as Commis. ües de In- se ja votado o r eq ucstrucção Publica , Finam;as e Con- ri mcnto por partes,
stituiç[lO c Justiça, no intuito de sondo approsct·em es tudadas as medidas no seu Ya<la sómentc a
aspecto pcdagogico, finan cei ro e primeira pa rtc qnc
cons titucional.
vac até a palaV!'a
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analphabetismo, de·
pois de fallarem os
Srs. Pedro Moacyr,
José Bonifacio e
Gosta Rego ; rejeitada a segunda parte, depois
de faliarem os Sr~.
Pedro l\Ioacyr e Josó
Bonifacio.
15 de?. .. EstacioCoimiJra Requeiro, por intermedio da Fazenda, En'l. 15 ele dezembro
as seg1,1in tes informações:
6 li elo, apoiado e

1") quaes as medidas que o Govemo
da União adoptari para impedir a
alta dos prefjOS de algodão, assucar
e cereaes;
·~") qual o fundamento em que se
apoi<t o Governo para intervir nos
mer·caclos desses procluctos, perturbando o seu funccionamen to
normal.

18

ll

22 ))

adiada a discussão
por ter pedido a
palavra o Sr. Antanio Carlos.-Em 18
é app:rovado,
depois ele fallarem
os Srs. Estacio Coim bra, Pedro 1\Ioacyr, Vicenr.e Piragibe e Justiniano de
S01·pa.

Costa Rogo .•.. Requeiro, pm· intermedio da Mesa, E1n 18 ele dezembro
elo St'. ministro elas Helaçõcs Ex te- é lido, apoiado
riores, as seguintes informações: e approvado,
1°) si o Govet'no teve conhecimento depois de faliar o
ele detenção Oll visita, em aguas Sr. Costa Hego.
brazileiras, por autoridades militares inglezas, do vapor hollandez
Geltia·
2°) no daso affirmativo qlle providencias tomor.1 para fazer respeitadas as regras de neutralidade
do Bt'azil, em face do conflicto
europeu.
Felisbello F!'ei- Requeil'o que o Governo infm·rne, Em 22 de dezembro
re .
pelos Mini tel'ios da Fazenda e Via- é lido, apoiado e
ção c Obras Publicas, com toda approvado.
urgencia:
1°) si sabe, por via official, e desde
quando, que qualquer nação estrangeir·a pretenda adquirir a frota e o
material da Companhia ele Navega~
çilo Costeira e o teor das propostas ·
feitas em tal sentido ;
2°) si foi, em virtude dessas propostas,
devidamente veificadas, que o Governo Brasileiro resolveu baixar o
decreto n .... ;
3°) i o Govcmo pretende adquirir, a
titulo de desapropriação ou por outra forma, o mate1·ial da Costeira,
e, no caso affirmativo, qual a lei
qlle autoriza o Poder Executivo a
essa operação e a abrir para esse
fim os necessarios creditas·

I

'
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4°) qual o processo especial que se
tenciona empregar para apurar o
justo valot· do material a adquirie,
e que destino vae ser dado á. nova
frota elo Govel'no, com os demais
esclarecimento· que o caso exigi!'.
22 de7. .• Moniz Sodl'é •. • Requeit·o a nomeação de uma Com- E.111 22 de dezembro
missão Es pecial, composta de cinco é lido, apoiado c
membros, para elaborat· o projecto appro-ç-aclo,
de Codigo Penal i\Iilital', devendo depois de orar o
apresental-o á. Camara no peazo ele Sr. Moniz Soei ré.
sei. mezes .
))

22

»

22

))

C· sUt. fl cgo .... Requeiro, pol' intermedio da i\Iesa, En1. 22 de dezembro
do Sr. ministro da Marinha a~ se- 6 lido, apoiado c
approvaclo,
guintes Informações:
i") quantos navios ele guerra b:·azi- depois de orar o
lmros, c quaes estãopeesentemente Sr . Co:ta Rego.
no serviço de manutenção de nossa
neutralidade e m face da actual
gueera eul'Opéa ;
2") quaes os pontos da costa brazlleiea
oude se exerce a vigilancia dos navios do gueera brazileieos, relativamente a esse assumpto, em que
con iste ella .
Idem ........ . Heq ueit·o, por intm·mcclio ela :\lesa, E.111 22 ele dezembro
do Sr. miuisteo da i\Iarinlta as se- é lido, a p o i a d o
g uinles mformações:
e ap}:n•ovado,
i") si tem conhecimento ela pr·oxima depois de orar o St·,
partida, para o estrangeiro, do Cosla Rego.
na vi o mercante nacional Campista;
2") si esse navio offerece condições de
navegabilidade em alto mar,_ em
viagem de Lravessia do Atlantico,
e qual a sua classificação no Lloyd
Re"'ister ·
3") stsabe que o r efel'ido navio está
sendo pintado com a· cores bollandezas c, neste caso, si tomará providencias, e quaes, para evitar que
elle, sob a ba ndeira hollancleza,
ou sob qualquer outra, estrangeira,
saia da aguas territormes b!'azileiras .
Idem ......... . Requeiro, por intet·medio da l\Iesa, elo Ent 22 de dezembro
Sr. ministro das Relações Extel'io- é lido, a p o i a d o,

res, q ue informe ~i j á tem noticia
do aprisionamento, por na vias de
guerra ing·lezos, do navio mercante
nacional Rio B1·anco, e quaes as
medidas que pensa ou que póde
pôr em pratica com relação a esse
assumpto.

c approvado,
depois elo orar o Sr.
Costa Rego.

2ft dez .. Ma uricio do La- Requeiro, por inter media da 1\!osa, E1n M de dezembro
sejam solicitadas, com urgencia, as é lido, apoiado, encerda.
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peças e os autos do lnqucrilo policial, sobt·e a chamada" conspiração
elas Aguas Fel'l'eas "·

AN DAMENTO

ccnada a discussão
e adiacl.a a votação.
- Em 28 é app:rovado.

2S dez .• Antunes i'l'l aciel Hequeiro que, por intermedio da Etn 28 de dezembro
Junitr.
!\lesa, seja manifestado ao Sr . Pre- é lido, apoiado e
sidente ela Republica o caloroso a p pro-vada
a pplanso da Camara dos Deputados, som ente a primeira
pelo acerto das medidas ele serena parte do requerienergia com que aparou e fez fra- menta, depo i s de
cassar a recente tentativa de sub- orarem sobre elle os
veroão da ordem, sendo esse Srs. l\'Iaoricio de Laapplauso extensivo aos Srs . minis- cerda, Antunes Matros da Guerra e da l\larinha, Sr. ciel Junior, Antoilio
General Pedro Bittencourt, lnspe- Carlol, Soares dos
ctor da Região i\Iilitar, e ao Sr. Dr. Santos, Vicente PiChefe de Policia, a cujo zelo e alta ragibe e Costa Rego.
comprehensilo elos seus arduos de- O Sr. Costa. Hego
veres ao lado do Chefe da Nação enviou á. Mesa uma
se deve o insuccesso da referida declaração de voto.
tenta ti va.
29

»

Celso nayma .. Hequeiro a nomeaç~LO de uma com- Em 29 de dezembro
missão especial de cinco membros é lido, apoiado
pat·a elaborar um projeclo de lei c app:royaclo.
que regule a constituição,funccionamento e fa llencia das sociedades
anonymas, bem como a emissão de
emprestimos em obrigações <!O por·
tador.

29

»

Mauricio de La- Peço que, por lntermedio da Mesa , o E1u 29 de dezembro
cerda.
ministro da Guerra informe em que é li do, apoiado
artigo de lei se baseou para no- c approyu<lo.
mear sem vaga candidato de um
concurso nullo de pharmaceutico
do Exercito.

30

»

Antonio Carlos. Hequeiro que a Commissão Especial E IU 30 de dezembro
para a elaboração do projecto de é lido, a p o i a do
lei que regula a constituição c o e approvado.
funccionamenlo da falleocia das
sociedades anonymas, bem como a
emissão de emprestimos em obrigações ao portador, seja compm:La
de sete membras, ao en vez de cinco,
segundo o requerimento offerecido
pelo Sr . Celso Bayma e j á approvado pela Camara.

30

>)

Faria Sou to ... Requeiro que, por intermedio da E m 30 de dezembro
Mesa da Camara dos Deputados, se é lido, apo iad o e
solicite do Governo informação exa- ad iad a a discussão ,
cta e detalhada ele quanto foi des- por ter ped ido a
pendido com a intervenção federal palavra o Sr. So m n
no Estado do Rio, pela mobilização c Sil va.
da força do Exercito para alll enviada para cumprimento do accórdão elo 10 de dezembro do 1914-,
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que reconheceu e mandou empossar
na presidencia daq uelle Estado o
S1·. Senador Nilo Peçanha. (Sessão

noctuma.)

30 dc7. .. Faria Souto ... Requei l'o que, pot' intermedio da E n1 30 de dezembro
illesa da Camara dos Deputados, se é lido, apoiado e
peçam inform ações ao Gove1•no adiada a discns~ão
sob!'e o seguinte:
por ter pedido a
a) quan tas praças foram requisitadas palavra o S1·. Souza
pelo j uiz federal da secção do E - c Silya.
tado do Rio de Janeit·o, para dar
execução ao accórdão do Supremo
Tribunal I•ederal que reconheceu
presidente do mesmo Estado o St·.
Dr. N1lo Peçanha e o immittiu na
posse daquelle cal'go;
b) quantas foram as realmente mobilizadas e para alli enviad as pam
esse fim. (Se ssão noc!uma . )
3i

))

Vicente
gibc.

Pira- Requeiro que seja nomeada uma Com- Em. 31 de dezembro
missão de cinco membros para re- é lido, apoiado e
presentar a Camar a dos Deputados approyado.
na recepçfw do General Dantas
Barr eto e apresentar a sua S. Ex.
os cumpt'imentos de boas vindas
desta Casa do Congresso.

INDICE DOS PARECERES DE r9r5

Indice dos pareceres
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""
A
95 Approva o veto elo Sr. Presidente da Rcpublica, á resoluçiio legislativa que
concede licença ao Sr. João Pedro Maximo Cordeiro.

c
i
81
82
!l2
103

Considet·a legalmente diplomados os Deputado,; co nstantes na, lista etc.
Concede licença ao Deputado Alvaro de Carvalho.
Considera inconveniente a sellagem dos stoclis.
Concede licença ao Deputado Estacio Coimbra.
Concede licença ao Deputado Luiz A. Do mingues da tlva.
D

102 Dispõe sobt·e r egalias c direitos aos serventes da Camara.
I
76
83
8!5
87
S!l
!lO

Oi
94,
09
105
106

Indefere o r equerimento da Companhia Nacional de Navegação Costcii'<J..
Inclel'cre Q r equerimen to de D. Luiza dos Santos.
Indefere o requerimento de Pedro Celeste d e Casti'O.
Tnclel'erc o requerimento elo enge nh eiro Balduino Er nesto de Almeida.
Ind efere o r equerimento de Augusto Candido P. B. de Oliveira.
Indefere o requerimento do Ca pi Ui.o de Mar e Guerra 1 ar ciso elo Prado Carvalho.
Indefere o r equerimento de An tonio Albe!'to Teixeii·a Lei te .
Ind efer e o requel'imen to de Sylvio G onça l ve~.
Indefer e o r eque1·imento de Ernestino Juliano Toscano Damasceno.
Indefere o requerim ento dos funccionarios e ex-funccionarios d ét Inspectoria
do Serv iço ele Protecção e Localização de Tmbalhadores N<tcionacs.
Indefere o requerimento de D. Gerti'ucles Silveira ela Cama!'a .

.J
100 Julga dever ser r cmettida ao Ministro ela Agricultura a representaçfto elo
Dr. Martinho Garcez.
M
73 Manda devolver ao PoJcr Executivo a memagem solicitando credito ele
7 :6528303 para pagamento de i\Ianoel Santerre Guimarães.
74 .\! anda devolver a mensagem solicitan do o credito de 46:704,$656.
75 ~r anda devolve!' a mensagem solicitando o CI'Cd ito de 2: 5078656.
79 Manda devolver a momagem solicitando o credito de 7:217S582.
80 Manda archivar o requel'imento de José Back .
88 ~Ianda archivar o requerimento de Joaq uim Augusto Freire.
97 Manda equipar ar os vencim en to> do conservador do archivo.
104 Manda devolve r ao Pode r executivo os documentos rala tivos a pedido de credito.

N
86 Nega licença requerida por D. Francisca Co!'l'êa para proc~ssal' o Deputado
Mo1·eira da Bocha-.
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71 Opina pela approvação da indicação n. 1, de i OH.

()3 Opina pela approvação das conclu;;ões, como estabelll:lce, sobre a situaçfto
parlamentar elo Sr·. Deputado lrineu Machado.
101 Opina pelo archivamento da r ept>esentação dos agentes de leilões .
:107 Opina sobre a indicação n. :13, ele t9:11J.

p
Provid encia sobre a publicação, no Dia!' ia do Cona!'csso, elas informações solicitadas.
98 Dispõe sob re preenchimento ele ngas de tachygraphos de i" clas5e etc.
06

2
3
q,
5
ô

7
8

a

iO

11

12
13
14
:15
16
17
18
19
20
21
22
23
21,

25
26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

a9

40
41

42

43
41~

45

Reconhece Deputados pelo 2° districto de Minas.
Heconhece Deputados pelo i o clistricto ele ~H nas .
Heconhece Deputados pelo 3° distri cto de Minas.
Reconhece Dep utados pelo 5° districto de Minas.
Reconhece Deputados pelo 6° districto ele Minas .
Reconhece Deputados pelo Estado do Rio Grande do Not>Lc .
Reco nhece Deputados pelo Estado do Maranhão.
Reconhece Deputados pelo 1o clistricto elo Estado elo nio Gl'ancl e elo Sul.
Reconhece Deputados pelo 2° clistricto elo Estado do Rio Gra nde do Sul.
Reconhece Deputados pelo 3° distri cto elo Estado do Rio Gronde elo Sul.
Recon hece Deputados pelo 1o d is tricto do Estado ele S. Paulo.
Reconhece Deputados pelo 2° clistrlcto elo Fstaclo ele S . Paulo.
Reconhece Deputados pelo 3° clistr1cto elo E ~ tad o de S. Paulo.
Reconhece De putad os pelo lt 0 districto do Estado de S. Paulo.
Reconhece Deputados pelo 3° clistl'icto do Estado ele Minas.
Recon hece Deputados pelo :1 ° distl'icto do Estado ele Minas.
Reconhece Deputados pelo 4° clistricto do Estado de Minas.
Reconhece Deputados pelo 7° districto do Estado de Minas .
Reconhece Deputados pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Reconhece Deputados pelo Estado do Pal'á.
K.econhece Deputados pelo Estado do PiaulJ y .
Reconhece Deputados pelo 2° districto da Capital Fed -)ral.
Reconhece Dep utados pelo 1° clistricto do Estado da Bahia.
Reconhece Deputados pelo Estado ele Santa Catharina.
Reconhece Deputados pelo Estado de Goya2.
Reconhece Deputados pelo Estado de i\latto Gr·osso.
Reconhece Deputados pelo 1o d istri cto da Capital Federal.
Heconhece Deputados pelo Estado de Sergipe.
Reconhece Deputados pelo 3° districto do Estado ele Pernambuco.
Reconh ece Deputados pelo 2• districto do Estado ele Pol'llambuco .
Heconhece Deputados pelo Es ta do da Parahyba.
Reconhece Deputados pelo Estado de Alagôas.
Reconhece Deputados pl'!o 4° districto do Estado ele S. Paulo.
H econhece Deputados pelo 5° distl'icto do Estado de i\Iinas .
Heconhece Deputados pelo 7° districto do Estado de Minas .
Reconhece Deputados pelo 1o districto do Estado de l'ernambucl!l.
Reconhece Deputados pelo 1o distric to da Capital Fede ral.
Reconhece Deputados pelo 4° distl'icto do Estado de ~lina s .
Reconhece Deputados pelo 2° districto do Es tado ele Minas .
Ho:conhece Deputados pelo Estado do Pará.
Reconhece Deputados pelo Estado de i\Iatto Grosso.
Heconhece Deputados pelo Estado de Sergipe . •
Reconhece Deputados pelo Estado de Sergipe .
Reconhece Deputados pelo 1o districto do Estado de Minas .
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46
47
48
49
50
51
53

5-í,

55

56
57
58
59

60
61

62
63

64,
65
66
67
68
69

70

n

77
78
84

Reconhece Deputados pelo Estado do i\Iaeanhão .
Reconhece Deputados pelo Estado do Piauhy.
Heconhece Deputados pelo Estado de Santa Catharina.
Reco nhece Deputados pelo Estado do Paraná.
Heconhece Deputados pelo 3° clistricto do Estado de Pernambuco.
Heconhece Deputados pelo 3° districto do Estado de Pernambuco.
Heconhece Deputados pelo Estado da Parahyba.
Reconhece Deputados pelo 2° districto do Estado de Pernambuco.
Heconhece Deputados pelo 1o distl'icto do Estado d0 Pernambuco.
Reconhece Deputados pelo 1° d1stricto do Estado de Pernambuc0.
Reconhece Deputados pelo ILstado de Alagôas.
Heconhece Deputados pelo 1o di>tricto do Estado da Bah1a.
Heconhece Deputados pelo 4° distt·icto do Estado da Bab.ia.
Heconhece Deputados pelo 1° d1stricto da Capital Fe lera!.
Reconhece Deputados pelo 2° districto do Estado da Bahia.
Hl'conhece Deputados pelo 3° districto do Estado da Bahia.
Hec1nhece Deputados pelo i o districto do Estado do Ceará..
Reconhece Deputados pelo 2° districto do Estado do Ceará.
Heconhece Deputados pelo 2° districto do Estado do Rio .
Hecoohece Depu t ado3 pelo 3° districto do Estado do Hio.
Reconhece Deputados pelo Estado do Amazonas.
Reconhece Deputados pelo 3° districto do Estado do Rio .
Reconhece Deputados pelo 2° districto do Estado do Rio.
Reconhece Deputados pelo 1° distr1cto do Estado do Hio .
Reconhece Deputados pelo Estado de Goyaz.
Heconhece Deputad<s pelo 2' districto da Capital Federal.
Reconhece Deputadns pelo Estado do Espirito Santo.
Hejeita o veto elo Sr. Presidente da Republica á resolução legislativa que
manda conceder certtficado de engenheiro militar, etc.
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7 abril. Dos cinco. Considet·a legal- Em. 7 deabl'il Em 3 de ab ril foi nomente diploma- é lido e ap- meada a seguinte comdos os Deputados provado. missão dos cinco: Antocom tantes dal ista
nio Carlos, Cincinato
que apresenta n
Braga, 1\ia.t toel Borba,
Soares elos Santos e
en umera os diploCunha 1\fachaelo.-Em
mas qu e não ~e
acham nas cond i7 ele abril o Sr. Presidente faz o sorteio das
ções logaes .
seis commissões verificadoras, que ficaram
constituídas: «PaTa a
p1·imeira com?ntssão ,
Joaqttim L. Ozm·io, Antoni•J Ramos Caiado,
!?·ineu Machado , Bueno
de Andmda e .José
Lobo: - Em H do
l\laio, de conformidade com o regimento,
toi substituída pelos
seguintes Srs: Alberto
de A brett, AfaTcolino
Barreto, Octavio Mangabeira, F1·ancisco Alves e Ltti::; Xavie1·.
Pa1·a a 2a com missão:
.Jvsé Bct?·bosa Rodrigues, G'aleão CCtTva lhal, .Torto de Faria,
Alvaro Attgusto ela
Costa Carvalho e Antonino FreiTe . Para a 3"
commissã.o : Anthe1·o
Botelho, Honorato Alces, Ilosannah de Olivei?·a, Juvenal Lamartine e .José Bonifacio.
- Em H de maio, de
conformidade com o
r egim ento, foi substituiua pelos seguintes
Srs: Cineinato Braga,
Ceza1· Vergueiro, üe?·'I:Ct sio Fioravanti, Gilberto ;lmado e Antonio Rollemberg . - Em
2 de junho toi ainda
substituída pelos Srs.
Oetcwio Jli a v ign i cr,
Franctsco l)aolielo Manoel Fulgcncio Manoel
B01·bct e Raul Cardoso.
Par a a 4• commissão:
Ildefonso Pinto,Peclro
Lago , Thoma:: Del phin.o, Antoniol Pacheco Mendes e Gon-

- 214 -

!SSUMPTO

ANDAMENTO

OBSERVAÇÕES

- --------------1------------- -----------1------------------

çalves Maia.- Em 14
de maio, de conl'ormidadc com o regimento, foi substituida
pelos Srs . Lamounier
Godo(1·edo, Alvaro B otelho, Camillo de Holla r.da, Waldomiro Maga lhães e Senna Figueiredo.- Em 4 de
julho o Sr. Alva1' o
B otelho renuncia,
sendo sorteado o Sr.
Domingos
Masca1'cnhas para substituil-o.
Pa1·a a 5• corn missão:
Luiz ele Cm·valho, Netto
Campello, Flo1'iano de
Bl"itto, Jttstiniano de
Serpa e Balthaza1· Pe
nira. Para a 6• co mmissão: Jo sé Alves Fe1·
?'etra e Mello, Bento
José de llfimnda, Ca1'Z.os Peixoto Filho, Joa
quim Pi1·es e Antonio
Gomes Lima . - Em 14
de maio, de confor
midade com o regi
mento, foi substituida
pelos Srs. Th eo tonio
de Britto, Felix Pa
checo, Alaor P1·ata,
Alberto Mamnhão c
Josino de Araujo.

2 11 abril 5"' commis- Reconhece Depu- Em11 de abril
são.
tados pelo 2° dis- vae a impri·
tricto do Estado mir.-Em 12
de Minas Geraes o Sr. J ustios Srs. Artbnr da niano Serpa
Silva Bernardes, requer e obA~tolpbo
Dutra tem urgenc1a
N1cacio, José Mon- para immeteiro Ribeiro Jun- diata votaqueira, Antonio ção. - Em
Carlos Ribe1ro de seguida são
Andrada e João a I> p r oNogueira Pemdo. vadas as
conclusões do
parecer .
3H

»

5" Commis- Reconhece Depu- Em H de abril
são.
tado pelo 1° drs- vae a impritricto do Estado rnir . -Em 12
de Minas Geraes o Sr. J. de
o Sr. Joaquim Serpa r equer
Ferreira Salles.
e obtem n rgencia para
a immedia ta

•

-
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votação. Em s e g u i d a são
approvadas as conclusões do
parecer.
4 H abril. 5a Commis- Reconhece Deputa dos Em H de abril vae a imprimir.são.
pelo 3" districto do Em 12 o Sr. J. de SL'rpa requer
Estado de Minas Ge- e obtem urgP. ncia para a immediata
raes os Srs. Bernar- votação. - Em seguida são
dino de Senna Fi- approvadas as concl usões do
gueiredo, José Boni- parecer.
faciu de Andrada e
Silva e Irineu de
1\Iello l\Iacbado.
5 1:1

»

5a Commis- Reconhece Deputados Em H de abril vae a imprimir.são.
pelo 5" districto do Em 12 o Sr. J. de Serpa requer e
Estado de l\linas Ge- obtem urgencia para a immediata
raes c.s Sr:;. Josino votação. - Em seguida são
de Alcantara Araujo, approvaclas as conclsuõesdo
Fausto Dias Ferraz, parecer·.
Cheistiano Per eira
Beazil e José Moreira
Brandão C as te ll o
Branco.

6H

"

5• Commis- Reconhece Deputados Em H de abril vae a imprimir.são .
pelo 6" dbtricto do Em i2 o Sr. J. Serpa requer e
Estado de J\linas Ge- obtem urgencia para a immediata
raes ts Srs. Wal- votatação. -Ern seguidasão
domiro de Bar r os approvadas as conclusões do
Magalhães, Afeanio parecer.
de Mello Franco,
Alaor Prata Soares,
Feancisco Paolielo e
Jayme Gümes de
Souza Lemos.

7 12

»

i" Commis- Reconhece

8 '.12

))

9 13

))

I

são.

Deputados Em 12 de abeil vae a imprimir.
pelo i:'.staJo do Rio Em· 13 o ::lr. José L· bo requer e
Grande do Nt rte o.; obtem urgencia para a immediata
Srs. José Augusto 'otação. -Em seguida são
Bezeera de Medeiros, approvadas as conclusões do
Juvenal Lamartine parecer.
de Farta e Alberto
Maeanhão.

1" Commis- Reconhece Deputados Em 12 de abril vae a imprimir.
p<'lo Estado do 1\Ia- Em 13 o Sr. José Lobo r equer e
são.
ranhão os Srs. Ae- obtem urgeucia para a immediata
thur Quadros Colla- votação. - Em '>e g ui da são
res llf~>roü·a, Fran- approvadas as conclusões do
cisco da Cunha ~ra pat·ecer.
chado, Luiz Carvalho,
Agrippino Azevedo,
João Dunshee de
Abt·anches ,\ loura e
Henriqu e C o o I h o
Netto.

6• Commi.- Reconhece Deputados Em 13 de abril vae a imprimir .
são.
pelo -1• d1sti'icto do Em !1.4o Sr. Bento ele Miranda r e
Estado uo Rio Grande quer e obtem urgencia paea a

l
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elo Sul os Srs. Alvaro
Baptista, João Vespucio de Abreu e
Silva, João Simplicio
Alves de Carvalho,
Luiz SoaJ'E'S elos Santos, Evaristo Teixeira
do Amaral e Gomercindo Taborda Ribas.

immediata vltação.- Em seguida
são approv:;.,das as conclusões elo parecer.

10 13 abril. 6• Commis- Recon hece Deputados Exn. 13 de abril vae a imprimir,·são.
pelo 2° d istricto elo Em 14 o Sr. Bento ele Mil'ancla reEstado elo Rio Grande quel' e obtem urgencia para a
elo Sul os Srs. Fran- immediata votação.- Em ~egu icla
cisco Antunes Maciel são apJ>rovadas as concluJunior, Augusto Pes- sões elo parecer.
tana, Ilclefonso Soares f'into, José Th omaz Nabuco ele Go uvêa e Marçal Pereira
Escobar.

H 13

,

6• Commis- Reconhece Deputados Exn. 13 de ahril vae a imprimil'.são.
pelo3° districto doEs- Em 14 o Sl'. Bento de Miranda retado do Rio Grande quer e obtem m gencia para a
do Sul os Srs. Ra- immed iata votação.- Em seguid a
ptlael Cabecla, Do- são approvadas as conclumingos Pinto de Fi- sões do parecer.
gueireclo Ma sca renhas, Joaquim Lui z
Osorio, João Benicio
da Silva e Ilclefonso
Simões Lopes.

12 !4

»

4' Commis- Reconhece Deputados Exn. 14 ele abril vae a imprimir.são.
pelo 1° districto elo Em 15 o Sr . Pedro Lago requer e
Estado de S. Paulo obtem urgencia para a immecl iata
os Sr s . João Galeão votação. -Em seguida são
Carvalhal, Francisco approvadas as conclusões do
Feneiro Braga, Can- puecer.
dido Nazianzeno Nogueira da Motta , José
Cardoso de Almeida,
Joaquim Augusto de
Barros Pentead o e
Raul Renato Carclozo
de Mello.

13 H-

»

~~·

Commis- Reconhece Deputados Exn. 14 de abril vae a imprimir.são .
pelo 2° dist.ricto elo Em 15 o Sr. PeJro Lago requer c
Estado de S. Paulo ohtem urgencia para ·a immediata
osSrs. Prudente de votação. - Em se guid a, são
i\loraes Filho, Mar co- approvadas as conclusões do
li no Lopes Barreto, parece!'.
Cincin ato Cezar da
Silva Braga, Alvar o
Augusto da Costa
Carvalho, Cezar de
Lacerda Vergueiro e
Alberto Sarmento.

-
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14 :14 abril 4" Commis- Reconhece Deputados E:r:n. H de abril vae a imprimir.srw.
pelo 3° districto do Em :!5 o Sr. Pedr·0 Lago requer e
Estado de S . Paulo obtem urgencia para a immediata
os Srs. Artltur P <J l- votaçfto. - Em se g u i d a são
meira Ripper, Anto- approvadas as conclusões elo
nio i\'lanoel Hueno ele parecer.
Andrada, FranClsco
AI ves dos Santos, José
Manoel Lobo e João
de Faria.
15 H

»

4" Comm is- Reconhece DeputadLs E:r:n. 14 de abril vae a imprlmu·.srto.
pelo 4° districto do Em 15 o Sr. Pedro Lago requer e
Estado de S. Paulo obtem urgencia para a immediata
os Sr:;. Francisco de votação. Em seguida são
Paula Rodngues AI- approvadas as conclusões do
vesFilho,Jo::é Valois parecer.
de Castro, ArnolpllO
Rúdrigues de Azevedo e Francisco
Jo~é da Costa Junior.

:16 :!5

»

5" Commis- Reconhece

17 :16

»

5" Commis- Reconhece Deputa.dos E:r:n. 16 de abril vae a imprimir.são.
pelo 1° districto do Em 17 o Sr. Bueno de Andrada re-

são.

Deputados E:r:n. :15 de abl'il vaca impr1m1r.pelo 3° districto do Em :1 6 o Sr. J. Serpa requer e
Estado de Minas Ge- obtem urgencia para a immediata
raes os Srs. Antonio votação. - Em seguida são
l\Iarins Ferreira da approvadas as conclusões do
S1lva e Antonio Go- parecer.
mes de Lima.

Estado de i\linas Geraes os Srs. Pedro
Luiz de Oliveira, Sebastião Gonçalves da
Silva Mascarenhas,
Antonio Augusto de
Lima e Jo~é Gonçalves de Souza.

quer e obtem urgencia para a immedia ta votação.- Em seguida são
approvadas as conolusoesdo
parecer.

18 16

»

5' Commis- Reconhece Deputados E:r:n. :16 de abril vae a imprlmlr,são.
pelo 4° districto do Em 17 o Sr. Bueno de Andrada r eEstado de Minas Ge- quer e obLem urgencia para a immeraes os Srs. Alvaro diata votação . - Em seguida são
Augu5to de Andrade approvadas as conclusões do
Botelho, Anthero de parecer.
Andrade B o te 1 h o,
Francisco Bressane
de Azevedo e Antonio
Affonso Lamounier
Godofredo.

19 :16

»

5" Commis- Reconhece Deputados E:r:n. 16 de abril vae a impmmr.são.
pelo 7° d1stricto do Em 17 o Sr. Bueno de Andrada r eEstado de Minas Ge- quer e obtem urgencid para a immeraes os Srs. Camillo LJiata votação.- Em seguida são
Felin to Pratos, Ma- approvadas as conclusões do
noel Fulgencio Alves parecer.
Per e i r a, I-Ionorato
JusélAlves ej EpaminondasEstevesüttoni.

-
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- - -- --- -1------------------- - 20 16 abril :1.• Commis- Reconhece Deputado Em. 16 de abril vae a impeimir . são .
pelo Estado do Rio Em 17 o Sr. Bueno de Andtada rcGrancle do Noete o quer e obtem ul'gencia par a a immeSr. Affonso Moreira diata votação . - Em seg uida são
approvadas as conclusões elo
de Loyolla Barata.
parecei'.

21 16

>>

p Commis- Reconhece Deputados Em 16 de abril vae a imprimir . são.
pelo Estado do Pará Em 17 o Se . Bueno de Andl'ada r eos Ses. Justiniano quer e obtem urgencia para a immede Seepa, 'lheotonio diata votação . - Em seguida são
Raymundo de Britto, approvada s as conclusões.
AntOI•io Passos de
Miranda Filho, Heitor Castello Branco
e José Barbosa Rodrigues.

22 16

,

:f." Commis- Reconhece

23 17

>>

3• Commis- Reconhece Deputado Em 17 de abril vae a im peimir .são.
pelo 2° di>triclo do Em 18 o SL'. Augusto Ama l'al re -

são.

Deputados Em :1.6 de abl'il vae a imprimir. pelo Estado t.lo Piau- Em :f. 7 o Sr. Bueno de Andrada reby os Sr~. J os é quer e obtem urgencia pa ra a imFelix Alves Pacheco media ta votaçãt•. - Em seguida
e Elias Firmino de são approvadas as coucluSouza ~Ianins .
o:ões do pat"ecer .

Districi.O Federal o
Sr. Octacilio C a rvalho de Camará.

quer e obte rn urgencia para a immedia ta votação.- Em seguida são
approvadas as couclusões do
parecer.

Deputados Em :f. 7 de abril vae a i mprimir . pelo 1° districto do Em 18 .o Sr. Augusto Amaral reEstado da Bahia os qu er e obtem urgencia para a imSrs. Pedro Francisco rncdiata votação.-Em seguida srw
RLdrigucs do Lago e approvadas as conclusões do
Octavio Mangabeira. parecer.

24: 17

n

3a Commis- Reconhece

25 18

»

6" Commis- Reconhece Deputa'nos Em 18 de abril vae a imprimir . são.
pelo Estado de Santa Em 19 o Sr . Alval'o de Carva lh o
Cathal'ina os SI'S. Cel- requer e obtem urgent.:ia pa r a. a
so Bayllla e Henrique immediata votação.- Em seguid 1
são approvadas as con clude Almeida VaJga.
sões do parecer.

26 18

»

(l•

27 18

))

são.

Commis- Reconhece Deputados Em 18 de abril vae a im pri mir .
são .
pelo Estado de Goyaz Em 19 o Sr . Alvaro de Car valho
os Sr;. Antonio Ra- requet· e obtem urgencia par a a
mos Caiado, Herme- immediata votação. - Em seg uida
negil du Lopes de Mo- são approvada s as concluraes e Mart:ello Frau- sões do parecer.
cisco da Silva.

6" Commls- Recoill1CCP. Deputados Em 18 de abril vae a impl'imir.são.
pelu Estad·• ,Ie 1\latto Em 19 o Sr. Al va r·o de Car valho
Grosso os Sr.>. João requer e obtem urgencia para a
Carlos Pereira L (~ ite immerliata votação. -Em segu id a
e Annibat Benicw de são ap1:.rovadas as concluToledo.
sões do parecer .

-
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- --- -----------28 :18 abril 3a Commis- Reconhece Dep utado EJD. 18 de abril vae a imprimir.são.
pelo :1° districto do Em :19 o Sr. Alvaro de Carvalho
Districto Federal o requer e obtem urgencia para a
Sr. IL'ineu de i\Iello immediata vocação. - Em ;egui<.la
Machado.
são approvadas as condusõas do parecer.
2• Commis- Reconhece Deputados EJD. 18 de abt'il vae a imprimi!·.são.
pelo t<;stadu de Ser- Em 19 o Sr. Al varo de Carvalho r cgipe os Sr ·. Antonio quer e obtem urge nci a para a imO t as Rulemberg e mediata votação.-Em seguida são
Gilbert·J Amado.
approvadas as conclusoes do
parecer.

29 18

>>

3018

>>

31 18

»

32 18

>>

33 :18

»

2" Commis- Reco nhece Deputados EJD. 18 de abril vae a imprimir.
são.
pelo E~tado de Ala- Em 19 o Sr· . Alvaro de Ca rvalho
góas os Srs . A!l'redo r eq uer e obtem urgen:.:ia para a
du Maya. e Ped r o da immediata votaçii'l.- Em seguida
Costa Rego .
são approvadas as conclu
sões clu parecer.

31t· 20

»

4,a

35 20

»

5a Commis- Reco nhece Deputado EJD. 20 de abril vac a imprimir
são .
pelo 5" districto do -Em 2:1 o St·. J. de S e r p a

I

2a Commis- Rccúnhece Deputados EJD. 18 de abril vae a impl'imir.são .
pelo 3° clist!'icto do Em :19 o Sr . Alvaro de Ca rvalho reEstaelo ele Pern a m- quo!' c obtem urgenci~ para a imbuco os Srs . Aristar- meel tata votação .--Em seg uida são
cho Xavier Lopes e approvadas as conclusões do
Gervasio Fioravanti parecei' .
Ptres Ferrei I' a.
2• Commissão .

R eco nhe~c

D ~ putad os

pelo 2° districto elo
Es tado de Per11 arnbucoosSrs Estaciode
Albuquerque Coimbra, Manoel N e t to
Cat'netro Cam pello,
Antonio José da Costa
Ribeiro, Julio C a rneiro dcAlbuqnet·que
Maranhã,, e Rodolpho de Albuquerque
AL'aujo.

EJD. :18 de abril vae a imprimi!'.
l!:m :19 o Sr. Alvaro lle Carvalho
requer e obtem urgeocia para a
immed iata votação.- Em seguida
são approvadas as conclu
sões elo parecer .

2" Commis- Reco1hecc Deputados Em 18 de abril vae a impt•imir .
são .
pelo Estado da Pat·a- Em 19 o Sr· . Alvat·o de Carvalho
hyba os Srs. João r equer o obtem ut·gencia para a
Maximiano de Fi- irnmediata votação . - Em seguida
gueiredo e A•ttonio são approYadas as cot,cl u
~imeão dos Santos
sões do pat·ecct•.
Leal.

Commis- Reconhece De putado EJD. 20 de abril vae a impr1mu"
são.
pelo 4° districto do -Em 2i o I'. J. Serpa requer e
Estado ele S. Paulo obtem urgencta para a 1mrnediata
o Sr. l\L111oel Pedro votação . -- Em segu id a são ap
Villaboim.
provadas as c~ n c lu ,..ões uo pa
recer .
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requer e obtem urgencia para a
immediata votação .- Em seguida
são a ppro , ·adas as conclusões do parecer.

Deputado Em 20 ele abril vae a imprimi!'.pelo 7° districto do Em 21 o Sr. J ustiniano de Sorpa
Estado de Minas Ge- requer e obtem urgencia para a
raes o ::ir . Carlos immed iata votação. - Em seguida
Peixoto de J\1 e J lo são approvadas as conclnFJ!ho.
sões do parecer.

36 20 abril ;)• Commi>- Reconhece

são.

Deputados E1.n 21 de abril vae a imprimir.pelo 1° districto do Em 22 o Sr. Costa Rego r equer e
v;stado de Pernam- obt('lm urgrmcia para a immediata
buco os Sr3. João votação.- Em seg uida sã o
Elysio de Carlos Fon- approvadas as conclusões
~eca, Balthazar de
do parecer.
Albuquerque MarLins
Peretra, Manoel Antonio Pere1ra Borba
e Adolpho Simões
Barbosa.

37 21

))

2a Commis- Reconhece

38 22

))

3" Commis- Reconhece
Deputado Em 22 de abril vae a imprnmr.são.
pPlo 1o districto do Em 23 o Sr. Annibal de Toledo
Districto Federal o requer e obtem urge ncia para a
Sr. Jo~é Joaqnim da immediata votação . - Em seguida
Costa Pereira Braga. sãs approvadas as conclusões do parecer .

39 23

))

5" Commis- Reconhece Deputado E1.n 23 de abril vae a imprimir.são.
pelo 4° districto do Em 24 o Sr. Lamounier Godofredo
tstado de l\linas Ge- requer e obtem urgencia para a
raes o Sr. Domingos immediata votação.- Em seguida
de F1gueiredo.
são approvadas as conclusões do parecer.

40 25

))

5' Commis- Heconhece
Deputado En1. 25 de abril vae a imprimie . são.
pelo 2° districto de Em 26 os Srs. Josino de Araujo e
Mmas Geraes o Sr. Manoel Villaboim requerem a publiAntonio da S1lveiro cação dos documeutos que aco mBrum ; com emenJas panharam as contestações dos Srs .
dos Srs . Josino de Duarte de Abreu e Francisco ValiaAraujo e Villaboim . dares.- Oram os Srs. Justiniano ele
Serpa, Manoel Villaboim e Floriano
de Britto. - Posto a votos,é rejeitado
o referido requerimento .- O Sr .
Justiniano de Serpa requer e obtem
urgencia para a immediata votação . - O Sr. ·Josino de Araujo r equer preferencia para a sua emenda .-Esse requerimento é r ejeitado.
-Em seguida são app:rovadas as conclusões do parecer,
ficando prejudicadas as emendas .
- Os Ses. Maciel Jun ior e Haphael
Cabeda enviam á Mesa a seguinte
declaração de voto: «Declaramos
votar a favor do parecer n . 40, de
19·15, da 5" Comm issão de Inqueeito

são.

-
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por havermos verificado que os
votos dos eleitores de 19i5 -que
reputa mos insub.istcnte. - não
alterariam contra o c a n d i d a t o
Dr. Antonio da Silveira Brum,
para os effeitos do seu reconhecimento, o resultado ela apuração, si
fossem abatidos».
Deputados E:rn 27 de abril vae a imprimir.pelo Estado do Pará Em 28 o Sr. lrineu Machado requer
os Srs. Bento José e obtem urgencia para a immediata
de Miranda e João votação - Oram os Srs. Josino de
Hosannah de Ol t- Araujo, lrineu Machado c Ramos
ve1ra; co m emendas Caiado.-0 Sr - Josino de Araujo redo Sr. Josmo de quer preferencia para a sua emenAr·aujo.
da.- Esse requerimento é rejeitado.- Em seguida >[LO approdas as conclusões do paracer,
ficando prejudicadas as emendas.

!-i 27 abril i • Commis- H.ecoohece

são.

42 28

»

6• Commis- Hcconhece Deputados En1 28 de abril vae a imprimir.são.
pelo Estado de Ma tto Em 29 o Sr. Annibal ue Toledo
Gr·os;o os Srs. Alfre- requer e obtem peeferencia para a
do úctavio de i\Iavi- immediata votação.- Oram os Srs.
gnier e O~ca1' da Bento de l\Iiranda e o~tacilio CaC'lsta i\Iarques; com mará,que requm: preferencia para a
uma emenda dos sua emenda.- E rejeitado o requeSrs. H.aphael Cabecla rimento do Sr. Octacilio Camará.e Octacilio de Cama- Em seguida são approvaclas
rá, mandando reco- as conclusões do parecer, ficando
nhecer os Srs. Luiz prejudicada a emenda.
AdoJpho Co1Têa da
Co;ta o l\Ianoel Severiano Ferreira 1\Iarques.

43 28

»

2" Commis- Reconhece Dep ul ado En1 28 de abril vae a imprimü·.são.
pelo E,;tado de Ser- Em 29 o Sr. Annibal' de Toledo
gipe o Sr. Felisbello requer e obtem urgencia para imFirmo de Oliveira media ta votação.- Em seguida
Feeil'e.
são approyaclas as conclusões do parecer.

44 28

»

2" Commis- Hecoohecc Deputado En-.. 28 de abril vae a imprimir.são.
pelo Estado de Ser- Em 29 o Sr. Annibal de Toledo
gipe o Sr. Serapirto r equer e obtem urgencia para imde Aguiar 1\Iello.
media ta votação.- Em seguida
são approvaclas as conclusões do parecer .

4-!J 28

»

i.i" Commis- Reconhece
Deputado En1 28 de abril vae a imprimir.são.
pelo -1 o districto do Em 29 o SI' . J ustiniano de Serpa re-

Estado de i\Iioas Geraes o Sr. José Alves
Ferreira e l\lello; com
emendas dos S r s .
Alaor Prata e José
Gonçalves.

quer e obtem urgencia para immedia ta votação.- O Sr. Alaor Prata
requer preferencia. para a sua
emenda.- É r~j e itado o requerimenta de preferencia.--Em seguida
srw approYaclas as conclusões do parecer, ficando prejudicadas as emendas.
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- _._A_, ____ - - - - - - - - -------------46 29 abril i a Commis- Reconhece Deputado E111. 29 de abril vae a imprimir.são.
pelo Estado do. Mar
Em 1 de maio~ St'. Irinelf Machado
nhão o Sr. Luiz An- requer urgenC!a para a 1mmed1ata
tonio Domingu es da 1 votaçrw.- Oram pela ordem os
Stlva; com ~o menda s 1 Srs. Aggripino Azevedo e Joaquim
do Sr. Aggripino Osorio. - E approvado o r eque riAzevedo.
rnento de m·gencia.- O Sr. Aggri
pino Azevedo requer preferencia
para a sua emenda.- Este reque
rimento é rejeitado.- Em seguida
são approvaclas as con
clusoes do parecer, ficando preju
dicada a emenda.

a-I

47 29

))

1" Comims- Reconhece

são.

Deputados En1 29 de abril vae a imprimir.
Em 1 de maio o Sr . Irine u Machado
hy os Srs. Antonino requer e obtem urgencia para a,
Freire da Silva e Joa- immed iata votação.- Em seguida
quim de Ltma Pires são approvaclas as concl u
Ferreira.
sões do parecer.
p ~ lo Estado do Piau-

48 1 maio 6a Commis- Reconhece

são.

49 1

))

Deputados En1 1 de maio vae a imprimir.
pelo Estado de Santa Em 2 o Sr. Antunes Maciel envia
Catharina os Sr·s. á Mesa o seguinte r equerimento
Eugenio Luiz Müller "Requeiro o adiamento da votação
e Gr.stavo Lebon Re- do parecer n. 48 , de 1915, da 6
gis; com uma emen- Commissão de lnquerito, e a volta
da do Sr. Maciel deste parecer á referiria Com missão
Junior e outros, man· afim de ser rectiflcado ou explicado
dando reconhecer os o resultado a que ella chegou
Srs . Eugenio Luiz quanto á recapitulação das vota
Müller e Victorino ções, por isso que estas não combi
nam , abatidas as secções julgadas
de Paula Ramos.
nullas, nem com as cifras encon
tradas pela Junta Apuradora de
Florianopolis, nem com os quadros
da Secretaria da Camara ».
Oram os Srs. Antunes Maciel
Celso Bayma e Bento de Miranda.
A Mesa indefere o requerimento do
Sr. Antunes Maciel . - O Sr. Hen
rique Valga requer c obtem m gencia para a immediata votação
do parecer .- O Sr . Antunes Ma
ciel requer preferencia para a sua
emenda.- Esse requerimento é
rejeitado.- Em seguida sã o
a pprovadas as conclusões
do parecer, ficando prejudicada a
emenda,

Deputados En1 1 de maio váe a imprimir.
pelo Estado do Pa- Em 2 o Sr. Alfredo Mavignier r eraná os Srs. Luiz An- quer e obtem urgencia para a imtonio Xavier, João media ta votação.- Em seguida sã o
David Pernetta, Luiz approvadas as conclusões
B a r t h o I o meu de do parecer .
Souza e Silva e Alberto Ferreira de

6a ~ommis- Reconhece

sao.

Abreu.
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50 1 maio. 2• Commis- Reconhece Deputa do EJU 1 de maio vae a impi'Ímir.
são.
pelo 3° districto de Em 2 o Sr. Galeão Carva\ha\ re
Pernambuco o Sr. quer e obtem urgencia pará. a im
José Gonçalves Maia. mediata votação. Em seguida são
approvadas as conclusões
do parecer.
51 1

))

2• Commis- Reconhece Deputado EJU 1 de maio vae a imprimir.
são.
pelo 3° districto do Em 2 o Sr. Galeão Carvalhal re
Estado de Pernam- quer e obtem urgencia para a im
buco o Sr . Erasmo medi ata votação. Em seguida são
Vieira de Macedo.
approvadas as conclusões
do parecer.

52 i

»

2a Commis- Recon!Jece Deputado EJU 1 de maio vae a imprimir.

53 i

))

2• Commis- Reconhece Deputados EJU 1 de maio vae a imprimir
são.
pelo Estado da Pa- (sessfw nocturna).-Em 2 o SI'. Ga
rahyba os Srs. Fran- leão Carvalhal req uer e obtem ur
cisco Camillo de Hol- gencia para a immediata votaçilo
!anda, José Anto- - O Sr. S1meão Leal requer pt·e
nio Maria da Cunha fer encia para sua emenda Esse
Lima e Octacilio de requerimento é r ejeitado. Em se
Albuquerque; com guicla são approvadas as
emenda do Sr. Si- conclusões do parecer, ficando pre
meão Leal.
judicada a emenda.

54, 2

))

2" Commis- Reconhece Deputado EJU 2 de maio vae a impr1mtr
são.
pelo 2° distl'icto do (sessão nocturna) . -Em 3 o Sr. An
Estado de Pernam- tanino Freire requet· e obtem ur
buco o Sr. José Au- gencia para a immeadita votação
gusto do .Amaral, O Sr. João Elysw requer preferencia
com emenda.
para sua emenda. Esse requeri
menta é rejeitado. Em seguida são
approvadas as conclusões
do parecer, ficando prejudicada a
emenda.

55 2

))

2• Commis- Reconhece Deputado EJU 2 de maio vae a imprimir
são.
pelo i 0 districto do (sessão nocturna).- Em 3 o Sr. An
Estado de Peroam- tanino Freire requer e obtem ur
bLlCO o Sr. Thomaz gencia para a immediata votação
Lins Caldas, com Oram os Srs. Joaquim de Salles e
emenda.
João de Faria. Em seguida são
approvadas as conclusões
d1 parecer, ficando prejudicada a
emenda.

56 2 »

2• Commis- Reconhece Deputado EJU 2 de maio vae a imprimir
são.
pelo 1o districto do (sessão nocturna). -Em 3 o Sr. An
Estado de Pernam- tanino Freire requer e obtem ur
baco o Sr. Frederico geo'cia para a immediata votação
João Lundgreen, O Sr. Estacio Coimbra requer prefe
com emenda.
rencia para sua emenda. Esse re

são.

pelo 3° districto do
Estado de Pernambuco o Sr. Julio de
Mello.

Em 2 o Sr. Galeão Carvalhal re
quer e obtem urgencia para a im
mediat a votação. Em seguida são
approvadas as conclusões
do pal'ecer.
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querimeato é rejeitado. Em seguida são approvadas as
conclusões do parecer, ficando prejudicada a emenda.
57 6 maio. 2a Commis- Reconhece Deputados E .m . 6 de maio vae a imprimir. são.
pelo Estado de Ala- -Em :1.1 o Sr. Costa Rego requer
gôas c•s Srs. Natalicio preferencia para sua emenda.
Camboim de Vascon- PosLa a votos a preferencia, vericellos, José Pau!ino fica-se não haver numero, ficando
de Albuquerque Sa.r- prejudicado o requerimento. mento, Euseb10 Fran- Em 12, annunciada a votação, o
cisco de Andrade e Sr. i\Iello Franco requer e obtem
Manoel Joaquim de inversão da Ordem do dia para ser
Mendonça Martms ; votada em primeiro logar o parecer
com emenda do Sr. 59, depois de orar o Sr. Pedro
Lago. O Sr. Costa Rego requer
Costa Rego.
pt•eferencia para sua emenda. Esse
requerimento é f'ejeitado. Em seguida são approvadas as
conclusões do parecer, ficando prejudicada a emenda.
58 10 ))

.

3a Commis- Reconhece Deputados Em 10 de maio vae a imprimir. -

s1io .

pelo i o districto do
Estado da Bahia os
Srs. Antonio Calmon
du Pin e Almeida,
Joaquim Pires Muniz
de Carvalho, Mario
Herrries da Fonseca
e José Joaquim de
Palma; com emenda
dos Srs. Antunes l\laciel Junior e Octavio
Mangabeira.

Em 14 entra em discussão unica.
Oram os Srs. Antunes Maciel,
Pedt•o Lago e Juvenal Lamartine.
O Sr. Antunes Maciel requer e
obtem a retirada da sua emenda.
Em seguida, feita a chamada, respondem sim, approvando a referida primeira conclusão do parecer
n. 58, de 1915, os Srs. Justiniano
Serpa, Theotonio de Brito, Passos
de Miranda, Barbosa Rodrigues,
Bento de Miranda, Hosannah de
Oliveira, Arthur Moreira, Cunha
i\lachado, Luiz Carvalho, Coelho
Netto, Luiz Domingues, Elias Martins, Antonino Freire, Joaquim Pires, José Augusto, Juvenat Lamartine, Alberto Maranhão, Affonso
Barata, Maximiaoo de F1gueiL'edo,
Simeão Leal, Camillo de Hollanda,
Octacilio de Albuquerque, Balthazar Pereira, Manoel Borba,
Costa Ribeiro, Julio Maranhão,
Netto Campello, Rodol pho Araujo,
Estacio Coimbra, Augusto do Amaral, Aristarcho Lopes, Gervasio
Fiol'avame, Erasmo de Macedo,
Custa Rego, Antonio Rolemberg,
Felisbello F t•eiL·e, Aguiar e Mello,
Gilberto Amado, Octavio i\•I angabeira, Pereira Braga, Octacilio de
Camará, Joaquim de Salles, Pedro
Luiz, Sebastião Mascar,enhas, José
Alves, Antonio Carlos, Senna Figueiredo, José Bonifacio, Ant011io
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------- -------Martins, Gomes Lima, Lamounier
Godofredo, Bueno Brandão Filho,
Fausto Ferraz, Christiano Brazil,
Moreira Brandão, Alam· Prata,
Francisco Paolielo, Jayme Gomes,
Carlos Peixoto Filho, Camillo Prates, Manoel Fulgencio, Honorato
AI ve:::, Epaminondas ÜLtoni, Ferreira Braga, Barros Penteado,
1-'roudente de Moraes . l\farcolino
Barreto, Cincinato Braga, Alvaro
de Carvalho, Cesar Vergueiro, PalmeJra H.ipper, Bneno de Andrada,
Francisco Alves, Rodf'igues Alves
Filho, Manoel Villaboim, Ha.cnos
Caiado, Hermeuegildo de Moraes,
Marcello Silva, Pereira Leite, Annibal Toledo, Mavignier Costa Marques, Luiz Xavier, João Pernetta,
Alberto de Abreu, Celso Bayma,
Eogenio Müller, Lebon Regis, Alvaro Baptista, Vespucio de Abreu,
João Simplicio, Soares dos Santos,
Evaristo do Amaral, Gumercindo
Ribas, Augusto Pestana, lldefonso
Pinto, Nabuco de Gouvêa, Marçal
Escobar, Domingos Mascarenhas,
Joaquim Osorio, João Benicio, Leão
Velloso, Elpidio de Mesquita, Eusebio de Andrade, Natalicio Camboim, Mendonça Martins e José
Paulino (107 ). E respondem
não os Srs. Antunes Maciel
Junior e Raphael Cabeda (2). A i• conclusão é approvada por
107 votos contra 2. - Em seguida
é approvada a 2a conclusão,
ficando ·prejudicada a emenda Vêm á. l\Iesa as seguintes declarações de voto : - Votei- s·i m- o
parecer do primeiro districto elei ·
toral da ·Bahia para não prejudicar
candidatos realmente eleitos. Declaro que votaria pelo reconhecimento do candidato Sr. Propicio
da Fontoura, si a emenda. que o
reco nhecia Deputado não fosse retirada pelo seu autor. - Bueno
de Andrada. - Fazemos identicas
declarações. - FeT?·e'ira Braga. F. Alves. - Declaramos ter votado, com 1·estricções, o pa.I'ecer
relativo ao 1o districto da Bah1a,
por isso que pugnavamos pelo reconheeimcmto dos Srs. Mario I-Iermes, J. J. da Palma, João Propicio Carneiro da Fontoura e Antonio Pacheco Mendes. -Sala das
sessões, 14: de maio de 1915. Octavio 'Mangabeira. - Leão Vel
loso.
Synopse
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50 10 maio 3" Commis- Reconhece Deputados Em. 10 de maio vae a imprimir. são
pelo 4• districto do Em H o Sr. José Bonifacio requer
Estado da Bahia os e obtem urgencia par a a immeSrs. Antonio Moniz diata votação. Oram , pela ordem,
Sodré de Ar agão, os Srs. Pedro Lago e Anthero
Antonio Rodrigues Botelho. -Em 12 o Sr. Pedro
Lima, Pedro Leão Lago requer preferencia para sua
Velloso Filho, Euge- emenda . Esse requerimento é rejeinio Gonçalves Touri- tado. Ora, a inda, o Sr. Pedro Lago.
uho c Elpidio de l\ies- Em segui da são approvaquita; com emenda das as conclusões do parecer,
do Sr. Pedro Lago. ficando prejudicada a emenda.
60 12

»

3• Commis- Reconhece Deputados E:n1. f2 de maio vai a imprimir.são
pelo i" districto do Em i7 o Sr . Antunes Maciel envia
Districto Federal os á Mesa o seguinte requerimento:
Srs. José Maria Me- "Req ueiro que sejam remettidos á
tello .Junior, VIctor Terceira Com missão de Inqu erito os
de Assis Si lveira e papeis referentes á eleição do 1• cUsFlavio Amaro da Sil- tricto do Districto Federal, para ser
veira ; com emenda; emittido novo parecer sobre a redos Srs. Antu nes Ma- ferida eleição, por isso qu e, em face
ciel Junior, Raphael do art . 35, § i o do Regimento e em
Cabeda e .Josino de face da caduddade do mandato
Ara uj o, mandando daquella Com missão , reconhecida
reconhecer os Senho- ex-officio pela Mesa da Camara, é
res João de Figuei- consequente a insubsistencia do pa·
redo Rocha e Ale- recel' offerecido pelo nobre Depuxanclre José Barbosa tado Sr. Honorato Alves, pois S. Ex.
Lima e dos Srs. Ao - recebeu os papeis, para os relatar
nibal de Toledo e a 22 ele abril e somente a 9 ele maio
Lebon Regis, rec ·- trouxe o relatorio, isto é, com 18
nhecendo o Sr. Nica- dias ele prazo, quando o Regimento
oor Queiroz elo Nasci- fixa f 5 ".- Approvaclo depois ele
mento.
orar o Sr. Antunes Maciel.- O parecer volta á 3" Commissão de
Inquerito.- Em f4 de junho vae
a imprimir o parecer 60 A.Em 17 entra em discussão unica o
parecer 60 A. Oram vs Srs. Antunes Maciel Junior e Octacilio Camará., ficando adiada a discussão. Em 18 oram os Srs. Fausto Ferraz
e Antunes Maciel Junior, ficando
adiada a discussão.- Em 19 ora o
Sr . .José Maria Tourinho, ficando
encen ada a discusôão e adiada a
votação. - Em 21, a nnun ciada a
votação, o Sr. José !11aria Tourinho
requer prefer encia para o parecer.
- Oram pela ordem os Srs. Antonio Carlos e Manoel Borba, que
envia á Mesa a seguinte declaração
de voto : " A bancada de Pe• nambuco na Camara elos Deputados
vem desde a primeira hora do reconhecimento de poderes apoiando,
em r egra, os parecer es das r espectivas Com missões , prestigiando
assim o leader da maioria e o Governo da Republica no empenho
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de, tap.to quanto possível, attingir a verdade eleitoral.
Sob o domínio desse pensamento, a bancada pernambucana apoiou, votando pela sua manuten ção, contra o
requerimento do illustre Deputado Maciel Jun 1or, para que
voltasse á nova Commissão o parecer elaborado pelo digno
representante de Minas Geraes, o Sr. Honorato Alves,
relativo á:; eleições do 1° districto desta Capital. Posteriormente sorteado para a Terceira Commissão de Inquerito,
encontrei assignado pela maioria dos membros que anteriormente ba,iam composto aquelle parecer devolvido
á nova Commissão pelo voto da Camara. Ao ser o pleito
estudado pelo novo Relator, chegou este a conclusões differentes das do parecer anterior e que indicavam o reconhecimento do candidato Nicanor Nasctmento em vez do
candidato Victor Silveira, representantes ambos de um
mesmo matiz politico. Offerecido como voto divergente do
novo parecer aquelle que fàra elaborado pelo Sr. Honorato Alves, eu por este me inclinei e o assignei por achar
que mais exprimia elle a verdade eleitoral, visto haver
reunido já a maioria dos votos da primeira Commissão
que o estudara e tambem a dos meus companheiros de
Commissão. Surgiram emendas aproveitando a outros
candidatos c o leader da maioria, a cuja acção tenho
dado o meu apoio, decl arou aberta a questão em torno
do parecer e a mim evidentemente cabia, de pleno
accàrdo com essa resolução, declarar tambem livres os
meus companh eiros de representação de tomarem a
posição que entendessem, cumprindo a mim individual·
mente o dever de votar coherentemenLe pelo parecer
que assignei. Ratifico e renovo a affirmação que fiz aos
meus companheiros de bancada de que são livres para
votarem neste caso como lhes aprouver. Julgo, porém,
interpretar bem o sou pensamento declarando que qualquer que seja a attitude por elles tomada não quebrará
ella a linha de conducta que nos traçamos, qual a de
servir com lealdade a política de moderação preconizada
pelo Sr. Presidente da Republica, com cuja orientaçrw
na defesa das boas normas politicas e administratlvas
queremos manter inteira solldariedade » e mais os
Srs. Mauricio de Lacerda, Mello Franco, Antunes Maciel
Junior e Fausto Ferraz.- E' approvado o requerimento
do Sr. José Maria Tourinho.- Em seguida, feita a chamada, respondem - sirn - approvando a 1• conclusão
do parecer n . 60 A, ele 1915, os Srs. Antonio Nogueira,
Agapito Pereira, Ephigenio Salles, Justiniano Serpa,
Theotonio de Brito, Pas,os de Mieanda, Barbosa Rodrigues,
Bento de Miranda, Hosannah de Oliveira, Arthur Moreira ,
Cunha Mêchado, Luiz Carvalho, Dunshee de Abranches,
Coelho Netto, Luiz l)omingues, Joaquim Pires, Frederico
Borges, Juvenal Lamartine, Alberto Maranhão, Affonso
Barata, Camillo de Hollanda, Maximiano de Figueiredo,
Cunha L1ma, Octacilio de Albuquerque, Simeão Leal,
Manoel Bol'ba, Estacio Coimbra, Julio de Mello, Alfredo
de Maya, Natalicio Camboim, Antonio Rollemberg, Felisbello Freire, Aguiar Mello, Antonio Calmon, Pires de
Carvalho, Carlos Leitão, Pereira Braga, Souza e Silva,
José Tolentino, Horacio de Magalhães, Almeida Fagundes,
Pereira Nune8, Felix de Miranda, Faria Souto, Mario
de Paula, Joaquim de Salles, Antonio Carlos, Walclemiro
de Magalhães, Mello Franco, Alaor Prata, Honora to
Alves, Epaminondas Ottoni, Raul Cardoso, Marcolino
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Barreto, João de Faria, Manoel Villaboim, Ramos Caiado,
Ayres da S.ilva, Perr.ira Leite, Annibal Toledo, Mavigni•w ,
Costa Marques, Celso Bayma, Henrique Valga, Eugenio
Müller, Alvaro Baptista, Vespucio de Abreu, João Simplicio,
Eva ris to Amaral, Gumercindo Ribas, Augusto Pestana,
Udefonso Pinto, i\'abuco de Gouvêa, 1\larçal ·Escobar,
Domingos Mascarenhas, João Benicio e Simões Lopes (77).
E respondem- não - os Srs _ Monteiro de Souza, Elias
Martins, Thomaz Rodrigues, i\Ioreira da Rocha, Gustavo
Bar!'oso, José Li no, Eduardo Studart, Osorio de Paiva,
Ildefonso Albano, Balthazar Pereira, Simões Barbosa,
Francisco Lundgren, Caldas Filho, Costa Ribeiro, Netto
Ca111pello, Augusto do Amat·al, Gervasio Fioravante,
Gonçalves Maia, Erasmo de Macedo, Costa Rego, Mendonça 1\Iartins, Octavio Mangabeira, Mario Hermes, Palma,
Ubaldino de Assis, Alfredo Ruy, Pereira Teixeira, Augusto
de Freitas, Souza Britto, José Maria, Rodrigues Lima,
Leão Velloso, Elpidio l\Iesquita, Octacilio de Camará, Pedro
Moacyr, Macedo Soares, Verissimo de Mello, Ramiro
Braga, Raul \'eiga, Mauricio de Lacerda, Raul Fernandes, Teixeira B1·andão, Sebastião Mascarenhas, José
Gonçalves, Ribeiro Junqueira, Silveira Brum, José Bonifacio, Antonio Martins, Gomes Lima, Alvaro Botelho,
Antero Botelho, Francisco Bressane, Lamounier Godofredo, Domingos de Figueiredo, Bueno Brandão Filho,
Josino de Araujo, Fausto Ferraz, Christiano Brazil, Moreira Brandão, Francisco Paolielo, Carlos Peixoto Filho,
Galeão Carvalhal, Ferreira Braga, Candido Motta, Cardoso
de Almeida, Ptudente de Moraes, Cincinato Braga, Cesar
Vergueiro, Alberto Sarmento, Palmeira Ripper, Bueno
de Andtada, Francisco Alves, José Lobo, Rodrigues Alves
Filho, Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, Hermenegildo
de Moraes, João Pernetta, Luiz Bartholomeu, Lebon
Regis, Antunes 1\Iaciel Junior e Rafael Cabeda (82). A
primeira conclusão do parecer n. 60 A foi rejeitada
por 82 votos contl'a 77. O St·. Lebon Regis requer prefer·encia, para o voto em separ adl>, o qual é rejeitado.
O Sr. José l\'laria requer preferencia para a sua emenda.
a qual é rt>jeitada. O Sr. Lamounier Godofredo requer
e obtem preferencia para a emenda n. 5, do Sr. Arlindo
Leoni, que manda reconhecer deputados pelo 1• districto
os Srs. Nicanor do Nascimento, Barbosa Lima e Flav1o
da Silveira. Em seguida, de accôrdo com o regimento, foi
feita a votação nominal. Feita a chamada, respondem
- sim - approvando a 1• conclusão da emenda n . 5,
do Sr. Arlindo Leone, os Srs. Monteiro de Souza, Antonio
Nogueira, Justiniano Serpa, Theotonio de Britto, Barbosa
Rodrigues, Bento de l\Iit·aoda, Hossanah de Oliveira,
Arthur Moreira, Cunha Machado, Luiz Carvalho, Dunshec
de Abranches, Coelho Netto, Luiz Domingues, Elias
Martins, Thomaz Rodrigues, Moreira da Ro<:ha, Gustavo
Barroso, José Lino, Eduardo Studart, Osori.o de Paiva,
Ildefonso Albano, Juvenal Lamartine, Alberto Maranhão,
Camillo de Hollanda, Maximiano de Figueiredo, Cunha
Lima, Octacilio de Albuquerque, Simeão Leal, Simões
Barbosa, r·rederico Lunclgren, Costa Ribeiro, Netto Campello, Estacio Coimbra, Augusto do Amaral, Gervasio
Fioravante, Erasmo de Macedo, Julio de i'rfello, Alfredo
de Maya, Mendonça Mar·tins, Antonio Rollemberg, Felisbello Freire, Aguiar Mello, Antonio Calmon , Octavio Mangabeira, Palma, Uba.Idino de Assis, Alfredo R.uy, Augusto
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de Freitas, Souza Britto, José
Maria, Rodl'igues Lima, Leão Velloso, Octacilio de Camará, Pedro
Moacyr, Macedo Soares, Almeida
Fagundes, Verissimo de l\Iell o, Raul
Veiga, Mauricio de Lacerda, Teixeira Brandão, Joaquim de Salles ,
Augusto ele Lima, José Gonçalves,
Silveira Brmo, José Bonifacio, Antonio Marti ~ •s, Gomes Lima, Alvaro
Botelho, Franci sco Brcssane, Lamounier Godotredo, Domingos de
Figueiredo, Bueno Brandão Filho,
Fausto Ferra~, Christia.no Brazil,
Moreira Brandão, Francisco Paolielo, Carlos Peixoto Filho, Galeão
Carvalhal, Ferreira Bl'aga, Candido
Motta, Cardoso de Almeida, Prudente de Moraes, Cincinato Braga,
Cesar Vergueiro, Alberto Sarmento,
Palmeira Ripper, Francisco Alves,
José Lobo, João de Faria, Rodrigues Alves Filho, Valois de Castro,
Arnolpho Azevedo, Hermenegildo
de Moraes, Mavignier, João Pcrn etta, Luiz Bartholomeu, Henrique
Valga, Eugenio Müller, Lebon
Regts, Alvaro Baptista, João Simplicio, Antunes Maciel Junior c
Haphacl Cabeda (:!03). E respondem
--não-· os Srs. Ephigenio Salles,
Passos de M.iranda, Caldas Filho,
Costa Rego, Epaminondas Ültoni c
Bneno de Andrada (6).-A primeira
conclusão da emenda n. 5 foi approva.da por 103 votos contra 6.-Approvadas successivamente as
2" e 3a conclusões da emenda,
fi cando prejudicadas as conclusões do voto em separado sob o
n . 1, c demais emendas ns. 2, 3,
4·, 6 c 7, apresentadas ao parece!'
60 A.

61 14 maio. 3' Cummis- Reconhece Deputados Em.14 de maio vac n. imprimir.são.
pelo 2° districto do Em :!5 o Sr. O. i\Iangabeira requer
Estado da Bahia os e obtem urgencia para a immcSrs. Antonio Ferrão diata votaçrw.-Oram, pela ordem,
Moniz de Aragrw, Ma- os Srs. Antunes Maciel e Honorato
noel Ubaldino Nasci- Alves .-Em seguida são appromento de Assis, João vadas as conclusões do parecer,
Mangabeira, Alfredo ficando prejudicadas as emendas.
Ruy Barbosa, Fean .
cisco Prisco de Souza
Par aíso, Joaquim Pereira Teixeira ; com
emenda dos Senho ·
res Octavio 1\'Iangabeir a e Antonio Moniz Sodeé de Aragão.
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62 14 maio. 3• Commis- Reconhece Deputados ·EID. 14 de maio vae a imprimir.são.
pelo 3• districto doi Em 15 o Sr. O. Mangabeira requer
Estado da Bahia os 1 e obtem urgencia para a immeSrs. Carlos Arthur diata votação . - O Sr. Francisco
da Silva Leitão, Ar- Alves requer preferencia para sua
lindo Baptista Leone, emenda.- Esse r eq uerimento é reJosé l\fal'ia Touriuho, jeitado.--Em seguida são approJosé Augusto d[c -vadas as conclusões do pareFreitas e José Ber- cer, tkando prejudicada a emenda.
nardo de Souza -VemáMesaaseguintedeclaração
Brito ; com emenda de voto: " Declaro que na votação
dos Srs. Francisco do parecer n. 61 votei contt·a a
Alves dos Santos, primeira conclusão, não havendo
Octavio Mangabeira, apresentado emenda para modificar
Maciel Junior, Ra- o dito parecer, afim. de propor o
phael Cabeda, M. reconhecimento do candidato Alvim
Borb!l. e Cesar Ver- Martins Orcades, que julgo ter sido
gueiro .
eleito, por solicitação do mesmo
candidato. Sala das sessões, 15 de
maio de 1915.- Waldomiro de Magalhães".
63 25

"

ia Commis- Reconhece Deputados EID. 2 > de maio vae a imprimir. são.
pelo 1• districto do Em 26 o Sr Octavio Mangabeira

Estado do Ceaeá os
Srs l'homaz de Paula
Pessoa
Rodrigues,
1\Iaooel Moreira da
Rollha, Gustai'O 1odt
Barroso, Eduardo
Thomé de Saboya e
José Lino da Justa.

requer e obtem urgeocia para a
immediata votação. -Em seguida
são approvadas as conclusões ;o parecer.

64 25

))

i" Commis- Reconhece

6!5 26

))

4• Commis- Reconhece Deputado EID. 26 de maio vae a imprimir. são.
pelo 2° districto do Em 27 o Sr. Lamounier Godofredo
Estado do Hio de Ja- requer e obtem urgencia para
neiro o ::lr. lgnacw a immediata votação. Oram os
Verissimo de Mello. Brs. Antunes Maciel e Lamounier Goclofredo. -Em seguida é
approvada a conclusão do
parecer.

66 27

))

~·

são.

Deputados EID. 25 de maio vae a imprtmJr.pelo 2° districtl) do Em 2 1} o Sr. Octavio M.angabeira
Estado do Ceará os requer e obtem ur5encia para a
Srs. Alvaro Octacilio immediata votação. - Em seguida
Nogueira Fernandes, são approvadas as conEd uardo ~tudart, clusões ao parecer.
Frederico Augusto
Borges, Vicente Osorio de Paiva e Jl1efonso Albano.

Commis- Reconhece Deputado EID. 27 de maio vae a imprimir. são.
pelo 3° districto do Em 2ii o Sr. Lamounier Godofredo
Estado do Rio de Ja- requer e obtem urgencia para a
11eiro o Sr. Raul immediata votação -Em seguida
Fernandes.
são approvadas as conclusões do parecer.
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67 31 maio. P Commis- Reconhece Deputados Em 3 I de maio vae a imprimir. são.
pelo Estado do Ama- Em :1 de junho o Sr: Luiz Xavier
zonas os Srs. Antonio requer e obtem urgencia para a
Monteiro de Souza, immedia ta votação .- Em seguida
Manoel Ag:tpito Pe- são approvadas as conreira, Antonio No- clusões do parecer.
gueira e Ephigenio
F~rreira de Salles.
68 2 junho 4• Commis- Reconhece Deputados Em 2 de junho vae a imprimir. são.
pelo 3° districto do Em 3 o Sr. Lamounier Godofredo
Estado do Rio de Ja- requer e obtem urgencia para a
neiro os Srs. :VIauri- immediata votação, depois de orat·
cio Pai v·a de Lacerda, o Sr. Ribeiro J unqueira. O Sr. José
Mario de Paula, João ~laria requer preferencia pal'a a
Cal'!os Teixeira Bran- emenda n. 3. Esse requerimento
dão e Luiz Carneiro é rejeitado. O Sr. Antonio Carlos
de Campos Ponce de (leader) requer e obtem preferencia.
Leon; com emendas. para o parecer. São approvaclas as cenclusões a e b. Annunciada. a votação da conclusão
c, oram, pela ordem, os Srs. Josino
de Araujo, Senna Figueiredo, Carlos
Peixoto, Lamounier Godofredo,
que requer a volta do parecer
á Commissão,
Antonio Carlos
(leade1·) e Antunes 1\laciel. - Em
seguida é approvado o requerimJni.O do St·. Lamounier Godo·
fredo. O parecer é remettido á
Commissão.-Em 4 vae a imprimir
o parecer 68 A que manda approvar
a. conclusão C do parecer .-Em 8 o
Sr. Antunes Maciel apresenta o se·
gninte requerimento: «Requeiro a
devolução á "• Commissão de Inquerito do parecer n. 68, de :1915,
para o fim de set· cumprida il.
decisão da Garoara, em sessão de
4 do corrente, relativa ao requerimento do Deputado Lamounier
Goàofredo, isto é, par ~ sómente ser
veri(i.cada e acertada a somma dos
votos constantes das actas a pprovadas em plenario na referida
sessão, ao serem adaptadas as duas
primeit·as conclusões do mesmo
parecer e conforme expressamente declarou o Sr. Presidente,
as quacs constituem mate1•ia vencida e não podiam portanto set'
alteradas por um additivo (como
o fez a Commissão), em franco desprezo ao art. 19, § 6°, e sobretudo
ao al't. 2~ do Hegimento Inter ,JO».
Posto a votos, é rejeitado o requQrimeoto. Annunciada. a votação do
additivo (68 A) oram, pela ordem,
os Srs. Josino de Araujo, Cincinato
Braga ~e Muniz Sodré; é appro-
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vado o additivo. Em seguida, é
approvada a conclusão c do
parecer, ficando prejudicadas as
emendas.

ô9 2 junho 4• Commis- Reconhece Deputados E:m. 2 de junho vae a imprimir.
são.
pelo 2° districto do Em 4 o Sr. Lamounier Godofredo
Estado do Rio de Ja- requer e obtem urgencia para a
neiro os Srs. Ra- immediata votação, depois de orar
miro Ferreira Sa- o Sr. Ribeiro Junqueira. -Em
turnino Braga, Bene- seguida sao approvadas as
dicto Gonçalves Pe- conclLl ~ões elo parecer, ficando pre
reira Nunes, Antonio judicadas as emendas.
Felix de Miranda, (Publicado no " Diario Official » de
Raul de Moraes Veiga 4 de junho.)
e Carlos de Faria
Souto; com emendas
dos Srs. Raul Fernandes, Josino de
Araujo e Raul Fernandes e dos Srs. Arlindo Leone e Raul
Fernandes.

70

)}

4" Commis- Reconhece Deputados E:m. 2 de junho foi lido no expe
são.
pelo 1° districto do cliente. -Em 4 o Sr. Camillo de
Estado do Rio de Ja- Hollanda requer e obtem a volta
neiro os Srs. Augustc do parece!' á 4• Com missão de
Carlos de Souza e Jnquerito para ser revisto, depoi
Silva, José Tolentino de orarem os Srs. Raphael Cabeda
de Carvalho, Pedro Octaciho Cama r á, Ca millo de Hoi
Gonçalves Moacyr, lanrla, Pires de Carvalho e José
José Eduardo de Ma- Maria Tourinho.- Em 8os Srs
cedo Soares, 1-Ioracio Octacilio Carnará. e Raphael Ca
de Magalhães Gomes beda enviam á Mesa o seguinte
e João Frederico de requerimento : Ex mo. ::>r. Presi
Almeida Fagundes ; dente da Carnara dos Deputados
c o m emendas dos -o ~ abaixo assignados, Deputados
Srs. José Maria Tou- federaes, requerem a V. Ex. que
rinho, Arlindo Leone, á Quarta Com missão de Inquerito
H.aphael Cabeda e volte o parecer já emendado, por
Octavio Mangabeir a ella proferido sobre o 1° districto
e rectificação da do Estado do Rio de Janeiro, afim
Comrnissão e novas de ser corrigido um equivoco que
emendas dos Srs. José · o põe em desharmoma com o
Maria Tourinho e respectivo relatorio e entre si as
outro, H.aphael Ca- co nclusões prejudicando o resul
beda e ou tros e Octa- tado eleitoral. Cada um dos grupos
vio Mangabeira.
dos candidatos empenhou-se ardo
rosamente em demonstar, juntando
documentos a respe1to, a legali
dade de urna das juntas organiza
doras das mesas no município rle
S. Gonçalo. A Commi>são estudou
o assumpto; e no relalOrio se lê
que as actas favoraveis ao grupo A,
entre as quaes uma da 8" secção e
a referente á 10•, não podem ser
apuradas por provirem de mesas
illegitirnas, devendo ser appro-
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vadas as das ga e 14" secções, que aproveitam ao grupo B.
Diz-se, entretanto, na ratificação ao parecer que a duplicata da 8•, {avoravel ao grupo A, estava incluída entre
as que deveriam 'er apuradas ahi; que do relatorio
se vê que a acta da 10• não foi excluída. E, com effeito,
a Commissão para apresentar o resultado que apresento u
apurou do gr upo A as actas das s• e 10• secções e do
grupo B as g• e 14•, todas quatro relativas a um só
município, onde houve duplicata de juntas organizadoras
de mesas, havendo a mesma Commissão entendido ser
nulla uma dessas juntas. Ora, evidentemente houve
engano: ou na r ectificação, quando ahi se escreveugrupo A- em logar de- g1•upo B- e se mandou apurar
a acta da 10 secção que, favorecendo ao grupo A- é de
mesa illegitima, segundo ficou expresso no mesmo relatorio; on no proprio relatorio onde se disse apuraveis as
actas que favoreciam ao grupo A, quando se deveria ter
dito- ao grupo B, caso em que seriam ellas uma das
duplicatas das s•, g• e 14• secções, favoraveis a este ultimo
grupo. O equivoco manifesta-se mais evidente desde quo
a Commissão apurou a acta da 9" secção favoravel ao
grupo B, da qual consta que a w• não funccionou, pelo que
os eleitores desta votaram junto á mesa dessa 9" secçã11.
Sendo as~im, como etrectivamente é, se nil.o fôr corrigido
o equivoco, teremos que a Commissão, além de haver
apurado actas de mesa por ella propria reputadas illegitimas, apurou tambem duas vezes os votos dos eleitores da
10• secção, o que é absurdo . O que não é possível, demonstrando, por si só, o engano, cuja correcçào requeremos, é
que a illustre Commissão, orientada pelo digno relator
do 1° districto, tivesse resolvido apurar, como apurou, em
um mesmo município, quatro actas, duas assignadas por
me~as que ella propria r eputou illegitimas e duas por
mesas qne julgou constituídas de accôrdo com a Jei.
O que é possível, determinando a correcçao pedida, é que
essa Comm1~são houvesse por duas vezes apurado os votos
dos eleitores da 10• secção de S. Gonçalo, apuração que
prejudicaria o resultado final. Accresce que este ainda se
acha errado, podendo prejudicar aquelles candidatos aos
quaes o erro attingin. Assim, por exemplo, apuradas as
actas de que cogita o parecer rectificado, o Dr. Manoel
Reis teve 2.621 votos, quando esse parecer apenas lhe
attribue 2 .492, alcan<;ando o Dr. Fróes da Cruz 2. ti04,,
ao passo que se lhe consigna sómente mais 5:i votos por·
deante. Nos termos expostos, os supplicantes pedem deferimento. O Sr. Octacilio Camará requer votação nominal para
o seu r equerimento. Posto a votos, é rejeitado. Oram,
pela ordem, cs Srs. Josino de Araujo, Antonio Cal'ios,
Octacilio Cama ri e Raphael Cabeda. Em seguida é rejeitado o requerimento. - Em 8 o Sr. Lamonnier Godo·
fredo req uer e obtem urgencia para immediata votação.
O Sr. Octacilio Camará requer preferencia para a sua
emendà. E' t·ejeitada a prererencia. O Sr. José Maria
Tourinho requer preferencia para a sua emenda. E' rejeitada a prererencia. O Sr. Octa vi o Mangabeira requer preferencia para a sua emenda. E' rejeitada a preferencia. São approvadas as conclusões A e B do parecer. E' approvada a rectificação feita pela Commlssao. Em seguida, é aprovada a 3" conclusão, ficando prejudicadas as emendas. - Em 9 o Sr. Costa
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Rego envia á 1\Jesa a seguinte
declaração de voto : Declaro que, si
estive~se .presente á. sessão
de
h ontem, quando se decidlram os
casos eleitoraes do Estado do Rio
de Janeiro, votaria, no i o districto,
pela emenda dos Srs. Camará,
Cabeda e Maciel, favoravel aos
candidatos -;antos Abreu, Mario
Vianna, Macedo Soares, Manoel
Reis, José Tolentin o e Pedro Moacyr; e, no 3° districto, acompanharia o voto do illustre leader da
bancada pa u!ista, Sr. Cincinato
Bt·aga, contrario ao chamado additivo da 4" Commissão de Inquerito.

7i 3 julho. Policia .... Opina pela approvaçao Em 3 de junho vae a imprimir . da indicação n. i, -Em 25 entra em discussão unica.
de i914, da Cornmis· São lidas, apoiadas e pustas em
sãc Lle Finanças, so- discussã.o, com o parecer, diversas
bre a reforma do emendas. Oram os Srs. Florianno
Regimunto Interno de Britto, Felisbello Freire que
da Camara, quanto envia á. Mesa o seguinte requeriaos orçamentos da mente : Requeiro que a indicação
Receita e Despeza. n. 1, de 19i4, seja remettida á.
(Vide ind·icação n . 1, Commissão de Constituição e Juscle -1914.)
tiça, para dizer sobre a constitucionalidade de alguns de seus
artigos, sem prejuizo da discussão.
Oram, ainda, os Srs. Pires de
Carvalho, que requer seja ouvida,
sem prejuizo da discussao, a Commissão de Finanças sobre as emendas apresentadas, e Carlos Peixoto,
ficando encerrada a discussão e
adiada a votação. - Em 26 o
Sr. Felisbello Freire requer e
obtem a retirada do seu requerimento. Em seguida é approvado
o requerimento do Sr. Pires de
Carvalho. O parecer é enviado ás
Commissões de Finanças e de Policia, ficando adiada a votação. Em 9 de julho vae a imprimir o
parecer sobre as emendas sob
o n. 7i A . -Em i 5 são approvadas as seguintes emendas : Do
Sr. Pereira Braga - N. 9 : Nos
arts. 189, bis, e 190, bis, supprimam-se as seguintes palavras:
~Desde que venham
subscriptos
por quatro deputados, pelo menos
(apenas para o effeito do apoiamento") ; dos Srs. Evaristo do
Amaral e Abreu P e s t a n a N. 12. Par agrapho
unico do
art. i 90 - Substituam-se as palavras - Art . 216 por art . 221.
N. 30: Ao art . 193 - Substituam-se
as palavras art. 114 por art. 11b.
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72 5 junho 6" Commis- Reconhece Deputado EJD. 5 de junho vae a impnm lr.são.
pelo Estado de Goyaz Ern 8 é encerrada a discussão unica..
o Sr. Francisco O Srs. Josino de Araujo requer
A y r e s da Silva, urgencia para o seu voto em sepacom voto vencir1o do rado, que é rejeitado. Feita achaSr. Felix Pacheco e ma da respondem - sim - approvoto em separado do vando a referida 1• conclusão do
Sr. JosinoAraujo.
parecern. 72, de 1915, osSrs. Manteiro de Souza, Agapito Pereira,
Ephigenio ::ialles, Justiniano de
Serpa, Tneotonio de Brito, Barbosa.
Rodrigues, Bento de Mira n d a,
Hosannah de Oliveira, Arthur Mo
reira, Cunha Machado, Luiz Cat·valho, Dunshee de Abranches, Luiz
Domingues, Ellas Martins, Thomaz
Rodrigues, Moreira da Rocha, José
Lino, Alvaro Fernandes, Eduardo
Studart, Frederico Borges, Osorio
de Paiva, Ildefonso Albano, Juvenal
Lamartine, Alberto Maranhão,
Aff0nso Barata, Cunha Lima, Octa
cilio Albuquerque, Balthazar Pe
reira, Manoel Borba, Simões Barbosa, Frederico Lundgreen, Costa
Ribeiro, Estacio Coimbl'a, Augusto
do Amaral, Gervasio Fioravante,
Gonçalves Maia, Erasmo de Macedo, Julio de Mello, Natalicio Camboim, Mendonça Mar-tins, Antonio
Rollemberg, Felisbello Freire, Gilberto Amado, Augusto de Freitas,
Arlindo Leone, Souza Brito, Moniz
Sodré, Leão Velloso, Verissimo de
Mello, Ramiro Braga, Pereira
Nunes, Felix de M1randa, Raul
Veiga, Faria Souto, Raul Fernandes, Joaquim de ::alies, Augusto
de Lima, José Gonçalves, Antonio
Carlos, Silveira Brum, Senna Figueiredo, Antonio Martins, Gomes
Lima, Francisco Bressane, Lamounier Godofredo, Moreir·a Brandão,
Waldomiro de Magalhães, Alaor
Prata, Francisco Paolielo, Jayme
Gomes, Manoel Fulgencio, Epaminondas Ottoni, Galeão Corvalhal,
Barros Penteado, Haul Cardoso,
Cesar Vcrgueiro, João de Faria,
Manoel Villaboim, Ramos Caiado,
Hermenegildo de Moraes, Pereira
Leite, Annibal Toledo, Mavignier,
Costa Marques, João Pernetta, Alberto de Abreu, Henrique Valga,
Lebon Regis, Alvaro Baptista, Vespucio de Abreu, João Simplicio,
::ioares dos Santos, Evaristo Amaral,
Augusto Pestana, lldefonso Pinto,
Marçal Escobar, Domingos Mascarenhas, Simões Lopes, Mario de
Paula, Souza e Silva, Almeida F a-
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gundes e I-Ioracio de Magalhães (102).
!!: responderam - não-os Srs. Alfreao Ruy, o~tacitio de Camará,
José Bonifacie>, Josino de Araujo,
Fausto Ferraz, Carlos Peixoto Filho,
José Lobo, Antunes Maciel Junior
Raphael Cabeda (9). A 1• co nclusão foi approvacla por 102
contra 9. l:.m seg uida são approvadas as 2" e 3" conclusões ,
ficando prejudicado o voto em sepa
rado.

73

!i junho Finanças •. Manda devolver ao E:rn 5 de junho vae a imprimir.Poder Executivo, com Em 10 é encerrada a discussão
todos os documentos unica e approvado.
que a acompanharam, par a preenchimento de formalidades legaes, a mensagem presidencial
solicitando o credito
de 7:6528393, para
occorrer ao pagamento devido a Manoel Santerre Guimarães, em virtude
de sentença j ucliciaria.

7i 5

"

Finanças .. Manda devolver ao E:rn 1í de junho vae a imprimir.Poder Executivo a Em :10 é encerrada a discussao
mensagem e mais unica e approvado.
documentos r eferentes ao pedido de credito de 46: 7048227,
para occorrer ao pagamento devido a
Carlos de Souza Dantas, em virtude de
sentença j udiciaria.

7!i ti

»

Finanças .. Manda
devolver a E:rn 5 de junho vae a imprimir . mensagem e mais Em :10 é encerrada a discussão
documentos referen- unica e appr ovado .
tes ao pedido de credito na importancia
de 2: 5078656, devida
aos Drs. Miguel da
Silva Pereira e Augusto de Souza Brandão, em virtude de
sentença j udiciaria.

76 12

"

Finanças .. Indefere o requeri- E:rn :12 de junho vae a imprimir.
menta da Companhia
Nacional de Navegação Costeira, pedindo
pagamento da quantia de 6-i-0: 0008 a que
se julga com direito.
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77 l6 junho 3a Commis- Reconhece Deputados Em 16 de junho vae a imprimie.
são .
pelo 2• districto do Em 19 entra em discussão unica
Districto Federal os Ora o Sr. Octacilio Camará, ficando
Srs. Pedro Mouti.nho adiada a discussão . - Em 21 ora o
dos Reis, Thomaz Sr. Octacilio Camará ficando adiada
Delphino dos Santos, a di cussão. -Em 22 é encet·rada
Florianno Corrêa de a discussão. Annunciada a votação
Britto e Vicente Fer- o Sr. Haul Fernandes requer pre
reira da Costa Pira- ferencia para a emenda assignada
gibe ; com emendas pelo Sr. Pereira Teixeira que reco
do Sr. Ribeiro Jun- nhece os Ses. Rodrigues Salles
queira, r e c o n h e- Filho, Florianno de Britto, Vicente
cendo os Srs. Fran- Piragibe e Thomaz Delphino. Oram ,
cisco Antonio Rodri- ainda pela ordem, os Srs. Antonio
gues de Salles Filho, Carlos, Pedro Moacyr, Octadlio
Vicente Ferreira da Camará, Raul Cardoso e Raul Fer
Costa Piragibe, José nandes que requer e obtem a reti
Meirelles Alves Mo- rada do seu requerimento e requer,
reira e F I o r i a n no ao mesmo tempo, preferencia para
Corrêa de Britto ; a emenda assignada pelo Sr. Ri
do Sr. Pereira Tei- beil·o Junqueira. Ora, pela m·dem,
xeir11, reconhecendo o Sr. Antonio Carlos. Foi rejeitado
os Srs. Salles Filllo, o requerimento de preferencia. O
Florianno de Britto, Sr. Presidente mbmette a voto a
Vicente Piragibe e preferencia, para o parecer, que é
Thomaz Delphino ; concedida. Annunciada a vota ção
dos Srs . Tolentino e das conclusões do parecer, oram
R a p h a e 1 Cabeda, pela ordem, os Srs. Ribeiro Jun
reconhecendo os Srs. queira, Anthero Botelho e Fausto
Salles Filho, José 1\fei- Ferraz. Em seguida, feita a charelles, Vicente Ptra- mada, respondem - sim - approgibe e Thomaz Del- vando a 1" conclusão do parecer
phino; do Sr. Raul n. 77, de -1915, os Srs. Monteiro de
Fernandes, reconbe- ::louza, Antonio Nogueira, Agapito
cendo os Srs. Salles Pereira. Ephigenio Salles, J u~ti
Filho, Pedro Reis, niano Serpa, Theotonio de Brito,
Vicente Pit·agibe e Bento de 1\liranda, Hosannah de
Thomaz Delphino.
Oliveira, Arthur Collares Moreira
Cun!Ja 1\Iachado, Luiz Carvalho,
Dunshee de Abranches, Coelho
Netto, Luiz Domingues, Elias Martins, .Joaquim Pires, Thomaz Rodrigues, 1\loreira da Rocha, Gustavo
Barroso, José Lino, Eduardo Studart, Frederico Borges, Oso!'io de
Paiva, lldcfonso Albano, Juve
na! Lamat·tine, Alberto Maranhão,
Affonso Barata, Camillo de Hol
!anda, llfaximiano de Figueiredo,.
Simeão Leal, Balthazar Pereira,
Estacio Coimbra, Julio de Mello,
Costa Rego, Alfredo de 1\faya, Nata hcio Camboim, Mendonça Martins, Antonio Rollemberg, Felis
bello Freire, Aguiar Mello. Antonio
Calmon, Pires de Carvalho, Carlos
Lettão, Augusto de Freita:, Jo<:é
1\Iaria, Leão Velloso, Pereira Braga,
Ntcanor Nascimento, Souza e Silva,
Horacio de Magalh:les, Almetda Fagundes, Pereira Nunes, Felix de
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Miranda, Paria Souto, Mario de
Paula, Augusto de Lima, José Gonçalves, Antonio Carlos, Antonio
Martins, Francisco Bressaoe, Bueno
Brandão Filho, Christiano Braztl,
Moreira Brandão, Waldomiro de
Magalhães, Alaor Prata, Honorato
Alves, Epaminondas Ottoni, Rau 1
Cardoso, Marcolino Barreto. João
de Faria . Manoel Villaboim, Ramos
Caiado, Hcrmenegildo de Moraes,
Ayres da Silva, Pereira Leite, An·
mbal Toledo, Mavignier, Costa l\Iar
ques, João Pernetta, Henrique
Valga, Eugenio Müller, Lebon Reg1s,
Alvaro Baptista, Ve~puc10 de Abreu,
João Simplicio, Soares dos Santos ,
Evaristo do Amaral, Augusto Pestana, Ildefonso Pinto, Nabuco de
Gouvêa, Marçal Escobar, Domingos
Mascarenhas, João Beoicio e Simões
Lopes (94). E respondem -não- os
Srs. Felix Pacheco, l\Ianoel Borba,
Simões Barbosa, Frederico Lundgre n. Caldas Filho, Costa Ribeiro,
Netto Campello, Augusto do Amaral,
Aristarcho Lopes, Gervasio Fioravante, Gonçalves Ma1a, Erasmo
de Macedo, Octavio Mangabeira,
Mario Herm es, Pal ma, Uba ldin o de
Assis, Alfl'edo Ruy , Pereira Teixeira, Souza Britto, Barbosa Lima,
Octacilio de Camal'á, José Tolen tino, Pedro Moacyr, Macedo Soal'es,
Veri8simo de l\Iello, Ramiro Braga,
Raul Veiga, Raul Fernandes, Joaquim de :::ialles, Ribeiro Junqueira,
Si lveira Brum, Alvaro Botelho, Anthero Botelho, Josino de Araujo,
Fausto Ferraz, Mello Franco, Francisco Paolicllo, Carlos Peixoto r i lho,
Galeão CarvalhaJ, Ferreira Braga,
Cardoso de Almeida, Prudente de
Moraes, Cesar Vergue1ro, Alberto
Sarmento, Bueno de Andrada, José
Lobo, Rodrigues Alves Filho, Antunes Maciel Junior e Raphael Cabeda (49). A primeira conclusão
foi approvada por 94 voto~ contra
49. São successivamente approvadas as 2• e 3"' conclusões, ficando
prejudicadas as emendas. O Sr .
Cesar Ver·guen·o P.nvia i.t. Mesa a seguinte declaração de voto : " Declaro que votei contra o parecer
do 2° districto da Cap1tal Federal,
por não figurar nelle o nome do
::ir . José 1\'leirelles Alves 1\Ioreira,
que, pelo estudo que fiz dessas
eleições, considero eleito , •
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Deputados Em. f 9 de junho vae a imprimir.
pelo Estado do Espi- -Em 22 é encerrada a discussão
rito Santo os Srs. unica . Annunciada a votação, ora
Jeronymo de Souza pela ordem o Sr. Antunes Maciel,
Monteiro, Paulo Julio que envia á Mesa o seguinte requede Mello, Deodecio rlmento : << Requeiro a volta á ComBarbosa Borges e Tor- missão do parecer n . 78, de llli5,
quato Rosa Moreira ; para o fim de ser ventilada no seio
com voto em sepa- della a preliminar da inelegibi!lrado dos Srs . Fran- dade do can3idato Dr. Jeronymo
cisco Paoliello e Raul de Souza Monteiro, allegada e proCardoso e emendas vada pelo contestante l\Ioniz .Fre1re,
dos Srs. Raphael Ca- sem que, entretanto, a referida
beda, Souza Brito, Com missão a discutisse e sobre ella
Alfredo Ruy, Octa- se manifestasse, como o ordena
cilio de Camará e José o Regimento Interno da Ca mar a,
Maria Tourinho, re- tendo por isso a presidencia da
conhecendo os Srs. Camara, nos termos do art. 23 do
Paulo de Mello, Deo- tal Regimen to, a faculdade de declecio Borges, Moniz volver o mesmo parecer, afim de
Freire e Torquato serem cumpridos os mandamentos
Moreira ; do Sr. Jo- da lei da Casa, e ficar esta oriensino de Araujo, re- tada para bem manifestar-se sobre
conhecendo os Srs. o ponto jurídico. Oram, ainda pela
Paulo de Mello, Deo- or dem , os Srs . Francisco Paoliello
clecio Borges, Manoel e Pires de Carvalho. Foi rejeitado
S1lvino Monjardim e o requerimento. O Sr. Rapbael
Moniz Freire.
Cabeda r eq uer preferencia para
a sua emenda, a qual é rejeitada .
O Sr. Jo5ino de Araujo requer pre
ferencia para a sua emenda, a
qual é rejeitada . O Sr. Francisco
Pooliello requer preferenCia para
o sru voto em separado. Annun
ciada a vota«ão do requerimento
de preferencia, ora, para encaminhar a votaçào, o Sr. Francisco
Paolie!ln. Foi rejeitado o requeri
menta de preferencia. Em seguida,
de accôrdo corn o regimento, ro·
feita a vota«ão nominal. Feita a
chamada r espondem -sim- appro
vando a primeira conclusão do parecer n. 78, de 1915, os Srs. Mon
teiro de Souza, Antonio Nogueira,
Agapito Pereit·a, Ephigenio Salles,
Justiniano Serpa, Theotonio de
Br1to, Bento de Miranda, Hosannah
de Oltven·a, Arthur Collares Mo
reira, Cunha. Macbado, Luiz Carvalho. Dunshee de AbranC'hes,
Coelho Netto, Luiz Domingues, Felix
Pacheco, Joaquim Pires, Thomaz
Rodrigues, More1ra da Rocha, Gus
ta vo Barr0so, José Lino, Eduardo
Studart, Frederico Borges, Llsorio
ele Paiva , Ildefonso Albano, Juve
na! Lamartine, Alberto Maranhão,
Affonso Barata, Camillo de Hollanda . Maximiano de Figueiredo,
Octacilio de Albuquerque Simeão

78 19 junho 3• Commis- Reconhece

sao.
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- _;____ - - - - 1 - - - - - - - Leal, Balthazar Pereira, Manoel
Borba, Simões Barbosa, Frederico
Lundgreen, Caldas Filho, Costa Ribeiro, Estacio Coimbra, Augusto do
Amaral, Gervasio Fioravante, Gonçalve3 Maia, Erasmo de Macedo,
Julio de Mello, Alfredo de Maya,
Natalicio Camboim, Mendonça Martins, Antonio Rollemberg, Felisbello Freire, Aguiar :Mello, Antonio
Calmon, Uctavio l\Iangabeira, Pires
de Carvalho, Mario Hermes, Palma,
Ubaldino de Assis, Pereira Teixeira,
Carlos Leitão, Augusto de Freitas,
Souza Brito, Leão Velloso, Pereira
Braga, Flavio da Silveira, Nicanor
do Nascimento, Barbosa Lima, Octacilio de Camará, Souza e Silva,
Jo é Tolentino, Pedro l\Ioacyr, Horacio de Magalhães, l\Iacedo Soares,
Almeida Faguudes, Verissimo de
Mello, Ramiro Braga, Pereira Nunes,
Felix de Miranda, Raul Veiga,
Faria Souto, Mario de Paula, Raul
Fernandes, Joaquim de Salles, Augusto de Lima, Antonio Carlos,
Silveira Brum, Antonio Martins,
Francisco Bressane, Bueno Brandão
Filho, Fausto Ferraz, Cllrlstiano
Brazil, Moreira Brandão, Wa.ldomiro ele Magalhães', Mello Franco,
Alaor Prata, Carlos Peixoto Filho,
1-Ionorato Alves, Epaminondas Ottoni, Galeão. Carvalhal, Cardoso de
Almeida, Raul Cardoso, Prudente
de l\Ioraes, l\Iarcolino Barreto, Cesar Vergueiro, Alberto Sarmento,
Palmeira Ripper, Bueno de Andrada, Francisco Alves, José Lobo,
João de Faria, Rodrigues Alves
Filho, Valois de Castro, Ramos
Caiado, Hermenegildo de l\·Ioraes,
Ayres da Stlva, Pereira Leite, Annibal Toledo, l\Iavignier, Costa !\larC[ ues, João Pernetta, Henrique Valga,
Eugenio Müller, Lebon H.egis, Alvaro Baptista, Vespucio de Abreu,
Joa.o 'implicio, Soares dos Santos,
Evaristo Amaral, Augusto Pestana,
lldet'onso Pinto, Marçal Escobar,
Domingos Mascarenhas, João Benicio, imões Lopes, Florianno de
Britto, Pedro Reis, Thomaz Delphino,
Vicente Ptragibe (135). E respondem- não -os !:lrs. Elias Martins, José l\Ia!'ia, Josino de Araujo,
Antunes Maciel Junior e Raphael
Cabeda (5). A primeira conclusão
foi approvada por 135 votos contra
5. Approvadas successivamen te as
2a e 3as conclusões do parecer.
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79 2 julho , Finanças •. Manda devolver ao Po- Em 2 de julho vae a imprimir.
der· Executivo a mcn- Em 5 de agosto é encerrada a dis
sagem e mais doeu- cussão depois de orar o Sr. Rau
mentos que a acom- Veiga, ficando adiada a votação.
panham, solicilanclo Em 9, annunciada a votação da
credito especial de emenda do Se. lrineu Machado, foi
7:2i7.8582, para pa- adiada poe falta de numero.- Em
gamen to ao capitão i 2 é rejeitada a emenda, sendo •
de fraga t a. enge- approvado o parecer n. 79, de
nheiro naval I-Iercu- 1915.
!ano Alfredo Sampaio ; com parecer
da Commissão de Finanças, r ejeitando a
emenda .

80 6

»

Constitui- Manda archivar o re- Em 6 de julho vae a imprlmit·.
ção e Jus- querimento de José
tiçd.
Bach, em que pede
favores para expio·
ração de minas de
petroleo, etc., visto
estar regulado o assurnpto pela ultima
lei de minas. (Vide
p?'ojecto n. 203, de
19-14. )

Si 9

»

Petições e Concede ao Sr. Depu- Em 9 de julho vae a imprimir.
Poderes. tado Alvaro Augusto Ern 23 é encerrada a discussão
da Costa Carvalho unica e adiada a votação.- Em 26
seis mezes de licença é approvado.
para se ausentar do
paiz.

82 15

>>

Finanças •• C o n si de r a inconve- Em. f 5 el e julho vae a impnm1r.
niente a alteração Em 22 entra em discmsao unica
do dispositivo legal O Sr. VIcente Piragibe envia á
sobre a sellagem dos Mesa o seguinte requerimento
"stocks ,, ; com voto «Requeiro que fique adia da por 24
em separado do Sr . horas a rtiscm>ão unica dt. parecer
Ve:::pucio de Abreu.
n. 82, de i 915, considerando incon
veniente a sellagem elos " stocks ,,
Esse requerim ento fica prejudicado
por não haver numero para ser
votado immediatamente . Oram os
Srs. J uvenal Lamartine, Vicente
Piragibe e Raphael Cabecla, ficando
encerrada a discussão e adiada. a
votação . -Em 24, anmmciada a
votação, o Sr. Vicente Piragibe
requer prefel'encia part o voto em
separ ado do Sr. Vespucio de Abreu
O r equt>rimento fica prejudicado
por não haver numero. -Em 26
a nu unciada a -votaç;\o, ora, pela
ordem, o SI'. Vicente Piragibe que
l'equer preferencia pau o voto do
Sr. Vespucio de Abreu. Esse regue
rimento é rejeitado. O Sr. Cesta
Rego reque!' votação nominal.

Synopse

16
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Oram, ainda pela ordem os Srs.
João Simplicio, Vespucio de Abreu
e Carlos Peixo to. E' rejeitado o
requerimento de votação nominal.
Ora, ainda, o Sr. Mauricio de Lacerda . Em seguida é appr ovada a
conclusão do parecer, ficando prejudicado o voto em separado.
83 15 julho. Finanças .. Indefere o requeri- Em 15 de juiho vae a imprimir.
menta de D.Luiza dos
Santos, pedindo uma
pensão.
84 :15

))

Mar·inha e Rejeita o véto opposto Em t5 de julho vae a imprimir.
Guerra.
pelo Sr. Presidente
da Republica á resoção legislativa, determinando que seja
concedtdo o certifi cado de engenheiro
militar aos alumnos
que concluírem o
curso de engenharia
militar pelo regulamento de 30 de abril
de :1913, etc. , e seja
conferido tambem o
certificado de engenheiro topographo
aos militares que tiverem o curso geral
das tres armas pelo
regulamento de :!898

85 :17

))

Finanças e Indefere o requeri- Em 17 de julho vae a imprimir.
Co n s ti- manto de Pedt·o Cetuição e lestino de Cast1·o, peJustiça.
diodo contagem de
tempo ; com parecer
das Commissões de
Finanças, concordando com a de Justiça.

86 20 ))

87 22

Constitui- Nega a licença reque- Ein 20 de julho vae a impl'imir.çãoe Jus- rida por O.Francisca Em 24 de agos to é approvado opatiça.
Aureliana C o r r ê a recer da Commissão de Constituição
para processar o De- e Justiça .
putado Moreira da
Rocha.
,

Obras Pu- Indefere o requeri- Em 22 de julho vae a imprimir.
blicas e menta do engenheiro
Viação.
Balduino Ernesto de
Almeida, pedindo
privilegio par a a
construcção de uma
estrada de ferro,

.
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entre a cidade do
Recife e as fronteiras
do Estado de Matto
Grosso com a Republica da Bolivia.
88 23julho. Constitui- Manda archivar o re- E:m. 23 de julho vae a imprimir.ção e Jus- querimento de Joa- Em 22 dtl agosto é encerrada em
tiça.
quim Augusto Freire, discussão unica e adiada a votação.
pedindo contagem de - Em 24 é approvado o reterido
parecer.
tempo.
89 24

»

Finanças .• Indefere o requeri- E:m.
manto de Augusto
Candido Pereira Baptista de Oliveira,
4° official elo Arsenal
de Guerra desta Capital, pedindo pagamento de vencimentos.

2 !k

ele julho vae a imprimir.

90 t2 agosto Petições e Indefere o requeri- E:m. 12 de agosto é lido e vae a imPoderes. ~ento do capitão de primir.
lllar e guerra Ur.NJ.rci~o do Prado Carvalho, pedindo um
anno de licença.
91 Hí

))

92 19

))

93 30

))

Petições e lndefere o requeri- E:m. :!5 de agosto é lido e vae a imPoderes. manto de o\ntonio primir.
Alberto Teixeira Leite, pedindo autorização para organizar
uma empreza destinada a valorizar o
café, a normalizar o
seu mercado e a regularizar sua exportação; com parecer
da Commissão de Finanças, concord ~ ndo
com o da de Agricultura e Industrla.
Petições e Concede licença para E:m. 19 de agosto é lido e vae a imPoderes. tratamento de saúde primir. - Em 22 é ence rrada a
ao :3r. Deputado Es- discu.,,;ão unica e adiada a votação.
tacio de Albuquerque -Em 24 é approvado o referido
parecer.
Coimbra.
Constitui- Opina pela approvação E:m. 30 de agosto vem á Mesa, é
çãoeJus- das conclusões, como IJdo o vao a imprimir.-Em 9 de
tiça.
estabelece, so1we a setembro é lido e enviado á Comsituação parlamentar missão de Policia o parecer sob o
elo Sr. Deputado Ir i- numero 93 A, com novas concluneu Machado; com ~ões.-Em 17 vae a imprimir o
voto vencido dos parecer da Com missão de Policia,
Srs. Prudente de Mo- n. 93 B. de accórdo com o voto do
raes e José Gonçalves Sr. Prudente de Moraes.- Em 20
é encerrada a discussão unica 1

-
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--·l------l--------1-----------------1--------------------------depois de Jjja uma emenda do
Sr. Costa Rego e de falia rem os
Srs. Fclisbello Freire e Costa Rego.
- Em 28 o Sr. Costa Rego r eq uer
preferencia para as conclusões do
parecer da Commissão ele Constituição c Justiça e o Sr. Costa Ribeiro requ er que as conclusões
sejam vo·.adas por partes; ambos os
requerimentos foram approvados,
depois de orarem os Srs . Felisbello
Freire, José Gonçalves e Mello
Franco . Os Sr~. Prude8 te de l\Io ·
raes e Evaristo do Amaral enviaram á Me!'a declarações de voto.
(Vide indicação n . 5, de 1915.)

94 2 set .. Petições e Indefere o requeri-Em 2 de setembro vem á Mesa, é
Poderes . mento de Sylvio Gon- lido e vae a imprimir. -Em 23, o
çalves, 3° escriptu- Sr. Pereira Brag-a requer e obtem
rario do Thesouro, a volla do parecer á Commi;;são de
solici tando um anno Petições e Poderes .
de licença, em prorogação.
95 23

n

!JG 2!í

n

97 2

n

Petições e Approva o veto opposto Em 23 de setembro é lido e vae a
Poderes . á. resolu~ão legisla- imprimir.
tiva, autorizando a
considerar como passado em gozo de licença, com ordenado,
por João Pedro 1\laximo Cordeit·o, o
tempo de corrido de
12 de março a 14 de
setembro de 19i3.
Commi ssão Providencia sobre a pu- En1. 25 de setembt•o é lido e vae a
de Poli- blica.ção no Dia rio i1uprimil· o parecer sobre a in dicia .
do Congresso das in- cação n. 7.- Em 25 de ontubro
formaçõ:Js solicitad as é approYaclo , com modificapor intemedio da ções da Commissão de Polrcia, o
i\lesa da Camara , parecer com a ind1cação n. 7, de
antesdeserem en tre- 1915. (Vicle indicação n 1. )
guesáquelles Srs. Deput ados que as requisitaram; com parecer
e emeoda da Commissão de Policia.
Commissãc.Manda equipara r osE1n 2 de outubro é lido e vae a
de Poli- vencimentos do con- imprimir o parecer sobre a indicia.
servador do archivo cação n . 9.- Em i5 de ou tubro é
aos do conservador da encerrada a discussão unica, depois
bibliolheca da Ca- de lidas duas emendas, indo o pamara dos Deputados; rccer á Com missão de Finanças para.
com parecer da Com- que esta se pronuncie sobre el!as.
mis,ão de Policia, fa- (Vide indicação n . 9, de 1915.)
vo!'avel ás conclusões
da indicação n. 9,
do corrente anno.

-
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98 2 out . . Commissão Proprõe que, das vagas Em 2 de outubro é lido e vae a
de Poli- que so der~m entre i imprimie . ---:;:Em 20 é lida e vae a
cia..
os tachygra.phcs de :1• imprimir uma emenda do Sr . Si-

classe, as ia, 2•, 3a, 4a,
6a, 8" e as subsequentes, ~ó sejam pt·eenchidas por promoção,
mediante concurso.

meão Leal e outeos. - Em 23,
app:ro-vad os o parecer e a
emenda .

99 22

»

Con stilui- Indefere o requeri- En1 22 de outubro vae a imprimir.
çãoe Jus- menta de l.':rnestino - Em H de novembro entra
tiça.
J ulia no Toscano Da- em discussão unica e é adiada a vomasceno, conferente tação , por ter pedido a palavra o
aposentado da Alfan- Sr. Octacilio Camará. - Em 12 é
dega do Rio Grande, lida e enviada á Commissão de Fipedindo revcrsiio á. nanças uma emenda dos St·s. Octa ·
actividade.
cilio Cama r á e Vicente Piragib:J ;
em ;:eguida é encerrada a discussão e adiada a votação.

10022

»

Commissão Julga dever ser re- Em 22 de outubro vae a imprimil'.
da Av.ri- mettida ao ministro
cultura e da Agt•icul~ura a reIndustria presentação do Dr.
Martinho G a r c e z,
dando os motivos por
que se oppõe a que a
Prefeitura do Districto Federal realize
melhoramentos e novas installações no
actual matadouro de
Santa Cruz .

101 5 nov .. Constitui-Opina pelo arcbiva- Em 5de novembru é lido e vae a
çãoe J us- mente da represen- imprimir.
tiça.
tação dos agentes de
leilões do Hio de Janeiro, pedindo a reforma da lei que regula o serviço que
lhes está alfecto.
f02H

J~

»

Com missão Dispõe que os serventes Em. 11 de novembro vae a imprimir
de Poli- da Camara dos Depu- o parecer sobre a indicação n. 8 .
cia.
tadLs gozem dos mes- - Em 31 de dezembro é appr omos dieeitos e rega- Yado o refei'ido parecer. (Vide
lias concedidos aos indicação n , 8, rle 19-/5.)
continuas, sem au;;mento de despeza;
com parecel'es das
Com missões de Policia c de Finanças, favor" ve1s á inrlicação
n. 8, cle5t9 anno.
licença ao Em 19 ele novemb1·o é li·io c vae
Deputado Luiz A. a imprimir.- Em 22 é encet-rada
Domingues ela Silva em discussão unica e ad iada a vopara se ausentar do tação. - E1n 30 é approDisteicLo Feclr ral.
-vado o pa l'ccer.

103 ·J 9 nov .. Petições e Concede

Poderes.
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104- :1.8 dez . • Commissão Manda devolver ao Po- Em :1.8 de dezembro vem á .Mesa,
de Finan- der Executivo os do- é lido e vae a imprimir.
ças.
cumentos relativos ao
pedido de credito
para pagamento ao
official da Armada
Frederico Ferreira
de Oliveira.
i05 :1.8

''

Com missão [ndefere o requer i- Em 18 de dezembro vem á .Mesa,
de Finan- men to em que osfunc- é lido e vae a imprimir.
ças.
cionarios e ex-funccionarios da Inspectorla do Serviço de Protecção aosindiose Localização de Trabalhadores Nacionaes,
no Awazonas e Acre,
pedem pagamento da
gratificação addicional a que se julgam
'
com direito .

10618

,

Commissãolndefere o requeri-Em :1.8 de dezembro vem á Mesa,
deFinan- mentodeD.Gertrudes é lido e vae a imprimir .
;::,ilveira da Cawara,
ças.
pedindo pensão.

i07 23

"

Commissão Opina não ser ela alçada Em 22 de dezembro vem á Mesa,
de Cons- do Congt'esso Nacio- é lido e vae a imprimir. (Vide inditituição e na!, mas sim da elo Po- cação n. 13, de 1915,)
Justiça.
der Juelicial'io, o que
trata a indicacão
n. 13, elo Sr. Barbosa
Lima.

Indice de pareceres de annos anteriores

Indica de pareceres de annos anteriores

ASSUMPTO

I

18

Indefere o requerimento de D. Anna Dias Ribeit·o Amangerinos.
M

28
51

Manda devolver a Mensagem solicitando o credito de 7:217$582,
Manda devolver a Mensagem solicitando o credito de 1.5:1.26$365.
R

37

Rejeita o veto opposto pelo Sr. Presidente da Republica que modifica artigos do
Codigo Penal.

Pareceres de annos anteriores

Pareceres de annos anteriores
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COMMISSÃO

ASSUMPTO

ANDAMENTO

- - - - - - - - - -·1-------1- -- - - - - - - - ! 913 37 2 ou t •. Constituição e Re jeita o veto, Em 25 de setembro o Senado
opposto pelo Sr. communica que em sessão de
Jus tiça .
Presidente daRe- 16 manteve por dois terços
publica á resolu- a resolução legislativa que
ção do Congresso modifica os arts. 266, 277 e
Nacional que mo- 278 do Codigo Penal, a qual
difica os arts. 266, fôra negada s~tncção, c que
277 e 278 do Co- naquella data anviou ao Sr.
digo Penal. (Vide Presidente da Republica,para
andamento pro- a formalidade da promulj ecto n. 515 A, gação.- Promulgada por de·
de i 912, c 33 A, ereto n. 2. 992. (Publicado
em 28 de setembro de 1915.)
de 1913. )
i 914 18 6 agt... Finanças ...... Indefere o requeri- En1 30 de outubro é encerrada

mento de D. Anna
Ribeiro Amangeri nos, p e d i n d o
uma pensão .

a discussão unica e approvado .

i9U. 28 20 out.. Finanças ..... . Manda devolver an En1 2 de julho vae a imprimir
Poder Executivo o parecer da Commissão de
a mensagem e Finanças, sobre a emenda sob
mais documentos n. 79, de i9i5.
que a acompanham, solicitando
credito especial de
7:2!7$582, para
pagamento ao capitão de fragata
engenheiro naval
Herculano Alfredo
Sampaio. (Vide
andamento d o
parecer n. 79, de
1915. )

-1914 51 28 dez., Finanças ...... .Manda devolve!' a Em 5 de agosto é encen·ada a
mensagem e mais discussão e adiada a votação.
documentos que a -Em 12 é approvado.
acompanham, pe·
dindo o credito de
15:1268365, para
occorrer ao pagamento devido a
D. Constança Alves B r a n c o de
Mello Ba rreto, em
virtude de sen tença judiciaria.

Documentos affectos ás diversas Commissões
e pendentes de parecer na sessão de 1 9 1 5

Documentos affectos ás a! versas Commissõcs ependentes de parecer na sessão de 1~15
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NUMERO
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ANDAMENTO

Hepresenta<;ão da Assembléa Legisla- A' Commissão de
tiva do Estado do Rio de Janeiro pro
O o n s t i t ui çã o e
testando co ntra o accórdão do Su
Justiça em 20 de depremo Tribunal Fede ral. no caso da zembro de i9H: .
successão presidencial fluminense.

2

Indicação do Sr . Corrêa de Freitas IDEM e m i de agosto de 1910 . 10 de 1910
sobre a revogação,pelo Supremo Tribunal Federal, das leis do processo
á execução de sentença.

2

Indicação do Sr. Costa Rego referente A' Oomtnissão de
á perda elo subsidio ao Dep utado que Polieia em 28 de se·
deixar de comparecer a 11> sessões tembro ele i9i!S.
seguidas.

61>

3

Otlicio do juiz Oliveira Figueiredo A'
Commissão de
commnnicando haver o Sr. Depu- C o n s t i tuiç ã o e
tado Gilberto Amado renunciado Justiça em 27 de julho
as suas immunidades parlamenla- de 1915.
res pa.ea o proseguimento do seu
processo.

37

4

Officio do Sr. Ministro da Justiça r e- As' Com1uissões de
mettendo um memorial dos preC o n s t i t u i ção e
feitos do Tenitorio do Acre, solici· l :i'inanças em 4 de out a ndo diversas providencias.
tubro de 1914.

16

5

Proj ecto n. 254·, de 1910, mandando A' Co1nmissão de 21 de i9H
amnistiar os militares e civis que C o n s t i t u i ç ã o
tomaram parte no bombardeio de Justiça .
Manáos e na deposição elo Gover naclot· do Estado do Amazonas, Coron el Antonio Clemente Rib eiro
Bittencourt.

6

Projecto n. 84, de 19:13, mandando
proroga r por 150 dias os vcncimen los
das letras de cambio e notas promissorias, pagaveis aos Estado<> do
Pará, Amazonas e no Te rritorio do
Acre.

.. . •• , .............. . .. :15 de ·1914

7

Pr ojecto n . 00, de 1913, mandando A's Coinn'lissões de20 de 191 4
contar ao actua l pl'Ofessor ordinario C o ns ti t u iç ã o e
de lherapeutica. da Faculdade da Finanças.
Bahia o tempo de seeviços extraordinarios prostados em outros ca rgos.

8

Projecto n. 4, de 19!4, redacção para A'
Com1nissão de 37 ele 1914
3' discussão do substitutivo an pro- C o n s t i t u i ç ã o e
j ecto n. 273, de 1912, da Camara.
Justi ç a.
que autoriza a r evisào do decreto
n . 3 . 363, pa ra o fim de reformar o
r egimento ele custas em vigor para
a Jm,tiça local do Districto Federal,
no sentido de tornar mais equitativas as suas taxas.

9

e

Synopse

IoE~!.
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Projccto n. 45, de i 9i4, determinando A' CoJUJUissão de 40 de 1914
que o fuuccionario, quando apo- Oon s t. i tu i çã.o e
sentado, nil.o receba os yencímen- Justiça. ·
tos de sua inactividade dnrante a
vigencia do mandato electivo que
esteja exercendo e sendo subsidiado
pelos cofres publicas, etc.

i0

Projecto n . 64, de i9H, autorizando
a a pprehender pelo Governo, mediante arrolamento, todo e qna lquer
genero alímf'nticio que estiver depositado em armazens ou trapiches
com o fim de elevação de preço ou
organização de <•trust".

em 3i de julho de 1914. 46 de :1.9a

H

Projecto n. 56, de 1914, dispondo so- A's CoJUJUissõelil de 49 de :1.914
bre o culto da Patria nos quarteis C o n s t i t ui ç ã. o e
e nas escolas primarias do Brazil. Ins t r u c ç ã.o Pu-

t2

Projecto n. 244, de i9i4, autorizando A's Oon11llissões de114dei9i4
a avocar a si, corno serv-iço excl u- C o n s t i tu i ç ã o e
~ivo do Estado, todas as instituições
Finança"".
de seguros, dotes, pensões, mutualísmo e congeneres.

13

Projecto n. 242, de 1914, determi- A' CoJUJUissão de H ode i9i4
nando que o Estado garanta o di- C o n s ti tu i~ ã. o e
rei to domiciliar a toda a pessoa que Justiça em 24 de detiver sua installação de residencia, zembro de 1914.
donde retire os proventos necessarios para subsistencia pessoal e de
famili a.

14

Projecto n . 246, de i 9:1.4, autorizando A's Collll11issões de H6 de -19i4
o Governo o necessario credito para Constituição e
a execução do dispositivo constitu- Finanças em 24 ele decional relativo á construcção e mu- zembro de :1.914.
dança ela futura Capital da Republica dos Estados Unidos do Braztl.

Hí

Projccto n . 243, de 19i4, declarando A' CoJUD1i ssão de :1.17 de :1.914
não produzirem effeíto j ul'idico para C o n s t i tu i ç ã o e
a sua execu(·ão os contractos feito! Justiça em 24 de deentre patrões e operarias.
zembro de :1.9 :1. 4.

:1. 6

Projecto n. 249, de :1.9:1.4, estabele - ID E~t em 29 de dezembro ele 123 de i 9:1.4
cendo os li mites do Estado elo Pa- :1.9:1.4.
raná com os de Santa Catharina .

:1. 7

Projecto n. :1.93, de i9i3, sobre
radiotelegraphia, com parecer e
emendas apresentadas ao mesmo
pelo Club de Engenharia .

IDEM

Projecto n. ~95, de 19:1.5, mandando
r estituir a D. Carolina Vinelle Reis
o dorninio e posse de um terreno
e predio situados na freguezia de
lnhaúma. (Do Senado.)

IDEM

IDEM

blica.

em 26 de novembro de
i 915.

92

18

em 28 de dezembro de
:1.9i5.

98

i9

-

2!í9o:<!
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o

Emenda do E:enado, substitutiV'l da A' Co:rn.:rn.issão de
peoposição daCamaea dos Depu- Constituição e
tados, que concede preferencia aos Justiça em 30 de dejuizes substitutos ·nos concursos que zembro de 19:15.
se real1zarem peeante o Supremo
Tribunal Federal p:u·a preenchimento de cargos de j aizes seccionaes.

99

20

Projecto n. :120, de 19i!'í, permittindo A's Co:rn.1.nissões de
uma nova forma de arrecadação de Constituição, Fiimpostos de exportação elos E~ta- nanças e Agriculelos.
tura, em 3:1 ele agosto
de 19i!'í.

52

21

Projecto n. 154, de :! 9:!!'í, instituindo A 's Co:rn.:rn.issões de
o registro de nascimentos, casamen- Constituição e
tos e obitos subordinado ao Minis- Justiça e Finanteria da Justiça e Negocios Inte- ças em 28 de setembro
de 1915.
riore>.

64

22

Requerimento de João Gonçalves Dias A' Co:rn.:rn.issão de 3 de 1914,
Sobeeira peelmdo contagem de Constituição e
tempo para effeitu da aposentadoria . Justiça em 21 de maio
de 19:14.

23

Requerimento ele Claudino Antonio A's Co:rn.1.nissões de :!0 de 19:14
Carlos, :t• escripturario aposentado C o n s t i tu i ç ã o e
do Hospital de 2" classe da cidade Finanç as em 2 ele jude Porto Alegre, pedindo melhoria nho de :! 91 ±.
de aposentadoria.

24

Requerimento do 2° tenente refor- A's Co:rn.1.nissões de 28 de :! 9:14
mado elb Exercito Pedro ela Rocha Constituição, de
Maciel pedindo annullação ele re· Marinha e Guerforma.
ra em 6 ele dezembro de

25

Requerimento de D. Maria E. Pi-A' Co:rn.:rn.issão de 38 de :!9i4
menta, esposa do praticante dos Constituição e
Correios de Fortaleza, Cyrilino Fer - Justiça em 28 de junandes Pimenta, pedinJo perdão lho de 1914.
para o resto da pena a que foi
condemnado o seu marido.

26

Requerimento ele Carlos de Toteelo A 's Co:rn.:rn.issões <.le 58 de i 914
Salles, telegraphista da Repartição Constituição e
Geral dos Telegraphos, pedindo que Finanças em 2 de selhe seja concedido um predio em tembro de 1914.
Bello Horizonte, nas condições da
lei n. 1. 617, de 30 de dezembro de

27

Requerimento de Affonso Carneiro IDEM em 23 de agosto de 19!4-. 63 de 191~
Soares, engenheiro civil da Estrada
de Ferro Central do Brazil, pedindo
contagem de tempo para os effeitos
de aposentadoria.

28

1914.

1906.
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Hequerim ento de Fa usto Pedreira A's Conunissões d e 103 ele! 909
1\Iachaclo , pedindo concessão para Constituição e
explorar, sem concurr encia, um a Obras Publicas e m
r êde decommunicaçõesaereaspara :10 de dezembro de 1909.
transporte de passageiros e correspondencias.

29

Emenda substit utiva do Senado á pro- A's Con unissões de :107 de 1914.·
posição da Cam a ra dos De putados Cons -titui ç ão e
que manda continuar em seu in- Justiça e F inanteiro e pleno vigor como lei da Re- ças em 29 ele dezembro
publicaodecreton. :1. 673,de 11de de 19:12.
fevereiro ele l 894.

30

Requerimento elo Sr·. Augu>to de A ' Commissão ele
Lima , pedindo que a Com missão de C o n s ti tu i ç ã o e
Constiwição e Justiça , de accôr clo Justiça em 19 de outucom a sancção penal, proponha br o de 191tí.
as medidas necessarias a ser em
adaptadas uniformemente com oregimen penitenciaria .

31

74

Indicação do Sr. Homero Baptista, A' Con:uniss ão ele 1 ele :19! 4
propondo a reforma do Regimen to Policia
em 2 de novembro de 19:14.
InLerno da Camara.

1

In dicação do Sr. Joaquim Pires, pro- IDEM em :17 de maio de i9Hi. 1 de 191tí
pondo algum as disposições ao Regimento Interno ela Camara.

2

ndicação do Sr. Costa Rego, propondo
disposiçOes ao Regimento Interno
da Camara .

InE~I

em 23 de j nlho ele 191 tí.

Indicação do Sr. Dunscheecle Abr an- !nEM em 28 deagosto de 19ití.
ches, dispondo sobre publicação no
Diario ao Congresso das informações solicitadas ao Poder Executivo.

3

6

4

5

Ind icação dos Sr. Felisbello Freire e IDEM idem .•..... . ..........
outros mandando estender aos serventes as r egalias de que gosam
os contínuos da Cama r a .
Indicação do Sr. Caldas Filho e outros, ID EM em 1i de novem bro ele
mandando equipa rar os vencimen- i9ití.
tos do conservador do Arch ivo aos
do da Bibliotheca.

7

6

Requerimento do Coronel Braziliano IDEM
Cavalcanti J unior, pedindo pagamento a que se julga com direito
por publicações feitas em sua revista Terra e Mar .

2

7

Requerimento de Ar thur O. F. Rangel, photographo, propondo-se a
tirar photographias elos Dep utados.

em 26 de maio de 1915.

8
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Officio elo Sr. 1\'lini,tro das Relações ...................... .. . ... .. _..... ..
l';xteriores remettendo as r esoluções tomadas pelo ultimo Congresso Geral Sueco da Paz .
Proj ecto do Senado concede ndo um Á Commissão de P oanno de lice nça, se m veu cim entos, licia em 21 de agosto
ao [nspector Sanitario ela Directo- de -1 9-15 .
ria Geral de Saude Publica , Dr. João
Penido Burnier.

2\J

i

Requerimento de Antonio Gonçalves Ás Commissões de
Parada, tra balhador da Estrada Petições e Poderes
de Ferr o, pedindo um anno de e l:<....,inanças e m 9 de
licença , com a dia ria que per cebe, deze mb1·o de 19-1 5.
par a tratamento de aúde .

55

2

H.equerimeuto ele Ma noel Fulge ncio Á C ouun.i ssão d e P eAlves, Deputado, pedindo licença tiç õ e s e P o d eres
para ausentar-se d a C a p it a l em 9 de agosto de :L\J15 .
Federal.
-

27

3

Requerimento de Ca ndi clo Rodrig ues [DEM em 11 de der.embro de
Loureiro, conferente da. E. F. Cen- 191 5 .
tral do Brazil, pedindo um anno do
licença para trata mento de saúde .

49

4

Requerim ento de José Bern ardes Á s Commissões de
Br a~ a, praticante de concl uctor de
P etições e P oderes
trem da Estrada de Ferro Central e F inanc a s e m 15 ele
do Brazil, pedindo tres mezes de deze mbro de- 1915.
licença , em prorogação, para tratamento de sa úde .

56

5

Requer·imento de Mario Gonçalves, 3° Á Com1n.issão d e P e escriptnl'ario do Thesouro, pedmdo tiç õ e s
e Pedere s
um a nno de l1 cença, sem ve nci- em 20 d e dezembro de ~ \J15.
mentos.

!JS

(l

Requerim ento do Dr . Cassio Barboza [oEM e m 20 ele dezembro de
ti?
de Rezende, ajndante do medico 1 9 1 ~ .
demogra phista da Directoria Geral
de Saúd e Pu blica, pedindo um anno
de licença, em prorogação, sem
vencime ntos.
Pcojecto u. 322 , Lle 1912, r eorgani- Ás Con1mis sões . de 13 de 19H
zaudo o ensino el a Escol a 15 de Instrucç ão e ]:<...,iNovembro.
nanças em 17 de setembro ele 1912 .
Proj ecto n. 6'2, de 191 5, manda ndo Á s Commissões de
approvar a rerorma do ensino se- Instrucç ão e F icundario e supel'ior constante elo nanç a s ,
decreto 11. ~ 30 , de 18 el e março de
1915.
Proj ecto n. 103, de 1915, autoriza ndo Á Com1nissão de Ino Governo a mandar conferir e stru.cção em 19 de agvsexpedir o gráo c diploma de ba- to el e ·t 915.
charel em Sciencias e Lettras aos
ex- al umnos do Collcg io Pcu1'0 Jl .

7

1

1

2

-13

3
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Projecto n. 226, de 1915, providen- Á C o In In i s sã o de
ciando sobre a nomeação do uma Instrucção em 20 de
com missão para estudar e pro mo- novembro de 1915.
ver a reforma orthographica.

16

4

Requerimento de José Hormogeoes Á C o m m i s sã o de
de Araujo Vianna, pedindo valida- Instrucção Pu.blição de uma carta juridica obtida câ em 9 de julho de 1915.
na Universidade de Coimbra, independentemente de prova de l1abilitação.

3

5

Representação da União Pharmaceu- IDEM em 15 de julho de 1915.
tica de S. Paulo, pedindo o estabelecimento de exame de algebra,
geometria e tl'igonometria, exigido para matricula do curso de
Pharmacia.

4

6

Representação do Bispo da P~rahyba IDEM em 29 de julho de 1915.
do Norie, Adaucto A. de .1\Iir·anda
I-Ienriques, contra o ensino leigo.

8

7

Requerimento da Associação Paulista Á C o m missão de
de Cirurgiões Dentistas sobre o Instrucção em 3 de
ensino Odon tologico .
agosto de 1915 .

9

8

Representação da Associação Central IDEM em H de agosto de i 915.
de Cirurgiões Dentistas em favor
da emenda que crêa a Faculdade
de Odontologia.

H

Representação do Centro Catholico DEM em 26 de julho -de t 915.
do J:Jrazil contra o art. 24 do
decreto n. 11.530, de 18 de março
de 1915.

6

10

Representação do Bispado de Alagôas IDEM em 12 de agosto de 1915.
contra o art. 24 do d e c r e t o
n. 11.530, de 18 de março de
1915 .

12

:li

RE!presentação da Director·ia do Corpo Á C o m m i s s ã o de
Docente da Escola Livre de Odonto - Instrucção.
logia em defesa da emenda n. H Z
ao projecto n. 62 A, de 19:15.

15

12

Officio do Ministro do Ioteriol', re- IDEM em 9 de agost•) de 1915.
mettendo proposta do Conselho Superior do Ensino, equiparando o
Collegio Militar desta Capital ao
Collegio Pedr·o II.

fO

13

Requerimento de João José Ribeiro Ás Connnissões de
de Escobar, ox- pharmaceutico do Saúde Publica e
nucleo colonial de S. Bernardo, Finauças em 25 ele nopedindo auxilio para o trabalho de vembro de 1915.
pesquizas sobre a ethiologia da
tuberculose.

6
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-Projecto n. 106 A, de 191!í, dispon-Á Com missão de
do sobre penalidades aos defrauda- Agricultura em 15 de
dores da manteiga.
outubro de 19-15.

10

f

Projecto n. 49, de -1915, mandando A's Commissões de
transferir do i\1inisterio da Guerra Max·inha e Guerra
para o da Viação a Repartição da e Finanças em 12 de
Carta Geral da Republica .
julho de 1915.

15

1

Projecto n. :Si, de 191!:i, mandandoloE~l em 12 de julho de 1915.
tramferir do i\Iinisterio da Guerra
para o da Justiça os estabelecimentos de ensino primaria e secundaria que se acham alfectos <iquelle
.1\'Iinisterio.

16

Projecto n. 199, de 1915, instituindo IDEM em 11 de novembro de
o quadro de ofliciaes inferiores ou 1915.
sub -ofliciaes do Exercito.

27

Projecto n. 212, de 19!5, autorizando ÁCo1nmissão de Mao Governo a promover por bravura rinha e Guerra em
os officiaes feridos em acção de 11 de novembro de 19 I 5.
guerra durante as operações no
Contestado.

29

Projecto n. 2-:'9, de 191!í, autorizando A's Comlll.issões de
o Ministro da Guerra a abrir em Marinha e Guerra
cada quartel obrigatoriamente uma e Finanças em 15 de
escola com duas turmas nocturnas, dezembro de 19:15.
sendo professores dous officiaes subalternos e auxiliares.

31

Projecto n. 286, de 1915, facultando ÁColll.missão de ~-Ia
aos sargentos do Exercito que tive- rinha e Guerra em
rem mais de cin co annos de gerv iços 18 de dezembro de 1915.
a se imcreverem, mediante licença
dos respectivos commandantes, em
todos os concursos abertos para o
preenchimento de cargos civis.

32

Q

Requerimento do 'l 0 tenente gr·aduado A's Commissões de
enfermeiro-mór do Hospital Central ~_farinha e Guerra
do Exercito, Julio José da Srlva, e Finanças em 22 de
pedindo equiparação a patr·a.o-mór janeiro de 1915.
ela Armada, na conformidade da
lei n. 2. 290, de 13 de dezembro
de 1910, e decr·eto n. 8.647, de 31
de março de 191.1.

2

7

Requerimen to de Antonio José da Imm em 5 de julho de 1915.
Fonseca, capitão-tenente, patt•ãomór reformado, pedindo melhor·ia
de reforma.

12

8

Oft'icio do Ministerio da Guerra, dando ÁCommissão de Maparecer sobre o projecto n. 163, de rinha e Guerra em
19 1!í.
1 de novembro de 1915.

22

3
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Projecto n . :1.79, ele i9i5, instituindo As Commissões de
o quadro especial de radio-telegra- Obras Publicas e
phistas do Exercito.
Finanças em 16 de
outubro de 1915.

22

1

Requerimento do Dr. Reynaldo Krü- IDEM em 3 ou! ubro de 191.4 . ...
ger, engenheiro civil, pedindo concessão de urna linha - ferrea de
Uberaba a Cuyabá.

4

2

Requerimento de Alcebiacles Leite , Á C o m missão de
pedindo que seja garantida a prio- Obras Publicas em
riclade de seu pedido de concessão 28 de novembro do :! 914 .
de uma ponte entre ~sla Capital e
Nictheroy.

10

3

Requerimento de Alberto Baptista e Ás Commissões de
outros, pedin lo concessão para o Obras Publicas e
saneamento da zona entre a Ponta 1:<-.inanças em ·13 de
elo Cajú e a Praia Pequena.
setembro de :1.915.

20

4

Requerimento de Aldovranclo Graça, Á C o mm i s sã o de
ped indo c• andamento dos papeis Obras Publicas em
relativos á concessão para a con- 13 de outubro de 1915.
strucção de uma ponte metallica
entre esta Capital e Nictheroy.

21

5

Requerimento do engenheiro Lou- Ás Commissões de
rence Salusse Lussac, modificando Obras Publicas e
as condições da concessão reque- Finan ças em 4 de norida e m 1898 para uma ponto penei! vembro de 1 \l15 .
entre esta Capital e Nictheroy.

23

6

Requerimento do Dr. José Agostinho In E~J em 18 de dezembro do
dos Re1s, pejinclo concessão das 1915.
obras necessarias ao arparelhamen to do porto ele Santarém.

28

7

Requerim ento de Francisco Gonçalves Á C o m missão de
de Seque1ra, pedindo que seja reu- Obras Publicas em
nido_ o presente requerimento aos 5 dezembro de 1915 .
anteriores.

8

8

Mensagem do Govemo sobre a neces- Ás Commissões de
,idade da insta!lação na ilha de Obras Publicas e
Fernando de Noronha de uma es- Finanças em 17 de
tação radio-tolegraphica destinada novembro de t 914.
á distribuição da Hor a Univet·sal.

17

9

4

2

Oillcio do Pre idente d•J Tribunal
Contas, remettendo o seu voto
sentido da recusa de registro
mesmo Tribunal do contracto
18 de janeiro de i 912 .

de A Collllllissão de r-r ono macias de Contas
do em 15 de agosto de HH4.
de

Officio do l\Iinistm da Fazenda remottendo papeis r eferentes ás informações pedidas pelo Sr. Felisbello Freil'e sobl'e vencimentos de
magistrados fodel'aes.

em 17 de nevembro de
:! 9i5.

IoE~r

-265-

ASSUMPTO

ANDAMENTO

NUMERO
DE
PROTOCOLLO

o i!í
~ê

~o
D

«;f;l

Mensagem do Governo, pedindo abe r- Á Con:unissão ele Fi- 57 de 1914
t ul'a do credito de HO:OOOS, omo, nanças em 19 do junho
e 200: OOOS, papel , para occorrer de 1914.
ás despezas com · a r epresentação
oillci al do Brazil em diver~os congressos intern acion aes .

1

l\Iensagcm do Governo, submettendo IDEM em 8 de maio de 191 5. 20 de 191 5
á resolução do Congresso Nacional
os paga meo tos de 3: OOOS e 6:995$,
r eclamados por C. Lima e Manoel
Figueiredo Geraldo por serviços e
fornecimentos feitos no a nno de
1911, em proveito da Administração dos Correios do Estado do
Amazonas.

2

Mensagem do Governo, rela tiv a ás
tabellas de vencimentos das diversas repartições do Ministerio da
Viação e Obras Publicas.

IDEM

em 17 de maio de 1915.
-

29

3

l'I-Iensagem elo Governo, sobre as alter ações que deverão ser feitas no
orçamen to do i\'Iinisterio da Fa zenda.

IDE~r

em 7 de junho ele 191 5.

64

4

Mensagem do Govel'l1o, relativa á Ás CoJ.n:Inissões ele
pr·olongação elo contracto para a. 1:<-,inanças e d e Tonavegação costeira elo Estado ela n1adas de Contas
Bahia .
em 21. ~e junho de 1915.

89

Mensagem elo Governo, rernettendo a
exposição de motivos apr esentada
pelo tl'linisterio da Agricultul'a
sobre o pagament o a Theodoro
\ Ville & C. da importancia de
133:770$, pa r a fom ecime nto do
mobiliario ao Museu Nacional.

em 1.3 de setembr o de
1915.

234

6

Mensagem do Governo, r elativa á ID~M em 26 de novembro de
concessão de um credito especial 19 i 5 .
de '~: 200$, ouro, pai' a pagamento
elo pl'emio ele viagem ao alumno
ela Escola de Medicina., Aprigio
Nogueira.

349

7

Mensagem elo Governo , relativa á Á Co1.nn1issão de Fiabertura do credtto especial ele nanças em 26 de no4:200$, oul'o, para o pl'emio de vembr·o de l91 5 .
viagem ao bacharel Ra ul Fernaudes, da Escola de Direito ele
S . Paulo.

350

8

Mensagem do Governo, pedindo a
abertuea do credito de 871 S·i00
para pagamento a Antonio Jc.sé
Villela , e m virtude de sentença jueliciaria .

374

9

IDEM

em 26 ele setembro ele
1913.

IDEM
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.\lensagem do Governo, pedindo à Á Conun.issão ele Fiabertura do credito de 15:126$360 n.an.ças em 28 de maio
para pagamento a D. Constança de 191 4 .
Alves Branco de Mello Barreto, em
virtude de sentença j udiciaria.

375

10

l\lensagem do Governo, pedindo a
abertura do credito de I O: 920$
para pagamento a « The OuroPreto Gold Minas of B!'asil, Limited », em virtude de sentença

IDE~!

em 2 de agosto de 1913.

376

11

Mensagem do Governo, pedindo a
abertura do credito de ~23: 970S915
para pagamento á Santa Casa de
Misericordia do Rio de Janeiro.

IDEM

em 24 ele- dezembt•o de
'1915 _

378

12

l\lensagem do Governo, pedindo a
abertura do credito de 4:200$,
out·o. para pagamento elo prem io
de viagem ao alumno engenheieo
Vicente Licinio Cardoso, da Escola
Polytechnica.

IDEM

em 25 ele dezembro de
1915 .

379

13

IDE~r

em 25 de dezembro ele
1915.

380

14

em 21 de dezembro de
19!5.

38 1

i ti

em ::!0 de dezemiJro de
1915.

386

16

Mensagem do Governo, pedindo um
credito especial de 6:000$ para
pagamento ao pes;oal do Lazareto
de Tamandaré.
J\Iensagem do Goveeno, pedindo um
credito de 4:563$086 para pagamenta da gratificação aos funccionarios da Administraçrw dos
Correios elo Maranhão.

lLJEM

Mensagem do Governo, pedindo a
abertura do credito de 11:230$384
para pagamento a DD. lgnacia
Luiza Bal'bosa de Rezende e Fra nci>ca Eugenia Barbosa de Rezende,
em virtude de sentença j ucliciaria.

IDmr

Olficio do Sr. Ministro da Fazenda,
remettendo p!'ecatorio para pagamento de 40:758$500 a Pedro Hodrigucs de Carvalho.

IDEM

em 7 de outubro de 1915.

:1.7

Olficio ao Sr. Ministro da Viação, re - ToEM em 29 de dezembro ele
mettendo cópia do contracto para 1915.
melhoramentos do Porto de Corumbá.
Olficio do St·. Ministro do lnterio!', IDEM em 12 elo dezembro de
informando que não se utilizou da 19 14.
autJrização contida na lettra c da
lei n. 2.857, de 17 de junho de
19!4.
Olficio do Senado de Minas Geraes, IDEM em 6 de setembro de
declarando ter sido approvada uma 1 Hl15.
indicação sobre a carestia da ga-j
zolina.

18

10

23 1

20
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Officio do Conselho Municipal do Alto Á Co:m.missão ele FiJuruá, pedindo 2 % no mínimo do nanças em 17 de selemimposto cobrado pela União sobr e a bro de 1915.
borracha exportada para ser applicaclo em melhoramentos locaes .

24tí,

2!

Officio da Camara Municipal de Ri- InE~r em 14
beirrw Preto, commnnicando a 1915.
doação de um terreno para fundação de posto zootechnico , protestando contra possível transfer encia elo immovel.

de setembro ele

226

22

Officio do Sr. Ministro da Fazenda, lDEiU em 4 de janeiro de 1915.
r emettendo tres volumes contendo
cópia dos despachos livres e processados na Alfandega do Rio de
Janeiro no período de 1 ele outubro
a 31 de dezembro de 1913.

263

23

Officio do Sr. Ministro ela Viação, re- IDEM e m 15 de outubro de
mettendo cópia da mensagem do 1915.
Governo sobre a viação ferrea do
Estado elo Ceará.

293

24

OIH cio do Sr. 1\Iinistrú da Viaçfw, re- IDE~[ em 14 de agosto de 1915.
meltenclo documentos relativos ao
contracto das obras da baixada
fluminense.

387

25

1.

26

21~

27

33

28

77

29

Requerimento de funccionarios do IDEM em 14 ele junho ele 19:1 ti.
Hospital Militar ele Porto Alegre,
pecl mdo augmento ele ven cimentos.

78

30

Requerimento dos proprietarios das
fabrica s de corveja de alta fe l'mentação, nesta Capital e Nytheroy, pedindo r evogação da disposição legal que manda cobrar 50
réis por garrafa ele cerveja.

84

31

Requerimento de Antão Francisco dos Ás Co1n:m.issões ele
Santos, soldado reform ado e asy- ~.larinha e Guerra
lado, do Exercito, pedindo melhoria e <.Le Finanças em
de r eforma .
2 de fevereiro t.le 1915.
Requerimento de Alvaro Baneto Ás Co:m.:m.issões de
I'mto, pedindo concessão pa ra con- Obras Publicas e
struir uma estrada ele ferro de Finanças em 2 outuCopacabana á Ilha ela Marambaia. bro ele 1913.
Requerimento ele Astolpho Ma1·garido Á Con1:m.issão de Fida Silva, pedindo pagamento da nanças ern 22 de maio
quantia de 7: 700S ele vencimentos de 1015.
como director ele Hygiene no Alto
Purús.
Requerimento de João Chrysostomo IDEM em 30 de agosto de 1907.
da Hocha Cabral, pedindo diversos
favores para incorporar um Banco
Popular ele Credito Coope rativo ele
responsabilidade limitada.

IDEM

em 18 de junho de :1915.
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-~

Requerimento dos empregados da Se- Á Com.missão de Ficretaria da Inspecção do Arsenal de nanças em 2! de junho
Marinha e Escola de ~larinha Me r- de i 9:15.
cante do Pará, pedindo augmento
de vencimentos.

90

Requerimentodosdil·ectoresdo Banco
Cooperativo Commercial de São
Paulo, pedindo diver;os favores
para creação da Federação Cooperativa Nacional de Credito Agrícola.

em 26 de junho de :1915 .

98

33

Requel'imento de Francisco Sizenando IDEM em 30 de junho de i 9i o.
Peixoto, administrador aposentado
dos Correios de Matto Gl'Osso, pedindo pagamento dos vencimentos
referentes ao período de i 2 de
abril de 1911 a 16 de janeiro de

10+

3/i.

Requerimento dos ajudantes de por- IDEM em 1 de julho de 1915.
teiro e outros empr egados da Directoria do expediente do Mmisterio
da Marinha, pedindo equiparação
de seus vencimentos aos dos seus
co!legas dos demais i\Hnisterios.

iH

35

Requerimento do capitão-tenente
Americo de Azevedo i\larques, pedindo que lhe seja restituída a
quantia de 1:3:18$300.

em 17 de novembro de

117

36

Requerim ento de proprietarios, agri- IDEM em 9 de julho de 19 to .
cultores e industriaes de S. Paulo,
pedindo reducção do imposto sobre
aguardente.

!32

37

Requerimento de Luiz da Silva Ama- IDE.\! em i de julho de 19:14.
ral, ajudante de machinista da
Alfandega desta Capital, pedindo
aposentadoria.

i!.i6

38

Requerimento de Joaquim Gomes de Ás Com.m.issões de
Albuquerque, segundo sargento elo Marinha e Guerra
Exercito, pedindo melhoria de re- e Finanças em 22 de
seLembt·o de 1913.
forma.

160

30

Requerim.e nto de Alvaro Macedo Gui-Á Com.1nissão de Fimarães, pedindo permissão para nanças em 27 de julho
emittir bilhetes de café, ouro, con- de 191 5.
tra a mercadoria armazena da.

168

4.0

Requerimento de João Feneira Elias IDEM em 31 do julho de 191!5.
Amarant1' e outros viticultores e
vinicultores, residentes na comarca
de Caldas, em Minas, protestando
contra o imposto do vinho nacion a l
de mesa.

i72

-H

IDE <~r

32

19:13.

IDE~1

1913.
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A

Hequeriment•) de Benedicto Costa, A' Commissão de
advogado, pedindo relevação ela C o n s t i tu i ç ã o e
prescripção em favor de oe us con- Justiça e Finanstituintes, operarias da Directoria ças em 31 de julllo de
do Armamento do Ministerio da i 915.
Marinha.

176

42

de
Hequerimento de J. T. ele Alencar A' Commissão
Lima, engenheiro civil, pedindo Obras Publicas e
concessão de uma estrada de t'O- 1:<--,inanças em 9 de
dagem entre e, ta Capital e a Raiz agosto ele 1915.
da Serra de Petropolis e abertura
de um canal ao longo dessa estrada.

183

43

Hequerimento de Jeronymo José da A' Comn1issão de
Silva, collector federal em Curvello, Finanças e m 5 ele deMinas, pedindo relevação da res- zembro ele 1912.
ponsabilidade pelo roubo de sellos
feito á sua collectoria.

187

Requerimento de Carlos Ca5tm Pacheco, pedindo concessão para um
estabelecimento bancaria .

IDEM

em 11 de agosto de 191 5.

192

Hequerimento da Camara l\Iunicipal
da cidade da Bôa Vista do Tremenda!, pedindo a uxilto do Congresso para o abastecimento de
agua daquella cidade.

IDEM

em 13 de agosto de 1915.

197

46

Hequerimento do Dr. l\Iartinho Garcez, protestando contra a emenda
da Commissão de Agricultura ao
projecto n . 76, de i 915, autorizando o emprestimo de 2. 800: OOOS
á Prefeitura do Distl'icto Federal
para armazens frigoríficos.

InE~!

em 17 de agosto de 1915.

20!í

4-7

Hequerimento da" Companhia de Navegação Arut,, estabelecida em
ltaquary, pedindo subvenção.

IDEM

em 17 de junho de 1915.

20G

48

Requerimento de D. J ulia Fontes da
Silva Lima, viuva ·do operaria do
extincto Arsenal de Marinha da
Bahia, Olympio Augusto da Silva
Lima, pedindo r eversão da pem;;ão
de monte pio.

IDEM

em 29 de agosto de 1915 .

207

49

Req uerimento de Laurea no Torres de A's Commissões de
Oliveira, guarda-fio da Estrada de Peti~ões e Poderes
Ferro Central do Brasil, pedindv e l:<.....,inanças em 27 de
seis mezes de licença, em proro- novembro de 191 4 .
gação, para tratamento de saúde.

209

50

Requerimento de D. Luiz a de Albu- A's Commissões de
querque Quadros, viuva do Dr. Ne- Finanças e Consti mesio do Rego Quadros, pedindo tuição e Justiça em
permbsão para entrar com as con- 20 de agosto de 1915.
tribuições ateazadas de montepio ,
afim de receber pensão.

2H

!:i i
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Requ erimento do Dr. Eduardo Co- A' Co:m.:m.issão de
trim, pedindo restituição de direitos Finanças em 30 de
pagos pelo despacho de :1.6.200 agosto de :1.9:1.5.
exemplares do livro "A Fazenda
Moderna».

222

tí2

Requerimento de Horacio Seabra,cnn- A's Co1n:m.issões de
ferente da Alfandega desta capital, C o n s ti tu i ç ã o e
pedindo cancellameuto da decisão Justiça e Finanque soffreu e pagamento de venci- ças em 13 de setembro
mentos.
de :1.9i 5.

236

53

Requerimento de Veronesi Sassi & A' Co:m.:m.issão de
Comp., pedindo isenção de impostos Finanças em i4 de
durante cinco annos para os pro- setembro de :1.9i5.
duetos dessa fabrica destinada á
extracção de acido acetico, alcatrão, etc.

238

54

de setembro de

239

55

Requerimento de J. E. Barbosa, pe-IDEM em 28 de setembt·o de
dindo que todas as pílulas impor- i 915.
tadas, incluídas as de Reuter, paguem 458 por kilo.

252

o6

Requerimento da Companhia Na- IoEM em 28 de setembro de
cional de Registt·o e Garantin,
1915.
pedindo ser incluído na lei de orçamento de 19:1.6 que o Registro de
Fianças e Títulos, contractos e demais obrigações, possam ser feitos
facultattvamente pela mesma e
outras cougeneres.

260

57

Requerimento do agente e mais funcclonarios da agencia postal de Campinas, no Estado de S . Paulo,
pedindo a elevação daquella repartição · á categoria de agencia
especial.

em 5 Lle outub r·o de :1.915.

266

158

Requerimento de Lanman & Kemp, IoEThr em 19 de outubro de
pedindo que o imposto que pagam :1.915.
as pilulas Reuter seja equiparado
ao que se cobra sobre as outras
pilulas.
Requerimento da Caixa Popular, IDEM em 19 de outubro de
sociedade maranhense de peusões, i 915.
pedinda interpretação do n. 2.
§ 8°, art 2, lei n. 2 23i, de 31 de
dezembro de 191<i .
Requerimento de Joaquim Augusto IoE~r em t~ de novembro de
da Silva, ElJ(-empregado do Diario 1915.
1
Of!icial, pedindo pagamento de diarias de :1.9:1.4.
I

286

59

287

60

306

6i

Requerimento do director da Escola
de Engenharia de Bello Horizonte,
pedindo restituição de di r e i tos
aduaneiros, cobrados sobre machin as e materiaes importados.

IDE~r

em

f 9:1.5.

IDE~r

I

H~

I
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Requerimento de José Cardoso, fo- A's Oonunissões de
guista da E. F. Central d0 Bflazil, Petições e Poderes
pedindo seis mezes de licença, com e Finanças em 20 de
vencimentos, a r:o"ntar de 19 do outubro de 1914.
janeü·o de 1913.

321

62

Requerimento de Luiz He1·many & A' Oon:unissão de
Comp., pedin do restituição de Finanças em 9 de de..
97:2998459 de impostos cobr-ados zembro de 1915.
indevidament e.

31í9

63

Requerimento de D. Felippa Wander- IDEM em 13 de dezembro de
ley Cavalcante, viuva do Dr. Bento 1915.
Americo Cavalcante Sobrinho, pedindo que lbe seja reconhecido o
direito á prescripção de montepio.

367

Requerimento de Marcellino Piacen- IDEM em 13 ele dezembro de
tini, ex-auxiliar da Inspectoria. 1915.
Agrícola elo 2° districto, com séde
no Pará, pedindo pagamento de
!:79589115.

368

Requerimento de João Baptista Ortiz, IDEM em 26 de dezembro de
pedindo que seja concedido a Coo- 1915.
perativa dos Empregados ela E.
F. Central do Brasil, com séde em
S. Paulo, um passe gt·a.tuito na
mes ma estrada.

382

Requerimento ele Francisco Canella, IDEU em 26 de dezembro ele
rep1·esentante da Companhia Bra- 1915.
zileira Carbureto de Calcio, pedindo
favores .

391

67

da classe dos J'abri- IDEM em 2!:í de maio de 19i5.
cantes de biscoutos, representados
pelos Srs. P. ele Castro & Comp.
e outros, prote;;tanelo contra tributações feitas a esse ramo de industria.

43

68

Representação da Associação elos Em- IDEM em 8 de junho de 1915.
pregados ' no Commercio elo Hio de
Janeiro e de varias firma s cummPrciaes, pedindo providencias sobre
impostos de consumo e sellagem de
«Stock".
Representação elo Club dos Funccio- IDEM, em 31 de julho de 191 5 .
narios Publicas e Civis contra o
imposto de vencimentos ora em
vigor.

68

69

177

70

Represe ntação da Camara Municipal IDEM em 6 de agosto de 1915
da VJ!la João Pinheiro, solicitando
a construcçào sobre as duas margens do Rio S. Francisco.

182

71

Representação do Syndicato Agrícola
Regional de Pernambuco, protestando contra o imposto da aguardente.

200

72

Representac~ão

IDE~i

em 14 de agosto de 1915.
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Representação da Commissão no- A ' Con:nuissão de
meada pelo Banco do Brazil, a fim F inanças em 16 de
de estudar e ofl'erecer projecto re- agosto de 19-15.
!ativo á transformação do meio circulante do paiz.

208

73

Representação de Ambrosio Lameiro, IDEM em 2 de outubt'O de 19 15 .
eepresentante no Brazil dos Srs.
Barclay & Comp., de New Yol'k,
fabricantes das drogas de Reuter,
contra o r equerimento em que foi
pedido augmento de impostos sobre
as pílulas de Reuter.

255

74

Representação das Emprezas Conces- IDEM em 22 de outubro'" de
sionarias de Portos, recla mando 1915 .
contra a emenda do orçamento
que reduz as taxas de capatazias.

289

75

Rept'esentação do Commercio e In- IDEM em 22 de novembro de
dustria de Alagoinhas, Estado da 19!5.
Bahia, contra o augmento de tarifas
das estradas de ferro.

340

76

Representação dos negociantes resi- IDEM em 13 de dezembro de
dentes na margem brazileira do 19-1 !.i.
rio Jaguary, pedindo a ele vação
da Mesa de Rendas de Capacete á
categoria de Alfandega de 3' ou 4•
classe.

370

77

Representaçãoda«Aerators,Limitedn, IDEM em 13 de d(lzembro de 390 dei9H 78
de Londres, fabricantes de capsulas 1915.
para syphões, contra uma representação dirigida á Commissão de
Finanças pelos fabricantes de aguas
gazosas.
Informações prestadas pelo ~1inisterio IDEl! em 17 de novembt·o de . . . . . . . . . . 79
da Fazenda sobt'e as villas prole- 19!5.
tarias Marechal Hermes e Orsiua
da Fonseca.
Informações prestadas pelo i\Iinisterio IDEM em 6 de set'3mbro ele . . . . . . . . • . 80
da Fazenda sobre o orçamento da 1915 .
r eceita ao respectivo relato r em
resposta ao officio da Camara, sob
o n. f20, de 12 de julho de 1915.
uformações pres tadas pelo i\Iinisterio
da Viação sobre a renda da Repartição dos Telegraphos durante o
tempo decorrido de f 909 a 1913.

I DE~1

em1 1 de janeiro de 1915. . . . . . . . . . . 8 1

nformações prestadas nelo i\Iinisterio IDEM em 5 de fevereiro ele . . . . . . . . . . 82
da Fazenda sobre emprestimo a 19f 5 .
E. F. de Itapura a Corumbá , na
importancia de 100.000.000 de
francos.
· •

I
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Informação prestada pelo )\'linisterio A's Com.m.issões de
da Viação ao requerimento de An- Finanças e Petitonio Pedro de Freitas, aprendiz de ç ões e Poderes em
carimbador da Estrada de Ferro 20 de janeiro de 191 5.
Central do Brazil.
Informação prestaria pelo Ministerio
da Fazenda sobre os r equerimen tos
de D. Lourença Pinheiro da Rocha,
vi uva , e filhas do fallecido coronel
João Gomes da Rocha, pedindo
relevação do pagamento da quantia
devida á Fazenda Nacional na importancia de 105: 469Sõ50 por desfalque na Thesouraria do Estado do
Pará.
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83

em 6 de julho de ! 915.

66

84

Informação prestada pelo Ministerio IDEM em 13 de setembro de
da Agricultura ao requerimento de i 91 5 .
Almeida Rodrigues, cirurgião dentista, pedindo pd gamento a que se
julga com direito de accôrdo com a
lei de protecção á borracha.

74

85

Informação prestada pelo Ministerio A' Co:m.m.issão de
da Marinha ao requerimento de Finanças em 4 de noCarolino da Silva, pedindo paga- vembro de i 9i 5.
mento de despezas com obras que
executou em um edificio nacional
no Estado de Pernambuco.

26i

86

Informaça.o prestada pelo Ministerio IDEM em 17 de novembro de
da Fazenda ao requerim ento de i9f 5.
João Marinho Falcão, encar regado
dos guindastes hyd ra ulicos da Alfandega, pedindo aposentadoria por
invalidez.

i 7i

87

loE~I

Informação prestada pelo Ministerio IDEM.... .. , .•. . ... ••••. •.. ,. . . . . . . . . . . 88
da Viação ao requerimento da «The
•
Rio de J aneiro City lmprovements
Company» , w bre dotação da verba
orçamentaria par!!. pa gamento no
exercício de 1916, e bem assim a
informação da Inspectoria de Esgotos da C ap it ~ l Federal.
lnformação prestada pelo Ministerio IDEU em 13 de janeiro de
da Fazenda sobre assumptos do 19i4.
mesmo Ministe rio .

232

89

Proj ecto n. 262, de 19!5, au torizando A's CoJtD.m.issões de
o Poder Execut ivo, de accôrdo com Obras Publicas e
o' que dispoz o decreto legislativo Finanças.
n. 2.985 de 28 de agosto de :liH5,
a contractar a construcção de estradas de r odagens nas zonas algodoeiras do paiz.

31í8

90
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Project•) n. 5, de 1915, determinando A' Com.m.issão de
a emissão até o maximo de.
C o n s t i tu i ç ã o e
800.000:000$, notas ao portàdo r Justiça..
com curso forçado e para o fim
especial de resgata r as apolices e
lettras do Thesonro dadas em pagamento de obrd s fe ieraes, etc., e dá
ou t.ras providencias.

3i

91

Projecto n. 9, de 19-15, fixando em A'
Coinm.is~Sã.o de
25 r~is pur palavra os telegrammas Finanças em 27 de
de imprensa, seja qual fôr a dis- maio de i9i5.
tandia no interior do paiz.

50

92

Projecto n. 10, de 1915, mandando [DEM em 27 de maio de 19!5.
excluir do imposto sobre o~ vencimentos os guardas civis do Districto
Feder·al.

!íl

()3

Projecto n. 12, de 1915, autorizando
o Governo a empregar o saldo do
empresttmo contra.hido, em VIrtude
do decreto n. 7. 853, de 3 de fevereiro de 191 O, em obras federaes de
açudagens, pocos e estradas de rodagem e outras de interesse publico,
na importancia de 5. 000: OOOSOOO.

I DEM

em 26 de maio de 1915.

Projecto n. 14i, de 1912, autorizando A's Com.m.issões de
o Governo a. emprestar ás coopera· l!-,inança!!;l e Agritivas agrícolas nos E~tados até 50 % cultura em i de agosto
das quantias recolhidas nas Caixas de 1912.
Economicas.

60

Projecto n. 24, de 1915, autorizando
o Governo a emprestar ás saciedades cooperativas de creditas agrícolas onde se tiverem organizado
e se forem organizando até 20 °/0
das quantias recolhidas ás Caixas
Economicas.

em 14 de novembro de
1915.

79

96

Projecto n. 34, de 1915, substituindo A' Com.m.issão de
por ontru a tabella a que se refere Finanças lem 25 de
o n. 31 do art 1° da lei n. 2.919, junho de i9i5.
de 3i de dezembro de 1914.

95

97

Projecto n . 108, de i9U, autorizan rlo A' Com.m.issão de
o Governo a mandar ligar por meio Obras Publicas em
de estradas de rodagem com pro- 2i de setembro de 1914·.
porções para automobilismo os
valles dos Rios S. Francisco, Parnahyba e .\learim aos do Tocantins
e At•aguaya.

113

98

Projecto n H, de 1915, mandando A' Com.m.issão de
subvencional' com a quantia annual Finanças em 6 de julho
de 50:0008 a empre~a que se orga- de 1915.
nizar para navegação dos rios
Cuyabá e P araguay.

i22

99

IDEM,
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Proj ect o n 50, de 1915, manda ndo A' Oonnn.issão de
transferir para o Ministerio da Fa- Finanças em 1.2 de
zenda as classes inactivas dos di- julho de 1915.
versos Ministerios .
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i37

Proi ecto n. 20, do 1913, classifi cando A's iCo:rnm.issões de
as Capita nias de Portos da Repu- Marinha e Guerra
blica, e autorizando a abertura dos e Finanças em :!6 de
creditas necessarios.
julho de 19i3.

r"l

1=1

i Oo

:LO

Proj ecto n . 61, de 1915, alterando o A' Co:rn:rnissão de
modo de sel' escripturada e paga Finanças em :!9 de
a despeza denominada «Exercícios julho de 19i5.
findos ».

14.8

102

Projecto n. 63, de 191!>, autor1zando IDEM em 20 de julho de 1915.
a abrir no Thesouro Nacional o
credito 100: OOOS para occorrer ao
pagamento de sentenças j udiciar~as
e juros de móra a diversos.

tlíi

103

Projecto , n. 90, de i9i 5, dispondo IDEM em H de julho de. 1915.
sobre a Inspectoria de Obras contra
a secca.

193

fOi

:Projecto n. 92, de !91 5, estabelecendo IDEil-[ em 21 de julho de 1915,
medidas para pagamento aos credores do Thesouro, resgate das
letras por este emitr.i tas, liquidação
dos deficits orçamentarios e snpprimento de credito ao que já foi
aberto pelo decreto n. 2.974, de
15 de julho de 1915.
Prcjecto n. 95 , de 1915, mandando IDEM em 1.2 de julho de 19:!5.
revogar o art. 33 tia lei n. 2. 924:,
de 5 de janeiro de 1915.

194

i O5

1.96

i O6

Projccto n. H4, de 1915, prohibindo lDEM em 27 de agosto dei915.
qualquer trabalho gratuito na Imprensa Nacional

217

107

Pro1 ccto n. 213, de 1915, equipal'ando IDEM em 12 de novembro de
os vencimento:: d•JS 2°' ofliciaes da 191 5.
1\Iesa de Rendas Federaes de Camocim, aos dos 2°' cfficiaes aduaneiros da Alfandega de Fortaleza.
Projecto n. 117, de 191 5, organiza ndo IoE~r em 30 de julho de 191 5.
o serviço de fiscalização da Casa da
Moeda.

3?5

:!08

223

:!O'J

Projecto n. :!28, de 1915, autorizando IDEM em 3 de setembro de
o Governo a r ever, dentro do cor- 191 5.
rente exercício, todos os quadros
do pessoal nos diversos Ministerios.

229

HO

Prujecto n. 139, de 1915, autorizando IDEM em 21 de setembro do
o Governo a abril· um credito de !9:!5.
60: OUOS para construcçii.o da pome
sobro o rio Aquidauana, no Estado
de Matto Grosso.

245

Hi
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Projecto n. 1~3, de 191 ~, creando o A' Commissão de
imposto sobre o capital de accôrdo Finanças em 27 de secom as prescripções da presente lei. tembro .Je 1915.

2~0

112

Projecto n. 1~2, de 1915, creando o
imposto sobre as companhias e emprezas que exploram o ouro, pedras
preciosas e areias monazíticas.

IDEM

em 27 de setembro de

2~1

H3

Projecto n. i~i, de 191~, mandando
redigit· os impostos sobre vencimentos e ordenados do funccionalismo publico.

IDEM

em 27 de se tembro de

2~3

H4

Projecto n. 182, de 19US, determi- A's Com1nissões de
nando que os profeswre:> adjunctos Marinha e Guerra
e coadjuvantes do ensino theorico e Finanças em 19 de
e pratico dosinstitutosmi!itaresde outubro de 1915.
ensino gosem das regalias, direitos
e vantagens dos professores das faculdades superiores da Republica.

28~

H~

1915.

i 9i!:i.

-

Projecto n. 214, de 1915, mandando A' Co1nmissão de
isentar do imposto de importaç~o Finanças em 13 de noos livros didacticos e obras scien- vembro de 191~.
tificas.

328

116

)rojecto n. 264, de 19itl, autorizando
o Governo a abrir pelo Ministerio
da Fazenda o credito especial de
57: 692$690 para pagamento devido
ao Dr. Jeronymo Baptista Pereira
Sobrinho, em virtude de sentença
j udiciaria.

20 de dezembro de

329

1.17

em 20 de novembro de

338

H8

29 de novembro de

352

H9

IDEM em
191~.

Projecto n. 224 , de 1915, determinando que na disposição da lei
. n. ~.911 , de 31 de dezembro de
1914, se inclua todo o serviço de
caracter federal ou geral á promulgaçli.o da Constituição da Republica.

IDEM

Projecto n. 245, de 1915, relevando
do alcance que lhe advém para
com o Thesout·o, o cidadão Luiz
Antonio Pimentel, agente do correio
de Honorio Bicalho, Estado de Minas
Geraes.

IDEM em
191~.

Projecto n. 271, de 191~, determinando elfectuados ad refe?·endum
do Congresso os contractos relat ivos aos methoramr.ntos dos serviços de illuminação da Capital
Federal .

IDEM

em 10 de dezembro de

363

120

Projecto n. 294, de 1 9 1 ~. autorizando
o Governo a reverter ao domínio
do Estado do Pará o terreno do
antigo Forte do Castello, na ciJade
de Belém.

IDEM

em 28 de dezembro de

383

12f

191 5 .

1915.

191 5.
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A

Emenda ao parecer n. 99, de 191!5, A' CoJ.nJU.issão de
indeferindo o requerimento de Er- Finanças em 12 de nonestino Juliano Tosca no Damasceno, vembro de f 915.
confer ente aposentado da Alfandega do Rio ele Janeiro.

327

Projecto n. 293, de f 915, alltorzianJo
o Governo a entrar em accôrdo
com o propr1etario de minas de
carvão, no sentido do beneficiamento de p1·oductos dos mesmos,
etc. (Do Senado.)

IDEM

em 29 de dezembro de
1915.

384

123

Projecto n. 27, de 1915, concedendo
pelo prazo de dous annos, inclusive
o ultimo semestre vencido, ao actual
arrendatario das fazendas nacionaes no Pia uhy a reducção de
50 "lo das prestações semestt·aes a
que é obrigado. (Do Senado.)

IDEM

em 29 de dezembro de
191 5.

385

124

Emenda do Senado ao projecto n. 20í-,
de 1915, au torizando o Ministro da
Fazenda a abrir o credito especial
de 198:3208912 para pagamento
de differenças de porcentagens aos
funccionarios das Alfandegas da
União, no exercicio de 1914 .

IDEM

296

·125

I

em 29 de dezembro de
1915.

122

Relação dos documentos de projectos
e pareceres apresentados na sessão de 1915
e que se acham no Archivo

Documentos de projectos apresentados em 1915
ASSUMPTO

1

Autoriza a abrir, pe!o Mmisteric da Justiça e Negocio3 Interiores, o credito
de 5:31.2$, supplementar, "Gratificações addicionaes », para pagamento
a diversos funcctOnaric.s da Secretaria. (Do Senado.)

3

Manda intervir no Estado do Rto de Janeiro, para assegurar ao Dr. Feliciano Pires de A breu Sodré Junior o livre exercício das funcções de
Pre~idente do mesmo E~ ta do, no quatriennio de f 91.5 a 19{8, etc.

H

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o cred1to supplementar de
968:6358, para pagamento ao pessoal das C1patazias e da Ca>a das fa·
chinas da Alfandegado Rio de Janeiro.

13

Manda suspender até 31 de dezembro de f916 o trocJ, por ouro, das notas
da Caixa de Coovers.ilc, ficando autorizado o Governo a prcrogar es:e
prazo por mais um anno; e dá outras providencias.

16

Proroga per mais dous annos o decreto n. 2.&87, de 2â de novembro de
1914, que permhtru o registro de nascimento sem multa.

19

Autoriza a ccnceder seis mezes do licença, em prorogaçilo e sem o crdenado,
ao praticante de ia classe da Administração dos Correios do Estado de
S. Pau lo, Alexandre de Mello Cesar.

23

Estabelece a multa de t :OOOS, para todos os effeitos de direito, que recahirá
sobre cada locomotiva quo traftJ.;ar sem o uso dos apparelhos preventivos
contra a propagação de incendio.

2?

Autoriza a construir duas estradas carrcçaveis: uma, que partindo da estaça.o de Canoinha•, na Estrada de Ferro de S. Francisco ao I~uassú, vá á.
villa de CurJtybano~, e outra, que, partindo desta villa, vá a e3tação do
Caçador, na Estrada de Fer1 oS. Pau:o-Rio Grande, e dá outras provi·
dencias.

35

r\pprova, com algumas alterações, o capitulo VL do titulo li do decreto
n. 9.831, de 23 de outubro de f9f2; com o voto em separado do Sr. Felbbello Freil·e.

38

~ pprova

52

Fixa as forças de t=rra para. c exercicio de :1.9:1.6.

54

Emec.da do Senado ao projecto n. 218, de f9f4, da Camara, que abre, pelo
Min~terio da Guerra, o credito de 6:635$41.6, supplementar á. verba 3a
- Supremo Tribunal Militar- d·· art. 20 da lei n. 2.842, de janeiro
de 1914; com parecer da Commi ào de Fmanças, favoravel á emenda
do Senado.

o Codigo do ProceHo Civil e Gl mmerCJal do Dbtricto Federal mandado elaborar pelo Sr>. ministro da Justiça e a que se refere a lei
n. i. 338, oe 9 de janeiro de f 905.

515 Emenda do Senado ao projecto n. 202, de i9i4, da Camara, que abro, ao
I ni terio da Viação, o credito de 97:0008, supplementar á consignação
- D1stricto rad10telegrapbico do Amazonas -· do art. 64 da lei orçamentarJa ; com parecer da Commis~ão de Fmanças, favoravel á emenda
do Senado.
·
·
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56

Emenda do Senado ao prc~jectn n. 2i7, de 1914, da Camara, que an· ori~ 1 a
abertura, pelo Ministorio da Justrç:t e Negocias Interiore.o, do crcditu ele
80$, supplementar a verha. 15•, do art. 2°- da lei orçamento 1 ia em vigor
(Reformados da Brigada Policial); com parecer da Commissa.o de b'inança", favoravel á emenda do Senado.

58

Au toriza a abrir, pelo Mmisterio da Fazenda, o credrto especial de 64787i0,
pa!'a pagamentos devtd >s a Francisco Metra, na importancia de 472$910,
e a D. BernHdma da Cusb. Marques, na de 169S800.

62

Manda approvar a reforma d'l ensiao secundaria e superior, constante do
decreto n. 11.!S30, de 18 de mar-;o de 1915, com allerações que estabe~eceu.

66

Estatue que a Fazenda Publica, quer nacional, estadual ou municipal, perca
os seus privilegias nas execuçõe:; judiciarias, n )S casos que e:-:põe; com
parecer da Commis,ãu de Justiça, rejeitado o projecto e com rqstr.cções
do Sr. Maximiano de Figuetredo.
.

68

F1xa a força naval para o exercício de f9f6.

71

Autoriza a abertura do credito especial de 19: !í908900, pelo Ministerio da Fazenda, para pagamento a Antonio F Nunes.

73

Orçamento da Receita e Despeza para o exercício de i 916.

75

Manda equiparar para todos os effeitos, aos magistrados da justiça local do
Districto federal, os magtstrados da justiça cto Territorio do Acre; tendo
um novo parecer da Commissão de Constituição, mantendo o parecer anterior.

79

Concede isenção de direitos aduaneiros á.s machinas destinadas ao beneficiamento do côco da palmeira babassú .

. 8i

Aytqriza a abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito especial de 2.04~:520$476,
para solver compromissos assumidc.s pela Estrada de Ferro l'este de
Mmas.

83

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 16.6!>3 :6778!>08,
Sl\ppiementar a verba 31" " Exercidos findos >1, do orçaT)lento vigente'
para pagame!ltos decoreentes çios processos de exercícios findos.

85

Autoriza a pagar, no corrente exercicio, pela verba geral da Inspectoria Geral de llluminação, os vencimentos de um fiscal á ra(ão de 4808 mensaes,
e de um servente a 3$500 dia. rios.

89

Manda extinguir o Ministerio da Agricultura, Indus tria e Commercio; com
pareceres contrarias das Commissões de Agricultura e de Finanças.

93

Autoriza a conceder ao Dr. João Nery, inspectot• sa nitario da Directoria Geral de Saúde Publica, um anno de lice nça, sem vencimentos; com parecer da. Commissao de Petições e Poderes rejeitando o projecw do Senado.

97 Concede um anno de licença, com ordenado, a Francisco Ribeiro da Silva
Vasconcellos, amanuense da Administração dos C rreios do E~tado do
l-Ho de Janeiro.
98

Concede a Antonio Corrêa P icanço, carimbador da 6" divisa. o da E~trada de
Ferro Central do Brazil, licença durante o período de 31 \!~ mat·ço a 12
de setembro de 1915, com dons terços da diaria.

' -
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104 Autoriza a licenciar pelo espaço de um a dous annos, wmente com as vanta-

gens do soldo e sem perda de seus dtreitos, os officiaes que o requererem.

106 Dispõe sobre penalidades aos defraudadores da manteiga.
108 Dispõe que, na publicação official do Codigo Civil, a que se refere o art. L 73o
do projecto respectivo, o texto do art. 1. 730 seja redigido da maneira

que estabelece.

109 Manda revogar o art. 3", § 3", da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914,

na parte em qué. para favorecer a applicação da borracha nacional,
e:>tabelece modificações na tarifa ad uaneira.

110 Autoriza a concessão de um anno de licença, com ordenado, ao bacharel

Mario de Barros Braga, adjunto de promotor publico do 2" termo de
Senna Madureira, no Territorio do Acre. (Do Senado.)

iH

Autoriza a conceder um anno de licença, com ordenado, ao bacharel Alfredo
de Araujo Lopes da Costa, 3" official da Secretaria da Justiça e Negocio3
Interiores. (Do Senado.)

11 2 Manda dispensar das provas ao concurso para assistente effectivo d0 Instituto

Oswaldo Crnz, o Dr. Arthur Moses; com voto vencido dos Srs. Alfredo de
Maya e Honorato Alves.

:1i 6 Manda extingir, para todos os effeitos, as ultimas restricções postas ás leis
de amnistia.
H 8 Manda instituir a ordem «Legião do Trabalho ».

119 Autoriza a conceder aos particulares ou emprezas o direito de exploração da

industria dos cakareos no Brazil.

12i. Autoriza a abrir, pelo Mi.nisterio da Agricultura, o credito especial de
432:507$313, para occorrer ao pagamento de despezas effectuadas com
o .em in o agronomico, no anno de 1915.
122 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viação, o cred ito especial de 714$285,

para pagamento de vencimentos devidos ao engenheiro Tulio de Alencar
Araripe.

124 Créa no Mioi sterio da Agricultura o serviço Florestal do Brazil ; com emenda

da Commissão de Agricultura, parecer da Commissão Especial do Codigo
Florestal e parecer da Commissão de Finanças, contrario á emenda.

127 Concede a José Izidoro Martins um anno de licença, com metade do orde-

nado.

134: Autoriza a approvar a Coo.venção Sanitaria Internacional celebrada entre

as H.epublteas Argentina, Brazil, Paraguay e Uruguay.

136 Manda conceder as vantagens correspondentes a dous terços dos

venci ~ nentos

totaes a que teria direito na actividade e no posto de 1• tenente pela
actual tabella de vencimentos militares, aos herdeieos do 2" tenente do
Exercito, Francisco Marques de SOLlza.

138 Approva o decreto n. 0.263, de 28 de dezembro de 1911, com as emendas

propostas.

-· 28~-
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i 46 Autoriza a abrir, pelo Ministe rio da Viação, o credito especial de 796 :2:17$18:1,
papel, e i 83: 55787i9, ouro, para solver comp~:omtssos do exercicio de
:19:14 e anteriores.
:14 7 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credi to especial de 60:5908700,
para pagamento de dilferenQa de vencimentos a que tem direito o
Sr. Gatão Bernardo de Oliveira o outros.
:148 Concede amnistia a todas as pessoas civi,; ou militares que se envolveram nos
conflictos entre civts e militares , no Estado do Ceará, no período de ~ de
de janeiro de :1913 até 3~ de junho de 1915.
162 Considera de utilidade publica, para todos os elfeitos, a Associação Brazileira
dos Escoteiros, com séde em S. Paulo.
:164 Prescreve o modo por que deve ser feito o alistamento eleitor al e dá out ras
providencia~. (Do Senado.)
:165 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito de
16. 34:1:9698500, supplementar á dotação concedida no corrente exercício,
para os serviços a cargo da Estrada de Ferro Centra l do Brazil.
:166 Emenda do Senado ao projecto n. :195, de 1913, da Camara, que abre, p:~lo
1inisterio da Fazenda, o credito especial de 40:0008, para occorrer á
rc~titu iç ão, em virtude do decreto n. 2. 766, de 15 de janeiro de i 913, a
Antonio Barbosa do:; Santos .
i 76 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o> creditas de 642:993$13:1 e

99:574$765, supplementares ás verbas na e 17a do art. 2° da lei 11. 2.924,
de 5 de j aneiro de i 9Hí, e especial de 40 : 5088900 para pagamento do
excesso de despezas com diligencias policiaes nos exercícios an teriores.

:178 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o credito esp'3cial de 88 :0008,
para pagamento a 324 trabalhadores das capatazias da Alfandega do
Rio de Janeiro, em serviQO na Policia Civil do Districto Federal c na
Directoria Geral de Saúde Pu blica.
185 Autoriza a abertura, pelo Ministerio da Fazenda, do credito especial de
7:7908420, para pagamento ao Dr. Orville A. Derby.
190 Manda comprehender na competencia assegu rada á Junta Commercial da
Capital Federal pelos decretos ns. 1.236, de :1904, e 5.424, de :1905, as
marcas registradas nos Estados .
196 Autoriza o Pod er Executivo a permutar , por nominativas, 120 apolices
do valor nominal de 1 :OOOS cada uma , apresen tadas á repartição
competente por Luiz de Mendonça Santos, etc., e dá outras providencias .
:198 Autoriza a abrir, pejo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
290:7578600, para occorrer ao pagamento dos domingos c feriados
devidos ao pessoal operaria e diarisLa da Imprensa Nacional e Dia1·io
O{ficial no exercício de :19:1 4 .
20i Modifica o decreto n. i.102, de 1903.
206 Autoriza a ab rir, pelo Mitlisterio da Justiça e Negocies Interior es, o cred ito
de 22:2078224, supplementar á verba 27•, art. 2• ela lei n . 2.924 , de 5
de j aneiro de 19:!5, para sa tisfazer a diversa despezas r eferen tes ao
Insti tuto Benj amin ·constant.

-<
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208 Autoriza o Governo a expedir novo regulamento para a cobrança do imposto

de sello; com parecer da Cornmissão de Finanças ás emendas em 3• discussão . ·

215

Determina que a alienação voluntaria de navios da marinha mercante
nacional só possa ser feita mediante licença do Poder Exfcutivo, além das
exigencias já e~tabelecidos nas leis em vigor ; e dá outras proyidencias.

218 Autoriza, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, a fornecei'

ás Camaras Municipaes e aos lavradores inscr iptos, preparados carrapatecidas, pelo preço do cnsto; e dá outras providencia.s.

2i9 Autoriza, pelo Ministerio da Agricu ltura, a fornecer ás Camaras Municipaes

e aos lavradores inscriptos, preparados e apparelhos formicidas pelo
preço do custo ; e dá outras providencias.

223 Concede ao carteiro de 2• classe dos Correios de S. Paulo, Raymundo da
Conceição Montenegro, iO mezes de licença em proregação.
229 1\'Ianda pagar, relevada a prescripção, á viuva do capitão de mar e guerra

Francisco Spiridião Hodrigues Vaz, differença de soldo, que deixou de
receber. (Do Senado. )

230 Autoriza abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial
de 23.453:30;)8720 e outros para solver compromissos da Estrada de

Ferro Central do Brazil.
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Autm·iza., pelo Ministerio da Ageicuhura, a mandar applicar como supplemento da verba 2• c< Pessoal contractat.!o ,, art. 78 da lei n. 2. 924, de 5
de janeiro de 1915, e até a quanlra de 24:496S4q,8, o saldo do credito de
i .000 :000$, a que se refero o art. 79, n. VIII, da mencionada lei.

233 Autoriza a inverter, dentro da verba total de oO:OOOS, votada no orçamento
do Interior, para 1915, rubrica !5", as respectivas parcellas; e dá outras

providencias . .

. 236 Autoriza a abrir, pelo Ministerio do Interim·, os Cl'editos suppleme,,tares de
25:0008 e 36.000$, para attender ao pagamento das despezas de

impressões e publicações de debates durante a sessrto extraordinaria
do Congresso.

240 Redacção para discussão especial da emenda apresentada e destacada do
projecto n. 176 A, de 1915, autot·izando a abrir, pelo l\Iioisterio do Interior, o et'ed ito para p,lgamento da quantia de 282S ao Sr. Nestor Ascoli.

241 Autoriza a abrir, pelos :Ministerios do Interior, Viação, Agricultura c
Fazenda, os creditos extraordinarios que forem necessario~, até a importancia de 50.000:000$, para auxilios contra as seccas, e dá outr as
providencias.
243 Proroga novamente a actual sessão legistativa até 3! de dezembro do

corrente anno. (Do Senado. )

246 Manda considerar como instituição de utilidade publica o Aero Club Brazi-

leiro, com séde nesta capital.

26i Conced e isenção de direitos aduaneiros, inclusive de expediente, para os

machioismos e utensílios importados, etc., destinados á exploração da
indm,tria da cc Jarina », etc. ; com parecer e emenda da Commissão de
Finanças.
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Autoriza a abertma, pelo Ministerio da Fazenda, do credito especial de
57 :692$ 690, para o fim de occorrer ao pagamento devido ao Dr Jeronymo Baptista Pereira Sobrmho, em virtude de sentença judiciaria, e dá
outras providencias.

265 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito especial de ftí0:0008,
para despezas com a medição final da Estrada de Ferro MadeiraMamoré.
266

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Vi ~ç ão, o credito supplementar de
177:8678, para despezas com a Repartição Geral d•Js Telegraphos.

267 Autoriza a abrir, pelo Ministerio do lnter·ior, o credito de 60: õ57881i,
especial, para attender a indemnizações provenientes de extravio de
líquidos pertencentes a terceiros, feito por Carlos Cerqueira Aguirre.
269 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, - o credito de 60:6548930,
para occorrer ao pagamento de cl1vidas de exercícios findos.
270 Manda considerar funcc ionarios pu blicas os guardas da Repartição de Aguas
e Obras Publicas que contarem mais de 20 annos de serviço ; com
parecer e emen cta da Commissão de Finanças, e parecer e emenda da de
Justiça e novo parecer da Com missão de Fmanças, á emenda em 2• discussão.
272 Emenda do Senado ao projecto n. 178 B, de 1914, que autor-iza a abrir, pelo
Minis te rio da Agricultm·a, o credito especial de 4:483$956, para pagamento da differença de gratificação ao Dr. John C. Wi!lis e a Alberto
Lofgren e da quantia de 720:0008, para pagamento da ~ubvenção devida
á l!.strada de Ferro Funilense ; com parecer da Commissão de Finanças,
favoravel á emenda do Senado.

273 Regula a responsabilidade dos patrões e a repJração nos operarias victimas
de accidentes no trabalho. (Do Senado.)
274 Reforma a Policia Civil do Districto Federal ; com as declarações de voto dos
Srs. Gonçalves Maia, Mello Franco e Maximiano de Figueiredo.
27õ Autoriza a abrir, pelo Ministerio do Interior, o cr·edito especial de 21:380$540,
para pa!rn mentu das despezas feitas com o funeral do general José Gomes
Pinhe rro Machado.
276 Autoriza a entrar em accôrdo com os cidadãos João Alves de Oliveira
e Eduardo Alves da Silva Porto, para rescind tr os contractos com os
mesmos celebrados em 10 de dezembro de 1912 e 7 de marçu ele 1913,
para a construcção dos ramaes ferreos de S. Feancisco a Abaeté e de
Itapecenca a Formiga ; com voto vencido dos Srs. Mello Franco e Gonçalves Maia e substitutivo da Commissão de Finanças.
277 Autoriza a abrir, pelo Ministel'io da Fazenda, o credito especial ele 4:701$306,
para p1gamento devido a DD. Mathilde da Silva Reis Cerqueira, Julieta
Reis da Gama Cet·queira e Vil'g1111a Heis da Gama Cerqueira, viuva
e filhas do De. Eduardo Emesto da Gama Cerqueira, em virtude de
sentença j udiciaria.
281

Autoriza a abertuea, pelo l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores, do
credito de 4: 34 7$834, par·a pagamento de ordenado e gratificação
addJCional a funccionarios da Secretaria do Senado. (Do Senado.)

282 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o cred ito especial da 5418050 1
para pagamento devido a Joaquim Pereira Bernardes.
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283 Autoriza a abrir, pelo Ministerio d~ Fazenda, o credito esnecial de 2:987$404,
para pagamento devido á D. Eemelinda Nobrega de Carvalho Leal.
284 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2:372$708,
para pagamento devido ao major Joaquim Vieira da Silva.
285 Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viaçüo, o cre rito espEcial de 3:542$638,
para pagamento devido a " I3razilianische Elektricitats Gesel!schaft >>,
relativo a assignatur as e mstd llação de apparelhos telephonicos, na
Repartição de Aguas e Obras Publicas.
287 Determina. que os membros julgadores do Tribunal de Contas tenham tratamento de milllstros e que as tres actuaes sub-directorias do mesmo
tribunal passem a constitui,· tres secções, que ficam a cargo dos actuaes
sub-directores, que terão a denominação de chefes de secção ; com
parecer da Comrrus~ao de Fmanças, favoravel ao parecer da Commissa.o
de Justiça .
288 Autoriza a conceder á Escola de Agricultura Pratica elo Quixadá, no Estado
do C•·<Há, o usofructo de clezeseis e meio hectares ele terra e dá outras
providencias ; com parecer favoravel da Commi~são de Finanças.
292 Autoriza o Governo a intervir no Estado de Alagôas.
296 Concede ao 3° escripturario do Thesouro Nacional, Dt•. Sylvio Gonçalves,
um anno ele licença; com ordenado.
297 Concede a o aj ud ; n te de escrivão da The~ ouraria da Estrada de Ferro
Centr;. l do Brazil, Luiz Augusto de Azevedo, um aono ele licença, em
prorogação, e sem vencimentos.
298 Autoriza a abrir, pelo Ministerio ela Fazenda, o credito especial de 22:99!8096,
para. pagrmet.to, em virtude de sentença jucliciaria, a D. Anoita Suoskilld de Mendonça. e seus filhos menores, Edgar t1, Cwlos e Irêne, sendo :
13:137$770 á primeira c 3:2848442 a cada um dos ultimos.
:1.35,de Autoriza a concessão, ao Estado ele S. Paulo, do prolongamento da Estrada
19:1.4
de Ferro Sorocabana, ele S. Juão ao Porto ele Santo,. (Do Senado .)
230, de Reda cção ).lara cliscmsã.o especial da emenda aprrovaela em 2• discussão
19i4
edestaC<tcla do projecto n. 148 A, de 19H, determinando ficar sem
effeito a inscripção, iodebitamente feita elo Palacio Archiepisco1 ·al da
Bahia, como proprio nacional.

.

Documentos de pareceres apresentados em 1915
ASSUMI'TO

53 Heconhece Deputados pelo Estado da Paraliyba os Sr~ . Feancisco Camillo de
llollanda, José Antonio Maria da Cunha Lima c Octacilio de Albuqueeg Ut~ i com emenda do Sr . Simeão Leal.

rcla approvaçiio da indicação n. 1' de 1914, da Com miSSãO de FiJiallças, sobre a reforma. do Regimen to Interno ela. Cama.r·a, quanto aos
t,rçamen ws da Receita e da Despeza .

':' ., lvpii'O

7\.IM;.:.nda devolver· ao Poder Executivo a mensagem e mai.s d"curnentos que a.
acompanham, solicitando credito especial de 7:217S582, para pag·amento ao capitii.o de fragata engenheieo naval Herculano Aift·edo
Sampaio i C(•lll pal'ecer da Com missão de Finanças, rejeitando a
emenda.
80

a J·cbivar o reqne r·imento ele Josó Bach , em que pede favores para
exrloraçào ele minas de petroleo, etc . , visto estar· regu lado o assumpto
pela ultima lei de minas

~! anda

81 Concede ao Sr . Deputado Alvaro Augusto da Costa Carvalho seis mezes de
ltce uça pai' a se ausentar do paiz .
82 Considera inconveniente a alteração do dispositivo legal sobre a sellagem
dos « stocks"i com voto em separado do Sr. Vcspucio de Abreu.

83 Indefere o requerimento de D. Luiza dos Santos, pedindo uma pensão.
84 Hejeita o veto opposto pelo S1· . Presidente ela Hepublica á resol ução legislativa, determinando que seja conced ido u cet•tilicado de engenheiro
militar aos al umnos que concluir·ern o curso ele e1•geubaria mi litar pelo
regulamento de 30 de abril de 1913, etc: .. c seja conferido tambem o
cel'tifi cado de e ngenheiro topographo aos miltta• es que tiverem o curso
das tres aemas pelo r egul <IIDento ele 1898.
, 85 Indefere o requee imer.to de Pecleo Celestino de Cdstr·o, pedindo contagem ele
te mpo i com parece r· das Commissrw de Finanças, concordando com a
de Justiça.
86 Nega a licença requerida por D. Francisca Aureliana Cot'rêa, para peocessar
o Deputado Moreira da Rocha .
87 Indefere o eequerimento do engenheiro Balduino Er nesto ele Almeida, pedindo privilegio para a consteucção ele uma estmda •ie feiTO, entr·e a
cidade do Recrfe e as fronteiras do Estado de i\Iatto Grosso com a Hepublica da Bolivia .
88 Manda arcbivar o reque rimento de Joaquim Angn3to Freire, pedindo contagem ele tempo.
89 Indefer e o r equerimento ele Augusto Caudido Pereira Baptis ta de Oliveira.,
4° o!Jicial do At·senal de Guerm ele; ta Capital, pedindo pagamento ele
vencimentos.

90 Indefere o l'equerimenlo de Augusto Candido Pel'cil·a Baptista de Oliveira,
4° o!Jicial do Arsenal de Guerra desta Capital, ped indo pagame<Jto de
vencimentos.
91 In defere o eeq uerimento ele Antonio Alberto Tetxeira Lette, pedindo autorização para organizar uma em preza destinada a valorizar o caf6, a
Synopse
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nol'mal izar o seu mercado e a r eg ularizar SLta expo rtação ; com parecer
da Com rni;sã.o de Finan ças, co ncO J'dando com o ela de Agl'ic ultura e
In dustri a.
92 Concede licen<:a para tratamento de sa úd e ao Sr. Dep utado Estacio de Albuquel'que Co im bra .

93 Opina pela approvação das CO IIelusões, co mo estab elece, sobre a situação
parlamentar do Sr. Deputado Irin e u Machado ; com voto vencido dos
Srs. Prudente de Mora es e Jo,é Go nçalves .
94 Indefere o r equ e rimento ele Sy1 vio Go nçalves,

3• e,c!'ipturario do Thesonro,
solicitando u1u a iHlO de licença, e m pror·ogaçfw.

95 Approva o vé to opposto a r esoluçã-o legislativa, autorizando a considerar
como passado em goso de licença, com o ot·denaclo, por João Pedt'o
l\Iaximo Cordeiro, o tempo decorrido de 12 de ma r ço a 14 ele set embro
de 1913 .

07 i\Iand a equ iparar os vPncimentos elo co nset'vador- do a r chivo aos do con >ervador da bibliotheca da Camal'a dos Deputados ; com parecei' da Comm ssão de Policia, favoravel ás co nclu sões da indicação n. 9, do con e nte
an no.
99 Indefere o r eq uerimen to de Ernestino Jnlia no Tosca no Da mascRno, co nferente apose ntado da Alfêtnclega do Rio Grcm de, pedindo reversão
á ac ti vidade .
100 Julga deve r ser r emetticla ao ministro da Agricultura a r e presen tação do
Dr. Martinho Garcez, dando os motivos por que se oppõe a que a
Pr efeit ura elo Distr·icto Federal realize melhoramentos e novas installações no actual matadouro de Santa Cruz.
101 Opin a pelo archivamento da r e pl'esentaçã.o dos age ntes de leilões do H.io de
Janeiro, pedindo a t'cforma da lei que regula o serviço que lhes está
affecto.
:103 Concede licen ça ao Sr. Deputado Luiz A.
ausental' do Districto Federal.

Domingues ela Silva para se

104 Manda devolver ao Podel' Executivo os doc ume ntos r-el atiVl s ao pedido de
credito para pagamento ao official da Arm ada, F!'ederico Ferr ei!·a de
Olive1ra.

106 fndefere o requerimento ele D.
pensão.

Gertrucles Silveira da . Camara, pedindo

107 Opina não ser da alçada elo Co ngresso Nacional, mas , im da elo Pocle1· Jucliciario, o que trata a indicaçã-o n. 13, do Sr. Barbosa Lima.

Rio de Janei1·o - Impl'ün sa Nacionvl -

1916

J
/

I

-.
\

\

CMARA DOS DEPUTADOS
N.14 A

1916

Redacçã(final da indicação n. 14, de 1916, do Sr . Mauricio ' Lacerda, alterando o Regimento da Camara

Art. ' Qualquer l)edido de rmblicação de documento ou
quaesquer utros e·scriptos no Dian~o do Congr.esso ou nos
Annaes se feito por escripto e S'Ó poderá se1' votado cum u
prescn~a c1 maioria absoluta de Depu·lados.
..
Ar.L:
Qualquer projecto de lei, emendas, indicações,
~ecr.uenmen s, substitutivos ou quaesquer outro objecto,_~ de
deliberação a Camara não poderão conter qualquer dtacão
ele le1.ou aigO' de lei sem que se- transcreva por extenso a
·clJsposição r ativa, de fórma a elucidar completamente ó assump Lo. ão. erá recebido pela Mesa qualquer daquellas proposlns que no e teja nessa Cóntliçõe .
ai~ .da ~ ommi sões, 24 de novembro de 1916. - João
Vespucto ele breu e Silva Pr:~sidente .em exercício. - Antnnio José rlaCosta Ribeirb 1o e·cretario. - Alfredo O. dP
Nav·iunier. :r \ecr tnrio int:erino.

