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Relatmlo aos traoal~os aa Camara aos Srs, De~utaoos em 1~~~ 

Secretaria da Camara dos Deputados, 2 de novembro de 1889 . 

lllm . e EXJD , Sr, 

Tenho a honra de apresentar a V. Ex. o Relatorio dos trn.ba 
dos Srs. Deputados, no curto período que começou a 3 de maío e terminou a 7 d 
junho do corrente anno, em que foi lido o decreto da dissolução, data4> de 15 do 
mesmo mez. 

De conformidade com os e.'ltylos estabelecidos, foi a Sunopae, que aoompa o 
referido Relatorio, organizada com esclarecimentos e mioncio.s:as: informa~ a r: 'ro 
de todos os projectos tratados pelo Parlamento, assígna1aw:fo..5e, ~'dada a ofdool 
chronologi.ca, toda a discussão, oradores que tomaram pa:rte no d te, 
ap ea ntadas o o andamento circumsta.nciado, até final dooí.são. 
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Depois de uma revisão geral de t odos os projectos apresentados á Garoara dos 

Srs. Deputados desde 1826 até 1889, reuni na mesma Synopse a relação dos 

pt•ojectos pendentes de solução, acompanhados de notas explicativas e observações, 

que constituem um valioso auxilio para a discussão e promulgação de novas leis . 
Entre estes projectos encontrará V. Ex. muitos de subida importancia, c re-

ferentes a assumptos de actualidade, que podem ser consultados com vantagem. 

Annexei tambem um quadro das propostas sobre os orçamentos da receita e 

despeza geral do Imperío, desde 1826 até hoje, com os dias de discussão e somma 

votada e bem assim outro das propostas do Governo sobre fixação de forças de mar 

e terra , desde aq uelle anno até o presente, com o respectivo andamento até à sancção. 

Além de vat·ios esclarecimentos e quadros estatísticos, que se acham em Annex.o, 

julguei de utilidade e vantagem organizar um mappa com o numero de eleitores de 

todas as províncias, conforme a revisão de 1887, tendo· por base os dados officiaes que 

dellas foram remettidos a esta Secretaria. 

Parecem-me de importancia estas informações, desde que está pendente de delibera -

ção da Garoara um projecto dispondo sobre a representação das províncias, na proporção 

de lim deputado para l . 500 eleitores, servindo de base o alistamento de 1887. 

Tendo sido encarregado pela Mesa da Camara dos Srs. D.3putados, a 4 de;, junho do 

corrente anno, ( ") de rever e fazer imprimir a collecção das Fallas do Throno, cuja edição se 

acha esgotada, bem como, compilar osdiscursos da Corôa e respectivos Votos de Graças 

desde 1872 até ao presente, procurei, coadjuvado pelos dignos collegas da repartição 

que tenho a honra de dirigir, desempenhar - me de semelhante encargo, esforçando-me 

para não rlesmerecer da confiança em mim depositada. 

Os discursos da Coràa , onde veem inseridos todos os esclarecimentos mais notaveis 

sobra o es tado do paiz e onde se suggerem as providencias r eclamadas pelo bem publico , 

os respectivos Votos de Graças, que quasi sempre revelam .o accordo entre a maioria da 

Camaea e a direcção polí tica do Mini.sterio, e as emendas q,ue .durante a discussão são apre· 
. . 

sentadas e nas quaes as opposições revelam o modo differente por que encaram a direcção 

governamental dada aos negocias publicas, constituem um podeeoso subsidio para o estudo 
\ 

do systema representativo e da marcha progressiva do adiantamento de n.ossa patria. 

Juntei a esta compilação, que forma um volume em separado, todos os decretos sobre 

(') A Mesa da Can1ara dos Deputados resoh·e incumbir ao Sr. Con:selheiro Jorge Jo5:o Dodsworth, Dire-
ctor da_ Sect·e,taria da m~~ma Cama~a, de_ t:ever e fazer reimprimir na typogra phia da [mpt·ensa Nacional a 
collecçao das Fa lias do I ht·ouo, cup edtçao se acha esgotada, bem como com pilar Oi di scursos da Corôa e 
corre·pondentes Votos de Graças da Camara lempora ri a, de~de 1872 até o presente, com todos os esclare-
cimenlos necessal'i os ; esperando de seu zelo e competeucia. toda a solicitnçle para tilo importante tmbalho . 

Paço da Camara dos Deputados , 4 de junho de 18.39 .-·J.?a,·ão de Lucen a . ....:.. .José L1ti:: áe Almeida No-
gueira.- Luiz .4ntonio .\Ioreim de 1\fendonça.- Alf,·edo CoJ'J' i!a de Oliveir·a .-Simplicio Coelho de Re:;endc. 
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adiamentos da Assembléa Geral, sessões extraordinarias, dissoluções , sessões secretas e 

fusões, com um quadro das epocas e motivos que deram lagar à reunião das duas Camaras, 

desde 1826 até 1889, seguido do historico sobre a intelligencia do art. 61 da Constituição 

Política rlo Imperio, com os pareceres mais importantes que sobre o assumpto foram 

apresentados ao Parlamento. 

Como trabalho complementar para a histeria do systema con~titucional e represen -

tativo do Brazil, a contar de 1823 ate o presente, r euni em outro volume todas as org·ani-

zações ministeriae::., com os program rnas dos differentes gabinetes, alguns elos mais 

importantes decretos e leis com os nomes dos ministros que os r eferendar am, notas 

explicativas sobre o andamento e discussão das leis que deram origem as reformas consti-

tucionaes, ao Acto Addicional e Lei da interpretação , codigos Criminal, do Processo e 

Commercial, lei de t erras, etc ., etc., relação dos presidentes das Camaras, deputados 

brazileiros as Côrtes portuguez.as, depu ta dos da Constituinte, Representação Nacional 

desde 1826 , Regencia e Regentes do Imperio, conselheiros ele Estado e presidentes de 

província, até hoje. 

Ficam assim incorporados dados estatísticos e irpportantes documentos, muitos dos 

quaes se achavam esparsos e alguns de difficil acquisição. 

Devo tambem levar ao conhecimento de V. Ex. que se acha, felizmente, concluída e 

impressa a c0mpilação dos Annaes anteriores a 1857, fi cando assim completa a collecção 

de Annaes desde a constituinte (1823) até o presente . 

A Secretaria esteve sempre aberta durante o intervallo elas sessões, e tem em dia 

todos os trabalhos de registro e outros extraordinarios, dos quaes tem sido por mim incum-

bida. 

O zelo e dedicação com que os empregados cumprem seus deveres e o modo como me 

teem coadjuvado nos trabalhos organizados na Repartição, são merecedores de todo elogio. 

Releve V. Ex. que, ao terminar, invoque sua esclarecida attenção para o velho edificio 

em que funcciona a Cama ra dos Srs. Deputados. Acanhado, de feia architectura e sem 

accommodações, não póde mais abrigar a Representação Nacional. 

As despezas que annualmente se fazem com r eparos para sua conservação seriam 

mais proficuas si fossem destinadas a construcção de um palacio digno da Augusta Camara 

dos Srs. Depu ta dos. 
Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. 1° Secretario da Camara dos Srs. Depu-

tados. 

O Director, Conselheiro Ba1·ão de Javar·y . 
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RELATORIO 

A abertura da f~:a sessão da 20"' Legislatura da Assembléa Geral tevo Ioga r em 
3 de maio de 1889. 

Por Decreto n. -100251 de 15 de junho foi dissolvida a Camara dos Srso De-
putados, e convocada outra para reunir-se extraordinariamente no dia 20 · llc no-
vembro do mesmo anno o 

De 3 do maio a 17 de junho em que foi lido o decreeto da dissolução occupou-se a 
Camara dos Srs o Deputados dos seguintes assumptos : 

Projecto em discussão 

P~·oposta fixando as forças de terra para o anno de 1890. 

Projectos remettidos ás com missões, que pendem de parecer 

Applicação das penas comminadas ás pessoas livres, aos réos da lei ue 10 de 
junho de 1835. 

Aposentado?· ia dos magistrados aos 75 annos ele idade. 
Estrada de ferro entre a rua Primeiro de Março e a Copacabana. 
Abolição das ferias do Natal, Seman·a Santa c Espírito Santo . 
Licençc~ ao juiz de direito Ignacio Antonio Fernandes (projecto iniciado no 

Senado). 
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Projectos impressos com os respectivos pareceres, que não tiveram andamento 

Proposta fixando a força naval para o anno de 1890. 
Isenção á Escob. Domestica de N. S. do Amparo, de Pctropolis, do imposto de 

tmnsmissão ele propriedade. 
Resposta á Falia do Throno. 

PROJECTOS DE OIFFERENTES ANNOS QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1889 

Sanccionatlos 

Contagem de tempo ao cirmgião-mót' de divisão gra•luaclo Dr. Ces:nio Eugenio 
Gomes cl e Araujo. 

Proposta elo Ministerio da Marinha abrindo credito para as verbas- Munições 
Navaes - e- Eventuaes -do exercício de 1888. 

Projectos em discussão 

Interpretando a lei n. li-63 ele 2 de setembro de 1847 sobre reconhecimento pa-
terno ele filhos naturaes (em 2" discussão). 

Dispondo sobre os crimes ele furto de toda e qualquer especie de gado tem 3' 
discussão). 

Rejeitados pelo Senado 

P1·olongamento elas ruas elas Laranjeiras e Senador Correia. 
Abertura de ruas na Cidade Nova. 

PARECERES DAS DIPFBREN~'ES CJMMISSÕES 

Approvados 

Constituição e Legislação 

Eleições : Pemambuco ( 10° districto ), reconhecendo deputado o Sr. Francisco de 
Assis Rosa e Silva ( reeleivão por ter sido nomeado ministro); Bahia (f • districto ), 
reconhecendo deputado o Sr. Barão do Guah) (reeleição por ter sido nom~ado rni-
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nistro); Parahyba do Norte (4" districto), reconhecendo deputado o Sr. Elias Eliaco 
Eliseu ela Costa Ramos; Rio Grande elo Sul (5° clistricto), reconhecendo deputado o 
Sr. José Francisco Diana; S. P<1 Ulo (t~ o clistricto), reconhecendo deputado o Sr. 
Antonio José Ferreira Braga; Minas Geraes (14" disLricto), reconhecendo deputado o 
Sr. Antonio Affonso Lamounier Goclofredo. 

Fazenda, Pensões e Ordenados 

Pedindo informações ao governo: licenças- ao Dr. José Rodrigues ela Costa Do-
ria, adjunto ela Faculdade de Medicina da Bahia ; Desembargador Casemiro ele 
Senna Madmeim; juiz ele direito Henrique João Doclsworth, auditor de Marinha da 
Côrte, Dionysio de Oliveira Silverio, juiz ele direito da comarca ele Bagé, e Joaquim 
Teixeira ela Silva Moraes, da comarca de Anadia. 

PAR-ECER UNfCAMENTE IMPRESSO 

Constituição e Legislação 

Eleição de Pernambuco ( 11 • districto), reconhecendo depu Lado o Sr. João Augusto 
do Rego Barros. ·. 

Apresentaram interpellações que não foram discutidas, os seguintes senhores: 
Affonso Penna, ao Sr. Presidente elo Conselho, sobre contracto elo em presti mo 

exLemo celebrado pelo presidente ele Minas com a casa bancaria ele H. Bumav 
& Comp. por inter·medio de José Antonio da Sil va Loyo Junior . 

Bezamat, ao Sr . Ministro da Justiça, sobre o decreLo n. W.084· que declarou espe-
cial a comarca de Cantagallo. 

Ratisbona, ao Sr. Presidente elo Conselho, sobre a suppressão ela Assemb léa Pm-
v incial do Ceará pelo respectivo presiuenLe. 

Rocll'igues Peixoto, ao Sr. Presidente elo Conselho, sobre o valor dos contractos 
para introclucção ele immigrantes, celebrados antes e depois ele encerntclo o Parla-
mento, pelo ex-Ministro ela Agricultura, conselheiro Antonio Prado. 

Pedro Luiz, ao Sr. Ministr·o do Imperio, sobre as razões por que declarou nullo 
um concurso na Escola Polytechnica . 

Foram apresentados pelos Srs. deputados di versos t:equerimentos, que ti v eram 
a seguinte solução : 

Adiados lt-8 
Approvados 18 
Rejeitados . 4. 

Total. 70 
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Foi apresentada a seguinte indicação sobre reforma. do regimento, a qual foi re-
metticla á com missão de Policia : 

Do Sr. Coelho Rodrigues- Indico que a commissão de Policia proponha me-
didas que regulem os casos de suspensão das sessões por motivos de luto ou rego-
sijo publico, assim como os de inserção de votos de pezar, os de felicitação ou 
congratulação nas actas . 

MOÇÃO 

Foi apresentada e approva.da em votação nominal por 79 votos, contl'a 20, 
a seguinte : 

D Sr . Gomes ele Castm - A Camara dos Deputados, infot'mada do pro-
gt·amma do gabinete, recusa-lhe a sua confiança. 

VOTOS DE PEZAR 
: 

Por clelib ração d·~t Camara foram l.mçados nas actas das sessões votos ~e pezar 
pelos fall~cimento elos dcput:1dos Mariano Joaquim da SilvJ. (3• district das 
_\.lagôas), Bento Ceciliano dos Santos Ramos (H o districto de Pernambuco) c João 
ue l\Iiranua Ribeiro Sobrinho (5° districto do Rio Grande elo Sul); scnadol'es Barão 
de Cotegipe, Francisco Octaviano de Almeida Rosa Evaristo Ferreira da Veiga, 
Francisco de P:wla Pcssóa e Visconue de Lamaee, sendo tilmbem suspensa a sessão. 

Lançaram-se tambem votos de pezar né!- acta pelos fallecimentos do ex-deputado 
Barão de Catuama, e Caio da SilYa Prado e Henrique de Lhaid "' Lobo Moscoso, 
aquelle ex-presidente uo Ceará e este do Espii·Ho Santo . 

Foram apresentadas á Camara, uurante a sessão de 1889, 88 petições, que fo ram 
distribniuas ás seguintes com missões: 

Constituição e Legislação. 
Marinha c Guerra. 
Orçamento e Contas 
Fazenda, Pensões e Ordenados 
_\.gricultura e Commercio, etc. 
Adm inistração Provincial, etc . 
Instrucção Publica 

Total. 

6 
2 

21 
46 
H 
1 
1 

88 
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OFFICIOS RECEBIDOS 

Do Ministerio do Imperio. 
Do da Justiça . 
Do ele Estrangeiros 
Do » da Fazenda 
Do )) da Guerra . 
Do )) da Marinha. 
Do » da Agricultura. 
Do Senado. 
De deputados , 
De diversos 

' .. 
.... . 

OFFIClOS EXPEDlDOS 

Ao Ministerio do lmpcrio. 
Ao D da Justiça . 
Ao )) de Estrangeiros 
Ao )) ela Fazenda 
Ao da Guerra . 
Ao » da Marinha 
Ao ela Agricultura. 
Ao Senado. 
A depntádos 
A di versos. 

Dias de sessão em 1889: 
Sessões preparatorias. 
Sessões. 
Não houve sessão 
Sessões suspensas . 

45 
5 
3 
g· 
6 
4· 

w 
'13 
H 
25 

29 
3 
i 
9 
6 
2 
5 
4· 
2 
1 

62 

6 
10 
26 

2 

44· 



üfficios recebidos . 
expedidos . 

Pdtições diversas . 
Pareceres . 
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HECAPITULAÇÃO 

Hequerimentos dos Srs. Dermtaclos · 
Projectos ele differentes annos. 
Projectos apr·. sentados em 1889 
Interpellações 
Indicação 
Moção . 

134. 
ô2 
88 
·12 
70 

8 
9 
5 
1 
i 

Secretaria ela Camara elos Deputados, 2 ele outubro ele ·1889.- C Director, 
Conselheiro Barão de J avary. 
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Projectos de lei, Resoluções e Propostas do Governo 

o z z < 
DAT A 

188\J 11 de Maio ... 

» 11 de Th·Iaio . . .. 

» 17 de Maio .... 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

i Applicação das 1Jcna·s com - Em H de Maio tem a ia lei tura. Do Sr. deputado Coelho Ro-
minadas ás p essoas li·m·es Em 14, 2a, objecto de deliberação e á drigueo . 
aos 1·éos da lei de tO ele commissão de Consti·tuição e Le-
.hm ho de 18 3 5 . g islação . 

A assembléa ge ral decreta : Pende de parecer. 
Art. 1. 0 A disposição da ul-

t:ma parte do art . 309 do 
Codigo Criminal é exten-
siva ás :pessoas que est i ve-
r em SUJ eitas ás penas de 
prisão ou de galés, por 
qualquer dos crimes pre-
vistos na lei de :1.0 de Junho 
Lle :1.835, parn o etfeito de 
l hes serem applicaveis as 
penas corrospo ndentes aos 
mesmos ·crimes, se ·tiverem 
sido commettidos por pessoa 
livre. 

Art. 2. 0 A r eclamação pôde 
ser fe ita pelos proprios réos, 
ou por qualquer pessoa do 
povo, e deve sel- o pelos 
promotores publicas ex -
officio, ou despacho dos jui-
zes de direito em correição. 

Art. 3. 0 Para execução desta 
lei, os juizes de direi to , logo 
que tiverem conhecimento 
della . abrirão uma corre i-
ção especial. 

Ar t. 4. 0 Das deci. ões profe-
ridas pelos j u ir.es das exe-
cuções criminaes sobre as 
reclamações a que se refere 
o art. 2°, só é admissive l o 
recurso de revista. 

Art. 5 ,o Ficam revogadas as 
disposições em contrari o . 

2 Aposentaclo1·ia elos magist,·a- Eni 11 ele Ma io lem ::t t a leiLm·a. Do Sr. deputado Coelho Ro-
dos aos 7 5 annos de idade . Em 1<1, 2a, objecto ele deliberação e á clrigues . 

A \. ssembl ·ai G . 1 d . t . com missão de Constituição e Legis-
i . e era ecre a. lacão . 

Artigo uni co . F ica revogado Pende de parecer. 
o § 2° elo art. i o da. lei 
n. 3309, ele~9 de Ottlubro de 
1886 . 

3 P1·oposta fi xando as força.< de Ent 20 ele lllaio entra em 2a dis- Da commissão ele Ma:rinha e 
terra pa1·a o exercicio ele cussão, ora o S1:, Lourenço ele Al- Guerr a á proposta do Go-
1 8 9 O. buq uerq ue . verno, apresenta da a :1. 5 d(l 

Em 22, os Srs . Joaquim Nabuco e Ma io ele 1889. 
A commissão de Marinha e Lourenço ele Albuquerc1ue . 

Guerra., tendo examinado a Em 24, os Srs . P assos Mü·anda, 
propos ta do governo, li.- Lou renço ele Albuquerque e Cla-
xanelo as for ças ele terra rindo Chaves . 
pam o an no de 1890, é ele 
par ecer que seja adaptada 
a mesma proposta, para o 
que ofl'e rece o seguinte pt·o-
jecto de lei: 

Accrescente-se no logar com-
petente : 

A Assembléa Geral decreta : 
ArL.i.o (Comonaproposla). 
Art. 2. o (Como na proposta). 
Art. 3. o (Como na proposta). 
Sala das commissões. em :1.7 

ele Maio de 1889.-Di-. Can-
tão .-Jo!wencio de Agt6ia1·. 
-Passos 1\:rirancla. 
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~ DATA "' ASSUldPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

~ 
I < p 

:>; 

r-- . 
Proposta 

' 

Art. 1. 0 As forças de terra 
' lara o anno fina.nceiro de 

890 consta:r:ão: 
§ 1. o Dos officiaes das diffe-

rentes classes do.quad:r:o do 
exercito. 

§ 2. o De 16.616 praças da pret 
em circumstancias ordina· 
rias, podendo esse numero 
ser elevado ao duplo ou a 
mais em circumstancias ex-

I traordinarias, de accôrdo 
com o decreto n. 10.015 de 

I 18 de Agosto do anno pas-
sado, que reorganizou os 
corpos arregimentados do 
exercito . Estas forças serão 
completadas nafórmada lei 
n. 2556 de 26 de Setembro 
de 1874. 

' § 3. 0 Das com~anhias dé 
I aprendizes arti beiras, não I excedendo de 400 praças, 

das duas companhias de 

I a~rendizes militares cre-
I a as nas províncias de Mi-

nas Geraes e Goyaz com o I 

I pessoal que lhes foi mar- ' 
I cada e das companhias de 

alumnos das escolas mili-
I 

tares, até 400 praças. 
Act. 2.o O premio, tanto para I 

os voluntarios como para I os engajados, será de 300$, 
pago em tres prestações,· l\ sendo o dos segundos pro- \ porcional ao tempo pelo 
qual de novo se enganja- ! 
rem nos termos do art. 2° 
da lei n. 2.623 de 13 de 
Setembro de 1875. ' ; § 1:. 0 Os voluntarios peJJce- ' 

I barão, emquanto forem pra- · 
I ças de pret, mais uma gra-

\ I tifiéação igual á meta:de d'o ' \ I 
I soldo da primeira pra~, I 

I conforme a arma em que 
' I servirem ; os engajados per- Ir ceberão mais uma gratifi-

cação igual ao soldo de pri- l. meira praça, e tam hem se- · 
g~ndo a arma em que ser- ! 

I VIrem. 
' § 2.0 Quando forem escusos I do serviço, se lhes conce- li derá- nas colonias do Estado 
I um prazo de terras d'e cento I 

I e oito mil e novecentos 
I metros quadrados. I! 

§ 3. 0 A importancia da con- ' tribuição pecuniaria de que I trata o art. 1°, § 1° n. 7, 
I da lei n. 2556 de 26 de ; I 

I Setembro de 1874, COI;rti- ' I ~ ' nuará a S(Jr de um conto 
I de reis. 
I I Aut. 3.° Fica.:m revogadas as I 
I disposições em contrario. I i' Palacio do Rio de Janeiro, I I 

em 4 de M'aio de 1889 .-
I Thomaz Jos.é Coelho de Al-

meida. 
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Est?·ada de fer ,•o entre a rua Em f7 ele Maio teve i a leitura , em Do Sr. deputado Pedro Luiz· 
Primeiro de JJ{a?'ÇO e a Co- 20, 2a, objecto de deliberação e á 
paca.bana. commissão de Agricultura, Com-

A Assembléa Geral resolve : 
Art. i, o Fica o governo au-

torizado a. contratar, em 
hasta. publica, com quem 
maiores van tagens offere-
cer, a construcção de uma 
estrada ele ferro ( tracção 
a vapor), que, partindo da 
rua Primeiro de Março ou 
de qualquer outro ponto 
julgado melhor, vá termi-
nar na Copacabana . 

§ 1° Será preferido o propo-
nente que se obrigar a con-
struil-a em menor prazo, 
e fazer o maior numero de 
viagens diariamente; a co· 
brar o menor preço pelas 
passagens e a reveriel-a á 
Camara Municipal em me -
nor numero de annos . 

Art. 2.o O governo, de accordo 
com a Camara Municipal, 
ouvidos a Inspectoria Ge -
ral de Hygiene, e o Con-
selho de Saucle Publica. 
fixará as dimensões das 
ruas e praças que tenham 
de ser abertas no referido 
ar rabalde, e as condições 
que devem satisfazer as 
edificações particulare3 , 
afim de serem observadas 
todas as determinações da 
hygiene . 

·Ari. 3.o Ficam revogadas as 
disposições em contrario. 

mar eio e OJ>ras Publicas, Industria, 
Minas e E !sgues. 

Pende der parecer. 

Abolindo as férias do Na tal, Em. 20 de Maio i~ lei tt~ra, er;1• 22 2a, Do Sr. deputado 
Semana Santa e do Espi- obJec~o de dehbera_yao e ~ co~?- Spinola. 
rito S anta . missao de Constltutçao e Leg tsla:çao. 

A Assembléa Geral 
!ativa resolve: 

Legis-

Artigo unico. Ficam abolidas 
as férias do Natal, Semana 
Santa e do Espírito SanM, 
mencionadas no art . 1o elo 
regulamento que baixou 
com o decreto n, 1285 de 
30 de Novembro de 1853; 
revogadas as disposições 
em contrario. 

Pende de parecer. 

Aristides 

6 Proposta fixa?~do a força Impresso sómente. 
naval para o exercício de 
1890. 

Da commissão de Marinha e 
Guerral á proposta db go-
verno, apresentada dm 15 
de Maib de 1889. A commissão de Marinha e 

Guerra, tendo examinado 
a proposta elo Governo fi-
xando a força naval para 
o anno de 1890 é de pa-
recer que seja adoptada a 
mesma proposta com as 
alterações indicadas, par a 
o que offerece o seguiu te 
proJecto de lei. 

Aocrescente-se no logar com-
petente : 

A Aasembléa Geral decreta : 
Art. to §. to (Como na pro~ 

posta,) 
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§ 2.o (Substitutivo) . Em circumstan-

cias ordinarias de 3 .500 praças de 
pret do corpo de imper iaes mari-
nheiros, comprehendidas as com-
panhias existentes de ~guistas e 
mais duas, que serão . ~ ,adas, 104 
praças da com/eanhia d'e--ünperiaes 
m arinheiros e Matto Gr osso, de 
800 praças do batalhão naval, das 
quaes poderão ser embar cadas 3.000; 
e em circums·tancias extr aordina-
rias , de 6 .000 pr aças destes corpos 
e de marinhagem. 

As escolas de aprendizes marinheiros 
ter ão 1. 700 praças . 

§ 3. 0 (Como na proposta. ) 
§ 4. o (Como na proposta . ) 
Art. 2.o (Substitutivo . ) E ' o gover no 

autorizado : 
§ i. o A proceder desdt. já á r efor ma 

compulsora dos officiaes da ar mada 
de accôrdo com as seguintes bases : 

QUADRO PROPOSTO 

"' o z 
"' < IDADE 

POSTOS ----. LDliTE PARA .\. 

~ l a 
REFORl\lA 

o o /J 
> {) I 

-i Almirante .. ,. 6:> 70 
2 Vice-almiran - lp" ~"' ••ooo·- . 

tes .. .... . .... 65 70 viço além de 30. 
10 Contra- almi- i 50SOOO 

rantes ...... . G3 68 
20 Capitães de 

mar e guerra. 55 60 
30 Cnpitães de 

fragata . . . . .. 55 60 
~ CO Capitães te · Idem idem . nentes . . .. ... . ;o 35 100 ''000 t70 Primeiros te-

nentes .. .. ... 45 50 

I• 
170 Segundos te- ,,o -nentes ... , ... 45 . " 

' 
O actua l a l miran te, pelos bons ser-

viços prestados e attendendo a que 
commandon em chefe operações ele 
guerra, será conservado extraor eli-
nariamente, sem prejuí zo elo qu;~.elro 
proposto, que terá outro a lm irant& 
effectivo, cuja vaga, quando der-se, 
será immediatamente preenchida. 

§ 2 .0 A reor ganizar o corpo de saude 
da armada sob as seguintes bases: 

QUADRO PROPOSTO 

CLASS ES 1 I: I """'""'~" .. PROfo' ISSIO;"\A ES ~ 1\U LIT.\ RES -
I 

~ 

Cirurgião-mór . .. . i Chefe ile divisão ~rn-
dundo. 

Cirurâiões de es-
qua ra .... ... . . r. Capi tães rle ma.· o 

Cir~u~giõe~ <le di-
guet•J•a. 

VlSa.O • . ,, , , , • , , , 8 Capitães de frngata. 
Primeiros cirur-

giões .. ...... . .. 16 Cnpitães tenentes . 
[ Seg_'!_ndos cirur-

32 Pr imeiros te'nentes . !fiOOS. ,,., .. . .. . 
Pr11neiros phar-

r'i Capitão tenente . maccuLicos ... . . 
Segundos phar-

maceuticos .... i2 Primeit·os tenentes. 
Terceiro~ phar-

maceu ticos . ... . 10 Segtmdos tenentes. 
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Obtet·iio reforma em condi-
ções identicas ás dos offi -
ci.aes da Armada, excepto 
quanto á idade, que não 
aerá a mesma para a re-
forma compulsoria, atten-
dendo que seus serviços são 
differentes dos daquelles. 

O logar de cü·urgião-mór elo 
quadro proposto será sup-
pt·imido, logo que vagm·, 
sendo então nomeado um 
dos ci rurgi6es de esq uaclra 
para o logar de chefe elo 
corpo, com a denominação 
de inspector do serviço na-
val. 

Será et•eado um conselho de 
salubridade naval , com-
posto dos cirurgiõP.s de 
mais !competencia e servi-
ços, para tratar de todos 
os assumptos referentes á 
saucle elos marinheiros e á 
hygiene elos navios, cor-
pos e estabelecimentos de 
marinha. 

Elm tempo de guerra poderá 
ser elevado o numero de 
'-!irurgiõe~ e pharmaceu-
ticos, mat•cando-se-lhes os 
vencimentos em tabella 'lS -
pecial. 

Ar ~. 3.0 (Como na proposta). 
Sala das commissões em 20 

de Maio de 1889 .- J1Gven-
cio de Ag~tiur .- Passos 
l\1 Í>"CIII~da .- Dr . Cantão , 
com restrição quan to á 
J·efor ma compulsorüt. 

P ro1Jostu 

Art. i." 11. força naval activa 
para 1890 constará : 

§ 1. o Dos officiaes ela Armada 
e classes annexas que fõr 
preciso embarcar nos na-
v i os d~ guerra e nos trans-
portes, conforme suas lo-
tacões e dos estados-ma iores 
elas esquadras o di visões 
navaes. 

§ 2. o Em circumstancias or-
dinar ias, de 3.300 praças 
ele pret do corpo ele impe-
riaes marinheiros, compre-
hendidas as companhias 
de foguistas, ele 104 praças 
da companhia d<! imperiaes 
marinheiros dt- Matto Gros-
~o, de 800 praças do ba t<,-
l bão naval , elas quaes po-
derão ser embarcadas 2.800; e,. em ci rcumstancias ex-

. traorclinarias, de 6.000 
praças eles te a corpoe e de 
marinhagem . 

As escolas de apt•andizes ma-
r inheir os terão 1.710 pra-
Çias . 

~ 3. o As praças de pret ·vo-
luntarias, quando forem 
•scassas por conclusão de 
tempo de serviço, terão di-
reito a um prazo d.e terras 
de 108. 900 metros quadra-
dos nas colonias do Estado. ! 

-7 -
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i889 22 de Ma.io ... 

" 27 de Maio ... 

" 28 de Maio ... 

§ 4.o Para preencher a força 
decretada\ proceder- se-ha 

, na fórma aa lei n. 2556 de26 
de Setembro de i874, fi -
cando o governo autorizado 
a conceder o premio de 400$ 
aos voluntarios, de 500$ 
aos enganjados, e de 600$ 
aos reenganjados em cir-
cumstancias extraordina-
rias, a contractar nacio-
naes e estrangeiros; ficando 
desde já. aberto um cre-
dito de 200:000~, para com-
pletar-se o batalhão na-
val, concedendo-se maiores 
premios de engaojamentos. 

Art. 2 .o E' o governo auto-
rizado: 

§ Lo A procede1· desde já á 
reforma complulsoria dos 
officiaes da Armada, de 
accôrdo com as bases apre-
sentadas no relatorio. 

5 2. o A reorganizar o corpo 
de saude da Armada, sob 
ae bases apresentadas no 
citado relato rio. 

Art. 3.o Ficam revogadas as 
disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro 
em i5 de Maio de 1889.-
Barão do Guahy. 

7 Re3posta á, Falla do Tlwono. Imprel!lso •ómente. 

8 Concede á Escola Dom~stica Impre••o ~ómente. 
dé Nossa Senhora do Am-
paro da cidade de Petropo-
lis isenção, pelo prazo de 
iO anoos, do imposto de 
transmissão de propriedade 
para as heranças e legados 
e quaesquer bens de raiz 
em apolices da divida pu-
blica interna, que venha 
a adquirir para constituir 
seu patrimonio, até a quan-
tia de 300:000 000. 

Da comm1ssão de resposta á 
Falia do Throno, composta 
dos Srs . Duarte de Azevedo, 
Araujo Góes e Coelho e 
Campos4 

(Vid. Annexo A , qlle contém a 
F alia do Thronll e a re· 
specti v a resposta em sua 
integra). 

Emendas do Senado a.o pro-
jecto n. 73 A de 1888. 

9 Concede um anno de licença Em 28 de Maio, de conformidade Pt•ojeclo iniciado no Senado. 
com o respectivo ordenado com o at·t. 129 do Regimento, 
ao juiz de direito da co- rem ettido á commissão de Fazenda, 
marca de Aquiraz, bacha- pensões e ordenados. 
rel Ignacio Antonio Fer- Pende de ltarecer. 
nandes. 
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Projectos que pendem de parecer das Commissões na fôrma do Regimento 

DATA 

= 

1889 11 de ~faio . . . 

» ii de Maio ..• 

, 17 de Maio . ... 

» 20 de Maio .... 

» 28 de Maio ... 

1 

ASSUMPTO AN!l .\MENTO 

Applicação das penas comm i - ED114 de Maio t•emettido á commis-
nadas á,s ]JCSsoas livr·es, aos são de Constituição e Legislacão . 
,·éos drt lei de 10 de Junho Pen de de p a t·eeer. · 
ele 1835 . 

ODSE R V .~ÇÕES 

Do Sr. deputado Coelho Ro-
dr igues . 

2 .<lposenta.doria dos m agistm - E 1o 14 de Ma io remeltido á commis- Do St•, deputado Coelho Ro-
dos aos 7 5 a nnos de idade. são de Co nstituição e Legislação . drigues . 

P e nde d e p a r ecer . 

4 E st;·ada de f cn·o da ,·ua 1 o En1 20 de Maio reme~tido á commis- Do Sr. deputado Pedro Luiz. 
de Jl fa1·ço á Copacc~bana. . são de Agricul tura , Comnwrcio e 

Obras Pub.licas, e tc . 
Pen de de parece••. 

5 Abolindo as férias do Na·tal e E lo 22 de Ma io remeLtido í~ comm is- Do Sr . deputado Ari~t i des Spi-
Semana Santa e Espil'i to são de Conslituição e Legislação . nela . 
Santo . P ende de p arecer. 

9 Licença ao JU IZ de direito E 1o 28 de Ma io r emettido á commis- Projec to iniciado no Senado. 
Ignacio Antonio Fernandes são de Faze nda, etc . 

P end e de p arecer . 
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1888 

Propostas do Governo 

A~SUMP'l'O ANDA?\lE~'l'O OBSERVAÇÕES 

Proposta elo governo para E1n 15 de lllaio r eme\ticlo 
o e:<ercicio ele 1800 fixando missão de Orçamento. 

à com- Propos la apresent:tcla pelo 81·. 
.:onselhen·o Joi!.o All'reclo 
(minisLro da l'azencla) cm15 
ele lllaio de 188H. 

a despeza do i\iinisterio elo Pencle de parece•·· 
Imperio em 9.226:528 097, 
justiça em 7.816:574 '808, 
estrangeiros 805 :706 '6ô6, 
marinha 11.495 :404 305 . 
guer ra 14. 994:4925691; 
agricultura 44 . 779:248~278, 
fazenda 62.102:165 n51, total 
da cl~~peza 151.219:720 ''696 
e orçando a rece iLa geral do 
Imperio em 150.769:500$000. 

3 P1·oposta lixando as forças ele E1n 20 de i\faio entra em 2a cliscus- Da comm1ssiio de Marinha e 
terra para 1890. são, ora o Sr. Lourenço ele Albu- Guerra á proposta do go-

querque. verno ap1·esenta la em 15 ele 
Em 22 os Srs. J. Nab11CO e Lomenço J\lla io. 

ele Albuquerque. (Vicl. em outro lagar desta 
Em 24 os Srs. Passos Miranda, Lou- Synopse o parecer da com-

renço ele Albucp!P.rque e Cl arindo missão e a proposta elo go-
Chaves . verno na sna integra.) 

6 Proposta fixando a força na- IUlJU'esso sónu3nte. 
val para o anno ele 1890. 

Da commis~íio ele Marinha o 
Guerra á proposta elo governo 
apresentada em 15 ele Maio. 

94 P.ropo .ta, elo Ministerio ela Sanccionado. 
Marinha de um credito na Decreto n. 3409 
importancia ele 270:683~985 ele 18 8 9. 
para as verbas Munições 
navaes e Eventuaes de 1888. 

(Vid. em outro lagar desta 
Synopse o pm·ecer cl:t com-
missão e a proposta elo go-
vemo.) 

Da commissão ele 01·çamenLo 
ele 22 de hmho à proposta elo l\Iiniste:io ela 

Marinha apresentada em 8 
de Outubro ele 1888. 
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1882 25 de Outubro. 273 Interpreta a disposição dn.lei Em 25 de Outubro de 1882 r emettido Oo Sr. deputado Duque-Estrada 
n . -163 de 2 de Setemhr? de i1 com missão de Justiça Civil. T eixeira . 

1887 8 de Julho ... 

, 26 de Agosto. 

1888 10 de Maio •. . 

" H de Julho ... 

" 6 de Julho .. . 

" 18 de Setembro 

" 

1847sobreorcconhecimento Em 3 ele Agos lo ele Hl , não tendo a (Vid. proj~cto n. 2G6 ele 1870, 
paterno do filho natural. commi são interposto Jlarecer, en- apt·esPntado em 30 ele Setem-

trou em ta discussão na f6t·ma do bro pelo ' r.deputado Andra-
§ i• do a rt. 131 do regimento: ele 1• h!ueira. e outros P r~jei -
or:l o Sr. Ratisbona. ta do }leio enado em 5 de Ju-

Em 23 rle Outubro, o- Srs. Co~ lho nho de 1 O, 1·elativamcnteá 
Roc.il·iguPs e João Henrique. leoitimação ele filhos e.<p1wios, 

Em 17 de ::lia i o de 188\J encerrado em e 39 de 1,' , apt·esentado em 
ia discus>·io, em 20 app1·ovud•) . 4 de Junho, do r. deputado 

ilveira .\Iartins, reln.tiva-
mentc ao mesmo assumpto.) 

38 Declarn. extensivo aoq crimes En1. 12 de Julh o da 1887 remetlid o it 
de fttrlo de qr:alqu r os- commisqão de Constituição e Le-
pecie de gado o ar~. to do g-i•l::~ção, que em 20 de A<>OR_'O de.'' 
Decre·to 11. 3163 ele 7 de p 1 recer, cum pt'OJeCLu que se Lmprt-
Julho de :t~83. miu sob 11 . 38 A, do mesmo anno. 

Em 2 1 de ~laio de 1 \), approvado 
sem deb:ue, em i" discussão. 

Em 17 c\ Maio de 188J entra "m za cli•cu são. 
Ora o r. Rodrigues Pei:wlo, a clls-

cussão é encerrada . 
Em 20 o projecto é n.pprovado. 

Da com missão de Constituição 
e Leg"i Rlaçiio, ao projecto do 

l'. clepmaclo Ratisbona e 
c•t ttros , apresentado nn. ses-
são tle 8 de Julho de 1888. 

83 i\fanda contar pdlo dobro o Sanccionado. 
tempo em que •erviu na Dec. 11. 3408 de .'11 de Maio 
guerra civil elo Rio Grn11de 188 9 . 

Da eommrssão ele Marinha e 
de guerra. 

elo Sul o cirurgião-m6t·ele di-
visão gr aduado Dr. Cesario 
Eugenio Gomes de Araujo . 

3 Considera de festa nncional Em :17 de Maio, enlra em ta discus- Do t•.clepulado Affonso Celso. 
o dia ela sancção d;1lei que ·ão, decon formidadecom a nrg~ncia 
declara extinctn. a escra- requerida pelo Sr. Afl"onso Celso . 
vidão no Brazil . Em ii oram os Srs. Aristides Spi-

nohl, Andr ade Figneil·a, Ratisbona 
e Afffonso Celso. \. discussão lica 
encerrada. 

Em 20 ele Jl.laio é o projecto rejeitado. 

52 Autorisa o governo para con- Rejeitado pelo senado . 
ceder ao .engenheiro Anto- O!Iicto lido em sessão de 27 de Mnio. 
nio Lusto~a Pereira Braga, 
ou n. quem melhores con-
diçõPs oll'erecer, diversos 
fa'"oreq p:1ra prolongar as 
rttas das Laranjeiras e Se-
nador Correia. 

Das comm issões ele Fazenda e 
Administração Provincia l e 
i\Iunici.eal. 

O§ 6° n .3 elo art. 7°da lei do or-
çamento n. 3397 de 24 de No-
vembro de i 8, na parte re-
lativa ao }.finisterio.da Agri-
cultura, concede f a v ore~ ao 
engenheiro Antonio Lus tosa 
Pereira Brag:t para abertura 
de runs . 

73 Concede á F."cola Domestica Etn 18 de Outubro de i 88 ramet- Da commissão de Fazenda, 
d e Nossa Senhora do Am- tido pa r a o Senado. d'onde '"oltou Pensões e Ordenados . 
paro, em Petropolis, ise n- emendado em 27 ele i\laio do 1889 (Vid. andamento 1111 Synn]Jse 
ção de imposto de trans- e Lomou o n. 8 deste ann o. de 1888 ao pt·ojecto n. 73 A. 
mi•são de propriedade. elo mesmo anno.) 

Si Autori a o governo parn. con- Rejeitado pelo Senado. Daq commissões de Fazenda e 
ceder a José Brant de Car- Officto lido em sessão d• 20 ele i\Iaio Obras Publicas. 
valho e l•'rancisco Góes de 18 9. 
di ver sos favores p:tr :J. n.Ler-
tura de uma rua. quo p:~.r-
t indo do Campo da Accla-
mação vá a.té á ca ixa. d 'a.gua 
de Estacio de a, etc . 

94 P1·oposta. elo l\linisterio da Sanccionndo. 
~farinhaparaumcreclitnna Dcc. n. 3409 de 22 
importancia de 270:683.975 1889. 
para n.s verbas - Munições 
navaes e eventuaes - do 
exercício de i888. 

Da comm1ssão de Orçamento 
ele Jw!/,o ele c Contas á proposta do go-

vPrno n.presentada em 8 de 
Outuhro de i888. 
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1889 H de i'll aio ... « Requt~iro que, por in Lermedio do App .. ovado em 11 do lllaio . Do r. deputado Coelho Ro-
i'll i ni~t l'io do Impcrio, se 1'ec1uisite Olliciou-so em 13. driguos. 
do governo que infllrme: 

« f.o Q.uaes as communicaçõrs que . tem recebido do pres idente do Pi-
auhy, sobre os efi'eilos da secca 
naquella. provincia. : 

" 2. 0 Qnaes as providencias que tem 
tomado para s ccorrer a população 
de -valida.,. 

,. H de i'llaio .•. « Requeiro ~ue, pela presidencia do App .. o v ado em 11 de i'llaio. Do r. deputado Custodio 
conselho e ministros, informe o Oilicwu-se em :13 . i'llnt·tins . 
governo si j{< foi delinitivamenle 
aceito o emprastimo contrahido 
~elo presidente da. província. de 
llinas Geraes com o r. José da 
Sil,·a Loyo, e, no caso allirma.tivo, 
~ue se forneça á ca.mara d?s Srs. 

eputa.dos: fo cópia de todas as 
p1·opostas apresentadas Jelos can-
dida.tos ao emprestimo e dez mil 
contos; 2o, os origina.es de todos 
os do~umentos e informações qne 
i ~struiram as di~as r.ropostas, as-
s1m como as razoes egaes em que . se baseou a administraçilo para. 
contrahil-o,apezar das reclamações 
de toda a província ele Minas. ,. 

,. 14 de Maio ... " Tendo ú governo agitado na. Falia A ppr·ovndo em 14 de Maio . Do Sr . d~puta.clo Cosa do 
do 1'hrono a ~\uestào da proprie- Ofliciou-se em 15. Alvim. 
dade territoria , que a sou ver deve 
ser re!l ul~r isada e sujeita a des-

~ 
apropt·taçoes nas zonas marg11mes 
das es tradas do fe rro, roc1ueiro que, 
com a ma.xima urgencia. informe, 
pelo i\Iinisterio ria A~l'icultut·a, 
Commercio e Obras Pub icas. sobre 
a quantidade de tert·enos devolutas 
que possue o Estado e que podem 
ser utilisados para estabelecimen-
tos de nucleos coloniaes. " 

,. 14 de Maio ... " Requeiro se rea_uisite do governo App rovad o em i4 do .Maio. Do r. deputado Afi'onso 
pelo Ministerio a Guerra, que in- Offic10u-se em 15. Penna.. 
forme si foram conternalados nas 
competentes propostas a commis-
são de l?romoções todos os ofilciaes 
promovtdos no corrente anno aos 
postos superiores da arma de arti -
haria; declarando-se, no caso ne-

gaLi v o, as causas das excepções 
havidas e os nomes e postos dos 
officiaes favorecidos e dos prejudi -
cados com semelhante irregulari-
dade.,. 

" 14 de Maio . . . « Requeiro J.ue se requisite do go- Approvn do em i4 de Maio . Do Sr . deputado Allonso 
verno, ,Pe o i'llinisterio da Guerra, Olliciou-se em 15. Penna. 
as se~mutes informações : 

" 1." Copia da proposta da con,re-
gaçãb da escola militar da Côrte, 
que {enha servido de base ao novo 
regu amento das eecolM militares I do Imperio; I 
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" 2. a Cópia de qualquer trabalho 
sobre semelhante objecto organisado 
tlo professor, tenente-coronel Dr. 

njamin Constant Botelho de Ma-
galhães, e do ~arece-r do director 
daqtielle eslabe ecimento, ou do aju-
dante-genera.l do exercito; 

"3 .a Cópia da proposta da mesma 
congregação ou do director da refe-
r ida . escola, ~ye justifique a deslo-
cação do pro esso-r de astronomia, 
major Dr . José Felix Barbosa de 
Oliveira . " 

1889 14 de Maio . .. « Requeiro que informe o gover no, Em i4 de Maio adiado por ter pe- Do Sr . deputado S. Masca· 
pelo Ministerio da Agricultura: dido a palavra o Sr. Olympio Vai- r enhas . 

« 1.• Por duanto adquiriu a fazenda da ladão. 
Soleda e, no termo de Sabará ; 

"2.0 Que bemfeito-r ias encontrou na 
mesma fazenda ; 

« 3. o Quantos hectares de terras de cul-
tura podem ser distribuídos alli 
aos immigrantes ; 

« 4. 0 Quantos hectares ha completa- ! 
mente imprestaveis de terrenos pe-
dregosos e íngremes. " 

: 

" 14 de Maio . •. « Requeiro que, por intermedio do Em 14 de Maio adiado, por ter pedido Do Sr . depu tado C~stodio 

Ministerio da Justiça, informe o go- t palavra o Sr . Carlos P eixoto . Mar tins . 
' verno : 

« 1.0 Quaes as providencias tomadas i para impedir e punir os actos cr i-
minosos do juiz municipal do ter mo 
de Manhuassú, que ordenou a pr isão 
prevent iva dos chefes liber aes da I 
parochia de Caratinga, do referido 
termo; 

«2.0 Si já foram exoneradas as autor i-
dades xoliciaes que praticaram essas 
illega tdades, segundo a opinião 
manifestada á presidencia da pr o- • 
vincia de Minas pelo juiz de direilo • da comarca de Manliuassú . " -

" 1.4 de Maio .. . « Re~ueiro que o governo, por inter- Em 14 de Maio adiado, por ter pedido Do Sr . deputado Rodrigues 
me io do Ministerio da J ustiça, a palavra. o Sr. Passos Mira nda. Peixoto . 
mande: 

« !.•Subministrar cópias dos telegram-
mas e partes officiaes, t rocadas entre 
o chefe de fcolicia da pr ovíncia e au-
toridades ocaes. ácerca dos distur -
bios~rovocados "em Santo Antonio 
de adua e La!l'e de Muriahé J?Or 
occasião das ultimas conferencias 
republ icanas ; 

« 2.0 Que informe quaes os motivos de 
ordem ~mblica que levar am os 
agen ~~s a força publica a penetr ar 
no recm to das mesmas conferencias, ' 
para desacatar cidadãos pacíficos ; 

que alli exerciam um direito con-
stitucional , confirmado pelos Codi- l 
gos do Processo e Criminal. " : 

" i4 de Maio .. . "Requ~iro que .ae ~eça !l-o. go':emo, , 111 i 4 de Maio adiado, Yfr ter pedido Do Sr. deputado Gomes de 
~or mtermed10 o J\lhmstel'Ió da 11. palav ra o Sr. João enrique. Castro . 

usLiça , cópia das informaçõés que ' motivaram a reforma do comman-
dante superior da guarda nacional ; da capital da província do Mara-
nhão, coronel Alexandre Collares ! 

Moreira Junior. ,. 
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1889 14 de Maio ... « Requeiro que, pelo i\Iilüslerio ela E1n 14 ele Maio acliaclo, por ler pedido 

Agricultura, haja de informar o a palavra o Sr. João Manoel . 
governo si pretende persistir ainda 

Do St·. clepntn.clo Affonso 

15 de Maio . . . 

)) 15 ele Maio .. • 

pot· muito tempo no capricho de 
não inaugurar o ramal ele Ouro 
Preto, contrariando, como o faz 
h n. mais cb um anno, os interesses 
da população claquella cidade . " 

« Requeiro que se peça ao governo a Rejei tado em15 de Maio. 
declar ação dos motivos por que 
deixou ele cumprir, como devia ao 
parlamento e como convinha á jus · 
tificação elas suas contas, a requi-
sição, feita por esta camara em 24 • 
de Agosto do a uno passado e trans-
mitticla ao Ministel'io da Fazenda 
no dia seguinte, exigindo cópia dos 
pareceres elo 'l'hesouro sobre paga-
mentos de despezas com a imm i-
gração e informação sobre o estado 
da r espectiva verba orçamentaria. » 

Celso . 

Do Sr . deputado 
Carvalho. 

~ Requeil·o que informe o governo, Em 15 ele Maip adiado, por ter pe- Do Sr . deputado 
pelo Ministerio ela Justiça, si tem cliclo a palavra o Sr. Gonçalves F er- Mascar enhas. 
conhecimento elas tropelias ela au- reira. 
tor iclacle pol icial da freguezia de 
S. F rancisco, termo de Santa Bar-
bara, em Minas Geraes, contra o ci- • 
claclão Cancliclo da Fonseca Vianna, 
e, no caso affit·mativo, que provi-
dencias tomou para garantir a viela 
e propriedade elo referido cidadão.» 

Bulhões 

SeiJasLião 

» 15 de Maio . .• « Requeiro se r equisite elo governo, Approvado em 15 ele Maio. 
pelo Ministerio elo Imperio, as se- Officiou-se em 16. 

Do Sr. deputado All'onso 
Penna. 

guintes infor mações: 
« Cópia das informações existentes 

na Secretaria elo Imperio sobre o 
accorclo celebrado pela Illma . Ga-
roara Municipal ela Curte com os 
empregados do fôro para pagam en to 
de custas jucliciaes, e bAm assim 
elo despacho ou portaria elo mi-
nistro interino do impel'io, Barão 
ele Cotegipe, em 1888 ; 

« Cópia ele quaesquer representações 
e informações posteriormente ha-
vidas sobre o mesm o obJecto e os 
despachos e portarias elo Ministro 
elo Imper io. 

<< Relação elos emprega.clos elo foro. 
com os quaes fo i celebrado o 
accordo. 

<< Nota elos pagamentos fei tos a cada 
u.m desses empregados nos tres ul-
hmos exerc10ios financeiros da 
Illma. Camara i\Innicipal. 

<< Nota dos pagamentos feitos no cor-
rente exerci cio.» 

15 ele Maio .. . << Requeiro que o governo i nforme, 
por in termedio elo Minis\erio ela 
Fazenda : 

C. - 4 

« Lo Si foi cumprida a ileliberação 
desta camara determinando a re· 
forma do regulamento ele incluslrias 
e profissões que ba ixou com o de-
creto n. 1879 ele 23 de F evereiro 
de 1888 para o fim de pô l-o mais em 
harmoni a com o estado precario do 
commercio e das inelustrias que não 
podem supportar, na actualidn.cle, 
M pesados tributos enormemente 
aggra v a elos pelo dito regulamento. 

Em 15 de Ma io acliaclo, por ter po- Do St·. clepulaclo Rodrigues 
dido a palavra o Sr . João Manoel. Peixoto. 
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" 2.0 No caso affirmativo, quaes as 

modificações effectuadas em relação 
aos regulamentos de ns. 5690 e 6980 
de 15 de Julho de 1874 e 20 de Julho 
de 1878 . .,. 

1889 15 de Maio ... « Requeiro jue se officie ao Sr. Mi- Em 15 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr, deputado Seve Na-
nistro cl.a ustiça, pedindo!'que in- dido a palavra o Sr. João Manoel. varro. 
forme que crimes têm sido ultima-
mente commettidos no município de 
D. Pedrito, na província do Rio 
Grande do Sul, contra a vida e a 
~ropriedade dos cidadãos alli resi-

entes que se julgam sem garantias 
de ordem alguma ; a que iligencia 
procederam as autor idades ~oUciaes 
e judiciarias contra os in igitados 
criminosos; si o juiz de direito 
daquella comarca requ isitou á pre-
sidencia da provinc1a alguma me-
dida para gar antir a ordem publica 
e perseguir os criminosos; e si pelo 
presidente da província foram dadas 
algumas providencias e quaes ellas 
seJam. , 

" 15 de Maio . .. « Reaueiro que o governo, por inter- Em 15 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Seve Na-
me io do Sr. Ministro do Imperio, dido a palavra o Sr. João Manoel. varro. 
informe o numero de títulos e con- I 
decorações concedidos desde 13 de I 

Maio do anno passado até o pre-
sente; e bem assim si os agraciados 
pagaram os respectivos impostos a 
que são obrigados Eara poderem 
legalisar os seus titu os. » \ 

~ , 15 de Maio . . ·. « Requeiro que o gov~no i!lform~, Em 15 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. ddmt~do Lamounier 
pelo Ministerio da Guerra, qual a dido a palavra o S. Esperidião Mar- , Godofre o. I 
força destinada á expedição de ques . 1 

Matto Grosso, qual o estado dessa 
forÇa, alli estacionada, que loga r 
occupa, em que se emprega, si man- -tem- se em todo o seu effectivo, como 
daqui partiu; si regr essar am offi-
ciaes e praças e por que motivos ; si 

' o commandante da expedição, o 
I general Deodoro da Fonseca, pediu 

' 
para re1,ressar por si ou em com-
panhia e todos os seus camaradas ; 
e, finalmente, que remetta a esta 
augusta camara toda a. correspon-
dencia havida entre o ~neral em \ 
chefe da expedição e o inis tro da 
Guerra. » 

" · 15 de Maio . .• « Requeiro que, perlo Ministerio da Em 15 dfl Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Custodio 
Agricultura , informe o governo dido a p!J.lavra o Sr. João Manoel. Martins . 

I aual a razão de ordem publica que \ 

eterminou a presidencia da pro- \1 
vincia de Minas a supprimir a hos-
~eda.ria de immigrantes da cidade 

e Ubá, conservando outras, como 
a de S . João Nepomuceno. » 

» 15 de Maio ... « Redueiro que o governo, por inter- Em 15 d(l Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Rodrigues 
me io do Minister io da Justiça, dido a \)alavra o Sr. Juvencio de Peixoto. 
mande dar có~ia de todos os do- Aguiar. 
cumentos e in ormações que ser-
viram de base á inexplicavel r e-
forma tanto do coronel comman-
dante superior da guarda nacional · 
da comarca de Campos, como do· 
tene~te-coronel comm.andante da 
activa. , .. 
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« Requeiro que se officie ao Sr. Mi- Em 15 de Maio adiado, por ter pe- Dó Sr. deptltado 
nistro da Justiça, pedindo infor- dido a palavra o Sr. João Manoel, . varro. 
mações sobre o facto delictuoso com-
mettido na cidade do Rio Grande 
do Sul, no dia 30 de Abril ultimo, 
pelo piloto do patacho americano 
Ha:rnet na pessoa do subdito por-
tuguez Antonio Soares, que fazia 
parte da tripolação daquelle pa-
tacho, o qual piloto, depois de haver 
esmurrado, atirado ao chão e pi-
sado aos JléS o referido Soares, 
tentou pôr-lhe algemas, tudo isso 
na presença das autoridades poli-
ciaes; que procedimento tiveram as 
mesmas autoridades e o governo 
geral em relação a esse facto cri-
minoso e attentatorio contra a so-
berania nacional? » 

Seve Na-

"Pelos Ministerios da Guerra e dos Em 15 de Maio adiado, por ter pe~ DoSr.qeputadoAffonsoCelso. 
Estrangeiros requeiro as seguintes dido a palavra o Sr . Alcoforado 
informações: Junior . 

« Em que pé se acha a guerra da 
republica da Bolívia com a do Pa-
raguay, guerra que, conforme de-
clarações officiaes, determinou a 
creação de nosso exercito de obser-
vações em Matto Grosso 1 

.: A quanto montam as despezas da 
organisação e transporte de tal exer-
cito observador 1 

« Que é que até hoje tem elle obser-
vado 1 

« Até quando pretende o governo pro-
longar a observação 1 " 

» 15 de Maio ... « Requeiro que pelo Ministerio do Approvado em 15 de Maio . 
Imperio seJam ministradas as se- Officiou-se em 16. 
gum tes informações: 

Do Sr. deputado Clarindo 
Ch!J,ves. 

« 1.a Cópia do relatorio enviado ao 
governo pelo actual presidente do 
Amazonas, Dr . Oliveira Machado, 
no qual mostra o estado deplorava! 
da província depois da adminis-
tração do conego Raymundo Aman-
cio de Miranda • 

.: 2.a Acha o governo acto de mora~ 
!idade conservar o conego Amancio 
de Miranda no cargo de 2o vice-
presidente do Amazonas, tendo sido 
elle demittido pelo actual presi-
dente do cars-o de director da in-
strucção pubhca, a bem da morali-
dade e por ter defraudado os cofres 
provinciaes, recebendo vencimentos 
de empregos subalternos que occupa 
na província, e isto quando esteve 
ultimamente na administração 1 

« 3.a Não tem o governo ~Oi!Jncia dos 
con tractos e compras escandalosas 
effectl.ladas pelo referido conego E)m 
tres mezes de administração, in-
clusive o celebre contracto da illu-
minação da capital? 

« 4.a Não julga o governo digno de 
castigo o procedimento do conego 
Amancio, que conservava em sua 
casa grande cópia de armamento 
e capangas, tirados dos emigrantes 
cearenses, trazendo a população as-
sustada durante muitos dias 1 

" 5. 0 Não tem o actual presidente do 
Amazonas trazido estes factos ao 
conhecimento do governo, e que pro-
videncias se tomou para melP.orar 
aquelle _estado de co usas? 
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"'Indico que seja nomeada uma com- Approvado em 15 de Maio depois Do Sr . deputado Affonso 
missão especial de cinco membros de observações do Srs . J. Nabuc~, Celso . 
para <' fim de estudar e em1tiu· Duar 1e de Azevedo e do Sr. pres1- (V1d. em outro Jogar desta 
parecer sobra todos os contractos dente, que declara considerat· como Synopse andamento e ob-
celebra.dos com a administração r eque rimento, em face do art. H3 servações ao parecer n . 8. ) 
geral ou provincial pelos Srs Loyos, do regimen to . 
depois , da ascensão do actual gabi- A requerimento do Sr. P assos Mi-
nete, eommissão que, no caso de r anda é delegada ao Sr. pres idente 
achar todos esses con tractos licitas a nomeação da com missão, que fica 
e decdntes, confundir á, com pro- composta dos Srs . Andrade Fi-
veito para a dignidade governa- guei ra, Alfonso Celso, Duarte de 
menta), os que os acoimam de re- Azevedo, J. Nabuco e Mac-Dowell. 
voltantes escandalosos; e, no caso Em 22 de Maio apresenta a commis-
contrario, proporá as prov idencias são parecer ,que se imprime sob n .8, 
que SIJU P.scrupulo e patriotismo requisitando dil•ersas i!lformações 
suggerlr em. r elativas ao objecto do requeri-

mento. 

"' Requeiro que pelo Ministerio do Approvado em 17 de Maio . 
Imperio me seJam d«das as se- Olliciou-se em 18. R espon dido em 1 
guintes informações : de Junuo. 

1.• Que providencias tomou âcerca do 
Dr. Julio Mario de Serra F reire, 
inspector de hygiene do Amazo-
nas, q'ue, por ac tos de prevaricação 
foi suspenso do exercicio do car ((o 
pelo actual presidente claquella 
provincia Dr. Joaquim de Oliveit·a 
Machado 1 

2.a Cópia da represen~ação feita pelo 
ex-inspec lor da thesouraria de fa-
zenda do Amazonas, Luiz Rodol-
pho Cavalcanti de Albuquerque, na 
qual apontando factos praticados 
pelo Dr.Julio Mario ele Serra Freire, 
considerava a sua permanencia no 
cargo de inspector de hygiene uma 
ameaça aos cofres publicas. 

3.n Cópia do aviso expedido, no . fim 
do anno passado, no qual mandott 
glosar as gratificações concedidas 
a medicos que seguiram em com-
missão para o interior da província, 
por nomea.-ão do co nego H.aymundo 
Amancio de Mira nda, visto julgar 
serem ellas exageradas . 

Do' Sr, deputado Clarindo 
Chaves . 

» 17 de Maio ... «Requeiro que se r equis ite do Minis- Em 17 de Maio adiado , por t er pe- Do Sr. deputado Affonso 
terio da Agr icul tura cópia de todos dido a palavra o Sr. Juvencio de Celso. 

17 de Maio, . . 

os contt·actos celebrados para in- Aguiall. 
troducção de immigra ntes no Im- \ 
perio, durante a actual situação 
politica. 

"' Requeit·o,pelo Mini•terio da Jtts tiça, Em 17 de Maio adiado, por ter pe-
cópia do 1nquerito procedido nesta dido a palavra o Sr Felippe Ft-
Côrte, sobre os disturbios occor- gueirôa . 
ridos a 30 de Dezembro do anno 
proximo passado. 

Do Sr. 
Celso. 

deputado Afl'onso 

» 17 de 1\fa io.,. "Requeiro que, pelo Ministerio do Em 17 de ~!aio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado P edro Bel-
Imperio, se solicitem inl'ormações dido q, palavra o Sr. Felippe l<'i- trão. 
sobre a falta de reunião da assem- gue irô1!-. 
bléa provincial de P ernambuco, 
por influencia do vice-presiden le 
da província em exercicio, con-
forme as noticias telegr aphicas dos 
jornaes do dia. 

» 17 de Maio ••. « Requeiro que, por intermedio dos Em 17 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Alfred~ 
l"espec tivos ministerios, se requi- di do a palavra o Sr, Dttar le de Chaves . 
sitem, com urgencia, cóp ias dos Azeveclo. 
seguin tes documentos: 

1. 0 Do decreto' de i de Dezembro do 
anno passado, Que demittiu o juiz 
de direito José Joaquim Cardoso de 
Mello Junior do cargo de chefe de 
p licia ila proTiucia ele S. Paulo; 
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" 2. 0 Da ordem elo dia elo exercito 
mandada publica r pelo aj udante 
general, no dia 5 tambem ele De-
zembr o claq uell e anno, sob n . 2227; 

« 3.o Finalmente, do r ela.torio apre-
sentado, a 5 de Janeiro elo presente 
anuo, sobr~ os factos occorridos na 
capital de S . P a ulo nos dias 22, 23 
e 24 ele Novembro de i888, pelo ac-
tlta l chefe clP. policia ela província, 
desembargador Ernesto Julio Ban-
deira ele Mello. » 

1889 17 de Maio ... " Requeiro que o governo informe, Em 1.7 de Maio adiado, por ter pe- Do S1· . clepillado Rodrigues 
por intermedio do Ministerio ela dido a palavra o Sr. João Manoel. Peixoto . 

)) 

)) 

Agricultura, si caducon, ou não, 
no dia 10 de Abril elo cor rente 
anno, a concessão de quatro enge-
nhos centraes, feita, na província de 
Pernambuco , a José da Silva Loyo 
Jurlior, e, no caso negativo, si está 
resolvido a prorogar o prazo da con-
cessão a requerimento elo mesmo 
Silva Loyo, com prejuízo da funda-
ção dos ditos engenhos. » 

17 de Maio • . • "'Requeiro que o go verno, por inter- Ern 17 de Maio adiado, por ter pe- Do St·. deputa do Rodrigues 
medio do Min isterio ela Agl'icul- dido a pa lav ra o Sr. João Manoel. Peixoto. 
tura, informe qual o meio mais 
fac il e seguro ele obter colonos, 
porquanto cons ta qtLe diversos 
agricultoreH os têm ~o li citado ha 
muitos mezes,sem resulLado algum.» 

« RequeÍl'o que, pel() Ministerio da Ern 17 de Ma io adiado, por ter pe-
Justiça, informe o governo si o com- cliclo a palavra o Sr . João Manoel. 
manda nte superior da comarca de 
PonLe Nova, coronel José de Al-

17 de Maio ... 

meida Campos, pediu reforma do 
posto, e, no caso affirma·tivo, que se 
peça cópia do re erimento de pe-
dido de reforma, companhado ele 
todas as informações da presidencia 
da província de Minas Geraes. » 

Do Sr . deputado Candido 
Martins. 

» 17 de Maio.,. « R equeit·o que, por intermedio elo Em 17 ele Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Ratisbona . 
SL' . Presidente elo Conselho, infor- clido a pa lavm o Sr . Alvaro Ca- (Vide Intetpellação.) 

)) 17 de Maio ... 

me o governo o seguinte: minha. Na mesnut sessão convertido 
« Si o presidente do Ceará, de facto, em I nte•']Jel/ação pelo seu autor. 

supprimiu a Assembléa Provincial , 
não a convocando mais, ou si pre-
tende r eunil-a em dias deste anno , 
o segundo da legislatura; 

« Quaes os empregos Cl'eados por 
aquelle presidente, e vencimentos 
respect ivos , e bem assim quaes os 
a ugmentos de ordenados por elle 
decretados . Si é certo que aquelle 
administrador, em pouco mais de 
anno, tem gasto para cima de 
1.000:000$ da renda provincial, in-
dependente de autorisação legisla-
tiva; 

« Si a lei de orçamento, que a lli se 
diz vigorar , é a de i 886 ou ante-
rior; si tem sido cumprida, e s i é 
por ella que se tem cobrado im-
pos tos ; no caso affi rmat ivo, si têm 
sido pagos sem protesto . 

" Requei ro que informe o govern o, 
pelo Ministerio ela Agricultura : 

« 1.o Quantos immigr·antes Lêm sido 
introduzidos na província de Minas 
por conta do governo geral ; 

"' 2.0 Qu.antos têm sido loca lisados em 
es tabelecimentos rur aes da pro-
vincía ; 

Ern 1L de Maio adi ado, por Ler pe- Do Sr. deputado S. Masca-
dido a palavra o ::>1· . F cli ppe de renhas . 
Figueirôa . 
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"' 3.o Quantos têm sido repatriados, 
depois de terem sido alojados nas 
hospedarias da província; 

"'4.o Quantos vagam como mendigos 
ou exercendo profissões que não a 
da lavoura; 

"'5.o Si é certo que o italiano Boi ardi 
Giuseppe, remettido para a hospe-
daria de Juiz de Fóra, veiu violetl-
tado de sua patria e mettido em 
ferros a bordo do Birmania . » 

1889 17 de Maio ... « Requeiro que o governo, pelo Mi- EDl 17 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Lamounier 
nisterio da Justiça, preste as se- di do a palavra o Sr. Duar te de Godofredo . 
guintes informações : Azevedo . 

"' t,a Quaes foram os perturbadores 
da conferencia republicana, havida 
no dia 30 de Dezembro, nesta Côrte, 
no Gymnasio Francez ; 

"2.a Que tempo durou o confiicto pro-
vocado por esses perturbadores; 

"3.a Que numero ele indivíduos ata-
cou a gente que estava nessa confe-
rencia ; 

« 4.a St a policia não teve noticia 
da agglomeração dessa gente nas 
immediações, com caracter hostll ; 

"'5.a Si tendo durado o confiicto mais 
de u~a hora, a policia não se a per-
cebeu delle ; I 

1< 6.a Onde estavam nessa occasião o I 
Ministro da Justiça, o chefe de po-
licia e seus delegados. » 

» 17 de Maio ... "Requeiro que esta augusta cama:a, EDl 17 dE\ Maio, depois de ter sido Do Sr . dep~tado J. Penido. 
mediante parecer de uma comm1s- o reque11imeuto fundamentado pelo 
são tirada de seu seio, resolva sobre Sr. J. P13nido, o Sr . João ~anoel 
a necessidade de verificar , si ·na r~quer qrgencia para que .seJa logo 
pessoa do actual Imperante emer- d1scutldo, visto o Sr. Jlfdente ter 
gem os impedimentos previstos pelo declara~o que ficava e a mesa, 
ar t . 126 da Constituição polí tica do por ter dado a hora destinada pa1·a 
Imperio do B~azil , que o privem de o expediente . 
continuar a governar; e, caso seJa A reduerimento do Sr. Passos Mi-
vencida essa necessidade, proceda-· ran a é concedida a urgencfã por 
se nos termos do art. 39 do regi- meia hora. 
mento commum, convidando o se- Oram os Srs. Ferreira Vianna (Mi· 

I nado a que nomeie a sua commissão nistro dp Irnperio) e J . Penido. 
para identico fim. » A discussão é encerrada. 

A requerimento do Sr. João Manoel, 
a votaçij:o é nominal. 

Proceden~o -se á votação nominal , 
respondem não os Srs.: Passos Mi-
randa, Cantão, i\lancio Ribeiro, 
Costa Aguiar, Leitão da Cu nha, 
Mac-Dowell , Silva Maia, Domin-

~ Thues Silva, Gomes de Castro, João 
enrirs;e, Dias Carneiro, Ribetro 

daCun a, Coelho de Rezende, Jayme 
Rosa, Torres Portugal, Alencar 
Araripe, Barão de Canindé, José 
Pompeu, Ratisbona., Jaguaribe, Al-
varo Calllinha, Tarquinw de Souza, 
João Manoel, Carneiro da Cunha, 
Soriano de Souza, Elias Ramos, 
Paula Primo, Theodoro da Silva, 
Felippe de Figueirôa, Juvencio de 
Agu1ar, Pedro Beltrão, V1sconde do 
Rio Formoso, Alcoforado Junior, 
Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, 
Alfredo Corrêa, B . de Mendonça 
Sobrinqo, Luiz Moreira, Theophilo 
dos Santos, Luiz Freire, Oliveira 
Ribeiro., Olympio Campos, Coelho 
e Campps, Barão do Guahy, Freire 
de Carvalho, Bal'ãO do Rio de Con-
tas, Jo~é Marcellino, Americo de 
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Souza, Araujo Pinho, Arau~o Góes 
Junqueira Ayres, Aristides pinola: 
Fer nandes da Cunha Filho. Zama, 
Elpidio J\lesq ui ta, Mattoso C amara. 
Costa Pereira, Bulhões Car valho: 
Castrioto, Pedro Luiz Rodrigues 
Peixoto, Bezamat, Alfr'edo Chaves 
Candido Dt·umond, Lacerda W er~ 
neck, Andrade F igueira, Paes 
Leme, Lemos, Custodio Martins, 
Aifon~o Penna , Cesario AI vim, 
Mourao, Henrique Salles, Barros 
Cobra, _Christiano da Luz, Olympio 
Valladao, Pedro Brandão, João 
Caetano, Carl os Pe ixoto, AJionso 
Celso, Almeida Nogueira, Rodri-
gues Alves, Duarte de Azevedo, Co-
c~rane, Barão de Yloranga , Delfino 
Cmtra, Xavier a Silva, Mar-
condes Figueira, Esperidião Mar -
ques, Barão do Diamantino, Alves 
de Araujo, Barão de Pinto Lima. 
Pa ulino Chave~, Mac1el e Seve 
Navarro . (94) 

RWaonder am sim os Srs . : Pacifico 
l ascaren h as, Monteiro Manso, João 
P enido e Lamounier Godofredo. (4) 

O Sr. Coelho Rodrigues manda a 
mesa a seguin te declaração de 
voto : 

« Declaro que voto contra a fórma do . 
r equerimento do Sr . J . Penido . 

Em 20 de Maio o Sr . S. Mascarenhas 
manda á mesa a seguinte decla-
r ação de voto : 

" Declaro J,ue, si estivesse presente 
á sessão e hontem , votaria a favor 
do r equer imento do Sr . deputado 
P enido, r elativamente a ser o paiz 
esclarecido sobre o estado de saude 
de Sua Magestade o Imperador. » 

1889 20 de Maio ..• « Requeiro, por inter medio do Mi- EID 20 de Ma io ad iado,~or ter Br_e- Do Sr. deputado Rodrigues 
nisterio da Agricultura, as se- dido a palavra o Sr . assoa i- Peixoto. 
guintes informações ; randa . (Vid . I nterpella,çã,o .) 

« L o Cópia de todos os contractos Convertida em interpella,çã,o pelo seu 
relativos á immigração, celebrados autor . 
depois de encerr ado o parlamento ; 

« 2 . o Infor mação de a_uanto se eles-
pendeu com a intro ucção ele im-
mi~rantes na mesma data, com a 
dec aração das quantias pagas a 
cada contractante, o nome deste, 
e info rmações que acompanharam 
os pedidos de pagamento ; 

« 3. o Especificação do quanto se tem 
pago antecipadamente por conta dos 
contr actos em via de execução ; 

« 4. o A quanto montam as contas de 
pagamentos de passatens de im-
migrantes que se ac a m depen-
dentes de despacho ; 

« 5. u Cópi~ dos requeri mentos sobre 
pa~amentos de passagens, com as 
informações dos diversos empre-
gados da secreta ria ; 

« 6. o Cópia ela cort·espondencia tro-
cada entre o Min-isterio da Agri-
cultura e o da Fazenda sobre os 
~agamentos r elativos á Sociedade 

r omotora da Colonisação de 
S . Paulo . 

« 7.0 Qual o dispendio feito atê hoje . com a colonia «Rodrigo Silva» e 
quanto ainda se de-ve, e por que 
não têm sido eftwtuados os paga-
men8os r egularmente; . 
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" 20 de Maio ... 
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~ 8.0 Nota detalhada de'quanlo se tem 
despendido pela verba - coloni-
zação -desde que foi <!ncerrado 0 
parlamen to, com indicação dos ne-
mes das pessoas que receberam 
dinheiro; 

« 9.° Cópia da correspondencia trocada 
pelo Ministerio da Agricultura com 
os consules de G~i~nova, Portugal e 
Barcelona, a proposito de immi-
gração; 

"10.° Cópia das reclamações do scon -
tractantes de immig-rantes ácerca 
da interpretação dada a seus con-
tractos pelo actual Ministro, que 
discordou das decisões de seu ante-
cessor · 

« 11.0 E;pecificação das quantias pa-
gas a Alexandt·e d'Attri e os fun-
damentos ou razões desse paga-
mento. » 

AXDA~!ENTO OBSERVAÇÕES 

« Requeiro que, por intermedio do Approvado em 20 de Maio. Do Sr. 
l'l~inisterio do Imperio, seja remet- Olliciou-se em 21. Respondido em 25 

deputado Pedro Luiz. 

tida á. cama r a dos Srs. deputados do mesmo mez. 
cópia da consulta da secção do lm-
perio do conselho de estado a res-
peito do pagamento exigido por 
Lamberti á camara municipal da 
Côrte . » 

« Requeiro que o Ministerio da Agri-
cultura, Commercio e Obras Pllb!i-
cas informe: 

Etn 20 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Pedro Luiz. 
dido a palavra o Sr. Passos Mi-
randa. 

« 1.o Por que não têm sido fundados 
nucleos coloniaes na província do 
Rio de Janeiro ; 

~ 2.o Quantos têm sido fundados em 
S. Paulo e i\Jinas Geraes, e quanto 
nelles se tem gasto. » 

« Requeiro que o Sr. J\Iinistro da Etn 20 de J\Iaio adiado, 
Justiça informe: dido a palavra o Sr. 

« 1.0 Quaes os officios de justiça desta r and a . 
Côrte que se acham vagos; 

« 2.o Em que data: a) se deram as 
vagas; b) terminaram os prazos 
dos respectivoR concursos; c) tive-
ram entrada na secretaria da jus-
tiça os papeis r elativo• aos mes-
mos; 

« 3.0 Quaes os Homes dos voluntarios 
da patria que se habilitar am nesses 
COUCUl'SOS ; 

<< 4.0 Quae~ os motivos por que não 
têm sido feitas as nomeações,·em 
detrimento do serviço publico. » 

' 

por ter pe- Do Sr. deputado AI"istides 
Passos l'lli- Spinola. 

" 20 de Maio •.. " Requeiro que, por intet•medio do Em 20 de ~I a io adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Lemos. 
Ministerio da Justiça, o governo diclo a palavra o Sr. Passos Mi-
informe si em face do art. iG8 do randa. 

20 de Maio •• 

decreto n. 9420, § 2°, de 28 de Abril 
de 1885. podia o presidente da pro-
víncia do Rio de Janeiro nomear 
para o logar de escrivão do jury 
da comarca de Campos o cidadão 
Thomé da Costa Guimarães, mgnor 
de 21 annos, nascido a 20 de De-
zembro do anno de 1868, segundo 
consta da respectiva certidão ele 
idade. » 

« Requeiro· se requisite elo governo, Etn 20 de Maio adiado, por Ler pe-
pelo l'!Iinisterio da Agricultura, diqo a palavra o Sr. Passos :tl;1i-
Commercio e Obras Publicas, as se- randa. 
gui ntes infot·mações: 

« Cópia de todas as informações exis-
tentes no secretaria da Agricul-
tm·a, sobre pagam entos requeridos 

Do Sr. deputado 
Pennn. 

Alfonso 
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pela sociedade promotora da im-
migração. em S. P aulo, no exer-
cicio de 1887-1888 e no actual, bem 
como uma nota dos pagamentos 
effectuados, despachos que o deter-
min:~.ram e respectivas datas.» 

1889 20 ele Maio . ... " Requeiro se reduisite do governo, Approvado em 20 ele Maio. Do Sr. deputado Allonso Pen-
pelo Ministerio o Imperio : Officiou-se em 21. na. 

« Cópia do officio do Dr. Francisco 
de Paula Moreira Mourão, ele 4 de 
MBrço elo corrente anno, offere· 
cendo-se para fazer a vaccinação 
preservativa da varíola, gratuita-
mente, em diversas povoações da 
grovincia de Minas . 

" ópia da resposta ou decisão elo Mi-
nistro do Imperio a esse officio. 

« Informações sobre o alvitre tomado 
de enviar a Minas um vaccinador, 
declarando-se a quanto montam as 
cle~pezas com este eerviço. » 

» 20 ele Maio ... . « Requeiro que, pelo Ministerio do Em 20 de Maio adiado, pau ter ,Pe- Do Sr.cleputado Afionso Coisa. 
Imperio, informe o gove rno que so- diclo a palavra o Sr. Costa Pereira. 
lução pretende dar ao conl:licto !e-
vantaclo pela congregação da escola 
polytechnica, que tet·minantemente 
declarou estar resolvida a não dar . 
cumprimento aos avisos do citado 
ministerio de 13 de Dezembro ele 
1888 e 23 de Fe>0reiro elo corrente 
anuo.» 

» 20 ele Maio .... « Requeiro que, pelo Mínisterio de Em 20 de Maio ad<i111do, por ter Ee- Do Sr .deputadoAil'onso Celso. 
Estrangeiros, informe o governo si dido a palavra o Sr . Passos l.i-
é exacto tarem se entabolado ne- randa. 
gociações para a creação, nolm-
perio, ele um Cardeal.» 

» 20 de Maio . .• . « Requeiro que, pelo Ministerio ele Em 20 ele Maio adr!lldo, por ter Rr.e- Do Sr. deputado Affonso Celso. 
Estrangeiros, informe o governo dido a palavra o Sr. Passos i-
que motivo determinaram a re- rancla . 
tirada de Londres do Sr. Barão de 
Penedo, que alli p>:es ta v a r ele vau-
tiStSimos serviços. » 

)) 20 ele Maio ... . « Requeiro que, pelo Mir,isterio de Em 20 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. cle~utaclo AITonso Oolso. 
Estrang-eiros, informe o govel'no si dido a palavra o Sr. Paseos Mi-e exacto que foram expedidas or- r anda . 
dens ao rept•esentante elo Imperio 
em Pariz para não comparecer· âs 
festas oJ:liciaes por occasião ela aber-
ttira da e:xposição universal.» 

)) 22 de Maio, .. . « Requeiro que, por in(ermeclio elo A.pprovado em 22 de Maio. Do Sr. deputado Pacifico Mar,-
Ministerio do Irnperio , informe o OJiiciou-se em 23. Responr!iclo em 29 carenhas . 
governo que providencias pretende do mesmo mez. 
tomar para soccorrer a população 
do centro e norte ela pr vincia ele 
Minas Geraes, que sem vias ele com-
municação, acha-se ameaçada de 
grandes calamidades, em vil'tude 
ela_ sêcca que assolou aque!las re-
gwes . >> 

)) 22 de Maio . ... « Requeiro que, pelo Ministet·io do A.pprovado em 22 de Maw. Do Sr. depu(aclo .A.tronso Celso. 
Imperio, informe o governo 11. quan- OJiic10u-se em 23. Respondido em 1o 
to montam as obras que se estão ele Junho. 
realizando na capella img,e1·ial. 
enviando-se á camara .cópia o res-
pectivo orçamento. >> 

o.-5 
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i889 22 de Maio . .. « Requeiro que, pelo Ministerio ela Approvado em 22 ele Maio. 
Agr icultura, Commer cio e Obras Offieiou-se em 23 . 
Publicas, informe o governo . 

Do Sr . clsputado José Pompeu. 

» 22 ele Maio, . . 

» 22 ele Maio .. . 

» 22 de Maio . . . 

22 de Maio . .. 

« Si tem conbecimen to do estado em 
que se acham as o])l·as do acude do 
QYi)(adâ, na província elo Ceará ; 

« Si é exacto, como dizem telegram-
mas publicado~ em jornaes desta 
capital, que aqttellas obras ainda 
não tiv-eram começo; 

~ Em que tem sido d.espenclida a 
ver ba posta á dillposição da pres i-
cloncia daquella prov íncia para a 
constr ucçã<> elo açude , e si é certo 
que j á se acha esgo tada. No caso 
affirmah YO. s i já ~e providenciou 
sobre credito pa ra a realização das 
obras do mesmo .açu,de . » 

« Reque1ro que o gover no, pot· inter- A.pprovado em 22 de Maio. 
media do Ministro elo Imperio , in - Oilicwu-se em 23. Respondido em 29 
forme si é exacto que se pretende do mesmo mez. 
edificar no morr o de Santo Antonio 
um hospital ou asylo, conforme 
disse :1. imprensa da côrte ; re-
queiro ma is que informe o mesmo 
governo sobre os planos elo arrar.a-
me nto do di to morro, si algmna 
co usa pt·~tend~ fazer e s i tem r ece-
l.Jido propostM neste ~entido. " 

" ReqlHiliro que o governo, por in ler- Appr<j'vado em !2 ele Maio . 
medio elo Ministerio da Fazenda. OJTiciou-se em 2:3. 
informe : · 

" 1. o Que som mas tem o Banco elo 
Brazil até es ta data emprestado ~. 
l avoura por conta dos doze · mil 
contos "'fotatlos pela camara para 
esse fim na sessão do a nno fmdo ; 

~ 2. 0 Quaes os lavradores que se têm 
aproveitado desse auxil io e que 
r1uantias tem cada um recebido; 

" 3 . 0 Quaas as normas que tem o 
Banco seguido para etl'ectuar esses 
contracios de modo a evitar pre-
ferencias injustific:~. v eis . » 

\ 

Do Sr . deputado Rodl'igues 
P eixoto. 

Do Sl'. deputado Rodrigues 
Peixoto. 

I 
\ 

" R ec1ueiro, pel o Ministerio ela 
tiça: 

Ju~- Ern 22 ele Maio adiado, por tel' Do Sr. de utnào Mac-Dowell. 
pedido a palavra o Sr . Maneio Ri-

" Cópia dos offic ios que o coronel 
J oaquim Fernandes de Mello, com-
mand:~.nte super ior da gt tarda na-
cional elo município de Br eves, na. 
província elo Pará, dir~iu ao pre-
s iden te da mesma prõ'vincia, r e-
cusando-se a darJ' ura men to a dou s 
comma ndantes e batalh ão, no-
meados pelo ac tual governo ; 

" Cópia da po>:taria do r eferido pre -
sidente, suspendendo e mandando 
responsabilisar o commandan te su -
perior. 

« Outrosim, que o gov~rno informe 
desde c1 uando teve sc iencia deste 
a~sumpto, e neste caso transm i tta 
cópia elo officio ou officios ele com -
mun tcação do mesmo pt·esiden te e 
dos avisos expedido~ em resposta . , 

beiro . 

« Requeiro .que, pelo Mi niolerio do Em 22 ele Maio adiado, por t er DoSt:".d eputadoAíTon~oCel so . 
Imper10, mforme o governo SI é ped ido :1 palana o St· . Olympio 
cxacto que _o Exm . Sr: Conde de Uampos. 
Santa F é nao aceitou a nomeação' 
de arceb ispo da Bahia, feita a 
co ntragosto de S . l~x . Rcvma . , 
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1889 22 de Maio . .. « Requeir_o _se r equ isite elo gove rno, E tn 22 ele i\Ia io adi ado, por ter pe -
pelo l'lh n1ster10 el a J.i'azeucla, ns dHlo zt pa lavra o Sr. Pedro Luiz. 
segui ntes in fo r mações : 

« A CJuanto mon la o imposto creado 
pela p l'ovi ncia do R io de Janeiro 
sobre guias de caf6 e ~portado pch 
província ele Mi nas Geraes e que 
tm nsita pela estt·ad<t de ferro 
D. P edt' J Il ? 

Do Sr . deputado 
P enna . 

)) 22 de Maio ... 

)) 22 de Maio .. . 

« E' constit ucional semelhan te im-
pos to ? 

« Por que moti vo permi tte o gover no 
que nas repartições cht es trada se 
su iJmettam os productos ela pt·o-
vincia de Min as Gemes a e.:igen -
cias indevidas pelo fi sco ela pro-
víncia elo Rio de Ja ne iro 1 

« Requeiro que, pelo 1\fini! t.el' io da &n 22 de Maio adiado, por te r pedidq; Do Sr. deputado 
Justiça, informe o gover no : a palavraoSr. Bal'l'osCobra . Martins. 

~ 1. o Que pr ovidencias tomou para 
garant ir a libet·dade individual dos 
chefes do par t ido libet·al ele Cara-
tinga em 1\f::lnhuassú, ameaçados 
constan temente pelas violencias e 
illegalicb cles commettidas pelo jui z 
municipal Sá Via.nna e o tle legaGlo 
ele policia elo referido mun icipio ele 
Ma nhuassú em Minas Geraes ; 

« 2. 0 Si permanece na intenção m<lo-
nifestada de manter aquellas a uto-
ridades con t\·a o parecer do Dt·. juiz 
ele direi to da comarca , que entende 
serem ellas a causa unica da al te-
r ação da ordem publica na paro-
chia de Caratin gt. . » 

« Requ eiro c1ne, pelo l\1 inister io el o E m 22 de 1\Iaio adiado, por ter pe- ·n o St·. deptttado 
Jrnperio, i nforme o (\Overno si l\ch a d ido a palavra o Sr . Olympio Val- iHartins . 
dccenle que o preRidente de Minas , !adito . 
o Sr . Barão de Camargos , continue 
a recommendar exclusivamen te a 
um elos candidatos conservadore!i, 
q ull.ndo tendo o mesmo apresentado 
e recommenclaclo o chefe conser-
vador gover nista continúa a man-
ter -se na a dministr ação ela provín-
cia , com gr a nde prej;uizo para o 
pt·oprio partido co n s ~ rv ado r ela 
pt•ovincia . » 

Alfonso 

Custodio 

Cus toclio 

>> !2 de Maio .• . « Requeiro que se solicite do gover no, Etn 22 ele 111a io adiado , pot··lei' po- ~o Sr .. cleput ii.Clo Alves de 
por i nter rnedio do Minister io da diclo a palavra o Sr . P . 1\f iran cla;. ArauJO . · 
J ustiça, por que ha qua tro annos 
não designou comarca ao jui~ de 
düeito ex-chefe de policia Dr . J.i'n·-
mino Gomes ela Sil veira 1 " 

)) 24 de Maio . • •. « Requeir o qne, pelo Ministe rio do ~m 2-i de Maio adiado por L_er pe.~o !Do St·. deputado E lias Ramos. 
Impgrio, infot·mc o govet·no sobr e o' di do a paln vra o St·. Ca t·netro da-
seguin te : . Cu nha. 

« P or que n ão fo i a inda aL6 hoJe s ttb-
st i tuido o Dr. Pedro Col'l'êa de 
Oliveira no cargo ele pr esidente cb 
Parabyua el o Not·te, c1ue, além· 
d 'out r a , agora esttt fó ra; ela pro-
v incia h a pe rto de quatro mezes. 

« A qua nto mon ta o excesso de des-
peza com paganientos simulla nea- · 
mente a e lle e se u subs Litu to em 
repetidas sah idas ela província? 
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1889 24 de Maio ... 

» 24 dr. Maio . . . 

)) 24 de Maio . . . 
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«Requeiro que o Ministerio da Agri- ED124 de Maio adiado, por ter pedido Do Sr. clgputado 
cultura informe: a palavra o ~r. Passos Miranda . Peixoto . 

Rodrigues 

« Lo Si o governo tem conh~cimento 
da r 11presentação~ em officio, do sub-
delegado do 2o aistricto do Sacra-
mento, sobre a nrgen te necessidade 
de serem removidos o~ immi grantes 
italianos que, em grande numero, 
estão alojados na casa n. 313 da rua 
de S. Pedro, onde promiscuamente 
d0rrnem no chão mulhereii, homens 
e crianças em estado de repugnante 
immundicie, segundo consta da Ga-
zeta de Noticias ele hoje ; 

« 2.o Si sabe que quasi diariamente 
vão para o hospital ele misericordia 
muitos desses immigr antes, tendo 
já a lli fallecido alguns ; 

« 3.• Si sabe que toda a vizinhança 
vive a larmada, temendo qualquer 
aggressão por parte desses indiví-
duos, em vista do estado de miseria 
em que se acham ; 

« 4.o Si pretende ainda o governo , 
diante deste degradante especta-
culo, fazer continuar a especulação 
de introducção de immigrantes a 
- tanto - por cabeça, obrigando-
nos ao espectaculo aviltante que 
ofl"erecem esses colonos e o paiz aos 
olhos do estrangeiro. » 

«Requeiro que, por intermeclio do ReJ:eitado em 24 de Maio. 
Ministerio do Imperio, solicite-se 
do governo que informe: 

" 1.0 Por que passou para o legar ele 
4o vice-presidante da província da 
Santa Catha1•ina o Dr. Ferreira de 
Mello, que occupava o 1.0; 

«2. 0 Si o mesmo dou·tor aceitou a nova 
nomeação. » 

« Requeiro que, pelo Ministerio do Rej~itado 
Irn'perio, informe o governo se ap -
prova o procedimento do presidente 
da província do Ceará . deixando de 
chamar concurrencia para o fol·ne-
cimento de generos para soccorros 
publicas, que, segundo telegramma 
officlal do presidenLe, importam em 
mais de mil contos. de Março até 
hoje, e sendo notodo que os forne-
cimentos são feitos por particulares 
da escolha do administr ador da 
província. » 

I 

em 24 de Maio. 

Do Sr. deputado Coel ho Ro~ 
clrigues . 

Do Sr. deputado J osé P om-
peu. 

» 24 de Maio . . • « R equeiro se requisite do govemo, Approvado em 24 de Maio. Do Sr . deputado Affonso 
pelo Ministerlo do Imperlo, as se- Officiou-se em 25. Respondtdo em 14 Penna. 
""uintes informações: de Junho. 

« dópia de todas as informações, re-
c,tuerlmentos e deepachos r elativos \ 
a concessão de licença para serem 
empregados em reparações e con-
certos do convento da Ajuda os 
cincoenta e tantos contos prove-
mentes da deeaproprlação dos ter-
r~nos da rua Senador Dantas, per-
~eocentes ao mesmo convento ; 

« Qual o orçamento elas obras proje-
ctadas; 

« Si a renda do convento, que é SLl-
perior a 70 conlos, não é sufftclente 
para os ditos concertos e sustento 
condigno. das üeiras existentes, em 
numero dP1quatro ou cinco. » 
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1M9 24 ele Maio ... « Requeiro que, 1Jelo Ministerio da Em 24 de Maio adiado. por ler pe- Do Sr. deputado Mac-Dowell. 

» 

)) 

)) 

Justiça, informe o governo: dido a palavra o Sr .·CostaAguiar. 
" Por que foi reformado o coronel 

commanclan te supel"ior da guarda 
nacional das comarcas da Ca-
choeira e Som·e, no Parit. nomeado 
ha pouco mais de um anno. 

« Bem assim que ministre cópia da 
corresponclencia entre o dito co-
rQnel e o presidente ela província, 
alproposito de recusar-se a deferir 
juramento ao tenente-coronel Ju-
vencio Antonio Dias, pelo que foi-
lhe comminada pelo mesmo pl·esi-
dente pena ele desobediencia. » 

24 ele Maio.· . " Requeiro qne, pelo Ministerio da EDl 24 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado Mac-Dowell. 
Justiça, informe o governo: di elo a palavra o Sr. Leit~o da 

« Quantos commandantes superiores Cunha . 
ela guarda nacional tem o com-
mando unico do município e co-
marca ele Gurupá, provincia elo 
Pará, e quantos commandantes de 
batalhão com mandam o unico ba-
talhão desse município 7 

« Em segundo lagar: Por que não 
foram ainda expedidas as patentes 
do éorouel J'uvencio Ramos ele Ara-
gão e do tenente-coronel ZPferino 
Sanches de Brito, nomeado• no 
anno pa111ado. 

24 ela Maio . .• "Requeiro que, pelo Ministerio da EDl 24 ele Maio adiado, por ter p~- Do Sr. deputadoMac-Dowell. 
Justiça, o governo informe: d1do a palavra o Sr. Mancw RI-

" Si é certo que o promo·tor publico beü·o. 
da comarca de Santarém, província 
do Pará, ultimamente nomeado. 
coronel commandante superiot· da 
guarda nacional da mesma co-
marca, está sendo perseguido r.om 
seus filhos por fazerem a propa-
ganda r epubl icana, como refare o 
Diario de Noticias daquella pro-
víncia em sua edição de 6 de Abril 
proximo findo, 

« No caso affirmativo. em que tem 
consistido taes persaguições e quaes 
as providencias que tomou o go-
verno para garantir ao referido 
pro mo to v publico o livr11 llllercicio 

, d~ sua propaganda? 

24 di Maio . .. « Requeiro goe, pelo Miniliterio da EDl 24 de Maio adiado, por ter pe- Do Sr. deputado 
Fazenda, mforme o governo que dido a palavra o Sr. Passos Mi- Celso. 
solução foi dada ás representações randa. 

Affonso 

dos agentes das companhias trans-
atlanticas, despachante do porto 
de Sanbos, província ele S. Paulo, 
contra o estado lastimavel em que 
se acha o serviço ela alfandega 
daquella cidade, inJiingindo consi-
dera v eis prej uizos ao commercio 
importador, em detrimento das 
rendaa publicas. » 

24 de Maio •. . " Requeiro se requisite do s-overne, Approvado em 24 ele Maio. 
pelo Ministerio da Agr 1cultura, Olliciou- se em 25. 
Commercio e Obras Publicas, uma 
note. circumstanciada da distri-
buição da. verba do orçamento des-
tinada á coloni1ação e immigraÇ'ão 
pelas diversas províncias do Im-
perio. » 

Do Sr . depu Lado Ail"onso 
Penna. 
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1889 24 de Maio. « Requeiro. pelo Mini~terio da Jus- Em 24 ele Maio adiado, por ter pe- Do Sr . deputado Aflonso 
tiça, cópia elo decreto que demiLtiu di clo a palav ra o Sr. Duarte ele Celso . 

, 24 de Maio. 

» 24 de Maio. 

·'· \ 

o Dr . José Joaquim Cardoso de Azevedo. 
Mello Junior do carge el e chefe de 
policia de S. Pau lo, e do in querito 
a que se procedeu na capital dessa 
província sobre e~ clisturbios a lli 
occor).' idos em Novembro do a nno 
proximo findo. 

« Requeiro q tte, por i ntermeclio elo Em 24 de l\laio adiado, por ler pe- Do Sr . deputado Lamounier 
Ministerio ela Justiça, informe o dido a palavra o Sr . Pa&so~ Mi- Goclofreclo .. 
goYerno, que proviclenciad tomou ra ncla. 
contra os desordeiros que em S . 
João d'El-Rei atacar am um hotel 
onde se fazia uma conferencia 
republicana. 

« Requeiro que, pelo i\lini~terio da En1 24 de Maio adiado, por pedido Do Sr. deputado M«c-Dowell. 
J ustiça, se me forneça. cópia dos a palavra o Sr. Leitão da Cunha. 
mappas da força qualificada da 
guarda nacional, que serviram 
de base á expedição do decreto 
n. 10 .24.3 de 18 do cor rente. 

;, . 

,-

I 
\ 
\ 

\ I 
' \ \ 

\ 
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INTERPELLAÇÕES 

1889 14 da Maio ... «Requeiro que se marque dia e hora En1 14 de Maio apt·eEenlada . 
ao ::;r. Pr sidente do Conselho para Não foi discutida . 
responder á. seguinte interpellação: 

« Tem o governo conhecimento do 
contracto de empre,timo externo 
celebrado pe lo presiclen Le da pro-
vinci.a de i\fin 11.s Get·,tes com a casn 
bancaria de H. B trnay & C. , por 
iulerntecliocle José Antonio da Silva 
Loyo Junior ? 

« Foi o governo consnl lado p lo p~e
sidente da provincia e den-llte in-
strucções pat·a a realização do em-
prestimo? 

« Entende o governo qua a operação 
é legal e cnns u !ta os in ter~sses da 
província de Minas? » 

» 17 de i\Inio .. . « Requeiro que se marque dia e horn Em 17 de i\fai<> np,·esentadl!.. 
para dirigil· ao ::>r . i\finistro da .Vi1u (oi discutida. 

C.-G 

Justiça a seguitlle interpol lação : 
« i. 0 Qual o funrlanw nto leg·al do ele-

ereto n , 10.084 ele 24 ele Novembro 
de 1888, na pal'le re lativatt comarca 
de Cantaga1Io - quando o art . L0 

da lei n. 2033 de .ZOde Set•mbt·o de 
1871 exige que, para ser d clat'adn 
especial a comarca, que não for 
séde de Relação , conste de um só 
termo a ella ligado por tão fnc il 
communicação que no me~mo d ia 
se possa ir e voltar - e. entretanto, 
a comarca de Cantagallo não reune 
aquellas condições, porque em ne-
nhuma. clellas se acha? 

.. 2.0 Tinha o governo competencia 
para expedir o decreto n . iO. 129 ele 
22 de Dezembro ele !888 e o ele 29 do 
mesmo mez e anno, dos quaes, além 
de outras violações de lei , resultou 
a demissão elo jui~ municipal, fóra 
elos casos previstos e autorisaclos? 

.. 3.0 Q tal o andamento on decisão 
que têm tido as t•eclamações e re -
cursos que foram i ntentados pelo 
Dr . .JUiz municipal, escrivães e ad-
vogados do termo e auditorias da 
cidade de Cantagalto? 

« 4.o A pprova o governo o acto do 
presidente da província do Rio rle 
Janeiro mandando que os erven-
tnarios do > offic ios de jn~Liça do 
termo da villa do Carmo pas~ns~em 
a fun ccionar na cidade de CanLa-
ga llo, séde ela comat•ca? E o do 8 
Cio corrente, relativo aos ollicios 
de partidor e contador do mesmo 
termo? 

« 5.o Tem o governo conhecimento elo 
conllicLo ele jurisd icção levanto.do 
1 elo procurador da corôa com o 
tribunal da Relaçiio da Corte, por 
occasião do julgamen·to de duas 
cartas testemunhaveis, remettidas 
elo foro daquella comarca, as quaes 
foram pt•ovidas pelo mesmo tri-
bunal? Em que estado . e acha o 
conllicto, e en tende o governo que 
são regu lares os ·tPrmos em que está 
sendo processado? 

OUS!:RVAÇÕES 

Do Sr. deputado Affonso 
Penna. 

Do S t• . dep tlado Bezam:tt. 
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« 6.o Quaes as proviclenc.as qae o go-
verno tem adoptado, ou pretende 
dar, pat•a q11e se restabeleça o im -
pel'io da lei, violada pelos referidos 
decretos e actos, e para que na co-
marca de Cantagallo a jurisclicção 
de J.a instancia volte a ser exer -
cida poe juizes com petentes, ces-
sando assi m a anarchid. em que jaz 
o furo claquella comarca- e a pri-
vaçiio, .;m que se acham as partes, 
ele r equerer pelos seus direitos, em 
vista da falta ele juizes, cujajuris-
dicção seja exercitada na fórma da 
Constituição e das leis 1 » 

ANDAMENTO 

1889 17 de Maio ...• « Requeiro que se marque dia e hora Em 17 ele Maio apresentada. 
para a seguinte in terpellação ao Não (oi disc~ttida . 
Sr. Presidente do Conselho: 

)} 20 de Maio ... • 

" Si o pr<lsidente elo Ceará, ele facto, 
supprimi>l a assembléa provincial, 
não a convocando mais, ou si pre-
tende r uni l- a em dias deste anno, 
o segundo da legislatura; 

« Quaes os empregos creaclos por 
aquelle presidente e vencimen1os 
respecLivos, e bem assim quaes os 
augmentos de ordenados por elle 
decretados : 

« Si é certo· crue aquelle adminis-
' trador, em pouco mais de anno tem I 

gasto para cima de mil contos ele 
réis ela renda pro,•incial, indepen-
rlen te de auto risação legislativa; 

« Si a lei ele orçamen to , que a !li se 
diz vigorar . é a de 1.886 ou ante-
riot•; si tem s ido cumprida, e si é 
por ella que se tem cobrado im-
postos ; no caso aliirmativo, si têm 
sido pagos, sem protesto. » 1 

\ 
« Requeiro que se designe dia e ho1·a Em 20 ele Maio apreserttad 

par a que o Sr. Presidente do C<•n- Não (oi cliscutícla . 
sel bo e Ministro da Fazenda res-
ponda 'ís seguintes interpellações : 

« 1.0 Qual o valor dos contractos. 
para a introducção de immigrantes; 
celebrados antes e depois de encer-
r ado o parlamento pelo ex-Ministro 
da Agt·icultura, Sr. conselheiro An -
·ton i o Prado ; 

« 2.o Qua l o valor dos mesmos con-
tractos celebrados pelo actua l mi-
nistr o inter ino. Sr. conselheiro Ro-
clrigo Silva; · 

« a. o Quant?'> immigrantes foram c•,n-
tractaclo> e q11antos foram já in-
troclu~iclo• ex-vi d~sses contractos; 

(( 4.0 c,;m quem foram celebrados es-
ses coilt>·actos e quaes os inter-
mediarios ou procuradores, si os 
houve; 

" 5.o Quaes as subvenções pagas até 
hoje e quaes aquellas que têm 
ainda de ser pagas ; 

« 6.o Quem recebeu essas subvenções 
e, si houve pag:tmento antec ipado, 
a quem foi elle oflectuado; 

« 7. 0 T eve o minisLerio conhecimento 
próvio des es contractoi e deu para 
elles o seu assentimento; 

« 8.o Tem o governo conhecimento 
do facto de dormirem nas calçadas 
das rua! desta cidade alguns im-
migrantes que se acham sem abr igo 
e protecção ; 

·\ 

OBSER 'I AÇÕES 

Do Sr. deputado Rat isbona . 

I 

' 
~ 

~o St·. clepQtado Rodrig·Ieli 
, r~e ixoto. 
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« g , o Tem ainrl.a o governo sciencia 
ele que grande numero ele immi-
grantes, depo is de receberem au-
xilias dos cofres publicos, retiram-se 
elo Impet·io, repatriando-se nus e 
indo outros para o Rio da Prata . » 

ANDAMENTO 

1889 24 de Maio .. . « Requeiro que 10e marque dia e Em 24 de fii~io apresentada . 
hora para dirigir ao Sr. Ministro Não (oi discutida. 
do Impet•io a 10eguinte interpél-

» H de Junho •. 

lação : 
« 1. o Qne razões teve o gover no para 

declarar nullo o concurso ultima-
mente feito na Escola Polytechnica, 
e em que disposição de lei se 
fundou. 

« 2 . o Como pretende resolver o con-
llicto levantado pela congregnçào, 
que considerou os avisos de 13 de 
Dezembro de 1888 e 23 de Feve t·eiro 
do corrente anno exorbitantes e 
illegaes, e reso lveu não cum-
pt·il-os. 

MOÇÃO 

A camara dos deputados, informada Em i1 de Junho é aprcsenLad a a 
<o programma do gabinete, t•ecusa- moção, depois de ter o Sr. Vis-
lhe a sua confi ança . conde de Ouro Preto (P•·esidente do 

Conselho c .Minist>'O da Ji'azenda) 
apresenLado e fundam en Lado o pro-
.,.ramma do minislerio de 7 de 
Junho; ora o Sr. Gomes de Castro 
fundamentando a mesma moção, 
que entrando em discussão ot·am os 
Srs . Cesario Alvim, João Manoel, 
Visconde de Ouro Preto (P•·esidente 
do Conselho e 111 inist>'O da F'a::enda) 
e J oaquim Nabnco . 

A requer·imento do Sr . Carlos Pei-
xoto vence-se que a votação seJa 
nominal. 

Respondem sim os 81's . : Passos i\Ii-
randa, Clarindo Chaves, Cantão, 
Maneio Ribeit·o, Costa Aguiar, 
Le itão la Cunha, Mac- Dowell, 
Silva Maia, Domingugs da Silva, 
Gomes ele Ca3tro, João Henrique, 
Dias Garneil'o, Ribeiro ela Cunha, 
Coelho Rodrigues, Coelho ele Re-
zende, Jayme Rosa, 'l'orres Por-
tugal, Alencar At·aripe. Barão de 
Canindé, Jaguuibe, Alvaro Ca-
minha, 'l'arquinio de Souza, João 
Manoel, Carneiro ela Cunha, So-
riano de Souza, Theodoro da Silva, 
Felippa ele F ignei!' a, JLtvenc io ele 
Aguiar, Barão de Suassnna, Vis-
conde elo Rio Formoso, Alcoforaclo 
Junior, Rosa e Silva, Gonçalves 
Feneira, Alft·edo Corrêa, B. ele 
Mendonça Sobrinho, Luiz Moreira. 
Olympio Campos, Co~l11o c Campos, 
Barão do Guaby. Freil'e de Car-
valho, Milton, Bat·ão do Rio ele 
Coutas, José Marcellino, Americo 
ele Souza, Ar·aujo Pinho, Araujo 
Góes, Barão ele Geremoaho, Jun-
queira Ayres, Fcmaneles da Cunha 
Filho, Mattoso Camara, Costa Pe-
reira, Bulhões Cat·valho, CastrioLo, 
Pecll'o Luiz, Bezamat, Alfredo 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . tleputaclo Pedro 
Luiz. 

Do Sr. deputado Gomes de 
Castro. 
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Chaves, Candido Dntmmond, La-
cet·da \Verneck, .\.nclt·ade Fi gueit•u, 
Cesario Alvim, Mnnt eiro Manso , 
João Penido , Cltt•ist iano da Luz, 
Olympio Vallaclii:o, Lamo·t11ier Go-
dot'redo, João Caet<tno, Carlos Pe i-
xoto, Almeida No~: t e it·a, Rodrigues· 
AI ve'l, Duart~ Cle .\zevedo, Co-
ch rane, Barão ele Ypnranga, Xavi er 
da Silva, ll!arcondes Figueit·a. Es-
peridiii:o. ~!arques. Barão de Pinto 
Lima, Pa·tlino Chaves, Sere !\a-
varro e Sil va Tavares (79). 

Re~po .1dem nã? os Sr; . : J ose Pom -
peu, Ralisuona, glias Ramos, Pa·•la 
P r imo, Jo:~quim Nabnco, Pedro 
B~ltrão , Theophilo dos Sanlos, 
Aristides Spinola, Za ma, Paes 
Leme. Lemos. Cnstodio Martin s, 
A!l'on~o Penn:i, 1\l on tandon, Mal La 
i\lnchaclo. A!l'onso Celso. l<'erreit·a 
Braga, Conde do Pinha l, Alves tle 
Araujo e Joaqu im P edro (20). 

ODSI!:RVAÇÕE~ 

" Indico r1ue a commis;ão d • policia Em 1.1. de Junpo r~n~eLlida 
proponha medidas que rcgtd em os missão de Policia . 
casos d suspensão J us sessões por 

it com- Do St· . deputado Coelho Ro-
drigues. 

mo ti vos de luto ou regos ijo pttblico, 
assim como os ele inserção de votos 
de pezar, os de felicitação ou con-
gratttlaçilo nas ocl;t.s. » 

I 

\ 
\ 

;, 
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1889 28 de Abril. .. 1 Approva a el eição do 1 o dis- A.pprovado em 30 de Abril. Da com missão de Constituição 
tricto da provincia da Ba- Oflicwu-se e m 1o de Maio. R espon- e Legislação. 
hia e veconhQce deputado o dido em '13. 
Sr. Barão elo Guahy. 

)) 28 de Abril. .. 2 Approva a eleição do 10o dis- A.pprovado em 30 ele Abril. Da com missão de Constituição 
tr icto da provincia de Per- Officiou- se em 1o de i'l1aio. R.espon- e Legislação. 
nambuco e reconhece depu- dido 11m 13. 
·tado o Sr. Francisco de 
Assis Rosa e Silva. 

)) 28 de Abril. . . 3 Approva a eleição do 4o dis- A.pprovado em 30 de Abril. Da com missão de ConsLituição 
tricto da província da Pa- Officiou-se em 1o de Maio . Respon- e Legislação . 
rahyba do Norte e reconhece dido em 1.3. 
dep'utado o Sr. Elias E liaco 
E lipio da Costa Ramos. 

• 
)) 28 de Abril ... 4 A pprova a eleição do 50 di s- A.pprovado em 30 de Abril . Da commisslto de Constituição 

tricto da província do Rio Officiou-se em 1° de Maio. Respon- e Legislação. 
Grande do Sul e r econhece dido em 13. 
deputado o Sr. José Fran-
cisco Diana. 

)) 30 de Abril. .. 5 Approva iL e leiçi'i:o do 4° clis- A.pprovado em 2 ele Maio. Da com missão ele Constituição 
tricto da provincia de São Ofliciou-se em 2 de Maio. Respondido e L10gislação. 
Paulo e reconhece deputado em '13. 
o Sr. Antonio José Ferreira 
Braga. 

)) 30 de Abril. .• 6 Approva a eleição de 14o dis- A.pprovado em 2 de Maio. Da commissão ele Cons·tituição 
tr i c to da pro v incia de Mio as Officiou-se em 2 ele Maio. Respondido e Legislação. 
Gcraes e reconhece depu- em 1.3. 
taclo o Sr. Antonio Affonso 
Lamounier Godofredo. 

)) 20 de Maid . .. 7 Confere 1 icença ao Sr. depu- Impres11o sómente. Da commissão de Constituição 
tado Guilherme Francisco e Legislação. 
Cruz pa:a dei~ar de com-
parecer as sessoes. 

)) 22 ele· Maio •.. i5 " A commissão esgecial no- Em 22 de Maio é adiacll. a discussão, Da commissão especial no-
meada para estu a r e emit- por terjedido a palavra o Sr . An- mea da em 15 de Maio, are-
til' pa1·ecer sobl'e todos os dl'ade < i~ue ira. Cuerimento elo Sr. Affonso 
contl'actos celebrados com Depois de o servações dos Srs. J. Na- elso, composta elos St's . 
a. aclministt·ação geral ou buco, Ma t ta Machado e Mac-Dowell . Andrade Fig11eira, Affonso 
provincial pelos Srs. Loyos, a r equerimento do Sr. Affonso CelsÓ Celso, Duarte de AMvedo, 
depois ela ascensão do act••al é concedida urgencia para sel' dado J. Nabuco e Mac-Dowell. 
gabinete , necess i laudo de para ordem do dia 23 . (Vid. em outro logar desta Sy-
esclarecimentos para apre- Em 24 entra em discussão; m·am os n op sc andamento e observa-
ciação desses contractos e Srs . Andrade Figueira e Mac-Do- ções á indicação elo SL'. Af· 
seu exame confrontativo, é well. fonso Celso, apresentada no 
t!e parecer que, pe:a mesa A discussão fica·encerraela, depois de dia 15 ele Maio.) 
de-sta a ugusta cam ara, se observações dos Srs . .T . Nabuco, 
requisite elo governo impe- Affonso Ce lso, Andrade Figueit·a e 
ria L e, por in termeclio deste , Pedro Luiz. 
das respectivas preside o- Em 11 ele Junho é a.pprovado. 
elas ele província , o se- Officio•t-se em 12 de Junho . 
guinte: · 

« 1. ° Cóta dos contractos fei-
tos pe o Minis ter i o da ABri-
cu.ltm·a com José da Si va 
Loyo Jnnior para construc-
ção de engenhos centraes a a 
provincia de Pernambuco, 
e para melhoramento clu 
por to elo R ecife, bem assim 
todas as informações ou pa-
peis rela tivos ao prbcesso 
administra ti v o de taes con-
cessões, os quaes serão op-
portunamQnte devolvidos. 



D.o\.TA. 

1889 24 de Ma i o ... 

» 10 de Junho .. 

10 de Junho .. 
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.. 2.° Cópia relativamente ao 
contracto para introducção 
de 100.000 immigrantes, 
celebrado com Manoel ele 
Amorim Leiio, inclusive 
cópia da escriptura de con -
cessão e procuração em 
causa propria, pa~saela pelo 
concessionario <•O refer ido 
José ela Silva Loyo Jttni or. 

« 3.o Idem,quaulo ao~ contra-
cios celeurados:- pela pre-
sielencia de i\linas Gzraes 
para E>mprestimo externo 
rl<> 10.000 :000.'' com o mesmo 
Loyo J n niot·, como pt·octt-
rador de But·nay & C. : 
pela de Pernambuco com 
aqu~ll e, em seu proprio no-
me, para conslrucção de 
engenhos centraes subven-
cionados ; pela elo Ceará 
com Manoel ela Silva Loyo. 
para fornecimento ele soe-
carros aos indig ntes ou 
qua lquer outro serviço da 
administração ; pelo. elo 
Amazonas com o mesmo, 
para a illuminação ptt-
blica de Uan:ios. 

« 4. 0 Idem, com rel açiio aos 
emprestimos externos con-
tt·acta dos pelas pres iclencias 
ele :;. Pau lo e Bahia com 
otttros individtws, e papeis 
concernentes ao projectado 
emprestimo e>terno de Per-
nambuco. » 

P ede informações ao l\Iinis-
te rio elo Im per io sobre a 
I icença r equerida pelo Dr . 
José Rodl'igues !la Cosia 
Daria, adjunto da facul -
dade de medicina da Bahia. 

ANDAMENTO 

Approvadq em 24 de Maio , 
Oliiclou-se em 25. Respondido em 

3 de Junho. 

10 Pede infot'mações ao Minis- A.ppr•vadq em iO de Junho. 
tet·io ela Justiça sobre a li- Oliiciou- se em H. 

H 

cença r equerida pelo bacha-
r el Dionysio ele Oliveir a 
Si !veria, juiz de direito da 
comarca de Bagé, na pro-
víncia do Rio Grande elo 
Sul . 

Pede informações ao Minis- Appr·ovado em 10 ele Junho. 
teria da Jus tiça sobre as li- OfTicio tH ' e em H . 
co nças req uel'idas pelos 
desembargador C a si m ir o 
ele Senn a Madureira . ba-
charel [-lp,nrique:João Dods-
worth, audi tor de mar i-
nha da Côrte, e bacharel 
Joaquim Teb:eira da Silva 
i\loraes, juiz ele di rei to da 
comarc;t de Anaclia,na pt·o-
vincia tias Alagôas . 

» 1.-1 de Junho.. 12 Appt·ov:'l. a eleição do H 0 dis- Impresso 'i'Õillente. 
tricto da província de Per-
nambuco reconhecenclo de -
putado o Sr. J oão Augusto 
dO Rego Barros. 

ODSI!RVAÇÕES 

Da commíssão de Pensões e 
Ordenados. 

\ 
Da ommissão de Pensões e 

Or enados . 

Da commtS!ão 
Ordenados. 

~ P en sões e 

Da com missão ele Cons titui ção 
e Legislação . 



Officios e propostas do governo, requerimentos, rep~esentações 
e indicações pendentes de parecer das respectivas commissões 

ç.-'1 



\ 



Officios, propostas, representacões, requerimentos 
das differentes commissões 

e· indicacões 
em 1889 

pendentes 

o 
;r, 
z 
< 

de parecer 

ASSU.IlPTO OBS!lRV.lÇÔES 

1889 Officio do Mini sterio d;; Justiça de 12 de Abril do. 1889, env iando o A.' coJnutissão de Constituição e 
r eque l'imento em que os com merciautes residentes 1111. capibal da Legislação em 15 de i\laio de 188\J. 
província de S. P11.ulo represe nttllll sub1·e 11. necess idade ele r eformar 
o pl'Ocess o acLual de fallencia. 

, OJ.llcio elo l\IiniStf' rlO do Imperio ele 2!'! cl r .Janei ro Lle 1889. enviando, por A' commissão ele Constilui\:ão e Legislação, em 
inconslttucional, o decreLo ela assemi.Jléa provincial ele Pemami.Juco, 17 ele i\laio de 1889, 
que a pprora a proroga~ão elo co nt r acto celebrado pela camara muni-
cipal do Hrcife com a firma Oliveira Castro & C.a, pat'a o forneci-
mento cb carnes verdes á pop~ lação daquella cidade. 

, Officio do Ministerio do Impr rio ele 23 ele Janeiro de 1889, env iando, por A" com missão de Constituição e Legislação em 
incons ti t ucionaes, os projectos ele le i da assembléa provincial elas 17 de Maio ele 1889. 

» 

)) 

» 

)) 

Alagôas, um declarando nullo o t ontracto celeu raelo com o pro· 
prietario elo D icwio das Ala.,c;ôas pat·;t a publicação do cxpecliente do 
governo e outt-o interpretando o a rt. 1° ela resolução n. 883 de 28 de 
Junho ele 1882 e 123 ela ele n . 930 de 10 de Julho ele 1889. 

Officio do Mini steri o da Fazenda ele 12 ele Fevereit·o ele 'l889, enviando 
o requerim ento em qac a socieclacle. União elos fa bricantes de bebidas 
alcoolicas e outros procluctos nacionafs representa contra o facto ele 
l ançarem as assembléas proTin ciaes impostos sobre generos de impor-
tação. 

A' commissão ele Constituição e Legislação, em 
17 de Ma io de 1889. 

Officio do Ministerio elo Irnperio ele 5 el e Abril clP. 1880, enviando, pot' A' commi,são ele Constituiçãoe Legislação, em 
inconstitucionaL o decreto da assembléa provincial do Rio Grande elo 18 de l\bio de 1889. 
Norte r egulando a receita e clespeza das camaraf! municipaes no exer-
cício ele 1889. 

Officio do Minü;terio elo Imper io de 8 de Abril de 1889, envia ndo, por 
inconstitucion::tl, :1. lei ele orçamento para algumas ca ma ras munici-
paes, votada pela ::tssembléa provinci::tl do Amazo nas para o exercício 
Je 1889 . 

Officio elo Ministel"io elo I mperio ele 26 ele Abril de 1889, enviando, por 
inconstitucional, o decre to el a assembl éa proYinc i:d elo Pará. auto-
ri sanclo a camara muni cipal ela capital a cons truir nm merc:tclo para 
a venda de carnes verdes, peixes e outros genet·os al imentícios. 

A' comm issão de ConsLiluição e Legislação, em 
18 de Maio ele 1889. 

A' commiss:Io de Constituição e Legislação. em 
18 de Maio de 1889. · 

• Oiftcio elo Ministe l'Ío elo Imperio ele 2G ele Abril de 1880, enviando, por A' commissão ele Constituição c Legislação, em 
inconstitucional, arrso!ução ela assem bl éa provincia l de Pernambuco 18 ele Maio de 1889. 
ele 30 de J ttlho de 1886, sobre o contracto com o tenente Franci sco ele 
P aula Mafra, pa ra o e~ta belec imento, n:1 capital, ele carros ele praça, 
andorinha> , etc . 

• Officio do Ministe ri o do Impet•io el e 7 el e Maio ele 1889, env ia ndo, por A' commissiio c! ~ Constituição e Legi~ laç:Io, em 
in constitucion aes , os projectos ela assemblea provincial do iVIa ran bão, 18 el e Ma io ele 1889. 
concernentes á fixa\'ão de forças e orçamento provincia l. 

» Officio elo Mi mslel'io el o Imperio de 18 de Maio ele 1889. en vi::tndo, por A' comm issão ele Con stituição e Legislação, em 
inconstitucionaes , as r esolnções da assembléa prov in cia l ele Pern:J.Jn - 18 de Maio ele 1889. 
buco, r eintegl'ando pt'ofessores ele insl r ucção, demit:idos po t· acto ela 
presiclencia tia mesma pt•ovinc ia. 

» Officio do Minis ter io elo Imperio, ele 10 de Ma io de 1889, enviando. por A' com missão el e ConsLitLüção e Legislação, em 
inconst itucion11.l, o decreto ela assembléa pt'ovin ciat do Rio Grande elo 18 el e Maio de 1889. 
Sul, pro nuncia ndo os jui zes ele dit·eito e municipal ela comarca e termo 
ele P asso F undo, bacbare is Antonio Alvares Vclloso ele Castt'o e Can-
diclo Lopes ele Oliveira. 

» O!Iicio do Minis!erio elo Imperio de 15 ele Maio ele 1889, envi ando os A' com missão de Cons LiLui çiio e Legislação, em 
papeis relativos ao conflicto ele jul'i sd icção entre o juiz ele d ireito da 18 de Ma io ele 1889. 
comarca de Cam eta, provín cia do Pat·á, e a relação elo cl istricto, a 
proposito de alistamento eleitora l. 

, O!Iicio elo i\Iinis~erio do Impe1· io de 31 ele Ma io de 1889, envia ndo, por A' com m issão de Constiiuição e Legislação, em 
inconstituc ional, a lei elo orçamento municipal para o exercício ele 1889, 4 ele Junho de 1889. 
votada pela assembléa provincial de P emambuco. 
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Requerimento do Sr. deputado Barão do Diamantino, solicitando uma 
licença para retirar-se para fóra da Côrte, por motivo de molestia. 

Requerimento do conselheiro Joaquim de Azevedo Monteiro, deõem-
bargador aposentado, pedindo que os vencimen tos de sua aposen-
tação sejam equiparados aos que pela legislação em vigor percebem 
os ministros nas mesmas condições aposentados no supremo tribunal 
de justiça . 

OBSER V AÇ6EB 

A' commtssão de Constituição 
em 7 de Junho de 1889. 

e Legislação, 

A' commissão de Consti tuição e Legislação, 
em 13 de Junho de 1889. 

,. Requerimento do Sr . deputado Pacifico Mascarenhas, sol icitando uma A' comm1ssão de Constituição e Legislação, 
licença para retirar- se para fóra do Imperio, por motivo de mo- em 14 de J u nho de 1889 . 
!estia . 

" Officio do Ministerio do lmperio de 14 de Junho de 1889, enviando A' comm1ssão de Constituição e Legislação, 
por inconstitucional, o proJecto dé lei da assembléa provincial de em 17 de Junho de 1889 . 
P ernambuco determinando qne os engenhos centraes de capacidade 
não' inferior ao typo menor, fundados sem garantia de juros ou au-
xi lio provincial, teriam d1reito a um emprestimo de 50 :000$ em apo-
lices . 

» Officio do Ministerio da G11erra de 24 de Novembro de 1888, enviando A' commissão de Fazenda, Pen• 
as in formações solicitadas por esta camara, ao r equerimento em sões e Ordenados, em 14 de Ma io 
que D. Herundina Maria F erreira Cavalcante pede a reversão, em de 1889 . 
seu favor, da pensão que percebia sua mãi . 

» Officio do Ministerio do Imper io de 20 de Novembro de 1888, enviando A' cornmissão de !l'azenda, Pensões e Orde· 
as cópias dos decretos que cuncederam pensões ao 2o saugento Fran- n ados, em 14 de Maio de 1889 . 

" 

" 

cisco Solao,o de Albuquerque Mello e Bento de Souza F ogaça . 1 

Officio do Ministerio do Imper io de 28 de Novembro de 1888, envfando 
aõ mformações soticitadas pot· esta camara ao requerimento em que 
D. Gedrudes da Pureza I .eal pede a relevação da prescripcão, em 
que incorreu, para receber a parte da pensão a que se julg!l- com 
uir eito . 

Officio do Ministerio do Imperio, de 1 de Março de 1889, enviando a 
cópia do d~cre to que concedeu uma pensão a D. Antonia 'I b,ereza 
Wanderley . 

A' comm issão de Fazenda, Pensões e Orde-
nados, em 14 de Maio qe 1889 . 

I 

' A' commissão de F azenda, Pens~es e Orde-
nados, ef 14 de Maio de 1889. 

\ 
Requerimento do bacharel Fra ncisco Manoel Paraizo Cava lcante, eles- A' cornmissã'o de Fazenda, Pensões e Orde-

embargador da relação de Goyaz, pedindo um anno de licença para nados em 14 de Maio de 1889. 
tra tar de sua saude . -

Officio do Ministerio do Imperio de 13 de Dezembro de 1888, env iando 
a cópia do decreto que concedeu u ma pensão ao capitão quartel -
mestre do commando superior da extin cta guarda nac ional da cidade 
ele Marogogipe, na província da Bahia, João Per eira Bastos Varella. 

Officio do Ministerio do Imperio de 18 de Janeiro de 1889, enviajldO a 
cópia do decreto que concedeu uma pensão a D. Presciliana de La-
mare Pereira Pinto . 

~ 
A' commissão de Fazenda, P ensões 

nados, em 15 de Maio de Ú389. 

A' commtssão de Fazenda, Pensões 
nados, em 15 de Maio de 1889 .• 

\ 

e Orde-

~ Orde-

" Officio do Ministerio elo Imperio de 22 de J aneiro de 1889, enviando a A' commissão de F azenda, Pensõe~ e Orde-
cópia do decreto que concede uma pensão ao engenheiro Firmo José nados, em 15 de Ma io de 188~ 
de Mello . \ - \ 

" Officio do Ministerio do Imperio de 5 de Fevereiro de 1889, enviando A' comm1ssão de Fazenda, P hsões e Orde-
as cóp1as dos decretos que concedem pensões a D. Maria Augusta nftdos, e11l 15 de Maio do 1889 . 
Ttburcio de Sou~a e D. Josephina Monteiro da Silva PedN. 

" Ollick> do Ministerio da Fazenda de 9 de Abril de 1889, envianclq com- A' commissão de Fazenda , Pensões e Orde-
pelentemente informada, a petiç.ão em que a carnar a municipal da nados, em 15 de Maio de 1889 . 

" 

" 

ctdade de Porto Imperia l, província ele Goyaz, pede a concessão de 
duas loter1as para auxilio da construcção da igreja matriz da dita 
cidade . 

Offi.cio elo Ministerio da Agricultura de 28 de F ever eiro de 1889, en- A' commissão de Fnzenda, Pensões e Orde-
VIando a peticão do eugenheiro chefo do prolongame nto da estrada nados, em 15 de Ma io de 1889. 
de ferro de Pernambuco. , 

Officio do Ministerio do Imperio de 16 de Abril de 1889, enviando a cópia 
do decreto em que declara que a pen são concedida ao solda4o do 
6° batalhão de infantaria Mariano Anto nio de Lima deve ~jnten
der-se conferida ao soldado do mesmo batalhão Mariano Afltonio 
ele Lima G-rosso. 

A' commissão de Fazenda , Pensões e Orde-
nados, em 15 de Maio de 1889 . 
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1889 Requerimento de D. Carolina Adelaide de Oliveira Magalhães, pe- A' commissão ele Fazenda, Pensões e Orde-
dindo pensão. nados, em 15 de Maio de 1889. 

» Requerimento de D . Amel ia Januaria de Andrade, pedindo uma pensão. A' commissão ele Fazenda, Pensões e Ordena-
dos, em 15 de Maio de 1889. 

)) O.fficio elo Ministerio da Guerra ele 30 ele Março ele 1889, enviando as A' commissão ele Fazenda, P ensões e Orde-
informações solicitadas por esta camara ao requerimento em que nados, em 15 de Maio ele 1889. 
D. Maria 1'rindaele de Aquino pede se lhe conceda o meio soldo ela 
patente de seu finado marido . 

» O.fficio do Minis·terio da Fazenda ele 26 de Dezembro ele 1888, enviando A' comm1ssão de Fazenda, Pensões e Orde-
as informações solicitadas por esta camara ao requerimento em que nados, em 17 de Maio de 1889. 
os o.fficiaes elo juizo dos feitos da Fazendn pedem melhoramento de 
seus vencimentos . 

» Officio do Minislerio da Fazenda de 12 de Fevereiro de 1889, env iando A' commissão de Fazenda, P ensões e Orde-
competentemente informado, o requerimento em que os officiaes elo nados, em 17 de Maio de 1889. 
juizo dos fe itos da Fazenda pedem melhoramento nos respectivos 
vencimentos. 

» Officio do Ministerio da Agricultura de 29 de Dezembro ele 1888, en- A' commissão ele Fazenda, Pensões e Orde-
viando as informações soliciladas por esta ramara ao requerimento nados, em 17 de Maio de 1889 . 
em que varios empregados da estrada de feno D. Pedro li pedem 
di ve rsas modificações no regulamento actualmente em vigor. 

» Requerimento de John Cameron Grant e outro, petlindo isenção de A' comm1ssão de Fazenda, Pensões e Orcle-
impostos geraes por espaço ele 30 anuas, sobre tllrfa e outros m1ueraes nados, em 17 de Maio ele 1889. 
que forem fabt·icaclos pelos suppl icanles . 

)) 

)) 

)) 

Ollicio do Ministerio da Fazenda de 10 de Maio ele 1889, enviando as 
informações solicitadas por esta camara ao requerimento em que 
Eduardo dos Guimarãe · Bonjean e Guilherme Jose da Cosüt Víanna 
pedem diversos favores para o estabelecimento e montagem de uma 
usina metallurgica na provincia ele Minas Geraes. 

O.fficio elo Ministerio do Imperio ele 14 de Maio de 1889, enviando cópia 
do decreto aposentando o bacharel Theophilo das Neves Leão no 
logar de secretario da inspectoria geral da iustrucção do município 
da Côrte. 

A' eommissão de Fazenda, Pausões e Orde-
nados, em i7 de Maio de 1889. 

A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
na<los, em 18 de .Maio de 1889. 

Requerimento de Antonio Ignacio ele Mesquita Neves, conferente ela A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
alfandega da Côrte, pedindo um anuo de licença para tratar de sua nados, em 21 de Maio ele 1889. 
saude. 

:o Requerimento do padre Casimira Ponce Martins, vigarioencommendaclo A' comm1ssão ele Fazenda, Pensões e Orcle-
cla freguezia de S . Luiz ele Caceres, pedindo aposentadoria. nados, em 21 de Maio ele 1889. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Requerimento de D . Maria Isabel Ca1dwell, pedindo reversão da parte A' commissão de Fazenda, Pensões e Orcle-
da pensão que tocava a sua mãi. nados, em 22 de Maio de 1889. 

Requer imento de João Correia de Mendonça, pedindo is nç_ão por 30 A' commissão ele Fazenda, Pensões e Orde-
anuos, ele todos os direitos de impos to~ geraes e provinc1aes para nados, em 2<1 de Maio de 1889. 
todos os productos manipulados nas fabricas que pretende fLmdar. 

Requerimento ele José Gomes Coimbra, juiz de direito de Obidos, na pro- A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
vincia do Pará, pedindo um a nno ele licença para tratar de sua saude. nados, em 24 ele Maio de 1889. 

Requerimento de José Brant de Carvalho e Francisco d ' Góes, pedindo A' com missão de Fazenda, de Agricultura, 
certos favores para abertura de d1versas ru:J.s na C1dade Nova . Comnwrcw e Obras Publicas em 27 de Maio 

· de 1889. ' 

Requerimento ele Joaquim Francisco do Nascimento, 2o escripturario 
ela thesouraria de Fazenda da Parabyba do Norte, pedindo aposenta-
doria, por achar- se impossibilitado de continuar a exercer o seu 
emprego . 

A' commissão de Fazenda, P ensões e Orde-
nados, em 27 de Maio de 1889. 

» Projecto vindo do senado, concedendo um anno ele licença ao haçharel A' comm1ssão de Fazenda, Pensões e Orde-
Ignacio Antonio Fernandes, JUiz de direi Lo da comarca de Acruiraz, na nados, em 28 de i\Iaio ele 1889. 
provincia do Ceará (n. 9 de 1889). 

» Requerimento de D. Etelvina de Lima e Silva, pedindo relevação da A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
prescripção em que incorreu pararo>ceber o n1eio soldo ele seu finado pai. nados, em 28 de ~laio ele 1889. 

" Requerimento da Sociedade Humanitaria de Senhoras, na província A' com missão de l~'azenda, P(lnsões e. Ot•de-
cla Bahia, pedindo um.a subvenção ·pecuniaria. nados, em 29 de Maio de 1889. 
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1889 Requerimento de Antonio Pinheiro de Aguiar peelinrlo uma remune- .\.' comm1ssão de Fazenda, Pen sões 
ração pelo seu iuvento, que lem a uti l idade ele gara nti!· co f'r ' S onde denados, em 31 de Maio ele 1889. 
s guardem objectos ele va lor. 

e Or· 

)) 

Cfficio elo i\linistPl'io ela Ft~Z ' n el•t de 25 de i\Ia io ele 1889. envi:J.ndo as 
informações solicitadas pm· esta camara ao r PquerinÍento em que 
os habitantes do mu ni cioio do 'ruuarão, pt'OYincia de :Santa Ca-
tharina , pedem (! "e seja f'acnltadn a todos os nav ios carregarem e 
descarrega rem no por to de ImLituba, daquelle municipio . 

A' comm•s~ão de Fazenda, Pens ões e Or-
denados, em 3 '1 de i'IIaio de 1i:i89. 

Officio do Min ister io da Fazenda de 9 de i\Ja io de t889, Pnvianclo o A ' comm1ssão de Fazendn . Pensões e Or-
requerimento em que o 2o escripturario ria 'l'h esourar ia de Fazenda denado<, em 31 ele l\laio ele 1889 . 
da prov íncia ele illi nas Gerae;; João Orozimuo 'l'eixüira pech um 
anno de licença para tra ta r ele sua saude . 

Officio elo Ministerio ela Ju stiça de 29 de Maio ele 1880, enviando o 
r eq ue rimento em que o secretario elo tl'ilmnal da relação ciP Goyaz 
Luiz Nunes ela Silva pede que lhe sejam conLaclos para sua apo-
sen tador ia os a nnos ele se rviço como collector das r endas geraes do 
município ela capiLal claquella província . 

A' comn11ssão de Fazend a, Pensões 
clenacloq, em 1o ele Junh o de 188~). 

e Or-

» Requerimento ela madre ;mperiora do convento da Soleclade, província A' com nussão ele Faze nda , P ensões e Or-
da Bahia , pedindo isenção do imposta ge r al de deci ma elas corporações clenaclos , em 1o ele Junho de 1880 . 
de mão morta p ara os predios que possue na captlal ela referida 
provinc1a , 

» OII'tcio do Mtn1ster10 do Imper10 de 31 ele Ma io ele 1889, enviando as A' com missão ele F azenda , P ensões e a r-
informações solicitadas por esLa camara ao r equerimento em que o denados , em 3 de Junho de 1880. 
adj unto á cadeira ele medicina legal e toxi coloJ ia ela fáculdade de 

)) 

)) 

, 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

medicina da Bahia, Dr. J osé Rodrigues da Costa Doria, pecfe um 
anno de licença . 

Requer imento de monsPnhor Vicent.C' Ferre ira da CosLa Pinheiro. ''iga. rio A' commu:são 
capitula r ela diocese ele S . P edro elo Rio Grande elo Sul, pedindo cl is- llenaclos , em 
pensa d~ a mortização legal par <t o seminario episcopal da capita l 
da r efer1cla provincia adquir ir o precl io q ••e lhe foi legado. 

ele F aze nda, Pensões e Or-
8 ele Junho ele 1880 . 

I 

Requerimento do engenheit·o civil J oãJ Emygcl io Ribeir o e o•tLro, pe- A' ·commissão de Fazenda, Pellsões 
clindo os 'a.cres constantes el a lei n. 3396 de 2-l do Nove mbt·o ele clenacl o, , e m 14 de Junho ele 1880 . 
1888? ar_: . 6° , e decreto n. 9859 de 8 de F~verei ro de 1888 , para a 
r ea!Jzaçao elo p lano ele dotar em as c id ades ele S . P uu lo, S<tjllos e 
Campinas de edificações par a as c lasses operarias e pobres . 

e OL·-

,, 
Requerimento . da comp:-mhia de fi ação e tecidos i'l!aranhense, estabc- .\' comm issão - ele Fazenà,.'t , P ensões e Or-

lecida na cidade ele S . Lui z do Ma ra nh ão, pedindo a isenção el e clenaclos, em 17 !e Junho ele 1889 . 
direHos. I 

Requet•imenlo ela Sociedade i\lontepio dos Artis tas Nazarenos qa pro- A' commissão ele Fazenda, Pen sões e Or-
vincia da Bahia, pedindo a i senç ~lo el o i mf)os to para as tt·es lot~ ria s cle nados, em 17 d · Junho cl' 1889 . 
que lhe foram concedidas por lei prov íncia . . 

Requerimento de Ang-e J,., Rolin de Souza Moreira, car cereiro ela cadêa da A' comn1iiss ão de, Orça:rnento e 
cidade da Gloria do Goytá, ped indo pagamento de seus vencimentos, Contas, em 15 de illa io de 1889 . 
que ~em deixado ele perceber por falta ele verba na l ei elo or ça mento. 

Representação ela camara municipal ele Sorocaba, provínc ia ele S. Paulo, 
contra o excesso elo imposto ele i nclustrias e profissões . 

Representação da assembléa provincia l de Ma tto Gr osso, pedindo verba 
para o estabelecimento, na zona comprehendicla entre Cuyabá e a 
villa de Sant'A~na do P a rana hyba , de colonias typo-agricola!} e nova 
linha tclegraplnca . 

Offlcio do Minister io do Imperio de 17 ele Ma io de 1889, enviando a 
cópia elo requcrimen Lo em que a ,an ta casa de misericordia ele S. Luiz 
do Maranh ão pede um a uxilio para a mantença dos estab lecimentos 
a sO L! cargo. 

A' con1missão de OrçamenLo, 
ele i\Iaio de 1889 . 

Con tas, em 15 

A' commissão de Orçamento, Contas, em 15 
de l\Iaio dé 1889 . 

A' comm 1ssão ele Orça mento, Contas, em 17 
de ~aio de 1889. 

» Representação ela camara municipal ele Caçapa va, pedindo garan tia ele .\. ' commissiLo ele Orçamento. Contas, em 17 
JUros pa ra a constru cção de uma estrada ele ferro, conforme fo i re- de Maio de 1889. · 
querido pelo engenheiro civil Luiz T eixeira Bittencourt Sobrinho . 

» H.eprr:sentaç.uo da asse~1bléa pr ovincia l do Ma ran hão, pedindo a decre· A' com missão ele Orçamento, Contas, em 17 
tacao ela mcleml'll zaç!10 elo~ ex-proprietarios de escravos. ele Maio de 1889. 
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1889 Representação da assembléa provincial do R io Grande do Sul , sobre a A' commissii.o de Orçamento o Contas, em 24 
efi'ectividade da indemnisaçii.o dev ida {ts pessoas e cidadãos, victimas de !\Iaio d"l 1889 . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

, 

)) 

)) 

, 

, 

, 

)) 

)) 
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dos damnos e prejuízos causados pela guerra• do Paraguay. 

Requee imento de Placido de Abreu, esc reve n te a r chivista rla secção das A' commissão ele Orçamento e Contas, em 25 
novas canalisações da inspectoria ge ral elas obras publicas, pedindo de l\Iaio de 1889. 
augmento dos vencimentos que actualmente perce be . 

R equerimento elo Inst i tu to Archeologico e Geogt•aph ico Pernambucano A' com missão de Orçamento e Con tas, em 31 
ped indo uma subvenção annual. de Maio de 1889 . 

Representação dos membros do com mercio e ha bita ntes da cidade de A' commissão de. Orçamen to o Contas, em 13 
Mossot·ó, província do R io Gt·ande do Nor te, sobre a secca que devasta de J unho de 1889 . 
esta província e com especia lidade aquella c idade . 

Rept'esentação da camara muni cipa l de 'l'ury-assú, província do i\lara- A' commissão de Ot·çamento e Contas, em 17 
nhão, pedindo a indemnisação dos ex-proprietarios de escr avos . de Junho ele 1889 . 

Representação ela camara m 11 nicipal da cidade de Vianna da província A' commissão de Orçamen to e Con tas, em 17 
elo Mar an hão, pedi ndo ínclemnisação ela ex -propriedade escrava . ele Junho ele 1889 . 

Representação ela cama ra municipal da c idade de Guimarães, pedindo A' com missão cl Orçamento e Contas, em 17 
a inclemnisação aos ex-prop t·ieLarios de escravos . ele Junho de 1889 . 

Representação ela camara municipal da cidade de Arary. pedindo in- A' commissão de Orçamento c Co ntas, em 17 
clemnisaçcio do valor escravo, extincto pela lei ele t3 ele ~iaio ele 1888 . ele JLtnho de 1889 . 

Representação d a ca mara mu nicipal el a cidade ele S . Vice nte Fel'l'cr, A' commissão ele 0l'çamento e Contas, em 17 
provincia elo Maranhão , pecl inLlo i ndtlmu isação ela e~ - pt·opr i edacl~ ele Jttnho ele 1889 . 
esct·a v a , ex tincta pela lei ele 13 ele Maio de 1888 . 

R epresentação da camara municipal da villa elo Rosario, peclind a A' commissão de Orçamento e Contas, em 17 
indemnisação a que ~êm dire ito os ex~propr·ie·tarios de escravos . de Junho Ll e 1889 . 

Repres ntação da camara municipal da Barra elo Corda pedindo, para A' com missão ele Orçamento e contas, em 17 
os ex-proprie tarios , ele escravos indemnisação . ele Junho de 1889 . 

R ept·esentação dos moradores da comarca de Vianna , pedindo indem- A' commissii.o de Orçamento e Contas , em 17 
nisação par a os ex- proprietarios de escr avos . de Junho de 1889 . 

Represen·tação dos lavradores , commet·ciantes e ex-propl'ietar ios de A' commissão ele Orçamento e Contas, em 17 
escr avos da comarca de Cocló, provincia elo Mar anhão, pedindo a de Junho ele 1889 . 
indemnisação do valor dos mesmos escravos . 

Representação dos moradores do município ele S. Vicante Ferrer, pedindo A' commissão de Orcamento e Contas , em 17 
uma indemnisação pela sua ex-propriedade escrava. de J unho de 1889 ." 

Re~resentação dos fazendeiros e proprie tarios residentes na fr egLtezia elo A' com missão ele Orçamento e Con·tas, em 17 
l assa-Vinte, província ele Minas Geraes, pedindo Lima indemn isação, ele J unho ele 1889 . 
que lhe é devida pela libertação de seus escr avos. 

Requerimento da Associação Pro·~ec tora ela Infan cia Desval ida da cidade A' comm issão ele Orçamento e Contas, em 17 
de Sanlos, pedindo u m aux il io pec11n ia rio para a sua ma nutenção . d3 Junho ele 1889. 

, Officio do Mi nisterio da Gtterra ele 29 de i\faio d~ '1889, en vianclo o reclU(l- A' cotntnili!são de lllarinha e 
rimen to em que o alfer es ele in fanta ria Thomaz \ Vright Ha ll ele Jesus Guerra, em 15 de Maio de 1889. 
l\feirelles pede lice nça J)ara se matricul a r na 0scol a miliLar da pro-
vincia do H.10 Gra nde o Sul . • 

, OJricio do Minis terio da Guerra ele 22 ele Maio ele 1889, envia ndo o r eque- A' commissão de Marinha c Guel'l·a , em 1o 
rime nto em que o tenente do 7o regimento de cavallaria 'l'ristão Baptista Junho de 1889. 
ela Nobrega pede dispensa elo excesso de idnd" para matricular-se na 

)) 

)) 

, 

escola militar da província elo Rio Grande do Sul. 

OIT'tcio elo Ministerio do Imperio ele 29 d e Abril de 1889, enviando a cópia A' coJnmissão de Adtninistraçüo 
da postura ela Illma . Camara Munic ipal ela Cõrte, sobi·e fab ricas de P a•ovincial e Municipal, em 18 de 
fnmo . i\Ia i o ele 1889 . 

Representação ela camara municipal ele S . Sebastião, província de A' cotnmissão de ~gt•icultura, 
S. P aulo, pedindo garantia ele j uros par a a estr ada de fú r o, que foi Commercio e Obras Publicas, 
r equerida pelo empreiteiro Luiz 'l'e ixei r <.t Bittencourt Sobri nho. em 15 ele Maio de 1889 . 

R eprcs3ntação da camara municipal ela cidade da P a rahyba, pedindo A' commissão elo Agr iculLura, Commercio e 
garantia ele ;juros para a estrada ele ferro e trLre 'I'abat iil "'a o as r aias Obras Publicas, em t5 de il-iaio ele 1889 . 
divisarias ela provínci a ele Minas Qer aes . 
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Reque~imento do engenheiro Luiz Teixeira Bittencour t Sobrinho, con- A' commtssão de Agricultura, Commercio e 
cessionario de uma estrada de ferro entre o porto de Tabatinga, Obras Publicas, em 15 de Maio de 1889. 
província de S . Paulo, e as raias divisor ias da província <4J Minas 
Geraes, pedindo garantia de juros. 

» Officio do Ministerio da AgricuHur a de 26 de Novembro de 1.888, en- A' commtssão de Agricultura , Commer cio e 
viando as informações solicitadas por esta Camara ao requerimento Obras Puhlicas , em 17 de Maio de 1889. 
em que Argusto Cambraia & C.a pedem a concessão de uma ârea 
de tert·eno â margem da estrada de ferro do Corcovado . 

, 01Iicio do i\Iinisterio da Agricultur a de '17 de Maio de 1889, enviando A' comm1ssão de Agricultura, Commercio e 
as informações solicitadas por esta Camara, ao requerimento de Obras Publicas, em 17 de Ma10 de i889. 
Carlos Gianelli e Goclofredo Silvei ra da Motta, pedindo privilegio e 
diversos favores para construcção, uso e gozo de uma estrada de 
ferro na província do Paraná . 

» Requerimento do engen heiro Alvaro Rodovalho Marcondes dos Reis, A' commtssão de Agricultura, Commercio e 
pedindo privilegio para construcção, uso e gozo de uma linha mixta Obras Publicas, em 21 de Maio de 1.889. 
entre Corumbá e Guajarâ- mirim. 

, 

» 

)) 

, 

Representação da camara municipal do Jambeiro, província de S. Paulo, A' commissão de Agricultura, Commercio e 
a favor da concessão de garantia de juros para a construcção da Obras Publicas, em 25 de Maio ele i 889 . 
estrada de ferro requerida pelo engenheiro Luiz 'l'eixeira Bitten-
cou rt Sobrinho. 

Representação da camnra municipal da vi lla de Bu~uira, província 
de ;S . 1 anl", a fav r ela peLiçiio do engenheiro Luiz l'eixeira f>itte n-
court Sobrinho, concesstonario de uma estrada de ferro que parta 
de Tabaunga ou de outro qualquer porto de suas immediações. 

A' comm issão de Agricultu ra, Commercio e 
Obras P ubl icas, em 27 de Maio de 1889. 

Representação da camara munictpal de Santo An tonio de Caraguata- A' commissão de 
tu ba, pt·ovmda de S. Paulo, a favor do requert mento do engenheiro Obr as Publicas, 
Luiz 'reixeira Bittencourt Sobrinho, concessionario de uma estrada 
de ferro que parta do porto de S. Sebast ião e termine nas rfj.ias da 
província aa Minas Geraes. I 

\ 

Agricultura'- Commercio e 
em 27_de Ma o de 1.889 . 

Representação da camara municipal .da villa de S. José do Parahy- A' commissão çle Agr icultura, Commercio e 
tinga, prov íncia de S . Paulo, a favor do requerim ento em qne o Obras Publicas em 27 de Maio de 1889 . 
engenhetro Luiz T eixeira Bittencourt Sobrinho pede garan~ia de 
juros para a construcção de uma estrada de fe rro que part~. do por to \ 
de S. Sebastião. , \ 

Ollicio do Ministerio da Agrillultura de 29 de Maio de 1889, enviando a A' commissão de AgriculturÇ\, Commercio e 
represenLação da camara municipal de villa Bella da PrincezlJ., soli- Obras Publicas, eni\31 de M'aio de 1.889 . 
citando garantia de juros para o capital destinado á constrncção da 
via J'errea de que é concessionario o engenheiro Luiz Teixeira Bi~ten -
court Sobrinho . 

, Representação da camara municipal da vill a de S. Luiz de Gnara- r\.' commissão de Agricultura, Commercio e 
tuba, província do Paraná, sobre as principaes e mais urgentes ne- Obras Publicas, em i4 de Junho de 1889 . 
cessidades que convém ser attendidas pelo governo g~ral para o 

» 

, 

completo desenvolvimento do seu município. ' 

Representação da camara municipal da villa Bella da Princeza so li- A' comm1ssão de Agricultura, Commercio e 
citando garantia de juros para a estrada de ferro de que é cJnces- Obras Publicas, em 15 de Junho de 1889 . 
sionario o engenheiro Luiz Teixeira Bittencourt Sobrinho. 

Representação dos commerciantes, industriaes, artistas e lavradores A' commissão de Agricultura, Commercio e 
da feira de Sant'Anna, da província da Bahia, sobre a constrttcção Obt•as Pnblicas, em 17 de Junho de 1889. 
de um ramal da estrada de ferro, que partindo desse lagar possa 
entroncar-se com a estação mais proxima da ferro-via Bahia ao 
S. Francisco. 

Requerimento de Maximiano Ferreira de So·tza, pedindo validação de A' commissão de Instrucção Pu• 
exames feitos no Seminario dtl Olinda, para matricular-s e na facul- blica, em i de Junho de i889. 
da de de direito do Recife . -
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1889 Indicação elo Sr. deputado Coelho Rodrigues, propondo medidas que A' commlssão de Policia, em 11 ele 
r egulem os casos de suspen são de sessões por motivo de luto ou r e- Junho de 1889 . 
gosij o publico, e sobre a i nserção, Ii.as actas, de vot os ele pezar, feli-
citação ou congra tulação . 

,, Officio do Ministerio do Imrr ri o de 21 de Novembro !le 1888, enviando A' commissão Especial incu mbida de 
por cópi a o telegramma rela tivo a o numero dos eleitores d~ comarca dar parecer so bre projec tos de reforma elei-
de Petr olina, provin cia de PernaHlbuco . tora!, em 13 de i\Jaio de 1889 . 

» Offici o do Min isterio do Imperio de 28 de Novembro de :!888, envia ndo, A' commi lis iio E, pecial incumbida ele dar pa-
por cópia, o telegramm:t rela tivo ao numero de eleitores cln comarcn recer sobre proJectos de r eforma eleitora l , 
de Nossa Senhora de Olivei ra , provín cia do Ri o G•·ant.le do Sul. em 13 tle Maio ele :! 889 . 

» Oificio do Ministerio elo Impel'io de 7 de Dezembro de :!888, envia ndo A' comm is~ão ESJ?Pcial incumbida de dar pa-
por cópi a o officio do p•·es id ente ela província ele Go ya z c o quad ro rrc~ r sobre proJec los de r eforma eleitor al, 
dos eleitores da mes ma provincia a listados até o anno de :!887 . em 13 el e Maio de 1889 . 

» Officio elo Ministerio elo Imper io de 8 ele J aneiro el e 1889, enviando A' commissão Especial in cumb ida ele dar pa-
por cópia o t eleg ramm a r ela tivo ao numero ele eleitores da comarca recer sobre proJectos de reforma eleitora l, 
de Our icury, na província de Pernambuco . em 13 ele Ma io ele :!889 . 

,, Officio do Mini sterio do Imperio de 6 de J anei•·o de 1889, envian do as A' commi ssão Espec ial incumb ida de da r pu-
infor mações á cerca elo nun,ero de Pleitores existentes " as comarcas r ecor sobre pt·ojectos de reforma eleitora l, 
da pt•ovincia de i\l atto Grosso, exceptuada a d~ Sant' Ann a de P ara- em 13 de Maio de 1889 . 
nahyba . 

» Officio do Ministeri o do Impel'io de :!0 de i\ I ri ! de :!889, envi a ndo as A' com missão Especia l incumbida de da r pa-
in fo rm ações ácerca do numero de e le i to re~ exi stentes na comarca r ecer sob1·e p•·ojectos de reform a eleitoral, 
de Sant'Anna do Para nahyba, provínci a ele l'rla tto Grosso, a té á revisão em :!3 de i\Ia io de :!889 . 
cl.e :!887. 

>> Officio do Mini&terio do Imper io de 26 de Abril ele :!889, envia ndo as A' com mid são E speci al incumbida de dar pa-
informações ácerca do num ero de eleitores ex isten tes na província r ecer eobre projectos de reforma eleitora l, 
de Minas Ger aes até á revisão de :!887. em 13 ele l\la io de 1889 . 

» Offi cio el o Mi nisterio do Imperio ele 14 de Maio ele 1889, enviando as A' commissão Especial incumbida de dar pu-
inform ações que pres taram os juizes el e cl il·eito das com ar. as da pro- recer Hobre projectos ele r eform a eleitor al , 
Yincia de S . P aulo sobre o numero de eleitores nella exi s tentes até em :!5 de 1\la io de 1889 . 
á revisão do a listamento de 1887. 

C. -~ 
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Informações requisitadas pela C amara e remettidas pelo Governo 
a requerimento dos Srs. Deputados 
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Informacões requisitadas pela Camara dos Srs. Deputados e remettidas 
pelo Governo 

ASSUMPTO ODSERVAÇÔ ES 

1889 Olftcio elo i\Iinis terio ela A:nicnltnr~, de 5 de Janeiro ele 1889, enviando A quem fez n r aquisiçào, o St•. deputado Ro-
as informações sobt·e a elevação elas tartt'.ts ela Companlua Macahe e cll'lg ~tes Peixoto, em 17 ele Maio ue 1889. 
Campos sem proivw anntwcio e sem a 111dispensavel approvaçào do 

» 

» 

r~ speclivo governo provincial. 

OJiicio elo Ministerio dv fmperio, de 2-1 de Maio ele 1889, enviando um A quem fez a requisição, o Sr. deputado Pedro 
exemplar elo Diado Ofticial ele 1 ele Fevereiro de 1889, contendo a Luiz, em 25 de Maio ele 1880. 
consulta do Conselho cl'~stado rehti v a ao a rrendamento da Praça elo 
Mercado da Canclela ria e ao pagamento reclamado ela Illrna. Camara 
Municipal por Pedt·o Leandro Lamber ti. 

Officio elo l\'Iinisterio do Impel'io, de 27 rle Maio ele 1889, informando 
que nada ha decidido relativament~ á eclit\caçào de qualquer hospital 
no asy lo ou morro ele Santo Antonio, nem existe plano ou estudos 
para tal construcção. 

A quem fez a requisição, o Sr. deputado Ro-
drigues Peixoto, em 2U de Maio ele 1889. 

» Officio do Ministerio do Imperio, de 28 de Maio ele 1889, commnnicando A quem fez a n quisiçiio, o Sr . depataclo Pa-
que a respeito dos etfeitos da secca nu província ele ilhnas Geraes, ctftco Mascarenhas. em 29 de Maw ele 1889. 
apenas recebeu a represe ntação, que por cópia remette, da presidencia 
da mesma prov111cia . 

» Officio do Ministerio do' Imperio, de 29 de Maio de 1889, enviando, por A quem fez a requisição, o Sr . deputado Cla-
cópia, o officio do inspectot· da Thesouraria de Fazenda do Amazo- rindo Chaves, em 1 ele Junho de 1880. 
nas, exped ido á presidencia daquelln província a respeito de despezas 
de commissões S<Lnitarias. 

» Olftcio do i\Iinis terlo do Imperio, de 29 de Maio de 1880, enviando as A quem fez a r aquis içã'>, o Sr. depttLado 
informações r .>lativas aos trabalho~ que e~tão se executando na All'onso Celso, em i de Junho de 1880. 
Capella Jmperial. 

)) 

» 

OlTicio do MinisLerio do Imperi o, de 27 de Maio ele 1889, enviando a A quem fez a requisição, o St·. 
cópta do olftc to em qne o Dt·. Francisco ele Paula Moreira Mourão All'onso Penna, em 7 de Jtmho de 
solici~ou a remessa de uma vitella vaccinada para a propagação 
graturt!t da vaccinu animal na cidade de S. João d'El-Rei e nas 
cidades e povoações circumvizinhas. 

dcp1ttado 
1880. 

Officio elo Ministeri"o da Agricultura. , de 14 de Junho de 1889, enviando A quem fez a requi sição, o Sr. deputado 
a demonstração da distribuição da verba " Terras Publicas, colo- Afl'onso Penna, em 14 de Junho de 1889. 
nisação nacional e estrungeira e immigração no corrente exercício». 

--~-· ·_· _________ :,.~ ... ._ _______ _ 
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Relação dos Projectos e Parecere~ apresentados na .sessão de 
1889, cujos documentos estão no Archivo da Camara dos 
Srs. Deputados 





Rel.acio dos Projeetos ~ Pa.re~eres cujos dMumentos se acham no Archivo 

PARECER 
N. 7. 

PROJECTOS 
Ns. 3, 6, 8. 

C.-9 





Projectos que DBndom do solu~ão da Gamara dos Srs. nonntados 
dosao 1826 até 17 do Jnnho do 1889, om uno foi dissolvida a 
roforida Gamara 



"I 

1\ 
1\ 

\ \ \ 



Projectos que pendem de solucão da Camara dos Srs. Deputados, apresentados 
desde 18 2 6 até 15 de Junho de 18 8 9, em que foi a C amara disso I vida 
por Decreto da mesma data 
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DATA ASSUlllPTO Al\T"J>AMENTO OUSE R V AÇÕES 

1826 9 de Junho . . . . .•. . . Dispõe qtte fica abolido o Impresso sómente. 
juizo de ausentes como si 

Do Sr. deputado Pereira de 
Vasconcellos. 

nunca tivesse existido. 

1827 2 de Julho ......••.. Dispõe que haja em todo o Impresso 
Imperio curso de estudos 

sómente. Do. Sr. deputado Feijó. 
(V1d. fJbser vações ao projecto 

n. 55 de 1847 .) 

1828 25 de Junho .. 

» 25 de Junho . . 

» 25 de Junho •. 

» 29 de Agosto . 

1829 4 de Julho .•. 

1830 17 de Maio ..• 

" 17 de Maio .... 

elementares em círculos 
para este fim destinados. 

38 Crêa escolas de agricul- Em 2 de Julho de 
tura nas províncias do em 1a discussão. 
Rio Grande do Sul, Minas 
Get·aes, Rio de Janeiro, 
Bahia, Pernambuco e Ma-
ranhão. 

1828 approvado Da commissão de Commercio, 
ll.gricultura, Industria e 
Artes . 

(Vid. projecto n. 166 de i83i.) 

4i Crêa uma caixa ecclesiastica Em 8 de Julho de 1828 e em 25 de Da commtssão de Negocias 
em cada província, desti- Maio de 1.832 approvado em ia dis- Ecc~esiasticos. 
nada a receber as taxas, cnssão. (Vid. projecto n. 35 de 1831, 
contt"ibuições ecclesiasti- olferecido pela mesma coro-
cas e legados pios desti- missão em 27 de Maio do 
nados ao culto, adminis- dito anuo.) 
trada pela repartição do 
thesouro publico . 

42 Dispõe que os bispos tenham Em 9 de Julho de 
junto a si na capital um em i a discussão. 
pt"esbiterio, composto do 
arcipt·este, arcediago, peni-
tenciaria, theologo, chan-
tt·e, e tres e:s:aminadores 
synodaes. 

1828 approvado Da commissão de Negocias 
Ecclesias ticos. 

(Vid. projecto n . 34 de 1831, 
oJferecido pela mesma com-
midsão em 27 de Maio do 
dito anno.) 

81 Dispõe que o autographo Em 2~ de Agosto. de _1829 á com- Do Sr . deputado Maia. 
da ConsLituição do Impe- mtssao de Conatltutçao . 
rio seja recolhido ao ar-
chivo da camara do Se-
nado. 

27 Autodsa o governo a ven- Impresso sómente. 
der a fabrica de ferro de 
S. João de Ypanema, na 
província de S . Paulo. 

Da commissão de Comn;tercio 
Agrictlltura, lndustria ~ 
Artes. 

17 Dispõe sobre a liberdade ci- Em 17 de Maio de 1830 remetti.do Do Sr. deputado Ribeiro de 
vil. á commissão de Justiça Criminal . Andrada . 

25 Dispõe sobre escolas de artes Em 29 de Maio de 1833 passon pan Do Sr . deputado Antonio Fer-
e de primeiras lettras . 2a discussão. reira F1·ança. 

" 26 de Junho.. 104 Dispõe que a faculdade de Impresso sómenre. 
constituir procurador por 

Do Sr . deputado Paulino de 
Albuquerque . 

sua propria lettra e de 
celebrar quaesquer con-

(Vid. projecto n. 86 de 1833.) 

tractos por escripto e as-
signado particular, seja 
geral a todos os cidadãos 
do Imperio. 



I 

o z z 
-< 

D ATA ASSUMPTO 

-70-

A. N DA.MEN'fO OBSERVAÇÕES 

1831 12 de Junho.. 203 Dispõe que o arcebispo me- Impresso só1nente. Do Sr. deputado Corrêa de 
Albuquerque. 

» 3deJunh o . .. 

» 21 de Junho . . 

» 3 de Junho ... 

» 23 de Junho .. 

» 3 de Setembro 

i832 26 de Maio ... 

» 26 de Maio ... 

)) 21 de Julho .. . 

" 3 de Agosto .. 

tropolitano do Brazil con-
voque um concilio na-
cional. 

42 Dispõe que o Imperador do Impresso són1ente. 
Brazil não possa possuir 
bens de rair. de nenhum a 
especie, 

Do Sr. deputado Vieira Souto. 
(Vid. proJecto apr esentado em 

9 de Julho de 1831 e o de 
n. 156 do mesmo anuo.) 

79 Dispõe que não se admitlam Teve 1• 
nem residam no Imperio de 1832. 

discussão e1n 8 de Maio Da comm1ssão de Neg<:>cios 
Ecclesiasticos ao proJecto 

25 de Maio do do St•. deptltado Castro e 
Silva em iô de Junho de 
183i. 

frades ou congregados es- Entrou em 2a em 
trangeiros em corporações. mesmo anuo. 

103 Dispõe que a reli gião seja In~presso sómente. 
negocio de consciencia, e 
não es tatuto de lei do 
Estado . 

166 Crêa em cada uma das pro- Impressd sólflente. 
vincias do Imperio uma 
sociedade intitulada - So-
ciedade Promotora da A1ri-
cultura , Commercio e n-
duslria. . 

252 Declara a verdadeira intel- Impresso SÓlflente. 
ligencia do art. 12 da 
Constituição do Imperio. 

45 Dispõe que os presidentes de En~ 29 de ·Abril de 1833 adiado . 
província , bem como os 
.JUizes de dirú to, sejam prú-
postos pelas camaras mu-
nicipaes em listas tríplices. 
e nomeados então pelo po~ 
der executivo. 

46 Dispõe soLre a habilitação I1npresso l!!órpente. 
de mulh res g ara o ex:er-
cicio da me icina e ci-
rur.; ia. 

122 Crêa em cada uma das capi- Impresso sórnente. 
ta~s das províncias do Im-
perio uma escola normal 
de ensino mutuo. 

130 Dispõe que o senador ou de- Impresso sólfWiente. 
putado, que sem licença de 
s•ta respectiva camara 
aceitar do poder executivo 
emprrgo ou commissão 
para fór.a do Imperio ou em 
dualquet• província, per-

erá o seu Jogar, 

.\ 
\ 

(Vid. projectos ns . 16 de 
1828, 163 de 1831, 190 de 
1833 e proposta do go-
verno apresentada. em 9 de 
Agosto de 1834.) 

Do Sr. deputado Antonio Fer-
reira França, e out ros. 

Do Sr . deputado Aureliano de 
Souza . 

(Vid . projecto n. 38 de 1828.) 
\ 

I 

' Do Sr. de.putado Maya . 
~ 

~ ' Do S~. deputado Paulo Albu-
quevque. \ 

(Vid. p{ojecto n . 284 de 1835.) 

Do Sr. deputado Ferreira 
França. 

\ 

Do Sr. depu ta do Baptista ele 
Oliveira. 

(Vid. observações ao projecto 
n. 55 de 1847 .) 

Da commissão dé Consti-
tuição. 

(Vid. observações ao projecto 
n. 22 de 1838.) 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

~ ==== --!======== ==========!=========! 

1832 20 de Outubro. 170 Dispõe sobre o provimento Impresso sómente. 
dos beneficios eccles ias-

1833 8 de Junho ..•. 

» 21:} de Agosto . . 

1834 10 de Maio •.. . 

" 22 de Julho ... 

» 23 de Agosto .• 

licos. 

86 Dispõe que a facul dade de Impresso sómente. 
constituir procurador por 
sua propria lettra e de cele-
brar cootractos por escri-
plos, é extensiva a todos 
os cidadãos brazil eiros. 

160 Autorisa os JUtzes de or- Impresso sómente. 
phãos a ernprestat· a juros 
os dinheirbs recolhidos á 
caixa dos orphãos . 

8 Determina o que deve en- Impress o sómente. 
tender- se pela palavra -
rebellião . 

73 Dispõe que o cidadão bra- Impresso sómen.te. 
zileiro que fi zer ao Brazil 
um donativo de 1:000$000 

131 

para cima para a amorti-
zação da divida publ ica, 
seja condecorado com o ti-
tulo de benemerito da pa-
tria. 

Dispõe que o Brazil e Esta- IIDpresso 
dos-Unidos norte-america -
nos sejam federados para 
mutuamente se defende-
r em contra pretenções ex-
ternas, e se auxiliarem no 
desenvolvimento da pro-
priedade interna de ambas 
as nações. 

sómente. 

» '16 de Maio. .. . '161 Declara que são nullos os Impresso sótnente. 
titulos , condecorações e 

1835 16 de i\la io • . .. 

ordens militares creados 
pelo ex-Imperador, po-
dendo qualquer usar sem 
que incorra nas penas do 
art. 103 do codi go crimi-
nal. 

13 Propõe que sejam convida- IIDpresso sótnente. 
dos os sabios nacionaes e 
estrangei ro3 para apresen -
tarem um projecto do co-
digo criminal e civil. 

» 29 de Maio. ... 24 Dispõe sobre a eleição elos Impresso sóntente. 
bispos . 

,. 4 de Julho.... 194 Proh ibe a entrada e profissão Impresso sótnente. 
religiosa nos con ven Los de 
frades e freiras. 

Projecto iniciado no Senado . 

Do St·. deputado Castro e 
Silva . 

(Vid. projeclo n. 10-! de f830.) 

Da commissão de Justiça Civil. 
(Vid . pro.iecto n. 177 de 1831 

e o que foi apresentado pelo 
Sr . deputado Vallasques em 
6 ele A gosto ele 1831.) 

Do Sr . ele puLado Henriques de 
Rezende . 

(Vid. obsenações ao projecto 
n. 14 de 1838.) 

Do Sr . deputado Alvarenga 
Rangel. -

Do· Sr. deputado 
França, e outros . 

Ferreira 

Da comnussão especial do 
exame da administração pas-
sada. 

(V id . p rojectos ns . 7 e 8 de 
1831.) 

Do Sr . deputado Figueira de 
Mello . 

(Vid . projec tos datados de 21 
de Agos to ele 1826 sobre iclen-
tico ass umpto.) 

Da com missão de Constituição 
e Negocies Eccl(>siasticos ao 
projecto rio Sr . deputado 
Bhering, aprese ntado em 1 
tle Agosto de 1834. 

(Vi d. projecto n. 71 de 1834.) 

Do St·. deputado Uenriques de 
Rezende. 
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ANllA)tENTO 

1835 30 de Junho.. . 200 Determina que o dia da aber- Impreseo sómente. 
tura da sessão or dinaria 
das duas cam aras legislati-
vas seja o dia 25 de Março, 
anniversario do juramento 
da constituição do Imperio, 
e o encerramento a 25 de 
Julho . 

» 24 de Junho. .. 28.! DispÕ ' que os presidentes de Impresso sõmente. 
província sejam nomeados 

1836 31 de Agosto . . 

pelo Imperador , sob pro-
posta de trcs cidadãos b_ra-
zileiros, feita pelos eletto-
r es . 

1.48 lmpõe multa ao impressor Impresso •ómente. 
que não apresentar em 
juizo um editor ou autor 
r csponsa vel. 

" 20 de Setembro 173 Ext ing te a jun ta da admini~- lmpreaso •õ-e.jte. 
tr ação diamantina do TI-

1837 11. de Maio .•.. 

juco. 

3 Dispõe que a eleição de ve- Impresso 
r êadores da Camara Muni-
cip al da Côrte se faça de 1 dous em dous annos . 

sómente. 

" 20 de Maio... . H Declara nullo o decreto de l!mpresso sc5tmente. 
18 de Março de 1837, que 

" 3 de Junho .. .. 

" i[de Julh o • .. . 

" 8 de Julho .... 

» 8 de Julho •.. . 

» i5 de Julho . .. 

a lterou a legislação con-
tida no codigo criminal , 
a rt. 7o, r espectivo aos de-
lictos de abuso de li her-
dade de commun icar os 
pensamentos . 

29 Dispõe sobre o modo de se- Impres•o sc;mente. 
rem aposentados os em-
pregados publicos,tque não 
têm aposentadoria mar-
cada por lei. 

66 Crêa na Côvte uma fMuldade Impresso sõmente. 
de sciencias naturaes . 

73 Prohibe aos deputados e se- Imprelilso 1!1'/ÍIDente. 
nadores aceitarem empre-
gos durante as sessões. 

75 Dispõe sobr~ a aposentadoria Impresso sómente. 
de empregados publicas. 

95 Di spõe que !JUl cada pat>ochia Impresso l!!Ómente. 
do município do Rio de Ja-
neiro se forme uma socie-
dade para amparo de me-
ninas des validas . 

I 
\ 

OBSERVAÇÕES 

Da com missão de Constituição 
ao projecto do Sr. deputado 
Barbosa Cordeiro, apresen-
tado em 20 de Junho de 1.835. 

Da com missão de Constitui ção 
ao projecto do Sr. deputado 
Cornelio França, apresen-
tado em 27 de Junho de '1835. 

(Vicl. projecto n . 45 de 1832.) 

Projecto iniciado no Senado. 

Do~. deputado Bhering. 

Proj ecto iniciado no Senado. 

Do Sr. deputado Vie ira Souto. 
(Vid . proJecto do Sr. deputado 

Lédo Veiga datado de 8 de 
Junho de 1826 á pag . H5 da 
collecção dos impressos do 
mesmo a nno e pag. 315 dos 
impressos de 1.827, pNJectos 
ns. 153 de 18:!3, 11.7 de 1.837, 
183 de 1.867, 224 de 1869, e o 
projecto apresenta do em 5 de 
}}.gosto de 1871. pelo Sr . depu-
t ado Heraclito Graça. ) 
•\ \ 

Do Sr.. deputa._do Vianna . 
(Vicl. wojectos \1S . 130 de 1.835, 

75 de 1837, 33 de 1851, e 184 
de i!HO .) 

Do Sr. deput~do Paulo Bar-
boza . 

(Vid. observàçõe ao projecto 
n . 55 de 1847.) 

Do Sr. deputado Ibiapina. 
(Vicl. ob~ervações ao projecto 

n. 22 de 1.838.) 

Da comm issão de P ensões e 
Ordenados . 

(Vid. observações ao projecto 
n • 29 de 1.837.) 

Do Sr. deputado Ferreira 
França. 
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ASSUMPTO A(\DA.MENTO 

96 Di spõe sobre a competencia Impresso sómente. 
das assembléas pL'ovinciaes 
na demissão e suspensão de 
em pregados da administra-
ção da justiça. 

» 22 de Julho . . 104 Extingue os dous cursos juri- Impresso sómente. 
dlcos, creando um unico. 

)) 22 de Julho . . 106 Crêa no Rio de Janeiro uma Impresso só mente. 
commissão dir~ ctora de 
obras publicas . 

, 22 de Julho . . 108 Crêa no R io de Janeiro um 
lyceo de humanidades. 

Impresso li!ÓUlente. 

)~ 22 de Julho . . iiO Prohibe o governo fazer obras Impresso só mente. 
gublicas, >.e m ter sol •citaclo 

a c,.mara dos Srs. Depu-
tados a quantia to·tal ne-
cessaria. 

)) 29 de Julho .. 1i9 Dispõe sobre estabelecimento Impresso !!IÓmente. 
ele penitenciarias agrícolas. 

» 12 de Agosto . 134 Propõe condições, sem as lmpres(;õo sómente. 

, 12 ele Agosto. 13'5 

q •taes não se possa ser 
cidadão brazileiro habili -
tado . 

Dispõe que as escolas de me- Impresso sóme1;1te. 
clicina e rle direito te nham 
dous cu rsns: 'lo cur•o, scien-
cia dos factos ; 2° curso. 
sci~ n cia das relações do~ 
fac tos. 

» 20 ele Setembro 184 Dispõe snbre os processos jn- Impre!;\so só mente. 
dJcia t·ios r 'm tticln~ pelo ::iu-
premo 'friln nal de Justiça 
á~ Relações para serem re-
vistos. 

» 23 de Se tembro 189 Dispõe sobre sesmarias. IllDpresso sómente. 

OBSER \ ' AÇÕF:S 

Do Sr. deputado Fi gueira de 
i\lello. 

Do Sr . deputado Climaco . 
(Vld . obse l'vações ao projecto 
~ · 55 de 1847.) 

Do Sr . deputado Paulo Bar-
boza . · 

Do Sr. deputado P a ulo Bar-
boza . 

(Vid. Observações ao projecto 
n. 55 de :!847.) 

Do Sr. deputado Vieira Souto. 

· Do Sr. deputado Ferreira 
França. 

Do Sr. deputado Ferreira 
Ft·a nça. 

Do Sr. deputado 
França . 

Ferreira 

Do SL'. deputado Souza Martins. 
(V ltl . ob~ervações ao projecto 

n . 52 de 1848. ) 

na comm issão de minas e bos-
q ues á pr•1posta elo govel'no 
apresentada em 24 ele Se-
tem bl'o de 1835. 

(Vicl. observações ao projecto 
n. 62 de 1840 .) 

» 27 ele Setembro 195 Autorisa o govern o a indem- Ein õ de Outubro de 1837 adiado. Da 3a com missão de Fazenda. 
nizar ao marechal de campo 
João Chrys )Stomo Call ado 
da importancia do gado que 
de uma sua estancia foi 
tirado e sequestrado no 
~Estado Cisplatino por oc-
cas ião da guerra com o 
Imperio. 

c. -10 
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ASSU~ll"l'O ANOA~IEN'l'O 

Dispõe que haja na Camara En1 15 de Jttlho ele 1837 r emett ido 
elos Deputados um rept·e- :\ com missão tle Constituição . 
sentante para cada nação 
es trangeira com as attri-
buiçõe dos membros na-
cionaes . 

OJJSE R Y AÇÕES 

Do St·. depulaclo 
França. 

F erre ira 

» 9 de Maio .... 3 Reforma ele itoral. En-. 11 de Ma io de 1839 remett ido (, D St·. deputado Jeronymo 
com missão especial que deu parecer Coelho . 

)) 21 ele i\laio ... 14 

com projecto sob n. 93 de 1839 . (Vid. obserntções nesta Slj-
nopsc ao projecto n . 93 de 
'i 39 .) 

Dispõe sobre cri mes de con - Te,7e discussão em 2 de Agosto ele Da com missão de justiça cr i-
spiração, sedição e rehel- 1 38 conjunctamente com o projecto min ai i• propost<t do Podo r 
lião . n. 128 cie 18:36. Executivo, emenda ndo o pro-

.iecto n. '128 de i836. 
(Vid . pl'ojectos ns . 16G e 168 

de 1831, 139 de 1832, 8! e 85 
de 1833, projec to do Senado, 
apresentado em 4 de 'e tem-
bro de 1834, 8 e 21 de 1834, 
2 de 1835, 90, 119 e 128 de 
1836, 65 de 1837, 133 de 1838, 
9, 85, 103, 103 A de 1839, 
projecto apresentado p : la 
com missão de just iça cr imi-
na l em 12 de Junho de 1840, 
89 de 1847. e ac tas das ses-
sões da Cámara do > Depu-
tados de tO e 22 de i\laio. 14 e 
23 de Ago>to de 1839. obre 
Sttspensão de ~ara\! tias, vid. 
pro,1 ectos ns. u2, 9~ e 263 de 
1835, 22 e 131 de 1837, 21 de 
18±3.) 

» 9 de Junho. . . 22 Inhibe os deputados á assem- llnpt•esso són'lentc. 
bléa geral ::we itar sem li-

Do Sr . deputado Montezuma. 
(Vicl. projectos apresentados 

em 4 de Julho de 1835 
pelo Sr . deputado F erreira 
FranÇa. ns. 8 de 183 ~ , i30 de 
1832, 3 de 1837, 16 de ·1848, 
140 de 1857, 45 çle 1858, 100 
ele 186 L, 13 e 71 de 186-1, os 
que foram apresentados em 
aessâo de 29 de Agosto de 
1871 , 523 ele 1873 e 105 cl • 
1875 .) 

cença da camat·a graças ou 
empregos publicas durante 
a legislatura, salvos os ele 
eleição popuhtr . 

" i2 de Junho . . 31 gxtingue os dous cu rsos juri- IInpre!ilsoo so(i,ncntc. 
dicos creados nn, cidade de 

Do Sr. deputado Francisco 
Vianna. 

Olincla e S. Paulo, c crea 
u m uni co na cidade do Ri o 
el e Janeiro. 

» 16 de Junho . . 37 Dispõe sobr e colonisação . 

(Vid . nesta Synopsc ouset•vn-
ções a o proj ecto n. 55 de 
1847, projecto n. 104 de 1837.) 

In-.presso só~nente. Do Sr. deputado Aureliano. 
Acha-se comprehendido no pro,iecto (Vi~. nes ta S'!J.nopse obserYa-

apresentado pelacommi'lsão de Com- çoes ao pru:~ecto n . 62 de 
mercio, Industl'ia e Artes em 25 de 18.!0.) 
Agosto de 1838, sob n. H 9. 

» 26 de Junho .. 46 Revoga a lei provin cial do I1npresso s c:.m ente . 
Espíri to Santo n. 6 ele 15 de 
Novembro de 1836, que or-
dena a demolição de uma 
parte de um pr~rl io nacio-
nal. 

Da commissão de Ass ~ m bléas 
Proviuciaes . 
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ASSU~lP1'0 AND.ULENTO 

73 Revoga o :wt. 1o da lei da l mpt•essD s ón1.e nte . 
asst\m bléa p rovincia l de 
Santa CaLhar ina de 8 de 
Maio de 1835, que dispõe 
ficar p~t" tencendo a j uris-
dicção ecclesiasLica do ter-
mo ela vi lla de Lages ao 
m·ciprestado da r eferida 
prov íncia. 

88 Declat•a que nen hum depu- l ntpresso s óme ute . 
taelo ou senador que tiver 
ass ist ido á sessão ordina-
t•ia possa sabit· para a sua 
província no tempo das 
pt·orogações, sem que pri-
meiro te nha obtido licença 
de sua respectiva camara, 
a cpw l não será concedida 
sem j ustificar o mot ivo. 

01 Dispõe sobre organisac;ão do En1. 14 de Setembro de 1838 appro-
qnadro e promoções dos vado em P discussão . 
officiaes da a r mada . 

• 

OBSERVAÇÕES 

Das commissões de Consti -
tuição, Assembléas Prov in-
ciaes e Negocias Ecclesias-
ticos. 

Do Sr. deputado Peixoto de 
Alencar. 

Da commissão de Marinhrn e 
Guerra {1. propoata do Mi-
nisterio da Marinha , apN>-
sentacla em 2 de Agosto de 
1838 . 

» 21 de Agosto . 107 Dispõe sobre as minas ele llupresso sótnente. Da comz;1issão de Assembléas 
Pt·ovinciaes <Í. propos ta da 
ass~m bléa leg-isla tiva da 
pt·oviucía de 'anta Caiba-
rina. datada de 10 de Maio 
de 1835. 

carvão de pedra que exis -
tirem no logat· do Tulw.-
rãn, província üo Santa 
Calhar i na. 

(Vid. projecLo n. 167 ele 1838.) 

, 25 de Agosto. U() Di põe sobre colonisaçil.O . Em 7 de Maio de 18!0 a pprovado Da commissão de Commer cio, 

• 15 ele SeiemiJro 

)) 18 de SetemiJl'O 

• 22 tle Setembt'O 

" 26 de Setembro 

156 Dispõe sobre a dem<u·cação 
e rlivisão da provincin do 
Espírito Sanl.o. 

L 57 Anlot•isa o go verno a con-
traclar com a companhia , 
Sue organisar Sebastiiio 

ose 'Diniz, a abertura de 
umn es Lrada due commu-
n ictue a cidac e de Ma -
rianua, na província de 
:\linaa, com a de . lllva-
dor de 9ampos, na elo Ri o 
de J ane1ro . 

i (\:3 Gat·nnte tts vi uv:1.s , filhas r, 
irm ãs solte iras dos milita-
r es o montep io mili tar . 

em ·Ia discussão . Industri a e Artes. 
Teve 2" discussão em 21 e 22 de l\Iaio (Vid. observações ao pt·ojecto 

em c1ue foi remettido n, uma com- n- 62 de 1840. ) 
missão especial, que deu parecer em 
16 de Junho elo mesmo anuo sob 
11 . 62. 

l n1p r esso S ÓUlt:lllLe • 

l nl.pt•(>!"!õ<n s.ótne n t (>. 

Itnpi'<'SSO s •>•nen te . 

Do ~ 1· . de p1!Laclo .i\larcellino. 
(Vid. observações ao projecto 

n . ()6 de 18-!7.) 

Da commis ão clt> Commerci o . 

Do, 1·. deputado Cl eme lllt~ P e-
reira . 

176 DispÕe sobre a divisão dos E n1. 11 de Maio de 
di. tri clo~ ele paz, e ma t•ca a 2" discussZio . 
as ,tl.trilmiçues elos jtlizea. 

1840 pn'lson [nu·a Do S r. d eputado Clem.enle P e-
reira . 

(Vid. observações a.o proj ec~o 
n. 52 de 18!8 .) 

~---··-- ____ .. 
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ASSUMl'TO A.NDAME:-!TO OBSERVAÇÕES 

3 Estabelece os limites entre Em. 7 de Maio de 1840 teve discussão Da com missão de Estatística. 
as provincias de Goyaz e e ficou adiado, para se pedir in- (Vid. observações ao projecto 
Maranhão. formações ao ~overno. o. 96 de 1847 . ) 

Officiou-se em 11 de Maio. O Governo 
respondeu em 19 de Maio de 1840, e 
em 9 de Ago~to de 18H, rem~ ttendo 
varios documentos. Em 25 de Ja-
neirt• de 1845, o Sr. deputado San-
tos e Almeida offereceu outros do-
cumentos. 

Em 5 de Abril de 1845 a commissão 
de estatistica deu um parecer sob 
n. 69 do mesmo anno. 

57 Dispõe sobre o tempo que Impresso sórn.ente. 
devem servir os recrutas e 

Do Sr. deputado Andréa . 
(Vid. observações ao p1·ojecto 

n. 24 de 1845.) os voluntarios . 

58 Dispõe sobre a eleição dos ImpretSso sómente. 
pt·esidentes e vice- presi-
dentes das camaras muni-
cipaes, obrigações dos sup-
plenles dos fiscaes, etc . 

77 Autorisa o Governo a man- IID.presso 
dar proceder a uma nova 
designação de limites, e 
demarcação de terrenos da 
fabrica de ferro de S . João 
de Ypanema . 

• I 

iiÕlnente. 

Do Sr. d~putado Ribeiro 
Duarte. 

Do Sr. deputado Ribeiro de 
Andrada. 

91 A.utorisa o governo a satis- Em 22 de .\.gos to de i855 approvado Da 3"' comm issão ele Fazenda. 
fazer :t José Marlins Vieit·a em i a discussãp. 
a quantia de 1:900$000, Em i9 de Maio de i858 approvado 
em que fôra a Fazenda Na- em 2a discussão e remettido á com-
cional conclemnada pelo missão de Fazenda e Justiça Civil. 
apt"isionamento feito ao 
bt·igue O>·icnte, por Lord 
Cocbrane, na província do 
Maranhão. 

93 Reforma eleitoral. Em. 30 qe Agos1o de 1839 teve ia cl is- Da con;Imissão especial. no-
cussão e passou para a 2.a meada em 14 de Ma10 de 

Em 23 ele Abri\ de 1840 entrou em 1839, composta d.os Srs. de-
2a discussão e ficou adtado. putados Antomo Carlos, 

Silva Pontes e Alves Ma-
chado. 

(Vid. proJectos ns . 154, e 243 
de i831, 112 ele 1832, i51 de 
1834, do Sr. deputado Fer-
reira França em 6 de Ju-
nho de 1835, 3 de 1838, 93 
Lle 'l839, 3 de 1840, do Sr. 
deputado Carneiro da Cunha 
em 13 de Novembro de 1841, 
57 e 134 de i843, Hl e 72 de 
18t5, 55 e 87 de 1846. 26, 59 
e 106 de i847. 4 de 1848, H9 
de 1850, 19 de 1853, do Sr . 
deputado Luiz Carlos em 15 
d Maio ele 1857 . .23 de i858, 
collecção de projectos i m-
pressos sobre reforma elei-
toral, apresen·Lados no de-
cennio de 1860 a i870, or"'a-
nisada na secretaria da ~a
mara dos Deputados e im-
pressa em 1871, e o do Sr. 
deputado A,lencar Araripe 
em 15 de Junho de 1871, e 
observações ao projecto n. 43 
de 1875. 
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ASSUMP'l'O 

07 Dispõe sobt·e o córte ele páo Jinpresso sómente. 
Bt·azil nas pt·ovíncin.s do 
norte. 

99 Ordenança militar. Em 14 de Agosto ele 1839 foi remet-
tido á corümissão ele i\la rinha e 
Guerra1 que em 19 ele Setembro re -
quereu a nomeação ele ma'is dous 
membros, os quaes foram nomea-
dos a 21 ele Setembro elo mesmo 
anno. 

0BSJiRVAÇÕES 

Do Sr . deputado Carneit·o da 
Cunha . 

Da comrnissão de Marinha e 
Guerra ao projecto sobre a 
ord~nança militar remei-
tido á ca mara pelo Minis-
terio ela Guerra , em officio 
lido em se~são de 14 de 
Agosto de 1839. · 

(Vid. projecto apresen tado pelo 
Sr. deputado Cunha Mattos 
em 8 de Agosto de 1827, o 

. projecto do Sr. deputado 
Hollanrla Ca"alcanti datado 
de 16 de Junho de 1827, n. 55 
ele 1828, o que foi a pt·e-
sentado pelo Sr . deputado 
Cunha Mattos e out ros. da-
tado de 30 de Julho de 1828, 
n. 30 ele 1829, os que foram 
apresentados em 23 c[e Maio 
de 1829 pelo Sr . deputado 
Ferreira França. 57 de 1831, 
158, 166 de 1833, o que foi 
apresentado pelo Sr. depu-
tado Hollanda Cavalcanti 
de 23 de Maio de 1834, 16 
e 52 de 1834, os que foram 
apresentados pelos Srs. de-
putados Francisco do Rego 
e Vianna em 30 de Maio 
ele 1835, o que foi apresen-
tado pelo Sr. deputado Hen-
l'iques de Rezende em 2 de 
Junho de 1835, 82 ele 1837, 
7 e 80 de 1838, 57 e 99 de 
1839, 56 de 1843, 24 e 119 
d<f 1845, 17 e 21 de 1846, 1n0 
de 1850, 6 de 1854, 106 de 
1858, 156 de 1861, 78 de 
1866, 14 de 1868, 62, 62 A, 
62 B e6.2 C de 1870,.) 

( Vid. legislação a respeito 
do recrutamento á pag. 152 
elas actas impressas das 
se sões da Camara dos 
Srs . Depu lados em 30 de 
Maio de 1834.) 

, 28 de Agosto . 108 Dispõe sobre a ct·eação de Impres•o sóDlente. 
cursos para estudos ele-

Pt·ojeclo iniciado no Senado. 
( Vid. nesta Synopse obser-

vações ao projecto n . 55 
de 1847.) 

1840 23 de Abril .. 

» 21 de Maio .•.. 

» 23 de i\Ja io .... 

mentares. 

3 Dispõe sobre eleições. Em 23 de Abril d6 1840 remeLlido a Dol 'r . deputado Belleza. 
uma commissão especial. ( Vid . observações nesta Sy-

H Autorisa o presidénle da pro- IIDpresso IIÓJDente. 
vincia do Ceará a conceder 
terrenos devolutos á so-
ciedade de colonisação e 
agricultura. 

17 Dá providencias acerca. das ltnpreliii!IO liÓDle~~e. 
causas civ is em que o tri-

, bunal ele justiça conceder 
revista. 

nopsc ao projecto n. 93 ele 
1839 .) 

Projecto iniciado no Senado. 

Do Sr. deputado Moura 1\Ia-
galhães . 
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.\.S.S lD IP1'0 AND AM EN"I'O OBSERVAÇÕE S 

25 Ise n ta de pagar direitos so- llnpres~;~o sóiilent.e. 
bre o out·o todas as socie-

Do Sr. deputado Navarro . 

dades de mineração qu.e 
se organi sar em na pro-
vincia de Ma tto Grosso . 

45 Exonera a J oão Duar te llnpresso sóJ11en1:e. 
Coelho do pagamento de 
2 :188:"631, que deve á Fa-
zenda Nacional, ele 8Uppri-
mentos r eceb.idos em vir-
t ude da provisão do t he-
sour-:> de 24 ele J aneiro ele 
1820 para o estabeleci-
mento da s ua fabri ca de 
fiação, tecelagem e malha, 
na capita l de Goyaz. 

Da 3a commissão de Orça-
mento. 

62 Dispõe sobre coloni saçiio . Teve i a di scu ssão sob n. 119 de Da commissão Especial no-
1838 em 7 de Maio. meada a 23 de Maio de 1840 

'l' eve 2" discussão em 21 e 22 de Maio, para dar parecer sobre os 
se ndo r ern ettido â commissão Es- proj~ctos n. H9 ele 1838, do 
pecial, que cleLl parecer sob n. 62 ~r. deputado Souza Franc?, 
de 1840. o qu al teve discussão em aprese ntado em 22 ele Maw 
20 e 21 ·de Agos to, em que se of!e- ele 1840. . _ 
r eceram emendas e ficou adiado. ( V1cl . plano de colon1 saçao, 

por Hipolyto Jos~ P ereira 
da Costa l•'urLaclo de Men-
donça, apresentado em ses-
são de 2 de Junho de 1823 , 
e parecer ela commissão ele 

I coloni sação, em 18 de Ju-
1 nho do mesmo anuo e p·~ o

jecto n. iH de 18_30, o que 
foi aprese ntado pelo Sr. de-
putado Ma nso em 29 de 
Agosto ele 1835, 57 de 1835, 
154 e 158 ele 1836, 189 de 
1837, 5, 37, 95 e H9 ele 1838, 
o que foi apl'esen ta do pelo 
Sl'. depataclo Amaral em 16 
de Ju11ho de 1838, 32 ele 1851, 
tl8 ele 1857, 5 de 1866·, 115 de 
1867 e 159 ele 1869.) 

67 MM1da entl' cgar á Camara Itnpresso sqntent.e. 
Municipal de Aquiraz, da 
província elo Ceará , para 
fazer con struir um cemi-
·terio, a igre.Ja elos extinc tos 
j es uítas , collocacla na villa 
elo mesmo nome . 

..Qa commissão de Assernbléas 
P·rovinciaes. 

Tl Decla ra serem propri os na- (U!J>I'e>.!'ISO l'l<}tnenl;e. 
ci onaes os bens e alfaias 

104 

135 

f( Ue per tenceram aos car-
me1 i tas descal ços ela Bahia. 

Dispõe que todo milit a r que, Eu-. 7 de Maip tle 1841 teve dis-
co mmettenclo qualquer dos cussão, e foi adiada para ser no· 
crimes especificados nos vamente r emettido ás commissões 
a rts . 107, HO e 111 do co- ele Jus tiça Criminal, e Marinha e 
digo cl'imin a l , violar o guena. 
a l't. 15 ele guerra do regu-
lamento ele 18 de Fevere iro 
de 17G3 , não commetle cri-
me put·ament e militar . 

Antorisa u Governo n ma n- ltnpresso s(;mente. 
da r paga r a José 'l'e ixeira 
Lle Mello a quan t ia ele 
873"'000,que deve á Fazenda 
Nacionn-J, ' p roven iente Lle 
ge tlel"OS fornecidos ü.s t ro-
pas imperiaes, duran te a 
gne r ra contra o Estado 
Orienta l. 

\\ ' ,, ,, 

Da 3a coinm issito de Fazenda . 

Das commtsaões de .htstiça 
Criminal e Marinha e 
Guerra. 

Da 3• commissiio de F azenda . 
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ASSU~IP'l'O 

1 Au to ri za o governo a con -
t inuat· o pagamento da 
esmola conced ida ao con-
vento dos relizíosos de 
Santo Antonio elo Recife 
de Pern ambuco, pela carta 
r égia de 20 de Outubro ele 
181(). 

Dispõe que no acto da or-
denação dos bispos do Im-
perio do Brazil supprima-
se o jura mento de preito e 
homenagem que nelle se faz 
a o Papa . 

A~DA~lENTO OBSERVAÇÕES 

Te,•e d iscussão em 7 de Junh o de Da 1" co mmissão de Fazenda. 
184', e fü i rernet tido á com missão (Vid . projecto n. 49 de 1 48 .) 
de F azenda , que a presentou um novo 
projecto sob n, 42 de 18!8 . 

Em 16 do Maio de 1840 remel tido {t Do r. depu tado llenriques de 
commi ssão de Negocios Ecclesias- Rezende . 
ticos . 

» 22 de Maio ••• . .•. . .. Dispõe sobre colonisação . Em 22 de i\Ia io de 18-!0 remett ido Do Sr. deputado Sonzn l~ranco . 
j unta me. nte com o projec to n . 119 (Vid . projecto n. 62 de 18-!0 .) 
de 1838 a uma commi ssão especia l, 
que den parecer em 16 de Junho, 
sob n. 62 de 1840. 

23 de Maio .......... Dispõe sobre o crime de Eni 23 de i\Iaio de 1840 remetlido á 
com missão de Justiça Crinün a l. 

Do Sr. deputado Car neiro dn 
Cunha . fur to . 

(Vid . observações ao p t•ojec to 
n . 8-l de 18.J.7.) 

» 6 de Junho .......... Dispõe sohre a nomeação çle Etn 6 de Junho de 1840 remettido <), Do Sl'. deputado Silva P ontes. 
juiz de direito e clesemha r- commissão de Ju.~ li ça Civil. Vid . obser vações ao pt'OJec to 

» 2-1 de Julho. 

'L841 15 de Maio .... 

» 20 de Julho .. . 

gad or. n. 3!de 1845 .) · 

Crêa um conselho de e'tado 
e dispõe c1ue os conselhei-
ros se jam responsaveis corn o 
os minis tros . 

Em 24 de Julho de 18-!0 r emeLl iclo (, Do Sr. Lle(mtado ilfa rinho. 
commissão ele Cllns ti lui çiio. 

6 Declara qne o impedimento Impt•esso s óauentc. 
de cfue tra ta o ar t . 23 da 
l e i c as camaras municipaes 
comprehende tam bem o 
con cunhadio. 

42 Declara quaes são os bens lmpre~;~~õ~o só•nentc. 
pt·ovinctaes sobre os quaes 
podem legislar as as~em-
bléas provinciaes , na con-
formidade elo a r t . 1.1 § tJo 
do Acto Acldicional, 

Do S t·. deputado AntnnPs Cor-
rêa . 

Da commissão Especia l , com-
pos ta dos Srs . depu tados 
Costa Carvalho, V f\.1. Vieira 
e Pedro de Al éan tara, n o-
meada a 27 de A gos to de 
1838, em virtude de um pa-
rece t· da commissão ele As-
sen. bléas Provi nciaes, apre-
sentado e approvado em 
sessão de 9 de Agosto do 
mesmo a nno, mo Li\•ado pelas 
representações el as provín-
c ias ele Goyaz, Santa Catha -
rin a , i\Ia lto Grosso r. S. Paulo 
pedindo a lgun s terrenos e' 
fazendas de gado para patri-
monio provincia l. 

l~m i9 de J a neiro de 1843, por 
indicação do r. depn tado 
Vaz Vi eü·a em 17 do mesmo 
mez e anno. foi nomeada 
outra commís ão especial , 
co mposta dos rs . deputados 
Vascon cellos. Mendes dos 
Sa n tos e Ribeiro , a qua l 
apresentou um pa recer, que 
foi approvado em sessiio ele 
11 de F evereiro de 18<J3, pe-
d indo i n form ações ao t;o-
vern o. 

Oíllciou-se em :1 4, e o governo 
respondeu em 19 de Abril, 
23 de Ma io, 10 de Junho, 
:to e 25 de Setembro e 13 de 
On~ubro c)e 1843 . 
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ANDAillENTO 

46 Estabelece o limite en tre os Im.presso sóm.ente. 
municípios J Anj!ra dos 
Reis, e S. M1guel das Aríl<t.s 
pelas verten tes da serra da 
tlocaina . 

ODSER. V AÇÕES 

Da comrnissão de Estatística. 

52 Dispõe sobre a organização Em. 7 de Agosto de 1841 remetlido Do Sr . depu tado Rego l\lon -
da secretaria da guerra. á commissão de Marinha e GnHra. teiro. 

80 Autoriza o governo a. nomear Im.presso 
uma commissão para fazer 
um codigo de florestas, fi-
cando reservado á assem-
bléa marcar uma gl·atifi-
cação a os membros da dita 
com missão . 

83 Indemniz' a Francisco An- Im.presso 
tonio Soare~ da quantia 
de 13:488- H6. liquidada no 
Thes•>uro em vil·tude dare-
solução n. 13 de 19 de Junho 
de 1838. 

85 Dispõ ' que todo o ~posito, Im.preaso 
em quaesquer ca1xas p t· 
j:Jltcas, que não tenha s ido 
levantado dentro do pl'azo 
de 20 an nos, sem motivo 
legal, fica pertencendo á 
Fazenda Publica. 

aóntente. 

Do Sr. deputado Carneiro ela 
Cunh a< 

Da commi~são de Orçamento. 

Da com missão de Orçame nto. 

" 28 de Junho .... . .•• Dispõe sobre a nomeação dos Em.28 de Junhq de 1841 remettido à Do Sr. deputado Carneiro da 
pl'es idenl es de província. commissão de Constituição, junta- Cunha. 1 

mente com o projecto n. 61 de 1840. (Vid. projectos ns ! 61 de 1840, 
e 34 de 18!1. e o que foi apre-
sentado em 6 de Setembro 
de 1845 ~elo Sr . deputado 
Gavião I eixoto.) 

» 13 do No1• . ..... ..... Reforma eleitora i. Em. i il de Noveipbro de 1841 remct- Do Sr . Deputado Carneiro da 

1843 H rle Ja neiro. 

" 11 de Jan eiro. 

" ll dP Fevereil'O 

tido á commi~são de Constituição. C•mha. 
(Vid . observaçõe> ao prejecto 

n . 93 de 1839.) 

8 Propõe que se reforme o Im.presao •óm.ente. 
ar t . 101 § 1° da Consti-
tuição do Imperio, na re-
fe re ·lcia ao art. 43, que ti-
cará in utilisado. 

O Propõe q '!e se reforme o a rt . Im.pt•elilli!O 111f}m.ente. 
29 ria Con~titnição do Irn-
pel'io na parte em que diz 
que "' o deputado 1wmearlo 
ministt·n ott c n.-elhetro de 
e ·tado dci:va va,qo o s~u lo -
ga•· nu. Camara, e se procede 
à, nova eleição ,. . 

16 Autoriza o governo a aposen- Im.preaso •óm.ente. 
tar os magi~trados com o 
o_rdenado que lhes c~ o:' pe-
llr, e conforme o e x1gu· o 
bem do It;stado e a boa 
administraçil;o da justiça. 

Do Sr deputa o Pereira H.e-
bouç s . 

Do Sr. deputado Pereil.'a H.e· 
bouças. 

(Vid. projecto do ~esmo sen hor 
sobre duração de p t·ivilegios 
q·te competem ao• memhros 
da Assembléa, Gemi, etc., 
r eforma dos arts. 26, 27 e 
28 da Co nsti tui ção, apl'esen-
t ado em 4 de Fevet·eiro de 
1843, e remettido a uma 
commis~àL• especial. que deu 
parec•r em 14 de Março, 
com o voto em separaUo do 
Sr. deputado Rarni ro Coe-
lho, sob o n. 25 de ~843. ) 

(Vid. projecto n. 83 de 1882 .) 

Do Sr . deputado Carneiro da 
Cunha. 
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ASSU~!PTO .l~D.\:\1 E~TO OllSER \ ' AÇiiES 

-- ======== ==========l=======·= 
17 Propõe na ConsliLuiçii.o do J.mpres!!lo sómente. 

lrnper io a reforma dos arts. 
92, 94 e 03 com os seus re-
spectivos paragrapbos e a rt. 
96, meno~ os §§ 1,o, 2o, 3u 
e 4° elo art . 92, os:§§ 2o c 
3u do a rt . 94, c os §§ 2° 
e 3•> elo art . 95. 

32 Di põe sollre a competenc ia Teve djscus ão em 2.3 de Janeiro 
das assem bléas provinciaes de 18~5 e ficou adiada para se pedir 
para decidirem da lega li- inf'ormações no governo. ' 
da le da5 cam<ü·as mnniri- Ofllcion-se em24 de Janeit·oeo gov~r
pae-. no respondc11 em 29 do mesmo, sendo 

as informa<~ões remettidas ás com-
missões ele -Cons tituiçii.o e Assem-
IJ!éas Provinciaes. bem como uma 
inelicaçiio do. ' t•. deptttado Ferraz. 
apresentatla em 22 tle Fevereiro do 
Jllesmo a n no. 

Do Sr. deputado i\I~gal hães 
Caslt·o . 

Do Sr . depnta clo Pinto de 
1\Iendo!tça. 

33 DiRpõe que tt expressão - 'J.'e ' 'e discussão em 8 de :Maio de Do St·. deputado Allmqnêr-
dous terços de votos de 18-!4, e em 22~ 23 de Janeit·o de 1845, f[l tr. 
memhros ela assembléa- em que foi remeLLido á commis -
de que trata o ar t . 13 do sito de Constit•tição. 
Acto Addicional, r efere-se 
ao numero dos membros 
de que se deve compul' a 
mesma ~.ssembléa . 

34 Dispõe sobre o montepio do> T eve discussão em U, 10 e 12 de Da :1• commissão de Fazenda . 
ser \'ielores do Estado, e es- iVlaio de 11)~:3, em que voltou:~ com- (Vicl . P''ojectos ns. 113 de 
tabe lece que Lodos os em- missão d Fazenda com o p1·ojecLo 1832 80 de 1 43. o pr~jecto 
pregados pu blicas. s:-jarn a presentado pelo Sr . deputado Coe- apre~enLado pelo 'r. de pu-
co ns iderados contr iimllltes lho em 10 de J\la1o de 1843. e com o tado Coelho em 10 de Maw 
do montepio ge ral ele eco- prJJec~o ':1 · 113 de 1832. · de ·J -!3, e em nela snhs ti-
nomia rlos se r vidores do A comnussao ele Fazenda deu seu pa- Luli va d~ Sr. deputado I-Ien-
I~sLado. recer em 23 de Ma io, que se im- rique>, apresentada eappt·o-

primitt com o n . 80 de 1843. vada em 1G de .T unho de 1871 
Tere discussão em 7, 8, O, 10, 12 e U na2" discussiio do a rt. 1o do 

de Jun_ho do r~ferido _anno, em que projecto n . 254 de 1870, o 
SP. peclHam In formaçoes ao governo. • qual l'oiapprovadoem 2" clis-

OHiciou-se em 1G de Junho de 18±3, o cussão com emendas e remet-
;!Overno r es jJoneleu em orric io de 7 ·L i ll~ás commissões de Justiça 
elo Janetro c e 1845 . Civd e de Fazenda pat·a re-

digir para 3a cl iscussiio e 
·projecto n. 190 cle'l873.) 

4! An nnlla o art. 3° da lei T e ve discnssão em 14 de Maio de 
prov incial n . 'l da pro- 1844, e se ndo reje itado quan to á. 2• 
vincia do Espirito S<wLo )!!arte, dec idiu-se que, emquanto á 
de 12 de Oulub:'o de 18-!2, 1", f'oss I'emeLtido ~. com missão de 
q uü determina qtte o snb- ConstiLuição. 
s i di o dos membros da as -
sembléa provincial se co nte 
do dia !Jlarcado par a a in-
stallac;ão, a inda q ne e !la 
não se tenha ver ificado por 
causa de membros pt•csen-
tes, e annulla lambem a lei 
n . 3, quejapo~ento! t um em-
pl'egado publ ico. 

51 Di~põe sobre a divisão das In-.pre!õi!'IO !óu';nu~nte . 
comarcas do Impel'io, jui-
zes de direito, seus orde-
nadod, etc. 

56 Di spõe sobre o l'ecruLamento . lnlpre!!lso liÓtncnte. 

G7 Declara que as insLL'ucções ln'lpr("880 !'lc'itnenl.c . 
de 4 de .\1a io de 1842 ficam 
nppro ,•adas como le i elPi-
I.QI'al rlo l mperio . 

Da commissão de Assemblias 
Pt·ovinciaes. 

Do St•. de putado .Justi ni ano 
H.ociHt. 

Do ' r·. depnLaelo Coelho. 
( Vid . ohservaçõe~ ao pt·~ject.o 
· n. 2'1 do 184!).) 

Do Sr . deputado flenriqu ~a de 
Rezende. 

(Vitl . obaenaçõcs :1.0 pro.)eclo 
n. !1:3 de 183\J.) 
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fi! Decl a ra fllle a cli~posiçã~ do Ent 2:3 ele Jane iro de 1845 remettirlo Do Sr. depnt.Mlo Pinto de 

§ 4 0 d 1 al't. 15.-, dJ co- <Í. co m missão de Negocios l!:cclesi as- Menrlooça • 
. di go do p:or·ess ' criminal Licos . 

não probibe it<; <tntot·irlades • 
ecclesiasticaq a imposiçilo 
de qualq uel' peaa lc mpo l'a l 
rlPCI'e lada pe los r a nonPS :~os 
ccclesias tic .,q p "' crim s 
pul'amenlc espil'itnacs. 

();) Dhpõe qne fica desm emb:·ado lnlpres~So s ümente . 
rl <t provi ncia de Minas e 
annPxa do (t de S . Pa.11IO o 
territorio rlaq·•ella pr o-
vinci:t que actual mente fnz 
pal'le elo bispa do desta. 

Do Sr . c\epntn•lo Carl os Cal'-
neiro. 

6'i Dispõe solJL•e o divorcio. Teve discus~ão e1n 23 f' 24 de Das conlmtssões de Justiça 
Janeiro ele 1845 e vo l to !t í)q C1vi l e Negocias gccles ias-
comm i s ~Õ ?s de Justiça Civi l e Ne- 1icos, sobre um a ind icação 
gocios Ecclesiasticos, qne em 29 do • r. deputado Rebouças . 
de Abri l cln mesm•> anno apt'J- (Vic\. projecto n. 88 de 1845.) 
smtaram novo project1, que se 
imprimin sob n. 88 de l'\45. 

(:)7 Reform a de alg1 tnR art igos Impresso sómente. 
do Coe\ igo Pen al sobre li- 1 
berdade de impra nsa,etc. 1 

70 Dispõe rpw as prm irle ncias Itnpt•esso "''t •ne nt e . 
do d ~ cre Lo 1le 2:'i ele Ont·t-
ln·o rlP L ):32 ~ ohrP os tel'l'C-
'"'s di a m<J. n linos do Tij 1co 
rla provio cia •le Mina' silo 
t•xtensivas ao~ terre no'l dia-
mantinos d<ts sen·as do 
Assnt·it , tln da Bah ia. 

75 Di ; põe q ne ficam de~an ne-
x:l.d ,,s da província de 
S. P ;t nloeouido (trloRio 
rl e .Janeiro os muni ipios 
rlo R:tnan n l , •. \r,' as . e Le . 

Em 22 de Ago' o de 1851 foi re met-
ti r[ , :'t comm i;Mtn ele Estntistica. 

h; .n :l ele Ago ·to d e. 1854. éntr;mdo 
conjunclam ente Pm cliscus~ão com 
o pt·oj c tu n. 16 de '18-!3, ficou 
adi ada n questão dP preft t•en cia 
rios me< mos pt'l1jeclos. 

Da commissão de Justi ça Cri-
minal, com o voto em sepa-
rado do S:. deputado Ur-
bano, á proposta. do governo 
apresentada em t4 de J a -
neiro ele 18113. 

S0bre abu so el e 1 i berdade ele 
imp•·en'a podem- se consu l-
tar os proj ectos ns. '183 de 
1867, 224 de 1869. o projecto 
F do Sena do de 18E9 e o p t·o-
ject.') apresen 1 a cl•> em 5 de 
Agosto de 1871 pelo r. d e-
putado Heraclito Graç". 

Da comm issão de Min as " 
BllSCJUeS. 

(Vid. nesta S!fll DJl ' i! obser-
vações <LO pr jec to n. 17 rl e 
'1847.) 

Do Sr . deput~•l o Mira ela . 

76 I i'põa que o munic ípio do Em 3 de .\ go,lq de 1844. entrando Do S l'. depuiado Pereira ela 
Bananal e a par te do conjunclament> em discussão com Silva. 
de Arêas comprehendicla o projectn n, 76 de 1843, fi cou 
c\ en Li' o da linha que corre adiad:t a que~ tão ele pre fet·encia 
de nort a su l, desde o rios mesmos pl'oject.os . 
ma t·co sito no a l to do 
mol'ro da Boa- Vi sta a té as 
'e rras da Mantiqueira e 

Bf)caina, ficam destaca dos 
da. província de Paulo 
e an nexados :'t do .Rio de 
Janeiro. 
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i '43 .20 Lle i\Jaio . .. 

» 23 1le Maio .. . 

,. 8 de Junho . . . 

, 1 dE.' Ju lho . .. . 

77 . l. ut 'l l'iZ <~ o gwet·no a re- E m 1° de J unho de 1843 requereu Do r. d putado Alme ida 
solve1· as duvidas exis- o auror do projecto que se pedi•se B.:lto . 
tentes sobt·e os limites das ao governo toda a. cort• spondencia (Vid. observações ao projeclo 
p rodncias de ergip~ com entt-e elle e os presidentes da- n. -18d• 1 5G . ) 
a da Bahia, su bmelte nclo 9.ue llns p rovíncia~ sobt·c os ditos 
alina l á nppr·•vação da lr nrites . 
. l. ss ·mbléa Get·a l. Ofllciou- e em 2 dP Junho d•• I 3 ao 

gov!'rno, que respondeu em 9, iO. 13 
., 14 de OnLUbrQ elo me mo anno. 

ll:m de Janeiro de i 45 leve dis-
cu. ~ão o pro!ecto e foi a com-
mis~ão de esLatistica. a qual em 
16 do mesmo mez. par a dar pa-
recer . fez u m req•zeri Í11ento ao 
'ovE.' r no pedindo a provi ão régia 
!le 2 de \.hril de 172 . pati~ada 
em consequcncia da resohtç<lo da 
nr es ma da ta . qu• mnn dou rren r , 
:dc111 du ou ka• . a villa da .l. bha-
dia na capital da pmvincia tia 
Bahta . 

Offil'i!lu·se ao ;.ru ,·crnu e111 17 tlt- .Ja-
neiro ele 1 45, que •·e-ponde11 em 
.22 do memw mez e anuo . 

80 D1 põe sobt·e o Montepio dos Teve tlisc·ts.•ão em 7. 8 , \l, 10. 12 Da :Ja '-'Ol!lmis ·:.iu du'liazenda 
::ier vido res do l!;Rtaclo, e e 14 de Jnnh de 18-13, em q twse ao pt·ojectos n. 34 d 1 43, 
esLabe l ce que todo · o em- pediram info r mações ao gove r no . o que floi o1l'e recido pelo ' r . 
pt·egadQs publicos sez·ãu O!liciou· ~ em lô de Junho ao " ·l - deputado Coelho em :1 0 de 
considerados contt·ibuinles ,.,.,·nu, que re -pondeu em 7 d e Ja- .\1uio do 1nesmo anno, e ao 
do ::'llon tepio Get·al de E'co- neiro de 1845. n. l13 c, e 1832. 
nomia dos ervidot·es do (\'id. nesta Synopse p rojeclos 
Estado . n . :l-1 de 1843 e n . 1\JO ele 

1873.) 

'9 Dispõe sobre pt·omoções 
officiaes da .\.rmada. 

dos Teve discnss<lo enr 14 d e Ju 11 hu d~t Da commz. iio de Marinha. á 
I !3 Pm que pass '' para a 2• lH'c post.a do g-over no apre-
discus~ão. se n la ela em 30 de lU<rio de 

·l ~-13 . 
(Vid. Jr jeclo do enado G 

de 1870. que pende de 3n. 
disc •rs-;<lo, e 1 do mesmo 
:tnno, que pende de I" dis-
cuss:iQ, , . .259 de 1873.) 

101 IX• uma nuva ot·ga nização •~o llnp•·e s s o sé'n n e nte . 
'npr·emo 'l'ribunal de Jus-

Do 't· . deputado Nabuco ele 
.\.ranjo . 

tiça. divi rl inrlo-Q em dua~ 
Recçõ?s, uma. criminal e 

(\'id. projecLu n . 3 de i 5.) 

outra civil , ele . 

,. 14 dt: Outubro. 137 RP\'O"a a parre do at·t . to da l1npr•ess o s úme nte . 
l ei de Hs de Set.embr? de 

Do. t·. dep11tado 'ouza Franco. 

" 18 de FeverE.'i r o .. . .. . 

1828. em que se determina 
que não po ~am os minis-
tros do 'upremo Trib mal 
de Jusriça exercitar outro 
a lgum empr·ego, sal vo o 
de membro do Pod~r Legi ~-
lali ,·o, nPm accumu lar • 
oatro ordenado. 

Dispõe sobre licenças par;~ a E m J8 de F everei r de 1&1:3 lu i re- Do Sr. dopt!tatlo Justiuiano 
abPr Lura ele es tabeleci - · 111ettido ;i comm issii.o de lnstrn•.çào ltooh:•. 
montos de in~lrnccão . Public;t. (Vir! . ohs,rvaçõe~ neste. ::;,,_ 

· : uopçc ao pruJecLo n. 55 (te 
1 ~ 47.} 

• 
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1 Dispõe qt te é nullo o § 16 do Imp••esso sinnenle 
a r L. i 0 ela le i da assem-

Da comm issão Lle Assem blcas 
Provinciaes . 

10 

30 

hléa legislat iva ela provín-
c ia ue S . Paulo de 23 de 
Mat'\O de '1 8.!4, n. 40 (sobre 
concessão de um propt·io 
nac ional para fu ncc iona r 
a Assembléa Provincial ) 
por es ~ar em opposiçiio aos 
al'LS. 10 . .§i§ 2° e H § 4° el o 
Acto Add ici onal. 

.\.u lor iza o governo a pagar , 
na f6rma c\fl. lei de 15 ele 
. ovembro ele 1827. a J osé 
Anto nio t<er reil·a· Ca ldas . 
a qua nt ia de 16 :899:'727; 
constan te dn. sen te nça que 
obleve contl'a a Fazenda 
1 ac ionai em processo que 
co n ~ra ella intentou pelo 
apris ionamento da sumaca 
A lcg ,·it:r, elos A nj os pela es-
rluadra do comma ndo ele 
Lord Cochrane. 

Dispõe so bre o r ecrutamento . 

Di spue so bra a posentadoria 
fios mag-is trados . 

Em H de Março de ·185t a pprovado Da com missão de 
em i a d iscussão . 

Em 15 de Abr il ele ·1875 oll'e1·ecido 
pelo St·. deputado Carneiro ela Cu-
nha como addi ~ivo ao or çamento, 
em 21 rejeitado. 

F azenc\11.. 

'I'e v e P tl i:;cussiio em 19, 20, 21 e Das c?mm issues de Guet•r<t e 
25 de F evereiro de 1845, em rrue Mannha . _ 
passo tL !Jara a 2a di .. ~ ussão . (Vl(l. obse l'Y ~çueo ao projec lo 

RedM ção para<~ 2" disc ussão em 14 de n. 9() de 183() ·) 
J ttlho, que foi impressa com o n. iiG. 

Teve 2a d iscussão em 29 ele Julh o de 
1845 e fi co u adia da, cont inuando 
em 8, 10, H, 12, 14, 15, 17, 18, 20 e 
21 ele Maio ele 1847 . 

En'l 8 de F cve t·airo de 1845 foi r emet· Da com missão de Jus tiça Civil 
t ido á con lln i&~ão de Just iça Civil , ao proj ec~o do Sr . deputado 
que em 18 delJ parecer sob n, 30 . Veiga, apresentado em 8 ele 

Teve i " discussil.o em 25 de F evere>l:o, Fevereit·o ele 1845 . 
e passou para a 2 ." (Vid . pt·ojectos ns. 153 Lle 1 58 

Teve 2a d iscussiio em 28 de Fevere iro \e 235 de 1809 . ) 
e nesse di a o Sr. deputado \Va n-
der ley ol!'ereceu com o cme11da outro 
projecto, <1ue r etirou n a mesma 
sesqão . 

. Con~ i nuou a 2" discussão a 1 e 1:l de 
Ma1'ço, P.m f[Ue fi cou :uli atla . 

,, 1.i de Fevm· .. . ~.2 m spi;e . obre l imiles dos IJi s- lntprc~so !!ij<>tnent~. 
p:tdos do Im per i o . 

Do S1·. depu I aclo Ccrqueüa 
Leit e . 

» Hi do Fever . . . 3! Dis]~Õc sobra o~ j uizes Qe di-
reJto, Lempo de serv iço , 
remoções, e tc. 

En1. 25 de Feve t• eit·o de '1845 1:em et- Do Sr. depuLaclo Veiga . 
tido â comm \ssão de Jus tiç.a Civil, (Vid . projectos ns. 311 e 7-! de 
que em 11 de Ahril deu p:trecer sob 1845, Sll ele 1~47 , 81 e 94 de. 
o n. 74 ele 1845 . • 18i'i7 e o proJecto apres.en-

ta do pelo Sr . deputado S tlva 
Pontes em G tle Junho de 
18!0.) 

" 15 de Fever . .• · 35 Dispõe que pemnte os j ui zes Eau 7 de Julho de 18•!5 adiado . 
do cf va l~ onde os houvet·, e 

Do Sr . deputado Veiga , 

pera nte os j uizPS mnnici-
paes , onde não houver 
juizes do cível , sejam pro -
postas conh'a as bcra ncas 
d e deftt n ~os e a usen tes- as 
j usWicações e libellos que 
tiverem por fi m a co ln·ança 
ele d ivid as a que ef!liver cm 
rcsponsav<lis as mesmas he-

• ra nças , e tc. 
~ ... 

~..-- ,_ · r· -. 
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A U~!PTO 

3ô Di põe que nos jttlg-amentos Em 1-l de Maio de 1 45 adiado . 
dos proces os ci\·ets nas re-
lações do Imperio niio se 
conheça dos aggravos do 
a uto do processo, senão de-
pois q11e os r e pecL ivos jui-
zes decidirem que tomam 
conhecimento do recur o da 
appellação interposta, de-
vendo sempre esta decisão 
preceder ao conhecimento 
d >S mesmos a <>gra vos, e o 
conhecimento âe~tes· á dis-
cussão, votação sobre a 
materia da appellaçiio . 

OBSERI'AÇÔ~:s 

Do r. deputado Yeiga . 

" 23 de Fe1·er ... 38 Dispõe sobre o upremo '!'ri - lm}we sso sónte nl.e 
lmnal de Justiça. 

Do 't·. deJJuLado Fra n a Leit . 
(\"itl. projecto n . 101 tle 184:3 .) 

" 22 de Fever .. . 39 Organiza de novo as sect·e- Intpresso sóntc nt 
tarias de Estado e crea a 

Do 'r. deputado França Leite. 

secr<Jtaria de Trabalhos e 
Instru~ção P.t6blica . 

» U de Abr il... 74 Dispõe sobre os juizes de di- In1presso sótnente . 
reito , tempo de serviço, 

Da commissão de Justiça Civil 
ao projecto .n. 34 de 1845. 

(Vid. observações ao projccto 
n . 34 de 1 15.) 

r emoções, etc . 

" 2'J de Aln·il.. . 8' Dispõe . ourc cau ·as de di- E m 29 de Julho de 1 15 nppt·vvado Da commissiio de JltSÜ\a e Xe-
vorcio, em i " discussão . gocios,.lccle iasticos ao pro-

jecto'11:. 6G de :1843. 

» 2 de Ju lho . .. 110 Organiza um consel ho tle 'J.'e v e :[a d iscu siw otH 2\J de Julho Da con11uissão de ::iaude Pu-
saude publica na Curte e de :1845. blica. 

" 12 de Julho •. 117 

)I t-1 tle Jul ho ... 119 

capitae das províncias. T eve 2" di cussiio em 12, 13 e 14 de 

Reforma judicial'ia. 

Dispõe sobre o r acrutamento. 

Agosto e foi remettido com emendas 
a uma oommissão especial. C[Ue deu 
parecer em 21 de .Jiaio de 1847. sob 
o n . 10 . 

T e v e di. cussiio em 30 c 31 de Julho Das commissões de Justiça 
o em i, 2. '1. 5, ü c S de AgosLo de Cri~li n n.l e Constituição ao 
18-15 , ficando adiado, tltéo governo proJecto do 'r . d putado 
apL·escntar u111a. proposl<L sobre a Cerque ira L •i te, apresen · 
materia do projeclo . tado em 9 de Maio. do r . 

deputado unes Machado 
em iO de Maio de 1845 e ao 
projecto elaiJot•aclo pelo In-
s tituto d:~. Ordem dos Ad,·o-
'"'ados. <' id . ohscrvaçii,•s ao projecto 
n. [jf de 184 .) 

R c dacção para 2a uiscussão do Da commissiio de Guerra eMa -
proj elo n . 24 de J845. rinha. 

(Vid . ob·erv:tções no projecto 
n . 24 de 1845.) 

» 26 dll Julho.. . 130 Altera a organização do The- lnlpt•e@;so sótne nte. 
som·o Publico. 

Da commissão de l?azenda {L 
proposta do ~overno, apre-
sentada em 12 de Ju lho de 
1845 . 

» 29 de J ulho .... 13-l Lim ita a círculos de uma ou IJUPI'el~so sómente . 
mais províncias o gyro das 
notas de 5:' a 500$: e crêa 
um banco de ciroulaçiio c 
deposiLo na capiLal do Im -
perio . 

., 6 de Agosto .. . 138 Dispõe s~l>re a policia l!-dmi~ lnt(ll'C!!!SO I!IÓm(lul.e. 
mstrattva e seus cmpt·c-
gados . 

Da 1" commissiLo de Orça-
mento f1 proposta do ~ovet·no 
apre·cnlada clll 12 ae Julho 
de 1 15. 

Do Sr . deputado t~rança L ·ile, 
como omendu. ao pL'OJCCto 
n. 117 de 1845. 

(Vid . obsen ·açõc:> ao projeeto 
n . li7de i 5.) 
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1845 12 de Agosto . 142 Es tabelece colonias militares I mpresso lilómente. Das commissões dtl Co ·,~ tiLui
çào , e Marinha e G ICI'l'U a 
propos ta do governo, apre-
sentada em 21 de Junho de 
1845 . 

" 18 de Agosto . 

em diversas províncias. 

144 i\la rca os li mites da província Teve d iscussão em 31 de Julho, 3, Da com missão de Es ! at i~Li ca . 
do Rio de Janeiro com a de 4 e 5 de Agosto de 18 16, sendo re- (Vid . obs<>rvações ao projecto 
S. P aulo . meltido á com missão de EstaLislica, n . 96 de 1847 . ) 

que deLL pa recer em 7 de Agosto, 
pedi ndo info•·mações av govemo. 

OfficiOLL·Se em 13 e respondido em 10 
de Setembro de 18~6 . 

» 27 de Ag-osto . 14!l Marca os limites da~ prov in- Itnpresso s óme nte . Da co m missão de EstaLfstica . 
(Vid . observações ao projecto 

n . 06 de 1847.) 
cias do Rio de Janei•·o com 
a de Minas . 

" 3 de elemhro 151 Dispõe sobre a ventla das Itnpr .esso s ótne n te. Da uommis~ão ue Orça.mentv 
á pl'Oposta do ~ove t·no, a.pre-
sentada em 1<: Lle Ju lho de 
1845. 

ca t·tas de jogar. 

" 3 rle Setembro 152 Crê1. um tr ibunal de contas . I m p i·esso s ómente. Da com m issão de F a zenda ÍL 
proposta do go verno, apre-
sentada em 12 ele Jnlho ele 
1846 . 

" 9 de Maio . . .. Reforma tia li\ i de 3 
zem bro de i 84l. 

de De- E m 9 do Maio de '1845 r eme Ltido á Do Sr. deputado CerquEJ ira 
commiSil~O de Justiça Criminal, que Leite. 
em 12 clé Jul~o deu parecer &ob (Vid . observações ao projecto 
n. 117 ele 18~5 . n . 117 de ·1845. ) 

" 10 de l\Iaio .. · . .... . Reforma da lei ele 3 de De- E rn 10 de Maio de 1845 t•emetticlo Do Sr . deputado Nunes i\la-
zembro de '1 41. á com missão de J ustiça Criminal , chado . 

que <leu par ecer sob u . 117 de 1845 . (Vid . obsen-ações ao projecto 
n . 117 de 1845. ) 

5 de Julho .. . ..... . Declara que o§ 6° do art. 179 EIII 5 de Julho de 1845 remettido á Do Sr. Jepulado JHeit·elles. 
commissão de Çonstituição . 

1846 16 de Ma io •.. 

" 30 de Maio . .. 

" 30 de l\Iaio . .. 

" 6 de Junho . .. 

" 6 de J unho . .. 

da Constituição do lmperio 
não está comprehe•\clido nos 
que ~a rantem a liberdadE' 
indivtclual . 

6 Di spõe sobre o julgamento In:tpresso són~ente. 
dos delictos civis doa bispos. 

12 Prohibe a abertura de lojas, IInpc-esso s óme nte . 
armazens. etc .. nos dias de 
domingos. · 

13 Dispõe que a guarda naciona I Itn pre s s o s órne nt.e . 
tenha a mesma organiza-
ção que os extinctos corpos 
de milíci a . 

1T l~s tabele~e a suspensão do re- Impresso s óme nte . 
crutamento em todo o Im-
perio, desde o dia que se 
marcar para qualquer elei-
ção até 30 dias depois da 
apuração geraL 

18 Dispõe que quando houver IIIIpreliliiO sótne nte . 
reunião de camaras, em 
co nseq uencia de não ter 
havido accordo entre ellas, 
nas emend;~s ou addições 
elos prOJectos seja necPssa-
rio a maioria. de dous terços 
ele votos dos membros pre-
sentes, para haver V'enci-
mento. 

Do i:)r . deputado Pinto ele Men-
donça . 

Do Sr. deputado Lopes Gama. 

Do Sr . deputado Lopes Gama . 
(Vid. projectos ns. 147 de 1845, 

92 de 11:!4ô. 85 de 1847, 120 e 
178 de 1850, 70 de 1858, 51 
e 58 de 1869 . ) 

Do Sr. depulatlo Pamplona . 

Do Sr. üeputauo Junqueira . 
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1846 27 de .Junho.. 34 Dispõe que não é permittido Impresso sõmen1:e. Do Sr. cleputr ' 

)) 27 de Junho .. 36 

L~r loja de commerc10 sem 
c1ue nella haja pelo menos 
um caixeiro brazilei r o. 

• 

Crea um conselho geral de Em 8 de Jnlho de 1846 passou 
instrucção publica. 2• discussão. 

para Da com91i <sã Instrucção 
Publi • 

(Vid. Sy'T'Op$e obser .a-
, ções ~ecto n. r.;;; de 

18 

, 27 ele Junho.. 37 Crea um lycen nacional. 
I 

Em 27 ele Maio de 1847 ficou encer- ~J 
rada a 2• discussi\o ~obre o art. G.o F1 

\'i 

)) 4 el e Julho .. .. 43 Dispõe que todo o fazendeiro Impresso sõmen1:e. 
0.1 proprietario de terras, 
que fundar em sua fazenda 
ou terras uma povoação de 
colonos aricolas, pelo me-
nos de 50 amilias, receberá 
elo Thesouro uma indemni- ... zação de 80$000 por cada .-~ 

um individuo, se mostrar c 
que na mesma fazenda ou 

~ 
ten·as não trabalham es-
cravo~. 

)) 4 de Julho .... 44 Dispõe sobre direitos .de im- Impress;~ só Do .·r. dep·lt<l-<1 !lo, 
portação, linguas salgadas e outro .. 
e couros de gado v:tcc nm . 

)) 18 de Jnlho ... 60 Dispõe sobre a navegação 
commercio marítimo. 

e Impre!!ls Do 8r.rleputado Martins. 

» 28 dP. Julho.. 66 R eforma .indiciaria. Reme 
tiça c , 

mmi Justiça Cri-

" i de Agosto .• 

» 4 de Agosto .. 

a qual d,~tu ,, r 
1mpnm1r cum _ 

T eve discussão em 4, 
l3, 14, 17, 18, 19, 2li, 
.\gosto, em que ficou na ., 
art 5. o 

77 Dispõe sobre os limites das Impresso liiÓment;e. 
provincias de Santa Catha-
rina e S. Paulo: 

84 Dispõe sobre naturalisação de Impresso sõmente. 
marinheiros estrangeiros e 
emprego destes no serviço 
da marinha e de guerra. 

I á pr ' a do Sr. Mi-
o h Ju. ça,Fernandes 

"p1 A8en la da em i O 
P. 1846. 
ção á pag. 21 da 
1870 ao projecto 

aesmo anno, e pro-
~8 de i87l snnccio-

n;,"' r decreto n. 2033 de 
20 de , etembro de i87i.) 

Da co"mmissão de Estatistica. 
(Vid . ob~~ rvações ao projecto 

n. 116 de 1847.) 

Da commissão de Marinha e 
Guel'ra á proposta elo Minis-
te rio da Marinha, apresen~ 
tada em 18 de Julho de 1846. 

» 9 de Julho... 88 Reforma dos a r ts. 40, 42, 44. Em 9 de Julho de 1846 ficou sobre Do Sr. deputado Fernandes 
45, 90, 91.. 92. 93, 9-!. 95 e 96 a mesa para ter o andamento que Leão. 
da Constituição do Imperio. a Constituição determina. 

T~ve 1• leitnra em 16 de Julho, 2a em 
27 dito, 3a em 3 de A gosto, e foi a 
imprimir com o n . 88. 

Em 3 de Agosto ele 1847, a requeri-
mento de seu autor, foi r emettido 
á commissão de Constituição . 

j 
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ASSUMPTO 

00 Dispõe fJUe é null a: a lei pro- ltnpresso 
Vll1cia l de Santa Catharina 

01 

n. 2Hi de 26 de Maio de 
1845, aJ)provando as pos tu-
ras da Camara Municipal 
do Desterro quanto ao 1 o 
art igo elas mesmas pos-

turas que impõe multa aos 
que r ecusarem receber 
moeda papel. • 

Revog;~. n. lei provincial do Impt•esso 
Rio Grande do Norte n. 84 
de 10 de Outnbro de 1842 
sobre monopolio de cat·nes 
vet•des, p or ofl'ensiva aos 
g§ 1G e 24 do a rt. 179 da 
Constituição do Imperio. 

AXDA)!F.XTO 

s óntente . 

sóntente. 

103 Dispõe sobre ve ncimentos e ltnpresso st'hueutc. 
protestos de lei ras passadas 
á Faze nda Publica. 

OllS llltV.\ÇÕES 

Da commissão de Assembléas 
Provinciaes . 

Da commissiio de· A~sembléas 
l'rov inciaes. · 

Do St·. deputado Franc·isco 
J osé ela. Sil v;~. . 

Reforma doR ar ts. 40, 42. 43 
e 44 da Constitui ção ·do Teve 1" leitura em 20 de Agosto Do Sr. deputado i\feirelles . 
Imperio . rle 18'1G. 

2. Doclara que o§ 10 do art. 2o Impresso 
do cap. 2° rl:t le i pr w in-
c ia l ele iVLi nas n. 306. com 
dat >1. de 8 de Abril de .i846, i 
está comprehendido na re-
vogação fei la pela r esolu-

•, ção n. 347 A. de 24 de Maio 
~ ·· de 1845 ; e 1·evoga o § 3° do 
\ a r t . 40 ela r eferida l ei. 

só tu ente. 

10 Org~n1. wão de um conselho ln1.prcsso sómente. 
de sat. 'e publica na Côrte 
a capita,•s das pr·ovincias . 

17 Revoga diver sos artigos da En1. 18 d•' Maio de 1848 ad iado 
lei de 2<! de . etembro ele i ' di scussão , 
184G sohre terrenos dia-
mant inos. 

Pt·ojecto iniciado no 'e nado. 
Em 27 ele Ma io de 18-!7 man-

dou-se imprimir no jornal 
ela casa o mes1ho projecto 
com a lgu ns par ag-r apbos de 
leis provinciaes c!~ Minas. 

Da ?Ommissão espgcial, a que 
fo1 r emetttdo o proJecto n . 
110 de 1845, que se achava 
em 2n discussão com emen-
das . 

(Vid. pt•ojecto n . HO (\e 1845.) 

\ 
em Do :::.r. deputado Antão'. 

\ Vicl. projec tos ns. 70 de 1843, 
198 ele 1870, 228 de 1871, o 
que fo i apresentado pelo Sr . 
deputado P au_la Santos em 
22 de Fevereit·o de 1850, e 
os projectos sauccif,nados 
ns . HO de 1S43, 39 de 1850 e 
23 de 185l . 

24 Crêa um montepio milHa r. En1 '18 ele l\1qio de 1848 foi re- Do St· . deptttado Jeronymo 
mettido ~- commissão ele Marinha e Coelho . 
Guerra, que \l m 30 de Julho de (Vid . projecto n. 63 de '1851. ) 
185'l clett par ecer sob n. 63. 

33 Declar a que a claus••la d~ E1n 30 de Jnlhp de 1847 
inal ienabilirlade, imposta 1a discussão. 
nos legados de bens de r a iz 
deixados a corpor ações de 
mão-morta não tem a na-
ture z;~. de vincu lo ou ca-
pella. 

35 Dispõe sobre empregados de ltllpt•cslilo sún1ente. 
repartições extinctas. 

38 Dispõe sobt•e coll e~ios elei- ln1.pres~o liiÓlll.ente . 
·tor aes da provi neta de Ser-
g ipe, 

adiado em Projecto iniciado no. Se. nado. 

Do Sr. clepntado Cnrvalho e 
Silv;~.. 

Do Sr. deputado Sil va. 
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A:<DAM ENTO OBSERVAÇÕES 
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1847 19 de Junho . . 

" 30 de Junho .. 

39 Autoriza o governo a soli- Impresso s ómente. 
ci ta r da Santa Sé a con-
firm ação da des mem bracão 
do Brejo Grande ela f re-
g•tdzia de Penedo, bispado 
de P ernambuco, para a de 
Villa Nova, província de 
Sergipe, e arcebispado da 
Bahia . 

51 Dispõe sobre o direito ele 1mpresso sómente. 
multar. 

Do St·. deputado ilva . 

Do St·. deputado Silva. 

" 12 de .Julh o .. 55 Crê a. unnt universidade na IJD{lresso sóme nte. 
capital do Imperjo. 

Do Sr. depu tado V isconde de 
Goyanna. 

. 

, 17 de Julho . . . 

» 24. de J ulho . . • 

» 31 de Julho ... 

" 7 de Agosto . .. 

,. 7 de Agosto ... 

c.-~ 

67 Supprime o seguinte pel'iodo Impres•o aómente. 
no a rt . 3" rla lei n. 46 
de 30 de Agos to de 1 33 : 
«sen do a duvida daquel las 
que envolvem hypotbeca 
lega l" · 

80 Disr õe sobre magistrados, ImprelitiO s óme nte. 
perda de seus lagares, r e-
moções , etc. 

Sobre instrucção publica 
vid . actas da assem bléa 
constituinte em 4, 16 e Z7 
de J unho, 31 de Julho, 4, 
5 e H de Agosto de 1823, 
memoria do Sr. leputado 
Martim F rancisco em 7 de 
J ulho de 1823, do Sr. de-
putado monsenhor Pizar-
ro em Z7 de Maio de 1826, 
o importantl' pro.iecto de 
lei sobre a instrucção pu-
blica no Imperio do Bra-
zi l, apre. en ·tado a esta ca-
mara 1Ú. 16 de Junho de 
1826, assignado pelos Srs. 
deputados Cunha Bar ho.a, 
Per eira de Mello e A . Fer-
reira França, com restl'ic-
ções ; o projecto dos Srs . 
depu ta dos Cun ha Barbosa 
e P erei ra de Mello, datado 
de 5 de. Julho ele 1826, elo 
Sr. deputado Feijó em 2 
de Julho de 1827, ns . 82 
e i79 de 1831, 122 de 1832, 
66, 10!, 108 e 135 dA 1837, 
37 de 1838, 108 cl 18?9. 35, 
36 e 37 de 1846, 31 de 1847. 
remetticlo para o Senacl,, 
em 28 de Agosto de 18-!7. 
55 do mesmo anno, 46. 6-! 
e 93 de 1850. 74 de 1851, 3 
e 5 de 1868, e 183 ele i870 . 

Do Sr. deputado Antii:o. 

Do Sr. deputado Carvalho e 
Si l va . 

(Vicl. nesta Synopse ob~er
vações ao pt>ojecto n . 52 ele 
1848 . ) 

82 Diepõe sobre a posentadorias Em 18 de Maio de 1848 foi remet- Do r . depuLado Nunes Ma-
de emp •·egados vitalicics tido em i • d iscus~ii:o à commissão chado. 
que forem senadores . de Pensões e Ordenados . 

92 Sobre casamentos entre ca- Impresso l!lómente. 
tholicos . 

93 Ex tingue o tr ibunal da j unta Impresso e ómente. 
de commercio . 

Do Sr . deputado Wander ley . 
( Vid . obset•vações nes ta .'iy-

nopi>e ao prujecto n . 65 de 
1818.) 

Do Sr. deputado ' Vanderley . 
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Marca a divisa entre as pro- E 1n 31 de ?.Iaio de 184 
,,incias de !i nas e Rio de em la discu~são, 
Janeiro. 

Ofi'!ERVA9ÕES 

ficou adiado Da com missão de Estatística ; 
sobre limites de províncias 
podem ser consu ltados os 
p rqjectos ns. 156 de 1838, 3 
de 1839, 69, 144 e 149 de 1845, 
77 de 18-!6 c 199 de 1 70. 

" .21 de Agoõto . 113 Dispõe que em lei alguma de lnlpt•e s s o sómente . 
orçamento se possa for -

Do r. deptüado Canalha e 
ilva. 

mular artigos de despeza 
ou receita que não est~jam 
autorizadas por leis ante-
r iores, e d~ outras pro-
videncias . 

1848 27 de i\iaio. . . 1ô Dispõe que os deputados não lnlprel'lso S~Óinente. 
possam aceitar empregos 
pagos pelo Estado. e que 
são de nomeação do poder 
executivo, desde que fo-
rem eleito até seis mezes 
depois de ft nela a respectiva 
legislatura ; exceptuanelo 
os cargos ele Min istro de 
E9tado, etc . 

» 17 de Junho .. 27 Isenta elo serviço da guar da In1pres so só~nente. 

» 10 ele Julho ... 

)) 8 de Jul ho . .. 

" 2.2 de Julho . .• 

" 7 d Agosto .. 

, 12 de Agosto .. 

52 

nacional o bt·azi lciro que 
format· equipago:m de qual -
f! uer em bar caçao que se 1 
empregar em comn::ercio 1 
de cabotagem oa de pesca. 

Reforma jucliciaria. 1!.111 5 de Outubro de 184 declarou-se 
prejud icado o projecto por ter-se 
organizado novo minister io. 

53 Dispõe sobre datas de leis sua llnpt•ess o SQlllente. 
publicaçiio, execução, ~te . 

57 Augmenfa a deputação do lnlpre s s o &ómente. 
Pat·~, ;'l!aranhão, Piauhy, 

erg•pe, Parahyba, Rio 
Grande tio Nor te, Alag-ôas 
Bspit• i to Santo , ::>anta Ca~ 
tharina c i\1allo Grosso. 

G2 Dispõe sobra a o•·ganiznção l n'lpt•esso S~ó,nente. 
do corpo do saudc da ar-
mada . 

65 Dispõe sobre matrimonio en- (IU(ll'Cii!SO s óJnente. 
tre cathol icos . 

(Vid . prq1ecto não impresso 
apresentado pelo Sr. rlepu-
lado Junqueira em 1 de 
Setembro rl e Hn 4. ) 

Do Sr . deputado T osta. 
(Vid. ob ervações ao projecto 

n . 22 de 11:!38. ) 

Do Sr . deputado Gomes rle 
i\Ienezes . 

Das con1m1ssões de justiça. 
civil e criminal i1 proposta 
do governo apresentada em 
12 de i\laio de 1848 . 

(Vid. obsenações ao projeclo 
n . 161 de 1870, ~ pag. 
21 da Syno]lse elo mesmo 
anno.) 

Do Sr. deputado Diogo de 
Vasconcellos. 

Do Sr . dcpuladÔ Carvalh o Mo-
Te ir a 11 outros. 

(Yid. projectos ns. 48 de 1857, 
41 ele 1864 e 150 ele 1871. ) 

Sobre a Hgmcnto de depu tação 
em ' 'ar ias proYincias esta-
beleceu- se fargo debate na 
sessão ele 1853 p·n· occasião 
da disc ussão do projccto 
n.116 do r eferido anno, o qual 
foi approvado pela camara, 
sondo em 1867 rejeitado pelo 
senado . 

(Vi I. cl i scus~ão nos annaes de 
'1853 c observações aos pro-
_iectos ns . 80 e 84 de '1888 .} 

Da commissão do Marinha e 
Guena ao projecto do Sr. 
dPputaclo i\Ieire lles, apresen-
tado em 22 de Julho de 'i :48. 

Do Sr . deputado Carvalho Mo-
reira. 

(Vicl. projeclos ns. 92cle !~7, 
'139 de 1.859 e 1 I 2 de 18b 1 • ) 
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26 de .\"ustu, . 6() Concede ao go\'erno um cre- Ianpt•e o ~6tnente. 
rlito p .. 1.ra uma estrada de 

Do r . depubdo Gomos de 
llloneze ·. 

• " 14 de ctemb . . 

" 22 rle l tem b . • 

1 -o 19 de Janeiro . 

" 19de Janeiro. 

communicação enll·e a ca-
pi ta l do lmperio e ns pro-
\'incias do norte . 

1. Autoriza o g-overno a mandar Impa•es o óme nte. 
pa"'ar a Francisco Antonio 
Ferreira e a outros, a q uan-
tia de il :4 3:'713 em que 
foi condem nada. a fazenda 
nacional. 

Disprie que as sentença.q p1·o- lanprc s o són'lent • 
feridaR pela ca a de suppli· 
cação de Portugal. em vir-
tud<' d recur·o interpo to 
antei da proclamação da 
indep ndencia do Brazd 
nas províncias do Para~ 
~branhiio, o de que aquc ll e 
tribunal já linha tomado 
con hecimrnto, ou que nell~ 
pendiam a esse tempo, se-
Jam cxectuiveis no Bra7.iL 
'como ~Pn tenças proferida 
pelos. lribunaes brazileiros . 

5 Dispõe que nenhum tribunal In•press o sómente . 
ou corpqração tenha o lra-
t:unento de magestrule . 

6 Re'I'Oir.\ as lei pr.>dnciae~ da lntpres o óanente . 
provi ncia do P a r á do 2::i 
de .\.bril de i 3 , 24 de Ou-
tubro de 1. O t2 de Junho 
de i 11. creando corpos de 
cidadão com a. denomina-
ção de trn balhadores. 

Da c mmissão do Fazenda.. 

Da com missão de Jus tiça civil. 

Do r. d pulado IIenri<tne de 
Rezende . 

Do r. d putado Pae de,'ouza. 

" 12 tle l•'cvcl'. .. 38 Crea na capital do lmperio E •n I;> de Mar~o em 1·' discus~à<) . Do r , deputado Jobim. 

:22 de Fe"er . . , 15 

22 de F e ver ••. 46 

.,. 23 t.le Feçer . . . . 

,. dr' ~Inrçn ... 60 

" !l do ~1a rço . .. 61 

~- __ , 

um conselho ger,ü de sautle 
publica. 

Dispõe (j tlo os parochos se- ltnpre 
jam obrigados a ruanda1' 
aos pregiden tes respecHvos 
mappa dos casamento , 
haptisado e obilos das sua~ 
fr •guezins . 

Disi>Õe que ningucm ]I ssa lntprc 
a )rir auh~ de ins trucção 
sem prévir~ licenç(l. do go-
verno . 

o óment.e . 

o óm ~nt.e. 

E tabelcce que a disposição do l ntpt• ~ o c';me nt.c . 
art . ao do decreto n. -!63 
de 2 d" ete mbro de 18-17. 
sob1·C fi liMão natural, não 
comprehende os filhos nas-
cidos antes da promnl ;la-
ção do mencionado tle-
creto. 

Do ' 1· . deputado ~Iorae . 'ar-
mcnt•J . 

Do 'r . deputado )Ioraes ' t~r
mento. 

Do. 'r. deputado Mil•antb . 

Autoriza o '!O'erno a m~n- l,an 18 de ~lnio de 
dar r~z·•r ·o censo rios ha- em 2"' 1lis•u. •ão ; 

f ~.~ rPmPUido Do r. depulldo .\lmeHlt\ e 
C'Ommi siin ct.. ,\J Luquerque. 

(\ id . p t~ . i6 da. 'y11np·nlP 
J 70. olos•n•a iiesao projPeto 
n . 1 :~ • de l 70.) 

hil:tnle<; dP lodo o lmp •rio. e'!lalistinL. 

Transfere p .ll',\ os j11izes nm- E n'l I ' de ~!a r o:•) pas.;ou pJ.ra 2·· tlls-
uicip;wq a autor io l:tdc que Cllssão . 
te1il os tleiP.gado<; e ntlj(le-
legados de pronunciarem 
e .Julgar"m ~ fiual, ;tlgun • 
crimes. 

Da eonllnisRãu de Jusli~a ,·ri-
• miunl ao projccl do • ' 1·. 

r[t>JHLla.do )~UI. b10 ri~ (JU<'ÍI'OY. 
IJII't'"enla•ln em iU ti• Ja-
neiro cl l 'l:.i'). 
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1830 8 de ~arço,. 

» 7 de Março •. 

» 15 de Março .. 

» 1.3 de l\larço. , 

,. 22 de ;\!l ar çr.J . , 

» 22 de i\larço. , 

» 12 de Ai.Jril ... 

" 19 de Abril. , 

» 1.0 de Maio .... 

, lO de Maio .... 
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ASSUli PTO ANDA.111ENTO 

63 Isenta de recrutamento os Impresso l!lórnente. 
mar inheiros de em barca-
ções mercantes, e da guarda 
nacional os que lrabalham 
em constr ucções navaes. 

67 Dispõe sobre promoções no Impresso sónl.ente. 
exercito . 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr. deputado Azambuja. 

Da commissão de Marin,ha e 
Guerra á proposta do go-
verno aprese ntada em 5 de 
Março de 1.850. 

74 Repu La crime policial e como Remettido em 15 de Maio á com- Do Sr . deputado Corrêa Lima. 
tal deve ser processado o missão de Ju~tiça Criminal, que em (Vid. projectos ns. 78 e :ti4 de 
furto de animal cava !lar. 24 do mesmo mez deu parecer sob 1.850, 92 de 1857, 67 e 1.67 de 

n. 114. · 1864.) 

75 Dispõe que lica pertencendo Impresso 11ómente. 
aos presidentes de provín-
cias t\ a·ttribuição qtte se-
gundo o disposto no art. 289 
do co digo criminal compel e 
ás camaras municipaes, ele 
declarar quaes as armas 
oJl'ens i v as, cujo uso pó de ser 
permitticlo. 

77 Dispõe sobre os trabalhos do 11npre8so sórnente. 
jury, julgamento de pro- I 
cesso, vencimentos de j ui-
zes, etc . · 

Do Sr. deputado Almeida c 
Albuquerque. 

Do Sr. depu Lado Magalhães 
Castro, 

78 Suj eita i acc usação olftcial de Rernettldq em 1õ de Maio á com- Do_ Sr. deputado Oliveira Bel! o. 
.JUStiça o crime de furto de missão de Jus tiça Criminal, r1ue em (V1d. pro.Jectos ns. 74 e 11.4 de 
gado vaccum. 24 do mesmo mez deu parecer sob 1850, 67 e 1.67 de 1864.) 

n. 114. 

87 Revoga os §§ 15 e 1.8 da lei Em U ele Maio ú commissão de As :Oo Sr. deputado Wandorley. 
provincial de Pernambuco sembl éas Provinciaes. que o COIII.:. (Vid. projecto n. 140 de 1850.) 
n. 224 ele 16 de Junho de prehendeu 110 projecto n. 140 de 
'1849 sobre impostos ao ta- 1.850. 
baco, charutos, etc. 

96 Dispõe que os presidentes de Impresso I!,!ÓIDente. 
províncias, em circumsLan-
c ias excepcionaes e ~uando 
v ~e~n do serviço pu I i co o 
ex1gu·, possam nomeal.' pa t·a 
delegados e subdelegados 
de policia pessoas que n ão 
residirem nos termos e dis-
trictos respectivos. 

107 Eleva a 1.000:000 a dotação Impresso I!,!Ónterite~ 
anuual de Sua Magestade 
o Imper ador . . 

LOS Dispõe sobre o julgamento Impresso li!jÓIDente. 
de delictos commetlidos por 
offi c iaes rlo exerc ito e ar-
macia. 

Do Sr. deputado Almeida e 
AlÇuquel'que. 

Do Sl', deputado Mello . 

Do Sr. deputado Guimarães. 
(Vicl. projec\o n . 1.30 de 1.850.) 

" 24 de Maio.... il3 Dispõ!!_ 11ue compete ao j uiz Remettido em 3a d.~scussão, ~m· Do Sr. c[oputado Nabuco. 
de direito em exercício o 31 de Maio de 1853 as .commissões 
privilegio de fôro em l<ldos da Const'ftuição e Poiiere.~ e de tus· 
os crimes individuaes, tiça Crimina~. 
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1850 24 de Maio.... 114 Dá ao pr.omotot· pttblico c.orn- Em i~ de Maio d o_ 1852 em ~a dis.- Da com missão tl e Justi~'a ri-
pete ucta para den unc1a e cussao á comm1ssao de Justtça Cr1- nnna l. 
accusação nos crimes de minai. (Vid. os projectos ns . 74 e 78 
furto de gado vaccum e ca- de 1 50, 67 e 167 de 1864.) 
vallar, destruição e dam-
nificação de aqueductos e 
quaesqner obras parLicula-
re« do uso publico; calum-
nias e injurias contra os 
Ministros de Estado e Pre-

4 sidentes de províncias, etc. 

» 28 de Maio.. . . ii6 Revoga a lei provincial do Impresso só~nente. 
Rio Grande do Norte de 10 
de Outubro de 1846 sobre 
licença para abrir loja o 

D<L cou11nis~iio .te fl.sso; m bléas 
Provinciaes . 

official de officio mecanico 
qne não for cidadão bra-
~ileiro . 

» 29 ele Maio.... HS ftevoga as leis proviuciaes, I~npresso sómente. 
de Minas n. 367 de 30 de Se-

Da commis~ão de Assembléas 
Provinciaes. 

tembro ele 1848.e ele S. Paulo 
n. 16 de 22 de Fevereiro de 
1844, etc . (sobre postos na 
Guarda Nacional) . 

» 31 d8 i\laio.... 125 Crêa uma escola not•ma l de Itnp••esso sómente. Da comrnissão de Cowtttl' rcio, 
Industria c At·tes. 

6 de .Junho . . 1.27 

agricultura theorica e pra-
tica na capital do Imperio 
e nas províncias que o Go-
verno julgar conveniente. 

Sujeita e impõe a pena de um 
a tl:es annos de prisão com 
trabalho aos estranJieiros 
que tendo sabido do J:Srazil 
por ordem do Governo, vol-
tarem sem permissão do 
mesmo Governo. 

Eut 7 de Junho de 1852 passou para Do Sr. deputado Wanderley. 
a 2a diSCU9SãO . 

» 14 de Junho.. 130 Dispõe sobre o pt·ocesso e jul- Ren-..ettido . ás ~on~missões de Do Sr. deputado Nabuco. 
gamento de crimes mili - Guerra e Just1ça Cr1mmal. (Vid. projecto n. 108 de 1 50.) 

» 28 de Junho . . 140 

» 5 de Julho .. 151 

)) 16 de Julho ... 159 

" i6 d8 Julho ... 160 

tares. 

Revoga disposições de diffe-
rentes leis provinciaes. 

Autoriza o Governo a restabe-
lecer as antigas divisas, 011 
designa r novas entre o~ mu-
nicipios ele Mog-y-mirim e 
P indamonbang-aba da pro-
vincia de S. Paulo e o de 
Minas Geraes que confinam 
com os ditos mtmicipios. 

Dispõe sobre o jnlgamentc das 
cansas civds e estabelece 
regras rela•ivas á adminis-
tração da justiça. 

Recrutamento. 

I~npresso só~nente. 

Impresso 111ómente. 

Impre!i!SO sómente. 

IIDpresso s6JDente. 

Da commissão ele Assembléas 
Provinciaes. 

Do Sr. deputado Ramalho e 
outros. 

Do Sr . deputado Nabuco. 

Da commissão de Marinha e 
Guerra no projeoto do Sr. de-
putado Miranda, apl·e•en-
taclo em 21 de Junho ele 1850. 

Em 2 de Setembro de 1869, 
sobre a mesma materia, . foi 
rcmetlido para o senado o 
proJecto n. 62 D do mesmo 
a nuo. 

(Vid. pag. 67' da Synopsc de 
1870, oude são apontados di· 
Vllrsos pn>je~ sobre r ecru• 
tamouto.) 
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1850 19 de Julho . .. 165 .'l.ulori7a o governo a estabe- llnpresso s ón:tente. 
lecer aulas para o curso do 

Du Sr . depuLadu 'l'eureiro 
A.ran h;t. 

commercio nas capitaes 
das pro,·incias. 

19 de Julho ... 167 Autoriza o governo a eles-
pender o que for .necessaL:io 
com uma ou ma1s comm1s-
sões encarregadas de exa-
minar o estado de nossa 
agricu!Lura . 

» 13 de J ulho . .. 172 Dispõe que os. u ispos gozem 
nos cr imes c1v1s. o mesmo 
privilegio e foro de que 
gozam os conselhe iros de 
es tado e os senadores elo 
Imperio , 

» 26 de Ju lho . .• 175 AutoJ·iza o governo a prote-
ger a in dus tria manul'actn-
reira . 

lntpresso sóinente. 

ln'lpresso l!IÓI'l'lente. 

ltnp••ess o só1nent.e. 

Do Sr. depu tado Pa1d a Can-
dido . 

• 
Do Sr , deptttado Reze nde . 

Do,'!·. depu tado Vianua . 

" 30 de Julho . • · 179 Proposta pa1·a a con<;ervação Ean 24 de Maio tl.c 1853 em 3" dis - P1·oposta apresenta.da pelo Mi-
e córtes de madeiras rese1·- cussão ás commissões de Marinha n isLerio da JUan nha em 18 
vadas para uso dos ar se- e Guerra, e Minas e Bosques . de J ulho de 1850 . 
naes . 

» 2 do Agos to... 182 Dispõe que as povoações cujo Etu. 19 de i\Ia io de 185~, em 2a rl is- Do Sr. deputado Assis Rocha . 
lcrritorio estiver dividido cussiio , á com missão de Estatis lica. 
em dnas ou mais províncias 
per tençam âquella quo o 
go,•erno designar. 

» 14 ele Agosto.· 185 Dispõe Bo bt•e o jut•amen to elos Im 1H•esso >SÕJtJcnte. 
prcsiden tes de pro v in c i a. 

Da commissão de Assem bleas 
Provinc iaes . 

" 14 de Agos to .. 186 

» 21 de Agosto . . 101 

Revoga ~~ lei [I L'Ov iudul elo In1p1•e s o>o !!IÓJ~aente. 
~spirilo Santo ele 2 de ! a io 
de 1849 que declarou va"'aS 
as cadei ras de profes~ores 
de i nslrucção publica que 
aceitarem cet·Lo carf?OS ele 
e leição popular ou ae no-
meação do. governo . 

Revogo~ a l ei yrovincia l elo I1upres so s onlcnte. 
Pianhy de 2õl de Junho de 
1 '3:í q uc ordena rp1e se pro-
ceda ao recrtllamento para 
o· corno policial . 

Em 23 de Ag-os to de 1850 a 
mesm:• comm i são ofi'ere-
ceu un1 artill'o sob\'6 a fo r-
mula do d ito juramento 
para sar discutido com o 
p tioj ecto . 

Dã commissão do Assembléas 
Provin ciaes . 

Da comm issão de As8embleas 
Provinciaes . 

» 22 elo Fevereiro , .. ... Dispi,ie que aR fabricas de E1n 22 de Feve1·eiro :is com missões Do :::i r. clepntaclo Paul a Santos. 
mi neração fi quem s.1jeitas de Commercio e ele Just iça Civíl. 
:'.ls lei~ geraes ele exec'lção . 

» 12 do At.ril ....... .. Declara qne não cstâem vi- En'l 12 d.J Abril .1 commissão tle Do r . doputndo Cruz S•ceo . 

" 31 de Maio .• . .... . .. 

gor a or !e nação do Ih·. •io Justiça CiYi l. 
til. 69 a rrendamc n lo de 
gMlo, etc . , :\lton ta a dis-
pos i .ão do § 22 do a 1·L. 179 
da ('Ousiituição. 

Dispõe que dPvc ha ' ' C!' em 
cada um:L tias lJI'Ovmdas 
um con~ellw do governo 
compMto elo: vice-presi-
dente;. 

E1n 31 de ;\Iaio :'1 commis~;'lo de Do 'r . depula:IIJ :liagalbãe• 
Constil11i<:iio. Ca~l ro. 



DAT.\ 

1850 28 de .Jttnllo . . 

o 
ol 
:! 
8 z 

-95-

ASS UMP'l'O 

A.utm•ir.a o governo a des - Em 28 ele Junho 
pender a quantia precisa lt'à zenda. 
com a abertura ela barra 
da Guaratiba, da província 
do Rio de Ja neiro . 

á comm issiio 

OBSE RVAÇÕES 

de Do 'r. deputado Pereira da 
ilva . 

» 2 de Agosto ........ . D:lspõe que sejam examinadas En'l 2 de Agosto 
pelo sen <tao as actas das Con stituição. 
eleições de senadores antes 

á commi são de Do Sr. clepuLado R ezende . 

» 30 de Agosto ,. 

da escolha imperial. 

· • · • · · Dispõe que a appellaçiio ele En'l 30 de Agosto á 
que tr ata o art . 7U da lei Justiça Crimina l. 
de 3 de Dezembro ele 18'11, 
tenha sómen te effeito sus-
pensivo nos crimes ina lian-
çaveis . 

commissão de Do Sr. deputado Cmz Ma-
chado. 

)) 30 de Agos to ..• . .... Revon-a as leis provinciaes de Em 30 Lle Agosto ,:, com mi ssão 
Mi~as de íi de Ma rço ele Assemhléas Prnvinci a0s . 
1838 e 3 ele Abr il de 1839 

ele Do SI·. dapuLado Vi sconde de 
Baepencl y . 

1851 9 de Maio ... , . 

)) 9 de M<1.io .• . • . 

)) 16 ele Ma io .•.. 

» 23 de Maio., .• 

)) 2::1 de Maio •. ,. 

)) 2 de Junho ... , 

» 28 de Junho ... 

)) 16 de Maio ..•. 

)) 7 de Julho . .,. 

que deram ao presidente a 
faculdade ele prover oJHcios 
de justiça, e a ele 6 de Abril 
ele 1838, que lhe cll!n a de 
conceder provimentos a ad-
vogados não formados . 

1 Autoriza o governo a con- ln:tpresso s•:inlcntc. 
ceder privilegio par a con -
struccão de uma estrada de 
ferro -entre a capital do Im- • 
pel'io e a de Matto Grosso . 

Do Sr . deputado Paulo Can-
clido, e ou tro . 

2 Designa a pessoa que deve Eau 2'l de Ma io ele 
servir de presidente de pro- em 2" di scussão. 
vincia quando elle fa lta r 

185ii app1·ovado Do Sr . deputado Dias de Car-
va lho. 

e tambem o vice-pJ·esidente. 

7 Autoriza o governo a es ta~e- Imp••efõlsO 
lecer um conselho superw,· 
de a.griottlttwa na capital do 
Imperio, e nas Cidades e 
vill as mais impor tantes -
comicios ele ctg,·icttltw·a. 

11 Autoriza o gover no a conce- llupresso 
der á companhia de nacio-
naes e estrangeiros a facul-
dade de mioet•ar os terrenos 
aurí feros e diamantinos ela 
província ele Matto Grosso . 

12 Autol'iza 'o governo a estabe- Iaupresso 
lecer um a colonia de na-
cionaes na ma rge m direita 
do r io Madeira , 

sóntente. 

só1nente. 

s •>n:tenl.e. 

(Vid . prnjccto n . 14 de 1851.) 

Do Sr. deput.aclo Oliveira e 
oulro, 

Do Sr. deputado Oliveim . 

Do Sr. deputado Oliveil·a . 

14 Designa a pessoa C[Ue de,·e En'l 21 de Maio de 
servir de presiden·te de pro- em 2" disCllssão . 
vincia quando elle fa ltar 

18:í6 approvado Da com mi ssão de Constituição. 
(Vid. projeclo n . 2 de 185 l.) 

e tambem o vice-presidente. 

32 Dispõe sobre a r evalidação E•n 7 de Julh o de 1S:i1 adi ado em Do Sr. deputado Antão , e 
de sesmaria e legitimidade 1" discn. são. outros . 
de posses. 

l!3 Dispõe sobre a aposentadoria En'l 18 de Maio de 1852remetlirlo ás Do Sr . de putado Sayiio Lo-
do empregado publico. c:ommissões de Constituição e Po- ha to. 

deres e de Pensões e Ordenados. 

43 C1·êa um instituto de 
gados . 

aclvo- En'l 2 de Setembro remettido em Projocto iniciado no Senado. 
2" discu ssão ás com missões de Con- (Vid . projec to do Senado. O 
stituição e de Justiça Civil . de 1850, B de 1851, e PL'O-

po ta api·esentada em 1 de 
Junho de 1866, pelo Sr. cn n-
Rclheiro Nabuco. 
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1851 15 de Julho ... 

» 19 de Julho . . 

" 30 de Julho .. 

» 1i de Agosto .. 

» ~2 de Agosto . . 

)) 2 de Setembro. 

» 5 de Setembro. 
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A.~SUMPTO ANlt .\MENTO 

49 Dispõe sobre os ,·encimentos Impresso s óntente . 
dos juizes municipaes e de 
orpbaos, e suas reconduc-
çoes. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . deputado Silveira da 
Motta. ' 

55 Dispõe sobre o juizo priva- EUl 18 de Maio de 1852, em ia dis- Do, r, deputado ;Nabuco. 
~i v o dos feitos da fazenda. cussão. 

63 Cr~a um montepio mil itar. Em 18 de Maio de 1852 á commissão DI!- com missão de Marinha e 
de Fazenda. Guerra . 

(Vid . projecto n . 80 de 1851.) 

72 Revoi(a o a rt . 307 do codi!l'o Red&Cf."ãO para a 3a discussão doi Da commissão de Justiça Cri-
do processo, e o art. 99 aa projecto n. 102 de 1850. ~inal. . _ 
lei de 3 de Dezembro de (V1d. proJecto n . 102 de 18o0.) 
184l na parte em que obri-
gam as camaras muuici-
paes ao pagl!-mento dtl 
custas em certos casos . 

80 Dispõe que haja um só cofre EUl 18 de Maio de 1852, foi á com- Do Sr. de pulado \Vanderley . 
de montepio para toda a missão de Fazenda. 
clas~e mllilar de terra. e 
mar, e para todos os em-
pregados das rPpartições 
civis, , do exercito e ar-
mada. 

89 Declara qae o art. 16 do acto ImpreliliiO 
addicional. comprehende ' 
illlplicilamenle o caso em 
que um projecto de lei dos 
exceptuados da sancção do 
presidente da provinc.a, 
na conformidade do a rt. 13, 
seja offensivo dos direitos 
de a lguma outra província, 
nos tratados Jei~os com as 
nações estr angeiras e da 
constituição . • 

sówente. 
I 

90 Dispõe sobre indemniza~ões IUipre..o ~ÓUlente. 
por prejuízos r esultados de 
injus ,os aprezameutos de 
embarcações feitos por na-
vios estrangeiros . 

Do Sr . deputado Santos de Al-
meida. 

Do Sr. deputado Pacheco. 
I 

, 6 do .hnbo . . . ...... Dispõe que o rio CanoinhM Em 6 d.e Junho remettido á ·com- Do Sr . deputado Livramento . 
si rva de divisa entre a missão de E~tatistica. 
provinciu. de S. Paulo e o 
município de Lages em 
Santa Catharina. 

, 6 ele Junho .... . ..... Dispõe que deve pertencpr Em 2 ele Julpo, adiado . 
ao bispo do Rio de Janeiro 

Do Sr . deputado Livramento . 

a jurisdicção espiritual que 
exerce o de S. Paulo uo 
município de Lages. 

,. 28 de Junho ........ Concede a cC'n!!rua de 200S Em 28 de .'fulho approvado como Do Sr. deputado Pacheco . 
para pagamento de coadju- emenda ao proj~cto n . 34 de 1851, 
tores, aos vigarios que del- e com elle remettido ás comrnissõ~s 
Jes precisarem. ;I e Constituição e de Negocies 

Ecclesiasticos. 

,. 18 de Agosto . ... . .. . Dispõe sohrc e:~:ploração e Em 8 de Agosto á.s commissões de Do Sr. deputado Azambuja . 
mineração de carvão de Minas e Bosques e de Commercio . 

1852 28 de Maio ... 

Jledra e fen·o. 

4 Dispõe que os juizes muni- Adia da em 2a discussão em 8 de Do Sr. deputado\Vanderley . 
cipaes sejam removidos Junho de 1853 . 
pela mesma fórma e nos 
mesmos casos em que o são 
os juizes de direito. 
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1852 9 ele J unho . . . 

" il ele Junho . . 

)) 25 ele .Junho ... 

2 ele J ul ho .... 

» 2cleJulho .... 

" 9 de Julho .... 

» 9 cle J ulho . .... 

» 23 ele JLtl ho .. . 

» 1.0 ele Agos to •• 
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17 Dispõe sobre o direi to que Em 30 de Unio de 1853 foi ús ct1m- D;~. commissão ele :\farinha e 
leem ao meio soldo os her- missõ •s de ?\farinha e Guerra, Jus- GLten·a. 
dei r os elos oJilciaes mil i- tiça Ci\'il e Fazenda . 
lares legal mente reforma-
dos e as viuvas delles que 
pas am a segundas n upc1as 
e os filhos natu raes e r e-
conhecidos . 

20 Dispõe que as províncias de Impr ess o s c.\me n te. 
P rnambuco, Par;~.hyba, 

anta Catha ri na e Espil'ito 
auto deem mais um depu-

tado á assemblêa geral, e 
a província do Pará mais 
dous. 

Do r . deputado i\Iorn.~s ar-
manto . 

• 
33 Dispõe que os emprestimos 

que forem decretados por 
leis provinciaes pa•·a me-
lhoL·a·· estradas. importar 
colonos, estabe lecer ban -
co , gozem de lodos os pl'i-
vilegws c9ncediclos pelas 
l eis geraes aos empre -
Limos nacionaes . 

Em 7 ele Agosto pnsso~1 para 2• dis- Do 'r. deputado Carn e iro de 
cussão. Campo~. 

41 Dispõe sobre div idas contra- E m t:_ de Agosto passou pam 2n clis-
hidas por hypothecn.s com cussao . 
bancos, para auxilio de es -
tabelecimentos agr ícolas e 
fab ri s . 

47 De l a,ra que a assembléa !e- Impresso s óJnente . 
gislativa de uma província 
não pôde i mpôt· tributos 
em generos produzidos em 
outra p rovíncia . 

. 50 Dispõe sobre a orgn.ni7.ação In1presso s ó tnente. 
de escolas regimentaes . 

Do ·,. , depu Lrt clo Car ne it·o de 
Campos. 

Do r . deputado Carneiro da. 
Cunha . 

Do t' . clepulado Oliveira. 

~3 · Di~põe sobre hypoth ecas Je- En'l 20 tle Junho de 1853 r emelLido Do Sr. deputado Bar bosa . 
gaes, jLtdiciaes e pr idle- a uma commissão especial no- , 
giadas. meada em 21 . 

74 D i~põP. sobre o juizo priva t ivo Impress o t~ómente. 
dos fei tos ela fazenda . 

93 Autoriza o Governo a r efor - Impr•esso s ótuen te. 
mar o regttlamento no at·-
senae• de guerra e secre-
taria do conselho supremo 
militar. 

Do r. deputado Bar bosa . 

Da. commissão ele M arinha e 
Guerra. 

, 20 d<' .\ gosto . 102 .'l.u tot'iza o GoYerno a esta- Impresso s ó 1uente. Do t' , deputado Oliveira . 

» 20 de Agosto . 

" 20 ele Agosto . 

Oo• !~ 

belecer na cidade do Rio 
ele Janeiro uma ~ala de 
asylo ou escryla de infancia 
par a crianças rle ambos os 
sexos de dons até seis annos 
de idade . 

103 Autoriza o Govern o a eles- Impresso schuente~ 
pender a qua~tia neres-
sa;·ia para abertura de uma 
estrada P.ntr e a capital ela 
prov í ncia de l\lntto Gros~o 
e a cidade de Santarem no 
Pará. 

'l04 Crila quat•·o cadeiras ele eco- In'lpre s s o sótuente . 
nomia polít ica, sendo na 
côrte, na Bahia, no R io 
Grande do ul e Maranhão. 

Do, r . depulatlo Ol iveil'a . 

lJo r. deputado i\lora~K ar• 
manto. 



ll A'f A 

1852 13 de .\ goRto . 

o 
"' "' :;( 
p 
z 

ASS UMP'rO 

- 98 --

.o\.NDAi\lEN'J'O 

113 Re l'orrna os at·ts . 45, 90, 95 e IInpr·eslllo s ómente. 
164 da Constituição do Im-
pe t·io. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . deputado Carne iro da 
Cunha . 

~ ti de Junho . .. .. . . .. Dispch rpte a eleição dos Em H de Junho á com missão de Do Sr. deputad() P a ula Fon-
juizes de paz e dos mem- Co n sL! tui ~ão. seca. 

» 25 de Junho . . 

)) 25 de JunlJO- . 

bros das .ca maras muni-
cipae~ se façam em act" 
Ruccessi v o a • t.la ele ição 
dos eleitores de parocbia . 

.... .. c ... ~a um in sli lnto de mt•di - Em 25 d~ Junho íts commtssões de Do Sr . deputado T aques . 
cina p cb li ca. :Saucle e d~ Justiça Criminal. 

. .. . •. Re duz a H os mHmbros do Em 25 de Jun ho á s commi~sões d~ Dú Sr. cle putarl,., .-\.g uiar. 
:Supr~mo Tribun a l ele J us- Justiça 'Civil e Cr iminal. 
tiça, e dá di versas provi-
dencias relativas ao mes-

1 mo t.-ibun;\1. 

" 6 de Af!osto .. . .. . •. . Dispõe sobt•e a s congraas Em 6 de Ag. sLo {t 2" com missão de Do S t·. deputado Bispo do 
dos arcebispos. bispos e Orçamento e á de NegncioR Eccle- Pará. 

'1853 27 de Maio • . .. 

)) 3 de Junho.: .• 

" 3 de .Junho ... 

" i7 de ,Jnnho •. 

" 1 d •· Julho ... . 

" L de Julho ... . 

ou tros . siast icos . 

8 Di spõe que o município neu- Em 27 de l\Iaio t•emettido ;, 
Lro dê quatro deputados. missão tle Fazenda . 

com- Do Sr. deputado :\Iit·an da e , 
outros . 

I 
15 Proh ibe a concessão de pri- Em 15 de Mai<l de ·i854 remettirlo á 

vi le,., io pa r a a n a ve"'eç:lo co mmissão d~ Commercio , Inclus -
a vnj)or nas aguas da bahi a tri a e Artes, que deu pa recei· em 
do Rio de Ja nei ro. 16 de Junho . 

19 Referma ele ito ra l. 

42 Dispõe que os p c·e~ idecHes de IInpr•esso ~ómente. 
prov incia po,sn m reunir 
rlous ou tres te rmos para 
t'ormat· o consel ho de j u-
rados. 

Do Sr. deputa rlo Mit-ancla e 
outros . 

Do Sr . deputado Miranda. (' 
outro. 

Sobre esta materia podem ser 
co nsultados os proJecLos de 
ns. 154 e 243 de 1831, 151 
de 1834, 3 de 1838, 57 e 134 
ele 18~3, 18 e i2' de 1845, 
55 e 87 de 1846, 26, 58 e 106 
de 1847, 4 de 1848, i19 de 
1850, 1.9 de 1853, o projecto 
apresentado p~ lo Sr. depu-
tado Luiz Carlo' em 15 de 
i\fã'io de 185'7 : 23 de 18,58: 
collecção de projectos sobt·e 
reform a ele itot·a l, apJ·esen-
tados no dec~nnio de 1860 
a 1870, organizada na se-
cretaria da camara dos Sr~ . 
deputados c imp:·essa em 
1871 ; e o pt·ojecto apresen-
tado pe lo Sr. depu ta do Ara-
r ipe em 15 de Junho ele 1871. 

Do Sr. dep1t tado Fr"de ricn de 
All.nquerqne . 

-18 I!: le_va á categori a cleprovin- Em 7 de Jun jlO tl e 1869 a pprovatlo Do Sr . depu tado Candtdo 
cca C(Jilt a denominação em ia di. C'l S~ão e remettido á com - Mendes, f' cn tros . 
de Oyapochia o terrilorio 111is$ão de Estatis:1.ca, q o;e em 26 rle 
comprehend ido t' ntre os Ag1sto de ·1870 deu par ecer sob 
rio~ ~hamnnd:í., Amazo- n. 136, ped indo inforrn açõe ao 
nas, Ocea no At la ntic e os GoTel'llo, o qt)al respondeu r•n 13 de 
lim ites sep tentri onaes elo Se temhl·u. 
l rnperi o . 

5 L Autoriza o Go"erno a pro- EDJ. 10 de J nlho de '1857 adiado em Do Sr. deputado Bell o, e otltro. 
move r a organ izãção de 2a discussão. 
um" co mpa nht a que em-
prehenda a na ve" ação por 
vapor na Lagôa âos Patos. 
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1853 28 ue Ju lho . o o 

15 de Ju lho •. . 

15 de Jullw . . . 

» 15 de .Julho . .. 

» 26 de Julho ..• 

» i de .\ gos Lo . . . 

)) .f. tle Agosto . . • 

» .j. de Agos to . . . 

,, 5 de Agosto . . . 

» G de Agos 10 . . . 

» 30 de Agoslo . . 

» G d e e Lem bro. 
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5 Dccla m que a or de nação do I1npreMso sóiDen~e. 
Ih·. 4u Ut. 80 não p~ 1· miLto 
fazer tes1amen to a quem 
não sa be l e r . 

ODSilR VAÇÕllS 

Do t•. depu Laclo Li n a meo to . 

80 Crêa um bispa tlo na 
vi nc ia do Pmn hy. 

pro- EID 15 de :\!a io de 1854 f~ com 111is-iio Do "r . depulatlo P a l·a. nagu{•, 
de Negocios l~ccles i ast i coR . que em e out ro . 
27 de ~Iai o p"Jiu informações ao 
Go veru o . 

2 A u lll t·iza ll Gover no a impe- EID 17 de Inio de 185! á com m issão 
t r a r da Santa Sé as B ulias \e Negocias l~cc l esia.s ti cos . 
pa>·a. a CL"eaçã o de u m bis-
pado nns províncias d a P a -
ra hyba e Rio Ura nde do 
:'\ nr te . 

83 Crêa n a c idade do lt ec if um IIDpt·esso sóiDen~e. 
curso de in fa. ntari a e ca-
va.!laria . 

97 Auto l"iza o Gove r oo a pode r ltnprelilso sóiDente. 
co ntracla r a co n• lr ucção 
rlc um a PRt rad a. ele fen o 
que partindo ele ;\f:tceió vá 
ter m ina•· na v ill a Ga r a -
nltun s , na proví nc ia d P~ l·-
nambue-J. 

102 Decla r :1 illi c itos e uu ll o,; lmpre 88o sóiDen~e. 
q uaesquet· nj nstM, p :1cios , 
co nve ni os ou liga s co m o 
fim de m onopolisar . 

Do r. deputado F 1·edel"ico de 
Al bu querque. 

Do . ·r. dep·1Lado F ig uei 1·a de 
Mello. e outr os . 

Do S t·. deputado Gome~ Ri-
be iro, e outl'os . 

P r u.i <·c lo inicia do no ' enado . 

105 A,pp1·ova as postur :1s el a Illma. Etn 17 tle i\Ia iu de 183± fi cou adiado Da 'ODl lll i SSâo de Ca mara s 
C:1 ma r a. i\I un icipa l de ns . 
1 n. 8 (sobre a l ime ntaçfiu 
J os l"ece m-na.sc icl os e Ps tad o 
~a ui ta l"i o das amas) . 

aLá se imprit ui l'e m a~ postura~ . ~ lun i c i pac~ . 

106 Re vo~-,. o ~•rl. li ' do "od igo ltupr•esso sóiDe nt e . 
do · Co m•u ~ •·c i o e111 r e l">t"e li -
c ia au a r L. 35 elo di to co-
d igo , na parte c1ue exi ge 
ll irlade de 25 a nnos p:w a 
n.gen le tl e leilões . 

i10 Concede n u·ias pre rugaLivas IIDpr•eslj!O !iiÓIDen~e. 
n.o~ oíftciaes da. g 1ardn. na-
c i n n ~ I. 

DIL con1mis iio de Justiça t "ivil. 

IJn ~r. deput:1tl u Cand ido 
i\Ie ndes . 

11i ?.Ia rca o; orde n:lllus tlu• e rn- Em 2G de i\la io tle l::l:i l em 2" tlis - Do S1·. dep11l:,Hlo 
pregado~ da' cathed r aes cussão fo i remettido ;, cn rnm issão Il le mle, . 

a ndido 

dn Imper io . Ecclesias t ica e 2a d Or.;arnen lo. 

14 Au ~o r i za. " Ll ove t·no " crea 1· ltnpy•essu són1.ente . 
n:t Cúr te nm collegio rle 
ed ucação pa ra os filh os dos 
mdi ta res . 

154 A,u lol" iza o GtTe t·no a man- IIDPI"e&filo ~tómen~e. 
da r pagar na fór ma da !Ai 
de 15 de Novembro tl e 1827 
a Domingo~ Vasques, Joã o 
Vida! e BaLia e Joã o Pe-
r e ira de F ig neir ecl o a 
q •1a n tia de 5 :359$175 . 

Pv .i ·<·Lu ini c i:ulo uo . en:LI IO. 

Da< com m1ssões do .Jus tiça 
Civil e Fazenda. 

,. 19 ele e tcm br o 161 r\u Lori za o Gover no a man - I.Jnpres, o sótnt' nte . Da cornmissão de Fazeuua . 
da r p:1ga. r a J oão da Si lva 
P ;tra nhos a q ua.n Li a de 
8: 310$, IJ.Ue lhe deve a F a · 

.i; zenda Nacional. 
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1853 17 de Junho .•. ,, ... Augmenta a deJ?utaçiio da Etn 17 ele .Junh o ás comm1ssões de Do Sr. depulado Paranaguá . 
provin civ: elo P1auhy. l!;statistica e de Constituição. 

(> ende de parecer. 

" 28 Lle Junho ., .... , . Esclarece os arts . 15 e 16 Etn 28 de Junho à com missão de. Do St·. dep;;Lado Livramento . 

1854 1g de i\Ia io.,., 

rio Acto .\.cldicional sobre a Constitui iio. 
sancçii'J da~ leis pêovin- Pende de 11aJ•ecer. 
ciaes . 

G [senta do recru tamento os In1pr•esso sóJnente. 
c;lixeiros IJrazileiros que Li-
verem bons aLtesLados de 
seus amos . 

Do Sr . deputado BalLba·. ar da 
' ilveim. 

» l!J de Maio.. . 7 De~l~ra que nenhuma dispo- I1npresso sú1uentc. 
Siçao legislativa <\ utoriza o 
castigo de pra nchadas e ou-
t ros de semelhante natureza 
aos guardas nacionaes . 

Do Sr. deputado Balthazar ela 
S i!Yeira. 

» 26 ele i\Ia.io. . . H Dispõe que os lentes ela escola lnlpresso són1ente. Do Sr . deputado Aluuquerque. 
(Vid. projecLo n, 138 de 1854.) milita r A da academia de 

marinha ten ham os mesmos 
vencimentos f[lle os do curso 
juridi ~o. 

)) 9 ele Junhc- .. 33 Sobre nal·n·al iRação. En121 ele Ma io ele 1855 ,:, commissão Do 'r. deputado Canclitlo Men-
eie Constituição. eles. 

1 .(Vicl . oiJ>e t'l' 'lções nesta Sy-
1 11opsc ao pr ojecto n. 53 el e 

1856.) 

» 2G de Julho .. !J!J Autoriza o governo a solici- In1presso són1ente. 
Lar bulia ele clesmem bração 
do te rril orio Parauna para 
ser i ~corporado á fl·eguezia 
de Vtlla Nova e arcebispado 
ela Bahia. 

Da commissiio ele Esta·ti s tica. 
\ 

» 4 de Agosto.. 106 Manda contar a quinta parte l"'assou para a 3" tliscns~ão e m 31 Do S r . deputado Pereira d•1 
do soldo conced ida aos offi- de Anoosto e top1ou o n. '151 de 185·1. S1lva . 
ciae. ele Ja classe elo exer- o ' i_V icl. projecto n. ·! 51 de 185L) 
cito e d a a rmada para os 
vencimentos ele reforma 
e~c . , e prohibe que os om~ 
c1aes se casem sem licenca 
do governo. · 

» H de Agosto.. 12:3 Autoriza o governo a tles- ltnpt•esso só1nent.e. 
pender a somma indispen-

Do St·. depu~ado Paula Can-
ditlo . 

)) 18 ele Agosto.. 13 l 

sa vel com a con fecçi1o de 
um cliccio nario encyclope-
dico da JJ ogua nacional. 

Autoriza o Governo a im-
petrar ela Santa Sé aq bulias 
da cr eação de um bispado 
nas provincias das Alagoas 
e Sergipe . 

En1 2'1 de i\Iaio ele 1855 approva do Do St·. deputado Camdo, e 
e m 2• dlsctmsão . outros . 

» 25 de Agosto.. 138 Estende aos lentes da E;scola Impresso :li! •~mente. 
i\f Ilitat· e da Ac:J.damia clr 

Da commissão ele Inslrncção 
Publica . 

)) 1 de S.•L .. ... 151 

Marinha as cl isposições dos 
arts . 51 a 5o e 130 a 1-[5 
dos esta tutos da l!'actddade 
d~ :.\Iedicina. 

Manda contar a t[ninta parto 
do soldo c<JJJCe(lido a.os ofti-
ciaes ele 1" c lasse do cxor-
·tto .e da a rmada pa t·a os 
venc11nen tos de reforma . 
te . . e prohiln que os o!Ii-

ctaeJ se case m sem l iCença 
do govern o . 

Reda~no lJaro. a 3" tli scnssi~o 
tlo Jl).'O.~ecto n. 100 de< 18:)4. 

(Vicl . projec to n. 14 ele '1854.) 

Da comm issü:o de Reelacçü:c. ao 
projeclo n . 106, apresentado 
em 4 de Agos to de 1854 . 
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'185± i de e t . ... . 'l5.2 Declaro. que as di sposições In1.preS!!tO s õmente. 
do at·t. 297 do codigo com-
mercial não são exclusivas 
de igua l faculdo.cle em re-
lação ás sociedades ele com-
mandita. 

O OS I:: R V .\ ÇÕES 

Do St·. depuLauo l\Ii randa . 

» 2 de Junho ., • . .. . , . Autoriza o governo a im- Em 2 de Jun!Jo de 1854 r·emeltido á Do::),·. deputa•.Lo Ca tHlido i'llen-
petra r d a Santa Sé as bu ll <~s commis~ão de Negocios Ecclesias- de . . 
p ar a a ct·caçiio d e um bis- ti cos . 
pacto na província elo Ama-
ZOJ"!as. 

» 2 ele Junho •.. . •... . Concede ao ,; est rangeiros pe lo E n1. 2 de J unho de 185 l r eme Ltido Do :-i r. depu tado Gandi do i.\Ien-
lempo ele 15 a nnos a na ve- á commissiio ele F a zenda, que deu eles . 
gação dP. cabotagem. pa rece t· em 28 de Agosto pedindo 

informações ao govel'I10 . 

1855 23 de J unho . . 36 R e,•oga a lei provincial cb I m p res so s õmente . 
Par a hyba n . U ele 30 ele 
Setembr o de 185J. 

» 6 ele Julho • • . 43 .\ ugme nto. com mais um ele- Impresso SÓl'll.ente . 
pu ta do a r epresen tação da 
p t·ovincia do Ma ra nhão. 

» 6 ele J u lh o . . • 45 Crea o ca bido da é do bis- Itnpre.>lso s õmente . 
paclo de Matto Gr~osso . 

>> 27 de Julho . , 63 Declara comprehendidos nas In1pres so I!!ÓUlente. 
d ispos ições do ar t . 442 os 
con tt·acLos feitos por cor-
r espondencia epis tolar. em 
conformidade com o§ .!o do 
art. 122, e com o a rt . 127 
do Codigo Commercial. . 

» 3 de Agoa~o . . 67 Dispõe sobre as qnebras ele Imp1•e s so s ón1e nte. 
n egocian Les ma~r i culados 

» i8 de Agosto, 71 

, 18 de Agos~o .. 72 

que üevem á fazen da na-
ciona l. 

Autoriza o go verno a eles - Impress o s õtnente. 
pender o que f'or uecessar io 
pa ra fac ilitar a navegação 
en Lre as di versas lagôas ao 
sul do rio Tubarão . 

Augmeuta a deputação ela Impres so l!lómente . 
Jll'Ovincia de Santa Catha-
r ina . 

>> 18 de Agosto ., 73 Manda uppl icar a disposição Impr e s so &ómente . 
p~na l do a r t . go da lei de 3 
de Outubro de 1833 aos que 
fabr icarem ou dolosa men te 

· introduzirem na circulação 
c1uaesquer Litulos ou papeü 
tle creditos falsos . 

Do ~t· . d.epnLado Auclt·é Bastos 
de Oliveira, 

Do Sr. deputado Ballhazar da 
, Silve ira , e ou tros. 

Do Sr . depu tado Vi r iaLo. 

Do Sr . depntado Paula San los. 

Da comm issiio de F azenda, 

Do Sr. deputado Livram en to, 
e outr os , 

Do St·. deputado Livramen Lo . 

Do Sr . depu tado 'l' aq ues . 

» 6 de Julh~ .. , ...... Crê<~ um a dvogado do povo En1 6 de Julho rle 1855 r emettido á Do Sr. deputado J usLinia no 
em carla uma das capitaes commissão de J ustiça Civi l e Cri- R och a . 

5 de Julho ... 48 

» 1l d e Julho .. , 5Z 

• 

do Imperio. mina] . 

Orêa urna nova prov íncia com E1n 5 elo Jttli•o r emeLtido á com-
a denominação drl - pt·o missão de Estatislicu, que em 8 de 
viucia do Rio de S. Fra n- Agosto deu parecer sob n . 70 . 
c isco . 

Do r. deputa do i\Ipllo lí'rn nco. 
, Viel. p roj 'c tos ns. 168 de 1850. 

109 ele 1854, 79, 80. 89 e 90 de 
1856, 67 de 1862, 45 de 1859, 
81 de 18Gl c 120 dr 1tlô8 . ) 

Prob ihe conservar-se ab. l'Lo• 
nos domingos e dias san lo• 
os es tabelecimentos com-
merciaes, officinas e fa-
bricas. 

E tn 13 de Jttlho de 1857 ás com- Do Sr. depntado ilt•nndiio . 
miss~es de Gommercio, !ndustr ia e 
Artes e de Ncgocios Eccles ia sticoa. 
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i856 ii de Julho. .. 53 Sobre natm·a l i s<~ção. Em 20 de Março de ·1857 remett ido Do Sr . deputado Silv;t Guima-

á COIH lll i;são de Ccwstitu íção o Po- rães. 
dereR . (Vid . p t·ojectos ns. 33 de "1854, 

68 de "1 857. 19 de i 859 e 97 
de 18711 sanccionado por de-
prelo n . t 950 de 1:2 de J ulho 
de 187i. 

» 26 de Julho .. . 63 Declara que col,llpete a acçiio Imp.re&I!!O. eõment;e. 
descendiaria a CJUalquer 
pos~uido r de titnbs con he-
cidos no commer cio bra-
7.i leiro pelo nome de con -
tas ass tgnadas, uma ve7. 
que se achem endossadas . 

8 de Agosto.. 80 Cr~a uma pyovincia com a fmpresfiO sóment;e. 
denominação de Rio de S . 
Francisco . 

» 22 de Agosto . . 89 C::uêa na pro v i ncia. ele Goya~ l~p~~l!II!IO sõrnent;e . 
mais uma província com 
a denom in ação de provín-
cia de Tocantins . 

Do Sr . deputado Ba t"ão de 
Mau á . 

D<J. comm~ssiio r:e Estatist~ca. 
(Vid. obs~ r vações desta S yno-

pse ao proje-:to n. 48 de·i 856. 

Do Sr. rleputado conego ~ea l . 
(V,id. obs~n·ações desw. S yno-

pse ao llrojecto n . 48 de 1856.) 

» 22 de Agosto .. 90 C11êa uma nova província Em 23 de Julho tle "1857 
• com a denominação de em i a disoussli.o. 

proví ncia de Min as Novas. 

ad iado Do Sr . d~pu tado P aula F on-
seca . 

1857 5 de Junho .. i1 E leva o prazo marcado para Em 26 dq Maio de i858 adiado em 
a prescripçi!o das acções 1a d i scu,~sii.o pa,pt. se ou vil" o gover-
commerciaes resultan tes n o, que responr:leq em 23 dtl J unho . 
de letra.s. 

" 2 de Ju lho.. . 42 Altera as dispo~ições do§ 1o ImpreSf!IO 8~mente. 
do a r t. 83 da le i de 3 de 
Deze mbro de 1841 ( prisão 
com tr abalho antes da de-
cisão do rec rH·s.o) . 

» 3 tle Jttlho.. . 50 Declat•a que a creação, d i- Ianpre!II,So ll'f m e nt;e. 
visão e suppres8ão de fre- · 
guez ias não podem tet· Jo-
gar sem mu Luo accor do dos 
poderes temporal e espi-
ritua l . 

» 24 de .Julho. .. 81 Dispõe que os j ri7.es de direi- IHlpr-e SfiO • <iiment;e . 
to que forem nomeados 
chefes de policia não pos-
sam perder as Ruas co• 
marcas. 

" 24 de Julho. .. 83 Dispõe que os officiaes <.los lmpre .,o ~~~ment;e. 
corpos pol iciaes, q•te te-
n harn doze annos de serv iço 
nos me~mos corpos, seJam 
considerados officiaes ho-
norarios do exerci lo . 

" 24 de .Julho... 85 Ejjlabelece d isposi~ões sobre bnpre•o 111q ment;e. 
bancos . 

(V,icl. ob))ervações . desta S y- J 
?10pse ao pro.J ecto n . 48 de 
i 856.) 

Do Sr. de.putado Brandão : e a 
pedido do ruesmo sll..llhor , 
!lm 5 d!J· Jllnh o de 18;5~, e~ te 
projecto substit 11iu o da. n. 34 
de 1856-. por elle apresen lado 
em 20 ele Junho de 1859 . 

P~ojecto ~n icia do . lO Senfl.do. 

D~s coml)lissões ele Negocios 
Ecclesiast icos. e Consti ~uição 

- e , Podares. 

Dp ::lr .4eputado Vir iato,. 

Dp St·. dep~ttado Athaide. 

09 81•. d<lpulado Salles Torres 
Homem, e ou tr o. 

» 31 de Jnlb.o . .. 88 D~spõe sobre os con tractos de 
parce ria a,pplic:ados á in-
austr i.a agricol:J. fe i to~ por 
uacionaes ou estrangeiros . 

Em 24 d~ Agos~o de 18ri8 :1pprovado Do Sr. deputado Oarriio. 
em i" d'scuss~o · l 

.. 31 de .Julho... 90 1\,.u toriza o gover no a. solici- Em 20 d~ 1\fa.io de 1558 mandou-se D"o Sr. deputado Marcondes, e 
tar da Santa Sé a institui- ouvir ~ prelado de Coritib:1. , qne outros. 
çãG de uma prplazia na :.-espond$U e111 28 de Agosto do 
oid,a.da,d;~ eorH-iba, ca,11i ta.l mesmo '1-lJ.Uo . 
do Pa~aná;. 



1856 oh:1 l deJ ui. .. 

1857 31 de Julho ... 

» 31 de Julho . . . 

" 21 de Agosto . 

» 21 de, Agosto . 

» 21 de Ao-os to . 

28 de Agos~o . 

» 28 de Agos to. 

)) 28 de Agosto . 

.4,SSUMPTO ANDA:\lllNTO 

92 Dispõe sobre o cr ime de furto l:nlpresso sótnente. 
de gado . 

94 Dispõe Robre a substi tuiç:i.o ItDpresso sóxnente. 
dos juizes de di reito e dos 
juizes muuicipaes . 

96 Reforma a lei de i de Outu- Ixnpresso sóxnente. 
bro de 1828 s 1br~ camaras 
muuicipaes . 

Oll ERV.~ÇÕES 

Do r. dllputado Bello . 
(Vid. observações ao projecto 

n . 74de 11850. ) 

Do Sr . deputado Jaguaribe . 

Do r. deputado Athayde. 
(Vid observaç?es nesta Sy-

nopse ao proJecto n. 42 de 
1856.) 

120 fmpõe a lgumas obr igações ás Em 20 de Maio de 1858 â com- Do Sr . deputado Gavião Pei -
emprezas dos tlleaLros . fnissão de Const ituição . xot.o. 

124 Concede loter ias ao hospital Ixnpres so sóxnente . 
de car idade da capital de 
Ooyaz . 

Do Sr. deputado Cunlw. i\l at-
tos , 

131 Garante aos autores brazi-
leiros a propriedade de 
suas ob t·as . 

li:tD 20 de Máio de i 858 ás com - Do Sr. deputado Gavião Pai-
missões de Constil tiç~o e Poderes e xolo. 

140 

141 

de J ustiça Cri mina l , que deram (Vid. projecto n . 127 de 1858.) 
parecéí· sob n . l.27 de 1858 . 

Dispõe que os deputados n ão Ixnpresso sótnente1. 
possam dura nte a. legis_l~-
tu t·a em que ser vu·cm _re-' 
ceber dd gb\'ernu trtu-
los , h onr as, condecora-
ções e mercês pecumar tas. 

Dispõe que q•talquer pessoa Ixnpre11•o 8ÓJnent'é. 
possa conduzir car ta s ou 
papeis partio ul!lr~s depch-' 
de n tes de se llo . 

(se nta de impostos as casas Ixnprell!l•o sómente:. 
commerciaes que tiverem 
caixe i1·os brazi leiroS, ll es-
tabelece outt•a dispoRi-
ções. 

Do Sr. deputado Brandão . 
(Vid . projecto n . 45 de 1858 

100 de 1861, i3 de 1864, ~ 
os que foram ~tpresen tadus 
em 4 e 29 de Agosto de 1871..) 

Do Sr . de.putaclo Machado de 
'ouza . 

Do Sr. deputado Bt·andão par n. 
subst ituir o projecto n . ílO 
de 1855, _ apresentado pelo 
mesmó senhor em 24 de 
Agosto de 1855 . 

8 de Ma io ....... . , Dispõe que os bancos ou so- Reinet.tldo ás com\ni&sões de Fa- Do S t· . Barão de Mauá. 
ciedades bancttrtas ex ts- zenda e Gom '1tercw, l ndus tria e 

1858 14 r(o Ma io . .. 

4 c\o J ttnho .. 

4 de J unho .. 

8 d~ Ju nho .. 

temes ou que venham a Artes, em 8 de lll:aio rle 1857. 
estabelecer-áe Sl!j!1tn stt jeí"' 
tos a diversas regras. 

23 Reforma eleitoral . 

4-L Autoriza o governo a crclar Ixnpreeso sótDen~. 
povoações agrícolas nas 
províncias do Imper<o. 

Do r. deputado Luiz Carlos . 
(Vid. obser vaçõ_es nesta Sy-

nopse ao p roJec to n , 19 de 
1853 . ) 

tlo r. depu l;ado Pedro de Al-
c:tn tara . 

45 Cons idera vago o Jogar de l:nlpre&so sóxnente. D-> Sr. deputado Cruz Ma-
deputado que aceitar em- chado. 
prego de nomeação do go- (Vid. obser vações ao projecto 
verno. n . i 4Ó de 1857. ) 

56 Eleva. a li o numero ciej uizes EDJ. 15 dé Jttllw de 1R61 reme i- Do r . deputado Viliela Ta-
da Relação metropolitana tido em 2" tll~cussão ás CUJlllli is - vat·es. 
do Imperio . sões de Fureoda e Negocios Eccle-

s iasticos. 

6 de Julho .. 106 Reforma do recru tamento . Impresso 111Ómen~. Da. comrtlissão de Marinha e 
g •erra. Sobre reforma de r e-
crtitarhent.o foi r ·met~ido 
par a. o Senaélo em 2 de Se-
tembro de 1869 o project o 
n. 62 D. 

" 9 de Julh o .. 107 Altera o dec reto de H de Ou- Em 25 de Julho de 1860 
tubro de 1843, que eJO:lin- em 2a discussão . 
gue o vinculo ele J a"gua. ra, 
em Minas Goraes. 

approva.do Do Sr. deputado Barbosa, e 
outro. 
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Garante aos autores brazi -
Iei ros a propriedade ele suas 
obras. 

ANDA)lllN'I'O ODSERVAÇÜES 

RemetHdo á commissão de Jus- Das commissões de Constitui-
tiça Civil, a t•eqnerimento do Sr . ção e Poderes e de JüsLiça 
deputado José d~ Alencar, junta- Cl'iminal .aos projecto~ apre-
mente com o proJecto apresentado se n lados pelo Sr. clepu·tado 
pelo mesmo senhor em 7 ele Jalho Gavião Peixoto em 21 ele 
de 1875. Agosto de 1857, e pelo Sr. 

Aprigio Guimarães em 14 
ele Agosto de 1856. 

(Vid . projecto n. 74 ele 1875 e 
o elo St· . senador Diogo Ve-
lho apresentado no Senado 
em 6 ele Outubro ele 1886.) 

" 23 ele Julho. .. 131 .~pplica aos offic iaes da guar- In"lpresso són"lente. 
ela nacional as disposições 

Do Sr. deptitaclo Garcia. 

)) 7 de Agosto.. 153 

28 ele Agosto .. 172 

1859 27 de Maio ... 8 

» 27 ele Maio . .• 10 

» 27 rle Maio .... H 

~ 27 de Maio ... 12 

da r esolução ele 3 de Abril 
ele 1813 . 

Determina o modo pelo qual Impresso sómente. 
elevem ser aposentados os 
juizes perpetuos . 

Autoriza o governo a con- I1upresso sómente. 
tl'actar a confecção ele um 
cocligo civil. 

Do Sr. deputado José Bento. 

Do Sr. elep•ltado Pat~l i no , e 
outros. 

Manda applicat· ás cansas Em 30 de Maio ele 1859 remetticlo á Do Sr . deputado Set·gio de Ma-
cíveis as disposições dos com missão de Jnstiça Civ il . cedo. 
arts. 650 e seguintes até o 
G60 inclus ive do regula-
mento n . 737 de 25 ele No-
vembro de 1S50. 

Marca o numero dos jurados Em 30.ele_Maio ele 1859 remettido á Do Sr . deputado Sergio de Ma-
nos termos espectlicados no comm1ssao de Justtça CrJm1nal. cedo . ' 
art. 31 da lei ele 3 ele De-
ze mbro de 1841 . \ 

Dispõe.soi.Jre as substituições Em 30 .de_ MaiQ de 1859 rel!lettid.o .á Do Sr. deputado Sergio ele Ma-
dos JUiz~ s mumctpaes nas commLssao ele Justiça C1vil e Cn- cedo, 
causas civeis ou crimes . minal. 

IJ:leva. a a lçada das Relações. Em 30 de Maio de 1859 remettido á Do Sr . deputado Sergio de Ma-
elos juizes de direito, etc : commissão de Justiça Civil, \cedo. 

» 28 ele Maio .•. : 18 Crêa chefes ele trabalho em Impresso sómente. 
todas as freguezias elo Im-

Do Sr. deputado Salathiel. 

perio. 

» H de Junho. .. 36 Marca os limites ela província Impresso só mente. 
de Minas e S . Paulo. 

» ·t8 ele Junho .. 45 Crêa uma provincia com a In"lpresso sóroente. 
denominação ele Minas No-
vas. 

Do Sr. deputado Bl'êtas, e 
outros. 

Do Sr. deputado Joaquim Ce-
zar . 

(Vid. observações ao projecto 
n . 67 de 1862 . ) 

» 1G de Julho... G6 Dispensa as leis ele amorti- E •n 31 de Maio de 18GO approv:tclo Do Sr. depttlado T'aranaguá . 
zação para que a capella ele em ia disr·ussão, 
Nossa Senhora elos Humil-
des ela província do Piau-
hy possa continuar a pos-
suir a parte dos terrenos 
da fazenda elo Itaiu'l.inho . 

,. 22 de Julho.. 78 Reforma .iuclicia ria. Impresso súinentc. 

,. O de Agosto., 07 Procea!o~ da Fazenda Publiall. Imp1•eseo I!IVftlente. 

Do Sr. eleputarlo Olintho Meira. 
(V id. coll ocçiio elos 'projel'tos 

sobt•e o mesmo assu111pto im-
pre.ssos em 1869 e org-aniza-
da na secretaria da Cama.ra 
dos Srs. deputados·. ) 

Do SL'. deputado ToseMo de 
Brllo, 
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1859 20 de J ulho .. . 99 Dispõe que não e upplicavel Impre s s o s ómente. 
o castigo corpo ral á guarda 

Redacção para a 3a discussiio 
do additivo on·ere ·ido pelo 
, r. deputado Pacheco, e ou-
tros, á propos La do governo 
fixanrlo as for ç<ls de tPrra 
no exercício de 1860-1861. 

,. 23 de Agosto .. H 3 

, 29 de Agosto .. 120 

3deSetembro. 128 

3 de Setembro. 132 

" 31 de Setembro ·L33 

)) 6 de Setembro. 136 

, (j de Se tembro. 

1860 29 de .Maio .. . 22 

29 de ;\faia .. . 23 

" 29 de l\laio ... 24 

nacional, quando suJeita 
aos re"ulamen tos e disci-
plina do exercito de l inha. 

Re,·oga o art. 22 da le i ele Impresso s óme nte . 
orçamento da província do 
Ceará n . 865 de 16 de Se-
tembr o de 1858 . 

Estende aos parocbos e curas In-.preel!lo oK;me nte . 
d'a lmas do Irnperio as dis -
pas ições dos decretos de 13 
de Julho de 1. 32 e H de 
Julho de 1838 para que 
possam passar certidões. 

Dispõe que os vencimentos Impre ••o •ó•ne nte . 
dos officiaes do exercito em-
pregados na guarda nacio-
nal R~Jam regulados p~la 
tabella de 31 de Janeiro de 
18-7 . 

Dispõe sobre o d ire ito de Imp•·e &&O liiÓm e nte . 
appell ar nas causas cr imes. 

Dispõe sobre a facu ldade de Impre sso &óme nte. 
co ntesta r as testemunhas. 

Disp,..e sobre a co ndem naçi.io Impresso li!Õlnente. 
á pena de pri~ão . 

Autoriza o governo a impe- Apre111e ntado em sessão de 
lrar ela Santa Sé a bu lla Setembro de 1859. 
da et•eação de um bispado (Não fo i impresso . ) 
na pr oTincia do Amazo 11as . 

Concede os me>mos privi- Imprel!l•o lilórne nte . 
legios e isenções de que 
goza o collegio de Pedro II 
ao collegio ou lyceu c1ue se 
estabelecer na provínc ia de 
Min as , com o mesmo plano 
de estudos. 

Concede privilegio a uma ou Inlpre lil s o oK;~nente. 
mais companhias que em-
prehendam a nave; açiio no 
r io S. Fra ncisco . 

Reforma ele itoral. Impre lli!&O .liiÓDle nte . 

Da commissão de Assemhléas 
ProYinciaes . 

Do r . d putado Serra Car-
neiro, e outt·o. 

Da com illlSsão de l\Iarinha e 
Guer ra. 

Do Sr. deputado Silve ira Lobo, 
e outros. 

Do Sr. deputado Silveira Lobo, 
e outros . 

Do Sr . deputado SilveiL' ll Lobo. 

6 de Do Nr . clepu~a.do erra Car-
ne iro, e outros . 

Do Sr . deputado Luiz Carlos. I 

Do Sr. deputado Luiz Carlos. 

Do r. deputaclo Luiz Cados . 
(Vid. pro jecto n. 252 de 1 70 

• collecÇão de projecLos sobre 
a me~ma materia organi-

.zada na secretaria da Ca-
ma ra doa Deputados, o im-
presso em 1871. ) 

,. 9 de J unho. . 37 Isenta de dit·eitos de impor- Em 4 de Junho tle 1869 t•eme ~ tido á Do St· . deputado Gomes de 
taçiio aos livt·os de auto t·es commissão de Fazenda. ouza.. 

)) 16 de Jun ho •. 5::! 

,. 20 de Junho •. 59 

,. 30 de J un ho .. . 71 

c.- 11 

brazilei t·os, impressos em 
p<tizes estrangeiros. 

Autol'iza o governo a a l terar 
o quadr o dos offi.ciaes da 
armada . 

Ampl ia as a ttribuições dos 
pres identes de pt·ovincias. 

Impresso lli!Ómente. 

Impt'ei!I&O 11óme nte . 

Do Sr. d~p ll lado Lamcgo. 

Do Sr deputado Joiio de A l-
meida Pcreh·a. 

Vid. pag . 67 da Synopsc de 
(18i0 . ) 

~farca os l im ites da pro v in- Em 23 de J ulho de 1861 remettido á Do Sr. deputado Pereira Pinto. 
cia do Espíri to Santo . commissiio de Estalis tica . 
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I= ====I========= =========1========11 
1860 14 de Julho... 91 Declara que os cargos diplo- Impresso sómen te. 

maticos e consular~ e serão 
Do Sr. deputado Luiz Carlos . . 

con~iderados como carrei!·a 
publica . 

" 21 de Julho.. 105 Eleva a alçada do juiz de paz Impresso sómente. Do St·. deputado Paula Santos. 

24 de Julho... 109 

" 13 de Julho... 115 

" 8 de Agoato. . 121 

nas causas comm erciaes ou 
civeis á importancia de 
150$000. 

Determina que a revisão dos Impresso sómente. 
provimentos dos j lizes de 
direi to em correição fique 
competindo ao supremo tri-
bunal de jusliça. 

Altera as disposições dos arts. Impresao sómente. 
219, 225 e 228 do codigo pe-
nal r elativas aos crimes de 
estupro, r ap·to e damno , ·e · • 
providencia sobre os casa-
mentos. 

Do Sr . depulado Teixeira 
Soares. 

Do Sr. deputado Pat·anaguá. . 

Determina que o meio soldo Em 3 de Setembro de 1860 encerrado Das commissões de Marinha 
seja. pago ás pensionistas. em 2a discussão. e Guerra e J11Stiça Civil. 
logo que estejam emanci-
padas, ainda que estejam 
casada~. 

1861 27 de Junho.. !6 Reforma eleitoral. Impreselo só~ente. Do Sr. deputado José de Alen-
car e outros. 

(Vid. collecção de projectos 
sobre o mesmo assurnpto 
impresso em 1871.) 

" 28 de Junho.. 29 Autoriza o governo a des- Impresso •ómente. Do Sr. deputado 1S:l.lathiel e 
outros. p•nder annualmente a 

quantia de 200:000$ com 
a aberLura de uma est rada 
de rodagem de S. João 
d' El-Rei em Minas á ca-
pital de Goyaz. 

\ 
» 18 de Julho... 50 Declara que são admissíveis Impresao sóv:nente. 

no crime os instrumentos 
Projecto iniciado no Senado. 

" 17 de Agosto.. 73 

" 23 de Agosto.. 81 

I · 

ou cartas testemunhaveis 
dos recursos. 

Regula o acoesso aos pos tos EJU 28 de Maio de 1862 em discussão. Emendas do Senado aos pro-
de officiaes da armada. jectos na. 70 de 1855 e 21 

de 1856. 

Decla ra per lence1· á proviu- Em 2 de Maio de i877 approvado Do Sr. deputado Carneiro de 
cia de Minas o territ >rio em 1• discus~ãp , e sendo clispen- Mendonça e outro. 
comprehendido ao lado es- sado o in 1ers ticio o. NquHimento (Vid. parecer n. 150 de i870 e 
querelo do Rio de S. Mar- do Sr. Cesario AI vim, en tra em 2• projecto n. ii6 de '1879.) 
cos, desde a sua foz, no rio diacus~ão; o s~. Escragnolle 'l'au-
Paranahyba,até a barra do nay fundamen~a o segu inte reque-
Ribeirãodos ArrependLdos. rimento: 

"Requeiro o ad i ~mento por 30 di as, 
afim de que a camara tome devido 
conhecimento da questão, em vista 
dos documento&.» 

Em 3 ora o Sr. Diogo de Vascon-
cellos; em i4 o Sr. Escragaol!e 
T au nay; em 22 os Sra. Theuphilo 
Ottoni, Cardo~o d Menezes, Es-
crag 10lle Taunay; o Sr. Cardoso de 
Menezee a pres~ n ta o 6egui nte re-
qnerimento : 

" Reqt,oiro o a.:lia~ento p ?' ' t 5 dias, 
até que po;sa, consultar os docv.-
mentos •·ela. ti vo~ 4 qv.estão. 

Em 23 o Sr. Diogo de Vasconcellos 
requer o enceL·r~mentJ da disc 11~são 
sob re o adiamento; sendo appro-
vado o encerramento e r ejeitado 
o re·querimento de 'adiamento, con-
tinúa a discussão do pt·ojecto, ora 
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o ,. _ Perdigão Malheiros ; em 19 
de Junho o Sr. Cardoso de Menezes 
fundam enta o seguinte requeri-
mento: 

" R equei•·o qtu seja owvido o governo, 
pelo Ministerio do Impel'io, soln·e o 
1wojecto em discussão." 

O requerimento é rej~ihdo. 
Em 5 de Julho é encerrada a dis-

cussão a requerimento do Sr. Diogo 
de Vasconcellos, e o projecto é 
approvarlo em 2a discus<ão. 

Em 6 de Feverei ro de 1879 entra em 
3a discussão, ora o Sr. Bulhões, que 
•·equer para quo o p1·ojecto vá á 
rupectiva commissão; oram os Srs. 
Mello Franco, Sl'gismundo, Macedo 
e Candido de Oliveira, o requeri-
mento é approvado. 

Em 7 de Março apresentou parecer 
.. com projectn, que se imprimiu sob 

n. H6 de '1879. 
82 Declara ftcar pertencendo á Impresso sómente. 

província da Parahyl>a do 

89 

91 

9.2 

orle a povoação de Pedras 
de Fogo. 

Disvõe que para a matdcala lmprel!lso sórnente. 
nas faculdades e cursos de 
ensino superJOr do Imperi o 
se exija o titulo de bachar el 
em letras, ou os exames das 
materias comprehendidas 
no plano de ensino para essA 
bactlat·elado, por commis-
sõ~s designadas pelo gover-
no imperial junto daquellas 
f a cu Idades ou cursos . 

Revoga o art. 49 da lei n. 132 Impresso sóDlente. 
d 28 de Maio de i 46 e o 
§ 15 do art. 40 da de n. 264 
de 14 de Out. de 1854 e o 
art. 18 da de n. i08 de 6 de 
Dez. de 1842. toda~ da pro-
víncia do Pará, relativas á 
impostos aos cl'iadores,mar-
chan tes e p~ soas que ven-
derem Cal'lles vertle'i P''r 
preço maior do que o taxado 
nas mesmas leis. 

Revoga a lei n. 9 de 27 de J u- Impresso eórnente. 
lho de 1859. da província de 
Ceará. na par te q u eshbe-
lece o imp?slo sobre o sabão 
não fabricado nn mesma 
província , 

OBSllRVAÇÕBS 

Da cornmissão de Estatística. 

Do Sr. deputado Sil veit·a da 
Motta. 

Da commissão de Assembléas 
Pro v inciaes . 

Da commissão de Assembléas 
Provinc!aes. 

6 de Setembro. 93 Revoga o§ 6o tio art. 14 da lei lmpa•eal!lo 11ómente. 
n. 577 da província de Ser -

Da com missão de Assembléas 
Provinciaes. 

" 11 de Junho . • 99 

gipe de 13 de Julh o de 1860, 
e o § 6o do art. 2o da lei da 
rnesma província n. 541. d~ 
12 de Julho de 1858 sobre o 
imposto aos barcos de cabo-
tagem ; e bem assim o§ 22 
elo citadoart.1.4da lei n. 577, 
que estabelec•n o imposw 
sobre passaportes. 

Dispõe que asp?8soas qu~exer
cerem mais d um emprPJW 
publico, qualquer q ué seja 
sua categoria ou denomina-
ção, só poderão perceber os 
vencimentos de um dos em-
pregos, segundo optarem, e 
a quinla parte dos de outro. 

Em 11 de J~mho de 1861 _re_mettido Do Sr. deputado F. Ociaviano 
á commis&\O de Con~tttu1çao e outros. 
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100 Dispõe que o deputado não Em i4 de Junho de i861 r emeltido Do Sr . deputado Mello Franco. 
p.1s~a aceita r emprego de á com missão de Constituiçf.o . (Vid . projecto n. i3 de 1864. ) 
nomeação do g;>Yerno, etc . 

,. 24 de Agosto.. fOi Reforma judiciarir~. . Em 24 de Agosto de 1861 remettido Do Sr. deputado Pereira da 
á commissão de Justiça Civil. Si l va. 

i 62 iO de :\laio .. . 

,. i O de Junho • • 

" i-1 t.le JLtnho .• 

» 5 de Julho •. .. 

" 26 de Julho . .. 

,. 2 de .\ gosto . . . 

» 2 de Agost'l ... 

2 Declara o dia 12 de Outubro Impresso sóDle nte . 
anniversario na talício do 
Sr. D . Pedro I (1798) e ac-
clamação do mesmo Impe-
rador (1823), de fe'!t& na-
cional. 

13 Revoga os §§ ii. i2. 13, 27, 
28 e 29 do art. 2o da lei de 
17 de Dezembro de i858, 
decretada pela assembléa 
provincial da Bahia, rela-
tiva a impos tos sobre casas 
com merciaes que venderem 
vinhos. madeiras e sobre 
casas de leilões, etc . 

lmpre s!!lo 8ó1ne nte. 

(Vid . sobre o mesmo assumpto 
collecção de projectos org-a-
nizados na secretaria. da. Ca-
mara dos Depu lados e im-
pressa no anuo de 1869 .) 

Proj~ct iniciado no enado . 

Da cornmissão de Assemb!éas 
P~ovinciae3 . 

18 Dispõe que é priv ilegio do 
Estado a compra de gado 
que entra para consumo do 
município neutro . 

Em i 0 de Fevet·oiro de 1864reme\tido Do Sr . deputado Paula Sa ntos. 
á comm issão de Commercio, Indus-
tria e Artes. 

4) R9voga o § U do art. 19 da Impre11so sqmente. 
lei provincial do Maranhão 
de 30 de Julho de i859, 
que estabelece o imposto 
de 10 % sobre o tabaco ou 
fumo impor tado de outras 
províncias . 

54 Reforma. da guarda nacional. llllpres•o 11q mente. 

66 Reforma eleitoral. bupre1uto llótne nte . 

Do Sr. deputado V ieira da 
Silva . 

];)~Sr . deputado Couto. 
(Vid. pag. 67 da Synopsa de 

18170.) 

Do Sr. deputado Cru:t. Ma-
chado. 

(Vid. collecção de pl'Ojectos 
sobre r eform a e lei tora! or-
ganizada na secretaria: da 
Gamat·a dos Deputados e im-
pressa em 18i1 . ) ' 

67 Divide em dtLM a província Em 7 de Junho de 1869 remettido :í. Do Sr. deputado Calasans e 
de Minas Geraes . com missão de Estatística. out ros . ' 

(Vid. projectos na. 168 de i850, 
109 de i 54, 48, 79. 80 e 90 
de i856, 45 de i859, Si de i 861 
e 129de i 868 . ) 

,. 1 de Julho ...... . .. Dispõe soureo pagamento das E m f8 de Julho de 1862 remettido á Projecto não impresso do Sr . 
notas do Banco elo Brazi l commissão de Fazenda . deputado Barão de Mauá . 

l8ü'3 11 de i\la io ... 

18ü4 Ode Janeiro .. 

em ouro . 

2 Autoriza. o goyerno para Em H de Maio de 1863 remettido ás D 
vP. nder ~ uma ou mais commissõ ~ s qe l•'azencla e Obras 
companhias e1trang~iras a Publ iCas . 
estrada de ferro de D. 
P Pclro Il. e contracta r com 
ella~ o seu prolonga men to 
para o interior. 

r . depu tado Pereira da 
iJ Vll . 

1 Dispõe CJUe as notas do Banco ln1pres so s ótnente . 
do. Brazil emitLidas pela 

Do St·. depu tado Barão de 
Mauí1. 

caaa central tenham cir-
culação em todo o Imperio . 
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» 30 de Janeit·o. 

,. 13 de Fevereiro 
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» 27 de Fevereiro 

» 5 de Março .. . 

" 5 de Março .. . 

" 5 de Março ... 
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2 Abolição da pena de morte. Em 3 ele Fevereiro em i• discussão. Do Sr. deputado Viriato . 
r emettido á. commi~são de Justiça 
Criminal. 

12 Autoriza o governo a con- En1. U ele Ma1·ço em i• discussão. 
tractar a navegação do Rio 
S . Franci~co, e uma es-
tmdn. de ferro pelo systema 
americano da cidade do Pa-
rahybuna. 

Do Sr. deputado Mello Ft'<\ nco, 
e outros. 

13 Prohibe o senador e deputado En1. 3 ele Jt!lho de 1863 adiado em Do Sr. deputado Mello Franco, 
a acútarem emprego do :!.• discussão. e outros. 
Poder gxecutivo. (Vid . prC'jecto n. 100 de 1861.) 

28 Dispõe c1ue as multas do re-
gulamento da Alfandega 
por differenças encontradas 
nas conferencias dos mani-
festos, tanto dos na,·ios es-
·trangeiros como dos nacio-
naes, p~rlençam á Fazet1da 
Publica . 

Em 20 de Março de 1866 adiado em Do Sr. deputado Saltlan ha 
2• discussão. Marinho. 

36 Altera as resoluções n. 374 Impresso li!Õmente. 
de 24 de Setembro de 1845 
e n. 665 de o ue Setembro 
de 1852, na pal'te relativa 
á mineração das terras dia-
mantinas na província de 
Minas . 

38 Dispõe que as dividas das Ca- E1u 20 de Março de 1866 reme~tido, 
maras Municipaes tenham em 2a discussão, ás com missões de 
os mesmos pririlegios que Justiça Civil, Fazenda, e Cama ras 
as da Fazenda Publica . Municipa~s . 

52 F az ex tensiva ás mesas de Impresso sõn1.ente. 
rendas ela vil la de Macâo, 
do Rio Gt·ande do Norte, a 
concessii.o que pelo art. 510 
do regulamento n. 26!7 ele 
i9 de Se. tem bro de 1860 
se acha e~tabele~ida para 
mesas de rendas de outras 
províncias . 

58 Autoriza o govern o a fundar I1npres•o •õ•uente. 
uma colonia de nacbnaes 
na fronteirtt de Ta batinga, 
da província do Amazonas, 
e outra na ilha Caviana da 
do Pará . 

66 Dispõe qne são nullas , a be- lmpre•so eõ1nente. 
neficio ela massa fali ida, 
as hypothecas de q uaesq uer 
bens nos 61) dias preceden-
tes {L época legal da quebra. 

67 Dispõe que no pr cesso e jul- I1upres•o •õauente. 
gamento de furto de gado 
vaccum e cavallar nas fa-
zendas e campos ele criação 
e cultura se observe o que 
esta tue a lei ele 3 de De· 
zemhro de 1841 e regula -
mento de 3l de Janeiro de 
t842 para os crimes contra 
a propriedade. 

68 Di ~põe qu ~ os aggt·avos e os I1npresso •ón1.ente. 
recursos sejam decididos 
pel o juiz de direito em 
prazos iguaes aos que mar-
cam ao juizo á quo para 
sustenta1·em ou revogarem 
seus despachos. 

Dú S1·. deputado H.abello, e 
outros . 

(Vid. projecto n. 228 de t87i.) 

Do Sr . deputado Silveira de 
Souza. 

Do Sr . d ~putado Moreira 
Branch"io. 

Do S1•. deputado Ca1·valho 
Reis, e outm; . 

Dos Srs. deputados Affonso 
Alves e Pinhe1ro Machado. 

Do Sr. deputado AII'onso Alves, 
e ou tro . 

Do 'r. deputado Pinheiro Ma-
chado, e outro. 
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69 Dispõe que fique pertencendo Impresso sóment.e. 
ao Governo as aUribui -
ções que em virtude da lei 
do 1 o de Outubro de 18~8 
com petem á Camara .\iu-
nicipal da Cõrte sobre o 
matadouro publico. 

71 Es~abelece que os ministros Impresso sómente . 
de estado dura nte o t ·•mpo 
q11e occuparem as pastas 
não possam receber voto~ 
para deputados ou sena-
dores . 

74 Dispõe sobre os delictos com- Impresso sómente. 
mettidos pelos menores de 
14 annos. 

80 Determina que nenhuma pro- Inapresso sómente. 
vincia dê menos de quatro 
dep11Lados. 

83 DiRpõe que nenhuma lei em Impresso sómente . 
vigor inhiba ou aunulle a 
ins tituição te~ tamentaria 
dM santas casas de m iseri-
cordia, e outros es tabP. -
lec imentos de caddade, 1 
c• mo lega ta rios ou her- 1 
deiros . 

OBSI!RVAÇÕI(S 

Do Sr. depenado José Jorge , 
e outro. 

( Vid . projec to n . 93 de 186i e 
461 de 1873.) 

Do Sr . deputado Si lveira 
Lobo. 

Do Sr . deputado Horta de 
Araujo . 

Do Sr. deputado Horta de 
Araujo, e outros . 

Do Sr . Affonso Alves . 

103 Isenta de dit·eitos os objectns 
importados para o cu lto 
divino pelas ord ens reli-
giosas mendigantes. 

Em 21 de Março de 1866 approvado Da commissão de Fazenda. 
em ia discussão . 

104 

'107 

Exime de impoqLOs os pro-
dttctos es tt·angeiros indis-
pensa v eis ao desenvolvi-
menta de novas in cl ustrias. 

Em 21 de Março de 1866 remettido Da commissão de Fazenda. 
em ia discussão á commrssão 
de Fazenda , que em parecer lido 
em se~são de .25 de Jul ho confor-
mou-se com a doutrina do projecto. 

Autoriza o governo a fund ar Em 21 de Mar<;o de 1886 remet-
tt·es colonius milita1·es nas tido em 1n discussão ás commis-
ma t·gens do Uru guay . sões de Marinha e Guel'!'a, e de 

F aze nda. 

Do ,~r. deputado P i nheiro 
Mac!1ado, e outros . 

1.12 Autoriza o . gnve rn o para re- Em 21 de Marçp de 1866 l.'emetlido Projec!o 1niciado no Senado . 
gula r o d1qpos1o no art . 10 em 1• discussão á commissão de 

116 

118 

126 

da lei n. 874 ele 28 de Agos- Marinha e Guerra. 
to dei856, na pa rte r ela tiva 
an exercício dos membros 
effecLivos do Conselho Na-
val. 

ReRtabelece pela ·Serra dos 
Pil1ies a d ivisa ela província 
dE' Min as com a do Espírito 
Santo . 

Em 24 de Maio de 1865 remettido Do Sr . deputado 
em ia discu~são á commissão de Lobo, e outros. 
Esta t.istica . 

Sill'e ira 

Det~rmina que os ofllciaes e Em 21 de Março 
praças da guarda nacional 2a discussão , 
que forem feridos oe~ in-

de 1866 adiado em Do Sr . deputado Nery, e ou-
tros . 

utili sado; em acto de ser-
viço tenha as me5mas 
rem uneraçóes que os offi-
ciaes e praças de pret. 

Isenta de sall o e faz outra~ Em i9 de Março de 186õ adiado em Projecto iniciado no Senado. 
co ncessões aos banco; de 3a discussão . 
credito mutuo, ou bancos 
populares que se estabele-
cerem no Imper io . 

13.! Altera a lei do Montepio dos Impr eseo sórn e n t.e. 
Offlciaes de Marinha . 

Do Sr . d~putado Silvino Ca-
valcanti, e outr os . 
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1864 14 de Maio... i37 Disp·e sobre a qualiílcação Impresso sómente. 
dos votantes . 

( Ret'orma eleitoral.) 

" i8 de Junh o. . 160 tdtera as leis de eleiçõe~ de Impresso sómente. 
ver~ adores e j ui zes de paz . 

" 25 de Junho .. 167 Dispõe que o furto de gado Irnpr·esso sómeote. 
vaccum e cavallar, 4ual -
quer que seja o Jogar em 
que se perpetre , seja da 
competencia do jury. 

" 4 de Julho. . t74 Autoriza o governo a paga r Irnpr·esso sómente. 
a D. l\Iaria Berna1·dina dos 

" 6 rle Julho .• 

antos Nunes, viuva do 
vice-almiranL~ P ed1·o An-
tonio Nunes, a quota que 
lhe possa cab~r por parte 
de seu marido na escuna 
Lib:,·dade do Sul, aprisio-
nada pelo bri gue de guena 
P'rajá. 

179 Autor iza o governo a crear Impreaso I!IÓmente. 
uma escola superior de 
agricult ura. 

OBSERVAÇÕES 

Do r. deputado Silveira Lobo. 
( Víd. c llecção impressa 

dos projectos sobre r eforma 
eleitoral, organizada na 
secretaria da Camara dos 
Dep·1 tados e iru pressa em 
1871.) 

Do r. dep·ttado Barros Bar-
reto . 

Do Sr. deputado Godoy e 
Vasconcellos . 

Da commissão de Marinha 
e Guerra. 

Do Sr. deputado Jacobina . 
( Vid . projecto n . i67 de 

1869 e parecer n. 83 de 
1870. ) 

" 21 de Julho.. 190 Marca os limites entre as Em 16 de Junho de 1869 appro- Da com missão de Estatística . 
pr ovíncias de Goyaz e Matto vado em ta discussão e remet-
Grosso. tido á commissão de Estatís-

tica , 

,. 30 de Julho. . 198 Autoriza o governo a mandar Impreeao li!Ómeote. 
abrir uma estrada de r o-

Do Sr . deputado Pinheiro 
Machado. 

dagem, que partindo do 
porto da~ Sete Barras, no 
r io Ribeiro, da província 
de S . Paulo, Stl co mmuni-
q ' I e com o f orle de :\Ii-
r .tnda, na província de 
Matto Gr osso. 

» 2'L de Março , . . ..... Declara qne a Brazile ira ca-Em 21 de Ma rço de 1874 remet- Do Sr . deputado J osé Angelo , 

1865 27 de Junho . . 

28 d Junho .• 

sat.la com estrangeiro, se tido á commissão de Justiça Civil, e ouLr o . 
env1u•·a1· r esidindo no e no anno de !866, 4a s ~ssão, tomou 
Braz i!, recobrar á por e~ te o n. 43 . 
lacto os direitos inherentes 
á sua nacionalidado~ . 

33 Aut{)riza o governo a man- IIDprei!II!IO l!lómente. 
dar construir, no pr:tzo de 
tres annos. uma estrada 
de rodagem que facili te 
as communicações do rio 
Guaporé, na pro v i1wia de 
Matto Gr osso, para o Rio 
Madei ra , na do Amazonas. 

35 Ap;prova as clausulas 5• , Em 7 de Junho de 1866, 
i3• e 14u. do decre to n . em 2• discussão. 
3351 A de 29 de Novembro 
de !864, e 3•. 4 .. e 61 do 
decre to u . 3352 A de 30 
de ovembro do mesmo 
l!-nno sobr11 explor ações de 
minas. 

O r. dep.ttado M r ei ra. 

approvado Da com missão de Commercio, 
I ndustria e Ar tes. 

I 
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ANDAMBNTO ODSER V AÇÕES 

1865 3 de Julho . . 3\J Auto riza o Governo a crear Impresso sómente. Do Sr. deputado Moreira. 

.. 3 de Julho . . 40 

" 5 de Julh o .. 51 

nos exercitas juntas pro-
visarias, 

Autoriza o governo a proce- Impresso 
der a lt·abalhos para es -
tttbelecimento ele colonias 
militares. 

só mente. Do St·. deputado Moreira. 

Autoriza o governo a pro- Entra em 1:i. discussão em 27 de Do Sr. deputado Figueiredo. 
mover a creação de a8y lns Abril de ! 875, ora o Sr. Eufrasio 
rlll'aes destinados áecluca- Cort'êa. 
ção moral, religiosa e agt·i- Em 28 os Srs. Carlos Luz, Bit-
cola dos expostos, orphãos, tenco;>rt Cotrim e Cunha Figuei-
e meninos desvalidos . redo Juniot· reque,·em o adiamento 

da discusxão, até que o !JO VC?'?W 
nta??dando procede•· a exame e le-
vanta.· a pla.nta do ter r itorio con-
te tado ;Pr·este á, Camara todos os 
esclw·ecmwntos po;siveis ouvidos os 
p•·esidentes das duas províncias . 

Oram os Srs. Bittencourf. Costa e Eu-
ft·asio Couto. 

Em i7 ele Maio ora o Sr. Cunha Fi-
gueiredo e é approvado o requeri-
mento, / 

Officiou-se aos ,Ministerios da Agri-
cultura e do Imperio em i9 ele Maio 
de i875, o i~ respondeu em 5 de 
Agosto, o 2o em 7 ele Outubro do 
mesmo anuo e em !3 de Janeiro de 
i877 remettel)do doeu me ntos . ., 

!866 13 de Abril . . 89 Marca os li mites da província Iinpresso sómente. Da commissão de Estatislica. 
de Sant<t Catharina com a 
do Paraná. 

" !o de .Maio... !05 Autoriza o governo a admit- Impresso li,lômente· 
ti r gra tutr.amente no col-
legio de Pedro II os filhos 

Do Sr. deputado Bittencour t 
Sampaio. 

1866 i4 de Maio .. 
·1· 

sessão 

" !9 cio Maio ... 

• 29 de Maio ... 

" i de Junho .. 

do> officiaes do exercito e 
armada, que morreram na 
guerra do Paraguay. 

5 Locação de serviços, isenção Em 8 de Junho de 1866, approvado Do Sr. deputado Ignacio .de 
do recrutamento e da guar- em i• discus&ão. Barros Barreto. 
da nac ional . 

!2 DeLermina que por motivos 
de morte de senador ou de 
nova eleiç i.io por augmento 
de deputaçào se proceda á 
ele ição no prazo de seis 
mezes. 

!9 DeLet·mina q 1e os banco~ de 
c irctllação possam emittir 
notas de i '000, 2$000, 5SOOO 
e i0$000 dentro da somma 
que fàr marcada pelo go-
ver no . 

25 Autoriza o governo a man-
dar proceder aos estud os na 
barra da Laguna, provi11-
cia de Santa Catharina. 

Impresso sómente. 

Imt)resso ~c) mente. 

Impresso lf?Õmente. 

Do Sr. deputado Martiuho 
Campos e outros. 

Do Sr. deputado Tavares Bas-
tos . 

Do Sr, deputado All'im, e ou-
tro. 
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DATA ASSUMPTO ANDA~IEI'TO 

--
3 de Julho . . 45 Revoga o § 2• do a r t. 1.53 do lnapresso só mente. 

codi g.:> do processo, e o§ 1° 
do ar\. 9° elo clecre to de 3 
de Jane iro ele 1853 na parte 
em que se refere aos com -

-
manda n1es milita res, para 
que os~a s au ~o ricla cles res-
ponda m n o fõ.-o militar 
~el os crimes de t·eRponsa-
Ji!iclacle que commctter em. 

3 ele Julho •. 46 Reforma do Banco do Brar. il. ll.n1presso sónaente. 

6 de Julho . . 52 Autoriza o governo a crea r l•opreGJso sóu1ente. 
uma faculdade ele theologia 
applicando o ct·edito conce-
dido pelo decreto n . 781 de 
iO de Setembro de 1854. 

OI3SilllY.\ ÇÕES 

Da commissiio de i\Ia rinha e 
Guerra. 

Das com missões de Fazenda e 
Especia I, com o voto em se -
para do do Sr. deputado Ta-
vares Bastos, ú proposta 
apresen ta da pelo Sr. ]\[i nis-
tro ela Fazenda em !) de 
Abril de 1866. 

Do St•. deputado Juaqueira. 

" 25 de Julho • . 80 Di spensa das leis de a mortiza- E10 13 de Ma io de 1868 cncel'r ada Da commissiio de Fazenda. 

6 de Agosto .• 

» 1'3 doe Agosto . . 

" 13 de Agosto .. 

,. 27 de Agosto . 

ção a irmandade de S. Pe- em 3a di scussão . 
dr o Aposto lo, e outras. 

85 Reforma eleitoral. f ,opreaco só1nente. 

91 DeteL·mina que os offici aes IIDJPR"esso •óanente. 
e praças el e pret que forem 
r ecolhidoR aos hospitaes 
por ferimentos r ecebidos 
em combate contitluarão 
a recebeL' integra lmente 
seus vendmen tos . 

92 Dispõe quo todo o café é sal I'ICI,*recGo sómente. 
expot·tado, que fór ensa-
cado em algodão fab.-icado 
no Braz i!, pagará um terço 
menos do que actua lmente 
paga . 

105 Determ in a que as pensões ·lilm~~o món1.enle. 
conced idas aos officiaes e 
praças do cn:ercito e ar-
mada, ou ás suas familiaa 
sejam pagas desde a dat a 
do referido decreto, salva 
a approvação ela Assembléa 
Geral . 

Do Sr. deputado Ignacio de 
Barro~ Barreto . 

(Vid. projecto n. 252 de 1870, 
e collecção de projec tos so-
bt·e reforma eleitoral, im-
pressa em 1871.) 

Do St·. deputado Godoy c Vas-
concellos. 

Do Sr . deputado Fo nseca 
Vi a nna , e outt· 

ll: menda elo Se nado ao proj cto 
n. 13 do t 865 . 

» i5 de Maio .. .. ..... Proposta sobre a creação de Em 15 de Maio ele 186G remotl ido ús Do S<·. conselhe iro Nabuco de 
um min isterio publico. com missões de Jus tiça Civil e Cri · A1·aujo, Mini st t•o du. Justiça . 

minal. 

" 

.,. 

1• de Junho • . Propos ta sobre a creaci'io do Em 1o de Junho de 186G remettido Do Sr. conse lheiro Nabuco de 
I nsti tuto da Ordem dos Ad- ás commissõe• de Justiça Civil e Araujo, Minis tro da Jus ti ça. 
vogados . Criminal. 

to de Junho •..... .• Proposta sobre a reforma ju-
diciaria. 

Em 1• de Junho de 1866 reme tUdo Do Sr . conselheiro Nabuco de 
ás commissões de Justi ça Civil e Araujo, Ministro da .Jusliça. 
Criminal. (Vid. pag. 67 da Synop sc de 

1870.) 
c. -15 

/ 
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AND AMENTO ODIERV Ã.ÇÕES 

3essão to de Junho ........ Proposta sobre fallencia . E m 1° de J unho de 1866 r emettido Do Sr. conselheü o Nabuco de 
ás commissões de Justiça Civil e Araujo, Ministro da J ustiça. 
Cr iminal. (Vid . projecto n . 67 de 1855 .) 

1867 H de Julho .. . 9G ProhiiJe abertos aos domin - Impresso s ómeot e. 
gos e dias santificados 
q uaesrJ uer es Labelecimen tos 
commerciantes . 

, L9 de Julho.. . 112 Determina que o casamento, Impresso sómeote. 
s~ndo um dos contrahentes 

» i9 de Julho... 113 

» 19 de Julho ... 114 

catholico, e outro não 
sendo, póde ser contrahido 
por me io de escriptura pu -
blica. 

(Casamento civil . ) 

Determina que a carta de Impress o s ó men te. 
natural isação seja dada 
aos estrangeiros mediante 
a declaração de ser essa a 
sua vontade, da sua na -
cionaliclad.,, Jogar de nas-
cimento, de domicilio no 
Brazi l, idade, estado, e 
profissão . 

Determi na que o oorto de In1.presso 
. Francisco, na província 

de Santa Catharina, seja 
aberto ao commet·cio es-
trangeiro. 

(Portos das colon ias . ) 

I 
sõ~nente . 

» L9 de Jtüho.. . H 5 Determina que a pr isão e a Impresso sómente. 
condomnação a trabalhos 
nas obras publicas nos casos 
dos ar~ . 8" e go da lci 
de 11 de Outubro de 1837 
não excederão de u m a 
ire~ mezes , qualquer que 
seja o prazo do contracto, 
etc. 

( Con tractos de parceria e ele 
locação ele serviços . ) 

., 19 de Julho. .. HG Autoriza o governo a conce- Impresso sómeote. 
der gratnit:~omente :~os ter-
ras devolutas não medidas, 
nem demarcadas . 

(Ter ras devolutas. ) 

» 19 de Julho... 117 Estabelece impostos sobre os lmpre•so sõmente. 
terrenos cultos ou incultos. 

(Imposto terr itor ial.) 

" 25 de- Julho.. . 121 Determina que os estudantes l mpre•so sómente. 
n:t faculclado de direi to do 
R ecife, que chegarem ele 
dous a oito dias depoi s do 
encerramento das matri-
cu las ficam com direi to a 
recorrer ao J\~ i nistro do im-
perio. 

" 'Z7 de Julho. . . 129 Dispõe qne o teni torio que Impresso sqmente. 
fica ao lado esquerdo do 
rio de S. Mar cos, a o q_ue 
fic t~ á direita do ribeira o, 
denominado dos Ar repen -
didos íica desmembrado 
do mnnicipio do Catalão 
pr ovincia de Goyaz, e i n~ 
corporado ao m unicipio de 
Paracatú, proviacia de 
Minas . 

Do Sr . deputado Viei ra da 
Silva, e outros . 

Do Sr . deputado 1' a v a r e e 
Bastos . 

Do Sr. deputado Tavares 
Bastos . 

Do Sr . depu,tado T ava r es 
Bastos. · 

Do Sr. deputado T a v a r e s 
Bastos . 

Do Sr. deputado T a v a r e a 
Bastos. 

Do Sr. deputado T a v a r e s 
Bastos . 

Do Sr. deputado Souto . 
(Vid . projecto n. 84 de 1860.) 

Do Sr. deputado B. de Mello 
Franco. 
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A.iiU~1PTO A.ND.U.IEXTO 

161 Isenta do serviço aclivo da Impresso sómente. 
guarda nacional os typo-
graphos que tiverem titu lo 
legitimo e estiverem em 
efl'ectivo exercício de sua 
profissão . 

162 Ct·êa na cidade de S. João Impresso sómente. 
d'gl-Rei, província de i\fi-
nas. um estabelecimento 
de ·ínstrucção secundaria 
com o titulo de Imperial 
collegio de Mi nas Geraes . 

171 Declara que a dívida fluctu - Impresso sõmente. 
nnte, anterior a 1827, in-
scr ipla ou não inscripta no 
g-rande livro da dívida pu-
blica, ou nos seus auxi-
l iares, cujos credores não 
se apre~entarem r eclaman-
do no pr azo de cinco annos 
o respectivo pagamento da 
data ela presente lei, se ha-
verá como prescripta, etc. 

180 Determina que as ,,iuvas, fi- Impresso sõmente. 
lhos legítimos, ou legiti-
mados por testame nto, es-
criptut>a publica, etc . : as 
mãis viuvas, e as irmãs 
solteiras, o os ofilciaes, é 
elos reformados elo exercito 
vencerão, pot· morte destes, 
metade do soldo quo s~us 
maridos, pais, filhos, ou 
it·mãos efl'ecti vame n Lo per-
ceberem (meio soldo). 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr. deputado Vieira da 
il v a e outros . 

Do Sr. deputado Americo 
Lobo, e outros. 

P1·ojecto in iciaclo no Senado. 

Do Sr. deputado Mello Alvim. 

» 11 de Setembro 1.83 Sobre abuso de liberdade de Em 13 de Maio de 1868 remettido em Do Sr. deputado Baptista Pc-
imprensa . 2" discussão á commissão de Justiça reira. 

Criminal. (Vid. projecton . 224 de 1869.) 

» 11 de Setembro 184 Marca a linha cliví~oria entre Impresso sõn~ente. 
as províncias do Ceará e 
Rio Grande do Norte . 

» H de Setembro 185 Revoga a lei n . 562 do 2 de Impresso sómente. 
Ju lho de :1850 . 

(Sobre os cr imes que devem 
ser procesqa(\os p ' los jui-
zes mnnicipaes e julgados 
pelos juizes de direito. ) 

Do r. deputado Bezerra Ca-
valcanti, e outro. 

Do Sr. deputado Albuquerque 
Mello . 

" 16de Setembro 188 Autoriza o governo a emittir Em 6 clé Setembro de 1867 remetHdo Do Sr . depu Lado Bezerra do 
bilhetes dos valONS de 40 á commissilo de Fazenda . Menezes. 
e 80 réis ou dar curs legal 
ao~ sellos que servem para 
portagem das cartas . 

>> H deSetemb•·o 105 Oi•p• n~a a Urias Antonio da Em 12 de Maio de 1868 remettido em Da commissão de Fazenda. 
Silv ·i•·a de r entrar para 1acliscussilo á commissão de J ustiça 
os c ft·es p·!llicos com a Civil . 

1868 1.6 dá Ma io . ••. 

qtLantia do 150 :000'000 . 

10 Dotennina q•w a disposição Impresso sómente. 
da lei de 9 de Deze mh1·o de 
1830 não comprehende as 
alheações ele bens elas or-
dens regulares, que til•erem 
logar em vi r tucl ele sen-
tença do P oder J ttdicial. 

Do S t• . deputado Leitão da 
Cunha, e outro. 
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ABSUMPTO AND.\MENTO 

60 Determina que a disposição Em 21 ele Maio ele t 869 remettido 
do ar t. 877 § 6° do Codigo em 2a discutsão á com missão de 
Commercial é extensiva Justiça Civil. 
aos credore~ por forneci-
mento de carvão mineral 
e de outr o qualquer ma te-
rial , etc. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . deputado Abelardo de 
Brito . 

79 Ma r ca as attrlbu'ições do Em 31 de Agos to de 1870 r emetlido Do Sr. deputado Tava1•es 
presidente do conselho de á 2a com missão .de Orçamento. Bastos. 
ministros, e eleva os ven-
cimentos. 

82 F az exten~ivas as di sposições Em 25 de Ma io de 1869 remettido á Do Sr. deputado Olegario, e 
do ;crt. f o ela lei n. 1070 com missão de J tts tiça Crimina l. outro. 
de 1 o de Sete mbro de 1860 
a os ct·imes de furto de ge-
ner os de producção das fa-
zendas e estabeleciméntos 
agríco las. 

98 Refu r ma elei to ral. Em 17 ele Agosto de 1870 remettido Do Sr. d eputadú Souza Car-
á com missão Especial, nomeada em valho, e outros. 
25 de Julho do mesm o anuo. (Vicl. projecto n. 252 de 1870.) 

116 Amplia as altribuições dos Em 26 çl~J Maio de 1869 r emettido Do Sr. deputado Martim Fra n-
chefes de pol icia na Côrte áq comm1.asões

1 
de Jus tiça Civil e c isco . 

c nas províncias . Criminal. 

i 2.3 Pune com prisão e mulla a Em 25 de Maio de 1869 remetlldo Do Sr. deputa do Baptista Pe -
cle3h'u içiio de couea alheia em i a discussão cí. commissão de r eira. 
de qua lquer valor . Justiça Criminal. 

124 Approva o decreto n. 297 llmp.-esso sónJ.ente. 
ele 19 ele Ma io de 18<13. que 
marcou os limi t~s en tre as 
j)l'Ovincias de Min as, R io 
de Ja nei r o, etc . 

Do Sr . deputado Bap tis ta Pe-
r e ira, e outros. 

I 

» H de Julho... 125 Revoga o art. 10 da dis po- lhnpret'!so sõ;anente. Do ISr. deputado Bapiia la Pe-
- reil'a . s ição pt'ovi~oria na parle 

em que sujeita á prisão o 
autor venc1do, ele. 

I ' 
» Li de Julh o. . . 128 Detel'mina c! •te todo o c iclro.clão lfanpa·e ~!!!O sõ~uente. 

pócle abrir e>co la iodo-
D;, S r . depu tado F elicio dos 

Santos. 

>) 11 de J ull10 ... 

1863 20 de Maio .. . 

» 30 elo Ma io ... . 

penden te de l icença . in-
specção ou qualqt.ter inter-
venção do gove rno, 

129 li:leva t• ca.Legoria de pro- llnpresao oó;anemlc. 
vincia, com a denomina-
ção de Sapucahy , o muni-
cípio de Lavras e os qu e 
compoem as comar cas de 
Baependy, J agua ry, e ou-
t 1·a.s da província de ~!i nas. 

5 Estabelece elispoaiçõM sobr~ lmpl"eseo !!! <'>~uente. 
a expediç[o de cartas de 
a pt•esentaçã o de beneficios 
eccles iasticos. 

Do Sr. deputado Americo 
L obo. 

Do St• . clepttlarlo Col'l'eia . 

16 Es tal tle que o art. 46 d a En1. 20 de ~l alo de 1869 t•emc t tido Do Sr . deputado Ca nclido 
ConsLllu tção do Imperio e á commissão de; CoMtituição. MencleB . 
o a rt. 5o da lei de 23 el e 
Novembro ele 1841 cumpre-
ben de ta nto os príncipes 
de sangue, como oa que 
casarem com prin.:ezas 
braz ileiras da dynastia 
r einante, e que, sendo es-
tr ange iros ,se hou verem na-
lurulisado cidadãos bra-
zileirus. 
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ASS UMPTO ANDAMENTO 

51 Reforma a guarda nacional. lnt(~resl!!o I!!Ótnente. 

58 Reforma a lei ela guarcla na- 11npresso sótnente. 
cional. 

ODSE!RV AÇÕ!!S 

Proposta do Ministerio da J us-
tiça , apresentada em 25 de 
Ma10 ele 1869, e r emettida 
n o mesmo dia a uma com-
m iasão especial de tres 
membros. 

(Vicl. pag. 67 da Synopse de 
t 8i0.) 

Do Sr. deputado Theodoro da 
·S i! v a. 

(Vid . pag . 67 ela Synopse de 
1870 .) 

60 Eleva a soldo in te iro o meio En'l 2 de J ulho de 1869 t•emetticlo Do 'r . deputado As~is Rocha. 
soldo de que ·trata o art. em 1a discussão ás commissões el e 
30 ela l ei de 6 de Novembr o P ensões e Ordenados e Marinha o 
ele 1827. Guerra . 

61 RegLtla os di rei tos par a a Imprel!l.,o eómente. 
carreira diplorn alica . 

Do Sr . deputado P ere ira ela 
Si I Ta. 

76 Reform a jucl icia t·ia . Em 21 de Julho de 1869 remeUido Do Sr. deputado Vieira da 
ú · commissões ele Justiça Civ• l e Silva . 
Cr imina l. 

77 Autor iza as congregações das Em ·16 de Agosto de 1869 rem ettido Do Sr. deputado J. Penldo. 
faculdades e academias do em Ja discussão li. com missào de (Vicl. projecto n . 5 de 1868 .) 
Im perio a admittir no t o l nstrucção·Publica. 
an no das mesmas aos es-
tndante l a que falta1· um 
só peeparatorio. 

, 12 de Julho... 120 Co ncede preroga ti vas, e esta- ~rnpresso eón'lente. Do Sr. deputado M•llo Mo-
belece isenções para os cai· racs. 
xeiros brazileiros . 

,. t2 de Julho... 123 Este nde ao lavrador a dispo- impreeso oómente. Do Sr . deputado Mello Mo-
raes. 

, t2de Julho .. . 

sição do ar t. 898 do c~tp . 7° 
do Codigo Commercial, qu e 
concede mora toria ao com-
merc iante. 

124 .\u toriza ao8 pr ~ l ados das Impr•eii!IIIO sóment.e. 
c> t•dens frar ciscanae e be-
nedictinns a conservarem 
o pessoal de 100 rei i giosoa 
em cada uma das provín -
cias da sua ordem no 
Brazil. 

Do Sr. deputado Mello Mo · 
raes . 

~ ·13 de Julho... 129 Marca os limites en tre aR pro- Impresso I!!Ómente. 
vincias do Para ná. e Santa 

Do Sr. deputado Lamego, e 
outro. 

" 15 de Julho ..• 

, 17 de Julho . .• 

" t7 de JLtlho ... 

Ca lh arina. 

131 Impõe multa e pena de pri- ln'lpre••o fiJIÕ .. eat.e . 
são a quem comprar es-
cravas para expol-as á 
prostituição. 

Do Sr . deputado Mello Mo-
r aes . 

132 Propõe allerações no Cod igo Etn 19 de Setembro ele 1870 ,Pre- Do S~. deputado J osé ele 
elo Proces~o Ct·iminal , e na JUdicado como em end<t ao proJecto Alencar. 
lei d~ 3 ele Dezembro de n. t61. de 1870. 
1841. 

133 Estabe lece disposições reJa-: Etn 10 ele Setembro de 1870 .pro- Do St•. deputado José ele 
ti vas ao habe,~s-corpw;. jndicado como em enda ao proJecto Alencar. 

n. !61 do 1870 . 

" 21 ele Julho... 144 Reforma j 11d iciaria. En'l 21 de Julho ele 1869 remettido Do S r. deputado F igueira do 
em t a di~ cussão ás comm iseões de Me llo. 
Jusliça Civil e Crimina.l. 

,. 28 de Jnlho... 145 Reforma policia l . Em !9 de Setembro de 1870 .pre- Do St•. depu lado Josó de 
judicado como emenda ao prOJOClo Alencar, com o parecer ela. 
n. 161 de 1870. com missão de Justiça Cri-

( Em 8 de Outubro de i869 em 2n die- minai. 
cuseão foi approvat\o a té o art. 4. 0) 
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» 23 de Agosto .. 

" 23 de Agosto .. 

» .28 de Agosto .. 

» 13 de Selem bro 

, 13 de Setembro 
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ASSU)lPTO ANDAMENTO 

158 Di,põe que não se devem Impresso sómente. 
mais conceder pensões per-
manen tes aos servidores do 
l~stado, aos q uaes, quando 
o govel'no julgar dever r e-
munerar, a rbiLrará quan-
tia determinad<~ por uma 
só vez. 

159 Im põe pena de prisão simples Impresso sómente. 
ao locado r que não cum-
prir o contracto de locação 
d.e serviços feiLos por na-
cton aes . 

.. 

ODSERVAÇÕBS 

Do Sr. deputado Alencar Ara-
ripa . 

Do Sr. deputado Alencar Ara-
ripa, e outros. 

167 Concede o titulo de bacha- Em 23 de Setembro de 1869 remet- Do Sr. deputado Ferreira 
rei~ aos alumnos 1las es- 1 ido á commissão de lnstrucção Lage, e outros. 
colas superiores de agri - Publica. 

186 

cultura creadas no lmperio 
pelo governo. 

,\.•ttoriza o governo a man- ln1presso só1nente. 
dar proceder ao exame mi-
nucioso do todas as leis 
promulgadas desde 182:1 
a té hoje descriminando- se 
quaes são as qne es tão em 
vigor, equaes as derogadas. 

187 Concede aposentac!orin com I mpresso són1ente. 
venc imentos arbitr ados pe-
lo governo aos operarias 
da Typograpb ia Nacional 
que contarem 35 annos de 
bons serviços. 

189 Regula os vencimentos e Impresso sqmente. 
aposAntadorias dos magis-
trados . 

198 Declara q tte todo o la vrarlor Itnpresso •qmente. 
qn~r nac ional quer es tran~ 
gen·o. •obre firma sin !!'Ular 
ort c llect iva q ne po~suir 
um es tauelecimcnto a~ri-
cola não inferior a 10:0 0$, 
terá direito a ma tricu-
lar-se . 

207 Di~põe que não devem ser I1npresso lilómente. 
sanccionados os projectos 
de Joi ele 18G9da assembléa 
leg i ~ lativa da província da 
Bahia relativos á. aposen-
tarlnria do 2o officia l da 
bibl iothrca publica Luiz 
Olympio Tclles de :\Ienezes, 
e orçamento provincial da-
lado de 29 ele i\iaio para o , 
cxc rcicio de 1869 a 1870. · 

208 Approva ns actos do presi- Impresso só mente. 
<lente da província do Pa-
ran á. em virtndo dos quaes 
foram suRpensas as publi-
cações das resoluções ela 
a~semhl éa lPgislativa da 
mes ma pt•ovincia, quanto á 
t·ecei ta da camara muni-
cipal da cidade da Para-
n ag uá e outras, decreta-
das no orçamento pro-
vincial. 

. 

Do Sr. deputado Mello 1\Ioraes . 

Do Sr. deputado Mello Moraes. 

Da comm issão de Justiça Cri-
minal ao projecto do Sr. de-
pulado José de Alencar, 
apresentado em 20 de Julho. 

Do Sr. deputado Paula To-
Ieda, e ou·tro. 

Da commissão de Assembléas 
Provinciaes. 

Da commissão de Assembléas 
Provinciaes. 
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DATA AND AME NTO ODSER.VAÇÕE S 

1869 13 de Se tembro 209 Estabelece que não devem l n'lpress o s óme n t.e . 
ser sanccionados os pro-

Da commissão de Assembléas 
P rovi nciaes . 

j e c\o~ de l ei da assc m bléa 
provincial do P a rauá np-
provados por mais de dous 
terços, no anno de 1869 . 

, 13 de Se lembro 210 Dispõe que não d ve ser lmp••esso só mente. 
sanccionado o p rojecto de 

Da com missão de Assemhléas 
P rovi nciaes. 

)) 14 ele Setembro 212 

)) 15 ele Setembro 2 16 

)) 15 de Setembro 217 

)) 16 ele Se tem bt·o 219 

)) i7 de Selembr o 220 

lei ela assembléa prov incia l 
elo Rio Gt·ande do No rt~ 
que att torizott o presidente 
da pw vincia a ma ndar pa-
gar ao profes'lor elo geome-
tl' ia do Atheneu Ri o-gr a n-
dense D r . Luiz Rodrigttes 
de Albuquerque os setts or-
denados rela t ivos ao tempo 
em que es teve su spenso. 

Dispõe que não deve r~1 ser E 1n 23 do Se tembro do 1869 appro- Dtt eommissão d e 
sa ncc ionados os proJeclos vado em in discussão . P rovinciaes. 

Assemhléas 

de lei de 1868 dn assam iJl ea Em 13 de Junho de 1871 em 3a cUs-
provincia l do Ceará reJa- cussão. 
tivos ao provime nto elos 
em pregos elas r epartições 
prov inciae.> ; a H su hstit~li-
çõcs e exercrcro 111ten no 
nas r par t ições de admi-
nist t·ação publica provin-
cia l sem exclusão ela secr e-
tar ia do governo á apose n-
tadoria elo secreta rio da 
camara mu nicipal de Qui-
xera mobim , e á fi xação ele 
for ça poli cia l em i 8ô9. 

Estabelece que não devem Impresso 
ser sanccionados os pro-
jectos ele lei de 1868 ela 
assemblea provi ncia l da 
P a•rahyha do Nor te r ela-
tivos á fi xacão da fo1·ça po-
l icia l de 1869, e a con cessão 
da moratoria e rem issão 
d jur os a Anton io Rodr i-
gues dos San tos c outros. 

Estabelece qu não deve ser I mpresso 
sa nccionaelo o p t·ojecto de 
lei da assembléa p t:ovinc ial 
do Espir ito San to de 18 ele 
Nove mbro ele 1868, que ex-
tinguiu a força policia l 
res pec til' a . 

Estabelece q ue não deve ser Impress o 
sanccionaclo o projecto de 
l ei el a assem bléa prov in cial 
do R io de Janeiro ele 15 • 
de Novembro de 1867 que 
manda desapropria r as 
por11es da compa nhia Ni-
cterohy e Inhomeri rn . 

só m e nte . 

só mente. 

s ómente. 

Da commissão ele Assembléa s 
Prov inciaes. 

Da comro issão de Assemuléas 
Prov inciaes. 

Da comm issão de Assornbléas 
Provinciaes. 

Altera algumaR dispos ições 
das leis de 19 ele Agos to ele 
i !l46, 19 de Setembro de 
1855 e 18 de Agosto de 
1860 sobre eleições . 

Em i7 de Agos to de 1870 remet- Do Sr . deputado ~Per e ira ·da 
tido (t commissãoEspecial ,nomeada Silva . 
a 25 de Julho do mesmo a nno . (V id. íprojecto n. 252 de 1870. 

(Re forma e leitoral.) 

» 21 de Setembro 223 Refor ma a ad ministração dos Impre sso s ómente. Do Sr. deputado João Me neles. 
cort"eios do lmpel'i O, a nne-
xando-a ao Ministerio ela 
F a zenda. 



DATA 

1869 21 de Setembro 224 

" 7 de Outubro . • 233 A 
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ASSUMPTO 

Estabelece medidas sobt·e o 
abuso de liberdade de im -
prensa. 

A:-inAMENTO 

Impresso sónJ.ente. 
Em 10 de Maio de 11!73 ás commissões 

de Justiça Criminal 11 Constituição 
e Poderes. 

ODSERVAÇÕES 

Do Sr. deputado João Mendes. 
(Vid. projectos ns , 183 de 1867 

e 67 de 1843.) 

Estauelece que os orrlcios de E1n 30 ele Agosto ele 1870 appl'Ovaclo Do Sr . deputado João Mendes, 
j us ti ça nas províncias serão em 2a discnssão, e passa para a 3' com o parecer das commts-
providos pelos respectivos sob n. 2.23 do mes mo modo. sões de Const.ituição e Jus-
pre.>identes com o concut·s:), tiça Civil sob o n. 233 de 
segundo a legislação em 1869. 
Yigm·, com excepção doJ offi-
cios da escrivão dos feitos 
da Faz nela. 

,. 20 de Julhc!. . . • .. .. , Estabelece disposições reJa- Ent 20 de Julho de 1869 remett ido Do Sr . deputado José ele A leu-
ti Tas aos accórdãos. as commissões ele Justiça Civil e oar . 

" 27 de Agosto. . . , . • , . Reforma eleitoral. 

Criminal. 

Em 27 del Agosto eld 1869 remetticlo Do Sr. deputado Crnz Machado. 
á comm issão de Constituição . Vid . collecção dos proj ectos 

sobre reforma ele itoral, Ol'-
ganizada na secretaria da 
Camara elos Deputados em 
1871. 

1870 2 de Junho .. ,, 68 Autoriza o governo a-regular Approvado em ia discussão em Do Sr . deputado José de Alen-
o juizo de ausentes na p:ute 12 de Maio de 187·1 e remetHdo ás car. 
rlllativa á arrecttdação dos commissões de Marinha e Guerra e 
espolios dos olliciaes e pra- Justiça Civil. 
ças do exercito e armada . 

" 14 de Junh o. . 87 Autoriza o governo a man- Em 2• disc•tssão, é remetlido em 6 Do Sr. deputado Bittencourt, 
dar conetru ir um porto de de Setembro de 1870 ás commissões e outros. 
abrigo no Jogar denomi- de Fazenda e de Obras Publicas . 
nado Torres, no lit'lral da 
província do Rio Grande 
do Sul. 

,. 14 de Junho.. 89 Declat•a sem efTeito as leis Em 7 de Fevereiro de 1877 entra Da com missão de Fazenda. 
provinciaes da Bahia de em ia discuss~o; ora o Sr. Souza 
1863, i 8G4 na parte em que França, que fuudamenta o seguinle 
estab?leceram o imposto requerimento: 
de 50$000 sobn cada casa ~ Requeiro que, por inlermeclio do 
que vender madeira8 es- ministerio elo Imperio, se ob~en ham 
lrangeiras, obras de aJ - informações dQ presidente da Bahia, 
faiales, etc., etc., e a de no sentido de sabet·- se si a lei elo 
1868 na pa rte relativa á orçam·ento vigente dessa província 
arrecadação do mesmo im- consignou os impostos de que trata 
posto. o art . 1° do pPojecto em discussão; 

e outrosim sejam impressos noJo,·-
nal elo Commercio os pareceres do 
'l'hesou t·o o d!!- secção de Fazenda 
do ConBelho de EBtado, a que se 
rel'e1•e o parecer da illustre com-
missão de Fazjlnda, que funcciouou 
em 1870, Llcanelo adiada a presente 
cliscus~ão até que sejam satisfe itas 
essas requisições. " 

Oram os Srs. Ca~·closo de Menezes, Af-
lfonso Celso, o o requerimento é 
appt·ovado. 

Offic10u-se ao governo, que r espondeu 
a 6 ele Março ele !877 . 
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A:S'DA ... \lENTO 

1870 13 de Julho... 132 ll!arca o numero é venci- Impresso só mente. 
meu tos dos officiaes é mais 

» 25 de Julho . .. 

» 13 de Agosto. 

13 de Agosto .. 

,. 13 de Agosto .• 

empregados da camara dos 
Srs. deputados . 

152 Dispõe que o réo que tiver Impresso sómente. 
sido duas vezes absolvido 
p>Jo jury em um processo 
e peln mesmo crime deve 
ser posto immediaLamente 
em li berdade, e faz outras 
modi ficações sobre a fiança 
e appellação. 

183 Reforma da instrucção pu- Impresso sómente. 
blica . 

184 

186 

Aposenta com todos os ven- Approvado em 2a discussão em 
cimentos acs funccionarios 23 de Maio de 1871 e remett ido á 
publicas que houverem bem commissão de Pensões e Ordenado . 
servido os seus empregos 
durante 35 annos . 

Dispõe que os donos de fa- Approvado em 2a discussão em 
hricas de qualquer genero, 24 de l\Iaio de 1 71 e em 5 de Junho 
que empregarem mais de á com missão de Justiça Civ il, a qual 
200 opera rios, poderão eles- deu parecer sob o n. 56 do mesmo 
apropriar os ter renos ne- anno . 
cessarios para passagem_ de 
encanamento de agua ltl-
dispensaveis para as mes-
mas . 

, 14 de Setembro 251 Altera as leis de 19 de Agosto Impresso sómente. 
ele 1846, 19 de Setembro de 
1855 e 18 de Agosto de 1860. 
e garante representação ás 
minorias e ás fracções do 
corpo eleitoral que possam 
chegar ao numero deter-
minado pelo quociente. 

(Reforma eleitoral.) 
c.- 16 

OBSERVAÇÕES 

Do r. deputado Coelho Ro-
drigues. 

Do Sr. deputado i\Iorncs i h a, 
e outro. 

on·erecido em 11 de .\gosto 
p los mesmos senhores como 
emond,\ ao art. 11 dn emenda 
substiluiiva apresentada em 
4 de Agosto de 1 70 p ~ lo 

r. deputado Fet·reh·n. Vi-
anna, e ou1 ro, ao projecto 
n. 16l ele L 70, e é rejeilndo 
em 14 de etPmbro, como 
emenda ao referido projecto. 

Da commtssão elo Instl'ucção 
Publica ao proJect.o npre>en-
Iado em 6 da Agosto de 1870 
pelo r. depu ta do Pau li no 
de ouza . 

(Vicl. proj cto A F do 1813 
do enndo sobr a co·caçã.o de 
1tma univci·sidaclc na C6rte; 
o pt·ojecto do lPi sobre a 
imt•·ucção publica no Im-
pel"io elo Hm:sil , apt•eaon-
tado a esta Camat·a em 16 
de Junho de 1826, ass ignado 
pelos r s . de puLados .! an ua-
rio ela Cunha Bat·bosa. José 
Cardoso PHc ira de i\Iello e 
Antonio Ferrei ra França 
com restricções ; os pt•oj c tos 
de ns . 35, 36, 37 de 18~6, 3i 
de 18~7 e 55 do mesmo nnno, 
sobre o plamo ge,·al da in-
·'tr ucçã.o publica, 46, 64, 93 
de 1850, 74, 89 d 1861, 3 e 
5 de 1868.) 

Do Sr. deputado Coelho Ro -
drigues . 

Do Sr . deputado Bittencourt, 
e outro. 

Do Sr. deputado João M ncles, 
apresen tado em '13 de Agos to 
de 1.870. 

(Vid. projecto n. 252de 1870.) 



o z z < 
DATA ABSU:\!PTO 

-122 -

A~DA~IE~TO OBSERVAÇÕES 

1870 14de Setembro 252 1Utera a lei de 19 de Agosto Impr•esso sómente. 
de 1846, crea o voto di rec to 

Da commissão Especial, no-
meada a 25 de Julho de 
1870 para dar parecer sobre 
o projecto do Sr . deputado 
Panlino ele Souza, apresen -
tado a 22 de J Lüho do mesmo 
anno . 

censitario, fazen do con-
correr , com os eleitores 
ela parocbia, nos collegios 
eleitoraes para a ele ição 
d deputados, senadores e 
membros das assembléas 
provinc iaes , os cidadãos 
inscriptos em listas eleito-
r aes p~r processo especial. 

(Refor ma ele i \oral.) 

Sobre esta ma teria podem ser 
consul Lados os projectos ele , 
ns. 154 e 243 de 1..,31, 151 ! 
de 1834, 3 de 1838, 57 e 134 
de 1843, 18 e 72 ele 1845, 55 
e 87 de 1846, 26, 58 e 106 ele 
1847, 4 de 1848, ii9 de 1850, 
24 e 61 de 1860, 26 de 1861, 
66 de 1862, 137 de 1864, 85 
de 1866, 165 de 1867, 98 de 
1868, 220 ele 1869, o projecto 
apresentado pelo Sr. depu -
tado Cruz Machado em 17 
de Agosto de 1869, A do 
mesmo anuo do Senado e 
251 ele 1870. 

» 19 de Setembro 262 Interpre ta alguns artigos ela Impresso só mente. 
lei ele 12 de Agosto ele 1834. 

Das comm1ssões reunidas ele 
Constituição e I oderes, e 
Assembléas Provinciaes, in-
cumbidas de dar parecer 
sobre o projecto do Sr . de-
putado Paul i no de Souza, 
apres ntado em 15 de Julho 
ele 1870. 

" 30 de Setembro 

1871 17 ele Maio .... 

(Ac~o acldicional.) 1 

267 Estab Ieee disposições sobre Em 30 de Setembro a r~queri~en:o 
casamento entre pessoas de de seu autor, l'ernettido a comnnssao 
religião diversa . de Justiça Civq. 

Do Sr. deputado Correia, e 
outro. 

Pende de parecer. 

27 Autoriza o governo a conce- Approvado em i"- discussão 
der licença com ordenado 5 de Junho de 1871. 
e gratificação por espaço de 
um anno aos empregados 
publicos, que o requererem, 
allegando molestia provada 
com atte;tado~ medicos. 

em Do 81·. deputado Coelho Ro-
drigues . 

" 15 de Junho .•...•.. RMorma eleitoral. Remettida á commissão de Con- Do Sr. deputado Alencar Ara-
stituição e Poderes em 15 ele Se- ripe. · 

" 

" 

tembro de 1871. Foi a imprimir sob o n. 40 
Pende de parecer. de 1873. 

(Vid. observação ao projecto 
n. 43 de 1875. 

15 de Junho ... ...... Marca os limites das provin- Remettldo á comm issão de Esta- Do Sr. deputado A. Araripe, 
cias elo Ceará e hauhy. tistica em 15 de Junho de 1871. e outro. 

15 de Junho ........ . Marca o rio 'l'imonha como Remettido á commissão de Esta -
linha divisor ia en tre as pro- tistica em 15 de Junho de 1871. 
vincias do Piauhy e Cear á 
pela cost.a do Oceano Atlan-
tico. 

Do Sr. deputado Coelho Ro -
drigues. 
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A:-IDAl!EXTO OBSERVAÇÕES 

187i . 15 de Junho • . Reforma eleitoral . R~llle~tido á commissão de Con- Do. t'. deputado A. Araripe. 
stttutçao e Poderes em 15 de Junho (V1d . observações ao projecto 
de 1871. n. 2:>2 de 1870, a pags. 30 d a. 

» 

» 

» 

6 de Julho , . . . • . . . . . 

8 de Julho .... 

Synopse do mesmo a nuo. 

Dispõe que os presidenlés de Remet.tido á comm issão de Saude Do Sr . cleput:J.clo Bemjamin . 
província podem conceclet· Publica em 6 de Julho ele 1871. 
l icença para abrir-se phar-
macia nos casos e pela 
fórma por que o fa1. actual -
mente o Ministerio do Im-
perio. 

Dispõe que quando se ve ri- Remettido â commissão de Cor. - Do St· . deputadv A. Araripe. 
ficar qualqiter das hypo- stituição e Poderes em 8 de Ju lho 
theses elo art. 7° da con- de 1871. 
stituição do Imperio, o go -
verno, depois de ouvido o • 
conselho de es tado, decla-
t•ará por dec t·eLo,incut·so na 
perda ele direito ele cidadão • 
brazileiroo individuo ares-
peito ele quem se der a lgu-
mas das clitas hypotheses. 

8 de Julho .•• • . . . . . • Revo~a o decreto n . 4675 ele Remettido á com missão ele In- Do Sr. depttlado Rodrigo Silva. 
14 ae Janeiro de 1871, que slrucção Publica em 8 de Julho 
regulou a fól'lua dos exames de 187L 
nas facu ldades de Direito e 
Medicina do Imperio. 

» 17 de Julho ., , 207 Dispõe que as Camaras legis· lmpreeso s óane nte . 
!ativas poderão aposentar 

Da commissão de Policia ao 
projecto n. 132 de -1 8 O. 

CVid. noln. 12 á pag . .U elos 
pareceres ·e ordens da com-
missão de Policia, co llec-
cionadas na secre ta ria da 
Cama ra dos Srs . deputados 
e impressas em 1887. ) 

os empregados de suas se -
ct·etarias e casas , que por 
idade avançada ou molest ia 
se acharem impossibilita -
dos de continual' no exer-
cício dos r espectivos Joga-
res, observando para coro. 
elles o que estabelece o ca-
pitulo 6" do decreto n. 4154 
de 13 de Abri l de 1863 . 

» 21 d e. J ulho . . . H3 Revoga o § 32 do art . 2o da I m presso s óanente. 
le i n. ii31 ele i7 de Junho 

Da commissão ele Assembléas 
P l'ovinciaes . 

» 

" 

2 ele Agosto . .• 

de 1870 da assemuléa pro-
vincial da Bahia sobre o 
imposto lançado ás casas 
qne vendem bilhe tes de lo-
Leria na referida província . 

228 Dispõe sobre a devol ução da I mpresso s óane nte. 
concessão ele terrenos ele 
mineração . 

Da com missão de Justi a Civ il 
ao projecto elo Sr . J . Penido 
aprese nLado em 3 ele Julho 
de 1871. 

4 de Agosto . .. . ... . . Decla ra que o cidadão que n.em ettid o á commissão de Con - Do St·. deputa do Coelho Ro-
fôt· nomeado senador ou s&ituição e P oderes em 4 ele Agos to drigues . 
deputado depois de legal- ele 1871 . (Vid. proj ectos ns . 140 ele 
menLe reconhecido pócle re- 1857, 45 de 1858 , 100 de 1861, 
nunciar o seu cargo . 13 de 18G4 e pt•ojeclo apre-

sentado pelo Sr . deputado 
Ferreira Viar1na, c outros, 
ém 29 ele Al"osto de 187-1.) 

5 de Agosto .. • . . ... . Abuso ele liberdade de 
prensa . 

im- R.e m e t.tldo ás com missões de Jus· Do Sr. deputado IIeracliLo 
tiçaCivi l e Criminal em 5 de Agosto Graça . 
ele 187-1. • (Vicl. projectos ns . 183 de 

1867 e 224 de 1869. ) 
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1872 
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DATA 

9 de Agosto . 240 

12 ele Agosto ....... 

12 de Agos to . ...... 

2G de AgosLo . . ·. ·. · 
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A55liMPT O 

Permitte em todo o lmperio 
á -venet·a vel ordem ele S. 
Francisco receber nov iços, 
de conformidade com a re-
gra do seu instit uto. 

ANDAMENTO 

Impres so sómente. 

Dispõe qne o processo da ap- R.e mettido ás commi ssões de J us-
pellação no juizo c ivel será tiça C1vil e de Fazenda em 12 ele 
regulado pelas d isposições Agosto de 1871. 
do decrete n . 737 de 25 de 
Novembro de 1850, arts. 646 
e seguiu tes. 

Revog<1. o a rt. 36 ela lei de i 5 R e mettido á commissão ele Fa-
de Novembt•o ele 1827 . zenda em 12 de Agos to de 1871 . 

(Dispõe que não se admitta 
opposição, nem ao paga-
men lo do~ juros e capital , 
nem á t ransfcrenc ia elas 
apoli ces, senão no caso de 
ser feita pelo pt·opl'iO pos -
suidor .) 

Garan te a toda a rmpreza Remett;ido á com missão de Com-
nacion a l 011 estrangeira. merc io, I ndusL t·ia e Ar tes em 26 de 
particular ou por conta da~ Agosto de 1871. 
provi ncias, que es propuzer 
a coostl'uil' estradas de 
fm·co no l mperi o, nma sub-
venção nté 1 O: OOOS por cada 
kilometro, precedendo ap- 1 
provaçãodoplanl) geral das 1 

obras pelo Corpo Legisl a li vo 

OBSJLI'I.V AÇÕE B 

Da comm issão de 
Eçclesias ticos. 

Negocies 

Do Sr. deputado Andrade Fi-
gueira . 

Do Sr. deputado Andrade Fi-
g ,teira 

Do Sr. dep utado A ndrade Fi-
gueira . 

29 de Agosto .. . ..... Dispõe que o depu tado que R.emettido á cornmissão 'de Con- Do Sr. depu Lado F erreira Vi-
ace itar qua lquer empl'eg'' stiiu ição e Poderes, em 29 de a nna e ou tros . 
ou comm issão relrib:Jidos Agosto de de 1871. (Vi d . projecto n . i40 de 1857, 
ou d ist in cção h onorífica elo 45 de 1858, 100 de 186 1, 13 
P oder Execu tivo, de ixe de 1864 e o qu e foi aprese n-
vago oseulttgar,e proceder- Lado em '! de Agosto ele 
se-ha a novn ele ição, po- 1871. 
denclo ser r eele it'l . 

13 de Maio . .. ...... Dispõe sobr e o orçamento e 
balanço. 

13 tle Maio .• .. . .•.. Dispõe sobre a reducção de 
direitos de imporlaçãl. 

Remettido ás commi sões d e Do Sr. depu tado José de 
Const i Luição e P oder es e Orçamento - Alencar . 
e Contas, em i 3 ele Maio de 1872 . Foi a imprimir sob o n. 374 

Pende de parecer. de 1873 . 
(Vid. projecto n. 280 ele 1.873 .) 

Remet;tido á commissão ele F a- Do Sr. deputado J osé ele 
zenda em 13 de Maio de 1872 . Alencar. 

Pende de parecer. Foi a imprimil· ~ob n . 375 de 
1873 . 

i3 de Maio . . • . ... .. Dispõa sobra privilegio.> e pa- Remettido ás com missões 
tentes de invenção . Com mercio, I ndustria e Artes . 

de Do Sr. depu tado J osé de 
Alencar. 

l3 de Maio .... • .. .• Isenta de direitos de i mpor· 
tnção e q uaesq uer O ti tros 
o papel de i mpressão, pré-
los e typos; e elo imposto 
de pa tente de pr .1 fi ssão as 
typographi as de folh as dia-
t•i as ; do r ecruta me nto, 
gua rda nac iona l, etc., os 
composil ores elas mes m-as 
typogr aphi ás ; e do por te 
elo corre io as folhas dia -
rias. 

Pende de p~recer. 

Remettido ás commtssões 
F azenda , Marinha e Guerra . 

Pende de pprecer. 

F oi a imprimir sob o n . 376 
de 1873 . 

(Vid. projec los ns . 79 ele 1828 
e 211 de1869 .) 

de Do Sr. deputado José 
Alencar. 

Foi a impri m ir sob o n . 
de 1873 . 

de 

377 
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1872 13 de Maio . ..... . . . . Di~põe sobre companhias e Remettido ás commi~sõ s de Do do Sr . deputado Andrade 
F az., ntla, Commercio, IndusLrh e F ig.teira. 

» 

s cie:lades a nonymas. 

30deDezembro .... 00 Crêa um banco de ct•eclito 
real clenorn inado - Ranco 
da Lavoura. 

Artes . Foi a imprimir sob o n. 378 de 
Pende de parecer. 1873. 

Remettido ás c 1mmi •sões ch Do r. dep.ttado Menezes 
F azenda, Justiça Civil e Co.n - · Pt·aclo. 
mercio. In lustria e Ar ces. em 30 Foi a imprimir sob o n. 291 
de D •zembro de 1872. de 1873. 

Pende de parecer. 

1873 2üdeFever eiro 190 Redacção para 3• discussão 
do proj•cto n . 254 ele 1870 . 

Em 22 de Maio de f , 71 appl'Ovado 
em 1• di~cuss'to . 

Da commissão de Just iça Ci-
vil ao projacto n. 25 1 de 
1870, apresen Lado em 16 da 

e te rubro pelo r. Alencar 
Arari.pe. 

)) 4 de Abril. .. .. .. 00 

)) 14 de Abr il.. .. .. oo . 

Deduz um dia I'JU cad·~ m z 
dos vencimentos dos empre-
gados pu bltcos que qu ize-
rem co~ tribuü para o mon-
t>pio de suas familias. 

ll:m 16 de Julho é apprvvado como 
emenda na 2a discussão do projeclo 
n . 251 de 1870 . 

l~m 20 cb Junho de 1.372 approvado 
em 2• rliscussiio e r emeLLido ás 
Cotltmissõ.Js de Justi ça Civ il e de 
F azenda pat·a redig it· para a 3a dis-
cuss'io, que em 20 de Fe1•ereiro de 
1873 n presen tam a r edacção para 3• 
di%u~são que s • impl'imiu sob 
11, 29J . 

E:m 18 de i\Iarço de 1 73 foi ramet -
tido em 3• discus'lii.o C•>m em endas 
ao Ministerio da Fazenda, para da l' 
parecer. 

Officiou-se em 19 de Mar.;o de 1873 . 

Adclitivo ao projec\o n . 247 Remettido á commissão de Or-
de 1873 (Rece ita geral do çamento em '17 de Abril de 1873 . 
lmperio para o exet•0icio Pende de parecer. 
de 187.2 a 1873.)- Autoriza 
o governo para conceder 
~arantia d jut·os até 7 % 
a som ma não excedente de 
5.500:000:' que se despen -
der com a es trada de ferro 
já concedida do littoral á 
capital da provincia do 
P a r 11.ná, a qual se tem de 
ligar á pl'ojecLada esLrada 
de ferro para Matto Gt·osso 

Adcl it ivo ao pl'ojecto n . 247 Remettido á commissão de Or-
de 1873. - Autor iza o go- çamento em 17 de Abril de 1873, 
vcrno p:tra contt·ac ta r o a qual de a parecer em 29 do mesmo 
a rrendamento ou o usu- mez e an no. 
fru cLo d a e3tt·ada de ferro (Vid. parecer n . 140 de 187:3, pe-
D. Pedt·o H por prazo não d indo informações ao governo .) 
ma ior de 20 annos com Ollicto ·t- se em 30 el e Abrtl de 1873, 
qualquer empreza nacional 
ou estrangeira, que se obri-
gue a concluir em menos 
de 10 annos a 4• sec~ão 
até a Cachoeit·a e a linh a 
do centro até um ponto na 
margem do rio elas Ve-
lhas, accessivel á navega-
ção franca do ele S. Fra n-
cisco . 

A Pmpt·eza poderá emprega r 
nas construcçõea o ren di -
mento liquido ela estrada , 
e para a rea lização do ca -
piLal que de mais fõr ue-
cessario poderá ser-l he pre-
stado o cred ito do Estado 
mecl ia nLe a~ garan tias .que 
o governo Jnlgar prec1sas 
para evitar prejuizos ao 
Thesouro. 

Do Sr . depu tado Cot"reia. 

Do Sr . deputaclo Angelo do 
Amaral , e outr.:>. 
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AddiLivo ao projecto n. 247 Rernet.tido á comm issão de Orça-
de 1873.-Dispõe que ficam men tll em 17 de Abril de 1873. 
abolidos os dire i tos de im- Pende de parecer. 
portação a que estão su-
Jeitos os arados, as machi-
nas, e quaesquer ouLros 
inskumentos agrarios; re..-
d•tz a 3% o imposto de 
tt·ansmissão de proprie-
dade por ti tu lo oneroso. 

OBSERVAÇÕES 

Do St·. deputado 
Prado. 

Menezes 

)) 12 de Fevereiro 269 Reforma el eitoral. Remettido h com missão ele Con- Do Sr . doputado Jos .i ele Alen-
stit •tição e Poderes em.i2 de Feve- car . 

)) 17 de Março .. 

» 17 de Jan iL'o _ 

reiro de 1873 . Vid . projecto n. 3-!5 de 1873, 
Pende de paa•ecel'". e o bôe r v ações sobra o mesmo 

proj ecto. 

290 Dispõe sobt·e a instrucção pu- Ren1.ettido ás commis>sões de Do Sr. deputado Cunha Leitão. 
blica olmgatoria. Instrucção Publica, Constituição e Vid. projecto n. 55 ele 1847 , 

Podaras, e Justiça Criminal em e observações ao mesmo pro-
i7 cl i\Iarço de 1873. j ecto. 

Pende de pal'"ecer. Vid. projecto n. 463 de 1873 
Em 25 de Maio de 18i5 offerecido pelo e obser vações ao proJecto n . 

Sr. deputado Cunha Leitão como 73 A de 1874. 
emenda •ubslituti v a ao § 2° do pro-
jacto n. 73 A de 187-1. 

292 Attgmenta os vencimentos RetnetUdo a commissão de P en- Do Sr . deputado Cruz Ma-
dos Ministros de Estado . sões e Ordenado em 17 de J a neiro chado. 

de 1873 . Vid . projecto n. 11 de 1857, 
Pende 

1
de parecer. emenda ao orçamento, oiTe-

recida pelo Sr . deputado 
I França Leite em 16 de 

Agosto da 1847, e- pro,iectos 
ns. 79 ele 18ô8, e 524 da 1873. 

, 19 de Abril. . 303 Redacção para 3' discussão . Impresso sqmente. 
Addilivo ao orçamen\o. -
Ise nta de direitoó de im-
portação as imagens em 
v ui to ou em telas e em ge-
r a l t'B objectos destinados 
ao cu I to r eligioso . 

Da commissão de Orçamento 
ao acldiLivo apt·esentado pelo 
Sr. deputado João Mendes e 
outros, em 4 de Abril de 
1873 , e r edigido em sepa-
rado, a r equerimento do Sr . 
deputarlo lfenl'iques . 

, 19 de Abril . . 307 Redacção"para 3a discussão. llu.presso svn1.ente. 
Additivo ao orçamento. -
Autori za o governo para 
despende t· a té 300:000$ no 
corrP.n te e:tercicio, com o 
l evantame nto dn r ecife do 
por to da capital do Ceará, 
ou a garantir juros á em-
preza que se encarregar ela 
mesma obra . 

, 19 de Abril . . 309 Redacção para 3a discussão. In1.presso sqmenle. 
Additivo ao orçamento. -
Autoriza o governo para 
fazer as necessarias r efor-
ma~ na administra~ão e 
re~:~ iment elas fl orestas da 
'l'iJLLCa e das Paineiras, 
crear os empregados que 
julgar convenientes, mar-
car vencimentos e fundar 
esLabelecimentos ident icos 
nas pro v incias . 

)) 19 de Abril. .. Redacção para 33 discussão. Em H ele Junho ele 187-! em 3a clis -
Additil'o ao orçamento. - cussão. 

312j 

Autoriz.a o govemo para 
cr?ar uma escola de mari-
nha na província do Pará. 

Da commis~ão de Orçamento 
ao aclcl i ti v o aprese o ta do pelo 
St". deputado Alencar Ara-
ripa, e ou trós, em 4 de Abril 
de 1873 e r edigido em sepa-
r ado, a requerimento elo Sr. 
deputado Henriq ues . 

Da commissão de Orçamento 
ao adclitivo apresentado pelo 
Sr . deputado Cttmpo'> de Me-
deiros em 28 ele Fevereiro 
de 1873. e redigido em sepa-
rado, a requerimento do Sr . 
deputado Henriques . 

Da commissão de Ot·çamento 
ao adclitivo apr esentado pelo 
Sr . deputado '\Vilkena ele 
Mat tos, e outros, em 14 de 
Abri l ele 1873, e red igido 
em reparado a requerimento 
do Sr . deputado Henriques. 
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1873 26 de Abril. .. 3:38 Dispõ que a C:J.mar :t l~ccle - Rcmettldo ás commis~ões de !!:s- Do St•. deputado I aula. Fon-
s iastica. do sul ela diocese ta.tistica e Negocias Ecclesiasticos seca , e outros. 

)) 24 de Maio .•. 408 

rle Goyaz, que comprehencle em 2o ele Abril de 1873 . 
terri torio mineiro, fica per- Pende de parecer. 
tencendo á diocese de :\Ia -
ria nna, de modo que os li-
mites das du as dioceses 
sejam os actuaes limi tes 
ela~ província~ ele Goyaz e 
i\Iinas Geraes . 

Autori za o governo para Relllettido á commis iio de In-
crear em . João d'El-Rei strucção Publica em 24 de Ma io de 
um estabelecimento de 1873, a qual elen parecer sob n . 222 
inslrucção com a denom i- elo mesm o anuo, mandando ouvir 
nação ele Lyceu lllineiro, o governo. 
com os privileg ies elo Col-
l egio de Pedro 11. 

Do Sr. dep!ilaclo Salathiel, 
e outros . 

,. 28 ele Maio... 414 Dispõe que os decre tos elo Re1nettido áscoii:Jm is~ões de Con- Do Sr. deputado José ele Alen-
Concilio Tridenlino sobre stituição e PGderas e Negocios l~c- car. 
artigos de fé vigor em no clesiasticos em 28 ele Maio de 1873 . 
Brazil independente ele lei. 

» 28 de Maio .. . 415 i\Iodiftca a disposidio dos Remet;tldo ás commissõ~sdeGon- Do Sr. deputado Candido Tor-
a rls . 2~ e 25 da Constitui- st ituição e P oder es, e ele Policia res. 
ção elo Tmperio, que marca em 28 de i\Iaio de 1873 . 
o numero para a aber tura 
das ses·ões diarias da Ca-
mara e do Senado. 

» 6 de Junho.. 424 Autoriza o governo para con- Ren'lettido á com missão de\ F a- Do Sr. deputado Wilkens ele 
cedcrtransportegratuito na zenda em 6 de Junho de 1873 . M:J.Ltos. 

18 de Junho .. 435 

» 12 de Julho .. 451 

,. 16 de Julho .. 463 

" 26 de Julho •. 483 

estrada ele ferro ele D. P e- Pende de parecer. 
dro li a todo o material 
destinado as estra das con -
' 'ergentes áquella via fer-
rea . 

Crêa um theatro normal e Etn. t a discussão om 9 
approva o decreto n. 4666 ele 1873 . 
ele 4 ele Janeit•o de 1871, 

el e Setembro Da commissão de Ins trucção 
Publica ao projecto n . 350 
de 1873. 

creando o Conservatorio 
Dramatico . 

Vid. projec to n . 2L D de 1888, 
andamento e observações. 

Marca as bases para o regula- Ren'lettido á commissão do Com- Do Sr. deputado Barros Cobra. 
mento que a Camara Muni- mareio, Jnclustria o Artes em 1.2 ele 
cipa l da Côrte deve estabe- Julho de 1873 . 
lece r para tot·nar effe Liva 
a pro tecção, em virtude rla 
lei do 1o de Outubro de 
1828, contra os manejos e 
oppressõe! dos marchantes 
e açougueiros. 

Dispõe sobre liberdade ele en- Em 25 de Maio de 1875 olferecido D<_> Sr. deputad~Cunha Leitão. 
sino. pelo Sr. deputado Cunha Leitão Vtd. observaçoes e andamen-

como emenda substitutiva ao§ t o do to, nesta Synopse , ao pro-
projecto n . '73 A de 1874. jecto n . 73 A de 1874. 

Approvaaspos!uras daillus- Etn. 1L ele Agosto de 1873 foi appro-
trissima Cama r a Municipal vado um requerim ento do r . de -
ela Cõrte de 27 de Abri l ele pulado Sobral Pinto· para que o 
187Z sobre ca t·roças . projecto que se acha em i n discus-

são fosse devo! vicio á Illustrissima 
Camara Municipal ela CôrLe para 
reconsiderat· e formulat· um sys-
tema completo ele pos turas, que 
abranja tudo que disser respeito á 
locomoção e v1as de transpnrte. 

Officiou-se em 13 de Agosto de 1873. 

Da commtssão 
Muuicipaes. 

ele Camaras 
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489 Dispõe súbre a c lassi fi cação I mp•·esso sómente. 
de prov ín cias e Ye ncim··n-

Da commissão de Es tatis Li~a 
ao projec to n . 351 de 1873. 

los elos respccti vos em prc-
garloa . 

507 Rest11 b ·Ieee o rec urso á Co- Remettido ás com missões de P o- Do Sr. deputado P inheiro 
t•àa 1 . 0~ casos de suspen ção der es e Negocios I!Jccleaias ticos em Guimarã•s. 
e.v i u(o,·nu,r,ta conscientiu . ~ 4 de Agosto de 1873. (Vid . pr ojecto n . 47 de 1874.) 

500 OiFpõe sobt·e acçiio ele eles- Rcmettido á co mmissão de Jus- Do Sr . deputado Moraes 
pejo de casa~ , pot• fa lta de t iça Civil em 14 de ,\ gos to de 1873 . Silva, e outros. 

523 

524 

pagam ento de a lugueres . 

Di spõ~ qne os 1n inis Lros de Remettido ás comm1ssões de Do Sl'. deputado João MendeR . 
estado, mi nistros e mais Consti tu ição e de Diplomacia em 25 Vicl . pro.1 ec tos ns 140 ~e 1857, 
ftt nccionar ios das legações de Agos to de 1873. 45 de 1858, 100 de 18tH, 13 de 
no eslr augoiro ou de q .ar s- Pen de de pare c e r. 186-! , e os que for a m apt·e-
quer missões di pl om a ticas, se ntados em 4 e29 de Agosto 
os me111l>r os el o corpo legis- de :L871. 
l a t i v o, e os do conselho de 
es tado, ass im igua lmen te 
os fu nccionat·ios em gera l 
qupr sejam do quadro, 
q ue r sej a m meros comm is-
sari oq , uão po'lsn m aceita r 
de gover no es tra nge ir:J ti -
tulos, c ou deco rações , gra -
ças ou f a v ores de qua l-
q uer espec ie, inclns ire 
prese ntes ou dona tivos. 
' cja qua l fôr o pre texto ; 
e que o leva nta men to de 
e mprest imo não seja en-
carregado a fnncciona rio 
elo cor po dip lom iltico, mas 
a commissa rio eqpeci~ I ; 
e e leva a DHt is de 50 % (IS 
rencimenlos dos funccio. 
narios diplom aticos . 

\ 

Au!{menla os ven cimentos R e m e ttido ás comm1ssões de Do St·. deputado J oão Mendes. 
doa ministt·os de estado, Co sthuição, I• azenda e ele Diplo - (Vid . nes ta Synopse obser va-
dos pres idente '! de proviu - m 'tc ia e m 25 ele AQ'osLo de 1873 . çõea ao prOJecto n . 292 de 
c ias , ri•Js co••se l heiros de Pende d e p .-reç er. 1873 .) 
eqtado, c•·ea u m secretario 
do conselho de estado , 
marca os vencimentos de 
s, us e mpregados, e dispõe 
que os mem bros do cor po 
leg islativo não possa m ser 
conse I heiros de estado, 
etc ., e tc . 

" 11 de Setembro 537 Re voga a lei n. 880 da pro- Entra em ia. discussão em 27 de Das commissões de Camar as 
v incia de S. Pedr o do Rio Abr il !e 1875, ora m os Sr s. Floren- Mun icipaes e Aasembléas 
Grande do S11l , de 5 de cio de Abreu, Martinho Cam pos, P r ov inci aes . 
Ma io do 1873, que approva Correia de Oliveira (mini stro do 
a po~ tura da Ca mara Mu- imperio)e Brnsq ue, gne •·equer para 
n icipal deter mina ndo o fe- que o p•·o.i~c to vá a commissão ele 
ch a monto das portas em Constitaição, pa•·a interpôr se1t pa-
domingos e dias sant ift- reccr , declarando .•e d ou nào con-
cadoa. stitucional a att>-ibuição que exer-

cem as ccnnaras munir.ipaes form u-
lando posturas sobre o fechamento 
das caseM de comme>·cio aos domin-
gos e dias sant ifi cados. 

E' a pprovado o rer; uerun en to e o pro-
jacto é remettido á com missão de 
ConsLitu ição e Poderes. ~ 

Pende de p~recer. 
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41 Crêa em cada uma das pro- Re•net.t.ido á commissão de In-
vincias um collegio fi I ial slrucçào Pnblica em 16 de Jnnho ele 
ao ele Pech·o li. 1874. 

Peude de parecer. 

ODSER V AÇÕES 

Do Sl'. deputado alatbiel, e 
o!Terec ido como emenda pelo 
mesmo senhor ao projecto 
n. 45 de 187~, ot·ça mento elo 
MinisLerio do Impel'io: foi 
r ejei tado . 

'17 Restabelece o recurso 
Coroa . 

á Re-ett.ido ás commissões ele. Do Sr . deputad o P et·eira ela 
Jus tiça Civil e Crimina l em 30 de S ilva . 
Junho ele 1874 . (Vicl . projecto n. 507 ele 1873.) 

Peade de parecei•. 

50 Revoga os §§ 58, 62,64 e G5 ne-et.Udo á commissão ele As- Do Sr . deputado Olympio 
do at·t. 19 ela le i n. 66) de s embléas Provinciaes e m 30 de Galvão . 
13 d e Maio de 1874. ela Junho de 1874 . 
província elas Alagôas, os Pende de parecer. 
qLtaes es tabelecem impos-
tos sobre o vinagre, ge-
n ebra, licores , ele., e ou-
·tros gene t·os entrados na 
me>ma peovincia . 

53 Dispõe q11e as apo lices ela lteraettido á c:Jmmissão ele Fa-Do Sr. cleputnclo Menezes 
divida extel'lln s~jam n o- zenda em 4 de Julho ele 1874. Prado. 
minativas ou ao pot·taclor. Pende de parecei·· 

54 A Aug1uenta os vencimentos Ent.•·• em la di scussão em 28 de Da commtssão do pensões e 
elos juizes de dil'eito e mtt· Abt·il ele 1875; oram os rs. Ctmha or denados :\0 projecto n. 54 
nicipaes ela província ele Figucirado Juniot·, Escragnolle d e 1874 oll'ereciclo pelo Sr. 
Goyaz , 'l'aunay, Dtla rte ele Azevedo (mi- deputado Escra"nolle Tau-

61 Rega la a reforma dos o!Tt-
ciaes elo exerc ito e ormada. 

nist,·o da j~tstiça), Eunapio Deiró; nay e m 4 ele Julho do mes-
é ;;pprovaclo o seguinte r equeri- mo anno. 
JLen to do Sr. Ganha Figueil·eclo 
Junior: 

,, H.e C{uei ro o adiamento, pa ra ser o 
pro.J eCto rem ett ido às commissões 
de Justiça Civil e Criminal, afim 
de 1 r oporem ama medida ge l'al que 
com prehen da as comarcas que se 
acharem em condições semelh a ntes 
ás elas comarcas mencionadas no 
m esmo projecto. » 

O projecto é r emetticlo ás com missões 
ele just iça c ivil e criminal. 

Peade de parecei·. 

Entra em i a discu ssão em 23 ele Da comm1ssão de Marinha e 
Abril ele 1875 e fi ca e :lCe rcado, em guerra ao proj ecto apreson-
26 approvado, em H de Maio entra taclo em 14 de Julho domes-
e m 2~ discussão e são approvados mo anno pelo S r . clept-ttado 
os nrts . i" a 5o e passa à 3" clis- Cardoso Juoí or. 
cussão . 

G2 Autoriza o go r erno para m n- Remet.t.ido á commissão ele Com- Do Sr . deputad o Escragnolle 
da r a linha postal para a mer cio, Industria e Artes em18 de 'l' aun ay . 
capital ele Goyaz . Julh o ele '1 874. 

Pende de parecer. 

66 Autorizn o govemo pa ra con- hnpresso sómenle. 
ceder ás socieda des de cr e-
dito, rea l cp1e se pt·opuze-
rem a fazer empt·es limos 
á lavoura nos té l' !110$ da 
le i n. 1237 de 2-l ele Se -
tembro ele 1864, um juro 
addic ional de 2 % em r ela-
ção ao capital e ll'ec tiva-
mente empregado nesses 
emprestim os . 

Da commis'<lo ele Fazenda á 
proposta do ' Mini~Lerio da 
Faze nda apresentada em 10 
de J1tlho ele 1874. 
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73 A Reorganiza o ensino prima- Entra em 1" discussão em i4 de Da commissão de lustrucção 
rio e secunda rio . Maio de 1875, é approvado sem de- Publica ao projecto n . 73 de 

bate . 1874 ~ presen ta do pelo Sr. de-
Em 20 entr a em 2a discussão; or am putado Corrêa de Olivei r a . 

os Srs . Cunha Figueiredo Junior e Sobre iustrucção publica vicl. 
Te ixei r a ela Rocha, em 24 o Sr. Tar- actas da Assemb:éa Consti-
quiuio de Souza, em 25 o S r. Cunha tuinte em 4, 16 e 27 de Ju-
Leitão, que offerece como emenda nho, 31 de Julho, 4, 5 e H 
sub~titutiva do§ 1o o projecto u. 463 de Agosto de 1823, mamo-
ele 1873, e como emenda substitutiva ria elo Sr . deputado Mariim 
do§ 20 o projecto n . 290 do mesmo Francisco em 7 ele Julho de 
anno . 1823, do Sr. deputado mon-

senhor Pizarro em 27 ele 
Maio ele 1826, o importante 
projecto de lei sobre a in-
strucção publica no Imperio 
do Brazil, apresentado a esta 
Camara em 16 de Junho de 
1826, assignado pelos Srs . de-
putados Cunh a Barbosa, Pe-
reira de Mello e A. Fen eira 
França, com restricções: o 
projecto elos Srs. depu ta dos 
Cunha Barbosa e Pereira de 
rl'lello, datado de 5 de Julho 
de 1826, do Sr. deputado 
Feijó em 2 de Jnlho ele 1827, 
ns. 82 e 179 de 133'1, 122 de 
1832, 66, 104, 108 e 135 de 
1837, 37 de 1838 , 108 de 1339, 
35, 36 e 37 de 1846, 31 de 
1847, remettido para o Se-
n ado em 28 de Agos to de 1847, 
55 elo mesmo an uo, 46, 64 e 
93 de 1850, 7<! de 1851, 3 e 5 
de 1868, e 183 de 1870, apre-
sentado pelo Sr . deptttado 
Pauliuo de So uza em 6 de 
Agos to do mesmo an no. Pro-
jectos ns. 290 e 463 de 1873. 

81 A Concede melhoramento dere- Entra em 1" discussão em 27 de Da •commissâo de Marinha e 
forma aos ofliciaes do exer- Abril d e 1875 ; .oram os Srs . Cu~ha Guerra ao projecto apresen-
eito e armada que ser viram Ftguetredo Ju n1or, Cardoso Juuwr, tado pelo Sr. deputado Car-
com distincção na campa- Du(jue-Estr_ada Te.JXe.ira, E'!-n!lpLO doso Junior em 4 de Agosto 
nhacontrao Paraguay . Den·ó,Correadeühvetra(Mtmstro de 1874. 

do I mpe1·io), e a discussão fica en - (Vicl. projecto n. 61 de 1874.) 
cerrada; em 28 approvado . 

82 A Autoriza o governo a refor- Ent-ra em 1a discussão em 26 
mar o corpo de saude do Abril dê 1875; ejll 27 approvado. 
exerci to e a respectiva se-
cretaria. 

de Da commissão de Marinha e 
Guerra ao projdcto offerecido 
pelo Sr. depu tado Cardoso 
Junior em 5 de Agosto de 
1874. 

94 Prohibe a nomeação de sa- Remett-ido á oommissão de Nego- Do Sr . depu tado Eufrasio-Cor-
cerdotes estrangeiros para cios Ecclesiaslicos em 1i de Agosto r eia . 
viga rios encommendados. de 1874 . 

Pende de parecer. 

1875 5 de Maio..... 28 Autor iza o governo para cou- I1npress o sóJnente. 
ceder ao Banco MeL"cautil 

Da com missão de Fazenda. 

da província da Bahia a 
faculdade de emittir notas 
ao portador até a aomma 
de oito mil contos de réis. 
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sob_r e responsab1li- E m 21 de Fevereiro entra Pro p dis- no Sr. deputado Moraes Silva, 
de 1m prensa . m1ssão: ot•a o Sr . José Calmon e fun- e outro . 

damenta o seguinte requerimento: (Vid . observn ões no projecto 
• « Re.qneiro que o projocto vá á com- n . 67 ~le _1 43.) . . 

m1s>ão de Just1ca Criminal para A c~mm1 sao de Justiça Cri-
emendai -o e ampliai- o como en- m1nal com voto em sol parado 
tender conveniente nos tHmos dos do r. Urbano, apresentado 
arts. 126 e 127 do Reg imento . , em H de Janei 1·o de 1.843 . 

Ot·am os Srs . All'onso Celso, i\Iar- Sobt•e abuso d~ liberdade ele 
t i nh o Campos, Diogo Velho (J.Ii- Lrnpreusa J?Odem-se consul-
ni·t,-o de Est•·angei.r·os) Dantas Lar os proJeCtos ns. 1 3 dtl 
Martim Francisco, Arau:jo Lima ~ 18~, 224 de l 69, projecto F 
Leão Velloso. Em 22 os rs. Souza do enado de 1 59 e o pro-
F ranca e Barão de S. Domingos . jecto apt•Psen tado em 5 de 
Em 29 os Srs . Al meida 'og-ueira, Agosto de 187 1 pelo L' . H. 
Duque- Est rada Teixeir a e Mar tim Graça . 
F t·ancisco . Em 9 de Março os 
Srs. Ferrei ra de Aguiar e Duarte 
de AzPvedo . Em 10 é o projecto 
appt·ovado em la discussão . 

., 4 de Junho. .. 50 EstabeiPce que a disposição R e m ê ttido á commis ão de Jus- Do Sr. deputado Alcoforado . 
do § 5° do art . 129 do Co- tira Civil em 4 de Junho de 1875 . 

)) H de J unho .. 58 

)) 17 de Junho .. 65 

)) 7 de Julho .. .. 74 

)) 27 de Julho. .. 105 

digo Commerccial- é r estl'i- Pende d e pare cer. 
cta ás h ypoth eses estabe-
lecidas nos §§ 2• e 3° do 
a r t. 827 do mesmo cod igo 
e a e llas subordinadas . 

(Null~dade de contraotos conu-
meroiaes .) 

Autoriza o gover no pa ra crear 
'r .ribunaes de Comm erc io 
nas províncias do P ará, 
Cear á, S . Paulo e Rio 
Grande do Sul. 

Dispõe sobre o casamento 
CJv il , e dá outras pr ovi-
dencias . 

Propriedade litteraria . 

Remettido á commissão ele Jus- Do Sr . deputado \ Vilkens de 
t iça Civi l em H de Junho de 1875. MaLLos . 

Pende de pat•ece•·. 

Em 17 de Ju nho apresentado e Do r . deputado Alencar At·a-
apoiado pela te rça par te dos depu- r ipe . 
tados prese n tes, fica sobre a mesa (V id . proj elos ns. 92 de 1847, 
pA ra se proceder ele conformidade G5 de, 1 18, 13~ ele 1.859, H2 
com o a rt . 175 ela Const ituição do ele 18ti7, pr Jacto C do e-
I mper io . nado de 18:29 do r . . P. 

Tev:l 2" leitura em 23 de J unho de Camp s Vet·gueiro . ) 
3• leitura em 30, e sendo julgad~ (Vid. prOJ ·eLo apresentado em 
objecto de deliberação, a r equeri - 11 de J •.nh~ ~e 1~1 pe-
men to dA seu autor é reme ttido ás la com nussao Ecclesta tJCa, 
commissões de J ustiça Civi l. Nego- composta dos. rs. ~ntonio 
cios ~cc l esias'icos, e Co nsíilu ição lllal'La de Moura, Jose Bento, 
e Poderes. Lei t , ,Fe,·reit·a ele Mello e 

Pende de pat•ecer. Diogo A. F e ijó. 

Em 7 de Julho de i 75 remeltido Do Sr. José de Alencar. 
á commis~ão de Justiça Civi l. (Vid. projeclo n. 127 de 1858e o 

Pende de parecer. do 'r . senador Dingo Velho 
em 6 d Outubro de 1886.) 

Reform a o cor po diploma- Remettido á commissão de Di-
tico e cons ular do Imperio plnm~cia em 27 de J ulho de 1875 . 
e au~menta 08 respeotivos Pende d e pare c e r . 

Do Sr. deputado Campos de 
~l edeiro~ . 

(Vid . pt·oj elo~ us. 140 de '1857, 
45 do 11:158, 10 de 1861, 13 de 
1864, os que foram apresen -
tados em 4 e 29 de Agosto 
de 187'1, 52:~ de 1873 e pro-
jacto n . 77 ele l 86 ap.t•ese n-
tado pe lo Sr. Accioly F r anco 
em 20 de Junho.) 

veucimen tos . 

(Vid. prój c to n. 267 de d.870.) 

» 4 de Agosto .. 112 Dispõe que ficam abolidas as R.ernettido á commissão de Fa- Do r. deput'\do Teixeira da 
loterias no Imperio . zenda em 4 de Agosto de 1875 . Rocha . 

» 2·1 do Agosto . 127 

Penrle de pare cer. 

Marca os li mites entre as pro- Ent .. a em i • discussão] em 25 de 
vincias do P iauhy e Ceará. Ago~to , O L' a o Sr . P au li no Nogueira, 

em 9 de Setembr o os Srs. Bandeira 
de Mello e Mo1•aes Rego. em 22 o 
Sr . Ale ncar A rari pe. 

Da commissão ele Estatíst ica 
ao projecto do Sr. deputado 
Coelho Rodrigues, apresen-
tado em ·15 de Junho de '1871. 

(Vid . parPcer n. 53 e prqjectos 
ns . 36 de 1874 e 56 de d880 .) 
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1875- to de Setembro 136 Codigo penal miliLar . Em 9 de Junh o de 1875 e ntra em Da commissão especial no-
discu ssão o aclclitivo ela commissão meada em 22 ele Junho ele 
de Marinha e Guerra ofTereciclo em 1875, composta elos Srs. Es-
1o de Junho na 2• discussão do pro- c ,·agnolle 1'aunay, Cardoso 
jecto n. 3 1 de 1875 (fixação de forças Junior. Mello R ego, Fer-
de t~rra pa 1·a o exercicio de i 7G- r eira Vianna . e Conde d e 
1877) approvando o codigo p enal e Porto Alegre,cjue por ter fal -
d o processo militar; oram os Srs . lecido foi substitu ido em 
Cunha Figueiredo Ju n ior , Junqueira 20 ele Julho pelo Sr. Brusque . 
(Minist,·o da Guc,·,·a),Silveira Mar- O proj~cto do Codig o Penal Mi-
tins e Gomes el e Castro, que r eque r litor foi elaborado por um a 
paraqne oaclcliLivováaumacommis- commissão composta elos 
são el e cinco membros. o ram os Srs. Srs . Dr . Thomaz Alves Ju-
Junqu e ira (Mini., tro · ela G>zten·a) e nior, conse lheiro José Ma ria 
Duque-~strada Teixe ir a ; em 10 o ela Silva Paranhos, coronel 
Sr . Gusmãu Lobo ma nda um adcli- Antonio Pedro de AlencasLro 
tamento ao referido requerimento e clesembaJ·gacl or José An-
«scm.pr~Jui:ro rla p1·esentc discussão»; ton io de Ma::;alh ães Castro, 
ora.m os Srs. Si l veira M~ rtin s, Jun- sob a presiaencia ele Sua 
quei ra (Mi nistro dc1 G1tcrra) Mar - Alteza o Sr. mareahal ele 
tinh o Campos ; o Sr. Gusmão Lobo exer cito Conde cl'Eu, apre-
reque r o e ncerra mento ela discussão senta ndo vo to divergente o 
elo r equerimento, o qua l é appro- r e ferido Sl' . clesem bargaclot· 
vaclo, bem como o acldilamento; em Magalhães Castr o . 
11. ora o , 'r . S ilveir a. Martins, em Rem elticlo aqnellc projecto á 
15 o Sr. Jn nqueira (Ministi"O ela Camal'a dos Sr s . Deputados 
Gucr·, ·a); o S r . Escragnolle 'l'aunay com oiTicio do Minister io da 
requer para c\ue continue em el is- Guei'l'a,liclo em sessão ele 27 
cussão o aclc itivo separado d esde el e i\Ia io ele "1 867, requer eu o 
já el a lei de fi xação ele for , .as de Sr. clepn laclo Theodoro ela 
terra; e m 22 é encenada a discussão Silva em 17 de Agosto ele 
e approvaclo o aclclit ivo e o requeri- 1869 qne fosse nomeada uma 
m en to do iSr. E]scrag nolle 'l'aunay. commissão E~pecial para 

Em 31 de De~emhro de 1878 entra em exam ina r, e clat· parecer' 
3a discussão; 011a m os St·s. Buarque ácer ca elo Llito projecto . 
ele Macedo, que reque?" o adiamento Em sessão ele 18 ele Agosto 
da clú cussão do p•·ojecto até que se claquelle anno o Sr . preei-
ache 1n·e·cnte 11a cas:t. o Sr. J.Ii- dente nomeou pal'a a com-
nistro da Gue?"l"a, que para esse fim missão gspecial os Srs . La-
clevc l·á, se?" conviclaclo; ora o Sr . Ca- mego Costa, H.odrigo S ilva, 
ruargo, qne r equer para que o p,··o- Pederneiras, Alencar Ara-
jccto seja ,·crnetticlo á,s commissõcs ripe, Souza R eis e Duque-
reunidas ele Jl[çu·inha e Gucn·a c Estrada 'l' e ixe iJ·a, que eram 
J1tst iça Cr iminCfl. os membros el as commissões 

Ora o Sr. Filicio dos Santos, que ele M:J.l"inh:J. e Guet·t·a, e Jus-
m :J.ncla Ct mesa a. seguinte emenda ~\<;a Criminal. 
s• JbStJtttlJva: «em vc.z dc - commis - l'i_ao h ouve p:J.recer. 
sõcs rtt"nniclas ele ]ll[al"inha c Guc1•1·a Qua11to ao Codigo elo Processo 
c .htstiça Cl"iminal, diga- se - com- Militar,foienvindo á Cama ra 
missão c.<pecial ele trcs mcmb,·os, eles- elos Srs . De1 utaelos com o 
ignada pelo p1·esiclentc ele~ casa» . offtcio do minis terio da 

Ora o Sr. i\Ialhe iros, que reqttCI' pa.I'CI g·uet·r a , li elo em sessão ele 
que o p1·oj ecto do Codigo Penal J1Ii - 4 ele Maio de 1874, e seu co-
litaJ· fique sob?'C a mesa desta cama1·a nhec iment o e exame está 
1Jclo prazo imp,·a,·ogavel de oito dias. Iam bem aflecto {t comm issiéo 
c depois ,<cja immccliatam ente llOSto Especia l nomeacln em 1875 . 
em cl"iscussãopMa se?· votado, sendo (Vicl. pt·ojccto n . 31 de 1875.) 
convidwto o S1'. 1\ún istro ela G1rCr1·c~ 
a assisti?· á, cliscns são. 

Ora o Sr . Jg nacio i\.Jartins. 
Os Srs. Fe l icio elos Santos e Ma-

lh e h·os motivmn os seus requeri -
menlO$ e é approvaclo o do Sr . C<L -
ma rgo, send o prej ud icado o elo Sr. 
Buarque ele Macedo; o projecto vai 
ás commissõos de Marinha e Guerra 
e Justiça Criminal. 

» 9 de • e tembr o 142 Di spõe q ue os c l'imes elos Remeltido á pommi.,são de Jus- OfTcr ecido p lo Sr . depnt<,do 
arls . 257 a 260 e 1n e 2" tiça Criminal em 9 d~ Stllembro de Duart de Azevedo, e ouLros. 
pa~·le do art. _265 do Cocligo ·187!1. 
CrJJnLnalser ao pun1doscom Pende de pnv·ecer. 
as penas çle prisão ele 12 a 
G mezes, c muHa corre-
spondente á metade elo 
·Lempo, C[ u anclo o •alor do 
objec to elo cleliclo n ão ex-
ceder a 100$000. 
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1875 7 de Outubro. 161 A pprova o rlecrelo n. 5318 lntpre sso sótnente . 
de 18 de J unho de 1873, que 

Da Commissão de Commercio, 
Iuclustria e Artes. 

)) 

)) 

7 de Ou tubro. 

concede a F.duarclo A. Mon-
teggia privilegio por 10 
an nos par a in troduzir no 
Jmperio um apparelho ac-
tivado pot· meio do vento 
denominado - Pan tanemo-
ne helicoidal. 

162 Di•põe sobl'e con trac tos 
locação de serv iços . 

ele H e m e ttido á commissão !e Jus- Do Sr. deputado Alves dos 
tiça Civ il em 7 de Outubro de 1875. Santos . 

P e nde de parece•·· (Vid . observações ao projecto 
n . 155 ele 1875.) 

9 de Ontnbro. 163 Di spõe que a indemnização Fica s obre a tne sa. 
ela 2" par l.e elo a r t. 39 da 
Constituição P olitica do I m-

Ofl'erecido pelo Sr. deputado 
!~ un a pio Deiró. 

per i o continue a ser feita 
ele conform idade com a ta-
bell a em vigor e esl,_a indem-
nização deve ser dada por 
cada se>~ão , em que o de-
putado compareça na ca-
n1ara . 

1877 '10 de Março . . 41 Autoriza o n-ovcrno para Em 10 ele Março de 1877 rem~ticlo á Do Sr. deputado Souza França. 
mandar pt:ocfecler com ur- com missão de Obr as Publicas . 

10 de Março . . 

,, 12 de Março •. 

gencia aos estudos e orça- Pende d e pare c e r. 
mentos elas obt·as necessa-
ri as nos r ios Paragua~sú, 
Santo Ama ro e Jaguaripe . 
na provi ncia da Bahi a,a nm 
ele evitar quê as enche ntes 
periodicas desses rios in un-
clem as cidades ela Cacho-
eira, Santo Amavo e Na -
zareth. 

42 Autori za o governo· para eles- E!" 10 ele ~1arço de 1877 re_mellido D0 St·. deputado Souza França. 
pender até a quantia de a comnussao de Obras Pubhca~. 
1.000 :000:' com a construo- Pende de parecer. 
ção ele cinco viadnctos para 
uso publico na capital ela 
provincia da Ba h ia . 

45 Dispõe c1ue o governo pague, Ean 12 ele i\Ja,·ço de 1877 remétticlo á Do SL·. deputado Araujo Lima 
conforme a lei de 15 ele No- comm issão de Fazenda, que em 10 c outros . ' 
vembr ,, ele 1827, a divida de J ulho deu par ecer, que se im - Vicl. pr·ojecto n . 128 de 1853 
nacional reconhecida em primiu sob n . 99 de 1877, rejeitando ap~esentado em 19 de Agost~ 
cansa julgada a Manoel José o projecto, com voio em sep1rado do do mesn o anno . 
Teixeira Barbosa, actual- Sr . Cardoso de Menezes. l" discussão em 22 de Maio de 
mente seus filhos e her- 18?4, em 23 rejeitado . 
cle iros . P1'0Jecto n . 76 de 1855, apre-

• 

sen lado em i de Agosto do 
mesmo anno . 

1 a discussão em 28 e 30 do J u-
nho , 1, 4 e 10 de Julho ele 
'1856, em que foi rejeitado. 

p,·oj ecto n. 123 lle 1S58, n p re-
sentado em 15 de Julho do 
mesmo anno . 

La •liscussão em 12 e lô de 
Agosto de 1859, em IJUe foi 
approvado. 

2• cl iscussão em 5 de J ulho de 
i86J, 2 e 3 de etembro de 
1867 em que foi approvado. 

3"- discussão em i 9 de e tem-
bro de 1867, 21 e 30 do Junho 
do 1869, em que foi rejeitado. 

P1·ojeoto n . 207 de 1870 apre-
sentado em 25 de Agosto. 

1• discussão em 1\i de Setem-
bro, e em 30 do mesmo 
mez e an no rejeitado . 
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68 Di spõe que os t.raslaaos de Em 6 ~e ~o\.bril de 1877 remetLido á Do ~ r. deputado Jerony mo 
que tr~ta o art. 24 da lei commtssao de Jus t1ça C1v1l , Pen1do, e outt·os. 
de 20 de Dezem b1·o de 1830 Pende de parecer. (Vid. projecto n . 214 de 1870.) 
serã o de ora em diante 
e>:trah idos pelo secretario 
do supremo tribunal de 
justiça. 

74 l}rêa uma caixa especial de E •n 24 de Março ~e 1879 r emettido Dos~. deputado Ferra ira Vi-
credito pa ra estradas de a uma commtssao espec1al, asstm auna. 
ferro e telegraphos do Es- como em 18 de i\laio de 1889. (Vi~ . projecto ~n. 81 de 1877 e 
tado independen te do The- Pende de parecer. 2o5 A ele 18/9.) 
a ouro Publico Nacional, 
annexo ao Ministerio da 
Agricullura . 

81 Dispõe sobrecompanh ias ano- Em 24 de Março de 1879 remettido a Do Sr . deputado F erreira Vi-
nymas de es trada de ferro. uma commissão .especial , assim anna . . 

como em i8 de i\la1o ele 1880 . (Vid. pro;ecto n . 74 de .1877.) 
Pende de parecer. 

Barão de 90 Dispõe C[Ue as terras devolu- E•n 27 de Abril de 1877 remetticlo á Do Sr. deputado 
tas do Estado si tuadas nos commisaão ele Estatistica . S. Domingos . 
limites do Imperio com Pende de parecer. 
paizes estra ngeiros em uma 
zona de 25 leguas poderão 
ser concedidas pelo governo 
gratuitamente . 

I 

9.2 Dispõe sobre a inscripção li- Em 28 de Ago;to e ntra em i a dia - Da com missão de In strttcção 
vre para exame nas fac ui- cussão; ora o Sr . Feneira de Publica . 
clade~ e a permissão de Aguiar ; em 30. o Sr . Corrêa de (Vid. projecto n. 73 A de 1874 
abrir c•trsos e estabelec i- Araujo: em 4 de Setembro, o Sr . que le ve ta discussão em 14 
mentos li\'res do ensino su- Cunha Leitão; em 12, o Sr. Ba rão de ~la io ele 1875, e foi appro-
perior. de Maceió · eJTI 19, os Srs . Corrêa vado . 

(InstJ'M:;ão seounda,·ia .) de ArauJo, Barão ele Maceió, e Lima 2a discussão em 20, 24 e 25 do 
Duarte : em 4 de Outubro, o Sr. mesmo mez e anuo, em que 
Fx·anklin Doria; em 8 é approvado ficou adiado . 
em Ja discussão . Sobre Inslrucção Publica vid. 

• 

a c tas da Assemllléa Constitu-
inte em 4, i6 e 27 de Junho, 
31 de Julho, 4, 5 e il de 
Agosto de 1823, memo ria do 
Sr. deputado l\htrti :r~ Fmn-
ci·sco em 7 de J ullto ele 1823, 
memoria do Sr. deputado 
mousen hor Pizar ' o em 27 de 
i\Iaio de 1826, o i mportante 
p rojecto de lei sobre a Instr u-
cçã I ublica no !rn[lerio do 
Brazil ap res~nlado a és ta 
camara em 16 de Junh o de 
1826, ass~nado pelos rs. cle-
ptltados uunha Barboza, Pe-
r e ira de Mello, e A. Furaira 
França com restricçõPs ; o 
projecto dos Srs . depu tados 
Cunha Barboza e P ereira de 
Mello, datado d.· 5 de Julho 
de 1826, do Sr. deputado Fei-
jó, em 2 de Julh o d~ 1827, 
ns . 82 e 179 ele 1831, tl22 ele 
18il2, 66, 104, 108 e 135 de 
1837, 37 de 1838, 103 ele 1839, 
35, 36 e 37 de i 46. 31 de 
1817, re mettido pu-a o Se-
nado em 28 de Agosto de 
18J7, 55 elo m •s mo anuo, 46, 
6-l e 03 de 1850, 74 ele 1851, 
3 e 5 de 1868, e 183 de 1 70, 
apresentado pel o Sr . depu-
tado Paulino de Souza, em 6 
de Agosto do mesmo anno . 

P?·o}eotos ns. 290 e 463 de 1873 . 



o z 
~ 

DATA 

===== 

1 77 25 de Junho .. 125 

-135 -

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Dispõe que nas execuções dos Em 20 de Dezembro de 1 78 entra Da com missão de Justiça Civil. 
e tabelecirnentos agrícolas em i" rli cussão; oram os Srs. (Vid. pl'Ojcoto n . 8 de 1879.) 
e fabris se guarde o prin- Afionso Celso e Lafayette, e é ap-
cipio de int gridade, feita provado. 
porém separaclament~ ã- Em 2 de Janeiro de 1819 entra em 2" 
avaliação dos bens. discussão, o Sr. Lafayette funda 

menta um s :~ bstilulivo, que se im-
primiu sob o. 8 de 1879 · o r. Fran-
cisco Sodré requer e é appi'Ovado 
para que o projecto e o substitutivo 
vão ás commissões de Justiça Civil, 
que em 1. 7 deSelembt·oderam parecer 
adoptando o substitutivo n. 8 de 
1879 e que se imprimiu sob n . 8 A 
de 1879 . 

» 25 de Junho.. 126 Dispõe sobre concordatas. Em 3 de Janeiro de 1879 entra em 13 Da commissão de Justiça Ci\·il. 
discussão, oram os rs . Ta,·ares 
Belfort, Baptista Pereira, Lafayelte 
(Nlinistro da J·ustiça) e D>ana e é 
approvado. 

» 25 de Junho.. 127 Dispõe que nas causas cíveis Em 27 de Dezembro de 1878 ent ra Da commissão ele Justiça Civil, 
a decisão em gr áo de r e- em i" discusqão ; oram os rs. Ma· sobre a indicação elo Sr . de-
vista, quer seja esta negada. lheiro~, e Lafayette (ltfinist•·o da pulado José Angelo, apre-
quer seja concedida e jul~ Jtt$ti\·a), que requer o adiamento do sentada em 23 ele Abril de 
gada _?a fórma da lei, obsta l?rojecto até ser a~n·e~e l.ttat!o o 1n·o- 1877. 

» 24 de Julho ... 

» 24 de Julho ..• 

» 16 de Agosto. 

174 

176 

a acçao resc1soria. Jecto da re{o>·ma JUdtotarur. 
O requerimento é approvado . 

Autol'iza o governo para des- ApiH'Ovado em 2" 
onerar as emprezas d~ 28 de Julho de 1877. 
carris urbanos da Cõr te das 
contribuições pecuniarias 
para despezas publica&, 
mencionadas nos respec-
tivos contractos, e bem 
assim para moditlcal-os 
conforme convier . 

discussão em Addith·o oiTerecido pelo Sr . 
deputado Barão de S. Do-
mingos ao projecto n. 121 
ele 1877 (orçamento) . 

E' o art . 26 do projecLo n. 121 
B ele 1877 desLacado em 8 
de Agosto para formar pro-
jacto em separado, a reque-
rimento do Sr . deptltado 
Henriqttes . · 

Approva a tabella de impostos 
municipaes sobre indus -
trias, commercio e constrtt-
cções, proposta pela I li ma. 
camara municipal desLa 
Cõrte ao àlinislerio do Im · 
perio, em officio de 15 de 
Abri l de 1875, devendo co-
meçar a vigorar no proxi-
mo anuo financeiro muni-
cipal, podendo a mesma 
Camara com approvação do 
governo diminuir ou sus-
pend~r qua lquer dos refe-
ridos impostos, si assim 
conviet· . 

Ap(>rovado em 2a discusdão em 
28 de Julho de 1877 . 

Addi tivo oll'erecido pela com-
missão de camaras munici-
paes ao projecLo n . 121 de 
1877 (orçameuto). 

E' o art. 28 do projecto n . 121 
B de 1877 deslacaclo em 8 
de Agosto para formar pro-
jecto em separado, a requeri-
mento do Sr. deputado Hen-
riques . 

180 Dispõe que é nulla, e como Em 30 de Dezembro de 1878 entra Da commissão de Assembléas 
tal fica de nenhum eil'e ito, em i a discussão; ora o Sr . Horta de Provinciaea. 
a resolução da assembléa Araujo, que requer para que o pro-
provincial do Espírito Santo jecto ,,olle á com missão de Assem-
de 8 de Maio do corrente bléas Provinciaes; ora o Sr . Flo-
anno autorizando o governo rencio de Abreu e o requerimento é 
para contractar a navega- approvado . 
ção fluvial da mesma pro-
víncia. 
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Declar a nullas e por isso ele Em 30 ele Dezembro de 1878 ent t·a Da commissão de 
nenhum effeito as dispo- em ia discussão ; oram os Sr s. Provinciaes . 
sições contidas nos §§ 29 e Bua rque de Macedo, Zama, Alves 
30 do art. 2o e o art . 23 de Araujo , que 1·cq~wrem pcwa qnc 
ela lei n . 495 de 25 ele volte á commissão de Asscmbléas 
Abril de 1877 da provincia Provineiaes e seja tarnbem ouvida 
elo Paranv., por versa rem a ele Fazenda·. 
sobre imposto cuja decre - Oram os Srs. Alves ele Araujo, Leão 
tação não compete ás As- Velloso, Buarq ue de Macedo, Zama, 
sem bléas Provinciaes. Horta de Ar aujo, Marcolino Mottra. 

O Sr. Buar que ele Mace do •·eque>· qu.c, 
aeliaclo o p1·ojecto, a cam ara nomeie 
w>w commissão especial de seis 
memb1·os para, ele accó1·elo com o po-
verno e a commissão ele Fazenda, 
pr·opó•· wn projecto de ,-evisão de 
imposição ge>·al, p•·ovincial e mu-
nicipal do I mperio. 

O r ec1uerimen to do Sr. Za ma, e Olllros, 
é rejeitado, ftcando prejudicada a 
1a parte do requerimen to do Sr. 
Bt1arque de Macedo e considerada 
indicação a 2a parte para entra r 
na ordem dos t t•abalhos em occasião 
opportuna; ora o Sr. Alves ele 
Araujo, que • ·cq~ter lJa>·a qv.c se adie 
a discussão elo p;·ojecto por oito 
clias . 

O•·a o Sr. Felicio dos San tos e é ap-
provado o r equerimento elo Sr. Al-
ves de lr r a ujo. 

Assembléas 

» 19 de Setembro 202 Is•mta de diL·eilos de impor- Impresso sÓtnente. Do Sr. deputado J osé Angelo, 
e outros. Lação os materlaes desti -

nados para a construcção, 
nesta Corte, ele um edifi -
cio apt•oprlado á exposi-
ção p~rmanente de plantas 
ele agt·icul tura. 

» 9 de Outubro. 211 Reforma eleitoral. Em 9 de Ou tubro de 1877 remettido Do Sr . deputado Siqueira 
á commissão de Constituição e po- Mendes . 
deres . V•iel. na Synopse de 187:5 ob-

Pentle de narecer. - servações ao projecto n. 43 
de 1875. 

Vid. pr ojectos ns . 67 de 1879 
e 2 ele 1880 . 

» 10 de Outubro . 213 Crêa um l yceo no municipio Em 10 de Outubro de 1877 r emett ido Do Sr. deputado Rocha . 
neult·o, no qual se l eccio- á commissão de Jnstrucção Publica. 

1878 21 de Dezembro 

,. 2'1 de Dezembro 

narão todas as ma.terias Pende. de Ilarecer. 
exigidas para a adm issão 
á matricula nas diversas 
faculdades do Imperio. 

i Dispõe sobre a abolição ela Etn 21 ele Dezem bro remet tldo ás Do S t·. deputado Za ma. 
pena de morte, re voga a com missões de Justiça Civil e Cri-
lei de 10 de Junho de 1835 minai. 
e o ar t. 60 do Cod igo Penal Pende de parecer. 
(penas impostas aos es -
ct·a vos) . 

2 Dispõe sobre a abolição das 
loterias no Imperio. 

Em 21 de Dezembro r emeltido á Do ::.r. 
c:unm issiio de Fazenda, que em 15 
ele J aneiro ele 1879 de u pa recer con-
clttindo que não l Jocle po1· o>·a se,· 
aclo1Jta :lo o lJ•·ojec to. 

O mesmo parecer fo i a imprimi r sob 
o n. 22. 

Pende de cJ.ecisão. 

deputado Zama. 
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' I 

Ein 20 de l'letembro de 1880 entrando Da comm;issão do Justiça Ci-
em i a discussão, ora o r. B~ rnardo vi l, quQ em 18 de etembro 
Ga':ião, que apresenta uma l'epre- de 187!:\ apresentou parecer 
sentação do Clu b de Lavoura de adaptando o projectO) do 
Campinas e requer para que o pro- St•. deputado Lafayette otre-
jecto sejl). de novo remettido a com- recido em 2 de Janeiro de 
missão de JustiÇa Civil juntamente 1 79 como substitutivo na 
com a representação afim de dar 2a discussão do projecto 125 
parecer . de 1877. 

Vid . projecto 125 de 1877. 

D?spõe que a suspensão do Ein 23 dj~ Ja neiro remettido á com- Do Sr. deputado Alves de 
meio soldo de o.fficiaes ,missão de Marinha e Guerra . Ara ujo. 
presos para responder a Pende de decisão. Vid. projecto n.129 A de 1879. 

' conselho de guerra se 
etfectuará só depois de ssn-

·tença condemnatoria e de-
finitiva. 

Autoriza o governo a vender 
:a prazo as tenas do domi-
nio do Estado. 

: 

Autoriza o governo para 
mandar pagar ao capitão 
reformado Antonio Pedro 
Heitor a tuantia de 165$000 
que lhe oi descontada do 
:soldo. , 

Dispõe sobre a magistratura. 

Ein 23 de Janeiro \'emeltido á com- Do Sr. deputado Horta de 
missão de Agr icultura, Minas e Araujo. 
Bosques. 

Em 25 de Julho, a requerimento do 
Sr. I-Iorla de Araujo, remettido á . 
commissão de Fazenda, que em 11 I 
de Agosto deu parecer, que se im-
primiu sob n. 37 A concluindo que 
seja adiada a discussão do mesmo 
pro;ecto pat·a quando fôr p1·esente o 
que sobra o mesmo asst,mpto o Sr. 
M inistt·o da Agdcultm·a se propõe 
o(!erece1·, como annnncia no sett ul-
t1mo relato1 io. 

' 
I 
: 

Em 15 de Setembro approvado em Da commissão de Fazenda. 
1" discussão. 

Em 9 de Fevereiro de 1882 approvado 
em 2" discussão. 

I 

Em 29 de .Janeiro remettido ás com- Do Sr. deputado Lafayette (Mi-
missões de Justiça Civil e Crimi· nisLro da Justi ça) . 
na!, que em 19 de Fevereiro apre- Vid. projecton. 54 A. de 1880. 
sentam um parecer com proJecto 
que se imprimiu sob o n. 40 A. 

Torna quatriennaes as pre- Em 3 de Fevereiro remettido á com- Do Sr. de utado Silvei ra. de 
s idencias de províncias e missão de Constituição e Poderes. $ouza. 
estabelece outras disposi- Pende de parecer. Viçl. proj~ctos ns. 59 de ~860, 
ções . tO de 1~64, 26 de 1.86~ (do 

Senado}, projecto apresen-
' tado pelo Sr . deputado Si!-
' veira d<i ouza em 18 de Fe-

vereiro ~o 1864, 233, 2313 A. 
de 1880 ' 223 de 1870, 120 de 
1871. (dg_ Senado), 114 A. de 
t877 e ~ de 1879. 
! I 

' 
Confere aos presidentes de Ein 3 de l<'evereiro r emettido á com-

província as nomeaçõêB dos missão qe Constituição e Poderes. 
pequenos empregos geraes . 

I Do. Sr. dqputado 
$ouza. 

Viçl. obsetvações 
~. 49 de 1879. 

Silveira de 

ao projecto 
I ; 

Dispõe sobre a apuração das Ein 3 de Fevereh·o remettido ás com- Do, Sr. deputado Silveira da 
e[eiçôeJ! de senadores, de- missões •de Consti tu iQão e Poderes ~ouza . . 
putados e membros das As· e Camaras Municipaes , , 
~embléas Pi·ovincia~s . Pende de parece•·· l ' 

» 5 de Fevereiro 53 Fi'.l:a o prazo de tres annos IInpres,o sómente. 
para _Que tenha logar o 
~roco obrigatorio .sl ~~o moeda 

Da commissão de Fazend~ . 

tle cobre. • 
C.- 18 
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1.879 1.0 de Fevereiro 60 Revoga a lei de 1.2 de 1\laio E1n 10 de Fevereiro remettido á com- Do Sr. deputado Saldanha Ma-
de 18-10 (interpretação do missão de Constituição e Poderes . rinho. 
a~to addicional) e o acto Pende:de parecer. 
addicional em sua plena 
disposição . 

,. iO de Fevereiro 61 Dispõe que fica em vigor o E1n 1.0 de Fevereiro remettido á com- Do Sr. deputado Saldanha Ma-
art. 32 do Acto Add icional missão ele Consti tuição e Podet·es . l'inho . 
e r evog<• a l ei de 23 de No- Pende de parecer. 
vembro de i 4l. 

( Extincção ~do Conselho de 
Estado.) 

, 12 de Fevereiro 66 Dis põe sobra o julgamento Em 12 de Fevereiro remeltido á com- Do Sr. deputado Camargo. 
de crimes commettidos nas missão de Justiça Criminal. 

17de Fevereiro 75 

" i9 de Fevereiro 80 

" 20 de Fevereiro 86 

" 28 de Fevereiro 107 

" 5 de i\Iat·ço... ii 1 

6 de Março ... H5 

7 de Março ... 116 

fronteit•;,s. Pende de parecer. 

Deroga a ordenação do lino 
3° titulo 59, l'elativa aos 
conlractos de emprestimo. 
e dá outras providencias: 

Dispõe sobre o casamento 
civil. 

Di3põe sobre o montepio dos 
em pregados publicos. 

En-.17 de Fevere iro remettido á com- Do Sr. deputado Gavião P ai-
missão de Justiça Civil. xoto . 

P ende de parece•·· 

E1n 19 de Fevereiro remettido ás Do Sr. deputado Saldanha Ma-
commissõee de Justiça Chil e Con- rinho. (E' o projecto orga-
stituição e P oderes . nizado no Instituto dos Ad-

Pende de parecer•. vogados.) 
(Vid. projectos ns . 139 de 1859 

H2 de 1877, eJobservações ao 
projecto n. 6Jde 1887.) 

Em 20 dJ Fevereiro remettido á com- Do Sr. deputado Sergio de 
missão de Fazenda . Castro e outros. 

Pende de ltarecer. (Vid. projecto n. 190 de 1873.) 

Dispõe sobre a separação 
Igreja e do!Es~ado . 

da Ena 28 de Feverei ro remettido ás Do St•. deputado Saldanha Ma-
commissões de Constituição e Po- rinho. 
deres e Negocios Ecclesiasticos . 

Pende de norecer. 

Approva as posturas da Ca- E1n 18 de Abri l entra em f :> ldis - Da commissão ele Camaras 
mara Municipal da Côr te, cussão e é approvado. Municipaes . 
de 18 de Janeiro de 1879, Em 22 en tra eÇL 2" discussão· ora 
sobre fabricas de manipu- o Sr . Felicio dos Sa ntos ; em 23 o 
lar e preparar fumo para Sr . Bezerra de Menezes ; em 25, 
cigarro, ele velas e gr axa. o Sr. Galdino ; são apresentadas 

Autoriza o governo a con-
trahir um emprestimo até 
150.000:000$ para conver ter 
em moeda- papel, o papel -
moeda do J~sLado. 

Declar a pertencer á província 
de Minas Geraes o ·terrilo· 
rio comprehendido ao lado 
esquerdo do rio S. Mat·cos 
desde a sua foz no rio Pa-
ranahyba alé a barra do 
l'ibeirão dos Arrependidos . 

emendas. 
Em 5 de Setempro o Sr . Felicio dos 

Santos , e outros, apresentam uma 
emenda aubs~itutiva ao art . 2o; 
oram os Srs. Freitas Coutinho e 
Bezerra de Menezes ; o pr ojecto é 
approvado com emendas. 

Em 6 vai a imprimir a redacção sob 
n . 111 A . 

Em 22 entra etr~ 3" discussão ; oram 
os Srs . José Caetano, Freitas Cou-
tinho e i\Iarlim Francisco. 

EJU 6 de Marco remettido 
missão de Fazenda. 

á com- Do St·. deputado Bulhões. 

EJU 2 de Maio de 1877 approvado em Da commissão de Estatística . 
1. a discussão, e sendo dispensado o (Vid . projecto n. Si de 1861.) 
interllticio,a requerimento do Sr. Ce-
sario Alvim, entra em 2" discussão: 
o Sr . Eecragnolle Taunay funda..: 
menta o seguinte reqneriment.1: 

~Requeiro o aqiamento, por trinta 
dias, afim de f],Ue a Camara tome 
devido · conheetmento da questão, 
~vista dos qocumentos . ,. 
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1879 S de Março .•• 

" 20 de Março .. 

» 21 de Março .. 

" 21 d~ Mal'ÇO .. 

i23 

Em 3 ora o Sr . Diogo de Vascon-
cellos ; em i4, o Sr . Escragnolle 
Taunay ; em 22, os Srs. Theophilo 
Ot toni, Cardoso ele Menezes e Es-
cragnolle T aunay ; o St·. Cardoso 
da Menezes apresenta o seguinte 
r equerimento: · 

« Requeiro o adiamen to, por quinze 
dias, até que possa consul lar os do-
Cttmentos rela tivos á questão. " 

Em 23 o Sr. Diogo de Vasconcellos 
r equer o oncerramento ela discussão 
sobre o adia!DO!lto; uendo appro -
vado o encerramento e rejeitado o 
requerimento de adiar~to, con -
tinúa a discussão do proJecto; ora 
o Sr. Perdigão Malheiro; em 1.9 de 
Junho o Sr. Cardoso de Menezes 
fundamenta o seguinte r equeri-
meuto: 

«Requeiro que se,ia ouvido o governo 
pelo Ministerio do Imperio sobre o 
projecto em discussão. " 

O requerimento é !f&jeitado . 
Em 5 de Julho é tmCel'l'ada a dis-

cussão, a requ.rimento do Sr. Diogo 
de Vasconcello~, e o projecto é ap-
provado em 2"' diecussão. 

Em 6 dA Feve1·eiro de 1879 entra 
em 3a discussão; ora o Sr. Bulhões, 
que 1·eqtte1· p ara que o p>'ojccto vá 
á respectwa commissão; oram os 
Srs . Mel I o Franco, ~egiilllmndo , 
Macedo e Candido de Oliveira; o 
querimen to é appro,•ado. 

Em 7 de Março a commissão apre-
sentou o pat»eer com projecto que 
se imprimiu sob n. H6 de 1S79. 

Em 20 de Setembro de f880 entra em 
3a discussão ; oram os Srs, Segis-
mundo e Valladares, 

Reforma Constitttcional. Em S ele Março apoiado; em iO, Do~ St·s. deputados Antonio 
Dispõe que na proxima !e- i a leitura; em 17, 2a lei tu ra, em Carlos e Felicio dos Santos. 

g islatura os elertores outor- 24, 3" leitura e julgado objecto de (Vid. observações aos projeclos 
gario poderes especio.es aos deliberação, ns. 64 de i875 e 67 de f879.) 
deputados para poderem re- (Vid. annexo a da Synopse ele 
formar os arts.174, 175 e 176 iS83 qtte contém todos os 
da Constituição do Imperio , 12rojec tos sobre reforma da 
para o fim de poder ficar Consti tuição .) 
a Assem bléa ·Geral Legis-
lat iva com poderes con -
stituintes permanentes, e 
determinar a reforma con-
stitucional . 

129 Dispõe que os officiaes elo exer- En1. 20 de ·Março remeLtido a com- Da comm1ssão de Marinha e 
cito e armada submettidos missão de Marinha e Gue1·ra , que Gtterra ao projecto apre-
a processo fi•arão reduzi- em 22 deu parecer, que se imprimiu sentado pelo Sr . Marco! i no 
dos a meio soldo sómente sob n. 122 A. Moura, e outro. 
depoisde confirmadaasen- Em 22 de Abril approvado em ia e (Vid . projecto n. 36 de 1.879,) 
tença condemna toria , · 2a discussão. 

i3i Dispõe sobre colonias nacio- Em i9 ele Agosto de i SSO approvado Do Sr. deputado Alves de Ara-
naes em terras devolutas . em·ia discussão. uj o. 

i32 Dispõe sobre a creação de Em 21 de Março remettido á com- Do Sr. deputado Salustiano 
Bancos ag,•·ioolas. missão de Fazenda. Souto , , 

Pende de purecet•. 
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1.879 22 de Março. . 137 Approva o deCl'eto n. - 5830 Impresso sómente. 
de 22 de Dezembro de 1874, 

Da comm1ssão de Commercio, 
Industria e Artes. 

que concede privilegio por 
oito annos a Morria M. 
Kohn para introduzir no 
lmperio o apparelho de ex-
tinguir incendios. 

~ 4 de Abril. .. . 160 Autoriza o gJverno a mandar Em 4 de A~ril remettido á 'commis- Do Sr. deputado José Ma-
vigorar nos cursos supe- são de lnstrúcção Publica·. riano. 
l'iores do Imperio a dispo- Pende de decisão. 
~ição dos ar~s. 64, 65 e 66 
do decreto n. 5600 de 25 de 
Abril de 1874, que serve de 
regulamento á escola Poly-
thech nica, permit~indo a 
prestação de exames vagos. 

" 1.9 de Abril. . . 173 Approva o decreto n. 6850 de IDlpreee(lo sómente. 
9 ele Março de 1879, que 
concede privilegio a James 

Da commissão de Commercio, 
Industria e Artes. 

William Butter para in-
troducção de apparelhos· 
destinados á perfuração de 
rochas . 

" 19 de Abril... 174 Approva o decreto n. 6708 Em 11 lia Set~mbro de 1879 appro- Da commissão de Commercio, 
d'!l 13 de Setembro de 181'7, vado em 1 a 1liscussão. Industria e Artes . 
que concede privilegio a 
John Dickson Brutton para 
a machina de cortar, pre-
parar e modelar pedras. 

" 25 de Abril... 178 Considera de luto nacional EDl 25 de Abr{l remettido á commis- Do Sr . deputado José Ma-
o dia 21 de Abril, em h o- são de Constituição e Poderes. riano. 
menagem á memoria de Pende de parecer. 

1 J Jaquim J osé da Silva Xa-
vier (Tira-Dentes) que em 1 
i 793. soffreu mort,e igno-
mtni08 :1 

" 5 de Maio . .. . 186 fiispensa a D. Josepha Prima Impreeeo 'óment:e. 
Cavalcanti do pagamento de 
3:870$813 do detiito de seu 
marido Joaquim Cavalcanti 
da Cunha, ex- collector da 
vi lia de Tucano. 

Da commissão de Fazenda. 

» 8 de Maio..... 193 Approva o decreto n. 6954 de Em i de Agosto entra em ta dia- Da commissão de Commercio, 
28 de Junho de 1878, que cus são; ora o Sr. Joaquim Nabuco. Industria e Artes. 

1.6 de Maio,. . 206 

concede a Elias José Nu- Em 7, 6 Sr. Jo~é Caetano. Elm 10 de Junho, a requeri-
nas da Silva, privilegio Em 13, o Sr 1 Moreira de Barros mento 'do Sr. José Caetano, 
para explorar e extrabir (Ministro de Estrangeiros) e Joa- pede-se informações ao go-
productos naturaes d'o rio quim Nabucq. verno, que em 2 de Julho 
Xingá, na província do Em 14, o Sr. Americo. remetteu as informaçõllS. 
Pará. l!:m 29, o Sr. Malheiros. 

Em 4 de Seterqbro é encerrada a ta 
discussão, a requerimento do Sr. 
Mello e Alvim e o projecto é appro-
vado; 

Dispõe sobre os presidentes EID 16 de Maio remottido 
do Supremo Tribunal de missão de Ju11tiça Civil. 
Just iça, Relações, juizes de Pende de J)arecer. 
direito, et1J.. 

á com- .I!)o Sr. deputado Saldanha 
Marinho e ou:tros. 
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1879 iO de Junho.~ 224 Roforma, d"' Constitmção. E01 iO, 16 e 23 de Junho, i •, 2a e 3"- Do Sr. deputado Libera to Bar-
fu"ispõe que os eleitores dos leituras e j •tlgado objecto de delibe- roso . 

deputados para a seguinte ração . (Vid. projectos ns . 64 de 1875, 
legislatura lhes confiram 67, 123, 225, e 226 de 1879 .) 
especial fuculdade pa L' a r a- (Vid . annexo D da Synop;e 
formar os ar te. 5 e 95 da de 1883 que contém todos os 
Constituição § 3o àrel igião 
catbol ica} e facul ade de 

projectos sobre reforma con-
stitucional. 

poderem ser eleitos os aca-
thol icos e dispensa d~ ju-
ramento para o exercício 
das attl'i buições de qual-
quer ,dos ramos do podtlr 
p •tblico. 

" iO de J unho,. 225 Refor.ma da Const ituição . E01 i O, 16 e 23 de J unho, 1a 2• e 3• Do Sr . deputado Liberato Bar-
Os eleitores dos deputados leituras e julgado objeclo de deli- roso. 

flara a segui n te legislatura beração. (Vid . projectos na. 64 de 1875, 
hes conferirão esrcecial fa - 67, 123,·224 e 226 de 1878 . ) 

culdade para r e ormar o 
a r t . 9.{ da Constituição, 
declar ando que podem ser 
elei tos os liber tos • 

" .10 de Junho .• . 226 Refonma eleito,•al . E01 10 de Junho remetlido ll. com- Do Sr. tleputado Saldanha 
Eleições por d istrictos e in- missão de Constitu ição e P oderes . Mar inho. 

compatibilidades. Pende de parecer • 

" .2.0 de Junho .- !32 Estende a dispos ição do de- l01presso 11ó01ente. Da commissão de Marinha e 
crato n. 2193 de 5 de Abri l Guerra . 
de 1873 aos empt·egados da 
secr etar ia da inspecção do : nr aena l de 1iari nha da 
Côr te e ao apontador do 
mesmo ar sena Servulo José I 

de Siqueira Lima . 

) 20 de Junho •. 233 Dispõe que as camar as muni- ID1prellU!IO I!IÓD1ente. Da commÍISsâo de Camaras Mu· 
cipaes continuarão a con- nicipaes . 
ceder l icenças nunca exce-
dentes de dous annos para 
a construcção de novos 
curraes e conservação dos 
existentes . . . 

" 2 de Julho .. , 237 Approva o decreto n. 7300 de ID1prei!I80 só01ente. Da commissão de Commer cio, 
24 de Maio de 1879, 'lJt con- Industria e Art~s. 

I cede a Frederick untge 
priviiegi o por 10 an nos 

' para prepar ar a carne verde 
por novo~ p ~ocessos , 

) 3 de Julho .... 239 Autoriza o gover no a satis- Em 30 de Julho de 1880 adiado em Da commissão de Fazenda. 
fazer a Mifuel Tallar es, na 1a discussão, a 1•equerimento do 
fôr ma da ei de 15 de No- Sr. Marti nho Campos. 
vembr o de 1827, a impor-
tancia da sentença J:or elle 
obtida contra a azenda 
P ublica, pelo apr is iona-
meu to do navio I mptr'ador 
Alexandr e. 

" iO de Julho . .• 247 Aiuto t•iza o govern_o gara des· Em tO de Julho remet tido á com- Do Sr . deputado Costa Azevedo 
pender até 100 :0 0$ para missão de Obras Publicas . e outro. 
uma estr ada na margem P e nde de parecer. 

J direita do Rio Branco, pro-
vincia do Amazonas. 



o z 
~ 

DATA ASSUMPTO 

- 142 -

A:-IDA:\!ENTO ODSE R V AÇÕES 

====!== ======= ========= ========11 

1879 16 de Julho .. . 

I 

252 Autoriza o governo para fazer Impresso só mente. 
cessão gratuita a carnara 
munici{lal do Rio Pardo, 
na prov1ocia do Rio Grande 
do Sul, do proprio nacional 
denominado - Casa da Pol-
vora. 

Da commissão de Fazenda . 

,. 18 de Julho, . 255 Crea um montepio geral eco- Eu-. 18 de Julho l'eme~tido á com- Da commissão de Fazenda ao 
nomico e beneficente pa-.:n. missão de Li'azenda, que em 22 de projecto do Sr. deputado 
todo o pessoal da es~rada Agosto deu parecer com o projecto Cesar Zama apresen tado em 
de ferro D. Pedro II . que se imprimiu sob n . 255 A. . 18 de Julho . 

J.<]m 25 de Agosto do 1882 approvado Vid . projectos ns . 74 e 81 de 
como emenda ao projecto n . 75 187T e 257 de 1882 . 
de 1882 . 

Em 5 de Outubro a imprimir a re-
dac~ão sob o n. 257. 

» 29 de Julho. .. 260 Manda contar pelo dobro o Impresso sómente. 
tempo que ~erviu nas cam- Da commissão de Mat·inba e 

Guerra. 

" 5 de Agosto . . 

" Li de Agosto .. 

» 11 de Agosto. 

" 27 de Agosto, 

" 9 de Setembro 

panhas do Paraguay e Uru-
guay o tenente Frederico 
Rodrigues de Oliveira Ve-
r eza. 

266 Revoga o § 3° do a rt . '10 do Em 5 de Agosto remettido á com- Do Sr . deputado Joaquim Na-
Codi~o Criminal na parte missão de Justiça Criminal. buco. 
relattva ao medo ir ras is- Pende de parecer. 
tivel. 

I 

269 Considera como de embarque Impresso SÓlfllente. 
o tempo de serviço a bordo Da commissão de Marinha e 

Guerra . 

272 

de qualquer navio, quando 
ordenado aos officiaes em-
barcados em navios de 
guerra. 

Autoriza o governo para con- En-.. <lO de Abril de 1880 entra 
ceder melhoramento de re- i a discussão e fica encerrado. 
forma ao alferes Estevão i!:m 7 de Maio approvado . 
Pinto da Luz . 

em Da commissão de Marinha e 
Guerra. 

286 Reforma municipal. En-.. 27 de Agosto remettido 
missões de Coqstitu ição e 
e Camaras Mu11icipaes . 

ás com- Do Sr. deputado José Caetano, 
Poderes e outros . 

296 

Pende de pq.recer. 
(Vid. projecto n , 43 de 1887 e 

observações na pag. 47 da 
Synopsc do mesmo anuo ao 
projecto n . 178 de 1869.) 

Autoriz:1. o governo para au- En-.. !) de Setembro remettido ás Do Sr. deputado Candido de 
xiliar com a quantia de commissões de Orçamento e Com- Oliveira, e outros. 
50:000 000 annuaes a em- mercio, ln élu~tria e Artes. 
preza de nave~ação do rio Pende de par·ecer. 
S. Francisco aas Vt~lbas e 
Paracatú, em Minas Ge-
raes, a cargo do Barão de 
Guaycuhy. 

" 15 de Setembro 300 Dispõe que a lei n . 2575 de 12 In-..presso sómente. 
de Junho de 1875 compre- Da commissão de Fazenda. 

(Vid . projecto n. 310 de 1879.) hende as filhas dos officiaes 
da Armada . 

" 19 de Setembro 301 Dispõe que ficam suspensas Em 10 de Setembro :í. commissão de Do Sr. deputado Felicio dos 
todas as disposições do de- Instt·ucção Publica . Sautoa , 
ereto de 19 de Abril de i8i9 Pende de p~recer. 
referente á instrucção pu-
blica, até que o mesmo de-
creto seja reformado pela 
Assembléa Oet·al. 



o z z 
< 

DA.TA ASSUMPTO 

- 143-

AXDA:MEXTO OBSERVAÇÕES 

=!==== -- ======== ==========!========! 

1879 10 da Outubro. 309 Autoriza o governo para des- En1. 10 de Out•1bro it commissão de Do St•. deputado Zama. 

188(} 30 de Abril. • . 

" 17 d& Maio . •. . 

3 de Junho ..• 

pender a quantia que fõr Orçamento . 
necessaria para erigir- se Pende de parece1•. 
uma estatua equestre ao 
marechal Marquez do Her-
val, na praça D . Pedro II . 

4 Dispõe sobre desapropriação E01. 30 de Abri l ás commissões de Do r. deputado Olegario, e 
de predios e terrenos neces- Fazenda e Justiça Civil que em 19 outro. 
sarios para as obras das de Ago to deram parec~r com pro-
estradas de ferro perten- jecto que se imprimiu sob o. n. 4 A.. 
centes ao Estado. Em 2.2 de Dezembt·o entra em :1• dis-

cussão. Oram cs Srs. Tavares Bel-
fort e Olegario . 

Em 30 de Dezembro appt"O'I'ado em 
ia discussão . 

:13 R edacção para 3a discussão E1n :12 de SetPmbro de 1879 o Sr. de- Da com missão de Justiça Civil. 
do projecto n •• 298 A. de pulado José Bass_on, e outros, apre· (Vid . projecto n. 278 de :1879.) 
:1879. - Eleva a 2a en·t.t·an- sentam o projecto, que é remettidr 
cia a comarca de Oen·as, á com missão rle Justiça Civil a qual 

35 

na provincia do Piauhy. em 17 do mesmo mez ap'resenta 
parecer com o projecto qne se im-
prime sob n . 298 A.. 

Em 4 !e Novembro do mesmo an no, 
entt·a em 1a d iscussão e fica en-
cerrada . 

Em 29 de Abril de 1880, approvado 
om :la discussão. 

Em H de Maio approvado em 2• dis-
cussão com uma emenda do Sr. Af-
fonso P en na, e outros, elevan do a 
comarca de Barbacena c~ 2a en-
t>·ancia . 

O projecto e as emendas são remet-
tidos á respectiva commissão para 
red igir para 3" discussão. cuja r e-
dacção vai a imprimir em 7 de Maio 
sob n. 13 de 1880, e a redacção da 
emenda vai a imprimir sob o n. i4 
do mesmo anno . 

Em 7 de Julho torna a entrar em 
2a discussão. 

O Sr. Zama apresenta uma emenda 
elevando á 3a ent>·anoia a coma>·ca 
da capital de GDltaz e a de S. José 
dos Campos e Pindamonhangaba, 
em S . Paulo, á 2• enwancia. 

Ora o Sr . Candido de OI i vei r a, que 
1·equer pal'O, que a ?"espeito do p>-o-
j eoto e suas emendas seja o~tvido o 
S>· .. Minist >'O da Justiça. 

Em 13 de Julho entra em discussão 
o r equerime nto . 

Oram os Srs. Zama e Candido de 
Oliveira, que pede a retirada. do re-
querimento. Ora o Sr. Moreira de 
Barros, que considera seu o me11mo 
requerimento. Ora. o Sr. Jeronymo 
Jardim, que manda um _addila-
mento para que o governo tn(orrne 
tarnbem si não ssria conveniente ele-
va-r· algumas comarcas de Goyaa de 
1 o. á 2"' entrancia, e quaes as que 
devem se>' p>'e(eridas. 

Oram os Srs. Freitas Coutinho, Mar-
tiro Francisco e Moreira de Barros; 
o r equerimento e additamen to são 
approvados . 

Officiou- se ao illinisterio da Justiça 
· em 15 de Julho. 

Pende de inf"ormações. 

Crêa dous officios de escri- E1n 3 de Junl1o remettido 
vães privativos dos pro- missão de Justiça Civil. 
tes\os de letras e ou tros Pende d e parecer. 
\itulos, na Côrte. 

á com- Do Sr. deputado Monte, e ou- ~ 
tros. 
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Disp,õe que a legitimação _por Em 4 de Junho remettido 
subsequente matrimomo, missão de Justiça Civi l. 
nos casos em que este é Pend~ de parecer. 
permittido, comprehende 
os filhos espurios. 

OB SERVAÇÕES 

á com- Do Sr. deputado Silveira Mar-
t ins . 

(Vid . projecto n . 266 de 1870 
e obser vações ao projecto 
273 de 1882 . ) 

,. 19 de Junho.. 45 Approva a aposentadoria con- Impresso són1.ente. 
cedid.l por dec l'eto de 21 de 

Da commissão de Pensões e 
Ordenados . 

,. 10 de Julho .. 54 

,. 10 de Julho . •. 55 

,. 20 de Julho ... 64 

,. 2 de Agosto .. . 78 

,. 9 de Agosto • . 84 

,. 16 de Agoslo . . 89 

,. 20 de Agosto.. 95 

,. 24 de Agosto.. 98 

.. 30 de Agosto.. 105 

Fevereiro de 1880 a Maxi-
miano Marcellino Alves. 

Dispõe sobre a magistratura. Em 10 de J11lho remet tido ás com· 
missões de Justi , a Civil e Cr iminal, 
que em 21 de As-osto apresentam 
parecer com prOJecto substitutivo, 
que se imprimiu sob o n. 54 A . 

Em 20 de Setembro en tra em 1• dis -
cussão e fica encerrada, em 13 de 
Outubro approvado. 

Das commissões de Justiça Ci-
vil e Cr im inal ao projecto 
do Sr . deputado Meira de 
Vasconcellos. e outros. 

(Vid . projecto 40 A e 206 de 
1879, 2 A de 1874 e 122 de 
1880.) 

Autoriza o governo para 
ct·ear na Côrte uma escola 
de pharmacia. 

Em 10 de Jlllho remettido ás com- Do Sr . deputado Bezerra de 
missões de Orçamento e Instr uc- Menezes, e ouLros . 
cão Publica. 

Pende de parecer. 

Approva o decreto n. 7568 Impresso sómente. 
de 13 de Dezembro de 1 79, 
que concede pr ivilegio a 
François Favraud para in· 
tr oduzi r no Imperio o sys-
tema de pint ttra pelo pro-
cesso decalcoman ia, inven-
tado por François Maguy. 

Autor iza o governo par a Impresso s~mente. 
conceder ao pratico 2o te-
nen te honor ar io J osé Ro-
lon o soldo cot"responden te 
ao posto. 

Approva a ~ostnra da lllus- Ern 30 de Dezembro entra e~ i • 
trissima amara M11nici- discussão sob o n . 84 A ; oram os 
pal da Côrte de 28 de Fe- Srs. Freitas Coutinho, Bezerra de 
vereiro de 1880 para flre - Menezes e Sergio de Castro. 
venir incendios pela im-
peza de chaminés. -

Autoriza o ~verno para con-
ceder mel oramento de rP-

Impresso sómente. 

for ma ao cor onel Augus to 
Cezar de Araujo Bastos . 

Da oommissão de Commercio. 
lndustria e Ar tes . 

Da commissão de Mar inha e 
Guerra. 

Da commissão de Camaras 
Municipaes . 

Da commissão de Marinha e 
Guerra. 

Dispõe sobre a organização Em 20 de Agosto remettido ás com- Do Sr. de'p11tado Saldanha Ma-
do Instituto da Ordem dos missões de Justiça Civ il e Criminal. rinho. 
Advogados . Pende de parecer. 

Autoriza o Governo para Em 13 de Seteml)ro entra em ia dis- Da com missão de Commercio, 
mandar proceder a ·expio- cussão e é approvado, entra tam- Industria e Artes . 
ração regular dos rios que bem em 2• discussão, são apresen-
nas províncias de S. Paulo, tadas emendas; oram os Srs. Sigis 
M~nas, Goyaz desaguam no mundo, Fran~o de Sá, Jeronymo 
rio Parahy?a, e a verificar Jardim; e a discussão fica encer-
a. navegab1ltdade desses rada, em 20 approvado, em 22 a im 
r1os . primir a redacção para a 3• dis-

cussão sob o n. 98 A, 

Approva o decreto n. 746i IDJ.presso sj5mente. 
de 6 de Setembro de :1.879 · 
que ·concede priv ilegio por 
10 annos a F1•ederico Allen 
Oower, para introduzir no 
Imperio o novo telephono 
denominado - telephono 
clwonometro. .. 

Da commissão de Commercio, 
Ind ustria e Ar tes . , 

I 



o z z 
.o! 

DAT A ASSU::I!PTO 

-153-

ANIJA~IENTO ODSERVAÇÕES 

~1========1==================1===================1 ==============~1 

1882 Lo de Agosto .. 

» 2 de Agosto . . 

» 14 ele Agosto . 

189 Autoriza o governo para con- Em 25 de Agosto npprovado 
tratar com os engenhei ros discussão. 
L. G. de E. 'l'auuay e A. 
C. de S. TellM o estabele- • 
cimento de cinco engenhos 
centraes de beneficia•· ca'é 
na província do l!:spirito 
Santo. 

em 1" Da commissão de Comrnercio, 
IndusLl'i<t e Artes. 

181 Crêa no m unicipio de Cam- Em 2 de Agosto remettido á com- Do r. deputado Rodrigues 
pos, província do R1o de mi são de Instr ucção Publica. Peixoto. 
Jane iro, uma escola supe- Pende de parecer. 
rior de agricultura pelo 
plano da de Lonvain , na 
Be lgica. 

196 Estabelece novos l imites para Em U de Agosto de 1882 remettido á Do Sr . depu lado Coelho e 
a província de ergip~ na commissão deEstati tica, que em 30 Campos, e outro. 
parte que confina com a da de Julho de 1883 deu parecer cJm 
Bahia. projecto que se imprimiu sob o n . 

79 de 188.<?. 

» 30 de Agosto . . .. .•. Autor iza o g-overno para Elll 30 de Agosto a~provado e em Do 't·. deputado Ribeirodellle-
mandar matricular no 1.o 14 de Setembro t·em_ttido para o nezes. 
auno da F;\culdade de Di- Senado. 
re i lo do Recife o estudante Pende d e decisão. 
Gonçalo Marinho de Albu-
querque Lima. 

» 1.8 ele Agosto . 199 Heorganiza o sc1'vÍço policial Impress o s óme nte. Da comn11Ssã.o Especial no-
meada para rever o pro-

" 18 de Agosto .. 

21 de Agosto . . 

2i de Agosto . . 

» 23 ele Agosto .• 

23 de Agosto • . 

C.- 20 

da Côrte. 

i. ecto de reorganização po-
icial do Dr. Pedro de Bar-

ro&, da qual fizeram parte 
os Sra. depu Lados Leandro 
Chaves de M llo Ralisbona, 
Antonio de iqueira e Luiz 
Joaquim Duque-Estrada 'l'ei· 
xeira. 

200 Revoga a lei de 27 de Agosto EIIl 18 de Agosto remettido á com- Do r . deputado Alméida Oli-
de 1830 e autoriza o go- missão de Fazend~\ . vei ra . J 

201 

202 

203 

204 

verno a indemnizar os co- P e nde d e parecer. 
ft·es pt·ovinciaes do Ma-
t•anhão da quantia de 
469:470$781, saldo do depo-
sito feito no 'l'hesouro Na-
cional da impo r tancia do 
imposto volu ,!tario sobre o 
a lgodão . 

Crêa no município da Cõrte 
um lyceu para o ensino 
secundado do sexo femi -
nino e suppr ime o inter-
nato do coll egio Ped t·o If. 

EIIl 2i de Agosto remettido á com - Do 'r. deputado Rodolpho 
mia ão de lnstrucção Publica. Dantaij , 

Pende de p a r ecer. (Vir!. nesta Synopse os pro-
jer.tos ns . 64, 202, 224 c 235 
de 1882. ) 

Estabelece um fundo escolar Em 21 de Agosto remettido ás com- Do r . deputado 
para ser applicado ao eles- mis ões de Fazenda e de Instr ucção Dantas. 
envolvimento da inst~ uc- Publica . 

H.odolpho 

ção popu lar no lmperio. P e nde de p a r e ce•·· 

Crêa nas capitaes das pro- EIIl 23 de Agosto remettido [L com-
vincias de l\latto Grosso, missão de Marinha e Guerra . 
Pará e Pernambuco es- P ende d e parece•·· 
colas para o ensino das 
doutrinas do curso pr~pa-
ri\ lo rio das escJlas m di -
tares. 

Do St•. deput&do Go11çalves 
de arvalho . 

Estabelece regras para a re- EIIl 23 de Agosto remeLtido á com- Do Sr. doput&do Gonçalves 
forma dos argen los e ou- mis ão de Marinha e Guerra. de Carvalho. 
tras pt·aças do exercito Pende d e parecer. 
que forem julgadas inca-
pazes de con tinuar no ser-
viço. 
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Estabelece a tnxa addicional Etn 23 de Agosto remettido á 
de 10 ~; sobre os direitos missão de Orçamento . 
a rrec;tdados nos generos Pende de pareeer. 
im por tados do estr angei r o 
pe las alfandegas, mesas de 
r e ndas e ou tros quaesquer 
postos fi scaes . 

com- Do S t·. 
r ia no . 

OHSEnY .\ ÇÕE 

deputado Jo. é i\! a-

207 Concede ao professor da aca- Impresso sõntente. 
demia elas Bell a~ .\. rtes da 

Dn com mi ssiio de Instrucção 
Publica. 

210 

Bah ia, )Janoe l Lopes Ro-
d ri gues , uma pensão an-
nua l de 3 :000 · d1tra nte 
tt·es ann os, p:tr a ape r fe i-
çoar-se 11 a guropa, no es-
tndo ela especia lidade quP. 
p rofessa. 

Declara nul lo o acto do Poder 
J!:xec!!livo suspenrlcnLlo a 
cobra nça de 1111 postos de-
<: retados pe la lei provincia l 
de Pernambuco e manda 
su~pender a cobrança el o~ 
mesmo~ impos tos a té a de-
cisão do P oder LegislaLivo. 

Ferrei r n. Em 25 el e Agosto remetLido {t com- Do r . deputado 
missão de Constituição e P oder es . V ia nna. 

Pende de parecer. 

211 Autoriza o governo para Em 2_5 ele Agosto remettido {t com- Do Sr. tleputado V ian na Vaz, 
manda r construir um edi- m issao de Orçamen to . e ou tros . 

2lG 

217 

Jicio dest inado :í. a lfandega P ende de pat•e cer. 
do i\iar anb ilo, dispendenclo 
co m isso até a fJuan Lia de 
600:000$000. 

Au tori za o governo para Ern 1 de Setembro offe reciclo como Da com mi ssilo de Comm er cio , 
g-al' a nti r o juro de 6% ao · emenda ao pt·ojecto n . 42 A. de lndustria e Arte~ . 
<:ap ita i necessario á co n- 1882 e r emetticlo a commissilo de Redacçüo par a a 3a clis ~ ussilo 
si t" ucçilo ele uma eslt"ada de Obras Publicas, que deu pa,recer em da emeuJa ao pt·ojecto n. 42 
fe n o, <JUe partindo ela~ es- 27 de Seteqtbro sob n . 3'17, man- ele 1882, oflel'ec icla em 24 ele 
tações de Frexe ir as e Pal- dando ouv ir o gover no. Agosto do citadn a n no. 
mares na via ferl'ett de S . (Vicl . parecer n . 317 de 1882 . ) 
l<'ra ncisco,em P en1a 111 buco , 
v ~t t er {t vil la elo Bonito . 

Autoriza o governo para Ernl27 de J qlho ele 1883 · appt·ovaclo Da com missão de Fazenda . 
mandar pagat· a D. Justa em i a discussiio. • 
E milia dtt Silva Costa a 
qua r ta p;wte elo soldo ele 
sen pa i o tenente do exer-
c ito Fra ncisco J osé da 
Si 1 v a desde :J. da ta do seu 
fa lleci mc n to . 

» 9 elo . 'eLembro 221 .\.u tori zn. o gcvem o pa ra lntpresso sõntente. 
conceclet· ao tenente cor o-

Da commissão de Co mmercio, 
Indtt st~ i a e Artes. 

11 d • Selem bro 222 

nel S itnplicio Xav ier T a-
va res ela Silva privilegio 

l)Ol' 6 an nos pa ra explora r 
terva mat l~ dentro de um a 

á rea de 20 ki1ometros qua-
drados n a~ serras de 
Amambahy e i\la raca.iü, 
pt·ovi ncia de i\Iatto Grosso . 

Autori za o goYerno par :1. ga-
r a nt,ir j1u·o de G ·~sobre 
:~ . 500 : 000.' V. companh ia 
q 11e se or ga niz:.r para o 
melhoramento elo porto de 
~ - João da Barra , proví ncia 
do Rio de Ja ne iro . 

Em 1L ele etembr o de -1 882 remet- Do ·r . deputaclb 
tido {L commissiio ele Co mmercio, P eixoto . 

Rodrignes 

Inclns lri a e Artes , que em 14 de 
Junho de 1883 apresentou par ecer, 
que se imprimiu sob o n. 10 do 
mesmo a nno pedindo inform ações 
ao governo . 

Olftciou-se em 10 de Junho ele 1883 . 
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DAT.A. .\SSU~IPTO AX'DA:\l ENTO 

1., 2 12 de. etembro 224 Re{o1·ma do ensino primario . 1J:ap1•e eso sóme nte. 

" J2 d.! • ei ~mbro 225 lse.nia de p:-~.gamento dos ui- f1Upl'e!!!80 liÓllle llt.e. 
r e iLos liscaes o~ oujeclos 

" 14de 'ctcm hro 

que a compan!Jia de Be~ 
ueribe ti ver de impor tar 
com de~tino vs obras do 
aba<;tecimento d':tgua á ca-
pital da província do Per-
n :\mbuco . 

228 Approva o pro.Jeclo Lle pos - lmpreseo lliÓnie nt.e . 
llll'as da Camara Mnnicipe.l 
Ll:\ Côr te, ele 3 de ovembro 
de i l . permiltindo aos 
proprietarios e inquilinos 
o plantio de arvores em 
r,·ente aos pt·edio~ IJ.Ue ha-
loitaren,. 

011 CltY.\Ç3ES 

Da commi sii.o de In. tntccii~ 
Publica . 

('i'i!l. Mesl:t SrJnop<c o~ pr o-
ject'lS ns. 6-1, 7 • e 235 çle 
1 2.) 

ISobr ll instrucçii publica 
póde-se consullnr as ac-
ta~ da constituinte de -1 , 
Jlj e :2i dP. Junho, 31 1le 
Julho. 4. 5 e 1l de .\ :.rosto 
de 1 '23 : a me mor i;\ do . ' r. 
deptH:\UO ~larLim Ft·an-
ci~co 11 111 7 de Julh tl de 
1 ' 23, a d St·. dep nn.do 
m'l nsenhor Piz:~r ro em 27 
de i\laio de 182G, • proje-
clo de le i apr senl:trlo em 
16 de Junh'l tlc 182Li p2los 
. ' rR. depu lados unha Bat·-
boz·t e outrJs. o do~ rs. de-
putados 'unha B:trbllza e 
P ereira de .\1ollo :t pt·c,en -
tado em 3 Ll<' Julho de 1 2Li ; 
o cln ::\t•. <leptll:vlo Padr~ 
F~ ij•i em 2 cln Julh o cl r 1 'ti · ; 
os us . 2 e li!J de 1::!3 1 ; 122 
de i '32; Gli . 10~. 108 u 1:33 
d 1837; 31 de J8l8; l O de 
1 :3\l ; a:i, :36 o 37 de J !G; 
31 e 55 de 1 n; 4'l. ü-1 e ()3 
de 1 '50 ; i l rle 1t;.-,1 : :J e 5 
tle 1 '(j8 ; l ':3 de I iO : 2JO e 
-!6:l til' I '7::); 7:3 A de !Sí -l ; 
~12 d., 18ii : 158 de J ll : o 
projec l'l .1-'- F de l 13 tio . 'e-
naclo : e u additamenl ao 
pro;ec tn n. G-1 de J ·~ - 01' -
g:ui izado na secr2Larla da 
Camara elos 'rs. D~pu:ados. 

O gov rno imperial convocou 
pa rao 1"tle Junho de 1 "3 
um congt'e$~ • pa1·a o estudo 
d!! toda. a~ IJU!stües tpw se 
pt·cndent :i. in lrncçiio Jmill im 
emtudas :ts suasapplil-açüe>. 
spg-unLlo se 1.; no Diana 
Of/iC'ial cl 20 d .• Dezcmbr;> 
do 1 ' 2: c nomeou clh·ers:~q 
commiq Üeq ino:!l mbi:las d ~ 
cla1· parec• r sob1·c carla tllll:l. 
da~ rel'c l'ida~ rpleslôcs. en -
con Lrando-se no }Ji!J,rio 
0/licial d1• 1() de .Jane1N de 1 1:183 a relaçii.o rlils pe. >oas ' 
qn compoem a3 r~l'ericlas 
commi sõe 

Da commiss:io de F aze11da . 

O:t commissii Ll e Cam::traq 
Munidpaes . 
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14 de Setembro 229 

i4deSetembro 230 

1.4 de Setembro 231 

14 de Setembro 232 
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ASSU)ll'TO .~NDAM~NTO 

Approva o projecto de poij- Imprei!II!IO só mente. 
tura~ da CamaraMnnicipal 
da Côrte, de 7 de Agosto de 
'1882, regulando a parada 
de vehiculos na~ ruas da 
cidade. 

Approv a o projecto de pos- Impresso sómente. 
turasda Camar.t Municipal 
da Cl!r te de 24 de Março de 
1881, r egu lando a substi-
tuição dos l age .los em 
ft·ente aos p:edios. 

Approva o projecto de pos- Impr•esso sómente. 
Lurasda CamaraMunicipal 
da Côrte, de 3 de Março de 
1881, relativo á posse de 
cães nas freguezias urba-
nas e suburbanas da cõrte. 

A pprova o projecto ele po~- Imprei!II!IO 11ómente. 
turas da Camara Municipal 
ela Corte de 4 ele Agosto de 
183 1, sóme nte quanto aos 
ar~~. 3o, 4°, 5", fio e 7° do 
mesmo proj ecto . relativo á 
venda de peixe. I 

I 

OBSERVAÇÕES 

Da commis~ão de Camaras 
Municipaes. 

Da commtssão de Camara.s 
Municipaes. 

Da comn11ssão de Camaras 
Municipaes. 

Da comm1ssão de Camaras 
Mnnicipaes . 

,. 14 ele Setembro 233 Concede ao advogado provi- Imprei!ISO "/Ómente. 
sionado Francisco ·rei-

Da commi~são de .Justiça Civil. 

" 14 de Setembr o 234 

» 18 de Setembro 236 

1.9 de Set~m bro 241 

xei ra de Faria faculdade 
para advogar em qualquer 
f'ôro do Brazil, como se 
fus>e diplomado pela~ es-
colas de direito . 

I 
Revoga o art. 1o da Jei Em 14 ele S~tembrn remettid 

n. 2687 de 6 de Novembro com missão de Fazenda. 1 
à Do Sr . dP.putado Soares. 

de 1875. Pende de l?arece•·· 
( Ranco de Credito Uea/ .) 

\ 
Reorganiza o ensino p 1blico Em 18 de Setembro remelt ido ás DoS . deput, do Almeida Oli-

inferiot· e superior. comm iss5es reunidas de Instrucção vei a. 
Publica e Orçamento. (Vid . observações nesta s,,_ 

Pende de parecer. nopse no projectos n. 224 
de iS82.) 

Reforma a lei n. 2327 de 1.5 Em 19 de Se~mbro de 1882 é re- Do Sr . deputado Almeida 
de Março de 1879 sobre lo- metlido á colj'lmissão de lusliça Ci- Nogueira, e outros. 
eação de serviços. vil, que em 4 de Outubro apresen - (Vid . o projecto n. 74 de 1882 

tou pare.cet· com o projecto que se sohre locação de serviço do-
imprimiu sol> o n 24i A. mestico e i de 1884.) 

Em 27 de Maio de 1.884 enlra em i " 
discussão, e é a ppro,·ado. 

E:m 26 de Junho entra em 2• uiscussão 
' o art . i O; ora, o Sr. 'faunll.y; em 30 

o Sr. Almeida Nogueira ; é apre-
sentado um projecto s1bstitutivo 
pelo r . 'l'aunay, e se imprimiu 
sob o n . 31 de 1834 ; o Sr . Bezerra 
de Men~zes o(ferec1 como emenda 
o projecto pJr elle apresen tado em 
i8 de Abr il de 1882, q1u se impri-
miu sob o n. 74 d" mesmo anno. 

Em 7 ele Julho ora o Sr. Manoel Por-
tell a; em 8 o Sr. Almeida No-
gueira ; em 9 o Sr. Andrade Fi-
gueira; em tO o Sr . Cal'neiro da 
Rocha (Mi nistro da Agricultw·a) e 
Martim Françisco. 
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ANDAMENTO 

O Sr. Bez• rra de Menezes requer o 
enc~J ' J 'Il>nentn dtL discussã? p111·a ir 
dep?i., o 7wojccto a wna com missão 
C$p .'cial; ora o Sr. Portella. O Sr. 
Bez"rra de Menezes r equer que. 
votud? o p r·ojecto em 2n disCll.ssã?. 
vá a wnu c mmi~são e.<p?cial pLJ'a 
altual-o no sentido das idéJ.s emit-
tida.< na rliscussã? . 

Ora o r . Almeida Oliveit·a e reqner 
que se adie a discus~ão afi.on de que 
o JJ>'OJecto vá a uma commissão e'-
~eoial pa1·a r~vel-o: oram os Sr>. 
1\tunay. Bezat·ra Cavalcanti, Be-
ze• ra de i\fenez•s, Duque-Es trad<t 
Teixe ira . Zam a , Andt•ade Figueir a 
e Portel la. O projecto é appl'Ovado 
em 2a r!iscussão, é rejeitado o sub-
slit·>tivo rio Sr. Taunay n. 31 de 
1? 4 e lic:\m prej tdicados ns reque-
rtmentos. 

Em 11 de Jnlho e ntt·a em discussão o 
additivc· rio r. 13eze rr ,L d~ Menezes 
n. 74 de 1882: o:am os St·s. A. Spi-
nola e Rali~bona. 

A. discussà•• li ca adiada. 

OU8ERVAI;ÕES 

1882 19 d~Set~mb1•u 2-!2 Reforma a lei n. 2556 de 26 Em lD J ' etembro reme Lti lo á com- Do Sr. deputado Gonçalves d . 
de Setembro de 187-! sobre missã d • Marinb :1 e Guerra. Carvalho. 
alistamenlo militar . P e nde de parecer. 

" 21 de Setembr o 250 Concede ao cidadão bt•azi- Em 2i de S2tembro remettido á com- Do ··t·. deptLtado João Penido. 

22 de 'etembro 

3 ele O ttubt·o. 

251 

leiro alistado eleitor o di- mis~ão de Justiça Civil. 
reito de p'1ssar procunt- Pende de p a r ecer. 
ções de prop1• io pun ho. 

Autoriza o governo par a Imp r esso sóm ente. 
mandar revet· pela The-
souraria dt> Fazenda do 
Espirito San to as contas 
do ex-admi n istradur da 
mesa oie rendas d •. Itap ' -
mirim, Joaquim Luiz de 
Azevedo Qui n :aes. 

25! Reforma a lei organica da E tn 3 rlc Outui.Jt· J r ·metticlo á com-
Cam;J.ra Muniripal ela Côrte. mi•sã·• do J u, Li ça C i vi I. 

P e nde de par·e cer. 

Da commis3ão de Fazenda. 

Do St·. deputado Bezerra de 
Menezes. 

Vid. pro1ecto n . 42 de 1856, 
contendo pat·ecet· e voto em 
aparado das com missões de 

Camaras i\lnnicLpaes e Con-
stituição e pJdet·es apresen-
tado em 30 de Junho ao Pi·o-
jecto do St·. Candido Borges 
(\Tiscond J Je Itaúna). 

Projec to n. 96 de 1857, apresen-
tado em 31 de Junho do mes-
mo anno pelo Sr . Ath:tyde. 

PL'OJecto n . 3i! de 1864, apre-
sentado em 18 de Fevet·eiro 
do mesmooanno pelo ··t·. 'il-
vei ra de Son:ta e vemettido 
em 20 de IYiat·ço de 1866 ás 
commissões de Justiça civil, 
Fazenda e Camaras i\funi-
cipaes. 

ProJecto apresentado no se-
nado em 30 de Agosto de 
1 2 pelo r. Marquez de 
Olinda. 

Pt·ojec to do Sr. deputado Pa.u-
lin:o de $ouza apt·esetltado 
em 19 de Julho de i 69 que 
se imprimiu sob o n. 178 do 
me.nno anno. 
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ANDA)!E:->'fO ODSERV A.ÇÕilS 

Projecto n. 234 de 1 82 ,tpre-
sentado pelo Sr. Bezel'l·a uo 
i\Ienezes em 3 de Otttubro 
do mesmo anno. 

Em 4 de ::\ovembro de 18 2 
o governo Imperia l nomeou 
tluas commis. ões.scnclo uma 
composta dos Srs . senador 
.U!'onso Ce lso de Ass i ~ Fi-
gueiredo, deputados .\nto-
nio AI 1·es de . 'ouza Car-
v~lho e .\ntoui o de Silpteim 
Cava lcante, incnmbid 'l. <le 
organ izar tun JH'ojecto de re-
fot·ma provincta l, e ou tra 
composta dos 't·s. senaclot·es 
Lafuyette Rodrigues Pe-
reira, Anton io Candiclo d:t 
Cruz Machado e deptttado 
Antonio [?erreim \ 'i anna . 
incumbitln de organ izar um 
projecto de refot·ma mttni -
cipal. 

gm Jnnoit·o de 1883 o senador 
1 .-'dl'onw Celso :\present.ou o 

seu parecer que se acha im-
presso e contém todo o bi s-
Lorico e os d i versos pro-
jectos apresen ta dos ao pat·-
lamento. 

O St·. deputado Antonio ele ."i-
queira apresen Lou voto di-
vergente ao me mo parecet·. 

\ id. tam bem prujec Lo n. 45 de 
18 G do 'r. l<'etTeit'<L Vianna. 
apresentado como snbstu u..: 
t ivo pelo Sr. Louren~o de 
.\lbuquerque na sé . iio.de 27 
de Julho de 18 'll. remettido 
}mt·a o senado em 8 ele Agosto 
do 111esmo anno. 

1882 5 de Outubro. 258 .\.utorizn. o go\'erno a appro- lnlpr·esso sónaente. 
var os esta t tiOS que os 

Da commis. iio de Fazenda. 
RedacçiLo para a 3" cliscussão 

da emenda oflerer. icla pelo 
'r, deputado Jose Mariano 

ao prO,JeCto n. 75 de 1882 em 

operarias do'! arsenaes do 
Imp~rio organi zarem para 
constituit· o seu montepio. 
de cnnformidade com as 
bases que reg-erem o mon -

' tepio do~ operarias de ma-
: rinh a da Curte. 

2a cliscussiio. 
(Vid . projeclos ns. 75. e 2'57, 

257 A de 1882.) 

" 23 de Outubro. 271 .\.utoriza o go\'erno para con- E n-a 2.3 de Outubro rerneltiun á com- Do St·. deputado José Pom-
tratat· a construcçii.o do missiio de Commercio, Industria e peu, e IIUtros. 
prolongamento da fer ro- Artes. (Vid. projeclo n. 23 A de 1882.) 
via r! e Baturité até o va li e Em 28 ele i\11\io de 18S:3 of!'erccitlo pelo 
de Cariry e di1•ers:'Js ra- Sr. deputado P ompeu como substi-
ma.cs . tutil·o ao projecto n. 23 A de 1 82. 

e a r eq uerimento elo mesmo -~enhor 
remettido ú. cornmissiio ele Com-
met•cio, Industria e Artes para dar 
parecer. 

" 25 de Outubro. 273 Interpreta a di5posiçiio da lei Em 25 de Outubro de 1 2 remettido Do Sr. dep•ttado Duque-Es-
n. 'JG3 de 2 de et?mbro

1

, á cr>mmissiio de Justiça Civil. tradn. Teixeira. 
de 1847 sobre o r ecnn beci- Em 3 de Agosto de 1 3, entra em ia (Vicl. projecto n. 266 de 1870, 
menti) paterno do fi lh o na- tis ug.qii:o; ora o t'. Rrtti sl;ona. apt·e~cnlado em 30 de 'e· 
tural. Em 23 dé Out•tbro os Srs. Coelho tembro pelo r. deputado 

Rodrigues e Joii o Henrique. Andrade Figueira, c ouLros. 
Em n d!l i\Iaio e(lC~ I't'ada a i" dis- nlativamentc á. legitimação 

cu~são, em 20 anprol'ado . ele fillt?s cspu•·ios e r ejeitado 
pelo Senado em 5 de Junh o 
de i880 e 39 de 188), apre-
sentado em 4 de .Junho, do 
Sr. deputado Silveira i\lat·-
tins, r ebtt i·ramente ao me~
mo assumplo.) 
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1882 25 de Ou~nbro. 275 Di spensu. o lo osl'r ipLumr io hnpresso són-.ente . Da comm issão de Fazeml:t . 

1883 1-t de i\Ia io .. . . 

)) 11 de Junho •. 

)) 13 de Junho .. 

.. 

1\J ele Junl1o . .. 

» 4 de Jnlho .. .. 

3 

da Thesonrari<t ele F azenda 
da prov inuiaelo Rio Grande 
elo Sul. Lu iz P ere it·a i\Iôtt·· 
ques. ·rlfJ pa gamento dos 
j tu·os do a lca nce em que 
Ji con para. coru a. Fazenda. 
Nacional. 

Di Rpõe qae a incompu.tib ili- Ui:n-. H <le i\Ini o t·enreLtidu {c com-
clade el e 'tne tr~rtn o u. t·L 14 missão d e Cons (;it rri <;:io c P orleres, 
da lei tl. 302) de \)de Ja- que em .2 de A"'osto apresen iorr pa-
nei ro de 18 1 n ão :1bmnge 1·ecer co m o pi'Ojeclo so b n . 3 A.. 
as nomeações feitas por· D.ntpresso sóm ente. 
co ncru·so pn.r·n os logares ele 
twof'e. sores do ensino supe-
ri or· e secrtnd ario . 

D:1 commi. siio lle Con. Li ~a i ção 
e P oderes ao projec to do 
. 't• . deputado Cesar Zama. 

27 Autoriza o p·overno para co a- Etn !J 1le Junho reme~tido ;). uom- Dn. com missão de Commerc io, 
cedet· gar ·anl;ia ele jut·os <le m issão de Conr meruio, Inct rrs t.r ia e Indusll'ia e Artes ao projecto 
G% até V.O llO :OO .~ por· es- .A l' ~es, tlle em lL apresen to u pa- dos St·s. depul·allo · Felic io 
P"''.O de 30 a.nnos á emprezalrecer· <JOJn p<·oj c to l(lle se inqll'im.iu dos SanLos, orr'tl'os , a,pre-
d n estr·adn de le rro « Bab ia. sob o n . :!1 A. sentado em Q Llc Junho. 
e Minas>> para o prolon "a- Em 2.7 rle Jrmho e n'tl'~ em •[n cli s·-
mcal·o de Cru·ave llas iL Plti - cussão; or·a o Sr·. Andrn.cle Figueir·a . 
.lnclelpl t ia. Em :3 de Jnlho, o~ Srs . Leop !elo 

Cnnhn e F cl ie io dos Sa ntos . 
Em 5 de Jr1lh o, o Sr . Anclrad Fi-

s·r!e ir:r. 
Em 3 de AgosLo. o Sr . Banio de 

Gntthy; a tli serrssii.o flea :tdiada. 

31 Di s põosob t·e al istn mento elei - Etn 1:3 de Jrr lho t·emc~t id o :1 com- Do Sr·. depu tado i\Iac-Dowell. 
Lor·a l e i nterp re ta. o :trt. (io mi ssii:o de Con. titu ição e P odet·es . (Vid . projec to n . 53 de 1.883.) 

35 

3Q 

40 

§ 10 da lei n . 3020 de Q de Pende d e JUH·ecet·. 
J ane ir·o de 18 ' l, vrts. 48 e 
49 do I'egulam e n to n. , 213 
ele 13 de Agos to d e '18:31. 

R egul:cmen to par n o 
d ouro pttltli co . 

mut;r- E n-. 11 de i\ln io do 18·':3 en tr·a em Da com missão de Camaras 
l a di st:nssiio o prujecto n. H5 ele Mun ic ipa s. 
1882; ora o ::lt·. Antlraclc F igneira, (Vid . projecto n. 1-15 ele 1882 
'l"e ,·cqu~,· pa1'C! IJ? ~? o j)I'Oj tcto vo lte do Sr. Bezcr't'a de i\Ienezos. 
ti commissã.o de l'amw·us ,1hmioi - em 13 de J trn h o lo mes111o 
pacs, afirn rlc ser· c.T: t,·ahido del/e o anno, ?"cgu lmulo a matança 

Dh; põe so b!'e a cn·gan i :~;ação 
tle u m se r·vi"o florestal n:ts 
montanhas fJile c ircumcl:tm 
a capita I tlo l1 tJ pe l'io . 

qne clece ser app.·ocado pelo CoqJo elo gado pat'Ct eons~mlo ela 
L egislativo, ficando ,·ese?'vaclo 1Jal'·a cà1·te e o •·especti·vo co>mne•·-
o ,·egi?nento inl ci' IW as dispos~çó ~s cio de ca·J'?Ws ve; ·cles, e pt·o-
?"C(Jillamrm ta•·e.<. jec to n. 17-l de 188.2. ) 

Ortt o ::>r. Felicio el os 'nnlus ; o rcrJite· (Vid. projec~o n. 35 de 1883 
ri mon to é :tpprovaelo. n ·sim cu mo o e observações ao pt·ojet:to 
prl)jec to. e rn 1• rli sc us ·ão. n. 25,1 do mesmo a.nno, ap~e-

Em 1.J. 1le Junh o de l 8tl3 a com missão sen tado pelo Sr . Bezerra de 
ap t·esenta um s nbs tituhYo com voto ?IIenezes em 3 tle Ou~ubt·o 
em sepnmclo. o qnal se imprimi u tle 1882 .) 
sob o n . 35 de ·188::!. 

Em .2G de Junho de i 883, em 2• cli s-
cns:ão ; o r· a o Sr. Bezerr·a de Me-
ne1.es, em 1G de Ju lho o Sr . Mon-
ta ndon. 

Em 17 de Jnlho ele 188-1 co n~i nú:t a 
Za rliscussão; oram os Sr·s. Mon-
t:tndon. Bezer r ,t de Menezes c OI ' lll-
pio V a lladtio . 

E m lQ ele Jrtnlt o reme t l.i<lo :l com- Do Sr . tleprrt ,tdo 
m issiio de .\ griur rl t trrn, i\I i n;•s e i\Ienozos . 
Bosqncs . 

Pende de par ecer. 

Beze r't'~l de 

Concede ~uiJvenção ki lome- E m 19 tle .Jnnlto remc tticlo {c com- Dn. comm issão de Colllruorcio, 
IntlLtStl' i:t o Artes ao [ll'Ojeclo 
a pt·es n~atlo pelo Sr . deprr-
ta lo Bezerra de i\Ionezos cru 
HJ de Jrmho . 

tr ica e orttros f'a vOl'eS ;).~ 111i ss iio de Connnerc io, Indnstr ia e 
oom p~tnhi as d e boml ~ que Ar·les , r[lte em .J. de Julho don pa-
se org-n.nir.arem nas pm·o- em· que se illl JH' intirr so b o tt. 1!0 A. 
ch ias ele I nh a úmH , Irajá. para fJil6 o rucsmo projecto fotise 
::ln n tn, Cr·Jlr., C:ti11 [10 G r· ande r·ejei ta.do . 
e Gna ra.tiba . 
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ANDAMENTO OBSER.V AÇÕES 

1883 27 de Junho.. 46 Dispensa a D. Firmiaua Ro- bnpresl!lo sómente. Da commissão de Fazenda. 

» 5 de Julh o. .. . 49 

!bano elos A11jos ele resti-
tuir o soldo de seu linado 
marido, o capitão Gttstavo 
José Xav ier dos Anjos. 

Dispõe que está no caso de ser lrnpresl!lo sórnente. 
sanccionada a lei n. 1085 de 
13 de Maio de 1876 da as-
sembléa provincial do Rio 
Grande elo Sul, marcando os 
casos de proroga•;ão do or-
çamento pt·ovjncial e dando 
outr as providencias . 

Da commissão de Assembléas 
Provinciaes. 

» 10 dE' Julho... 53 Concede a todo o estrangei ro Em 10 de Julho remettido ás com- Do Sr. deputado 'l'a unay . 
direito de ,·oto nas eleições m issões ele Cons·tHuição e Poderes ( Vid. projectos ns . 31 do Sr. 

» 12 de Julho ... 55 

municipaes e ma rca os ca- e Justiça Civil. Mac-Dowell apresentado em 
sos em que póde ser votado. Pende de parecer. 13 de Junho, 60 do Sr . 'l'au-

nay em 17 de Julho, 61 do 
Sr. Antonio Pinto, e outros, 
em 17 de Julho e 114 do 
Sr . Joaquim Ta vares. e ou-
tros, em 23 ele Agosto ele 
1883.) 

I 
Divide em dous dis"trictos Impresso sómente. 

nHtnicipaes as parocbias do ' 
l~ngenbo Novo e E ngenho 
Velh o, do municípi o da 
côrte. 

Sobre reforma eleitoral, vicl . 
Synopse ele 1880, observações 
ao projecto n. 2 de 1880. 

Da commissão de Camaras 
Municipaes. 

\ 
I 

» 13 de Julho,., 56 Autoriza o governo para co n- Impresso sómente. 
ceder jubilação a Joaq uim 

mmendas do Senado ao pro-
jacto n. 129 de 1882 . 

17 de Julho .. , 60 

José H.odrigues Calháo, len-
te de trancez do seminar io 
ep iscopal da Conceição, da 
diocese de Cuyabá. 

Concede direi to de voto aos Em 'l7 de Juq1o reme tticlo 
ele i toras trans l'eridos de c ir- missão de Constit ui ção e 
cttmscripção eleitora l por Civil. 
ordem do governo 011 po1· Pende de Plarecer. 
necessidade do serviço pu-
blico. 

á com- Do Sr. deputado Esc 1·agnolle 
Justiça 'rannay. 

(V icl. observações ao projeclo 
n. 53 de 1'83 . ) 

» 17 de Julho .. 61 Concede d ireito de voto aos Em 17 de Julho remetticlo ás com- Do Sr. deputadoAn·tonio Pinto, 
caixeiros de casas commet·- missões de Constituição e Poderes e Otttros . 
ciaes que provarem capaci- e Justiça Civil. (Vid . observações ao proJecto 
dade elei tora l. Pende de parecer. n. 53 de 1883.) 

~ 19 de Julho . . 63 Autor iza o governo parn. con- IID.(H'esso sÇ)mente. 
ceder transporte gratuito 
pelas es tt·adas de Ter r o do 
L~stado a todo o mater ial 
de quaesquer outras estra-
das que nella se entron- -
quem . 

Da commissão de Commercio, 
Industria e Artes. 

» 19 de Julho . . 64 Autorizn. o governo para co n- ,Em 19 de Julho remettido á com- Do Sr . deputado Barão da Leo-
ceder transpo1·te gratuito mi ssão de Cop1merci o, Industria e poldina, e outros . 
pela eskada de fel'l'o D. Pe- Artes. 
dt·o Il a Lodo o material Pende de pprecer. 
destinado á construcção elo 
engenho centra l «Aracaty», 
que va i se cons tntir nas 
margens elo Rio Pombn., em 
Minas Geraes . 
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1883 2 de Julho.... 69 Auto1·iza o governo para con- Iutpre!!lso sótnente. Da commtssão ele Instrucç:'tO 
Pu blica . ·tratar com o bacha re l Al-

fredo Moreira Pinto. a 
compra do Diccionario His-
torico, Geographico e Ad-
ministrativo elo Braz il. 

" 2G de Julh o.... 71 Concede direito de vita licie- Iutpt•esso s ótnente. 
dade <t Polncena Pereira 

Da commissão de Instrn c :~o 
P ublica . 

» 26 de .Julho •. 75 

27 1le Julh o . .. 76 

c .- 21 

da Silva e i\Ianoel AnLonio 
de Pinho, meslre> de de-
se tlllo do interna to e ex-
ternato do Imperia l Colle-
gio de Pedro II. 

Re(cn·ma ela, Const i tu ição . Em 26 de J u lho n a ti'•r mn do a r t . Do S1•. deputado Za ma . 
Dispõe que os eleitores de -175 da Constitui ção P olilica do I m- (Vid. todos os tl r o.[e::_tos de 
de[~u tados para a proxima perio. teve f a le itur~ . r eforma de Constltmçan apre-
leg •slatura lhes confe rit•ão Em 1• de Agosto, 2• leitura. sen ~ados n parlantento desclc 
poderes espéciaes para r e- Em 7, 3a leitura e por votaçito no- 182b a te 1883 no _ :tnne~.:o R 
formar a C::o nstituição Po- minal requerida pelo ~· r. João P e- cl t\ Sy no1Jsc de l '3 , 
li~ica do Imperio nos a rts. uiclo, ' não foi jnlga clo objecto el e 
40, 43, 44 e 45, no S3nticlo : deliberação por 44 votos contr a 4l. 

1°, de serem temporarios os Votaram a favor. os Srs .: Cas te llo 
membros do senado, não Branco. José P ompeu. Jose 1\Ia-
podendo o se tt ma nda to ria no, Espindola , 'rbenph ilo. Prado 
dura r nuü~ de oito a nnos; Pimente l, Barão da gsta ncia , Ruy 

2", de ser a bolida a lisla ·tri - Barbosa , Prisco P :trniso. I•'L·a ncisco 
plice, sendo declarado se- · Sodré, Ildefonso ele Ara ujo. F er-
na dot· o ma is vo ~ado; r eira de 1\Ioura, Carn eiro cl ;1, Rocha, 

3• , _de ser ma ntid a a vitali- Rodolpho Dantas , Z:c ma. Rodri gues 
cteclade dos actuaes senn. - Lima . Juvencio Ah·es, .\.l ph~o Mll n-
dores, que serão subst itu i- jardim, Leopoldo Cunha . C;1, nd ido 
dos pelos mem bros tampo- de Oliveira, Ia:_nacio i\I:t l'Lins, Vaz 
r a rios á proporção rtue se de Mello. J oão l:'eni do. Soares. Joito 
derem a s vagas ; Caetano. Montandoo. Matt.a Ma-

40, de poder o Senado. a re- chado, Vieim de Andrade. Fclicio 
querimento daque llo de dos Santos. A n'on~ o Celso .Juni or. 
seus membros. C[UO por sua Abelar do de BriLo. Souza Q.ueiroz 
a va nçada idade, ou por F ilho. Generoso i\Iar cp1es. Alves ele 
set~s sofl'rimentos phys icos, Araujo, Leopoldo de Bnl hües , A. 
estt verim1 ossibilitado para Fleury, Camargo. R ihns. Dia na, 
o exeL·cicio do car!So, dis- Sevedno Ribeiro e F eli sber to (4~). 
pensai-o, mantencto-lhe e Votaram contra . os Sr -; .: P assos da 
consen a ndo-lhe osubsiclio, Mira nda, Cantito . Cru7. . Mac-Do-
mas providenciando para well , Gomes de Cnsl ro. F r nnklin 
que se proceda immecliata- Doria . Meton. Barão de Caninde. 
mente á eleição de quem Ratisbona , Thomaz Pompea. Ama-
o substitu:t. r o Bezerra, 'l'a rqui nio de on7.a, 

Carne iro ela Cunha . Tertul iano Hen-
riques. Sou za Can nlho. l\Ia uoel 
Portella , P e•·etti , Joaquim Tavares. 
Rego Barros. Henrique Bnrros, Ba-
rão de Araçagy, Ul ysses \"innna , 
Gonçalves Fen·eira, An toni o de 
Sique ira ,B;1,r ão de Anad ia . R ih iro 
de 1\Ienezes, Lourenço ele Albu-
querqne,Gemini a.no. Coelho o Ca m-
JlOS, Ba rão do Gnahy At·aujo Pi-
nho, Bariio da Vill a c\:1. Barra , Fer-
nandes de Olive ira, Alí'redo Chaves, 
Lacerda \ Verneck. A ndrade Fi-
g- ueira . P eL·eir;J, Cnbrnl. Olympio 
Va lladão, i\Ca r tim F rancisco.M:w ti m 
Francisco l<' i lho. Costa Pinto , U lhôa 
C in tra, Escragnolle Taunay e:\.n tero 
Cícero (44). 

DiSl}OO sobre o re:•ula meuLo Em 30 de J u11ho do i -l oO'erc ·i1lo 
de l oc :1.~ ão de ser viço do- como ttddi t i v o pelo Sr. Bozot·ra de 
mest ico . Menezes ao [ll'njecto n. 2.J. l A. tlc 1882. 

' 

Da commis ·ão Lle .Tu t iça ivil
1 ao projeclo n. 74 de 1 :?, 

ap•·esen tado pelo Sr. depu-· 
t ado Bezerra de Menezes em 
18 de Abril do mes mo nn no. 

( V id. obser vações :tn p1· jed l) 
n. 1 ele 1 'i:H . 
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1883 3ll de Julho . . . 79 Marca os limites entreM pro- Impresso sómeote. Da commissão de Estatística 
ao projecto n. 193 de 1882, 
apresentado pelo Sr. dep!L-
tado Coelho e Campos, e ou-
tros, em 14 de Agosto do 
mesmo anno. 

" 30 de Julho ... 

» 22 de Agosto .. 

» 9 de Agosto . . • 

)) 30 de Agosto . . 

" 21 de Agosto. 

" 22 de Agosto . • 

" 27 de Agos\o .. 

" 27 de Agosto .. 

80 

82 

97 

101 

vincias de Sergipe com a 
da Bahia. 

Dispõe sobre naturalisação . E n1 3ll de Julho remettido á com- Do Sr. deputado Felicio dos 
missão de Constituição e Poderes . Santos. 

P e nde d e parecer. (Vid.projecto n . 86 deste anno, 
ttpresentado pelo Sr . 'l'aunay 
em 9 de Agosto .) 

Crêa na capite l do Imper i o 
um museu escolar nacional. 

Em 3 de Agosto remettido á com-
missão de 1nsLrucção Publica, que 
em 22 do mesmo mez deu parecer 
com projecto, que se imprimiu sob 
o n 82. 

Illlpresso s óJDent e. 

Do Sr. deputado Frnnklin 
Dor ia. 

Dispõe sobre grande 
ra lisação. 

natu- Em \l de Agosto remett iclo á com- Do Sr. deputado Escragnolle 
missão de Constituição e Poderes . 'l'annay . 

Pende d e p a r e cer. (Vid . projecto n . 80 de 1883, 
do Sr . Felicio d lS Santos, em 
30 de J ulho do mesmo anno. 

Dispõe que o decreto legis- EJD 17 de Agosto remettido á com-
lati vo n. 28 15 de 25 de Ja- missão de Constituição e Poderes, 
ne iro de 1879, que conce- que em 130 do mesmo mez deu pn-
deu a João José Fagunde> recer com o lprojecto, que se im-
de Rezende e Si lva privi- primiu sob o 11. 97 A. 
legio para lavrar minas IJDpr•ess o s óJDente. 
na pt·ovincia de Goyaz, só 
comprehende as minas de 
ouro ex istente' no alveo 
dos rios Maranhão, Cayapó 
e affiuen·te'!. 

Da commissão de Constituição 
e Poderes ao projec to do 
Sr. depu·tado Leopoldo de 
Bulhões, em 17 de Agosto 
de 1883. 

Autoriza o governo para con· Em 21 de Agpsto remetticlo á com- Do Sr . deputado Escragnolle 
ceder por uma vez 5 :000) missão de Fa~enela. Taunay . 
ao compos i\or Leopo ldo i\1i- P e nde d e I;lDrec er. 
gueis como auxilio para os 
gastos da execução ele uma 
ele suas symphon ias nos 
concertos - Colonne - em 
Pariz. 

104 Autoriza o gove!'llo para Em 22 de AgJst? remettido ~ com- Do Sr . deputado Coelho e 
mand<.r contt·atar o me- missão de Commercio, Industria e Campos . 
lhoramento da barra de Co- Art•s . 
Linguiba, na prodncia ele P e nde d e J;t&rec e r. 
Sergipe. 

109 Autoriza o govet·no para des- Impress o sóJDe nte. 
pendet· pela verba - Exer-
ci os flndos - a ctuantia de 
89 :830:S479 para pagamento 
de fornecimento rei to por 
Antonio ele Alcantam Fon-
seca Guimat·ães ás Jorças 
expedicionarias que ern 
1875 seguiram da cidade de 
Ubet·aba para Matto Grosso . 

HO Autoriza o govemo pm·a con- Impresso sómente . 
cedet· rel'orma no posto de 
2° sat"gento de voluntal'ios 
da patr ia a João Dias Ri -
beiro da Si lva. 

Da com missão de Fazenda . 

Da commissão de Marinha e 
Guerra . 
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i14 Reforma elei toral no sentido 
de ampliar os diiltrictos. 

En1 28 de Agosto remett ido ás com- Do St·. deputado Joaquim '!'a-
missões de Constituição e Poderes vares, e outt·os. 
e de Justiça Civil. !Sobre reforma eleitoml vid . 

P e nde de p are cer. obserYações ao projecto n. :2 
ele 1880 . 

115 Autoriza o governo a esten- Impresso s ónte n te. 
det· a garantia de juros ~e 
7 % concedida á Bmst-

. lian Impe,.ial Gent>·al Bar-
' h ia, Railway Gompany pelo 
' decreto n. 5777 de 28 de 
Outubro de i874, a quantia 
de 744:720.'000 correspon-

1 dente ás quatro entradas 
realizadas pelos accionistas 
da ex1i neta companhia R a il 

, Road a vapor do Paraauassu 
' antes de declarada a Yallen-
cia da mesma companh ia . 

116 Dispõe sobre a ext incção do Em 29 de Agosto remettido 
·papel- moeda . missão de Orçamento. 

P ende de parecer. 

H7 Revoga a lei provincial de Imp resso s ó mente. 
Sergipe n . i 259 de 12 de 
Abr il de 1883 que crêa o 
imposto de cinco contos de 
réis sobre cada um dos ka-
picbes e armazens de de-
posi to que percehet·, a titulo 
de estada lingada ou outro, 
quaesquer d ireitos, mais de 
200 réis por sacco de vo-
lume de 75 kilogr<tm mas de 
ass ucar. 

(Vid. projectos ns. 31 do 
Sr. Ma.c-Dowell em 13 de 
Junho, 53 lo r . 'l'aunay 
em i O de Julho, 60 do mesmo 
senbot· em 17 de Julho, 61 
do 1' . Antonio Pinto em 17 
de Julh o de 1 3, O de i8'S 
do Sr .. Elias Chaves, e ou-
tros em 17 de, etembro e 84 
do me mo anuo, apre entado 
1 elo Sr . Almeida Nogueira 
em 25 de Setembro . ) 

Dtl. comtuissão ele Fazenda . 

á com- Do Sr. 'deputado Bari'êo do 
Guahy . 

Sóbre o mesmo asstuupto vid . 
project~ para conversão do 
papel-moeda mediante ar-
rendamento da eskada de 
ferro D. Pedro II e outros 
favores, apreson Lado em 15 
de Junho de 1883 pelo en-
genheiro Augusto 'l'eixeit·a 
Coimbra, e outros, e remet-
tido á commissão ele Fa-
zenda. 

Sobre melhoramento do meio 
ci rculante, vicl. projecto do 
Sr . deputado Soares n. 126 
de 18 ' 3, apresentado ·em 5 
de etembro do mesmo anno. 

D<t comm issão de Assembléas 
Pro v i nciaes . 

,. 3de Setembro . ii8 Concede á companhia Bebe- I mpresso l!IÓmente. D,t cem missão de Fazendo .. 
ribe de abastecimen to de 
agtta poLavel à capital de 
Pernam buco isenção de di-
reitos para os objectos r1ue 
se destinarem ás obras na-
cessarias á execução do set·-
v iço a seu cargo . 
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1883 5cleSe tembro . i2G Di spõe :oln·e o melhot·amento Em 5 ele Seteml)ro remettido á com- Do Sr. deputado Soare~ . 
<lo meio <:ircnianle. missão de Fazenda. (Vid. nes ta Synepsc observa-

Pende de parecer. ções uo projectú H. i!G.) 

,. H de Setemln·o i 28 Coucetle ;i. ei'cola de No ·sa Itnpresso són"lente. 
Senhora do :\ mpa ro de 
Petropoli s penuissão para 
possuü· bens tle raiz até o 
va.lor de :>OO :OOtJ . .;OOO, clis-
pensadas ns leis tl e amor-
tização. 

18!>-~ U cte liiaio .... i Revog:t :t pa1·te penal tla lei En"l G de :Maio remei tido 
de:!;) Lle ~Iaio de 187\J sobre mi ssão ele Jus ti ça Ci>il. 
locação de scn-i ç•>S. 

Da commissão ele Fazend<t. 

;:', com- Do Sr . de pulado E:cragnolle 
Taunay . 

I 
\ 

Sobt·e locação de serviços . 
(Vicl. projecto n. H-! ele 1830 

(do Senado); elo Sr. depn-
taclo Manso em 29 de Agos to 
tle 1833 (impre. so em Hl83), 
158 ele 1836 apresentado pela 
com missão ele Just iça Civil 
em i ele Setembt·o (lei n. i09 
de H de Outubro ele i837) : 
37 de i838 apresentado peló 
Sr. Aureliano Continho em 
i6 de Junho ; :ll9 de 1838 da 
<.:omm issão de Commet·cio, 
Industria e Artes em 25 ele 
Agosto, e remettido em22 de 
Maio a UQ1a com mi ssão .l!:s-
pecial, que eu; 16 tle Junho 
ele 1~40 ap t·esentou parecer, 
que se imprimiu sob o 
n. 62. tomando em consi-
deraçifo tambem o projecto 
apresentado pelo depu ta elo 
Sottza Franco em 22 de Maio 
do mesmo anno ; 88 ele 1857 
elo Sr. Carrão, lapre. entado 
em 31 de Julho ; 'ií de 186G do 
do Sr. Barros Barreto em 
:l4 de Maio; 115 de 1867 do 
i::>r, Tavares Bastos em 19 
de Julho ; 15\J ele 18G9 elo 
Sr. Ar:wipe e outros 'em 7 ele 
Agosto ; 93 de 1874 ela corn-
missiio de Ju~tiça Civll em 
10 de Agosto ; 155 de i875 da 
co\nmissão de Justiça Civil 
em ,25 ele S!ltembro, pare-
cere's T e RR ele i877 elas 
com~issões de Legislaçiio 
elo Senado ern 25 ele Julho e 
i de Outubro; pro.Jecto n. 214 
de 1877 (emendas elo Senado) 
que constituem o decreto 
n . 2827 de 15 ele Março ele 
i879 ; 162 ele 1875 do Sr. 
Alves dos Santos em 7 de 
Outubro ; 74 ele 1882 elo Sr. 
Bezerra ele 1\lenezes em 18 
ele Abril ; 241. A de 1882 da 
commissão de Justiça Civil 
em 4 de Outubro ao projecto 
do St•. Almeida Nogueira, e 
outros, em 1.9 de Setembro; 
76 de 1.883 ela commissão de 
Justiça Civil em 27 de Julho 
ao projecto do Sr. Be1.erra 
de Menezes n. 74 ele 1882 
em 18 ele Abl'il; n. 3i de 
1.884, apresentado pelo Sr . 
Taunay em 30 ele Junho do 
mesmo anno como substitu-
tivo ao de n. 241 A de 1882: 
projecto n, ti2 ele 1884, apre~ 
seniado tambem J)elo Sr . 
'l'aunay em 28 de ulho do 
mesmo anno . 
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3 Concede á. igreja de Nossa 
Senhora do Carmo de Villa 
Bella de Morrinhos, em 
Goyaz, licença para possuir 
bens de raiz a lé a quantia 
de iO:OOO 000 . 

EID 14 ele Ma io remettido í• com- Do Sr. deputado Leopoldo 
m issão ele Fazenda . Bu lhões, e ouLro~. 

Em 10 de OuLubro de 1 7 a imprimit· 
a r edacção pa r lt 3" discuõ ão sob 
n. 88 A. 

15 Dispõe sobre a 
r a lisação. 

grande na tu- EID H de Junho remetLielo â com- Do r. deputado gscragnolle 
missão de Constituição e Poderes. 'l'a unay . 

Pende de pn1•ecer. (Vid . projecto n. 168 ele 1H80, 
apresentado pelo St>. Leoncio 
d" Can •alho em 7 de J anei ro 
de 1881; 11. 7 de 18 2, apre-
sent<tdo pe lo t·. Tannay 
em 6 de 1• evereiro e 227 du 
mesmo an no, apresentado 
pelo r . Almeida Nogueira 
em 13 de Seteml.n·o; n. SG 
de 1 87, apresentado pelo 
Sr. 'l'au nay em !) ele Agosto 
e projecto n. 80 do mesmu 
an no, apresentado pe lo St·. 
depu tado Felicio dos Santos 
em 30 de Julho. 

1G Autoriza o governo par~t con- En1. 13 ele Junho t·emettido á. com- Do Sr. deputado Montanclon, 
ceder garantia de juros ao missão de Commercio, Industria e e ontros . 
capitaf destinado a um es- Artes, que em 9 de Julho apt·e-
tabelecimento de charque, sentou parecer, que se imprimiu sob 
conservas e outros pro- o n. 60, pedindo informações ao go-
duclos,entre os rios Gra nde verno. 
e Paranahyba, em Minas 
Geraes . 

-17 P·1·oposta do ministel"Ío do EID 7 de Maio remettida :'ts com- Apresentada pelo. ·r. deputado 
imperio sobre o casamento missões ele Justiça Civil e Negocies i\Iaciel(.Ministi"O do Im1121"io.) 
civil. Ecclesiaslicos que em 3 de Julho ue (Vicl. pt·ojecto C ele 1829, 

1885 deram pare ·et· com pt·ojecto e apresen melo em -! de Julho 
voto em .-epa rado do "r. Ol.vmpio do mesmo a nno no Senado 
Campos. qne se imprimia sob pelo Sr . CamposVergueiro . 
n. 23 de 1 85 . Pro_1 e to n. 92 de 1847, apre-

sentado pelo Sr. Wanderley 
(Bat·ão de Cotegipe) em 7 d~ 
.Agosto do mesmo an no . 

Projecto n. 65 ele 18~8, apre-
sentado pelo "t•. Carvalho 
Moreit•<t (Barão de Penedo) 
em 12 de Agosto do mesmo 
anno . 

Projecto n. 139 de 1859, apre-
sentado com o parecer e vo o 
em sepa rado das com missões 
de Justiça Civil e C"OCios 
Ecclesias ticos em 8 de A:gos to 
de 1859 á. proposta do m i-
nistru da justiça o Sr. Fran-
cisco Diogo Pereira de Vas-
concellos, em 19 de Julho 
de 1858 . 

Discussão em H 13 e 14 ele 
Agosto de 1860, em que f"oi 
approvado em 2a discussão e 
tomou o n . 126 de 1860. 

3a discussão em 21 e 24 de 
Ago~to do mesmo anno e 
sendo enviado para o se nado 
foi sanccionado em 1861. 

DAcreLo n . 1144 de 1l de Se-
tembro de 1861 e regnlamen to 
n . 3069 de 17 de Abril de 
1863 . 



o z z < 

1884 

" 

" 

DATA 

7 de Maio . .. 

i 9 de Junho . . 

23 de J unho . . 

23 de J unho . . 

26 de Junho .• 

-166-

ASS UllPTO A:'IDAMI!!ITO OBSE RVAÇÕES 

ProjecLo n. l12 de 1867, apre-
sentado pelo r. Tavares 
Bastos em 19 de Julho do 
mesmo an no. 

Projecto n . 65 de 1875, apt·e-
sen tado pelo Sr . Alencar 
Ar ar ipe em 17 de JLtnh o do 
mesmo anuo : depo is · dt! se 
proceder na fô rma do at·t. 175 
da Constituição fo i reme r tido 
ás coll1 missões d ?. Jus tiça 

1 Civi l ,Negccios Ecclesiast icos 
e Consti 1u ição e Poderes. 

P rojecto n . 80 de 1879, apre" 1 se n tado pelo Sr . a ldanha 
' Ma rinho em 19 de Fevet•e iro 
, do mesmo anno. (E' o pro-
jacto organizado velo lnsti-

1 t ut.o dos Advogados . ) . 
P rojecto n. 23 de 1885 e n . 6 ! de 1887 apresen Lado pelo 
: Sr. Uatta Machado em 2-! de 
~ Maio . 

\fiel, decretos de 3 de Novem-
bro de 1827 e n . 1144 de ii 
de Setf')mbro de 1861. 1 

18 p,·oposta do ministerio do Em 7 de Maio remettida ás com-
imperio sobre administt·a- missões de Camaras Mu nicipaes, 

Apresentada pelo Sr. depu-
tado Maciel (Minist?'O do 

20 

21 

22 

24 

ção municipal . Ass?mbléas Provincia es e Consli-
tui~ão é Poderes . 

Pende de p arecer. 

Prohibe ás companhias de Em 19 de Junho remettido ás com-
seguros maritimos e ter- missõas de J Ltsriça Civ il e F azenda. 
res tres fazerem operações Pende de p arecer. 
bancariaa . 

Imperio). . 
Vid. observações nesta Sy- . 

nopse ao p1·ojecto u . 34 de 
1885 . ' 

I 
Do Sr . ~epu tado Soare>. 

I~enta. de imposto de trans- Em 23 de J unho reme ' tido ás_ com- Do Sr . deputado T aunay . 
missão aos terrenos de la- missões ce Justiça Civil e Orça -
voura de tOD heclal'es de men to. 
super ficie para baixo . Pende de parecer. 

Dispõe que elo 1° de Janeiro Em 23 de Junho r emettido á com- Do Sr. dep~tado 'l' aunay. 
de 1885 em diantP. fica pro- missão de Constituição e Poderes. 
h tbida a extracção de toda P e nde d e pare cer. 
e qualqner loter ia na. ca-
pit<L l e províncias do Im -
perio . 

Dispõe sobre car tas de na.Lu -
ralisação. 

Em 26 ele J unho r emettido ás com -
m issões de Justiça Civi l e Camaras 
l\Iunicipacs. 

Pende de ~arecer. 

Do Sr . · deputado T aunay . 
Sobre nalura lisação, vid. 
projecto n . 80 de 1883. apre-
sentado pelo Sr . Felicio 
do s San tos em 30 de Julh o 
do mesmo anno, e projecto 
n . 86 de i883, a presen Lado 
pelo Sr. deputado 'l'aunay 
em 9 de Agosto do dito 
a nno. 

,. Z7 de Junho. . 25 Autoriza o gover no par a con- Impresso s pmente. 
ceder ao engenheir·o Hugh 

Da commissão de Obras Pu-
blicas. 

\Vilson, ou a quem mais 
vantagens otferecer , privi -
legio por 30 annos para 
construcçiio de um diq Lw no 
poria ua cap11al da Bahia . 

" Z7 de Junho 27 Mar ca um conto d"l r éis para Em 27 de J unho reme tt ido á com - Do Sr. deputado Soares: 
subsidio dos deputados e um missão de Consti tuição e Poderes. 
conto e quinhentos mil réis Pende d e ltarecer. 
para o dos senadores . 
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Dispõe que os enge,\b3 iros da Em 30 clp Junho r emettido á com-
escola de minas de Ouro missãn de Instrucção Publica. 
Preto gozem das mesmas Pende de pa•·ece•·. 
r egalias c1ue os enge nheiros 
civis. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr. deputado Felicio elos 
Sant0s. 

Autoriza o govern o para pa-
gar a D. Catbarina Jansen 
a qnantia de -100$ corre-
spondente ao valor da nota 
n. 9048 ela 4a ser i e e 4n es-
tampa, não apresentada ao 
troco. 

Em 7 de Julho remettido á com- Do Sr . depu! ado 1'aanay . 
missão de Fazencb . 

Pende de parecer. 

» 7 de Julho. .. 34 Autoriza o governo para E1n 7 de Jttlho remettido á com- Do Sr. Lleputado Soa res. 
m ·\nclat· pagar a D. Ma- mis~ão de I<'azenda . 

» 8 de Julho ... 37 

" 8 de Julho ... 38 

ria nna Carolina de Si- Pende de parecer. 
queira quatro no :as de 500$ 
da 1a serie, 4a e~ tampa. ns. 
826, t8S53, 23674 e 46532, 
não apresentadas ao troco. 

Dis11õe sobL·e a industr ia ex-
tracti v a do ferro. 

Ent S de Julho r emet , ido {t com- Do Sr . dep·ttado 'r a unay . 
mis.;ão de Agricultura , Minas e 
B ,sqLw;. 

l!:m ! ;:> de Julho off~ recido pelo a ato r 
como ao:l ditivo ;, r aceita gwv.l do 
Imp?rio (proje.éto n. 9 de 1884) e em 
L de Agosto reJ ~itado. 

á com -CrGa uma nova provincia co1u Em 8 de Jul ho remettido 
a denominação de Minas d o mis~ão de ll:stali~t:ca. 
Sul, compt·ehenclicla com os Pende de parecer. 
terl'itorios elo Rio de Ja-
nei r o, S . Pau lo e Goyaz, 
tendo por capita l a ciclad<· 
ela Campanha da Princeza. 

Do Sr. depu lado O!ympio 
Yalladáo. 

Sobre c•·eação de províncias 
vid. projecto n. 82 de t830, 
apresen lado em 12 de Junho 
rio mesmo a nno pelo Sr. Luiz 
Cavalcan ti , creando nma 
provínci a tendo por capital 
a vi lia de ~ . Francisco elas 
Chagas da ba rra d o Rio 
Granel e . 

Projecto n .. 110 de 1838, apre-
sentndo e m 3 de Julho do 
mesmo t~ nno pelo Sr . Alen-
ca t·, creando uma nova 
provincitt com a denomi-
naçã o ele I't·ovincia do Co -
,·il·y .Vo·vo, t .. ndo por capital 
Crat•) , 

Proj ec to n .. 168 d~ 1850, a.pt·e-
s . ntaclo e m 19 ele Julho do 
me~mo a nno pelo Sr . \Va n-
derley (Barão d e Cotegipe) e 
oatt·os, crea.t1Jo uma pro-
viMia com a denominação 
do Rio S. F-rancisco, for-
mada dos territorios de 
Piauhy, Bahia e Minas, 
tendo por capital a '"illa 
de Ul'llbú com a denomi-
nação ele cidade da União. 

Di~cus~ão em 20 e 21 ele 
Agosto ele i8.3-1 . 

!!:m 8 de Agosto de 1856 a 
commissão d e Estatística 
apt·esen tou um substitutivo, 
que se imprimiu sob os na. 79 
e 80 de 1856. 

il:m 16 de Junho de 1857 con -
tinuou a discussã o e ficou 
adiada. 
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P r ojecto n. 48 de 1853, apre-
sentado em 1 de Julho do 
mesmo anno pelo Sr . Can-
dido Mendes , e outros, 
creando a provincia de 
Oyapohia, tendo por ca pital 
i\'[acapá, no Pará : r emettido 
á corumissão de Estatistica 
em 7 de Junho de 1869. de-
pois de approvado enl fa 
discusfiio . 

Projecto n. 109 de '1854, apre-
sentado em 4 de Agos to do 
mesmo a nno pelo Sr. Octa-
viano, e outl"'s,creando uma 
n ova proviucia em Mmas 
com as cOJ'!Iarcas de Sapu -
cahy, Rio Verde e 'l'res 
Pontas . 

Discussão em li e '18 de 
Agosto de 185-1, em que foi 
reJe itado . 

Projccto n. 48 de 185'i, apre-
sentado em 5 de Julho elo 
mesmo an no pelo Sr . Mello 
Franco, cr eando uma pro-
vincia com a denominação 
de Província elo R io ele 
S . F'•·anoisoo. com tel'l'i-
torios de Minas e Goyar., 
Lendo por capital a cidade 
de Paracatú . 

Em 9 de Agosto a com missão 
apresen tou pa recer sob o 
n. 79 de 1.856 . 

Projecto n. 80 de 1856, apre-
sentado em 22 de Agosto do 
mesmo a nn o pel o Sr . co nego 
Lea l, creando em Goyaz 
uma provincia com a deno-
minação de P•·ovinoia ele 
Tocantins. tendo por capital 
a cidade Por to Imperial. 

Projecto n. 00 de 1856, apre-
se ntado em 22 de Agosto 
rio mesmo a nno pelo Sr . 
Paula Fonseca, creando 
uma pt·ovincia com terri-
torio da Bàhiae:Minas com 
a denominação de P•·ovin-
oia de J1linas Novos . tendo 
por capital a cidade do 
mesmo nome . 

Em 23 de Ju lho de 1857, 
ad ia ria em in discuNsi'io . 

Projecto n. 45 de 185!>, apre-
sentado em 18 do Junh o 
do mesmo a uno pelo Sr. 
Joac1uim Cer.ar, creando 
uma provinci<L oom a deno-
minação de 1\finas Novas, 
tendo por capital a cidade 
do mesmo no)me, fo rmada 
com os territo r ios de Minas 
e Bahia. 

Projecto n . G7 de 1862, a pre-
sentado em 2 de Agosto do 
mesmo anno pelo 'r. Fer-
r ei t·a da Veiga. e outros, 
ct·ea ndo a P•·ovinoia ele Jli-
nas do Snl com ten·ito l'ios 
do Rio clP. Jan eiro, S. Paulo 
e Goyaz, tendo pot· capital 
a cidade da Campauha da 
Princeza. 

Discussão em 4 e 7 de Junho 
ele 1863, em que foi remet.-
liclo á commissão de Es ta-
tística. 
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Projeclo n. 129 de 1868, apre-
se ntado em H de Jnlho do 
mesmo a 11110 pelo r. Ame-
rico Lobo creando uma 
nova proviucin. com a cleno-
min:H,;ii.o de P1·ovincia de 
'apucahy, tendo por capital 

n ctdade cln. Campanha da 
Pl'inc<Jza, formn.da de te r- , 
ritorio de Minas. ! 

Projecto n. 381 do 1873, apre-
. entado em 29 de Abril 
do mesmo anno pelo r. 
Cruz Machado. e outros, 
creando a P1·ovin cia de 

F•·ancisco . compl'ehen-
llendo terrilorios de Mi-
nas. Ba hin. e Pern tJ ml.mco, 
tendo por ca pita l a Villa ela 
Ba rra. 

Discussii.o em 10. 12. 17. 19, 
26. 28 e 20 de Maio, 3. 4 e 
7 de Junho de 1t-73, em quo 
foi r emetticlo par a o e nado, 
nn le se imprimiu sob o n. 
357 de 1873. 

1.88-! 11 de Ju lho... 47 Revoga a lei n. 1809 ele 27 de En1 il ele Julho remetLiclo ,:, com- D0 Sr . dopuLndo José ~la-
Junho de ·I 84, da província missii.o de As'iembleas Prol'inciae . ria no. 
de Pernambuco, na pat·te Pende d e parecer. 
comprl'hendida no pa ra- ~m 18 do mesmo mez oJI'e reciclo como 
grapho do a t·t . -1 ° sob o ti · adcliti v o <Í. rece ittt ge ral e rejeitado 
tulo- Imposto de consumo. em 1° de Agosto. 

» l ô de Julho... 49 Autoriza o governo a mnndar Impresso s ómente . 
fazet• exame eu: Ouro Prtl to, 

0 1L com m issii.o de I ns trucção 
PtLblica. 

para obter o diploma de 
engen),eiro, o alumno da 
escola de minas F r ancisco 
de PaultL Cu nh a. 

>> 17 de Julho... 55 Cr~a um Lyceo s~canda ri o em Imp••esso són1ente . 
Do , r. deputado Martim 

Francisco Juni or. 

2 de Julh o .. 

)) 85 

1S85 1Z de Jun ho .• 

, 12 de Junho .. 

c - 22 

. Paulo e ext in gue o cur so 
prepa rato l'io an nexo á Fa-
culdacle de Direito. 

S:tpprime as disposiçõ~s re la- E•n 2 de Julho remeltido à. com- Do L'. dep•ttado Tannay. 
tivas ;, prisii.o por divi clns missii.o de JusLiça Civil. ~_obre locaçii.o de el'\'i os 
entre loca tal'io~ e locado- Pende de parece•·· Vicl. nes1a Syuop.,c oLserva-
L'es na lui de '15 de Julho ções ao projecto n. i de 188-!, 
ele '1 870. 2~ L d 1882. 

Autorizt\ o go verno pa ra con- E1n de Julho cl P. 188õ r emcttido 
ceder apo~e ntadori a .:om I commisRiio dP F azenda. 

{, Da comm tssii.o 
Ordenado ·. 

de Pensues e 

todos os vencimentos ao Pende de pai·ecer. 
conselheiro Vicente Can-
clido Figueira de Sabo ia. 

l!;stabe l<Jce quaes a~ mesas Em 12 de Junho remettido ;, n m-
ele itoraes que devem ser missii.o de Constituiçii.o c P odet'Oõ. 
organizadas pa1·a os fins Pende d e t>arece •·· 
designados no § 7o do aL't. 
15 do decreto n. 3G29 de 9 
de J anei t·o ele 1881. 

Concgde á diocese ela Di n.- Erra 12 de Junho r emeLtido á c m-
ma.ntina. o territorio mi- missão ele C nstituiçii.n e Poder s. 
neiro desmembrado do de Pende de pa•·ecer. 
Goyaz pelo a lvará de 4 de 
Abdl de 181ü. 

Do 'r . deputn.do A ri lides Spi-
nola. 

D" r . depulndo ~lontanclon, 
e outros. 
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Annulla o decreto n. 9360 de Em 22 de Junho remettido ás com- Do r. deputado Rodrigo Sil-
17 de Janeiro de 1885, que missões de Constituição e Poderes va, e outros 
reforma as faculdades de e Instrucção Publica. Vid. decreto n. 9522 de 28 de 
direit'l do Imperio . Pende de parecer. Novembro de 1885, suspen-

dendo a execução dos esta-
tutos das faculdades de di-
reito, mandados observar 
pelo decreto n. !l360 de :1.7 de 
Janeiro do mesmo anno. 

Proposta sobre 
civil. 

casamento Em 7 de i\laio de 1884 remettido ás 
commissões de Justiça Civil e Ne-
gocias Ecclesiasticos, que em 3 de 
Julho de 1885 deram parecer com 
projecto e voto em separado, que 
se imprimiu sob o n. 23. 

Impreslilo sórnente. 

Das commissõe'l reun idas de 
Justiça Civi l e Negocias Ec-
clesiasticos com voto em 
s~parado do r. deputado 
Olymoio Campos á proposta 
do Ministro do Imperio, 
apresentada em 7 de Maio 
de 1884, impressa sob o n. i7 
do mesn10 anno. 

Vid. observações nesta Sy-
nopsc ao projecto n. :1.7 de 
1884 . 

1885 23 de Julho.. . 26 Extingue o 2o escrutiuio nas Em 15 de Julho remettido á com- Do Sr. deputado Martim Fran-
eleições de deputados ge- missão de Constituição e Pocleres , cisco. 
raes. Pende de parecer. Depois do decreto n. 3029 de 9 

de J aneiro de 1881. que re-
formou a legislação elei to-
r a l, foram apresentados so-

l bre o mesmo assumpto os 
1 seguintes projectos : 

N. 6 de '1882, apresentado pelo 
Sr. deputado Carvalho de 
Rezende em to de Fevereiro. 

N. 83 de 1882, apresentado pelo 
Sr. deputado Martim Fran-
cisco em 25 de Abl'il. 

N. 31 de 1883, apresentado pelo 
Sr. deputado i\Iac-Dowell 
em 13 de Julho. 

N . 53 e 60 de 1883, apre-
sentado pelo Sr. deputado 
Taunay em 10 e i7 de Julho. 

N. 61 de 1883, apresentado pelo 
St·. deputado Antonio Pinto 
em 17 de Jt!lho. IN. 114 de 18 3 (ampliando os 
diStl'iotos}, apresentado pelo 
Sr . deputado Joaquim T a-
vares, e ou toros, em 2B de 
Agosto. 

Vid. nesta Synopsc observa-
ções ao projecto n . :1.14 de 
1883. 

,. 14 de Julho. .. 29 Approva os arts . 27, 50, 51, Em H de Julho remettido á com- Do Sr. deputado Bernardo de 
· 52, 54, 57 e 538 do decreto missão. de Instrucção Pttblica . Mendonça Sobrinho. 

" l7 de Julho ... 34 

n. 9311 de 25 de Outubro Pende de parecer. 
de 1884 sobre o director e 
lente das faculdades de 

, medicina do Imperio. 

Refot·ma da administração 
provincial. 

Ern i7 de Julho remettido ás com - Dos rs. deputados i\Iaciel, 
missões de dons ti tuição e Poderes i\Ioreira de Barros e Atl'onso 
e Assem bléas Provi nci aes. Celso Junior. 

O Sr . Maciel J•equm· a nomeação de Em 4 de Novembro de 1882 o 
uma commis ão l~special de 9 mem- governo imperial nomeou 
bros para estudat· o mesmo projecto. du·ts c:Jmmissões incumbidas 

O t•equerimento fica adiado, por tet· do organ izar projectos de re-
pedido a p'-\lavra o . r. Andrade lin·ma provincial e munici-
Figueira. pai compondo-se a pl'imeira 

dos $rs. senador Affonso 
Celso de .\ssis Figueiredo, 
deputados Antonio Alves de 
Souza Uat·valho e Antonio 
~1anoel de iq ueit·a Ca val-
e 1 nte; e a segtmda dos Srs. 
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senaclores Lafayet te Rodri-
gues Pereira, Antonio au-
dido da Cruz Machado e 
deputado Antonio Ferreira 
Vianna. 

Em 18 3 o r. con. elbeit·o 
Afloneo Celso apt·esent-ou o 
seu parecer, e o Sr. deputado 
Antonio de iqueira o voto 
em separado ao mesmo pa-
recer . 

(Vid. projecto apresentaclo pelo 
Sr. deputado Magalhães Cas-
tro em 31 de Maio de 1850.) 

Projecto n . 42 de i 56, apre-
senlado em 1.9 de.Junho pelo 
Sr. deputado Candido Borges. 

Projecto n. 9 de 1 '59, apresen-
tado em 27 de Maio pelo r. 
deputado Ser~io de Macedo. 

P1·ojecto n . 59 cte 1.860, apre-
sentado em 20 de Junho pelo 

r. deputado Almeida Pe-
reira (J\linist>'O do I111pel'io). 

ProjecLo n. 10 de 186-.1. apre~ 
sentado em 2 de Janei ro 
pelos rs.deputado" 'araiva, 
Souza Carvalho e Tavat·es 
Bastos e remetLido para o 
Senado onde Lomou o n. 26 
'do mesmo anno . 

Projecto a1resentado pelo Sr. 
deputado Silveira de Souza 
em 1 de Fevereit•o de i &L 

Projccto n. 17 de 1869 do 
Sr. deputado Paulino José 
Soares de ou1.a (Mini.~t>'O 
dol rnperio), em 18 de Agosto, 
com os pareceres das com-
missões de Constituição e 
Podere , Assombléas Pt·ovin-
ciaes e 'Camaras i\Iunicipaes. 

(Reme LI ilio para o Senado sob 
o n. -.17 de 1886 .) 

Projeclo n. 233 de 1869, apre-
sentado em 7 de Outubt·o 
pelo t'. depu ta do João 
Mendes. com o parecer d;1 
commissão . 

Projecto n. 262 de l 10, apre-
sentad9 peb t'. deputado 
Pau1i•W de Sou1.a Minist>'O 
d? Io11')()rio) em 19 de etem-
ut·o COIJl O parecet• lias COJU-
IllÍSSÕe; de Constituição e 
Podere~ e Assembléas P t·o-
"i nc i a~s. 

Projec~o n. il4 do 18i7, npre-
sentatlo em il de Junho pelo 
Sr . deputado Fet·t·eira do 
.Aguiat·. 

Pro.J'ectos n.s . -.19 e 50 rle 1 79, 
apresou lados pelo , 't•. tle-
'putado !::iilveira ele Souza 
em 3 de Fe,·ereit·o. 

Pt•o.Jeclo do 'r. Cat·t·ã . HJH'e-
seu l;\do no Senado em 23 de 
Ou tuut·o de 1::! 2. 

Lei provincial do . Pa• tl o de 
11 de Abri l o 2.j do .\ gosto 
<le l 35 . 

Lei n. ~U6. ria pt·ovim:ia !lo 
Rio Gmnde do 'ul, não anc-
cionada, ct·eando uma com-
mi. são pt'OI•incial pel'llHl-
nente . 

Pt·ojec~o do conselhe iro de cs-
t;tdo Pjmenta Btteno, apre-

,son lado om 1867 . 
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1883 22 de Julho... 3G Di . põe ' JII O as camaras mu- Impresso sómente . Da com missão ele Comrnercio , 
Industria e Artes. 

" 23 de Julbo ... 43 

27 de Julho . . . 46 

.. 27 de Julho .. . 47 

, 14 de Setembro 49 

n ici pacs são compeLen teR 
para <.:onceder privilegios, 
no caso em que e. Les são 
autol'izallos pela Const i tltl-
ão do Im1 er io, semprP que 

elles versarem sobre servi-
ços municipaps a cargo das 
municipalidades. 

(Serviu ele base a esse pro-
jecto o requerimento do Dr. 
i\Ianoel Antonio i\Iarques 
de Fari a, pedindo pri vile-
gio pot• 20 annos para fun-
dar na curte um estabeleci-
mento balneario.) 

Revo"a a lei provincial do En"l 23 de J ulho remet tido iJ. com - Do Sr . depu tado i\[ac- Do\\·ell. 
;\n~azonas, rpte fix~~ ~- eles- missão de Assembléas Provinciaes , 
peza e orç" a r eceita, na Pende de I>arecer. 
parte rol;Lti v a ao imposto 
de 5% so iJre borracha ex-
portada clirectamente para 
o estrange iro. e 10% sobre 
a que o fót· por intermedio 
do P a r{L. 

Dispõe que os contractos ce- Em 27 de Julho r emettido 
leb t·ados pelo governo, suas missão de O çamento . 
alter ações 011 modificações, Pende de I?n•·ecc•·· 
só te1·ão execttção depo is 

:~ com- Do Sr . cl eputa.d-J /Ha ujo Góes 
Junior. 

üe approvados e [lltblicados 
pot· decreto. 

Interpreta o <J.rt. 10 n . 5 o Em 27 de JuLho remettido <L com-
art. 1i n. 2 do Acto Adcli- missão de Constituição e Poel~res. 
cional (leis sobre a r eceita Pende de qarecer. 
e despeza das provincias e 
municípios e lixnçiio ele 
força poli cia l) . 

Di spõe sobre samle publ ic<L I1npresso soÇ;ane nte. 

Do Sr. deputado Coelho e Cam-
pos . 

(Vid. projecto n . 2G2 de i870, 
apresentado pelo ' r. depu-
tado Panlino de Souza. com 
pa t·ecer elas commissões ele 

- ConstitniÇflo e Pode res e As-
sembléas Provi nciaes , em 15 
de Julho) 

(Intel·pretaçiio de alguns a r-
ti gos da le i ele 12 de Agosto 

ele 18q-t, Acto Addiciona l.} 

Dn commissiio ele Sauele Pu• 
blica. 

(Vi c! . pro jecto n . 59 de 1883, 
da commissii:o de Saucle Pu-
blica, sobre o r egulamento 
a que se r e fe t·e o decreto 
n . 8387 ele 19 ele Janeiro de 
1882, o qual, em 25 de Jtmho 
sendo apresentado como ad-
diti v o na d iscussii:o elo pro-
jacto 48 A. (despeza do i\Ii-
ni ster io do Imperlo), foi des-
tacado para te t· 3n discnssii:o 
especial). 

Projecto do Sr . J osé de Góes 
S iqueira, em 14 de Agosto 
de 1854 . 

Vid. parecer J ele 1884, do Se-
nado. datado de 14 de i\Ia io, 
sobre o mes mo r egulamento 
de 19 de Janeiro de 1882. 

Vid . projecto C de 1885, do 
Senado , da ta do de 30 de 
Julho . 
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1885 l-l de Agosto .. 56 Dispensa a l<l(i de amortiza- Impa·esso sõaneote 
iio p;wa qa'é a rroguezin. ele 

Nossa Sen!Jom elo Pa tro-
cinio. no ter:o;o d e .\. raras . 
provincia de, . P a ulo. possa 
adqail'it• e oncorponu· ao 
se a patl'imon in os terrenos 
d nadns por Bento de La-
cet·la Guimarães e sua. mu-
lh et•. 

Dtt commi ssiio de Consti ~uirão 
e P odere ao projec to n. i2.2 
d o 1 3. ' 

,. 19 de .\.gos to.. ;';7 Declar a que n subseqnenle Ena lU tle .\ gosto t•cmett iLI •> á com- Pt·ojeclo iniciado no Senado . 
matrimonin I g itim a o~ li- missão de Jnsliça Civi l, <J Ue em Vid. pt'O.Jecto 11. 266 de 1871, 

» 25 de _\.gosto .. 

'1 de Setembro. 

» o de s~tembro. 

5) 

G3 

lh os IJ, purios. ·l::i de 'e tembro apresentou pnrecer apre entado em 30 de atem-
com projecto <Jae se imprimiu sob bro pelo Sr. deputa do An-
o n. 57 A . dl'ado Fi <> ucira o remetl ido 

para o 'enado em 26 de Ju-
lho de 11:>7:3, onde foi reJei-
tado em 5 de Jnnho elo 188U . 

Vid. projecto n. 30 de 18 O, 
apt·esentudo pelo r. depu-
tado . ' ilveira i\Ia rtin s em 4 
de Junho. 

Vid. pt·ojeclo 11. 273 de 1 2, 
aprescnta(lo pelo r. depu-
taelo Daq ue-b:st rada Tei-
xeira em 2:> de Outubro. 

Vid. pa recer 8 de 1 84, do 
- s~ nado . 

Crêa uma escola de ph a rm a- fnapresso sónaente. 
c ia anncxa á de med icina. 

Releva ao aclm ini st.rador tl:L Ean !J de Outubro de 1888 ou tra em 1• 
m e a de rendas da c idade discussiio . Ora o Sr. Araujo Góes. 
de Antonina. 'J'heop hilo qttc ··cquc•· q11c o j)J'oj ecto volte á. 
Soar es Gomes , de en t.rar com missão ele .Fa::cnda, JKI?'a da1· 
para os cofres puhli cos com ]Ja,·cc~ ··· 
a quantia ele 9:020.;55i. l~11tra em tlis ussiio o r equerimento. 

Oram os ~rs . Ah·es de Araujo, 
Ara ujo Góe. , .\lve. de Ara uj o' e 
Coelho 1 odl'ig-ues. 

Em H, os ~rs . Joarptim Na buco. Coe-
lho Hodl'i s ue.· e .l.ndrade F .ig-neim: 
o requerimento e appron\do e o 

IJroj ec ~o reme t··tido ;, conun issiio de 
?azenda.. 

Pende de parece•·· 

Da commi ssiio do In trucçiio 
Publica . 

Da commi s~ão do Fazcndn. . 

67 Isenta elo impo to de t:; % Impresso sómente. Da conun i s. iio de Fazenda. 
as dez loteri as concedidas 
pAla le i Jll'Ov incial da Bahia 
n. 2.) 1\J·de 28 de Jnll1o de 
i&l::i em bene ficio ela Asso-
ei ação Benelicen te elos OI'· 
viclores do Estado . 

. , 14 de Setembt•o 7'l Concede isen iio de elirei tns á laupresso sóuaente. Da commissiiu do Fazenda . 

188G 20 de ~l aio ... 

,. ·18 de Junho .. 

companhia Tlic c~l.t?"C~ Bar-
bOU.J' COJ'POJ'at.i r.n. limit.rrl. 
para o material destinado 
ao melhot·amento elo porto 
elo Cea l' Ú. e (L con struc1;:1o de 
um edificio para a alfun-
dega . 

4 Autoriza o <>o verno a Lies- Ean 2() de i\luio rcmcttid o á com- 0~, S t·. (lepltt.atlo l~~cra gno lle 
poncler atl'10:0:)lJ.'000 com mi · iio do Or~amento . Iannay . 
acqnisi ·iio e impre•s:io das Pende de parece•·· 
composi~ões sncms de José 
Manri cio N1111os Gm·cia . 

... ..• Adclitivo ao projccto n . 8 Em :i elo Julho t•emettido 
de 1 8G. Senado. 

parn o 
Do Sr. deputado Rat is bona. 

Autoriza a Institui iio doCa- Pende de decisiio. 
ridade cCoraçiio de J esus» . 
da cidade elo Ct•<\to . no Cea-
r á, a possuir bens de r aiz 
até 50:000~000. 
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188ô 6 de Julho • . 

" 13 de Julho .. 

" 21 de Julho ... 

" 23 de Julho .. 

" 9 de Agosto . 

25 Considera como não existente Impresso eómente. 
o alistamento de eleilot·es 
da com arca de Para naguá, 
na província do I iauhy, e 
do termo de ento é, na 
Bahia, e providencia sobre 
alistamento. 

31 Autoriza a irmandade de Impresso sómente. 
N. . da Graça das Sete La-
gôas, em Minas Geraes, a 
comprar um predio, e á ir-
mandade de r . S. da Pie-
dade ele Caethé, na mesma 
província, para possuir bens 
de raiz até 20:000.~0. 

Da com missão de Constituição 
e Poderes ao projecto apre-
sentado pelos Srs. Coelho 
Rodrigues e Fernandes da 
Cunha em 28 de i\laio. 

Da commissão de Fazenda ao 
proj ecto apresentado .em 21 
de Junho pelos Srs. S, ~las
carenhas e outros. 

3G Dec lat•a q11e deve sersanccio- Em 5 de Outubro entra em uma só Da commissão de Cons · i~uição 
nada a resolução da assem- discussão ; ora o Sr. Caodido de e Poderes. 
hléa provincial do Pará. de Oliveira. 
20 de Abril de 1 5creando Em 13 encerrada a discussão . 
a comarca de i\luaná. e ex-
tin"uindo a de Marajó. 

40 Autoriza o governo para Impresso eómente. 
mandar abonar ao almo-
:xarife dú hospital militar 
da côr te, Manoel Leoncio 
de Castro, 5% para qu11bras 
nos generos alimentícios. 

47 Autoriza o governo a fazer Impresso so
1 
·mente' 

co ncessão ao Dt·. Ft·ancisco 
Pinto Ribeiro ou á. em-
preza que melhores con-
dições olferecer para ex-
plorar, até 25 annos, sa-
linas no Ceará. e Rio Gran-
de do 'orte. 

Da commissão de Fazenda. 

Da commissão de Commercio, 
Iudustria e Arles. 

" G de Outubro .• , , •. Substitutivo ao projecto n. 50 Em 6 de Outubro remettido â com- Do St·. d~putado 
de 1886. missão de Fazenda. Penna . 

Affonso 

" 24 de A gosto . 

Art . 1.. ° Fica o governo au- Pende de parecer. 
torizado a jubilar, com 
dous terços dos vencimen-
tos que perceberem, os pa-
rochos collados e lentes dos 
sem in a rios episcopaes que 
ti verem 30 an nos completos 
de exercício. 

§ i. • A JUbilação ficará sem 
l'lfeito. no caso de aceitar 
o funccionario aposentado 
novo emprego. 

Art. 2.• Revogam -se as dis-
posições em contrario. 

53 Digpõe sobre o ensino pri -
maria c secundaria . 

Elll 25 de Agosto remettido ás com- Do r. deputado Cunha Leitão. 
missões de instrucção publica e de Sobre instrucção p·tblica pôde-
Fazenda. · se consulLat· as actas da con-

Em 2G de Jul)lo de 1887 der.lm pa- stituinte de 4. iô e 27 de Ju-
recer ao projecto, que se imprimiu nho, 31 de Julho, 4, 5 e 1l de 
sob n. 54 de 1887. AgJsto de 1823; a memoria 

do ::;r. deputado Martim 
Fr:tnciRco em 7 de Julho de 
18:23, a do Sr. deputad& mau-
senhor . Pizarro em 27 de 
Mai o de 1826; o pt·oj~to de 
let apresentado em i6 ,de Ju-
nho de 1.826 pelos Srs. ,depu-
tado~ Cunha Barbosa; e ou-
tros: o dos Srs. deputadC\8 
Cunl.ta Barbosa e Pereira de 
i\lello apresentado em 5 de 
Julho de 1.826: o do r. de-
putado padre Feijó em 2 de 
Julho de 1827 ; projecto n. 82 
de l83l,apresentado pelo Sr. 
C. Baptista em 28 de Junho. 
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179 de 1830, aRresen tado pelo 

Sr. Ma noel daria do Ama-
ral em 23 de Julho. 

122 de 1832, apre~en lado pelo 
Sr. C. Baptista em 28 de 
Julho . 

66 de i 837, apresentado pelo 
r. Paula Barbo a em 1o de 

Julho; e 108 do mesmo anno, 
apresentado pelo mes mo se-
nhor em 22 de Julho. 

135 de 1837 apresentado pelo 
Sr . Fet•reira !<'rança em 12 
de Agosto. 

31 de 1838, apresentado em i2 
de Junho pelo Sr. J. A. Ma-
rinho. 

108 de 1839, elo Senado, a pre-
sentado em 28 de Agosto. 

Projecto A F ele 1843 apre-
sentado no Senado pela com-
missão Especial em 29 de 
Julho, sendo rela tot· o Sr . 
Visconde de Olinda, ao pro-
jecto do Sr. Ca tro e Silva 
(creando uma universidad ). 

35 de 1846, da commissão de 
Instrucção Publica, sendo 
relator o Sr. de pulado alies 
'l'ones Homem, apresentado 
em 27 de Junho. 

36 do mesmo a nno, da mes ma 
commissão, rela tor o Sr . 
1'orres Homem, apresentado 
no mesmo dia. 

37 idem idem idem . 
31 de 1847, da commissão ele 

Instrucção Publica, rela tor 
o r. Torres Homem, apre-
sentado em i6 de Junho. 

55 do mesmo anno, do Sr . 
Visco nde de Goyana, apre-
sentado, em 7 de Julho . 

46 de 1850, do Sr . Moraes 
Sarmento, apresentado 
22 de Fevereiro 

em 

6•1 de 1850, do Sr. Azambuja, 
apresentado em 8 de Março. 

93 de 1850, da commissão de 
Instntcção puhli ca, apre-
sentado em 19 de Abril. 

74 de 1851, do Sr . Pedreira 
e Rocha, apresentado em 12 
de A~osto . 

3 de 18 8. d9 Sr. S . Souto, 
apre entado em 13 de l'úaio. 

5 elo mesmo anno, do Sr. An-
tonio Carlos, apresenta do 
em 13 de Ma io. 

183 de 1870, da com missão de 
Instrucção Publica, sendo 
relator o Sr. Duarte de Aze-
vedo. apresentado em 13 de 
Agosto ao proj •c to elo Sr . 
deputado Pa ulino do Souz<t 

(Ministro do Impe1·io). 
2:>0 de 1873, do Sr. Cunha 

Leitiio, apresentado em 17 . de Março . 
463 de i 873 , do Sr . Cunha 

Leitão, apres:ntado em 16 
. -- · de Julho . 

73 A, de 1. 74, do Sr . Corrêa 
do Oliveira (Ministro do 
Impcl'io). aprese o tado em 
30 de Julho . 

92 de 1.877, da commissão de 
l nsLr ucção Publica,aprese n-
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1886 18 ele .\ gnlo .. 

" 9 Ül Junh o ... 70 

» 10 de Jnnbo •. 71 

Rcvog•\ al g-umas rlisp,s ições Ena 11 de OuLnuro. en~rau lo em 
da lei pl'uv incia l do Mara - d's~ · ,ssiio a t•equel"ime:llo do ~e u 
nhiio 11 . -L 393 de t2 d~ Ju- au tor. ; r ncerrado em uma só cli s-
nh o de -L 885 rela tivam~nte C ' I ~S:tu s •m de iJ ::t Le . 
a impo~to~. 

.\.utori za o governo a fnzcJ• as Em !) de .Tunb ·) t•emelticlo :'ts c m-
despezas necessa r ias para a mi s,õe' de Ot·çamento e rle Justiça 
c~nc lusiio das ohms ela ma- Ci vil . 
tl'iz de :San~'Anna tl:J. Côl' te. l,ende de parecer. 

lado em 3 de i\Iai o. sendo 
re l:ttot· o St·. C 111 h a Leilão . 

158 de 1880, do Sr. ::lalda nh a 
i\Iat·inho. apresentad o em 23 
de Nove mbro. 

õ! de 1882, da cornm issão de 
lnstrueção Pttbliea. s~ndo 
relator o Sr . i{uy 13or boza, 
arresentado em '13 de Abril. 

71:i tlo mesmo ann o, do ::> r. 
R oclt·igaes Pe i:.: oto . apregen-
tado em 21 d~ Abril. 

2.24 do m~smo a nn o, da com-
missiio de In str ucç:i o Pu-
blica, sendo rela to r o Sr. 
Ruy Bat·boza, ap~esen ta do 
~m 12 de ::letembru . 

236 do me,mo anno , do Sr . 
Almeida Oliveim, apresen-
tado e m 18 de Setemuro . 

-L 9 de 1885, apreso n ta do pelo 
Sr. dept1tad0 Rodri g- r> Si I v a 
e on lro~ em 22 de J un ho. 
revo.~:mndo os csla lu Lus dá 
Facnldade de Direito. 

2J de 1885, apresentado pelo 
Sr. 1lepu~ael0 Bet·aat·do de 
:\-Iendonça Soul'in h o em U 
de Julho sobre o directo r e 
lentes das facu ldatl e" de 
medic in a elo l mp •r io 

(T odos os proj~ctos soure in-
s~rncção publica a pre<enta-
dos no decennio d~ 1870-1880 
ac ham-se tran,cl'iptos á 
pags . 9 a 25do:ulditamento 
ao projecto n . 6-! de 1882. ) 

0 gO\'!'l' nO impt•ri a l CO n\"OCO ll 
~mio de Jnnho ele '11!83 um 
cong-r~s~o par;\ o e.s tlldo de 
tod as as ques tões qne se 
prendem á instrucção publi-
ca em to:l.as a~ suas H p-
pl icações , sPgl tndn s3 le no 
D iu rio O tficial de 20 de De-

lzem bl'O de '1882, e nomeou 
- div ersas çommis >Õ eg i llcnm-

bidas de dar parecer s obt·e 
cada nma das r fe ridas 
quPstões. encontra ndo- se no 
Jl ial'Ío Otficial d · 10 de Ja-
n e iro de t 8S3 a t•e l:u;ão das 
me~'rn as pessoas . 

Do St· . deputa lo Ju:'io H• n-
riq trs . 

Do Sr . clepu~ado F\•rnaades 
de Olivei ra . 

Autor iza o governo pat·acon- Ean 10 de Juub o :i commissão 
ceder j ubilação me lianle P ensões e Ot·çlenadus . 

d~ Do t•. de] utado Olymp:o Cam-
pos e outros . 

pr opos ta elo Ordi nario Dio- Pende de pna·ecea•. 
ees:tno aos lentes dos se-
minarios e pi scopa~s nos 
ter mos d as le is C[ne r ef!u-
lam a jnbilaçào elos lentes 
da Faculdade de Direito. 

" 12 de Junho .. 72 Autori za o go vet•no a sys- Em lO de J unho :~ com mi ssão de Do Sr depu~aelo Cc:s ta Agui a t·. 
tematisar e organisar a Consli tui çiio e Poll~ t·e s . 
d i vi~ão te rritorial d0 Im- Pende d e parece•·· 
per i o. 
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1886 15 de Junho.. . 73 Crêa divcr ·os collegios ele i- Em 15 de J ttnho ú. com missão ele Do L'. de-putado Montandon. 
tomes na pt·ovincia de ~li- Constituição e Podares . 

)) 16 de Junho •. 74 

)) 16 de Jnnho •. 75 

nas Garaes. . Pende de parecer. 

Autoriza o governo a conce- Em 16 ele Junho ás commis~õ s ele 
der 50:000::, para as obras l•'azenda e ele Obras Publicas. 
da reedificação da cathe- Pende de pat•ecer. 
clral ele Goya:t.. 

Do r . deputado Xavier ela 
il va, e outros. 

Autor iza o governo a mandar 
pagar clesclo já a ]). Leonor 
de Lemos e Moraes Jardim 

Em 16 de Junho á commissão ele Do St·. deputado Xavier ela 

o meio soldo rlo seu filho. 
o capilãv ele eno-enheiros 
Joaquim de Sant'Anna Xa-
vier !e Barros . fallectclo 
em commissão elo governo 
nos rios Madeira e r.Iamoré 
em ·1880 . 

Pensões e Ordenados . Si va c outros. 
Pende de parecer· 

» 2-1 de Julho.. . 76 Revoga. por inconstitucional, Em 26 ele Jnlho ~s _commissões ele Do Sr. deputado Rosa c Silva, 
a lei provincial de Per- Assembléas Provmc1aes c Camaras e outros. 

)) 24 de Julho .•. 77 

)) 4 de A:;oslo •. 78 

nam buco n. 1857 sobre o :M•mtctpaes. 
con tracto celebrado pela Pende de parecer. 
camat·a municipal para 
abastecimento de carnes 
verdes. 

Reforma e reorganiza 0 Cor- Elll 26 ele Julho ás commissõcs 
po Diplomatico . Diplomacia e ele Fazenda . 

Pende de parecet•. 

Dispõe que ficam abol idas no Em 5 de Agoslo :1 coinintssfi 
Irnperio \o elas as lotPl'ias Fazenda· 
concedidas, não 8endo mais Pende de parecer. 
permittido extrabir-se lo-
terias, sob pretexlCI a lgum, 
no ter ri to rio elo Brazil. e 
pro h ibe igual mente a venrla 
de bilhete ele loteri :ta es-
rangeiras. 

de D() Sr. deputado Accioli 
Franco. 

(Vicl. pt·ojecto n. 10~ de 1875, 
apresentado pelo Sr. Cam-
pos ele l\lcdeiros em 27 de 
Julho.) 

ele Do Sr. deputado Jagttaribo 
Filho. 

» 23 ele Agosto .. 80 Dispõe que não será exe- En1 2:1 ele A~o ; to remetticlo á. com- Do r. cleptttado Coelho Ro-
qnivel, antes elA appt ·ov~do mtss:Lo cl t'l Fazenda. drtgu -s. 

, 24 r!o Agosto. . 81 

o -23 

pelo Poder Leg islat ivo, Pende de parecer. 
qualquer r.ontrncto de ser -
vi ço nu t.ransferencia ele 
serviço, obra ou fot·nec i-
mento, celebrado pelo go-
verno on por qualquer ele 
seus agentes, com subclito 
ele. ontra nação, ou com 
sociedade representada no 
todo ou em parte pot• es-
trangeiros. ainda domici-
liaclo( no Irnperio. 

Autori1.a o governo pnrn E~ 2? d~ At;rost<l rc m~tlido á,com- Do t'. deputado Pinto Lima. 
mandar faz~r os eR tudos mtssao de I•azent.la e Obras lublt-
cleflnitivos para o melhora- cas. 
mento da hnrra ch Laguna. Pencle de pr:u·ecer. 
e construir uma es trada 
para cargueiros. ent.re o 
ponto terminal da ferro-
v ia D. Th ereza Christina, 
no 'fubarão. e o muni cípio 
de LagAs, na província de 
Santa Catharina. 
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.\.itlorizn a irmandade do l~n-. 3 rlc. e tcmbro rcmcltido 
~anlissimo Sact·:unc• •Lo üa t ni ~siio de l<'a w nda. 

il com- Do •. t' . rlep 1tndo Bnriio da 
Lcopo ldina . 

cidatlo da. Leop oldina :~ l~ende d e pa•· ce•·· 
po~~uit· uons de r a iz até 
~ l : UO'J, 000. 

t •:~ta iJ<'Iet· c, quo ;t cli ~pos it; iiu 
elo !I ·I'' du :tt'l. lO du .\ elo 
i\tldicion ;t l C0 11lpt·ohentlr• 
t:unbr•111 o.~ CJilt l'ilCt<l~ cl r 
lo ·a iio de Slll'l i•·o. Ol ll' iclas 
as re~p ctivas ca ma t·as lllll-
ni c ipacs . 

. \lllot·iza o govet·no a crenr 
11111 a escola pu ul ica pa 1·a o 
SC XI) fe111 i11in o nOI!IIliiÍCipi o 
ncutt·o, com s~de nn f t·c-
S'Hozia ele C:tmpo U•:aadu. 

Dispõe soiH·c 
civil 

o caqamenlo 

Ean 2 1 cl P Solomh t•o l't' me' tido ús 
conun issi)os do C•>nstit ·tiçii'l ,. l' o-
dot·o• o el e , \. ss~ ntbl éas l ' I'Ovi H e i no~ . 

(.>o C"nclc de ()UI'CCCI'. 

llup•·csso scitncnte. 

Em 2:i üc M:Li o Lvc t• le itu t·a . en. 
27 2" c j ul:;ado ohjoc lo ele de i i bo-
rnriio c t•cmetLi •lo {t comm issiio de 
Co;1sl ilui çii" o T.egiqln.çii0. 

Pende de put•e cc•·· 

Do . ·1·. dep11l:1d •> .tng uaribe 
Fil1111 . 

Da~ cornmiss.; ,,, d ~ lns r1tcção 
Pttll l ica c de Fazenda. 

Do Sr. deputado !a lta ~!a 
chado. 

Vid. pt·oj c to C ele 18~0, apre-
se n~ado (' ffi 1 de Julho do 
mes mo a nn o no 'enado pelo 
. t' . Campo q Verguoiw . 

Pt·ojec to n. 2:2 de 18 17, ttpre-
sen tado pol rJ Sr. 'Vancle d ey 
(Bn-iio de Cole;; ipe) ~m 7 de 
Agosto do mesmo a nuo. 

Pt·oj ec to n. 65 de 1848. apt·e-
se n tado pe lo Sr . Cat·val h o 
llloroira (Bu<io de P~nodo) 
em 12 de AgosLo d o mesmo 
non o. 

Projec to n. 130 de 1839, a pt•c-
sentado c >m o parecer o 
voto em . epa t•aclo das com -
mis'lÕe'l de Justiça Civil e 
Neçroc ios Eccle. in.s ticos e m 
8 ne Ag sLo de 1859 á pt·o-
posta do Ministro d a Jus-
t iça Fra ncisco Dio"o Pe-
t·eir<t de VMcon ce lios, em 
L9 de J ui h o de 1858 . 

Discussão em 11, 13 e H de 
Agosto de 1860, em que foi 
appro1·ado ('m 2" d iscnssiio e 
tomo tt o n . 12G el e l~GO . 

3• d iscussão e m 21 c 24 ele 
Agos to do mesmo nu no; I 
sendo e nvi ado pa r:t o e-
nado, foi snnccionado em 
t.'ôt. 

Decreto n. 1.1-11 ele i l de , e-
L3mbt·o cb '1 86 L e regul a-
me u to n . :!OS9 d J 17 de 
Abril do 186:3. 

Pt·ojecto n. 112 de 1867, apre-
sen tado pelo 't• . 'l'a.va re~ 
Ba tos em l !J ele J ulho do 
mesmo anno. 

P1·oj•cto n. 63 de 1873, apt·,·- · 
sentado p lo S t· . Ale ncar I 
Arn. ri pe em l7 de Junho elo 
mesmo anno; d epois ele s 
pt·oced r nn. fórmn do art. 
175 da Const itui ção. f,J i re - I 
metlido í1s commissões de I 
Just iça Cil·il, :-.legocios gc-
clesias licos c onsti luição e 
P ocleres. 1 

Projeclo n . 8ô de 1870, apre-
~en t aclo pe lo t'. aldan ha 
i\Iat'inho em lO ele F e ve- I 
rei t·o elo mes mo anno. (!];' ú I 
projec•o organisado p lo 
In,Li tnto tl ,.s Advogado .) 1 
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Dispu ~obril :ts o l c i çüc.~ p·tra 
se nad or . divide o Impurio 
em ti-o~ g.·andes disll'i C' Io~ 
e leil'>1'nes. estnbelecll in-
compnt iui l idades para ., 
ca1·go de s ., ~ allu r e deter -
nlina qu o d eputado no-
meado m in i;;t1·o púcl<' ncctt-
mul nr o logar de drpuladu 
in !opc n1l e ntl' ll ll no ,•n ol •i-
<:,;io . 

Etn 31 do~l ,tio tem 1• Ieilum. 
1 ~111 1° do Junl111 2" o é l'l'lllO'ti d o Á 

comm issiio do (.;onstitui~iio e l.tJg is -
lação. 

Pende de pna•cce •·· 

Pt•ojrr l 1 n. 2:l tl~ l &l:í 1\ aR 
t'IJillJili <Ane ~ de Justiçrt. ('idl 
e , 1e:,rorios EccleRia. liros 
apr··~catntlo m :l d" Julho 
"'"" vol 1 <'111 ~·pat'tlllo do 
:-:>t·. ly u1pio ('ampoR :'1 Jll'l)· 
JWil;t do:-;, .. :\[:tcie l (.\ li11 i ·. 
L1'0 cl•, [IIIJJt' l' tO} . ;l jll'CS8 n· 
tau' o 11 7 úo :\bi •1 ~~ ~ 1 1. 

P rojrclo do . 1'. 'J' a unay, aprc•-
.ientado no :-;cnado em !J de 
Maio de 18 7. 

Do St·. d 'Jlll ' ar lo 
Vianna. 

13 .\ull)rizn. o gnvet·no para lntt>t•esso s6tnent.e, Da commi~siLo d e Ma rinha e 
Gncrra . 

l.J 

lt·ans fer ;r para a~ :\l'ma.• 
de i u fa n Laria c c:nalla1·ia 
o~ capi Liics o o fT'teiac~ sn-
ba i1 P1"n os el e lll'li l hnd:t r1nc 
n iio LiverPm o c ur o de~ ta 
3. l' ll'l3.; O viCC·Vf l~ 5:t, panL 
esta nltim.t a rma o~ u fll-
<: i;~. cs daqn <•llati ''ult·as que 
tive r e m o c• u· ~·' !lo arli-
lha l'ia nu 1le es ta lo maio1· 
de 1• c l a~R" . 

GL····a un1 bi patlt• na p l'ndn-
ei:t (\, .\ma7.onas. tenrlo 
pn1· ~ <lc a c· idad<' de ~Ia 
n ü.o:; e (J fll' Li 111 i L'"':; os <1:1 
IIICSill a i) l'UVi II Cia. 

Etn 10 ,[,• Junh'l tou t 1" l1·i tura. ctn D.t 'l " '"lllllÍR'IOl'S 1 'Pl uiÍda~ d~ 
11 2• . c j< tl ~j.td• • ol1j e lo d o t.lc li bc•- Fa'l.••nd:•, l '.·n~o~; o 01·1\e-
rn.f·:i.o o l'Oille~tidu ú-:; C•IIUIIliRRÔ .. s nado · f ' flo l a:"t r llf~~· ;in J'n-
<l <' i"azonrl;t, P<~ns"e' c Ot·tlonado;, 1,1 i c:•, :'\ r;.:ncio ' J•: rcl •siao;Li-
clc l ns tr ucçao l'nltlica r Neg-nc io; cos, <!L" ., '"' p1·oj .•t: l cl11~ 
i!: r cl e;;ias li •·os, ' JIIC ""' 2-l cle A!;ros l•> :-:> t·;,. Pa~so1 .\lirn nd a. o ou-
>'CIJitCI 'em in(iJ•·ota~·õ~' a<> !Joa•·uo. t1·o~. ap rc>cn ta lo e m l!l tlc 
a~ q uacs siio r e nwl Li •las em 31 do J nnho. 
me~mo tncz J.IOI' o :licio li do na Vid. ne~la Syuop e ancla -
s s1:'io clostn clatn. m e nto "ob;;ervaçües ao pr -

l!:m ;31,1 de, 'etom ln·o V•ve pa1·eco t· COllt jecl<J n . li' i P par~c~ 1· n. G 
JW<•jrelo que se intJH'itni t1 sul> n. <lest" anno. 
1>1 A . .J il ntauwn te com os ~cp- ui1lliS .)oi, re rli <)I'C<e~ vi c!. p1·ojec lo 13 
nrld i t i vo~ oll~ 1· ccitlos :'ts commiS'!<j~s de 11!33 (l1i spa<lo de Dinman-
ro:tn idas, :tos qua<'R se r nfc•1'1' opa- t ina.) l ' 1 ' <~jnc t<l n. I!'! de l:li5'1 
,. ·or: (Cerll'<'~). 

~ A a s3em l.l én IP1':11 leg-iqJ:\Jiva d e- San •cionnflo. 
cretu : I' 1·ojrctu n. XIJ cl t• I H3'l (Pia 11 h~-\ , 

A1·1. 1. 11 g• o g.l\e;·no auloriz u lo a c·m 27 <I~ Maio cln 11!3 I flll.-
iu1]J . Il'U1' cla San ta .\i as hulln.~ ne- J'ec•r JW•Iiudu inf.,rm . ~<;ci ·~ 
cess ~\l'ias .. ~ cro:t ii•> d<' 11111 IJi~pnclo ao gov<' r n ... 
n a provi neia d;ll'ar.t h yba do ~01'l<• . J>r..jPctu 11. 82 tl tl 18:)'3 (Para-
composto do LN'1'itm·iu dos ta Jl>'O- hy lt:l e I', in r1t·.tnr!P dn ~nt· Lc ). 
vincia e 1la do !tio (;1'a ndc dn ca1 17 11<' :\hlin de L :;1 re-
Norle. t~ndo por sédc :1. capital metLidu á cnlllll1i'!::in ti<•. <' · 
daquc lln provin~ia. gocio, l'~ccle:'Ltc;ticn~ . 

. \.1·t. 2 .0 Este bisparl11 lcr <t cun cahitl•>. Pr11jr.c tn 11. t:H d 1, :;1 (.\la-
como tem o de Di aman t_ina. gíms <' Sn,1~~ip·). em :l i 1l<! 

.\. rt. 3. 0 A congrun do IJ 1spo r espe- i\Ia to de 18.,,, •1pprn\:tdiJ 1.'111 
ctivn sm·<'• igual á dus outros bispos 1~ c! i;cus>ii >. 
rio Impcr io . 

. lt·L. tl.° Ficam r r. vogadas as Llispn-
s içoos em con Lr:t rio. - Ccwnci•·o du. 
f 1wha .. > 
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CR.B •t U~I BISPADO NA PR.OVINCIA 
DE :\1I N AS GER.AES 

« A assembéa ge ra l legis l:tt iva de-
cre ta: 

Art. L o E' o governo autor izado a 
impetrar da Santa Sé as bulias ne-
cessar iaij [~ creação de um bispado 
na província de Minas Geraes, 
composto dos ·territorios da mesma 
província ora pertencentes aos bis-
pados rle Goyaz, S. Paulo e da 
comarca de Paracatú, do bispado 
de Diam antina, tendo por sócle a 
cidade de Uberaba . 

Art. 2.0 Esse bispado terá um cabido, 
como tem o da Diamantina . 

. \.rt. 3.0 A congrua do bispo respe-
ctivo será igual á elos outros b1spos 
do Imperio . 

Art. 4 .o Fic:lm revogadas as dispo-
s ições em co ntrario. 

Sala elas sessões, 25 ele Agosto de 
1887.- S . R.- João Caetano .» 

SUBSTITUTI VO AO PRO JECTO N . 18 
I DE 1887 

«A asscmbléa ger~l legisla tiva de-
creta : 

Art. 1.0 E' o governo autorizado a 
entrar em accõrqo com a Santa Sé 
para proceder-se á revisiio geral ela 
constituição territorial das actuaes 
dioceses, podenqo ser areados, no 
ma:ximo. mais tres bispados. 

Art. 2.o Revog-am-se as dispos ições 
en1 contrario. 

Sala das commissões, ele Setembro 
de 18 7. - JV[ourão . » 

Impresso sõ•-qen'te. 

OBSERVAÇÕES 

1887 i4 de J1Inho.. 19 Dispõe que não ser ão pagas I 1npresso só mente. 
congruas aos vigario · es- ' 

Emendas do Senado ao addi-
li vo do projec Lo n. 143 de 
1879 (Receita G<lral) elo Sr. 
Fredet·ico Rego, apresen·tado 
em 14 ele Maio do mesmo 
anno, approvaclo em 15 e 
des tacado para formar pro-
jec to separado em 20, a r e-
r{uerimento do Sr . Morei ra 

, 1G do .Ju nho .. 22 

trangeiros senão depois de 
provada a f<d La absoluta ele 
clerig-os ntwionaes e impos-
sibili rlacle le collal- os por 
l'alLa de co ncurso . 

Rovoga os §§ 85 e 86 da lei E rn 16 de .Junho lem -ta leitura, 
n. 2560 rle 20 de Setembro em 17 2" e é julgndo objeclo de de-
de 1886. ela província da liberação . 
Bahia. (Imposto sobre o as- Remetlido a commissão de Const itni-
sucar .) ção c Legislação . 

P e nde d e parecer. 

do Banos . · ' 

Do Sr . deputado Coelho e I\ 
Campos . 

1 

\ 

» 22 de .Junho. . 27 Appl"OYa com nlleraçõ~s o r e- Ern 22 de ,Junho tem a 1" le itura . Do . ,. tleputa do Coelho de 
gt~ lamen lo n. 8213 de 13 de em 23 2", ó remeLtido á commissão Rezende. 
Agosto de 1881 ( creação de Constituição e Legislnção. 
ele um laboratorio chi- Pencle de parecer. 
mico.) 
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A.NDAllE~TO ODSEitYAÇÕJlS 

18 7 lo de Julho... 29 Dispõe qttc em todos os mu- Em 1o de Julho tem f a leitura. em Do t'. deputado Coelho R.o -
nicipios ond houver terras 4 2a, julgado obJCClo d• delibera- drigue~ . 
devol u tas pertencentes ao çào e reme ~ I ido ás com missões ele 

)) 5 de Julho . .• . 31 

» 7 de Julho ... . 35 

8 ele Ju1Uo .... 38 

12 de Julho .. • 42 

l ~stado, sejfl. t'PRervacla uma AelminisLracão Provincial e ~!uni-
área de G.G66 metros em cipal e de Ft~zencla . 
quadro em Jogar escolh ido P ende (l e parece•·· 
pela respeeti\'a camara mu 
nicipal para seu patrimo- 1, 

nio . 

Crêa u ma Rel::\ção na pr ovin- Em 5 de Julho tem 1n leit1tra, em 
cia do l~ iauhy, tendo por G 2a e é julgado objecto ele cle li be-
séde a cidade ele Th ere- ração e remett ido a commisqão ele 
s ina . Constituição e Legiq!ação . 

P ende de parece•·· 

Di~põe CJUO as companhias de Em 7 ele Jt1lho tem ia lei tura, em 
b~n1ds ou de q·taesquet· ve- 8 23 , j ulgado objecto de deliberaç:lo 
luculos d" Lracção an imada e remeLLiclo ~i commissão de Con-
aojam r esponsave is civil - stituição o Legislação. 
me n te e como a utoras pe los Pende <l e parecer. 
damnosquP pot· estes !orem 
causados c dá outt·as pro -
videncias. I 

Decla ra exten sivo aos crimes Em 8 de Julho tem ta le i tura, em 
de ú trto de qualquer espe- 12 2" e rcmettido á commissão ele 
cie ele gado o art . 1° elo de- Constitu i iio e Legislação. qne em 
ereto n. 3'1G3 de 7 ele Julho 20 de Agosto deu parecer em pro-
ele 1883 . jecto que se imprimiu sob u . 38 A . 

Em 21 de Maio de 1 9 approvado 
em !a d iscussão . 

Do Sr. dep u tado Coelh o de 
R<,~zende. 

Do t·. deputado Barão de Ca-
nindé. 

Da com missão ele Constituição 
e Le"' islação ao projecto do 
Sr . deputado Ra tis bona, e 
outros, apresentado n;~. ses-
são de 8 de J ul ho . 

D ispõ que os delictos pre- EH112 de Julho tem ] fi leitura, em. Do 
vistos nos n.rts. 219, 221 e 13 2"; julgado objecto elo clclibe- de 
224 do Codigo Criminal (cri- t•ação, é rcmettido á commis ão de 
me de estupro) serão puni - Constitui ão o Leg islação . 

t·. deputado Fernandes 
Oilveira. 

dos com as penas de pt·isão P ende d e par ecer. 
com trabalho em so bsti ttti-
ção ás penas estabelecidas 
nos releddos artigos . i 

I 

>> 25 de J ulho .. · 52 Declara que o julgamento dos I mpr esso s ó n:1ente. 
m•imes ele que tratam as leis 

Emendas do enaçlo ao pro-
jacto n. 148 A do 1880, apre-
se utado pelo Sr . deputado 
Diana em 27 de Outubro do 
mesmo anno . 

2G ele Julho .. . 

n. 1099 de 18 de Setembro 
de 1860, e n. 3140 do 30 de 
Outubro de '1882, a r t. 13, c 
n . 3229 de 3 de Setembro 
de 18 ~. art. 14 (loterias e 
rifas), esta comprehend ido 
na disposição da 2" parte 
do art. 4° ela lei n . 2033 de 
.20 de Setembr de 1. 71 . 

Dispõe sobr e o ensino pri-
rnal'i e secundaria. 

Vid. nesta Synops2 nos pro-
jecLos de difTcran Les annos 
andamento e observações ao 
(H'ojecto n . i48 A de 1880. 

E m 25 ele Ag-osto de 188G rcmott ido Das com missões ele Inst rucção 
ú.s commissões ele lns tl'llcçiio Pu- Pul.>ltca e de Fazenda ao 
blica e ele Fazenda. qtte em 2G de pro,1ecto do Sr. Cunha Leitão, 
Julho de 1 7 aprescn lott pwccer apresonLaclo em .25 de .'l.gosw 
com projecto que se imprimitt sob de 1886 . _ 
n . 5! de 1 7. (Vttl . nbset·vaçoes ao projecto 

Impresso s c)IDe ntc. n . 53 da i886. 

>> 28 de Julho. •· 58 Dispõe sobre reforma do corpo En:1 28 do J tt lho tem i fi leitura , em Do St·. de puLado Fernandes de 
da arnutcla e clú. olltt·as pro- 1o ele Agosto 2n, julgado objocto elo Olive tra . 
videncias . doliberru;.ão e t·emeLLido ú.s com-

missões de l~azenda o do Marinha 
e Guerr a. 

P e nde de parecer. 
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1887 2 de Ago~ lo . . (j:) Anloriz:t o governo ll isentar lhnpresso són1ente. 
de rlit·ei Los ele impnrL:11;fin. 

Das contm issiJe:; ele Fazenda. e 
Olm l s P1tblicas. 

2 de AgosLo .. . Gl 

durante 11J :1nnos, os ma-
teriac'l empl'egaelos p:wa ;1 
con'l trnl'"<l<J c fabri co de 
navio; e ~a por es destinados 
~~ o comercio ela navega ·ão; 
cleveneln a consLt'llC .;ln se t· 
feita nos estale iros rio Bra-
zil. 

Dispõe r1ue n> nssembleas 
[H' O v i IH> i a es poclem i lll}J'Jt' 
sobre materi a j <i. tl'ibutada 
por leis g t·ne'l ; dú rtLtl'i-
bni Õe'! :IM presiclen tes para 
con 1·oca ·f(p elas assem bléa• 
provinciae> e vota iio de 
Ol'çamenL•J e clà oal.ras pro-
v idenc ias. 

E 1n 2 de Agosto tem 1" lei tnra. em 
:1 2a; jnlgado nbjecln t!e d elibe-
r ação , é t•emetL ido ti comm issiio de 
Const i tui 1:iio e Legi s ln.çfio. 

Pende de pa1•ecer. 

Do t'. depnlaclo Pedro Lu iz. 

" li do Agosto ... G-1 A11Lorizn. o govel'nn pn.r.t r e- ltnpres .. o s útnento. Da com missfio ele Fnzcnda, 
P e nsões e Ordon ndos. 

10 de AgosLo.. G7 

l2 de Ag o.> lo.. Gtl 

7U 

» lll 1lo Agus lo .. 71 

levat· a compan b i:1 cl:t e;-
trada de ferro Ramal Ba- I 
nanalense dn pagam entn da I 
rptanti:l do 1-!:IJOO·; 011 dn 
'file ful' devida ú lo'aze ndn 
:'\aciomtl, c bem assim elos 
onns J'elati ,·os apagamen to 
de ordenados :\ e mpregn-
dos da Estl'acla d e Fen·n 
JJ. Pedro ![. 

l•~lcva a 31 nnnos o prazo do5 1~111. 10 de Ago&Lo teve l a loiLnt·a. , Dos S rs . llep·tL<t tlos Gem ido 
pl'i vil eg ins cnnccrlirlos á~ en1 11 2•; jrtlg arliJ objecto de deli- _ H.ezende, e OI! Lt'O> . 
companh ias 1\log,rana c bet·ru:clo, é r cmeLtido ás com m issõc.:; 
l':P llisla, de via.5-i'el'l'eas c de F :rzencl;t c de OIJt'iiS PltiJiir · ;~~ . 
fl1tviaes. Pende de p.,t·ccer· • 

. \I Ler a a o ~·;;aniz:t ·;:"Lo doPo- Etn 12 rl e ,\ gn1Lo teve 1• lc iL1u·a . Do :::ir . clnputado U•)st:L ,\ g 11i a r 
del' Legis la Livo, marcando em 1:3 2•; .inlgado ob jcctu rle rloli~ (Vid , t•rPjecl s ::itl e S I de 1Sô8) 
nnJnc l.~ o ig nal de repro- heL·a.ção, e rcmctLi do ti. coJni Jd ss;l.n 
senLanles pam cacla p;·n· deGonsLiLui<: iioeLegis luçfio . 
v inc ia c dá rJilLras Jll'Ov i- i .. ende de purece1·. 
de nc i:n . 

.\ ntori za o go verno pat·n. fa-
zer r em iFs :1o do debito de 
c1ue é l'esponsavel o casal 
dn f'allcciclo E ltmnlo A . de 
,\[orao;; Rego, do l\Iara-
nhiio. 

En1. 3 de Otttabt·o encer rada a 1• dis- Da comm issfio de Fazenda. 
c1tssiio . Pensõee, e Ord enados . · 

:\ppl' nvada em G. " 
Pende tle tlecisão. \ 

Approva a pos Lura ele 24. de Etn 1li de .\ gnslo a imprim it• ~com 
i\Iat"IJ elo l S 7, approvada voLo em separado. 
JH'OvisoriamcnLo por aviso l naprf'I!ISO sc>n'le nt(". 
dn lllÍIIiSLOI'io cl() imperio 
de 2 d o iiiai o dn uJ e:;m o 
annn . 

Da comnl'issfio de Const; i Lniç;i:o 
e Len- i :; lação . 
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ASS U.\!PTO 

8-! Diopensa de novo co ncm·so 
os emprega dos de 2u en-
tmncia r1uejá o tem de 1• 
e opte conLa vum ma i ~ de 10 
:tn nos de se r v iço por occa-
si iio d :t r efol t'IIUt de 187ü . 

SG Crea um hi , pado na prov ín-
cia de i\Iiu a> Geraes. Lendo 
por séde a cidade de Ube -
t•aba . 

AND.Ul B:-1'1'0 

R~n'l 24 de Agos to de 1 '87 rem eLlido 
á comm i ~:s;i.o de Fazen b P ensões 
e Ot·denados, que em 23 de U a io de 
18:;' pediu inl'u o·mações ao n-ovet·no 
( JHU'Ccet· n. 13 de i ' 8 ), qnc foram 
pres tadas em 2.3 do Jullltl. 

l~ m i4 el e Junh o a conl Hli s>ii.o apt·c-
senLa como pnrecot· '' pl'Ojecto n. 3'l 
A de 11l88 opinando <Jlle n iio sAja 
adop Lado o projecto n. 8-l de 18 '7. 

ln'lprcsso sóJnente . 

En-. 2:1 de Agosto ·teve 1" le itut·a: 
em 2ü. 2". julgado objccto de deli-
beração e rcmcLido ás eomm issões 
ele 1•'aze ncla e de insLl'llcçãu Pnbli ca 
e Negocios J•~cc les i ast i cos . qne em 
30 de Setembro ap resenta pat·ecer, 
tendo s ido ofl'ereciclo comu e menda 
ao projec to n. 18 deste anno . 

llnpress o són'lente. 

SJ Dispõe sobre vacc inaçiio e Em 5 de Out llb1·o ele 18 7 entra em 
revacc in açiio obri gaLurüt. i a cliscnssão ; ot·am os ' t·s . i\la ncio 

Ribe iro, Ft·eu·a ele Cm·v;t lh o e An-
drade Figucirn . A eliscnRsão é en-
cel'l'ada. 

J•:m 7 app1·ovaclu. 
l~n t 2l ele ,\fa io el e JSS:l en tt•a em 2a 

cliscass;iol. 
O t' . J. P enid tl r e<tuer para qno 

volte de novo á coutnl iSSiLO, pat·a. 
intm·por pa rec t' . 

Oram os Sr. Cankio. Freire de Car-
va lh o, Cnstodio iUa t·tins, Cos ta P c-
J•e it·a (mi uistl'O elo Imp~l·io) e é a p-
provaclo o reoptorimento . 

9 -1 A1rtot• iza o govel' no para co n- lntpresso sómente. 
ceder a J•:dnardo José de 
Moraes on á empreza que 
or g<tn izar pa r a uso e gozo 
de um catHtl enLt·e as pro-
ví nc ias de Santa Cathal'ina 
e Rio Gt·ande do Sul. tert·as 
devol1ttas á marge1ri elo e<L-
nal, sob condição de ve n-
d ei-as a immigrantes. 

OG A.HLor it.a o governo a r osLi- llnpresso sÕJnente . 
tuir á ca.nHtl':t lll ll ll cip<J l 
de i\Iar rle Hespan h a a 
quanLi<t do 4:78G'200, <Jll e 
pngo u de cl ire i Los e f re les 
pelo mater ia l impot·tado 
pal'a cana. li sn.{'Ü.O c.le agnt1 
á mesma c idade. 

12 de Setembro 100 Opin a no sen t ido do tn·qjee Ln l1nprcsso s;õn-.entc. 
n . 3G ele 1s.;:; sobt·e a f'un-
dação de e~tabelecim nLo~ 
b~.lnearios . 

ODSER V AÇÕES 

Do Sr . deputado l~ nfr·asio or-
reia. . 

( \'id . Par ce r 102 de 1 '87, 13 
de l tlil' c pt·oj c to n. 30 de 
1~8 ' .) 

Do St·. depntado J oii.o Cae-
ta no . 

( \ ' icl - ne'i La Synopsc anda-
mento ok1er vaçõcs :to pro-
jec Lo n. i S des L anno . ) 

Da comm i'i'ião el e . anel 
IJlica . 

Pu-

D;ts comm issões de Oht·as Ptt-
b li ca~ e el o 1•'at.encla . 

Da commiss:i.o el e l<'nzenda. 
P cn;;ões e Ol'l!Jnaclos. 

Da commiRsill ri o Sn udo Pu-
uli ca. 

(V icl. pt·ojeu Lo n. 31i elo '1 88::í 
na 8ynopsc daq ltoll e a nno . ) 

)) 21 de . 'eLcmln·o l ·103 !!: leva diversas comarcas ont Etn 2-1 de ~eLe mbro l'emo LLLi o ú com- Pt·ojocLo i u i ·indo no . nado. 
dill'er entes pt·ol'inc ias n mi~stio UH Co ns LiL uiç;i.oo Log i s l .;~:io . 

I instanc ias sup l'iot·es c re- Pencle d e parece•·· 
haixaoutl'as . 1 
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f 888 24 de i\! aio •. . Estabelece providencias com- Em .2-± de Maio tem 1" leitura, 
plementares á lei n. 33-3 25 2a e não é julgado objecto 
ele 13 de Maio de 1 88 sobre deliberação. 
a extincção ela escravidão 
(indemnização aos ex- se-
nhores, ele . ) 

em Do Sr. deputado Coelho Ro -
de clrlgt!eS . 

(Vid . projecGo do Sr. Barão de 
Cotegipe .>obre incl emuiza-
ção, apresentado no Senado 
em sessão ele i9 de Junbo 
deste anuo . ) 

" 28 de ~ I aio. .. 11 Reforma diversos ar~igos da Em. 2-1 de Maio tem P leüul'a, em 30 Do Sr. deputado Coelho R'J -
ConstiLuição do Imperio. de Maio 2•, na fórma do a l' t.175 da drigues . 

Constituição e no dJa 5 de Junho 3.• 
Não é julgado objectode deliberação. 

,. 4 de Junho . .. 13 Dispõe sobt·e vadios e ociosos. E m. -! de Junho temi" leitura, em 5. Do Sr . deputado Rod rigue~ 
2• · é julgado objecto de deliberaçãÓ Peixoto. 
e remettido á commissão de Con li- (Vid . em outrv lagar dest.a 
tuição e Legislação. Synopsc andamento e ousar-

Pende d e par·eeei·· v ações ao projecto n. 33 A 
deste ann o.) 

" 7 de Junho... 2J Dispõe sobre o direito de E m 7 de Julho tem P leiLura, em 8 Do r . depu·tado Pedro Luiz . 
lavrar minas em terrenos 2a; é julgado objecto de deliberação 
par ticulares. e rem ettido á. commissão de Agri-

cultura. Commercio e Obras Pu-
blicas, etc . 

Pende de parecer. 
I 

" '14 ele Junho .. 21 D Autoriza. o governo a subsi- !Em. U de J unho apresentado como Do Sr. deputado Affonso Celso. 
diar mensalmente com a additivo ao orçamento elo imp rio Sobre. theatl'O nacional , vid. 
qttantia cl n 3:000$ a em - e remettido á. commissão ele Orça- pr oJecto n. 43- ele 1873, apre-
prezas de ·theatr os na Córle mento, que a '18 de Junho deu pa- senta.do p las commissões re-
qullrepresenta rem pelo me- recer, 'l'e se imprimiu sob n. 21 A. unidas ele Instrucção PLL-
nos Ltma composição bra- e que fui appt·ovaclo, opinando para blica e Fazenda, adaptando 
zileira cada mez; e a cou- que fosse destacado para l'ormar o pt•ojecLo apresentHclo em H 
ceder um premio annual proje lo sepa.raclo. 1 ele :llaio pelos Srs. deputados 
de 3:000.) a<J autor de peça Em 20 de J unho 6 o mesmo adcli til•o Cardoso de Menezes e E era-
nacional, a juizo de uma offerecido como emenda ao § 32 gnolle 'raunay, r el ativo ao 
com missão composta de ( Acarlcmia e/a,:; Bellc~s .:h·tes) e em ~!teatro nacional. 
membros do Conset·vatorio 21 rejeitado como additivo . Em IJ de Setembro entroLL 
Dt·a matico e de um repre- em ta discussão. Oraram 
~entante de cada um dos os t·s. deptttadoo Martinho 
Jamaes de maior circula ão Campos c Cardoso de Menezes 
da capital. pt·esidida pelo e fi cov ;•cliada a di cm;sã.o. 
i\linistro do Imperio. Em 7 de Fevereiro ele '1877 con-

tinuou em ia discussão. Ora-
l'alll os Srs. ::uartim Fran-
ciscJ e J osé .\.ngelo, rtue 
requereu informações ao Mi-
nistro do Imp rio sobt·e as 
con ven iencias do projecto. 

Ora ram os rs. Cesario Alvim, 
Cardoso de i\lenezes e 'i\Iar-
Lim Francisco . 

Em 8 foi ar provado o requeri-
mento. 

P r ojecto n . 282 de 1879, apre-
sentado em 21 de Agos &o pe-
las com missões de Instruc-
ção Publica e de Fazenda,, 
autor izando· o go verno parfl 
contractar com o bacharel 
Sizenanclo Barreto Nabuco ele 
Araujo a fhnclaçào e custeio 
de um Lheatro Normal. 

Discussão em 28 de .\.gosto 4 
e 5 ele Setembro, em que fci 
approvado . 

RemeLticlo para o enado, foi 
rejeitado em 1 6. 

(Veja-se sobre theatro Normal 
relatorio do Sr . conselheh·o-
Souza. Ramos em 1862.) 
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Decla ra abol ida a pena de Eu-. , d~ Junho tem i • leitura. Do r . deputado Allonso Celso 
morte e substiluida pela Em 12 2": é julgado objecto de ele- Junior. 
dA \) t• isiio pcrpc ltn com tra- liberação e ~·e!.lle tLido ~i. co::mlissão lsoure 1 ena ele morte, vid. pro-
un i lO. do ConSI I tt u ~a o e LegtslrLÇ:lO . ,ie.,lo üo l:ienaclo 1' •met ticlo á 

Concedo la v ores aos bancos 
ele crcdi to real c agt·icola. 

Camar tt em 22 do Julho de 
1::>2G, sobre o qua l as com-
m issão. ei s Logislaçiioe Jus-
tiça Civi l o Cr iminal deram 
parecer em 'lO do .\ gosto do 
1 2ü : le\'e discus'lão em 29 
e 30 do mo~mo mez e foi 
ndoptaclo e sanccionaclo. L ei 
ele 11 de Sctcmb•·o de 1 2 a. 
(Dispõe q ne fLs s nlonças Llo 
pena de mor le não se exe-
cutem sem que prim eira -
mente sejam presentes ao 
Pode r 1\Ioderador. 

Na sessiio de G do Maio de 
1830 foi ap r sentado pelo r. 
Liopat>tclo .\.n to n io F el'l'cit·a 
Franca um projoc t dispondo 
que a peu n ele morto e&tá 
auo lida pela Consti lui ç:1o . 

l~sLauel cc u-se cleiJatc sobre o 
asstunpto e !'oram apt·e-
sentadas emendas pelo Sr. 
deputado l!; rnesto l~et•t·eira 
F t•nnça ao projectu do co-
digo criminal , dispondo que 
desde já ficava supprim ida 
no mesmo projeclo a pena 
de mor td natural. 

Em 11 ele Setembro continuou 
a cliscttssiio, estabelecendo-se 
la rgo deba Le s.:> IJL·o n p ena de 
mor te. 

Nos d ias 13. H e Hí ccnt innou 
a discus . iio, sendo approva-
das v a r ias emendas, quo fo-
mm remettidasácommi ssão 
i\fi xta elo coei igo . 

Em 9 de J a neiro do 1 ü1 f'oi 
apresentado um projecto pe lo 
S t·. depttlado Bandeira Du-
a rte, abolindo a pena do 
morte o substi tuindo- a p la 
ele ga léti perpetuas. 

l~nl ra m ia discussão a 3 ele 
Fevereiro. Foi apresentado 
um req ucrimento pelo 'r. de-
putado Dantns para que tosse 
remottielo á commissiio de 
Justi çn Cri mina l. 

Em 1. 0 de Feve t·e iro ele 1873 o 
L' , deputado At·a ripe apre-

sen ta tun projccto, que se im-
primiu sob n . 2ü7 do mesmo 
nnno, o qua l ~ ntt·e vari as 
d i. posições e~ lab~ lcce lam -
bem a r avogação dtt pena de 
mort•. 

Em 21 !l·l Dezembro de 1878 o 
' r . d putado Znma c outros 

apresentam um pt·o jecto 
abolindo tambem n pmia ele 
morte. 

Em 8 üe Jtmho tem 1• leitura: em Do l:it·. deputado José Mtwcol-
1. 22• : é julgado ohjecto do delibe- li no . 
r ação o rometticlo {~ cotnmissã ele (Viü. em ouLro log:l.l' de~ la Sy-
F azenda. nop.•c anüamenlo o observa-

Pende de pnt•ecer. ,.:ões ao projecto n. ·12 desle 
a nno.) 
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1888 13 de J 1tnho . . 27 Autori1.a o governo para no- lmprel8&o aõmente. 
mear lentes cathedraticos 

Da comm tssão de Marinl1 a e 
Guerra . 

,. i 3 de .Junho. 

" 13 de Junho •. 

" i4 de Junho . . 

" 20 de Junho .• 

da escola militar da corte 
o~ n,ctuaes oppositore~, in -
dependeo te de novo co n-
curso . 

Vid. projecto n. 112 de 1879 
e pa re ·eres n,presentados no· 
Senado em 4 de Junho de 
1880e 4de Setembro de 1885 . 

28 Dispõe sobre pr omoções a ca- Impresso sómente-. Da comm issão de Marinha e 
Guerra. 

29 

30 

33 

pi tão do cor po de estado-
maior de ta classe . 

Dispõe sobre 
cultos. 

liberdade de Em i3 'de Junh o rem~tt i do ;, com- Pt•ojecto inici ado no Senado . 
missão de Constituição e Legi~-
lação . 

Em 17 de Julho o Sr. P edro Luiz 
rerJUet· ul'gencia para entl'n,r na 
ordem do dia e o r eq uerimento é 
r ejeitado. 

Pende de parecer. 

Opina que não S3ja adoptado Impresso 
o projecto n. 8-l de 1887 dis 
pensando de novo concu •·so 

só mente. Da commissão tle Fazenda, 
P ensões e Ordenados. 

Vid. em outt·o lagar des ta Sy-
nopse andamen to e observa-
ções ao projecto n. 84 de 1887 
e pareceres ns. 102 de 1887 
e 13 de 1888. 

os empregados das a lf::tnde-
gas que já o tiverem antes 
da refot·nut de 1876 . 

Dispõe sobre repressão 
OIJ iOSidade. 

da Em 20 de Junho tem f a leituPa, em Da commissão de Con~tituição 
21 2" ; é .Julgado objec to de deli- e Le~islação ao projecto do 
bemção e remett ir!o á com missão de Sr . dep11tado Ferreira Via n-
Const iLui ção e Legi ~ lação. que em na (Ministro da htstiça) 
10 de Julho apr e'>entolu parecer con'l apresentado em 20 ele Junho. 
projecto e se impt·jmiu sob n. 33 A.. Vid. projecto n . 13 de 1.8<!8 

l~m 14 de Agosto ent rn. em 1• dis- ap resentado pelo Sr . depu-
cu~são , ~endo reti rado ela ordem tado R odri gues Peixoto em 
do dia, depois cl c,bservaçõe' do 4 de J1mho do mesmo anno. 
Sr. Maciel e r eme f t ido á comminsão 
ele Fazenda. 

l~m 8 de Outubro entra de novo em 
1" discussão. Oram os Sre. Rodri-
gues Pei:íoto e Ratisbona. O pro- ,.. 
.1ecto é approvado pn.ra passar á 
2a rli~cussão . A requerimento do 
S.·. Carlos Peixo·to é dispensado o 
interqtic io para. entrar em 2a na 
se~ são seguinte. 

En1 11 de Otltubro en tra em 2a dis-
cussão o art. i o Oram os S rs. 
Zama. Paes Leme l'l Pedro L uiz. 

Em 12 de Outubro oram os Srs. Al-
meida Nogueit·a, Pedro Lui z e 
Mac-Dowell. 

l~m 15 o Sr. Ratisbqna. E' encerrada 
a rli scussão do ar t . L o Entrn. em 
discussão o a rt. 2. 0 Oram os Srs. 
Mac-Dowell e Ra~isb na . E' apre-
se ntada a segu inte emenrla : 

• Ao n. V rlo a r t. 2o, em vez de-
ma i ore~ de 60 fL[\noq -diga -se -
maiores ele 65 a nnos. - D1•arte de 
Azevedo . " 

I•:m 17 de Ou tubro são a pprovados oq 
arts. t o e :,>o co'll as emendas ela 
comm iqs1Io e :t elo Sr . Dttarte de 
.\ zevedo . Entra \3lll discussão o 
'l.rt . 3.o Ora o Sr. Ratisbona. 

Em 19 os Srs . Mac-Oowell e Ratis-
bona . 
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l~m 22 o r. Almeida Nogtteit·a; e 
encerrada <t discttssão rio at·t. 3 . o 

Rntr;t em discussão o ;wt. 4. • Oram 
os Srs. Mac-OoweU e R:~tisbona: 
a cliscu~siio é encerrada . gntra em 
discussão o art. 5°, que e sem de-
bate encet•t·acla. l!:ntra em dis-
cussão o ;~rt. 6. 0 Ora o 'r. l\Iac-
Dowell. E' apresentada a seguinte 
emenda : 

« O urt. 6• seja t·edigido do seguinte 
modo: 

" Contra os incursos nos arts . 295 e 
296 do codigo criminal proceder-
se-ha por meio dos termos de I em-
vi ver . CoMi deram-se neste caso 
circun1stancias aggt·ava.nte, : ( o 
mais como no artigo).- Dua1·te de 
A ze,;edo . ., 

..\. discussão é encerrada . 
Em 23 de Outubro são approvados os 

arL. 3°, 4°, 5o e 6° co m as emendas 
da aommlssão e :t do Sr. Duarte de 
Azel'edo. 

São successi\'arnente encerrarlos sem 
debate os arts . 8°, 9•, 10, H e 12. 

Em 24 approvados os artigos ; o pro-
jacto com as emendll.R e remettido 
;i. commissão de Constituição po.rn 
r edigir para'~ 3• cliscnssão. 

A impdmir a redacção sob n. 3:3 D. 
A requerimento do 'r . D tmrte ele 

Azevedo e dispensado o interstício 
par:t entrar na ordem do di a se -
guinte . 

Em 30 de Outubro entra em 3• dis-
cussão. Ora o Sr. Spinola. 

Em 9 de Novembt·o ora. o St•. RaLis-
bon:t. 

J~m 14 o Sr. Dua rte de Azevedo, que 
apresenta aR segnín tes emendas: 

« At·t. 1." Substitua-. e pelo seguinte: 
~ O governo creat·á no logm· em qtte 

jul!íar ma is conveni ente do muni-
cipto nett~ro um estabelec imento 
destinado á correc ão rios inft·acto-
t•es elo tet·mo de hem-v i ver. 

« Paragra.pho unico. Além dos refe-
ridos ar~s. i2 § 3° do codigo do 
1 rocesso ct·imina l, são suje i tos a 
a•sig nar termo ele bem-,·i vet· : (o 
mais como no a rti go.) 

« Art. 2. 0 Em ver. ele- nos est::LlJe-
lccimentos correccion1~es- di ga-se 
-no estabelecimento correccional. 

.. Paragrapho uni co - Substitua-se 
pelo segtti n te: 

«Será creado no município neutt-o 
um estabe lec i men Lo di sc i pli om· para 
os menot·es de 17 annos condem-
nados por infrac<;ilo do termo ele 
bem-vi ver , e os comprehendidos na 
dispos ição elo art. 13 do codigo 
critol i na!. 

« Art . 3.• Em ver. de- correccionaes 
ou disciplinares-di {:L-se correccio-
nal ou discipliuat· . 

« Accrescente-se o seg11int • art igo ; 
" As dispo ~ ições rlP. ta lei apJJlicnr-

se-hilo aos estabelecimenLos correc-
cionaes ou di sei plinares q 11e eom o 
mesmo destino foretll m·eados nas 
províncias, observando-se, em falta 
delles, as disposições anteriores, 
com as do art. i• paragrapho 11nico. 
arts. 4•, 5° e 6• da pt·esen~c lei. 

« Sala das sessões em '14 de Novembro 
de i888.- Du.arte de A:evedo. 

OU~ER VAÇÕES 
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ASSUM PTO A:-10.\M EXTO 

3 1 Reoqpni r.:t o qt tad t·o dos oll't- l mpreAI!IO sõm e n te . 
ciaeq da arJnad;t . 

ODS Eit Y .~ ÇÕES 

Da comm issão de Ma r inha e 
Guerra . 

(V id. projec to n. 58 de 1887.) 

35 Dis.>Õe sobre os li m i tes ent re Ent 21 üe J tmho tem 1• leitu m, em Do ' r . deputado Ben Lo Ramos. 
as provinc tas das .'dagôllS 2! 2a ; é j ulgado objecto de delilJe-

51 

7\J 

c de Pernambuco. racão c reme tti elo á com missiio ele 
Cons t i Lt ti ção e LegishtÇii:) . 

Pend e de par e c e r . 

Dispõe R~bre prolongame nto E nl 10 de Ju lh o leve 1~ lei tura , em 
d as vias fet•t•eas ex is tente,; H 2a; é jttlgaelo objec to de deli be-
e co nst r ucç:to de n ovas . r açiio e 1·emetiido ús comm issões 

(P lano ge ra l de l'i aç:to ferrea de Ag r icul tm a e de Orçame nto . 
liga tt clo entr e s i as pro- l~m 3 1 de Julh o ofl'e rec ido como a dd i-
Yincias e o li tto r n. l . ) Livo a o orçamento da Ag l'iculiu ra. 

Approvô\ o Decreto ele 23 de 
D.•ze mu t·o elo 188 7, que co n-
cede u ao pad re J oão Gon-
ça lves de ::io:t za , p arocho 
collado d a freg tt ,z ia do 
Se nhor do Bom fim ela. i\Iat~a 
de S . J oão, na provi nc ia ela 
B t h ia , a pensão ele 6003 
annnaes . 

(Projrcto n. 59 de 1888) e remet tielo á 
com missiio de Orçamento, que no 
seu p:tr ecet· n . 59 A co nclue pelo 
a di a mento. 

!mpr·esso !!!Õmc nte . 

Do S t·. depu tRdo 
outr os . 

Zama , e 

Da commi ssilo ele F a zenda , 
P ensões e Ot·elcnados . 

, 17 rle Setembro 80 Dispõe s:>IJre a upresentação En1 17 de Setembt'IJ teve t a leilura, Do St·. cleputado El ias Chaves, 
das pr ovinc ias n a propor - em·18 2a ; o julgô\do objecto de deli- e outros . 
ção de um deputado para ber ,u;ilo c remetLido .;. commissão V id . projccto n . 6 de 1882, 
1. 50:> e lei tores , ser vindo de de Co nst iiuiç.iio e Legis laç:"'Lo . :tpt·csen tado em j o de b'e -
base o a lis\a lllento de i SS7. E m 10 Üfl On tubt·p, a t•erpwri menlo verc iro pe lo Sr . de puta do 

do Sr . J. ll<>nr irjues, r ome LLido <i. Car valh o de R ezende, cli s-
commiss:To especja l n omeada em 12 p Jndo que no 2° esc t•tlti ni o, 
rl e Outubro par a d a r parecer so bl'e ele rpto ·tra ta a le i n. 3020 
o projec to tt , 8·1 a r espeito da re- de Q de Ja ne ir o de 1881 c seu 
form a elei tor a l po sentidl) de e lei- r egulame nto, só p ossam ser-
ções por pt·ov in cias . vi t· as m esas elei tora es qu <J_ 

.\. commis'liio espel!ial nomeada pa io ti ve rem sen ielo no 1. 0 
S t·. pres iden te em 12 ele Outubro Projecto n . 83 do mesmo a nno, 
fi cou comp:>sLa elos Srs . 'l' a rquinio, apresen tado pelo Sr. depu- I 
D ta r te de .\.zevcdo, R osa c S ilvô\ . Lado Ma r Lim F t·a ncisco (em 
P edro B~!Lriio , Affon so Ce lso , Mac- 25 ele A bril), dispondo qne 
Dowel e ~Iil t o n . os dep utados n omeados mi-

ll: m 3 de Outubr o a com m issão ?'cqucr nisl ros ele es ta do não sej a m 
i n{omwçõt s ao r;ove,·?w sob•·c o sujei Los {~ reele içiio . 
n ume1·o ele d eitares pela ?"evisi'io ele Projecio n . 31 de 1883, apt·e -
188 7 . se ntado em 13dc J ttnh o pelo 

Offic ion-s" em 4'[e o govern o r espon- Sr . deputado Mn.c- Dowell, 
dcuremettenrl o 'n,s seguintes in for- cl isponrl o sohre a li s tament o 
m nçõe> : - · ele itor al, inte rpre ta ndo o 

art. 6°, § 10 ela le i n. 3029 
« i • d irecto r ia .- i\Iinis ter io dos Ne- de Q de Ja ne ir o ele 1881. 

g-ocios elo l mpet• io .- N .- R io ele a r ts . 48 e 49 do r egula mento 
Jane iro, 1l ele Outubro de 1888 . n . 8213 de 13 ele Agosto do 

mesmo a nno . 
Iillll. e Exm . Sr.-- Sati sfa ze ndo em P rojectos n s . 53 e 60 el e 1883, 

p :trtc a requisição consta nte do apresen tados em 10 e 17 de 
officio n . 329 de 1 do corren te m ez, Jtllh o pe lo Sr . deputado Es-
lra nsm ilto a V . gx . , n as inclusas cragnolle T a un ay, con ce-
cúpias, os te legr a mmas qne até clendo: o 1°, direito ele 
ago r11 recebi ace rca elo nu mer o dos voto a toel0 o estr a nge ir o 
el ei tores ex istentes n as segnintes nas eleições m nnic ipaes e 
p r ov in cias : Para ná, Espit·i to San to . n os casos em qne pôde se r 
Pi nub y, 'anLa Catha rin <t , R io vo tô\elo; concedendo o 2° o 

1 
Grande el o No rLe, Alagoas, Mar:~- direito de voLo <~os eleitores 
nhão, Cear á, Par al.yba e Rio GrRn- t ransf,.ri clos da dircum. cl'i-
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ele do Sul. Oppot·tunamcnle en-
viarei cópias dos teh·gn.tmmtts que 
r eceber tias outt·as J•rov inc ias. Deu> 
gual'(]e a V . l~x . -Til ut. e lhm. 
Sr. 1o ~ecrcla ri o da Camara dos 
Srs . Dcjr;t:tclos .- Jose Fel'nandc.~ 
ela Costa Pereil'a Jm!io•· . " 

Coritibn. -O numero de e l ~Hores 
existentes ncsLn p t·ovincin até a 
revisão de 18'7, 2.~J87, sendo elo 1. 0 

tlist.ricto i. i\53 e do 2° 1. 43 1 -
Balbino ela Cunha . 

IJDSilRVAÇÕES 

pçiio ele i tOt'al pot· ot·clem do 
govet· no ou por necessidade 
do se rvito publico . 

Pt·ojeclo n. Gl ele 18 3. apre-
sentad o m 17 de Julho pelo 
. r. clcpltlado Antonio Pinto, 

outros, concedendo direito 
do voto nos caixei t·os de 
casas commerciacs que pro-
varem capacidade ele itora l. 

Projccto n . il'l do 1883, apre-
sentado em 28 ele Agosto pelo 
Sr . deputado Joaquim Ta-
vares, e outros, amplia ndo 
os d istr iclos ele iLoraes. 

Pt'OJeCI'> n. 20 de 1885, apre-
sentado em 23 de Julho pelo 
Sr. deputado Marlim Fran-
c isco . extinguindo o 2" es-
crutínio nas el eições de de-
pulados ge rae~, e projecto 
n . 84 de 18 8. ::. prese n-
tado em .25 de Setém ln·o pelo 
St·. Almeida Nonueirn. re-
formando a le i ele itora'[ no 
sentido da oleiçiio pot· pro-
vi ncias. 

Vid . nn, Synop;e dll 1884 pro-
.Jecto n. ·12 aprese ntado pelo 
:::> r. i\lart im l<'t·ancisco em 9 

'l'h erer. inn . - E' de 4.116 0 nu mero de Julho do mesmo anno(e le-
de eleitot'PR ex istenLes nesta pro- vando a 12 o numet·o do de-
vincitt até a t•cv isiio elo a listamento pnlacl os por S. Paulo) r e-

'3 metticln na mesma sessão it 

Victoria.- Segundo dados fol'l1ecidos 
pela secrelarin cln. pr~~icle n c i a, o 
numet·o ele eleitores aLe a r cvisiio 
de ·18n é ele 2 .230, sal vo cnga no. -
Che fe de poli cia interino, Getulio 
Ser1·a.no. 

de 18 • ~egunclo clarlos ex i~te ntes com mi ssito ele Estatística. 
na secretaria do goYcrno.- Ray-
mundo .Jo ,é Yieira da Silva, pre - Depo is das in lntcções ele 26 
siden te elo Pi anhy . de Mar ,,o de 1824 fo t·am n. u-

Dcst~L'l'O .- Eleitores exis tentes ale 
a revisii.o elo ali slame n lo de 1887. 
silo 3.61-1. sen do no 1° diRll'iclÓ 
2.1()~; no 2° 1.·115.- P•·esidcu tc . 

Nttl<tl. - f;iL•g nnclo tladns mais cxacLos, 
o nuiHCt',' de· ele i lo re~ existen Les 
nesta prov in ci<t a tê a rev isão el o 
::tli stamen to elo 1887 é 3 .!) li.-Vice• 
presidente, Amynthas . 

J\Iacei6 .- Das li stas existentes na se-
cretaria elo govern o cons ta ser ele 

. 4 .0H o numet·o cl~ eleit ores ela pro-
vincin a té a revi~;'io cliJ 1887; con-
vindo ob~et· ,·a r qne das pat·ochins 
de P ;"io de Assucar c Sant'Anna ele 
Ypanema só co ns ta o a lis\anw nlo 
até i88.J. e elo Porto Cal v o, 1\Iara· 
gogy, Anaclia e Li111ociro até ~ 8G. 
- O pres idente , Jllontei•·o ele ./Jai'-
•·os . 

S. L niz do J\lat·an h iio. - O nnmcro 
total de ele itores cht [H"Ovi ncia a té 
a rcvisiio ele i 87 é de 0 .5G4, as~im 
discriminados : i o clistricto, 1.. 884; 
2o cl i str ict~ , 771; 3o d istriclo, L 151: 
4.o di~ ll'Í clo, 716; 5° disLricto. 650: 
Go clisLricLo , 1. 302 . JJa r~visiio ele 
LS87 fa ltam co n hccer-so a lgun s 
dados c1ue niio foram a indn envia-
•los pelos juizes ele cliro>i lv.- Mo-
reira Alves. 

gmentarlas as deDutnções 
das seguiutes províncias: 

H. i de J nnc iro, 'J ele{1u taclos; 
Ba hia 1, (lei de l!J c c Agosto 
tio 1840) i\1aLlo Grosso 1, ltio 
Grande elo Norte 1, Iat·a-
ll h iio 1 , (I c i ele 30 ele Agos Lo 
ele 1850) lt io Gra nde elo 'ul 
:3 (l eis rl ~ 28 de Agosl 1 do 
18·17 c 27 ele Agosto rle 1852) 
'ergipe 2, Piau hy 2 (lei ele 

19 ele et muro de 1855 ) 
Sa nta Cat hnri na i, J•;sp irito 
Santa i, Amazonas 1, Pa-
ranít 1 (le i elo 2.2 ele Agoslo 
ele 1860) Pad. 3 (ll.'i do 3 
de Setembro ele 1881). 

JGrn 2i\ el e Julho ele 1880 foi 
approvarla um a emenda ao 
pl'Oj ec to ele l'l'f'orm a eleitornl 
(lr'i rle 9 de J ane i L'O ele L L) 
di spondo que cada provin-
cia eleja tantos rlepuLnelos 
quan Los correspondr rem à 
sua popu lução, segundo o re-
censeamento gera l sobre a 
basd d~ um <.leputaclo p"J r 
00.000 habitantes. 

RemeLLido para o s nado, 
em projec lo sepat·ndo cln. lri 
el itnral, em 2 el P Jnlho ele 
1~80. 

P e nde de decisiio. 
\ "i• l. nesta Synopsc a pg . 2,) 

dos anncx os o n1tm c·ro (]e 
eleitores ele todas as JH'nvin-
cins do fmpet·io clop0is cl;1 I'C-
vi siio d~> 1887. 
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Fortaleza.- umero de eleitores :!esta 

província, comprehendendo revi-
são de 1887, attinge a 9 .866, sendo : 
i o districto, i. 525 ; 2° distric to, 
!.765; 3° clistr icto , 1..1.68; 4° d is -
tdcw, i.21.6; 50 distl"icto, 1 .216 ; 6° 
distric to . 873 ; 7° districlo, 901, 8° 
distd cto,i.202.- G. da Silva P>·ado. 

P arahyba .- Dos dados existentes na 
secretaria é de 4 .299 o eleitorado 
deata província. Os juizes de dire ito 
deixaram de remettf r o r esultado 
da revisão dos an nos de 1882, 1883, 
1.884, 1885, i88G e 1887 . Vou soli-
citar com urgencia dados exactoa 
de pessoa conhecedora do eleiLo-
rado e de pol ilica - sei elevar-se 
o elei torado a quasi seis mil elei-
tores (6 .000). - Pedro Cor1·êa. 

Porto Alegre.- Em satisfação ao te-
legramma de V. IJ:x., informo que 
o numero de eleitores existentes 
até a rev isão de 1887 foi o se-
guinte : D. Pedrito 544, S . Borja 
557, 'l'aquary 812, Rio dos Sinos 730, 
Rio Grande i .001., Santa Ma da 693, 
S. Gabriel 599, Piratiny 917, Cruz 
Alta 540, Bagé 661., Pelotas 1..183, 
Caçapava 446, Itaqui 374, Cachoei ra 
680. 1 

I 
« ia Directoria.- Ministerio do Im-

perio em 13 de Ofitubro de 1888 . 
Illm. e Exm . Sr. -- Em additamento 

ao aviso de H do corrente mez, 
transmitto a V . Ex . , nas inclusas 
cópias, os telegra mmas que r eceb i 
ácerca do numero dos eleitores exis-
ten·tes em varias com arcas das pro-
víncias de P ernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Sul. Deus guarde a V. 
Ex .- A S. Ex . o Sr. 1o secre1ario 
da Camara dos Deputados. - José 
F e1·nandes da Costa Pereira Jtmior. 

T elegrammas 
Em 28 de Novemqro de 1888, proce-

dente do Recife a datado de 28: 
"Illm. e Exm . Sr. conselheiro Mi-

nistro do I1nperio.- R io.- Recti-
fico o meu telegramma de 1.0 de 
Outubro, quan t:> á comarca de Ou-
r icury. Devem ~e r 272 ele itor es e 
não 342.- J . J. de Olivei?·a An-
drade . " 

Em 23 de Outubro de i888, procedente 
do Recife, da tadp de 23: 

.. I llm . e l~xm . Sr . consel heiro Mi-
nistro do Impflrío. - R io. - Em 
a dditamento ao meu telegramma 
de H do corrente, existem alistados 
eleitores nas comarcas: do Bonito, 
282; ue Aguas Bell aa, 1.15; ele 
Olinda, 323; Recife, 6.034, do 
Bt·ejo, 486 ; de 'l'acar a tú, 99 ; da 
Boa Vista, 50. F al ta a de Caramurú. 
- J. J . de Oliveira Andrade, " 

Em 1.7 de Novembro de 1.888, proce-
dente do Recife, datado dl3 17: 

.. Il lm. e Exm. Sr . conselhe iro Mi-
nistro do Imperio.- Rio.- H.ecti-
nco o telegramma de 10 de Outubro 
findo, C!uanr.o á comarca Petro-
lina, Sao 121 eleitores e não 73 . -
J. J. de Oliveira Andrade. ,. 

.. 
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Em i 1. de Outubro de 1.888, procedente 
do Recife, datado de H: 

« Illm. e E:.:m. St· . conselhei ro Mi-
nistro do Impel'io.- Rio.- Recti-
flco o meu telegramma de hontem, 
quanto á comarca de Cabrob6. São 
i33 eleitores e não 3.25. Existem na 
comarca de Villa Bella 354, na de 
'l.'aquarehinga 156, na de Salgueiro 
230 e na do Bom Jardim 426. 
Faltam oito comarcas.-J . . !. de 
Oli~:eira Andrade. " 

Estação Central, :10 de Outubro de 
1888, procedente do Recife, datado 
de 10: 

« lllm. e Exm. Sr. conselheiro Mi-
nistro do Imperio.- Rio.- Res-
pondo o telegramma de 6 do cor-
rente. Existem nas comarcas Naza-
reth53l, Palmares 747, Páo d'Alho 
399, Timbaúba 247, Limoeiro 
285, Iguaras~ú 282, Itambé 104, Vi-
ctoria 2\}5, Cabo 564, Escada 563, 
Rio Formozo 445, Oaranhun• 319, 
Barreiros 202, Cimbt·es 339, Caurobó 
325, IPlot·es 116, Floresta 1.92, [nga-
zeira 145, Ouricary 342, Petrolina 
73, Panellas 279, Bu ique 214, Bom 
Conselho 226, Bezerros ·198, JaiJoa-
tão 267, Goyana. 435. Faltam 12 cc-
marcas, irão brevemente informa-
ções.- J. J. d~ Olivei•·a Andrade.,. 

Porto, Alegre, .iO do Outubro.- Em 
a.dditamento ao meu telegramma 
de hontem, informo que na co-
marca da Encruúlhada. até a re-
visão de 1887, fora m alistados 296 
eleitores.- Ba>·ão de Santa Thecla. 

Elm U de Outubro de 1888, procedente 
do Recif~, datado de 24: 

« Illm. e lllxm. Sr. conselheiro Mi-
nistro do Imperio.- Rio.-l!:m 
ltdditam~nto ao meu telegrnmma 
de hontem, exislem alistados na 
comarca de Caruarú 668 eleitores. 
Fica. completa a exige ncia.- J . J 
de Oliveira Andrade. " 

Bahia, 1i de Outubro de 1888.- Ao 
l!:xm. Sr. Ministro do Imperio.-
Rio.- egundo dados existentes 
na secretaria da P•·esidencia, ha 
22.056 eleitor?s, não constando do 
archivo as revisões dos sPguiutes 
a nnos : de 1882, comarcas de Ta-
peroá., C:1mamú e Victori ft ; 1882 a 
1887, Jacobina; 1882 e 1884 a 1887, 
Santo Amaro ; 1882, 1884 e 1886, 
Campo La. t·gn ; 1882 e 1887, Va-
leoça; 1883 a 1887, Cannavieiras, 
Alagoinhas e h apicurú; 1883, 1.884, 
1886 e 1.887, Monte Santo ; 1883, 
1884 e 1887, Porto Seguro ; 1884 e 
1886, Aurantes; 1.884 a 1887, Na-
zareth e Amargosa; 1884 a 1836, 
Feira de Santa. Anna; 1884 e 1887, 
lleremoa.bo; 188-1, 1885 e 1887, Ca-
rinhanha; 1887, Rio S. Francisco ; 
1887, Inhambupe e Lençóes.- .Ma-
noel PorteUa. 
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la dit·ectorin.- N. 3321.- llinisler io 
dos ::\egocios do Imperio. 18 de Ott-
tulJt·o de 18, . - 111m. c l!:xm . . r -
Jt:m ad•lila menlo ao aviso de l1 do 
COI't'C1ll0 mez_ ll'UilSillitlo a y ·. J~x .. 
na inclusa cúpia. o Lelegramma rpte 
recebi ácen:a do numet·o üe eleito-
res ox isle11les e m va1·ins comat·cns 
da pro\'incia do H.io Grande do Sul. 
])e·ts "'LL<wdo a V. gx, - .José l~c•·
?1C.1.11rles ela Costr.L P<wei>·a .Jm1 ioJ' .-
.\ .'. l•~x . o St·. 1° secretnt·io da 
Cama r a dos Dep u tatlos . 

T deçvammas 

Porto .\.le~re, 16 !le Outubro .- Co-
marca Santa Vit:tot·ia. 3J4 ele i loreB. 
Faltam ;\i rula as comarcas tle \'ia-
miio. ::\ oss;~ Senhor;~ da Oliveira. 
Passo l~und o c . oledacle. q na de. 
moraram por li~lta de communi -
caçãn telef!'L'itphica. mns tttjo nu -
mero do eleitores pódo sot· calculado 
pelas ultimas eleições e1n 1. 5L2. dis-
Lri bnidos nssi111: Yi amiio 5-1\i. ::\ossa 
Se11hora tb~ O li vei L' :t 408, Passo 
Ftuttlo .2i9 e Soletlade 187.- lJcwiio 
ele Santa 'l'hecl<t . 

Porto .Ueg- t·e/ 1G de Otttnbro.- Cn-
mm·c;\ tle Santo Angelo. 3G3 ele i to -
res - J1a1'ã.o de 8<mta T hecla . 

Tclegrcmwtas 

Porto .l.legre . - Comarca de . José 
do Cahy. 928 eleitores . JJw·ão ele 
Santa '1' h cela. 

Porto Alegre. - Livramenlo400, Ul'tL-
g-uayan;~ 430 . Camaquan 28~, R io 
Pardo 849, Aleg1·e te 569, Jaguarão 
878, ~- Leopoldo 7l:S3,. ant<\ Chris -
tina 595 Capital 2.593, 'l'ritunpho 
<!17: to lal17 .511. Falta informação 
de o i to cotn:u·cas, LL'a nsm i't ti t'ei logo 
que as receba.- 8w·ão ele Santrt 
Thecla. 

Pot·Lo .\legt·c. 20 lle Deze mbro de 188?. 
- egu ndo inform:1.ções Jui7. de 
Direito. comar ·a 'o ledade tom 187 
eleitores, Passo Fnndo 28 , Viamiio 
548. l~n lta sóment comarca Xossa 
Senhora tle Oli veira .- Bw·ão de 
'anta Thccla , 

~ 1" Direcloria.- N. 3.345.- Mini. ter io 
do· ';1/egocios do Jmperio. 22 de 
OutniJt·o de 1888.-lllm. Sr. - l!:m 
ad1li Lamen Lo uo <J.\ iso de 11 do cor-
rente mez. ll'ansmitLo a V . Ex .. Has 
in clusas cópias, os telegt·ammns rpte 
recebi ácet·ca do numct·o de eleito-
res existentes na8 províncias de 
Se~·gipee elo Pará . Deus guarde a 
\' . l!:x.-· José li'e!·n1nclcs da Costa 
Pcr·eira Jnnio>·. - A S. Ex. o Sr . i • 
Secre tario da :qnara elos Sl's . De-
JHLtados .,. 

Tcl('[j>'amma.~ 

PI'Ocerlen te do Del em, 19 de Outu-
bro . - P or falta de dados na Se-
cretaria do govemo não respondi 
log-o lc legt·nmnm V. gx . pedindo 
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numero tota l do ele itot·ado da pro-
vi ncin. Incluida redsão do anno 
pa s ndo esse numero é de õ.600 a 
ô.7D::J, segundo inlormações pot· mim 
exi g idas.- 11/igucl P c,·nambuao.-
Con lorme .- Antonio 1. ele~ s;lva 
Junio1· . 

. \.r:u:ajú, l!l de Outubro. - Provincia 
até re·tnião ali s t.amento {887 tem 
4.060 eleitores, sómente ho je pos. o 
r espo nder telegramma de '\r. Ex .. 
porque hontem ta rde receb i infor-
mação f[tte l'a l tn.va do Juiz de Di-
rei to de Gararú. - ( ,\ ssignado ) 
P1·~stcs Pimcn tel. 

« 1a Dit'Jctori a.-Ministerio dos Nego-
c ios elo Tmpel'io.- N. 3364,- 25 ele 
Otltttl.n·o de 188S .- Jllm. e l~xm . 'r. 
- E111 additamento ao aviso ele ll 
do corrente mez. transmi tk> n V. 
Ex., nas inclusas cópias , os tele-
gramm as que recebi ácerca do nu-
mero ele eleitores existentes em va-
ri ascamnrGns d a pl'ov incia ele Per-
n:unbuco. Deas g ual'cle a V. J!;x.-
Jo;·é Fct·nandes da Co~ta Pct·eit ·a 
Juniot·.- \. . Ex. o 'r. l o Secre-
tario cl:\ Camara elos Deputadr-. ·" 

23 de Outubro. - Pernambuco- Re-
ei r e.- Em add i tamen to ao mett te-
legramma de ll do corrente, exis tem 
alist~dos eleitores nas comarcas 
Bonito 282,A g uas Bellas 1'15, OI inda 
323, R ecife G. 03!, Bt•ejo 486, 'l'aca-
r;ttú 99, Boa Vista 50. !' a lta c:J-
marca Caruarü.- J . J. Olivcú·a 
Ancl!·ade. 

U de Outubro.- Rec ife. - Em addi-
tamento ao mou telegramma ele 
hontem, existem alistados comarca 
Car uarú 668 ele i toras . Fica com-
pleta exigencia . 

• ia DirecLoria.- Ministerio dos Nego-
cios do Imperio .- Rio de Janeiro, 
5 de Noverr.bro ele 1888.- 111m. e 
Exm . L'. - Em aclditamente ao 
aviso do 1l do mez proximo passa-
do, transmiHo a V. E:c, na inclusa 
cópia., o telegrammtL que recebi 
âcerca do numero dos eleitores 
existentes em a lgumas comnt·cas da 
provincia do Rio Gran !e do Stti.-
Deus guarde t\ V. Kr . - J?sé .Fc•·-
nandes da Costa Pct·eit ·a Junio1·, 
-A S . gx , o St·. 1o , ect·e tnrio ela 
Camara dos Deputados . » 

Tcle,q•·amma 

1~ . tação,-Rio, 30 de OuLui.Jro ele 1888. 
- Procedente ele Porto Alogt·e.-
Datn 29- llorlls 4,31) minutos.-
illxm . Mini st.r o do Jmperio - Rio. 
- egundo inlormações juiz de di-
reito, cnmarca oledado tem 187 elei-
tores, Passo Ftmclo 280, Vi a mão 
5·18. Falta só men te comarca Nossa 
'enltora de Oliveira.-S. Thecla. 

- Confere.- Alontei,·o ele Bcw.·os . 
- Coni(H·me.- A . Aunn•t? rlrt Silva J.,m:o,·. 
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« i a Directorla.-N. 3"i65.- Minislel'io 

rios N ·gocios do Imp~rio . -Rio de 
Janeiro, 21 de Nov mbro de 1888.-
Illm . e Exm. Sr .- Em acldila-
mento ao aviso de H de Outubro 
nlümo transmitto a V. Ex . o tel~
gramma, junto por cópia, relativo 
ao numero de eleit1res da comarca 
de Petrollna, provinda de Pemam-
bucn. Deus Guarde a V . l~x.
José Fe>·nandes da Costa Pe>·eira 
J unto t•. - A S . Ex. o Sr. '[o Se-
cretario da Camam dos Deputados . 

Telcgramma 

Em 11 de Novembt·o ele '1 888.- Pro-
cedente do Recife - Data 'l7 -
Exm . St·. Min islt·o do Imperio .-
Rio - P.ectifico telegramma 10 de 
OutubrJ findo, quanto c.>marca Pe-
tt·nlina . São 121 eloit1t'eS e não 73. 
-Joaqu im José ele Olivei1•a An-
drade. 

~ia Directoria.-N. 3740.-Minislerio 
dos Negocias do Irnpel'io.- Rio de 
JanP iro, 28 de Novembro de 1888.-
lllm. e Ex;n. St·.-Em atlcl itamento 
an av iso de 1i ~e Outubro ultimo, 
transmi to a V. Ex. o telegramma, 
junto poi· cópia, relativo ao numel'O 
de el eitores ela comarca de Nossa 
Senhora de Oli ql ira do Rio Grande 
do Sul. De.•s Guarde a V. Ex. -
José Fernandes d"' Co.<ta P ereira 
Junior. ·-A S. l!~x. o Sr . 1o Secre-
tario da Camara dos Srs. Depu-
tados . " 

Telcgramma 

Porto Alegre, 24 de Novembro . -
Oomarca de Nos$a Senhora de Oli-
veira, se~unda communicação do 
j :liz de direitu, hoj e receb ida, t.em 
541 eleitore.>. - lla>·ão ele Santa 
Tecln. 

« 1n Direcloria. - N. 3 7l.-Minis lc-
rio dos Negocias do Imper io, 7 de 
D2zembro. -rqm. e l!;xm. St·.-
Hlm arlditame.nto M ~vis1 rl e H de 
Outubro ultimo, remelto a V. Ex. 
o oflicto, junlo por cópia., do presi-
dente de Goyaz, dalada de 14 rlo 
mez proximo passado e o quadro, 
que o acompanhpn, dos eleitores da 
mesma provincia a lis tados até " 
anno de 1886. Deus Guarde a 
V. Ex.- José Fernandes da Costa 
l 'e>·eil·a .Junior . - A S. Ex. o Sr. 
1o Secretario da Camara dos De-
putados. " 

otOfflcio.-Goyal.-Sa• isfazendo o que 
m foi pnr V. l!;x. determinado ern 
lelegt·amma expedido em data de 5 
de Uutubro ultimo, te. nbo a honra 
ele env iar a V. l<:x. o incluso qua-
dro dos eleitor11s alistados nesta 
provincia até o q.nno de 1887; cum-
prindo-me participar a V. Ex, que 
esse trabalho não está compiAto 
qnanto ao nnmero de eleitores; 

I' 
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pe las irregularidades das informa-
çõ s existentes na secretaria desta 
Pt·esidencia e que serviram de base 
pa ra a confecção do mesmo quadro, 
visto não haver tempo, attenta a 
11r encia com q u d foi elle ex ig ido. 
de solicitat·- se os nec~ssar i os dados 
dos r especbivos jnizes de direito, 
aos quaes me vou di rigi t• no sentido 
de serem prestadas as informações 
mais completas para com ellas or-

' 
ganisar-se novo quadro, ~ue oppor-
tunamenle e nviarei a V. • x. Deus 
Guarde a V. Ex. - r. Conselheiro 
José Ferna ndes da Costa Pereira, 
Ministro do Imperio .- .Felicíssimo 
do Espir'ito Santo. 

QU.\DRO DOS I'!LEI'rORE~ DA PHOVL~CJA DE 
GOYAZ, ALISTADOS ATé im 

"' o "' 'õ.. P:trochi:ts ~ 
:§ 3 
" ·a; .:; c;j ..-; 

:Snnt'Ann:t da. Capital .. . .... 203 
~ ~~r mo da C:tpital .......... li\ 

. . do Pil:tt' de Ouro Fino 13 
Cap;tnl Santa Rita d' o\.nta . . . . ... . .. 12 

N. S. do Rosa r·io d~ Ba n·a 1 
'1, Fmncisco de Assis de Ani-
I s_.c~!b·ã;úã.'~ 'ci~ ·,\i!~;,; i;,~-:::: 8 

7 
N. S. do R osn•·io Rio Claro. 1 

Cu•·- ~N. S. da. Abbndia do Cut·•·nli-
23 ralinho nho · ·" · .. · .. .. "· · ·" .. .. • S .. José de Mossa medes . . .. . 13 

Rio j N. S. das Dõres do Rio Verde iiO Verde 

J t 1 I Divino E pirito Santo de Jn-
a a 1Y tah)' .... .. . . .. . • . . ....... · 6i 

lho !Divino Espit·ito Santo do Rio 
Bonito Bonito ....... .. ........... 36 

~I e ia t N. S. do H.osnl'io de Mú:t 
J~o nte .•........ •. . .... ... . 103 Ponte anta Anna. das Antas .... . . 30 

Co- jN . .. da. P nha de Co •·u•nbá. 29 t•umbá 

. r·, .. , ..... ,m ........ 1M 
N. . da Conceiçã' de Cam-

Bomllm pin'ls .. ...... . .... ...... . . ~ 
N . . ·. dn Piedada da Belln. 

Vista ... . .... ... .... .. . . .. 20 

Para- j N. ·. da. Abba<lin da Para-
cnnjubn canjubn . ..... ... . . .... . .. . 118 

Santi\ !santa Luzin . . . .. ... ........ 123 I. .. uzin. 

~ N. . da. Concdção de Santa 
~antn Cruz ..... .. .... . ........ 74 
Cruz 

N N~'v~~ ~~~~~~~·~.~.e?.~~.~~~ i 21 

I Mor- l N. ·.do Carmo de Morrinhos. 87 
rinbos Sn.n•a Rita de Parnnabyba .. 63 
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Pa1·och ia~ 

Cntn liio 1 >1 . s .. <~n 11Iad re de Deus <l o 1 Cat.dao . • ....... . . . . • . . .. 12> 

E ntre- ~Di v in o Espír it o Sa nt •J de E n- . 
lC tt·e-ltws ....... .. . . ... .. .. i2J 

108 / :-;anLu Antonio Ll. 11 Cav~lhc :L' J 2:.> 

Ja - I ragu á N. :" . da P enhn do J nrag u(L. 131 

Pil:tr 

F o t·- ~ N. S . da Co nceiçã o ela F o t·-
mosa /s~;;~;"H:~;; :::::::::::: ..... 13~ 

;; .. José ( >; , J osé dJ Tucantlns . •.... . . 180 
Uo '[l n-JN . S . J.a. Co ncc 'ç.io df} 'i'L'·'l.-
c nLin.:; / ity r as . . .. . . • . . . . . . • . . . . . . 33 

c •·LI ~S')nt'.\ n n :t de Cava lcnnti.... 58 
c ~~·ti- :--: . 1• elix r •.• . •.. . . .•... , ... . 9 

• S . 'l'hco tl o r o do N ova Itoma. ~6 

Fl ch·cs I; . .S. r1 o R os:trio J e Flô ;·es., i ·, 
. ttto de .\ bb:ult:> .... . ....... 23 

F or te 

Al'-
rai ns 

I S . Seh:t>fiiio do F o t·le .. . ... 40 

) 

N . ;; , dos H.e lll ed ios de .\ r-
r:tiaf.\ .... , . ... . .... . ..... 120 

Sn. nto :~ nto nio do 1\Iot' I' tl do 
Cha peQ . . . . . . .. . • .. . • • • • • • 21 

T:c>;un - ls . 1 " . 2 tinga · a nta ~fp t'l'L <e lngua tmga . 5 

P osse I S:cn ~'Ann 'L J ~ P osse .. .. ..•.• 102 

S. Do- I S 11 . " 8 lll ingos . . omm Clos . . . .. . . . . .. .. .. . ü 

Co n- IN , 1 C . -cc~~ãiJ . S. (a. o nc~:nça.o drJ No rte 72. 

Oou t·o I S. José d o Dont·o. .. .. .. .. . .. 23 

Pa lm ·t)S: Joü.u da Pnlma . . . . . .... .. .. 58 
• ' Divi no E s pil'ito Santo do Peixe . 58 

Po rto l N. :=:.das 4fe t·ci:s do P orto ! m-
Im- pe n a l. - .. ... .. • .... • .. • .. . qG~ 

pcri1l ~- S. rl o Ca.r nJtl . . . : • . . . .. • ... 
, ' , P edr o de Toc1 utm:-; ........ 10 

!\ t ' ~ :-i. S. da Na tivid a de .... . ..... [i \ 
v i rl~L:ie ~ant :A n n!j- da Chnpntla .,.. . . . 13 

,;. :1-!tg uel e :\lutas ..... . . ... . . 1:; 

Uõa I :-1. S. d:t Co nce ição d:t Boa 
Vis ta V is t:t ............. . ......... 1-13 

~e .. J·eta.r ia d ;.~ PL'ov idcia. de Goyar. , 
13 de l\ovembt·o àe 1888 . - O sec ret'Lr io, 
Joaqt'ltn. ,l!tnwrl Corrt!a. 

OUSEitVA ÇÚ ES 
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A~0.\)1E~'l'O Oll~llRV .\ÇÕilS 

F==-1==== ==I======= =========1========11 
«ta Directoria.- i\Iin isterio dos ~ego

cios do lmperi 1. - Rio de Janeiro, 
8 de Janeirü de 1889 -lllrn. e 
Exm. ::-r .- Em auditameOIO au 
aviso de 11 d~ Outubro ul imo. 
Ll'ansmiLLo a V. Ex. o leleg-ramma, 
j ulln por cópia, relativo ao numet·o 
rle eleitores da comarca de Out•icury. 
lll"Ovin cit~ t!e Pernambttc• . Deus 
Gttarde a V. Ex. - . 1. ]l'e,·,·ci,·a. 
Yia.nncL- A:::;. Ex. o t' . to Se-
cretario da Camara dos Srs . De-
pulados. 

Telcg•·amma. 

l!;m .28 de l ovembro de 188 . - Prt>-
cedente do Recife.- DaL;t20.- En -
dereço: Ao J~xm. r . .llli ·tisLro do 
Imperio.-Rio.- DJ presido nle da 
província. - l·:ectilic:> meu 1ele-
9ramma d • lO rle OuL·tbt·o, quanto 
a. comarca de Ouricury. Devem ser 
272 ele i Lores e niio 312. - J, J. 
Olivci1·a, de And•·acl1. - Con fere. -
11Iontei1·o ti e B .w>"O'. - C<Jnforme.-
.4 . .tlugu>to ela, Sitca, Jun io1·. 

Em oiftcio de G tle Fevereiro de 188() 
o Ministe t'io do Im p'rio remeH2 u as 
se~uinles informações soln·eo alis-
Lamenlo de eleitores ela prodncia 
de Matlo Gros~o alé a revisiio de 
1887: 

1~ 1 ito ros 

Comat·ca dJ Caccres ..... . 318 
Comar.:a d<J Cot·umuá.. . .. i31 
Comarca Mimnda ......... 103 

Comar~a .\llo Pamguny 
Dmmant in o: 

Vi !la N. S . tlu Rosario do 
Rio Acima .... 

Parochia de N . S. ela Con-
15. 

lm 
ce1ção... ... . . . . . . • . . . . . ·11-1) 

Parochia de Cuyabá...... 830 
Por oflicios do i\linislerio elo Imperio, 

li dos em sessão de 13 do M~Li ' ri e 
188:J, consta que o numero de ele i-
tor es tla COI11ilt'Ca de SanL'Anna da 
Pa rnah yba, em i\Iatlo Gt·oss1, cons-
tante da revi s;..o ele 1887 ó ele 17-! 
e l~ i t·>res e rl':c o n tunet"v tota l ele 
eleitores da província ele Minas 
Geraes até a revisão: de 1887 é de 
36.508, conformo os dados fome -
ciclos pelos j ·tizes ele tliL·eiLo . 

Por oflicio elo mesmo i\lini~ leri o, lidn 
em ses;iio rlc 15 de i\Iai u de 188J 
exist", sc~undo informações tios 
juizes de Ui•·eito de S. Paulo até a 
r visão de 1887, o eguinte: 

EloiLorcs 

I ~ · João de Capivary ... ... .. 56~ 
S . Pant o.... .... .. . .... .. . . . 2.571 
,\Li baia . .. ....... .. ......... 288 
Bragança . . . . • . . . . . . • . • • . . . . 262 
ltü .... ... ... .... ... . .. .. ... 344 
Jacarahy. . .... . . . . . . • . . . . • . 327 
Lorena.. . . .. . .. .. . . . ... . . . . 536 
Mogy das Gt••tzes .... . . • . . . . 2·19 
Piracicaba... ............. . 536 

js. João do Rio Claro. . . . • . . 509 
S . Roque.......... . ........ 260 
Santos.. . ........... . ....... 72!) 

l§_or ocaiJa . ... . ............ . . . 563 
Taubaté • . . . . . ... . ,.. . .... . . 5-!5 
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ANDAMENTO OB!ER V AÇÕES 

====!== ======== = === = -=====I"========U 

1888 25 de Setembro 84 Reforma eleitoral no sen tido 
de eleições por províncias. 

Tatuby . .........•. . ......•. 
Campinas . . ........... . ... .. 
Amparo . ...... . • . . . . . ... . • . 
Araraquára ... . . . . . ... . . . . . . 
Arêas • .•. •. . ..... . . .. . .... . . 
Bananal . .......•..... . ..... 
Batataes ........ .. ...... .. . . 
Pirass•munga ...•.•..... . . . 
Botucatú ... ....... . .. ... , .. 
Casa B1·anca •. . ....•..•... . . 
Espírito Santo . . ... , ... , .... 
Faxina •...•. .. •. . .. . ..... . . 
Franca ....... . .... . . 
G11arMinguetá ...• •....•. • . 
Tguape .... . . .. .. .... ....... . 
Itapetin inga . . ............ . . 
Pindamonb a ngaba •• ..• .. . , , 
Parahybuna ..... . .... ... . .. 
~lo!!'ymirim, ... . . . ..•... •.•. 
S. Carlos do Pinhal .. .. .. .. . 
Q~el~z ............ . .... ... . . 
L~me1ra. .. •. ... .. . . . ... . . . • . 
Lençóes ........ . ........ .. . 
S . José de a Campos ....... .. 
S . Luiz de Parabytinga •. ..• 
Jundiaby . .. .... .. ........ .. 
Ja bú .. • .. •...••.•.. . .. .• • . . 
Xiririca . .•....•... , .•• • . .• . 
Uba tuba ............ . ..... .. 
Tieté .. .. . ... ... .... . ..... . . 
Ribeirão Pi'eto .... . .. .. ... . . 
S. Sebastião .... I • • ..•.. . .•. • 
Mococa . . .....•. . .... . . . . .•. 

Eleitores 

368 
1.000 

653 
299 
261 
280 
492 
506 
382 
437 
450 
587 
286 
727 
250 
529 
437 
203 
506 
388 
334 
294 
635 
436 
233 
339 
409 
260 
113 
2'34 
451 
271 
347 

T otal...... ..... .... 21.689 

Ern 25 de Setembro tem 1• leitura, Do Sr,. deputado Almeida No-
em 1o de Qutubro 2•; j•ilgado &"Uetra. 
objecto de deliberação e remeltido (Vt~. nesta ~ynopse observa-
á com missão de Constituição. çoes ao proJecto n. 80 deste 

O Sr. P edro Luiz requer que o pro - a nno ·) 
je.cto seja remettido a uma com-
missão especia~ de 7 membros, no-
meada pelo Sr, presiden te . 

Em 2 de Outubro o St·. presidente 
nomêa os Sra. 'l'arquinio, Dua1•te 
de Azevedo, Rosa e Silva, Pedro 
Beltrão, Affon~o Celso, Mac Dowell 
e Milton . 

Em 3 de Outubro a com missão requer 
informações sobre o numero dos 
ele i toras da província pela revisão 
de 1887. 

(Vid . andamento do projeclo n. 80 
deste anno .) 

" 3 de Outubro. 85 Manda effectuar no corre nte Ern 3 de Outt1b~o tem i" leitura, em Do Sr. deputado Affonso Celso. 
a nno o re~enseamento geral 5 2•; julgado objeclo de deliberação 

" 5 de Outubt'C'. 86 

do Imper1o ; podendo o go - e remettido á. commissão de Orça-
.-erno despender para esse men to. 
fim até80U:OOO$GOO. Pende de P\'lrecer. 

Autor iza o Ministro da Jus- Ern 5 de Outubro 1"' leitura em 8 
tiç.a _a mandar fazer uma 2" ;julç-nd~ objecto de deli be~ação e 
edtçao offietal. das lets pe- remetttdo ascojDmissões de Fazenda 
naes do Imper10 de accôrdo e de Constituição . 
com a lei de 13 de Maio de Pende de p~recer. 
'L888, intercallnndo as dis -
po; ições esparsas. 

Do Sr . deputado J. Nabuco, e 
mai~ 74 Sra. deputados . 

" i2 de Outubro 9i Dispõe que ficam prescriptas E- 12 de Outubro tem ia leitura, Do Sr. Deputado Rodrigues 
todas as dividas da F a- em 15 2a ; julgado objecto de delibe- Peixoto, e outros . 

I 

zenda publica, que por ne-, ração e remet~ido á commissão de 
gligencia de empregados do Orçamento . : 
fisco não forem cobradas 
dentro do prazo improro-
gavel de cinco annos. 
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H de i\laio .•. 

" 17 de i\Iaio . .. 

! , 17 de Maio .. . 

20 de !aio .•. 

, 21 de Maio . . • 

)) 22 de Maio ... 

27 de Ma io .. . 

» 28 de Maio ••• 

i 
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ASSOMPTO ANDAMENTO 

Dispõe sobre applicação das Em 11 de Maio de 1 9 tem tn lei-
penas comm inadas ás pe- ttmt, em H 2a; é julgado objecto 
nas leves aos réos da lei de deliberação e remettido á com-
de 10 de J ttnho de 1835. m issão de Constituição e Legislação 

Pende de parecer. 

Di spõe sobre aposentadoria Em 11 de Maio i a ,leitura, em 16 2a; 
dos magistrados aos 75 é julgado obJecto de deliberação e 
annos de idade. r emettido á commissão de Consti-

t uição e Legislação. 
Pentle de parece•·· 

OB3BRVAÇÕES 

Do Sr . deputado Coelho Ro-
drigues . 

Do Sr. deputado Coelho Ro-
drigues . 

3 Proposta fixando as forças de Em 24 de Maio em 2a discussão. Da commissão de Marinha e 
Guerra á proposta do go-
verno apresentada em 15 de 
Maio. 

terra par a 1890. Pende de parecer. 

4 Estrada _de !im·o entre a rua Em 17 de Ma io 1"' leitura, em 20 Do Sr. deputado Pedro Lui z . 
10 de Março e a Copaca- 2n ; e remettida á ~:ommissão de 

5 

6 

7 

8 

bana. Comercio, Agricultura, etc. 
Pende de parecer. 

Abolindo as ferias do Nata l, 
Semana Santa e do Espirito 
Santo. 

Em 20 de Maio 1" leitura, em 22 2a; Do Sr. 
e remettido á commissão de Con-
stituição e Legislação. 

Pende de parecer. 

depu·tado Spinola 

Proposta fixa ndo a força ltnpresso sóment.e. 
nava l para 1890. 

Resposta á F a lia do Throno. Impresso •ómente. 

Concede isenção de impo - Impresso sóment;e. 
tso á Escola Domest ica de 
Nossa Senhora do Am-
paro , de Petropolis. 

Da commissão de Marinha e 
Guel'ra á 1 ropos ta do go-
verno, apresentada em 15 de 
Maio. 

Da com missão de Resposta á 
Falia do Throno, composta 
dos Srs. Duarte de Azevedo, 
Ara ujo Góes e Coelho e 
Campos . 

Emendas do enado ao 
n. 73 A. de 1887 

9 Concedendo um a nno de li- Em 28 de Ma io reme tticlo á com- Projeclo iniciado ao Senado . 
cença ao juiz de direito missão de Fazenda, Pensões e 
lgnac io Antoni o Fernan- Ordenados . 
des. l"'ende de parecer. 

Secretaria da Carnara t 9 de Setembro de 1889. - O Director Conselheiro fla,·ão de Java1·y. 
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RECTIFICAÇÃO 

No anno de 1830 a proposta apresentada em 15 de maio foi para o exercício 
de 1831 a Hla2, pois que a de 1830 a 1831 não consta a sua apresentação. 
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Or~aniBnto da receita e àespeza [eral do Im~erio desde 1826 âtB 1889 ; aDresenta~ão , 
dias de discussão, andamento e sonnna votada 

18~6.- PROPOSTA ·F. ~l Ü DE AGOSTO . 

Receita . . .. ... . . .. . . . . .....• . .. . . .. . . , .•• • .... 
Despe~a •.. . . . .... ... ... . .•.... . . . ...•........ . 

1 8.27' .- Extmcwro DE 1828 .- Propost-.t em 14 de Maio. 
Segunda discussão de 7 a 25 tle Agosto. 
Terce ira tlis'}ussão em 26 e 27 de Setembro. 
Ao Senado em 29 . 
\ oltou emendada em 26 de Outubro. 
Discussão de 31 de Outubro a 3 Je r oYembro. 
Sancciouada por Decre to de 14 de Novembro . 
Receita .. . . . •. .• ... .. . ... . . •..... .. . .••.•. • . . • 
Despeza .. .. •. .. ........ . .• . .. . •. . .•• . .. . . .. •.• 

1~.28 .- ExEtWtcro DE 1829 (1).- Propostaem8 de Junho. 
Segunda discussão de 5 a 22 de Agosto. 
Terceira tliscu3são de 2\J de Ago~to a 4 de Se-

tembro. 
Ao Senado em 6. 
Voltou emenrfadn, em 16. 
Discu ->são em 17 . 

Sanccionada por DecrJ to de 8 do Outubro. 
Re~eita .. • . . ........ • .. • ... · . ... • . . . . .. .... . ... 
Despeza ... . ....... . ... . . . ....... . ... . . . ..... . . 

1 829 .- Exmtcrcro DE 1830.- Proposta em 15 de Ma io. 
Sêgunola discn93<'lo de 27 de Ju lho a 25 de Agosto. 
Receita . . .. . . ... ... . .•. .. .. . .. . ........ .. . . .. . 
Desp -za ... .. . ........•. . ...... .. .. • .. . . . . ... . . 

18:30 .- EXP.RCICIO DE 1830 - 1831.- Proposta em 15 de 
Ma io . 

Segttnda discussão ue 7 de Julho a 5 ele Agosto . 
Terceira discussão de 7 t\ 2G . 
Ao Senado em 27 . 
Voltou emendada em 30 de On tubt'o . 
Discussão de 5 a 8 de Novembro. 
Rejeição em 8 . 
Fusã.o de 17, a 1 O, e approvação e:n 20 . 
H.eceit<t . .. . · .. .. ... , .. ... .. .. . . .. . . .. . .... . . . . . 
Despe;r,a . • . . .... . .... . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .... . 

'.).625 :000$000 

I O 079 : 5:-37.''000 

7. 506 : ~32$000 

l u .G70:5'37:;;oou 

13 .808 :1)28$000 
l\J.:271 :ü458 lOO 

11 . 644 : 322 •·ooo 
21 .180 : 11 5:)000 

(1) O :u·L 12 de.;t• Ol'<;:uucn to deteru1i u:. que os n.nnos tiunnceil·os scjalll c ou Lados tlc 1° do ,Julh o " 30 dcl ,Junh u, c 
que purtauto no o t·r;.:tmcnLo quo se "-Pl'escnl:u· no a nn J d -J 1 2J devo •·:, ser tl e. 10 rle Julh o do 1830 "30 do Junh o do 183 1, 
e colljuuc ln iiJonte abrangct· o 10 se.ne L•·o de 1830. 

• 
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EXER.CICIO DE 1831 - 1832. 
Sanccionada por Decreto de 15 de Dezembro . 
Receita . .. .. .... .. . • ...... . .. .. . . . .. .... . .. . .. 
Despeza .. . . . .. .. . . . . . . . ... ... . . ......... ... . . . 

1831 . - EXERCICIO DE 1832 - 1833. - Proposta em 17 de 
Maio . 

Segunda discussão de 28 de Julho a 26 de Se-
tembt·o. 

Terceira discussão de 27 de Setembro a 7 de Ou-
tubro . 

Ao Senado em I O. 
Sanccionada por Decreto de 15 de Novembro. 
Receita ... • . . . . .. . ...... .. • ... . · .···. ·· · ···· ·· 
Despeza ... .. .. . .. . .. .. ......... . ... . ..... .. . . 

1 83.2.- EXERCICIO DE 1833 - 1834.-Proposta em 8 de 
Maio . 

Segunda discussão de 16 de Julho a 6 de Setembro . 
Terceira discussão de 2 a 5 de Outubro . 
Ao Senado em 9. 
Sanccionada por Decreto de 24 de Outubro, 
Receita ... . ... . ........ . .. .. . . .. ... .. .. .. . . . . . 
Despeza .. .. . . . .. • .. . .. .. . . .. . . ..... .. . . ....... 

1833.- EXERCICIO DE 1834 - 1835 . (2) - Proposta em 8 de 
Maio. 

I 
Segunda discussão de 9 de Junho a 5 de Ju}ho . 
Terceit'a dicussão de 6 a 12 ele Agosto. 
Ao Senado em 16. 
Voltou emendada em 20 de Setembro. 
Discussão de 24 a 26 . 
Sanccionada por Decreto n. 58 de 8 de Outqbro . 
Receita . . ... . . . ...•...•..•• .... ... . .. . .. , ..•.. 
Despeza ....•.. ..... . •.•. . ... . .•..• . .. . .. . •. . .• 

1 834. - EXERCICIO DE 1835 -1836.- Proposta em 7 de 
Maio. 

Segunda discussão de 7 a 26 de Agosto. 
Terceira discussão de 1 a 6 de Setembro. 
Ao Senado em 9 . 
Voltou emendada em 25. 
Discussão em 26 . 
Sanccionada por Decreto u . 38 ele 3:cte Out11bro . 
Receita •.. . .......... . . .. .. . ......•.... . ... .. . 
Despeza ... . .. .... . .... .. ... . . . . . .. . .......... . 

183~.- EXERCICIO DE 1836 - 1837.- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão de 24 ele Julho a 1 I de Agosto. 
Terceira discussão de 11 a 22 de Setembro . 
Ao Senado em 23 . 

15.439:993$000 
11 .501 :544$207 

ll. 573 :000 000 
11.698:759$157 

11. 000 :000$000 
10.787:083$000 

10.41 1:247$000 
11. 024 : 172$240 

11 . 294 : 040$000 
11. 604 : 96 0$273 

(2) Nesle anno começar:~.m as le is a serem numeradas. (DecreLo do Poder ExecuLivo de 37 de Junho.) 
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Voltou emendada em 20 de Outubro. 
Discussão e regeição de algumas emendas em 21. 
Fusão em 23. 
Approvadas algumas emendas e rejeitadas outras. 
Sanccionada por Decreto o . S9 de 31 de Outubro. 
Receita ..•... . .. .• ........ . ......... ...... .... 
Despeza ... .•. . . .... . .... .. ..... . . . ... . • . ... . .. 

1836.- EXERCIOIO DE 1837 - 1838. - Proposta em 7 ele 
Maio. 

Segnndadiscussão de 22 de Junho a 19 de Agosto. 
Terceira discussão de 25 a 30. 
Ao Senado em I de Setembro . 
Voltou emendada em 6 de Outubro . 
Discussão de 7 a 11 • 
Sanccionada por Decreto n. 70 de 22 rle Outubro. 
Receita ................ . .•...... . .. . .. · ..... . . 
Despeza ...... . ... .. .. .. ... ....... .. . .. . ... . .. . 

1S3?' .- Ex:Eacrcro DEl 1838-1839.- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão de 7 de Julho :a I de Setembro. 
Terceira discussão de 9 a 15. 
Ao Renado em 16 . 
Voltou emendada em 6 de ·outubro. 
Discussão em 9 e lO . 
Sanccionada por Decreto n. I 06 de 11 de Outubro . 
Receita .... .... .. . ... . • . ••...... . ...... ..•. ... 
Despeza ...•................. . ....... .......... 

1838.- ExERcrcro DE 1839 -1840 .- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão de 3 a 23 de Agosto . 
Terceira discussão em 10 e 11 de Setembro. 
Ao Senado em 11. 
Sanccionadapor Decreto n. 60 de 20 de Outubro. 
Receita .........................•............. 
Despeza ........•....•....••................... 

1839.- EXERCICIO DE 1840-1841.- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão de I ele Agosto a 18 de Se-
tembro. 

Terceira discussão de 19 a 28. 
Ao Senado em 30 . 
Voltou emendada em 30 de Outubro. 
Discussão de 13 a 15 ele Abril de 1840. 
Rejeitada em 15. 
Fusão de 24 a 9 de Maio . 
Approvadas algumas emendas e rejeitadas outras. 
Sanccionada por Decreto n. 108 de 26 de Maio 

de 1840. 
Receita .. .... .. •. .......•.... ... ..•... ... .. ... 
Despeza •.................••..............•.... 

13.024:749$000 
11.498:079$850 

12.265:262$000 
12.814:666$030 

13.663:289 000 
12.730:691$217 

15.145:944$000 
15.867: 107$756 

17.700:000$000 
19.073:857$851 
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1840.- ExEH.cwro D3 18 11- l!Ht.- Pt'..>posta e:n 7 de 
Maio . 

.'eguoda. diseussão de 2.'l de Ju lho a 17 de Agos to . 
Terceira. discussão de 1 O a 2 1. 
Ao Senado em 29 . 
Sancclonada por Decre to !l. IG4 de 28 de Se-

tembro . 
Receita ........ .. ... ... .......... . . .... . .. . .. . 
Dez~e ~ 1. • ••.••• • • ••••••••••.• • ••••••• ••••••• • • 

1841.- Enmcrcro DE 1842 - 1843. - Proposta em 8 de 
M do . 

, egunda discussão de 5 de Julho a 4 de Setembro. 
Terceira discussão de 10 a 20 . 
Ao Senado em 22 . 
Sanccionada por Decreto n. l'43 do 30 de Novembro. 
Receita....... . . . ..... . . .. ........ ..... . .. ...• 
Despeza . ..... . . . ..... ... .......... .. ..... ... . . 

184 2.- Por Decreto de I• de Maio foi a Camara di sol-
viela a nte.> ele su,'\. r euni ii.o e convocada outra 
para I• ele Novembro, a f'[U tL foi adiada para 1° 
de Jancleo de I843, poe Decreto de 27 de Julho. 

184:3.- I·' SE SÃO.- ExERCICJO DE 1843 - 1844. - Pro-
posta em 7 lle Janeiro. 

Segunda discussão de 5 de Abril a 31 de 1\Iaio. 
I 

TerceÍL'í\ discusssão de I • a 14 de Agosto. 1 

Voltou emendalla em L de Outubro . 
m~cussão de 12 a 14 . 
Pelo art. 5° da lei n. 283 de 7 de J uu h o de 1843, 

concedendo um Cl'edito supplementar e j3 xtraor-
diuario para as despezas do exercício de 1842 
a I843, ficou vigorando neste exercício a lei 
n. 243 de SO de No ·<embro ele 184 1, relati vt\ ao 
orçamento do exercicio de 1842- 43, COllside-
ran,lo- se como parto della as despozas creadas 
por leis po ter-iot•e;; . 

1843.- 2" SESSÃO. - ExJmcrcJO DF. l.'l4-t- J845 . -
Pt•oposta. em H de Maio. 

Segun da discus,ão tle I• de Juuho a 20 do Julho. 
Sanccionada pot• Decreto n. 317 de 21 de Outubro. 

(O art. 5G des ta lei manda vigorar neste exer-
cicio o orçamento do exercicio de 1843-44). 

Receita • . •............ . .....•.... .. . . ....... . . 
DespJza ....... .. ..................... . .... . .. . 

1844.- EXERCICIO DE 1845 -l 8~ú.- Proposta em 8 de 
.Maio . 

Por Decreto de 24 de htio l'oi t~ Camnra djssol vicltt 
e convocada outr:L pa t•a I do hneit·o de 1845 . 

1~4l'5.- I" SE · 'ÃO. - Ext;R.CLCIO uE 1845- 1846 . - Pro-
posta em 8 de J<Uleiro. 

Segunda cl iscu,são de 1 O ele Março a 2 tle Maio. 

15.GOO:OOOSOOU 

l(j . 503:000$000 
21.793:800.)004 

21 . 200 : 000$000 
23 .797: 248$127 
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Terceira discussão de 27 de 1aio a 14 de Junho. 
Ao Senado em 16. 
Voltou emendada em 2 de Setembro . 
Discussão em 5. 
Sanccionatlit por Decreto n. 369 de 18 de Setembro. 
Receita ............ .. ..... ... ............ . ... . 
Despeza . .' ......... . , .... ... ................ .. . 
Ficou vigorando no 1 o semestt·e deste exercício 

a lei n. 917 de 21 de Outubro de 1843, emquanto 
não fosse promulg't\da a respectiva lei de orç..1 -
mento. (Decreto n . 340 de 24 de Maio de 1845 .) 

184'0.- 2a SESSÃO.- EXEB.CICIO nr. 1846-1 847. - Propostn. 
em 9 de Maio. 

Segunda discus,ão de 12 de Maio a 2 do Julho. 
Terceira discussão de 13 a 18 . 
Ao Senado em 27. 
Sancci ::mada por Decreto n . 306 de 2 de Setembro 

de 1846. 
Receita .. , ....... . . . ..... . ................ .. .. . 
Despeza . . .. .... . .. . .......... . ........ . ...... . 
No 1° semes tre deste exercício ficou v igorando a 

lei n. 369 ele 18 de Setembro de 1845, relativa. 
a.o exercício de 1845- 46, emquanto não fôsse pt'o-
mul gada. a r espectiva lei de orçamento. (De-
creto n. 375 de 23 de Maio de 1846 .) 

18 ·.L6.-Extmcww DN 1847-1 848.-Proposta em 7 de J\'la io. 
Este ot'ç1.mento foi incluído no do cxercicio 

anterior . 

184'?"-. Exrmcrcw DE 1848-18<!9.- Propostfte m 8 de Maio. 
Segunda discussão de 23 de Junho a 9 de Agosto. 
Tereeira discussão de 16 a 21. 
Ao Senado em 30. 
Nest e exer<ticio ficou vigorando a lei n. 396 de 2 de 

Setembro de 1846, com algumas excepções , em-
quanto não fosse promulgada a respectiva lei. 
(Decreto n. 478 de 24 de Setembro de 1847.) 

Receita ....•.. .. ...•... .. ........ . .. .. ....•.... 
Despeza ..................................... . . 

1 848.- EXERCICIO DE 1849-1 850. -Proposta em 8 de Maio. 
Segunda discussão de 10 de Julho a 31 de Agosto. 
Terceil'a discussão de l:i a 21 de Setembro . 
Ao Senado em 22. 
Sa.nccionaclD por Decreto n. 514 ele 28 de Outubro. 
Receiti1 ... ... .............. . .. . ........ . ....... . 
D0spe;:a. ............ . ............. .. ...... .... . 

18-"..tO .- Pot' Decre to tle !Q de Fevot'eiro foi a C:1mrw.1 
elis.;;olv ida . 

18'00.- 1• SESSÃO. - EXERCICIO DE 1850- !8:5 1.- Pt'opos ln 
em 8 ele .h1neiro. 

24 .000:0Q0$000 
24 . 752 :758~'497 

25. 000 : 000:' 000 
24. 116 :835'56\J 

25.500:000$000 
20.8 14:695$272 

25. 717: 222$220 
26 .802 :177$039 
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Segunda discussão de 14 de Fevereiro a 12 de 
Março. 

Terceira discussão em 20 e 21. 
Ao Senado em 23. 
Voltou emendada em 29 de Abril. 
Discussão de 7 a 23 de Maio. 
Sanccionada por Decreto n. 555 de 15 de Junho. 
Ficou vigorando neste exercício a lei n. 514 de 28 

de Outubro de 1848, emquànto não fosse pro-
mulgada a respectiva lei. 

Receita .. . .. ... .. ........ .. .................. . 
Despeza . ..... .... . ...•.................. .. ••.. 

18~0.- 2a SESSÃO.- EXERCICIO DE 1851-1852.- Proposta 
em lO de Mato. 

Segunda discussão de 1 de Julho a 11. 
Terceira discussão de 19 a 27. 
Ao Senado em 30 . 
Voltou emendada em 26 de Agosto. 
Discussão em 28 e 29. 
Neste exerci cio ficou vigorando a lei n. 555 de 15 de 

Junho deste anuo, relativa ao exercício de 
1850-1851. (Decreto n. 586 de 6 ele Setembro 
de 1850.) 

Receita . .. .........•............... i . ...... .. . 
Despeza ..•.... .. . . ...•.....•..... . ·. ·. ··t. · ·. · 

18~1.- EXERCICIO DE 1852-1853. - Proposta etn 8 ele Maio. 
Segunda discussão de 21 de Junho a 23 de ~ ulho . 

Terceira discussão de 30 de Julho a 9 de Ap-osto. 
Ao Senado em 11 . 
Voltou emendada em 6 de Setembro . 
Discussão em 9. 
Sanccionada por Decreto n. 628 de 17 de Setembro. 
Receita .. . .. .. . .. ... ........•.••.......• 1 ••• , . 

Despeza ...............•...•...•• , • . ..... , •..•• 

18~2.- EXERCICIO DE 1853-1854 .- Proposta em 10 de 
Maio. 

Segunda discussão de 30 de Junho a 30 de Julho, 
Terceira discussão de 31 de Julho a 5 de Agosto. 
Ao Senado em 6. 
Sanccionacla por Decreto n. 668 de 11 de Setflmbro. 
Receita ..... . .... •..... •.• .•. .• ......•.. , •.•.. 
Despeza ....• ... .......... . .. ..•......•.• , ..•.. 

1853.- EXERCICIO DE 1854-1855.- Proposta em 7 de 
Maio. 

Segunda discussão de 6 Julho a 10 de Agosto. 
Terceira discussão de 13 de Agosto a 17. 
Ao Senado em 18. 
Voltou emendada em 19 de Setembro. 
Discussão em 19. 

27.299:000$000 
26.275 :681$708 

32.000:000$000 
39.754:781$651 

30 .500 :00.0$000 
27. 482:829$607 

32.353 :000$000 
29 .633 :706$304 
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Sa.nccionada por Decreto n. 719 de 28 de Setembro. 
Receita ..............••....................•... 
Despeza. .................................•....• 

18õ4 .- EXERCICIO DE 1855-1856.-Proposta em 9 de Maio. 
Segunda discussão de 8 de Junho a 8 de Julhe. 
Terceira discussã@ de 13 a 20 . 
Ao Senado em 21. 
Sanccionada por Decreto n . 779 de 6 de Setembro . 
Receita ................ . ............... .. ... . . 
Despeza . . ........................ . .. .... ... . . . 

18~õ.- EXERCICIO DE 1856-1857.- Proposta em 9 de Maio. 
Segunda discussão de 25 de Junho a 30 de Julho. 
Terceira discussão de 2 a lO de Agosto. 
Ao Senado em ll. 
Sanccionada por Decreto n . 840 de 15 de Se-

tembro. 
Receita .. . ...•... . ........... .. . .. ..... ....... 
Despeza ... .. .......•.. . .. ... .... . . . ........... 

18~6.- EXERCICIO DE 1857-1858.-Propostaem !Ode Maio. 
Segunda discussão de 20 de Junho a 31 de Julho. 
Terceira discussão de L a 6 de Agosto . 
Ao Senado em 6. 
Sanccionada por Decreto n. 884 de l de Outubro. 
Receita .... ..• ............•......•..... • .. . .•• 
Despeza ..... . ... ....... ..... ... ........ . .... .. 

1Sõ?' .- EXERCICIO DE 1858-1 859.- Proposta em 8 de Maio. 
Seguuda discussão de 17 de Julho a 19 de Agosto. 
Terceira discussão de 24 a 29. 
Ao Senado em 31. 
Voltou emendada em ll de Setembro. 
Discussão em 11. 
Smccionada por Decreto n. 939 de 26 de Se-

tembro. 
Receita ...................... . . .• ....... . .•... 
Despeza ................ .. .•... .. ..•.....•..•. . 

18õS.- EXERCICIO DE 1859-1860. - Proposta em 10 de 

C.-27 

Maio. 
Segunda discussão de l 9 de Julho a 4 de Setembro. 
Terceira discussão de 6 a 10. 
Ao Senado em 11. 
Voltou emendada em 29 de Agosto de 1859. 
Discussão de 30 de Agosto a l • de Setembro . 
Sanccionada por Decreto n. 1.040 de 14 de Se-

tembro de 1859 . 
Receita . ... . .......•................• . ........ 
Despeza .•... . .• . . . ..... .. . . . .. .. .. .. .. ..•.... . 
Neste exercício fico u vigorando a lei n. 939 de 26 

de Setembro de 1857, emquanto não fosse pro-
mulgada a respectiva lei. (Decreto n. 980 de 15 
de Setembro .) 

34.000:000'000 
31.153:336$737 

34 .000:000$000 
32 .441: 246$333 

34 .000:000$000 
33.785:380$825 

35 .500:500$000 
35.500:496$000 

39. 428 : I 00$000 
40.097 :068$549 

45 . 000 : 000, . 000 
48.302 : 935.~71 
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18~9.- EXERCICIO DE 186')-1861 -Proposta em 12 de 
Maio. 
Segunda discussão de 25 ele Agosto a 1 de Setembro 
Terceira cliscussão em 1. 
Ao Senado em 1 • 
Neste exercício ficou vigorando a lei D. 1.040 de 

14 de Setembro deste anuo, relativa ao orça-
mento para o exercício de 1859- 1860. (Decreto 
n. 1041 de 14 de Setembro deste anuo .) 

1860.- EXER.CICIO DE 1861-1862.- Proposta em 16 de 
Maio. 

Segunda discus5ão de 2 de Julho a 10 de Agosto. 
Terceira discussão de 17 a 23 . 
Ao Senado em 24 . 
Sanccionada por vecreto n. I. J 14 de 27 de 

Setembro. 
Receita ... ... .. . . . . . ...... .. ... . ..... ........ . 
Despeza .....•..•................•....•........ 

1861.- EXERCICIO DE 1862-1863.-Proposta em8 de Maio. 
Segunda discussão de 31 de Julho a 5 de Se-

tembro . 
Neste exercício ficou vigoran1o a lei n. 1. 114 

de 27 de Setembro de 1860, emquanto não fosse 
promulgada a respectiva lei. (Decreto n. 1.149 
de 21 de Setembro.) 1 

186~.- EXERCICIO DE 1863-1864 .- Proposta em 9 de Maio. 
Segunda discussão de 20 de Julho a 2 de Agosto. 
Terceira discussão de 6 a 11. 
Ao Senado em 12 . 
Sanccionada por Decreto n. 1177 de 9 4e Se-

tembro. 
Receita . ....... .. . .. .... : .•. .•.. ...... .. .. .• . . 
Despeza .. . . ....... ... .. .. ...........• ..... .. . 

1863 .. - Por Decreto n. 3.092 de 12 de Maio foi a Camara 
dissolvida e convocada outra para Jo de Janeiro 
de 1864 . 

1864.-la SESSÂO.-EXERCICIO DE 1864-1865.- Pro-
posta em 8 de Janeiro. 

Segunda discussão de ll de Abril a 18 de Junho. 
Terceira discussão de 4 a 15 de Julho. 
Ao Senado e• 18. 
Voltou emendada em 7 de Junho de 1865 . 
Discussão de 8 a 12. 
Neste exercício ficou vigorando a lei n. 1.177 

de 9 de Se tembro de 1862, emquanto não fosse 
promulgada a respectiva lei. (Decreto n . 1. I 98 
de 16 de Abril.) 

1864.-2" SESSÃO. - ExEacroro DE 1865-1866.- Pro-
posta em 7 de Maio. 

49.659~651$QGO 

51.313:939$298 

51.500:000$000 
53 .87'8:666$571 
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Sanccionada por Decreto n. 1.245 de 28 de Junho 
de 1865. 
Receita . . .. ...... . .......... .. ..... .......... . 
Despeza ... .... •.. ... .. . ..... . .... .. ...•..•• . .. 

1.865.- EXERCICIO DE !.866-1867.- Proposta em 16 de 
Maio. 

Por Decreto de 8 de Julho foi a Camara arliada 
para o dia 4 de Março de 1866. 

1866.- EXERCICIO DE 1866-1867.- 2a discussão de 20 de 
Março a 17 de Agosto. 

N:?ste exercício ficou vigorando a lei o. I . 245 de 
28 de Junho de 1865 emquao to não fosse pro-
mulgada a respectiva lei e para approvação 
desta resoluçiio teve Jogar a reunião das duas 
Camaras em 5 de Junho. (Decreto n . 1.292 
de 15 de Junho.) 

EXERCICIO DE 1867-1 868. - Prop'):>ta em. 8 de 
Maio. 

1.86?' .- Exercício de 1866-1867. 
Segunda discussão de 22 a 30 de Agosto de 1867. 
Terceira discussão de 3 a 6 de Setembro. 
Ao ::ieoaclo em 7. 
Voltou emendada em 20. 
Discussão em 21. 
Saoccionada por Decreto n. 1. 507 ele 26 de Se-

tembro. 
Acham-se incluídos nesta lei os exercícios de 

1867-1868 e 1868- 1869. 
Receita . ....•...... .. .• . . . .. ........ ...•...... 
Despeza . ..•.............•.................... . 
EXERCICIO DE 1868 -1869.- Proposta em 25 

de Maio. 

1.868.- EXERCICIO DE 1869-1870.- Proposta em 12 de 
Maio. 

Segunda discussão de 15 de Junho a 17 de Julho e 
de 21 ele Maio a 11 de Junho de 1869. 

Terceira discussão de 17 de Junho a 3 de Agosto. 
Ao Senado em 5. 
Voltou emendada em 20de Junho de 1870. 
Oiscus.são de 25 a 27. 
Pot· Decreto ele 20 de Julho, foi a Clamara dis-

solvida . 
1.869.- Pelo Decreto n. 1587 de 28 ele Junho ficou vigo-

rando no 1° semestre deste exe:ccicio (1869-70) 
a lei n.. 1507 de 26 de Setembro de 1867 e 
pelo de n. 1750 de 20 de Outubro ficou vigo-
rando com algumas a lterações tlurante todo 
o exercício de 1869-70 a mesma lei n. 1507. 

EXERCICIO DE 1870-1871.- Proposta em 15 de 
Maio. 

55 .000:000 000 
58 .871 : 725$050 

59.000:000$000 
68.530:221$09 1 
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Receita . ... •... . . ... .... . .. . . .. •.. . . ... .. .... · 
Despeza . . . .• .. .. . ... · .... . ... . . . . •. ... . . .. . • . . 
Sanccionnda por Decreto n . 1764 de 28 de 

Junho de 1870 . 
187'0. - EXERCICIO DE 1871-1872.- Proposta em ll de 

Maio. 
Segunda discussão de 17 de Junho a 22 de Julho . 
Terceira discussão de 28 de J ulho a 4 de Agosto . 
Ao Senado em 4. 
Sanccionada por Decreto n . 1836 de 27 de Se-

tembro. 
Receita ... .... ..... .. . . .. .. ... .... . ... .. . •.. • . 
Despeza .. .. ... .. . . .... .. . .. • .. ... ... .. . . ... .. . 

1.87'1.. - EXERCICIO DE 1872-1873.- Proposta em 8 de Maio. 
Segunda discussão de 8 de Julho a 2 de Agosto. 
De lG a 21 de Dezembro, 31 de Maio de 1872 e 

de 3 Janeiro a 17 de Abril de 1873. 
Terceira. discussão de 23 a 26 . 
Ao Senado em 27. 
Pelo Decreto n . 2035 de 23 de Setembro de 

1871 ficou vigorando no 1° semestre deste 
exercicio, si antes não fosse promulg:~.do o 
respectivo orçamento, a lei n . 1836 de 27 
de Setembro de 1870. Pelo Decr~to n . 2091 
de 23 de Janeiro de 1873 ficou vigorando no 2° 
semestre deste exercicio, emquauto não fosse 
"]Jromulgada a respectiva lei de orçamento, a 
lei n . 2035 de 23 de Setembro de 1871. 

83.326:718$598 

95 .800:000$000 

Receita . .... .......... ... .. .. .... ..... . . , .. ... 112 .1 31: 000$000 

9-! . l 00: 000$000 

85.74 1:262$158 

Despeza...... .. ... . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . 121 .874:402$000 

187'.2. - EXERCICIO DE 1873-1874 .- Proposta em 10 de 
Maio. 

Por Decreto n . 4965 de 22 de Maio fo i a. Camara 
dissolvida e convocada outra para lo ele De-
zembro. 

1.8?'3. - EXERCICIO DE 1874-1875. - Proposta em 7 de 
Maio. 

Por Decreto n . 2302 de 28 de Junho ficou 
vigorando no l o trimestre de3te exercício, 
emquanto não fosse promulgada a. resrectiva 
lei de orçamento, a lei n 2091 de ll de 
Janeiro . Pelo art. 22 da lei n . 2348 de 25 
de Agosto ficou vigorando neste exercicio a lei 
de orçamento para o exercicio de 1873-74. 

Receita .. . .. .. •.. . .. . ... . . .... ... .... . . . . . . . .. 
Despeza ... ... ...... .. . ... .... . ...... •.• . .. . . .. 

1.8?'4. - EXERCICIO DE 1875- 1876. - Proposta em li de 
Maio. 

::legund~ discussão de 27 de Julho a. 9 de Se-
tembro, e ele 17 de Março a 21 de Abril de 1875. 

103 .000 :000$000. 
98.250: 168$140 
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Tereeir,\ discussão de 29 de Abril a 8 de Maio. 
A0 Senado em 13. 
Voltou emendadtt em lO de Setembro. 
Discussão em 14. 
Sanccionada por Decreto n. 2640 de 22 de Setembro. 
Pelo Decreto n. 2585 de 8 de Julho ficou vigo-

rando no I o semestre deste exercício a lei n. 
2348 de 25 de Agosto de 1873, emquanto não 
fos5e promulgada a respectiva lei de orçamento. 

Receita ...............•.•.....•.....•.......... 
Despeza ...................................... . 

~875.- l~xERcrcro DE 1876-1877.- Proposta em 8 de Maio. 
Segunda discussão de 12 de Julho a 7 de Agosto. 
Terceira discussão em 24 e 25. 
Ao Senado em 27. 
S:1nccionada por Decreto n. 2670 de 20 de Outubro. 
Receita ..............•........................ 
Despeza ...................................... . 

18?'6.- EXERCICIO DE 1877-1878.- Por Decreto n. 6114 
de 2 de Fevereiro foi adiada pum 31 de Dezem-
bro a reunião da assembléa geral. 

18?'?' .- l" SESSÃO.- ExERcrcro DE 1877-1878.- Pro-
posta em 6 de Fevereiro. 

Segunda discussão de 7 de Maio a 30 ele Junho. 
Terceira discussão de 3 a lO de Agosto. 
Ao Senado em 18. 
Voltou emendada em 8 de Outubro. 
Discussão em ll . 
Sanccionada por Decreto n. 2792 de 20 de Outubro. 
Receita ....................................... . 
Despeza ............•......•............•...... 
No lo semestre deste exercício ficou vigorando a 

lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, emquaoto 
não fosse promulgada a respectiva lei. (Decreto 
n. 2707 de 31 de Maio de 1877.) 

EXERCICIO DE 1878-1879.- Proposta em 6 de 
Junho. 

Pelo art. 27 do Decreto n. 2792 de 20 de Ou-
tubro ficou vigorando neste exercício a lei do 
orçamento anterior. 

1878.- EXERCIC!O DE 1879-1880.- F'or Decreto n. 6880 
de ll de Abril foi a Camara di5solvida, e con-
vocada outra para 15 de Dezembro. 

18?'9.- }n SESSÃO.- ExERCICIO DE 1879-1 880. - Pro-
posta em 23 de Dezembro de 1878. 

Segunda discussão de 3 de Março a 21 ele Abr·il. 
Terceira discussão de 6 a 15 de Maio. 
Ao Senado em 26. 
Voltou emendada em 24 de Outubro. 
Discussão em 25 . 

lOô.000:000$000 
105.001 ::~t7$6g5 

106.000:000$000 
106. Qll :041$5&1 

102.000:000$000 
105 . 88 1 : 736$077 
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S anccionada por Decreto n. 2940 de 31 de Outubro. 
Receita................................. . ...... 116.958:000$000 
Despeza............................... . ........ 115.458:243$689 
No r• semestre deste exercício ficou vigorando a 

lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, emquar;to 
não rosse promulgada a respectiva lei. (Decreto 
n. 2877 de 23 de Junho.) 

18?'9.- 2a SESSÃO.- EXERCICIO DE 1880-1881.- Pro-
posta em 8 de Maio. 

Segunda discussão em li de Setembro. 
Em l de Outubro adiada. 
Pelo art. 26 da lei n. 2940 de 31 de Outubro 

ficou vigorando neste exercício a lei do orça-
mento anterior. 

Decreto n. ~887' de 9 de Agosto de 18'?'9 

Art. l . • A proposta do orçamento de que trata 
o art. 13 da lei n . 99 de 31 de Outubro de 1835 
continuará a ser apresentada pelo Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
sendo porém. dividida em projectos de lei 
distinctos para cada ministerio e contemplando 
a de1peza a fazer-se com os creditas 1 especiaes 
que lhe digam respeito. ' 

Art. 2. • A parte relativa á receita publica e ás 
disposições geraes formará tambem pro~ ecto 

separado. 
Art. 3.• Approvada em ultima discussão pela 

Camara dos Deputados, qualquer dos projectos 
será remettido para o Senado, afim de ser dis-
cutido e votado. 

Art. 4.• Approvados todos os orçamentos de 
despeza nas duas Camaras, a commissão dE! re-
dacção daquella que tiver de submetter a l(:li á 
Sancção Imperial, reunil-os-ha para esse fim 
em um só Decreto, guardada a disposição do 
art . 62 da Constituição do lmperio, distinguin-
do-os por artigos, como actualmente se pratica . 

Art. 5.• O mesmo far-se-ha com a receita e as 
disposições geraes, devendo estas indicar os 
recursos applicaveis aos serviços dos creditas 
especiaes, que só com elles serão executajlos. 

Art. 6.• Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

1880.- EXERCICIO DE 1881-1882. - Proposta em 11 de 
Maio . 

A discuss..'i.o deste orçamento foi feita de confor-
midade com o Decreto n. 2887 de 9 de Agosto 
de 1879. 
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Despeza 

Orçamento do lmperio. 
Segunda discussão de 16 de Junho a 6 de Julho. 
Terceira discussão de 13 a 22. 
Ao Senado em 22. 
Voltou emendada em 16 de Setembro. 
Discussão em 20 . 
MINISTERIO DA JUSTIÇA.- 2" discussão de 14 a 27 

de Julho, 
Terceira discussão em 30. 
Ao Senado em 2 de Agosto. 
Voltou emendada em 16 de Setembro. 
Discussão em 3 de Outubro. 
MIN13TERIO DE ESTRANGEIROS.- 2" discussão de 6 

a 15 de Julho. 
Terceira discussão em 20. 
Ao Senado em 22. 
Voltou emendada em 16 de Setembro. 
Discussão em 20. 
MINISTERIO DA GUERRA,- 2a discussão de 7 a 10 

de Agosto. 
Terceira discussão de 13 a 17. 
Ao Senado em 25. 
Voltou emendada em 24 de Setembro. 
Discussão em 13 de Outubro. 
MINISTERIO DA MARINHA.- 2a discussão em 4 

de Agosto. 
Terceira discussão em 1 O e 11 . 
Ao Senado em 13. 
Voltou emendada em 16 de Setembro. 
Discuf:lsão em 20. 
MINISTERIO DA FAZENDA.- 2.a diSCUSSão em ll 

de Agosto. 
Terceira discussão de 16 a 19. 
Ao Senado em 25. 
Voltou emendada em 7 de Outubro. 
Discussão em 13. 

Receita 

Segunda discussão de 2 a 9 ~e Setembro. 
Terceira discussão em 10 e 11. 
Ao Senado em 14. 
Voltou emendada em 11 de Outubro. 
Discussão em 13. 
tteceita. ... . ........................... ... .. . .. 116.592:000$000 
Sanccionada por Decreto n. 3018 de 5 de Novembro 
Despeza...................... . ................ 114.280:673$000 
Sanccionada por Decreto n. 3017 de 5 de No-

vembro. 
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~881.- Por Decreto n. 8023 de 12 de Março de 1881 foi 
a Camara adiada para o dia 15 de Agosto, e por 
Decreto n. 8153 de 30 de Junho foi dissolvida e 
convocada outra para 31 de Dezembro . 

~882.- I• SESSÃO.- Ex:ERcrcro DE 1882-1883.- Pro-
posta em 19 de Janeiro. 

Despeza 

MINISTERIO DO lMPERIO.- za diSCUSSãO de 17 de 
Abril a 10 de Maio. 

Terceira discussão de 12 a 16. 
Ao Senado em 19. 
Voltou emendada em 18 de Agosto. 
Discussão de 3 a 4 de Setembro. 
MINISTERIO DA JUSTIÇA .- Segunda discussão de 

28 de Abril a 5 de Maio . 
Terceira discussão de 10 a 12. 
Ao Senado em 15. 
Voltou emendada em 13 de Agosto . 
Discussão em 4 e 5 de Setembro. 
MINISTERIO DE ESTRANGEIROS.- Segunda dis-

CUSSão de 26 de Maio a 1 de Junho. l 
Terceira discussão em 13. 
Ao Senado em 15. 
MINISTERIO DA GUERRA. - Segunda diSCUS~ão de 

12 a 25 de Maio . 
Terceira discussão de 1 a 6 de Junho. 
Ao Senado em 7. 
Voltou emendada em 13 de Julho. 
Discussão de 5 a 11 de Setembro . 
MINISTERIO DA MARil\THA.- Segunda discussão 

de 6 a 14 de Junho . 
Terceira discussão de 14 a 19 de Julho. 
Ao Senado em 24. 
Voltou emendada em 28 de Agosto. 
Discussão de 5 a 11 de Setembro. 
MINISTERIO DA AGRICULTURA.- Segunda dis-

CUSSão de 14 de Junho a 21 de Julho. 
Terceira discussão de 27 de Julho a 3 de Aposto. 
Ao Senado em 7. 
Voltou emendada em ·16 de Outubro. 
Discussão em 18 e 10. 
MINISTERIO DA FAZENDA.- Segunda diSf!USSãO 

de 25 de Julho a 18 de Agossto. 
Terceira discussão de 21 a 24 . 
Ao Senado em 28 . 
Voltou emendada em 16 de Outubrb.. 
Discui>são de 20 a 23. 
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Receita 

Segunda discussão de 18 a 31 de Agosto. 
Terceira discussão de 11 a 20 de Setembro. 
Ao Senado em 25. 
Voltou emendada em 23 de Outubro. 
Discussão em 25 . 
Receita ...... . .................... ,............ 12 .960:700$000 
Sanccionada por Decreto n. 3140 de 30 de 0utubro. 
Desper·a . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . 129. ~23: 825 .. ;044 
Sanccionada por Decreto n. 3141 de 30 de Outubro. 
Ficaram vigornndo nos quatro p1•imeiros meze 

deste exercício as leis ns. 3017 e 3018 de 5 de 
Novembro de 1886. (Decreto n. 3078 de 22 de 
Junho.) 

1SS~.- 2" SESSÃO.- ExERCicro DE I 83- 18 4.- Pro-
posta em 29 de Maio. 
Pelo art. 23 da lei n. 3140 de 30 do Outubro fica-

ram vigorando neste exercício as lei do Orça-
mento da. receita e da despeza do exercício 
anterior. 

1SS3.- EXERCWIO DE 1884-1 85.- Proposta em 8 de Maio. 

Despeza 

MINISTERIO DO hiPERIO.- 2" diSCUSSão de 10 a 
16 Julho. 

Terceira discussão de 20 a 26. 
Ao Senado em l de Agosto. 
Voltou emendada em 22 Julho de 1884. 
Diseussão em 1 de Agosto. 
MINIST:s:Rro DA JusTIÇA.- Segunda discussão de 

21 a 31 de Agosto. 
Terceira discussão de 3 a 6 de Setembro. 
Ao Senado em 6 de Maio de 1884. 
Voltou emendada em 8 de Agosto. 
Discussão em 14. 
MINISTERIO DE ESTRANGEIROS.- Segunda tlis-

cussão de 30 de Julho a 2 de Agosto. 
Terceira discussão de 6 a 9 . 
Ao Senado em 11. 
MINISTERIO DA GUERRA. - Segunda discussão de 

lO a 21 de Agosto . 
Terceira discus~ão de 22 a 28. 
Ao Senado em 30. 

oltou emendada a 29 de M'\io de 1884. 
Discussão em 26 de Junho. 
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.:\frNISTERlO DA MARINHA.- Segunda diSCUSSãO de 
16 a ~O de Julho. 

Terceira çliscussão em 26 e 27 . 
Ao Senado em I de Agosto . 
Voltou emendada em 10 Julho de 1884 . 
Discussão em 1° de Agosto. 
MINISTEIUO DA I:<'AZENDA.- Segunrl<t diSCUSSãO de 

14 a 27 de Maio de 1884 . 
Terceira discus3ão de 30 de Maio a 19 de Junho . 
Ao Senado, em 25 . 
Voltou emendada em 25 de Agosto . 
Discussão em 28 . 
MINISTERIO DA AGRICULTURA.- Segunda discussão 

de 6 a 16 de Maio de 1884 . 
Terceir<t discussão em 27. 
Ao Senado em 28. 
Voltou emendada em 23 de Agosto. 
Discussão em 25 . (Em virtude de uma omissão na 

redacção enviada pelo Setndo sobre a illumi-
nação a gaz, é requerida fusão das duas Camaras.) 
Fusão em 29, sendo approvada. uma parte da 
emenda e rejeitada. a outra . 

RECEITA.- Segunda discussão de 30 de Junho 
a 1 de Agosto de 1884 . 

Terceira discussão em 4 e 5. 
Ao Senado em 11 . 
Voltou emeuda.da em l de Setembro . 
Discussão em 2 . 
Receita .... • . . ................ . ............... 
Sancciona·la por Decreto n. :·! t29 de 3 de Setembro 

de 188-L 
Despeza .......... .. .. . ... . . . .. . ...... ..•. ... •• 
Sanccionada por Decreto n. 3230 de 3 de Se-

tembro de 1884 . 
No to tri mesli·e deste exercício ticaram vigomndo 

as leis n:;. 3140 e 314 1 de 30 de Outubro, em-
f! uan to não fusde promulg.tda a respect iva le i 
de orçamento. (Decreto n. 3227 de 27 de Junho 
de 1884.) 

1884.- EXERCICIO I> 1885-1 886.-Pl'Oposta. em 8 de Maio. 

Despeza 

MlNISTEiuo DO lM PERIO.- Segunda discqssão de 
21 ele Julho a 14 de Ago to de 1885, em 
([ue !icou adiada . 

'os primP.Íl'OS quatt·o mezes deste exercício fica-
ram vigorando as leis ns. 3229 c 3230 de 27 de 
.Junho de 1884, emqnanto não fossem promul-
gadas as respectivas leis de oryHmentp. (De-

133.049:400$000 

13fl .796:730$932 
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ereto n. 3260 de 27de .lunho de 1885.) 
Neste exerci cio ficaram vigorando as lei n. 3229 

3230 de 3 de !::.etembro de 1884, relativas ao 
exercício de 1884-1885 eom nlgumas a lterações. 
(Decreto n. 3271 de 2H de Setembro de 1885). 

Por Decreto n. 9270 de 3 de Setembro foi a Camam 
dissolvida e convocada outra ex tra.ordinaria 
mente para I de Ma1·ço de 1885. 

1SS5 .- EXF.RCICIO DE 1886 1887. - Pt'oposta de 26 
Maio . 

Despeza 

MINISTERIO DO lM PERIO. 
Segu nda discussão de li a 18 de Junho de 1886. 
Terceira discussão de 8 a 12 de Julho. 
Ao Senado em 17. 
Voltou emendada em o de Setembro. 
Discussão em I de Outubro. 
MINISTERIO DA JUSTIÇA.- 2a lliSCUSSâO ele 21 de 

Junho a 3 de Julho, de I 86 . 
Terceit•n discussão de 17 a 21 . 
Ao Senado em 22 de Julho. 
Voltou emendada em 20 de Agosto . 
Discussão em 13. 
MINISTERlO DE ESTRANGEIROS.- 2n diSCUSSãO em 

22 e 23 de Junho de 1886. 
Terceira discussão de I i a l 9. 
Ao Senado em 21 . 
Voltou emendada em 6 de Setembro . 
Discussão em 13. 
MINISTERIO DA MARJNIIA.- 2n diSCUSSão de 6 a. 

22 de Julho de 1886 
Terceira discussão em 23 e 24. 
Ao Senado em 26. 
Voltou emendada em li de Setem'Jro . 
Discussão em 14 . 
MINI 'TE RIO DA GuERRA.- 2n discussio de 22 <\ 

24 de Julho de 1886 . 
Terceira discussão em 26 e 27 . 
Ao Senado em 28. 
Voltou emendada em 6 de Setembro. 
Discussão em 13 . 
MINISTElUO DA FAZENDA.- 2" di CUSSãO de 27 de 

Julho a 9 de Agosto de 1886 . 
Terceira discussão de l 9 a 23. 
Ao Senado em 25. 
Voltou emendada em 29 de Setombro. 
Discussão em l de Outubro . 
MINISTERlO DA AGRICULTURA.- 2n discussão de 

26 de Julho a li de Agosto de 1886. 



Terceira discussão de 17 a 19. 
Ao Senado em 20. 
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Voltou emendada em 29 de Setembro . 
Discussão em 5 de Outubro. (Sendo r ejeitadas 

duas emendas enviadas pelo Senado, é requerida 
a fusão das duas Camaras) . 
Fusão em 9. Rejeitadas as emendas . 

Receita 

Segunda discussão de 26 de Agosto a 6 de Se-
tembro de 1886 . 

Terceira discussão de 9 a 11 . 
Ao Senado em 13 . 
Voltou emendada em 11 de Outubro. 
Discussilo em 12 . 
Receita. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 132 . 881 : 600 ~ooo 
Sanccionada por Decreto n . 33 13 de 16 de Ou-

tubro de 1886 . 
Despeza .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . 137.606:671$495 
Sanccionada por Decreto n. 3314 de 16 de Outubro 

de 1886. 
Nos primeieos quatro mezes deste exercício 

ficaram vigora.ndo as leis os . 3229 y 3230 de 
3 de Setembro de 1884. (Decreto n. 3277 de 25 de 
Junho de 1880) . 

Neste exet•cicio foi inc!u;d.o o 1 o semestre do 
exercício tle 1 87-1888. Em virtude do art. 28 
do Decreto n. 331 :! ele 16 tle Outubro de j886, 
as futuras propostas, deverilo o a,nno financeiro, 
coincidir com o anoo civil. 

Pot• Decre to n. \:!500 tle 26 tle Setembro, foi <• Ca-
mar\L dis oi vid<L e convocada ou tr,t p<tra 3 de 
Maio de 1886. 

1886.- EXERC!C!O DE 1887-1 888 .- PropoSt<L em 12 de 
Maio. 

1 887'.- EXERCICIO DF. 1tlH8.- Proposta em 13 de Maio. 

Despeza 

1\11 NlSTE IUv DO l:\rrr. R lO. 

Segunda rli ·cnssii.o de 20 rl e Jnnho a 4 de .JnJho. 
Terceira discussão de 6 a 8 .. 
Ao Senado em 12 . 
Voltou emendada em 15 de Setembro. 
Discussão de 26 u 3 de Outubro. 
:\11:-<ISTF.RIO DA JUSTIÇA. - 2• diSCUSSãO de l a Ü 

de Julho. 
Te1·ceira discus&í.o de 13 tt 1!1. 
Ao Senado em ?0. 
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l\flNISTERIO DE Ji:STRANGBIROS.- 2• di 'CUSSãO de 8 
a 18 de Julho. 

Terceira discu 3ão em 20 e 21. 
Ao Senado em 22. 
MINISTERIO DA MARINHA,- 2" discussão de I 5 a 

22 de Julho. 
Terceira dis:!us tio de 28 de Julho a 3 de Agosto. 
Ao Senado em 5. 
Voltou emendada em 15 de Setembro. 
Di seus ão em 26 e 27 . 
MtNISTERIO DA GUERRA.- 2• diSCUSSão de 22 a 

28 de Julho. 
Terceira discussão de 3 a 5 de Agosto. 
Ao Senado em 8 . 
Voltou emendada em 28 de Setembro. 
Discussão de 5 a 8 de Outubro. 
l\1IXISTERIO DA FAZENDA.- 2• discussão de 18 a 25 

de Agosto . 
Terceira discussão de 26 a 20 . 
Ao Senado em 30. 
Voltou emendada em 8 de Outubro. 
Di>cussão em 10. 
MINISTERIO DA AGH.ICULTURA .- 2• diSCUSSãO de 

4 a 12 de Agosto. 
Terceira discussão de 13 a 20. 
Ao Senado em 22. 
Voltou emendada em 7 de Outubt•o. 
Discussão em 8. 

Receita 

2~ discus&i.o de :!5 de Agosto a 5 de Setembro. 
Terceira discussão de G <t 13. 
Ao Senaclo em 14. 
Voltou emendada em 10 de Outubro. 
Discussão em li. 
Recei t~.. . .. .. . . . . . • .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . 138 . 305 : 000$000 
Sanccionada por Decre to 11 . 3348 de 20 de Ou-

tubro . 
Oespezi1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . 2.'30 : I 04. ::14 
Sanccionada pot' Oect'e to 11. .'3~40 de 20 de Ou-

tubro. 

1SSS.- E.XERCIC!O n" 1889. - Pr·oposta em 8 de Maio. 
MINISTER!O DO biPERIO.- , 'egu11rla diSCUSSiíO de 

I 2 a 18 de Junho. 
Terceira. discussão de 19 a 2 1. 
Ao Senado em 25 . 
Voltou emendada em 17 de .'elembro . 
Discussão de 24 de Setembro a I de Outubt•o . 
MINISTERIO DA J U TIÇA. - Segunda diSCUSSã.o de 

5 a I 2 ele Julho. 



Terceira discussão de 13 a 19. 
Ao Senado em 21 . 
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Voltou emenc1ada em 21 de Setembro . 
Discussão de 9 a. 13 de Novembro . 
MINISTERIO DE ESTRANGEIROS.- Segunda dis-

CUSsão em 21 de Junho. 
Terceira discu são em 22. 
Ao Senado em 2(\. 

Vol tou emendada em 24 de Satembro. 
Discussão em 18 e 19 de Outubro. 
MINI TERIO DA MARINHA. 7 Segunda discussão de 

25 a 28 de Junho. 
Terceira discussão de 2 a 5 de Julho. 
Ao Senado em 7 de Julho. 
Voltou emendada em 14 de Setembro. 
Discussão em 17 e 18. 
MINISTERIO DA GUERRA.- Segunda Oiscussão de 

19 de Julho a l deAgosto . 
Terceira discus ão de 1 a. 7. 
Ao Senado em 9. 
Voltou emendada em 5de OutubrJ . 
Discussão em 9 e 10. 
MINISTERIO DA FAZENDA.- Segunda discussão de 

20 ue Ago to a 12 de Setembro. 
Terceira discussão de 14 a 17. 
Ao Senado em 17. 
Voltou emendada em 13 de Novembro. 
Discussão em 14. 
MIJ\'1STERIO DA AGRICULTURA.- Segunda discussão 

de 31 de Julho a 28 de Agosto. 
Terceira discussão de 3 a 5 de Setembro. 
Ao Senado em 1 O. 
Voltou emendada em 14 de Novembro . 
Discussão em 15 . 

Receit~ 

Segunda discussão de 6 a 19 de Seteml:lro. 
Terceira discussão de 21 a26. 
Ao Senado em 1 de Outubro. 
Voltou emendada em 14 de Novembro. 
Discussão em 15. 
Receita . ...... . .... ........ ........... ........ 147.200:000$000 
Sanccionada por Decreto n. 3396 de 24 de No-

vembro . 
Despeza.. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . • 153 . 148: 442$297 
Sanccionada por Decreto n. 3397 de 24 de No-

vembro. 

1889.- ExERCIClO DE 1890. -Proposta em 15 dfl Maio. 
Pelo Decreto n. 10251 de 15 de Junhp Foi a 

Camara dissolvida e convocada outra extra<>r-
dinariamente para o dia 20 de Noveml:)ro. 
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Apresentação das propostas, dias de discussão e sancoão 
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Propostas sobre nxa~ão de for~as ne mar desde 1826 até 1889, apreseuta~ao, dias de 
discussão e sanc~ão 

18~6.- ExERCicro DE 1827. - Não consta a data da apre-
sentação da Proposta. 

Segunda discussão em 30 de Agosto. 
Terceira discussão em 31. 
Ao Senado em 2 de Setembro . 

18~?' .- EXERCI CIO DE 1828.- Não consta a data da apre-
sentação da Proposta . 

Segunda discussão de 19 a 27 de Julho. 
Terceira discussão em 3 de Agosto . 
Ao Senadú, não consta. 
Sanccionada por Decreto de 13 de Setembro. 

18~8.- EXERCICIO DE 1829 (1). - Proposta em 7 de 
Agosto. 

18~9.- EXERCICIO DE 1830.- Nada consta . 
1 830.- ExERClCIO DE 1831-1832.- Não consta a data da 

apresentação da Proposta . 
Segunda discussão de 28 de Junho a 5 de Julho . 
Terceira discussão em 2 de Agosto. 
Ao Senado, não consta. 
Voltou emendada em 30 de Outubro . 
Biscussão em 6 de Novembro. 
~anccionada por Decreto de 25 Novembro . 

1831.- EXERCICIO DE 1832-1 833 .- Não consta a data da 
apresentação da Proposta. 

Segunda discussão em 1 de Junho. 
Terceira di ·cussão em 21. 
Ao Senado em 2 ele Julho. 
Voltou emendada em 29 . 
Discussão em 11 de Agosto . 
Sanccionacla por Decreto de 31 do Agosto . 

:1.83~.- ExERCICIO DE 1833-1834.- Não consta a data da 
apresentação ela Proposta. 

Segunda J.iscussão de 29 ele Maio a 7 de Junho. 
Terceira discu são em 18. 
Ao Senado em 19. 

(i) O art. 12 do Decreto de 8 de Outubro detern•ina quo os nonos finnncoiros sejam contados de 1o do Julho a :lO <lu 
Junho. 

c.-ll!l 



Voltou emendJ.da em 19 de Julho . . 
Discussão de 27 a 30. 
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S::~.ncciona:la por :Jecreto de ~ 9 de Agosto. 

I833.- Exertcicto DE 1834- 1835(1). - elo con;t3. a data da 
apresentação d·1. Proposta . 
Segumla discussão de 21 a 23 de Maio . 
Tcrceil'..t discussão em 31. 
Ao Senado em 5 de Junho . 
Voltou emendada. ( "i.io cons ta a d ~ta) . 

Discussão em 27 de Julho. 
S·u10ciona•Ja p)r Dec!'eto n . 31 de 26 de Ago3 to. 
Neste anno começw.1m as lei::; a sol' nume1·ad:1S, 

por Decre to cb Po ler Execuli v o tb 2/ d Junho. 

1 8 3 -'-"·- EXERCICIO or. 1835 - 1836 . Não consta a tbta da 
apre~entação da Proposta. 

Segunda discus;ão de 27 a 29 de Maio. 
Terceira. discus::;ão om 12 ele Junho . 
Ao Senado em 20. 
Voltou emendada em 21 de Julho . 
Discussão em 1 de Ag-osto . 
S.mccionada por Decreto n. 22 de 22 de Agosto. 

1 3~.- Exr.acJCIO u~-: IH3ô- 1837 .- Não con:>ta a data da 
ap.resentação da J!'ropos ta. 

Segunda discussão em 30 de Maio . 
Terceira discussão em 3 de Junho . 
Ao Senado em 19. 
Voltou emendada . (Não consta a data.) 
Dis~u são em 17 de Agosto. 
Sanccionada por Decreto n . 1G de 27 de Agosto. 

1836.- ExERC!CIO DE 1837-1 838 .- Propos t[l. em G de 
Maio. 

Segunda discussão de 1 a 7 de Junho. 
Terceira discussão em 17 e 18. 
Ao Senado em 23 . 
Voltou emendada em 8 de Agosto. 
Di >cu:;sã.o e rejeição em 20 e 30. 
O SI'. Nabuco apt'e enton em 2 í.ie Se tembt•o um 

projecto sulJsti tutivo, mandando vigol'at• nes te 
excwcicio a lei n . 1G de 27 tle Agosto do 18.15, o 
q•J t\1 sendo di ·outido em IG foi remeltido ao 
Senado om 19 . 

Sancionada. por Doct•e to n. 42 de 15 tle Outubro. 

1837.- ExmteiCIO DR 18J8 -1 8:l0. - PropJ3ttt em Q de 
Maio. 

Segunda discussão de I a 10 de Junh o. 
Terceira discu ·são em 3 o 4 do .rulho. 
Ao Senado om 13. 
Voltou c:nen< latla. om I do Se tembro . 

( I) ''*"!õe lc nuuo cnuuur•1;:u·nu1 n~ l~> iH n. "'n a· nutnOJ'tttla~, p 11• Jlf'CJ'Oln d11 Potlra· Ex,•culi\·o do 27 rio .r unho. 



lJi:;cussZio c J'ejeiçã.o em ü. 
Fusão em 13e 14. 
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Foram approvadas umas e reJeitadas outra· • 
.'a nccionacla pot• Decreto n. 83 de 10 de Ou tul t·o. 

1838.- EXERCICIO DE 183\J -1840.- Pl'Oposta em 7 de 
Maio. 

Segunda eli3cussão em 30 de J uI h o . 
Tercei t'[• discussão em 3 ele Agosto. 
Ao Senado em 4 . 
Sanccionada por Decre to n. 49 de 20 de Setembro. 

1839.- Exro;n.crcro DE 1840-1 84\.- Proposta em ü üe 
MHiO. 

Seg·unda. di scussão de 17 a. 26 de Julho. 
Terceir.t uiSC US3ÜO de 31 de Julho a 3 Je Ago:; to. 
Ao Senado em 5 . 
Voltou emendada em 11 de Setcmbt•o . 
Dis::ussão em 13. 
Sauccionacla por D.1creto o. 86 de 2Ci de Setem-

bro . 
18 -".LO.- EXRRCICLO DE \84 1- ltl42 . - Proposta em G de 

1\laio . 
Segunda discussão de 22 de Junho a \J de Julho. 
Terceit•a dbcussão em 27 . 
Ao Sellado em I o Je Agosto . 
S:111ccionada por Decreto n. 1..J.8 de 27 de Agos to. 

1 8.Ll.- EXE RCICIO DF: 1842-1 8-1:3 .- Proposta em 5 de 
Maio. 

Segunda eli scus~ão em 25 e 2ü de Junlto. 
Terce ira di ~cuss'\o em 2 de Julho . 
Ao Senado em 5. 
Sauccioun.da pot' De :;eetJ n . 192 do :_:o de Agosto . 

1 84,2.- EXERCICIO Jm \84'!-1844. 
Por Dect·et o de tn de 1\"Liio fui a Cu.nutra dis3?!-

vielas an tes de sna J'eunião o convoc.1dn. oute,t 
para 1" L1e Novembeo, a qual foi adiad<t pm·a to 
de Janeiro d 184:3 , p::H' Decreto J e 27 ele Jnllto. 

1 S..:.L3.- [a SESSÃO .- I ~X loJRC I CIO DF1 1841-1 844 .- Pl'O-
pos ta em 7 de .Janeii'O. 

So;;unda di scussiio do G a 17 tlo fi'eve:·eit•o. 
Terceira discuss[Lo e•n () de 1\ laJ 'Ç:> . 
Ao Senado em 10. 
Sanceiona.da po t' IJJc t•e lo 11. 28 1 de ü d ! ;u Li ' · 

18 .L3.- 2" SESSÃO.- EXRIWJC[O DR li:l-1-l-1 845.- l't'O-
posta em 8 de Maio. 

Ne te excJ'cicio ficou v ig-orando a lei n. 28 1 de G 
de Maio, r eln.l i va ao exe1·cicio ele 184::1 -1 8-14. 

Deeret n. 287 ele I \J de J u1ho. 
1 9 ,L i .- Ex1mcrcro og 1845 -1 840 .- E !'opost.t em ü Ll 

Mnio. 
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Por Decreto de 24 de Maio foi a Camara dissolvida 
e convocada outra para 1 o de Janeiro de 1845. 

1841':>.- ]a SESSÃO. - EXERCICIO DE 1845-1846. - Pro-
posta em 4 de Janeiro. 

Segunda discussão de lo a 7 de Fevereiro. 
Terceira discussão em lO. 
Ao Senado em 11. 
Sanccionada por Decreto n . 342 de 6 de Março. 

184õ.- 2a SESSÃO.- Enacraw DE 1846-1847. - Pro-
posta em 9 de Maio. 

Em 19 de Maio a commissão de Marinha e Guerra 
deu parecer á mesma convertendo-a em projecto 
de lei mandando vigorar neste exercício a lei 
n. 342 de 6 de Março, relativa ao exerci cio de 
1845-1 846, o qual, sendo discutido, foi remettido 
ao Senado em 25 de Junho, donde voltou emen-
dado em 14 de Julho ; sendo as emendas rejei-
tadas pela Camara em 1° de Agosto, foi reque-
rida a fusão, a qual não teve Jogar . 

Não consta o resto do andamento neste anuo. 
1846.- Não consta a data da apresentação da Proposta . 

Na sessão de 16 de Maio a commissão de Marinha 
e Guerra apresentou de novo uma resolução 
mandando vigorar no exercício de 1846-1847 a 
lei n. 342 de 6 de Março de 1845, a qual, depois 
de discutida, foi remettida ao Senado . 

Sanccionada por Decreto n. 376 de 12 de Junho. 
ExERCICIO DE 1847-1848.- Não consta a data da 

apresentação da Proposta. 
Neste exercício ficou vigorando a lei n. 376 de 12 

de Junho. 
184~.- ExEacrciO DE 1848-1849.-Proposta em 5 de l'{Iaio. 

Na sessão de 21 de Maio a commissão de Mari-
uba e Guerra apresentou uma resolução man-
dando vigorar neste exercício a lei n. 342 de 6 
de Março de 1845 com as autorisações estabe-
lecidas na lei n. 376 de 12 rle Junho de 1846, a 
qual, discutida e remettida ao Senado em ~9 de 
Junho, voltou emendada em 17 ele Julho, tendo 
lugar a discussão e approvação em 26 de Julho. 

Sanccionada por Decreto n. 451 A de 31 de 
Julho. 

1848.- EXERCICIO DE 1849-1850.- Proposta em 6 de 
Maio. 

Na sessão rle 27 de Maio a commissão de Ma-
rinha e Guerra apresentou uma resolução man-
dando vigorar neste exercício a lei n. 451 A 
de 31 de Julho de 1847, a qual depois de dis-
cutida, foi remettida ao Senado em 25 de Junho. 

Sauccionada por Decreto n. 497 de 22 de J ulpo. 
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1 849.- Por Decreto de 19 de Fevereiro foi a camara 
disso! vida . 

18~0.-l " ~ESSÃO. - EXERCICIO DE 1850-1851. - Pro-
posta em 4 de Janeiro. 

Segunda discussão de 30 de Janeiro a 5 tle Fe-
vereiro. 

Terceira discussão em 12 de Fevereiro. 
Ao Senado em 18 . 
Sanccionada por Decreto n. 534 de 3 tle Maio . 

18~0.- 2a SESSÃ'). - EXERCICIO DE 1851-1852. - Pro-
posta em 6 de Maio. 

Segunda discussão de 14 a 17 de Junho. 
Terceira discussão de 26 de Junho a to de Julho. 
Ao Senado em 15. 
Sanccionada por Decreto n. 569 de 28 de Julho. 

18~1.- EXERCICIO DE 1852-1853.- Proposta em 5 de 
Maio. 

Segunda discussão de 19 a 26. 
Terceira discuss.:'ío em 10 e 11 de J unho. 
Ao Senado em 20 . 
Sanccionada por Decreto n. 613 de 21 de Agosto. 

18t:;2.- EXERCICIO DE 1853-1854.- Proposta em 10 de 
Maio. 

Segunda discussão de 17 a 25 de Junho. 
Terceira discussão de 1 a 3 de Julho. 
Ao Senado em 9 . 
Sanccionada por Decreto n . 646 de 31 de Julho. 

18l':;3.- EXERCICIO DE 1854- 1855.- Proposta em 6 de 
Maio. 

Segunda discussão em 27 e 28 de Junho. 
Terceira discussão de 6 a 9 de Julho. 
Ao Senado em 11. 
~anccionada por Decreto n. 694 de 10 de Agosto. 

18~4.- EXERCICIO DE 1855-1856.- Propost'l. em 10 de 
Maio . 

Segunda discussão em 24 . 
Terceira discussão de 27 a 29. 
Ao Senado em 1° de Junho. 
Sanccionada por Decreto n. 753 de 15 ele Julho. 

18l':;~.- EXERCICIO DE 1856-1857.- Proposta em 7 de 
Maio. 

Segunda discussão de 14 a 20 de Junho. 
Terceira discussão em 21. 
Ao Senado em 23 . 
Sanccionn.da por Decreto n. 820 de 14 de Julho. 

18~6.- EXERCICIO DE 1857-1858 .- Proposta em 7 de 
Maio . 

Segunda discussão de 31 de Maio a 7 de Junho. 
Terceira discussão em 17. 
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Ao Senado em 19 . 
Voltou e:n:)l]tlad,t em I '2 de Julho. 
Discu.>silo ern 21 e 22. 
S::tncr.ionada por Decreto n. 863 de 30 llo J~:lho . 

1 857.- ExEB.crcro DE 18:JS-1 859 .- PrJpo:;ta em G de 
Maio . 

Segund<t di.scussão de 16 a 20 do Junho . 
Torceim di :;cus;ão em 23. 
Ao Se na tio e111 23 . 
Sanccionada jJ•Ir Decreto n. 004 de 8 de Agosto . 

18~8.- Emttcrcio DE 1859-1 860.- Prop.:>st<t em 5 tlc 
Maio. 

Segu ndn. di scussão de 9 a 19 de Junho. 
Terceira discussão em 21. 
Ao Senado em 23 . 
Sanccionad:t por Decreto n . 950 de 22 de J ultw. 

1859.- EmRciCro DE 1800-1 861.- Pt·oposta em 12 de 
Maio . 

Seg·unda discussão de I a 14 do Juu!Jo . 
Terceira lii~cussão tio 22 ele Junho a I de Julho. 
Ao Senado em 5 . 
Sanccionacla por Decreto u. 1.042 de 14 de Se-

tembro. 
1860.- E:mttercw oE 186 1-1 862.- Pt•opo;:; t<~ em

1 
16 de 

:Maio . 
Segunda d' .;cus;iio de 15 a 21 cb Junho. 
Ter-.·eiea tliscussão em 26 e 27. 
Ao Sen ,1do em 4 de Julho. 
S.tnccionada por 0 Jct·cto 11 . 1.100 ele 18 de Se-

t embeo. 
1 8 61.- ExMB.ctero DM 186t-1 8G3.- Proposb em 6 de 

Maio . 
Seguuda. di;cusstlo de 9 ;t iS de Jullw. 
Tecceiea cliscu.>são ele 22 a 24. 
Ao Se tudo em 26 . 
S.mccionada p"t' uJct·eto n. I. 14~ c[ l} 4 d•) Sc-

lembt·o. 
186.2.- EXERCICIO DI~ 1863-186-1. - Proposta em 6 de 

i\1aio. 
Segu11tla discussão em 3 e 4 de .Junho. 
TeJ'cc it·a tli scussilo em 9 . 
Ao Scn.tdo em 10. 
Sancciona·Ja por Decrelo 11. l.I G'1 dd L o ti o Ago;:;to . 

1863.- EXElWIClO UE 186!-65. - Proposl<\ em 5 ue Maio. 
Por Decreto n. 3. 092 ele 12 ele Maio foi a Camara 

dissolvida e convoca.la outra para 1° de Janei!'o 
de 1864. 

186"'-"·- I" SESSÃO.- ExERCIC10 DM 1864-W65. - Pro · 
pos ta em 5 de Janeiro. 

1\ 
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Seguncht discus.>ão de 24 de J.<'evereiro a 2 de 
Março. 

Terceira discussão de ll a 18 . 
Ao Senado em 31 . 
Voltou emendada em 2 ~ de Au1·il. 
Discussão em 25 . 
Sanccionada por Decre to n . 1. 20 -! Je 13 de ~laio. 

1864.- 2n SESSÃO.- EXERC1CIO DE 1865- l dü!:i. - l'l o-
posta em o de Maio . 

Segunda discussão de 13 a 18 de Ago;to. 
Terceil'a di.:;cusslo e.11 2ó. 
Ao Senado em l ele 8~:: tem1Jro. 

Não consta a dat:.t da :mucção 

1S6õ.- EXERCICIO DE 18G6-1 8G7.- Pl'opo , ta. ·em lü de 
M<IÍO . 

Segunda discus:ã:> em 23 . 
Terceira àiscussão em 24 . 
Ao Sena·Jo em 30 . 
Sanccionuda por !Jecr dto n. 1230 du 8 de J ulho . 

1866.- Exc:rwrcro DE 1857- 1858 . - P1·op, st L em 7 uo 
Ma. io . 
::;egunda discussão de \:la 11 Je Setembro . 

186?'.- ExEH.CIC10 DE 18ü8-18G9 . - Prot-osta em i1 tlt:; 
Maio. 

Seg-unda di:;cuilsão ele 19 de Junho a U du Jull!o. 
Terceira discus::;ão em ;..o e 3 1. 
Ao Senado em 7 de Ago;;to . 
danccionada por Decreto n. 1523 de 28ue Setembi'O. 

1SG8.- EXERCJCIO DE 1869- 1870 .- Pl'Opo,ta em 13 do 
Maio . 

Segunda discu::.são de 3 a 8 de Junho. 
Terceira. discussão em 20. 
Ao Senado em 7 de J ull10. 
Sanccionada. por Decre to n. 1590 de 30 de Junho 

tle 1800 . 

1869.- EXERCIClO DE 1870-1871. - Proposta em 17 de 
Maio. 

Se;;·unJa discussão em lô e 17 de Junho. 
Te!'ceil'.L discussão em 10 do Julho . 
Ao Senado em 22 . 
S,ulccionaLl<L por Dec!'eto 11. 1G89 de 28 Llo Ago~lo . 

IS?'õ. - ExJ;itCICW DE 1871 -1 872. - Pl'upo;:;l:t em 1 ~ LltJ 
J\lu.io. 

Segunu.L discussão de 27 a 31. 
Tm·ceir.L discus.;ão em l • de Junho. 
Ao Senado em 6. 
Sanccionad<t por Decl'e to n. 18'13 tle 12 de Agosto. 

11371 . - Exgn.arc1o DE 1872-1873.- Proposta em 8 J e 
Ma io. 
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Segunda discussão de 20 a 30 de Junho. 
Terceira discussão em 5 e 7 de Julho. 
Ao Senado em 8 . 
. anccionada por Decreto n. 1997 de 19 de Agosto. 

18'/'2.- ExEacrcro DE 1873-1 874. - Proposta em 10 de 
Maio. 

Por Decreto n. 4965 de 22 de Maio foi a Camara 
dissolvida e convocada outra para. 1° de De-
zembro. 

18'/'3.- l" SESSÃO.- EXERCICIO de 1873-1874. 
Segunda discussão de 28 de Fevereiro a 7 de 

Março . 
Terceira discussão em 17 de Março. 
Ao Senado em 18 . 
Sanccionarla por Decreto n . 2236 de 26 de Abril. 

18?'3.- 2a SESSÃO.- EXERCICIO DE 1874-1 875 .- Pro-
posta em 7 de Maio. 

Segunda discussão em 26 e 28 de Maio . 
Terceira discussão de 3 a 6 de Junho. 
Ao Senado em 16. 
Sanccionarla por Decreto n. 2321 de 23 de Julho. 

1 8 '/' 4 .- EXERCIC!O DE 1875-1 876.- Proposta em 11 de 
Maio . 

Segunda discussão de 8 a 16 de Junho. , 
Terceira discussão de 7 a 14 de Julho. 
Ao Senado em 17. 
Sanccionada por Decreto n. 2534 de 9 de Se-

tembro. 

18'/'~.- ExERcrcro DE 1876-1 877 .- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão de 24 de Maio a 1° de Junho. 
Terceira discussão de 23 a 30 . 
Ao Senado em 3 de Jul ho . 
Sanccionada por Decreto o.2.632 de 1 :i de Setembro. 

18'/'6 .- Por Decreto n. 6.114 de 2 de Fevereiro foi 9-diada 
para 31 ele Dezembre a reuoiã'l da Assembéa 
Ger.d . 

1.8'/''/' .- Ja. SESSÃO. - ExEacrcro DE 1877-1878 .-- Pro-
posta em 5 de Fevereiro. 

Segunda discussão de 22 de Março a li de Abril. 
Terceira discussão de 14 a 17. 
Ao Senado em 30. 
Voltou emendada em 28 de Maio . 
Discussão em 5 e 6 de Junho. 
Saocciona.da por Decreto n. 2.718 de 27 de Junho . 

18.,.,.,.-,- 2" SESSÃO.- EXERCICIO DE 1878-1879 . - Pro-
posta em 4 de Junho. 

Segnuda discussão de 28 de Agosto a ll ~!e Se-
tembro . 
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Terceira discussão ele 8 a lO de Outubro . 
Ao Senado em l i . 
Sanccionacla por Decl'eto n. 2.823 de 15 de Feve-

reiro de 1879 . 

19 7 8. - ExEn.crcro DE 1870-1880 . - Por Decl'eto n . G.881) 
do li de Abril foi a Cnmara cli , so lvida e co nvo-
cada outl'a pnl'a 15 de Dezembro . 

1870 .- l " SB;SSÃO.- Enmcrcw DE 1879- 1880. - Pt·o-
posta em 27 do Dezembro do 1878. 

Segunda discussão de li a. 21 de Fevereiro . 
Terceir,1 discussão de 11 a 13 elo Mm·ço. 
Ao Senn.do em ]0 do Abri l. 
Voltou emendada em 28 ele l\1ait'. 
Discussão em I O. 
Sanccioun.da pot' Deci\Jlo n. 2.880 ele 30de .Junho. 

1870. - 2a SESSÃO.- Ex.ERCICIO ng 1880-1 88 1.- Pro-
posta em 17 do Maio. 

Segunda. discussão tle 18 a 20 de .Jnlho. 
Terceira. discussão do l l a 14 ele Ago;,to. 
Ao Senado em 28. 
Voltou emendaria em 10 de Outub!'o. 
Discussão em 24 . 
Sanccionada por D~creto n. 2. 941 do 8 de No-

vembro. 

11380 .- EXEil.CICIO Dg 1881-1 882. - Propos la em 5 do 
Maio . 

Segunda discussão el e ~5 ele Maio a 4 de Junho. 
Terceira. discussão de 9 a 15. 
Ao Senado em 19. 
Yoltou emendada em l l de Agosto. 
Discussão em J 8 e 19 . 
Sanccionacln. por Decreto n. 2.904 de 28 ele Sc-

tembr:> . 

18~1 .- E:mn.cwro ng 1882-1883 . - Por Docre~o n. 8 .0:23 
elo 12 de Março foi a Camara ::v1 iada para o c1 ia 
15 de Ago.-;to, e por Decreto n. 8 .1 53 de 30 de 
Junho foi tli.;solvidn, e convocada ou tra pam 31 
de Deí!embro. 

18~.2 .- In SESSÃO.- ExEil.ClCIO DE 1882-1883 .- PI'O-
posta em 19 de J nneiro . 

Segunda. di scussão do lCi de M:wço a I O do i\.lJri I. 
Tet•ceira discussão de 2 1 a. 24. 
i\. o• Se nado em 27 . 
Sanccionada por D ereto n. 3.076 de 21 de Jilllho . 

1882. - 2• SESSÃO .- ExEnCICIO lJE 1883-1884. - Pro-
posta em ~G do Maio. 

r:. -Ro 

,'egunda. discus,ão do 30 elo M1io a 1° do Jun ho 
de 1883 . 

Torceirn. discnssão em 4 o fi. 

• 
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Ao Senado em 7 • 
.'anccionad·L por Decreto n. 316 1 de 30 de Junho 

rle 1883 . 

1RA3.- Exrmcww DE 1884-1885.- Propost:t em 9 rle Maio . 
. egunla disca· ào de 8 a 25 de Junho 
Terr.oim discussão de ~{a 5 do Julho . 
. \.o S •n:tdo em 9. 
Sanccionaua por Oe::rato n. 3. 191 ue 25 de Agosto. 

1884 .- Exr·:r CICIO oR 1885-1886.- Proposta em 6 de Maio. 
Segunda discussão em 27 de Junho, em que ficou 

adiadt\ a rli scussão, a requerimento do Sr . An-
rlr·aJe Figueira, continuando ella de li a 17 de 
.J ulho rle 1885. 

Terceira rliscus>ão de 19 a 2.3. 
Ao Sen 1do em 23 . 
Sancciona'l<t por Decre to n. 2.262 rle 30 de Junho 

de 1885. 

18S~.- ExERC!C!O nr~ 1886-1887. - Propo3ta em 22 de 
Maio. 

Segunda di~cu são de 17 a 20 de Mnio tle l 88G . 
Terceir·a discussão em 21 de Maio. 
Ao sen·1do em 24. 
S tnccionnda por Decreto n. 3.276 de 23 de Junho . • 1886.- f~xrmcrcro DE 1887-1 888. - Propost~ em 7 de M

1
aio. 

Segunda discussão de 10 a 15 de Junho . 
Terceir,t di cussão de 16 a 21. 
,\.o Senado em 22. 
Voltou emendada em li de Setembro. 
Discussão em 14 o 15. 
Sanccion 1da por Decreto n. 3.302 de 2 Je Outuj:Jro. 

1887.-2° SE)f ESTR.E DE 1888 . (") -Proposta em 6 de 
:\1aio. 

Segunda discussão de 1 O a 16 de Junho. 
Terceira discm; ão em 17. 
Ao Senado em 21 . 
Sancciona'la pot• Decreto n. :!.316 de 4 de Agosto . 

1SSS.- EX:ERC!CIO DR 1889.- Proposta em 8 de M~io. 
Segunda <liscus ão ue 4 a 12 tl e Jnnho . 
Ter·ceiea dis u 3ão de 18 a 21. 
Ao Son tdo e n 28 . 
\'oi ton emenda·ln. em 2 de Ago~to. 
Di:cn:;sfío om 7 . 
. tLnccioll'lrla poe Decr·eto n. :!.:~67 de 21 de Agosto. 

18~n.- EXJo'Jtr. r r r n uR 180 .-Propas ta om 15 rl e 1\hio. 
Po:· Decreto n. 10.251 do 15 de Junho f•> i a Ca-

mar·a dissolvi la e c.1n vo n.da outr'fl. extt•aorrli -
nnri uncn lo pan o rlia 20 do Novembr•o . 

( ' ) B•la 1'1· 'I' ><t" f• H aprc,enta•h li• c mf>r .nirla,Jo c> u ":vt.. 2~ <I> lhcret > n . 3.313 rio 1~ ele Outubro ele 1 36, que 
dt~l1•t·miwl. fJIII1 n1.- f11tt1m"l P rlpl-:lt" dP\'Prl,., nnn, fin'\nc~i.··l clincitlu· c·• 11 o :nlO 'l ch·i l. 
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Propostas sobre fixa~ão dB fur~a s de terra, uesde 1826 atá 18~9, apresenta:.ão, (lias de 
UiSGHSSãO B SallG~ã O · 

l.S~G.- io:XEl\ CIClO lJE 18:2.7 . 
Niio cousta o dia tln. ll [ll'O~O I1t<l\ÜO th pro posta . 
Segu nrln. ui scn, ~lto em 30 tle 1\ gos to . 
Tercoie.t discu~srr o em 31 de 1\ go~ t J . 

Ao Senctdo em 2 de Setembro . 
18:27.- EXERCICI O DE 1828, 

I'ião consta o tlia da apro~eu Lação ela J'I'Opos ta . 
SegUI 11 la discussão em 8 c 9 do Ago~ to . 

Tet·ccirn. cli scu~.- ií.o em 18 e 23 . 
Ao Senado em 27. 
Voltou ememlnda em 3 de Outubeo. 
Di.;cn;;sií.o em -1, em CJ ue foi rejoihul<t . 

1828 .- Sõ consta tht apresenlaçoão el o paeccot• da Colll -
mi~ssão de lllal'iuba. e Guerra em 7 tlc ,\ goslo 
e o começo da segumht discus.;ão \J lll 15. 

18.20 ·.- Nada consta . 
1830. - E XEH.ClCI O DE 1831-1832. 

Não const:1 o dia tla apresentação da p:·oposta . 
Segunda discus;ão do 28 de Jul!Io a 31. 
Terceira di scussão om 17 ·Je Agos to. 
Ao Sep ~ clo, não eonstt •. 

1~31 . - E X ICRClCIO DI•: 1832-18:33 . 
Não consLt o 11ia da a p1·esenlnç:Io tb [Wopost l. 
Segun1ln. rli:;')nss:Io em :l t do Maiú. 
TeJ•ceit·a disr.ussüo rle 4 a G do .T ulha. 
Ao Senado em 11. 
Voltou emendada em 29. 
Dis;ussão em ll de Agosto. 
Sanccionadf1 JlOl' De reto do 30 de Agos lo. 

183.2.- EXI>JRClOlO lJE 18:3:3-1 834 . 
Não consL•t :1 data Lh uprescnLa çlto da. pt•oposla. 
Segullda. Ll i~c u::;~ão üu , :t JG de Junho. 
Tet·coit·a cli scussilo em ~5. 
J\ o Sooaclo em 30 . 
Vo ltou emoncl acb em 11 de i\gos lo. 
lliscus::;ão em 7. 
SanccionaLht pol' Dect·clo do ?5 de A goslo. 
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1833 .- ExERCIC10 DE 18::14 -1 835. (*) 
Não consta a data da apresentação d.t. proposta . 
Segunda discussão em 18 e 20 de Maio . 
Tereeira discus5ão em 30. 
Ao Senado em 4 de Junho. 
Sanccionada por Decreto n. 48 de 3 de Setembro. 

1834.- EXERCICIO DE 1835- 1836. 
Não cionsta a data da apresentação da proposta . 
Segunda discussão de 22 a 26 de Maio. 
Terceira discussão em 11 de Junho . 
Ao Senado em 21. 
Voltou emendada em 21 de Julho. 
Discussão am 22 . 
Sanccionada por Decreto u. 21 de :22 de Ago to . 

183:::;. - EXERCICIO DE 1836-1837 . 
Proposta em 7 de Maio. 
Segunda discussão em 20 . 
Terceira discussão de 26 a 29 . 
Ao Senado em 6 de Julho. 
Voltou emendada em 24 . 
Discussão em 6 de AgostfJ . 
Sanccionada por Decreto n . 15 de 26 de 1~gosto. 

1836 .- En:H.crcw DE 1837- 18::18 . 
Proposta em 6 de Maio. 
Segunda discussão de8 a 16 de Junho. 
Terceira discu · ão em 21 . 
Ao Senado em 23 . 
Voltou emendada em 8 de Agosto. 
Discussão de 26 a 29 . 
Em virtude da rejeição de uma emenda, o Sr . 

Nabuco apresentou em 3 de Setembro um 
projecto substitutivo, que foi discutido em 15, 
remettido ao Senado em 17 e sanccionado por 
Decreto n. 38 de lO de Outubro . 

1 83?'. - EXERCICIO DE 1838-1839 . 
Proposta em 6 de Maio . 
Segunda discussão de 26 de Junho a 1" de J ui h o. 
Terceira discussão em 5. 
Ao Senado em 13 . 
Voltou emendada em 26 de Agosto. 
Discussão e rejeição om:6 de Setembro . 
Fusão em 13 e 14. 
Foi rejeitada uma emenda e approvadas as 

outras. 
Sauccionada por Decreto n. 68 de 28 de Setembro . 

183 .- EXERCICIO !JE 18:39- 1840. 
Proposta em 5 de Maio . 

(') NesLe a nno comecnr;io aR lets a "erem numeradab. (DecreLo do poder exec uLlvo d~ 27 de Junbo.) 
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Segunda discussão de 28 ele Junho a 23 
de Julho. 

Terceira discussão em 7 e 8 de Agosto. 
Ao Senado em 18. 
Sanccionada por Decreto n. 42 ele 20 de Setembr·o. 

1839.- EXERCICIO DE 1840- 1841. - Proposta em 6 de Maio. 
Segunda discussão de 27 de Junho a 16 de Julho . 
Terceira discussão de 27 a 30 de Julho . 
Ao Senado em 5 de Agosto. 
Voltou emendada em 21. 
Discussão em 29. 
Rejeição em 31 . 
Fusão de 5 a 10 de Setembro. 
Foi approvada a emenda . 
Sanccionada por Decreto n. 86 de 26 de Setembro. 

1840.- ExERCICIO DE 1841-1842. - Proposta em 5 de Maio. 
Segunda discussão de 27 de Maio á 20 de Junho. 
Terceira discussão de 20 a 27 de Julho. 
Ao Senado em 29 . 
Sanccionada por Decreto n. 149 de 27 de Agosto . 

1841.- EXERCICIO DE 1842· 1843.- Proposta em 6 de Maio. 
Segunda discussão de 28 de Maio a 22 de Junho . 
Terceira discussão em 1° ele Julho . 
Ao Senado em 2. 
Sanccionada por Decreto n. 190 de 24 de Ag-osto. 

1842.- E:x&RCICIO DE 1843-1844. 
Por Decreto de Jo de Maio foi a Camara dissolvida 

antes de sua reunião e convocada outra para 
Jo de Novembro, a qua l foi adiadfl. para 1° de 
Janeiro de 1843 por Decreto de 27 de Julho. 

1843.- la SESSÃO.- ExERC!ClODE 1843- 1844.- Proposta 
em 7 de Janeiro. 
Segunda discussão de 18 ele Fevereiro a 4 de 

Março. 
Terceira discussão de 10 a 17. 
Ao Senado em 21. 
Voltou emendada em 21 de Abril . 
Discu são e rejeição em 24. 
Fusão e approvação em 28. 
Sanccionada por Decreto n. 282 de 24 de Maio. 

184:3.- 2a SESSÃO . - EXERCICro IJE 1844-1845. 
Neste exercício ficou vigorando a lei n. 282 de 24 

de Maio relativa ao exercício de 1843-1844. 
(Decr·eto n. 287 de 19 de Julho.) 

1844.- ExERcrcro mt 1845-1846.- Proposta em 6 de Maio. 
Por Dect·eto de 24 ele Maio foi a Camara disso! vida 

e convocada outl'a pa.ra 1° de Janeiro de 1845. 

HOJ4~ . - I• SES 'ÃO.- ExEacrcw DE 1845-1846.- Proposta 
em 7 de Janeiro. 
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Sogunua discus ão de 28 a 31. 
Tcrcoit·n. di. cussão em 7 de Fevereiro. 
Ao Senado om 8 . 
Sanccionada por Decreto n. 34 1 <lo G do i\1ar·ço 

1 8 1..rJ.- 2" SESSÃO.- E:mncrcw DE 1840-18 17.- Proposta 
em 9 de l\Iaio . 

este exercício ficou vigorando a lti n. 34 1 do 
G do l\Iarço relativa ao exercício de 1845 - 184 ' . 
(Decl'eto n. 35G ele 30 de Julho.) 

18-:16. - Exrmcrcro DB 1847- 1848.- Pt'nposta em 5 de :\!aio. 
Nos to exercício ficou Yigorando a lei n . 3-11 de 

Ci do Março de 1845, roln.li v a. ao excrcici0 do 
18·15- 1840 . (Decreto n . 377 do 25 do Julho .) 

1 8 .!~.- ExEncrcw uE 18-!8-1 849.- Propo.;ta em 5 de Mnio. 
Neste exot·cicio ficou vigoranJo a lei n. 377 ele 

25 ele Julho ele 18-IG, relaliYa no exercício do 
1847- 18-!8. (Derraton. 433elell t! Agosto .) 

1848.- ExRB.Cl'CIO DE 18-19-1 85'1.- Pr ·posta em G 1le i\Iaio. 
es te cxerclcio ficou vlgor.mlo a lei n . 453 de 
l i do Ago.slo de 18-17, re lativa ao exercício d 
I S JS-18,19. (Dect•eto n. 408 de 27 do J nlho.) 

1 849 .- Exrmcrc10 m;: 1850-1 85!. 
Por Decreto do 19 ele Feverei ro fu i a êntm tja 

dissolvida . 

18!:>0.- Ja SESSÃO.- ExEncrcro DE 1850-1851.-Proposta 
em 4 de Janeiro. 

Scgumb. discussão de 7 a 12 de Fovcreir·o. 
Terc3ira discus ão em 22 o 23 . 
Ao Senado em 27 . 
Voltou emendada om 22 de Março. 
D:scu:;sii.o 0111 13 o 

Sanccionach• por D3cre to n. 5-12 de 21 do Mai0. 

1 EH'':i0.- 2• SESSÃO. - Exrmcww DE !851 -1 852.-Proposta 
e:m 4 de M3io . 

Sogumln. di,cu·::ão do 8 n 14 de Jnnl.o. 
Terceira li i seus ão em 17 c 18. 
Ao Senado 0111 l 0 cle Julho . 
Sanccionada pot' Decreto n. 568 do 24 do Julho . 

18~1.- Exrmcrcro DE 1852-185~.-Proposta em G de Maio . 
S gunela tliscus:üo de 27 tle Maio a 10 el o J unho. 
T r·ceim Ll iticu~são do 17 a 20 . 
Ao Senado om ao. 
Sancchnada púr Decreto n. 615 de 23 do Agosto . 

18;:;~.- ExEttcrcro llE 1853- 1854.-Pl'oposta em lO de t\la io. 
Segunda discussão do 7 a 17 de Junho . 
l'CJ'ce:ira discussão do 25 a 2~' . 

Ao Scn:1<lo em 2 do Julho . 
Vollon cmondacln. om 2:3. 
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Discussão em 3 de Agosto. 
Sanccionada por Decreto n. 648 de 18 ele Agosto. 

1.8~3.- EXERCICIO DE 1854-1855.-Proposta em 7 ele Maio. 
Segunda discussão de 1 a 6 de Julho. • 
Terceira discussão de li a 14 . 
Ao Senado em 16. 
Voltou emendada em 16 de Agosto . 
Discussão em 31. 
Rejeição em 2 de Setembro. 
Fusão em 9. 
Foi rejeitada a emenda . 
Sanccionada por Decreto n . 715 de 19 de Setembro. 

l.Se>4..- EXERCICIO DE 1855-1856.-Proposta em 10 de Maio. 
Segunda discussão em 27 . 
Terceira discussão de 30 a 3!. 
Ao Senado em 6 de Junho. 
Sanccionada por Decreto n. 752 de 15 de Julho. 

l.Se>õ.- EXERCICIO DE 1856-1857.-Proposta em 7 de Maio. 
Segunda discussão de lo a 8 de Junho . 
Terceira discussão em 12. 
Ao Senado em 16. 
Sanccionada por Decreto n . 821 de 14 de Julho. 

l.Se>6.- EXERCICIO DE 1857-1858.-Proposta em 7 de Maio . 
Segunda discussão de ll a 19 de Junho. 
Terceira discussão de 23 a 27. 
Ao Senado em 30 . 
Sanccionada por Decreto n. 862 de 30 de Julho. 

l.Sõ?'.- EXERCICIO DE 1858-1859.- Proposta em 6 de 
Maio . 

Segunda discussão de 23 de Junho a 6 de Julho. 
Terceira discussão em 7 e 8. 
Ao Senado em 9 . 
Sa.ncciouada por Decreto n . 903 de 5 de Agosto. 

lSõS.- EXERCICIO DE 1859-1860. - Proposta em 10 de 
Maio. 

Segunda discussão de 27 de Maio a 8 de Junho. 
Terceira discussão de 12 a 15 de Julho. 
Ao.Senado em 17. 
Sanccionada por Decreto n . 981 de 15 de Se-

tembro. 
1Se>9.- EXERCICIO DE 1860-1 861.- Proposta em 12 de 

Maio. 
Segunda d~scussão de 13 de Junho a 27 de Julho. 
Terceira discussão de 17 a 22 de Agosto . 
Ao e nado em 24. 
Sanccionada por Decreto n. 1042 de 14 de Se-

tembro. 
1860.- ExERCICio DE 1861-1862.- Proposta em 14 de 

Maio. 
c.-3i 
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Segunda. discussão de 9 a 14 de J unho . 
Terceira. cliscussão de 21 a 25. 
Ao Senarlo em 30 . 
Sancciotlada por Decre to n. 1101 ele 20 de Se-

tembro . 

1861.- EXERCICIO DE 1852- 1863. - Proposta 601 6 de 
2\Iaio . 

Segunda di-;cussão de 19 de Julho a I de Agosto . 
Terceii'a. discussão ele O a 8 de Ago to . 
Ao Senado em 10. 
Sanccionada por Decreto n . 1143 de li de e-

teml.ro. 

1 8 6 2 .- EXERCICIO DE 1863-1 864. - Propo';ta em (i rle 
Maio . 

Segunch.\ discussão de 9 a 10 de Jun ho . 
Terceira discus&'i.o em 23 . 
Ao Senado em 27 . 
Sanccionada por Decreto n. l i G3 ele :J I de J ulho . 

.18 63.- ExERCJCIO ng 1801- 1865.- Propo.;t,t em 5 de 
Maio . 

Por Deceeto de 12 rle i\Iaio foi a. Camara dis-
solvida . 

1 86·-:t.- 1"' SESSÃO .- EXERCICIO ])!<: 1804-1 865. - Pro-
posta em 5 de Janeiro . 

Segunda cliscus&1o de 18 a 31 de Marc:o. 
Terceira discussão em 6 e 7. 
Ao Senado em 15. 
Voltou emendada em 20 de Maio . 
Discu são em 8 e 9 de Junho . 
Sanccionada por Decreto n . 1220 de 20 de Ju lho. 

1864 .- 2·• SESSÃO.- EXERcrcro DE 1865-1 806 .- Prq-
l)OSta em 6 de Maio. 

Segunda discussão de 4 a l i de Agosto. 
Torcei ra. Üi!tcussão de 19 a 24 . 
Ao Senado em 1 de Setembro . 

1 S 6õ.- EXERCICIO DE 186G- Hl57. - Proposta Gm 17 de 
1\laio. 

Segunda discussão em 30 de Ma.io . 
Terceira discussão em 5o O ele J unho . 
Ao. enado em 9. 
Sa.nccionacla. por Decretou . 1240 de 28 de .Junho. 

1 806.- EXERCICIO DE 1867·-1868.- Pr oposta em 8 r\e 
Maio. 

1 6 ?'.- EXERCIC!O DE J868- 18G!.J.- Proposta em 25 ~e 

Mll iO . 
S guuda di~c ,ls~ã'l em 9 Lie Ju lho . 
Tct'coira discns>ão de 2 a 5 tle Agosto. 
Ao Senado em O. 
Voltou emendada. em 14 de Selembeo . 

.. 
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Discussão em 17 c 18. 
Sanccionada poe decre to u. 1•171 de i 7 elo So-

t emlwo. 

1868.- Ex8RCICIO DE 18G9-1 870.- Propo ta em 12 do 
Maio . 

Seguad« discussão de G a 15 de Junho. 
Terceira discus>ão em 20 . 
Ao Senado em 30. 
Sauccionada por Decreto n . 1588 de 30 do .J un ho 

de 18G9 . 

1869.- EXERCICIO D8 1870-! 871 .- Proposht 0:11 13 ele 
Maio. 

Segunda discussão de li a 15 de J unho. 
Terceiradi~cussão de I a 15 de Julho. 
Ao Senado em :!i . 
Voltou emendada em i2 de Juubo de 1870 . 
Discussão em 25 . 
Sanccionada por Decreto u. 17G5 de 28 de Junho 

de 1870. , 

18~0.- EXERCICIO DE 187!-1 87i .- Proposta em 11 de 
Maio. 

Segunda discussão de :24 a i"i ele 1\la io. 
Terceira dlscussü.o em :3 1 de Maio. 
Ao Senado em G de Junho. 
Voltou eme ndaLla em 30 de Julho . 
Discussão em 22 de Agosto . 
Sancciouada por Decreto n. 18-!J ele G de Ou-

tubro . 

18~1.- EXERCiC!O DE 187i-! 87él.- Proposta em 8 de 
Maio. 

Segunda discussão Lle 7 aiO de Junho. 
Terceira discussão de I a 5 de ,Tulho . 
Ao Senado em 9 . 
Sanccionada por Decreto n. 1973 de 9 de Agosto . 

1fS~.2.- ExGRcrcro DE 1873-1 874.- Peoposta em 10 de 
Maio. 

Por Decreto de 2i de Maio roi a Camaea di:sol -
vi la e couvocada outra para l" de Dezembro. 

1S~3.- 1a SESSÃO.- gXERCICIO Dl!: 1873-1 874 .- Esla 
pr•opo.; ta roi apeesentada em lO do Maio tle 
1872. 

Segunda di scussão de 17 de Março a 7 de AIJril. 
Teeceit·a di scussão de 1<1 a 17 . 
Ao Senado em I O. 
Sanceiouad.t por Decre to n. 22G I de 24 de Maio . 

1~~3.- 2" SESSÃO.- Ex~;:acrcro DI' 1874- 1875 . - Pt•o-
po ta em G de Ma io. 

, egunda discussão de 5 a 11 de Junho. 
Terceir:t discus.:ão em 1-1 e lG de Juulto . 
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Ao Senado em 27. 
Sanccionad.a por Decreto n . 2333 de 2 de Agosto. 

18'/'4.- EXERCICIO DE 1875-1876. - Proposta em 11 de 
Maio. 

Segunda discussão de 16 de Junho a 2 de Julho. 
Terceira. discussão de 15 a 22. 
Ao Senado em 29. 
Sancciooada por Decreto n. 2530 de 9 de Setem-

bro. . 
18'/'õ. - EXERCICIO DE 1876-1877.- Proposta em 5 de 

Maio. 
Segunda discussão de 1 a 22 de Junho . 
Terceira discussão em 30 de Junho. 
Ao Senado em 3 de Julho. 
Sanccionada por Decreto n. 2623 de 13 de Setim-

bro . 

18?'6.- E:tERCICIO DE 1877-1878. 

18?'?'.- ]a SESSÃO. - EXERCICIO DE 1877- 1878. - Pro-
posta em 5 de Fevereiro. 

Segunda discussão de 3 a 17 de Abri l. 
Terceira discussão em 23 e 24. 
Ao Senado em 25. 
Sanccionada por Decreto n. 2706 de 31 de Maio. 

! 
1 1S?'?' .- 2~ SESSÃO .- EXERCICIO DE 1878-1879.- Pro- I 

posta em 5 de Junho. 
Segunda diEcussão de 11 a 27 . 
Terceira discussão em 11 de Outubro . 
Ao Senru:lo em 23 de Dezembro de 1878 . 
Voltou emendada em 21 de Março de li379 . 
Discussão em 14 de Abril . 
Sanccionada por Decreto n . 2852 de 3 de Maio 

de 1879 . 
18'/'8.- Por Decreto n. 6880 de ll de Abril foi a Cn.mara 

dissolvida e convocada outra para. 15 de De-
zembro. 

IS'/'9.- I" SESSÃO.- EXERcrcxo n~ 1879-1880. - Pro-
posta em 20 de Dezembro de 1878 . 

Segunda discussão de 21 de Fevereiro a 5 de 
Março. 

Terceira discussão em 26 e 27. 
Ao Senado em 28. 
Voltou emendada em 12 de Maio . 
Discussão em lO de Junho. 
S:mccionada por Decreto n . 2879 de 80 de Ju nho. 

1 8?'9.- 2a SESSÃO. - EXERCICIO DH 1880- 18111.- Pro-
posta em 6 de Maio. 

Sognnda discu são de 10 a. 16 de Julho. 
Tet·ceil'n discns.fi,o Pm :~ r! e Ag-osto. 

o 'p nfl!l o 11m J 9. 
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Yoltou emendada em 10 de Outubro . 
Discussão em 24 . 
ancci.onada pot• Decreto n. 2942 de 8 de o-
vembro. 

1~80.- BxERCICIO DE 1881 - 1 2.- Propo ta em5de Maio. 
Segunda di cussão de 7 a 15 de Junho . 
Terceira di cu são em 30 de Julho . 
Ao enado em 5. 
Voltou emendada em 2 de Setembro. 
Discussão em 9 e 10. 
anccionada pot· Decreto n . 2991 de 21 de :r-
tembro. 

1 81.- Foi a Camara dissolvida por Decreto n. 30!9 
de 9 de Janeiro . 

188.2.- ta. 'ESSÃO.- EXERCICIO DE 18 2- 1 3.- Pro-
posta em 19 de Janeiro . 

Segunda discu são de 6 a 28 de Março. 
Terceira discu ão em 13 e 14 . 
Ao Senado em 14. 
Sanccionada por. Decreto n . 3069]de 20 de Maio. 

188.2.- 2• SESSÃO. - EXERcrcro DE 1883-1884.- Pro-
posta em 24 de Maio . 

Segunda di cu ão de 25 de etembro a 18 de Ou-
tubl'o. 

Terceira cti cussão de lO a 30 de Maio de 1 3. 
Ao enado em 1 de Junho. 
anccionnda por Decreto n. 3159 de · 20 tle Junho 
de 1883 . 

1883.- EXERCICto DE 1884-1885- Proposta em 8 de Maio. 
Segundtt discussão de 11 a 15 de Junho . 
Terceira discussão de 5 a 9 de Julho. 
Ao enado em 11. 
Voltou emendada em 16 de Ago to . 
Discu ão em 21 . 
Sanccionada por Decreto n . 3198 de 1° de e-

tembro. 
181S4.- EXERCICIO DB 1885- 1886. - Pl'Opo ta em 6 de i\laio. 

Segunda cti cussão de 29 de Maio a 27 de Junho . 
Terceira discussão de 14 a 31 de Julho. 
A requerimento do Sr. Andrade Figueil•u, Jica 

adiad'" a discussão para a essão eguinte, a 
qual continúa em 18 de Maio de 1885, e fica 
€lncerrada. 

Ao enado em 18 de Maio. 
Sanccionadn. por Decreto n. 3261 de 30 de Junho 

de 1885. 

1 Se».- EXERCICIO DE 1 6-1887.- Propo ta bffi 22 de 
Maio. 

Segunlla d:i u · _C' m I ~ e I; d [vio f> I i. 

• 
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Terceira discu-;são em I ~ . 

Ao Senado em I 0. 

- 24G-

Sanccionada por Decre lo n. 3i75 de ~3 de Junho 
de 1880 . 

1886.- Extmcwro DE IH87- 1888.- Proposta em 7 de Maio. 
Segumla discus ão de 7 a 17 de Julho. 
Terceira discussão de 24. a 28 . 
Ao .'enado em 30 . 
Voltou emendada em 27 de Maio de 1887. 
Discussão em 30. 
Sanccionada por Decreto n . 33 17 de 20 de J unlw 

de 1887. 
Em virtude tlo ar t. ~8 do Deceeto n. 33 13 de 16 

de Outubro de 1886 as posturas propostas 
deverão coincidir o anno financeiro com o anno 
civil. 

1887.- ExERcrcro DE 1888 (2• semestre).- Proposta em 
O de Maio. 

Segunda discussão de 31 de Maio a 7 de Junlw . 
Terceir a discussão em 8 . 
Ao Senado em 10. 
Sanccionada por Decreto n. 3319 de 28 de Junho. 

1 888.- EXERCICIO DE 1889- Propo ta em 8 de Maio· 
Segunda discussão de 29 a 30 de Maio. 
Terceira discus&ão de 4 a O de Junlto. 
Ao Senado em 7 . 
Voltou emendada em 2 de Agosto. 
Di scu são em 7 . 
anccionada por Decreto n. 3366 de 2 1 de Ago~ to. 

1 89.- EXERCICIO DE 1890. - Proposta 0111 15 de Maio. 
Segunda di cussão de 22 a 24 . 
Por Decreto n. 10251 de 15 do Junho foi a 

Camara dis~ol vida e couvocada outra, exteaor-
dinariamenle pam o dia 20 de NoYemlJro . 
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A 

FALLAS DO THUONO 

ORGANISA~Õ~JS MJNJSTERIAES 

DEPUTADOS ELEITOS E RECO~UECJOOS, ESCOLHrDOS SE~\DORES E FALLECIDOS 
DURANTE-A LEGISLATURA 

PHESIDE NTES DE PROVJNCIAS 

cmUIISSÕES DA CAMARA DOS SENHORES DEPUTADOS 

llESSOAL DA ~lESA DA CMIAHA DOS SENHORES DEPUTADOS 

I NTERPELLA~ÕES 

IIO~ÕES E INOJCA~ÕES 

EXPEDIENTE DA CA3IARA DOS SENUORI~S mJPUTADOS E RESPECTIVA SECRETARIA ATÉ 
~17 DE JUNHO, EM QUE FOI LIDO O DECHETO O\ DJSSOLU~ÃO O\ ~lESMA CAMARA 

REQUERUJEnOS APRESENTADOS ATÉ 17 DE JU~UO 

DIAS DE SESSÕES 

QU \LIFICA~ÃO ELEITOHAI1 DE TODAS_ AS PRm INCIAS no BIPERJO DEPOIS DA 
UEVJSAO DE 1887 

IIISTORICO SOBRE A CmiPILACÃO DOS ANVAES, OFFJCJO n;) MJVJSTERJO no llll1ERJO 
SOBRE O EXPEDIENTE ll\ SECRETARIA nURA~TE A DJSSOLUCÃO, DJSTRIBUICÃO 
DO «DI AlUO OFFICIAL » AOS SENIIOHl~S DEPUT1\DOS • • 

QUADRO DAS ELEICÕES nA 20" LEGIS LATURA. nEPUTADOS ELErTOS, VmllmO DE 
• YOTOS E PROCEDENC IA POLJTJCA 
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FALLAS DO THRONO 
A Mesa da Camora dos Deputados resolve incumbir ao Sr. Conselheiro Jorge 

João Dodsworth, Director da Secretaria da mesma Camara, de rever e fazer reim-
primir na typographia da Imprensa Nacional a collecção das Fallas do Throno, cuja 
edição se acha esgotada, bem como compilar os discursos da Corôa e correspon-
dentes votos de graças da Camara temporaria, desde 1872 até o presente, com todos 
os esclarecimentos necessarios ; esperando de seu zelo e co::r.petencia toda a solici-
tude para tão importante trabalho. 

Paço da Camara dos Deputados em 4 de Junho de 1889. 
Bat•ão de Lucena. 
José Luiz de Almeida Nogueit·a. 
Luiz Antonio Moreira de Mendonça. 
Alfredo Corr~a de Olioeim . 
Simplicio Coelho de Rezende. 

Falla do Throno por occasião da abertura da .4 .. sessão da. .2oa 
legislatura eDJ. 3 de Maio de 1889 

AUGUSTO E DIGNISSIMOS SENHORES REPRESENTA TES DA NAÇÃO 

Animam-Me esperanças que a Patria deposita em seus eleitos, todas as vezes que, a elles 
Reunido, Venho abrir os trabalhos legisla ti vos. 

As relações do Imperio com as potencias estrangeiras continuam, felizmente, a ser da mais 
cordial amizade. 

A convite das Republicas Argentina e Oriental do Uruguay, tomou o Brazil parte no Congresso 
de Estados da America do Sul, que recentemente celebrou suas sessões em Montevidéo para for-
mular, sobre matarias do direito internacional privado, diversos ajustes, a respeito dos quaes o 
Governo resolverá opportunameute . 

O Brazil concluiu com varios Estados duas convenções, já promulgadas, para a troca de do-
cumentos officiaes e de publicações scientificas e litterarias. 

A situação interna é prospera em geral: gozamos de tranquillidade. O espírito de ordem da 
população brazileira prevaleceu nas poucas occasiões em quA factos isolados, de pequena gravidade, 
exigiram os conselhos da prudencia ou a intervenção da autoridade publica. 

O extraordinario rigor do verão, influindo sobre l',au as morbidas, que a hygiene ainda não re-
moveu, determinou o apparecimeuto de epidemias nesta cidade, e nas de Santos e Campinas, na 
província de S. Paulo. 

(i) Aeha-se no prélo a eompila.ção de que trata a. portaria. da Commissão de Policia. 
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A promptidão dos soccorros e de providencias adequadas a ttenuou os estragos do mal, que está 
exlincto na capital do Impet'io, e tende a dcsapparecer nas outras cidades. 

Esta calamidade accresceu á secca que , infelizmente, ainda affiige algumas províncias do norte, 
onde parece inutilisado o trabalho agrícola, pois que deixaram de realizar- se as esperanças renas-
cidas com as primei ras chums. 

No empenho de debellar as causas evitaveis de enfermidades, e de suavisar os e.ITeitos das con-
dições climatoricas das províncias assoladar; pel:l secca, o governo tem tomado providencias que o 
vosso patriotismo c sabedoria completarão. 

Entre as exigencias ela in. trucção publica, sobres1.he a ct'eação de escolas technicas adaptadas ás 
condições e con vcniencia<; locaes ; a do duas univorsiclacles, uma ao sul e outra ao norte do Imperio, 
para centros do organismo scien ti fico e proveitosa emulação, donde partirá o impulso vigoroso e har-
monico de que tan to carece o ensino; assim como a de faculdades de sciencias e lettras, que, apro-
priadas ás províncias, se vinculariam ao . ystema uni versitario, assentando tudo li ne e tlrmemen te 
na instrucção primaria e secundaria. 

Tam~Jem vos Recommendo a necessidade de attender ao desenvolvimento do culto e ensino re -
ligioso, pela creação de mn Bispa.do em ca,da uma de nossas pt'ovincia , em geral tão extensas , que 
não podem estar reunidas em poucas dioceses, sem prej uizo da acção e doutrina pastoral. 

Confio que realizareis na presente sessão a reforma da admin istração local, no sentido de desen-
volver praticamen te o espirito~liberal de nossas in;;tituiçõos . 

A administração superior requer a divisão dos Ministerios, ele modo que negocias de interesse 
geral , como os da instrucção publica, possam ter mais facilmente administradot'es de especiaes h::t-
bilitações . 

Espero qua vos occupareis não sô dos projectos para melhorar a organização jucliciaria e repriJ 
mir a. ociosidade, mas tambem da creação de tribnnaes cort'eccionaes . 

Ainda no interesse da administração da justiça., é tempo de sa.tisfazer a uma dupla promessa da 
Constituição do Imperio: a creação, nas pr~vinoia s, de novas Relações, necessarias para a commo-
clidade dos povos ; o a redacoão do codigo c i vil. A primei ra idéa f,tcilitará a. interposição ou o pro-
vimento dos recnrsos, e os melhoramento;; da organização judiciar ia dependentes cleste facto ; a 
segunda é reclamada pelas incertezas e imperfeições do no so direito privado actual . 

As rendas publicas continuaram a crescer o anno passa.clo, além das previsões do orçamento, e 
o mesmo se dá no exercício corrente. O desenvolvi manto do commercio e das industrias vai altrabin-
do capitacs estrangeiros, em moeda metallica., que circula com ditferença para menos em relação ao 
papel do Estado, agora acima. do valor do nosso padrão monotario. 

O Thesouro Na.cional, livre da, avultada divida fluctuante, que veiu de anteriores exercicio3, tem 
disposto do meios mais que sufficientes para as despozas internas, sem necessidade de recorrer aos 
expedientes de anlecipaç:.lo de receita , e conservtt em Londre' grande pat•te do ultimo emprestimo, 
para as suas appli caçõ s legacs. 

Em taes circum~tanchs muito se recomm 3ndf1.m a.o vosso patriotismo instituições de cretl ito, que 
1westem recursos a maior activiclade induiltrial, e operem a conversão do nosso meio circulante, col-
locando-o segur,\ o clefluitivnmente em bases normaos. 

Em virtude da emancipação servil, que decretastes na S9Ssão transacta, vai proseguindo regular-
mente a, substituição do trabalho, sem os abalo::; profundos que em toda pat'te succederam a Cl'ises 
desta natureza. A clas-;e agrícola compt'ehendeu que ficara iltulil e sem valia uma propriedade, que 
nem era mais susceptível de posse, e inaugm·ou resolutamente o novo r egimen, do qual provirá a 
regeneração e o a ugmenlo das i nclustl'ias. 

O governo tem auxiliado, com 03 meios rrue lhe concodestes, esse movimento de transformação 
ec onomica e , ocial. 

Assim que, tem posto o maior emponho em esle111let' a rede de viação ferrea, quer antor-isanclo 
o prolongamento das estra•las pertencentes ao Eshdo, que!' concedendo ga.rantia de juros pa!'a as 
que po:l.em ser construi,las, om condições vantajosas, por omprezas par ticu lares. 

Não têm si1lo menos solicito3 o; allos poJores do E~tado em auxiliai" a agricul tut'a e outras in-
du trias, lavoreccndo a corren te immigratoria, ja avolumacla, e em g t'<\Dde parte esponlanea, pelos 
exem[>los de pt'OSperidttde do, eslrange it•os que procut'am a 11o~sa patria. AscoDde!'am as en tradas , o 
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anuo passado, ao numero de 131.000 immigrantes ; as dos ultimas mezes aununciam resultado 
maior. 

Para fortalecer a immigração e augmentar o trabalho agrícola, importa que seja convertida em 
lei, como julgar vossa sabedoria, a proposta para o fim de regularizar a propriedade territorial e 
facilitar a aoquisição e éul tu r a da terras devolutas. Nessa occasião resolvereis sobro a conveniencin. 
de conceder ao governo o direito de de apropriar, por utilidade pui.Jiica., o terreno marginaes das 
estradas de ferro, que não são aproveitados pelos proprietarios e podem servir para nucleos coloniae . . 

Cumpre-~1e Lembrar-vos a necessidade de adiantar a discu são do Co igo Penal e do Pl'oces o 
1ilitar. A subl'ogação do antigos regulamentos de guerra, por uma lo i mais de accordo com a moderna 

sciencia penal, é aspiração constante e justíssima tl.o Exe!'cito e da Armada. 
Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação. 
Muito haveis feito pelo progresso e felicidade ele nossa Pa.tria, porem muito resta ainda por razer 

em uma nação nova, de exten o territorio, cheio de riquezas naturaes, e votada pela Providencia, 
aos mais esplendidos de tinos. Si é grande o encargo que assumis, não é menor o vosso patriotismo 
e o Brazil o recorda com a mais segura confiança. 

Está aberta a sessão. 

DoM P.EDRO JI, hiPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL. 

P rojecto d e r esposta. á Falia do Throno, apresentado pela 
res p e c tiva O o :nu:n.issão da Oamara doe Senhores Deputados 
em sessão d e 22 de Maio de 1889 

SENHOR.- Si animam sempre a Vo sa Magestade Imperial, ao abrirem-se os trabalhos 
legislativos, as esperanças, que a patria deposita em seus eleitos, robusta permanece a confiança, 
que a Nação deposi ta no patriotismo do seu Primei ro Representante. 

A Camara dos Deputados, Senhor, compraz-se em reconhecer que continuam a ser da mais 
cordial amizade as relações do Imperio com as potencia o estrangeiras; e soube com satisfação, 
que o Brazil tomara parte no Congresso de Estados da America do Sul, reunido em l\1ontevidéo, 
para formular ajustes, de que o governo conhecerá opportunamente, obre matarias do direito 
internacional privado, assim como que celebrara com varios Estados convenções relq.livas á troca 
de documentos officiaes e de publicações scientiftcas e litternrias o 

A paz e a tranquillidade publica, por momento.; apenas perturbada~ em mzão de factos sem 
gravidade, que cederam a moderaç.'to dos animo;; ou a inter>ençáo da autoritlade, affit•mam feliz-
mente o espírito de ordem d~ populaç.'í.o brazileira . 

Desvanecendo-se pelo gozo deste elemento precioso da no.;s·t prosperidade, contrista-se, 
entt·etanto, a Camara dos Deputados com a noticia das epidemia·, que appare::eram nesta capital e 
nas cidades de autos e Campinas, da província de S. Paulo, cala,midade a IJ.Ite accre ceu a da ecoa, 
que ainda devasta algumas pt·ovincias do norte . 

A Camara applaudc a promptidão dos soccort•os e pt·ovidencins do governo, as<;im para attenuar 
os estragos das epidemia , como para sua visar o eJTeitos d:ls condições clim ttericas das províncias 
assoladas pela secca, e não duvidará tomar as medid<lS, que mais convenientes parecerem pal'a 
evitar, ou para reduzir a influencia de taes calamidade' . 

Não merecerão menos, Senhor, a attcnção tl.a Camara de.; Deputados as exigoncia da 111 trucção 
publica, entre as qunes sobre ahem, como Vos a Magestade Imperial adverte, a da ct•eação de 
escolas technicas adaptadas ó.s conveuiencias lOÚ<'\,OS, e a de um systoma uni ver itario, con Liluido 
por duas universidades centraes, e por faculdades de leltras e ciencia , adequadas ás províncias. 
A conveniencia de ditrundir-se o ensino iudustrial pratico, e a de elevar-se o ensino superiot• 
scieutifioó, sobre as bases largas e flt•mes da iustrucção primaria e . ecundaria ,justificam 
generoso sentimento de Vossa Magestacle Imperial. 
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Outras medidas recommendadas por Vossa Magestade, como a creação de novos bispados para 
o desenvolvimento do culto e da doutrina religiosa ; a di visão dos ministerios, para melhor 
direcção do, serviços publicas; a creação de maior numet•o de tribunaes de Relação, para mais 
commodidade dos povos na administração da justiça ; a redacção do Codigo Civil patt·io, promessa 
constitucional, cuja satisfação vai se tomando urgente pelas imperfeições e incertezas do nosso 
direito privado existente: e sobre todas, a reforma da administração local, no sentido de expandir-
se praticamente o espírito liberal das nossas instituições, attrahiram a solicitude da Camara dos 
Deputados. 

Muito gt•a.ta foi á Camara dos Deputados, Senhor, a communicação, que se dignou fazer-lhe 
Vossa Mage tade, de que as rendas publicas excederam as previsões do orçamento no transacto e 
no presente exercício ; e de que o desenvolvimento do commercio e das industrias tem attrahido 
capitaes estrangeiros em moeda metallica, que circulou sem excesso de valor sobre o papel do 
Estado, acllando-se o Thesouro Nacional livre da divida fluctuante dos a.IJteriores exercícios, e nas 
condições de occorrer, sem expedientes do credito, âs despezas internas . Este facto, qu~ é raro na 
historia financeira do lmperio, si póde revelar o zelo que tem presidido á administração da fazenda 
publica, dá testemunho irrecusavel das forças economicas do paiz, e offerece ensejo para a 
organisação de instituições de credito, que activem o movimento industrial, e operem a conversão 
do nosso meio circulante de modo definitivo e seguro. 

A Camara dos Deputados lisonjeia-se de sabel', que o generoso acto de redempção civil praticado 
na sessão transacta, longe de produzir os abalos que succederam em toda a parte a semelhantes 
transmutações, não desorganizou sensivelmente o tl'abalho, cujos braços vão sendo substituídos 
de modo regular. E Deus ha de permittir, Senhor, que, pela regeneração e crescimento das 
industrias, sob o regimen muito mais fecundo do trabalho livre, seja applaudida geralmente a 
reforma, que, si extingiu uma propriedade sem valia, não mais susceptivel de posse, foi a um tempo 
obra de reparação social e de reconstrucção economica . 1 

No interesse de auxiliar a beneflca transformação, apraz á Camara dos Deputados reconhecer, 
que o governo tem protegido a agricultura e outras induslrias, ampliando a rede da viação ferrea, 
e favorecendo a. corrente immigratoria, na conformidade das disposiÇões legislativas. A Camara 
não se descuidará de acudir ao empenho do governo, e entre outras medidas, tomará em con-
sideraoão a proposta apresentada para o fim ·de se regularisar a properidade territorial, e 
facilitarem-se a acquisição e cultura das terras devolutas. 

Finalmente, Senhor, a Camara sente com Vossa Magestade Imperial a necessidade de promo-
ver-se a discussão do Codigo Penal e do Processo Militar, subrogando os antigvs regulamento.:; de 
guerra por uma lei penal e de processo consentanea com as exlgencias do direito actual. 

SE aoa. - A Camara. dos Deputados, compenetrada de sua immensa responsabilidade, como 
imruediatu. repreilentante de uma nação nova, rica e cheia de aspirações, ha de cumprir os seus 
deveres como lhe suggerirem os impulsos do patriotismo. Cor!'esponderá assim aos elevados intuitos 
de Vossa Magestade Imperial, á contiança do povo brazileiro e, porventura, aos desígnios da 
Providencia. 

Sa.la das sessões da Camara dos Deputados, aos 22 de Maio de 1889.- M. A . Duarte de 
Azevedo.- Araujo Góes.- J. L. Coelho e Campos . 

OBSERVAÇÃO.- Não foi discutida, por ter sido dissolvida a Camara dos Senhores Deputados por 
Decreto n. 10.251 de 15 de .Junho de 1889. 
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ORGANISAÇÃO MINISTERIAL 

(Continuação) 

Gabi nete ~ de Junho de 1SS9 

VISCONDEJ DE OURO PRETO PRESIDENTE DO CONSELHO 

Barão de Lo reto . . .. .. ..... . : . . . .... . . . .... . 
Visconde de Ouro Pt·eto ... ..... .. . . . .. . . ... . 
José Francisco Diana .. . ... .. .... ... ....... . 
Candido Luiz Maria de Oliveira .. ... ........ . 
Barão do Ladario . .. .. .. .. . . ... . .. . . . • .. . . . • . 
Visconde de Maracajli .. . . ..... . ... .... . . .. . . 
Lourenço Cavalcante de Albuquerque . . . . ... . 

Ministro do Imperio 
Minist1·o da Fa::enda 
Minist1·o de Estrangeiros 
Ministro ela Justiça 
Ministro da Marinha 
illinistr'o da Guerra 
Ministro da Ag1·icultum 

Denntados nomeados ministros 

Lourenço Cavalcante de Albuquerque ... . .. . . .. .. . . .. • , Alagoas / Agricultura 
José Francisco Diana .. .. . .. .. . ...... ... . •. ... ..... . . Rio Grande do Sul Estrangeiros 

Denntados fallecidos 

Mariano Joaquim da Silva . .... .. ... . . .. .. 1 Em Abril de 1889 1 Alagóas 
Secretaria da Camara dos ~eputados, 31 de Agosto de 1889'. 

Deputados eleitos e:n1 virtude das vagas que se dera:n1 d u rante a 
legislatura e reconhecidos nas datas abaixo :n1encionadas 

- S. Paulo.- Geraldo Ribeiro de Souza Rezende (depois Barão de Yporang·a), bachar&l em 
direito e agricultor (C.), ll·de .\go to de 1886.- Por !allecimento de Martim F-rancisco 
Ribeiro de Andrade (L.) 

2- Pernambuco.- Felippe de Figueiróa Fat•ia, bacharel em direito (C.), 31 de Agosto de 1886.-
Por fallecimento de Anton io Francisco Corrêa de Araujo (C .). 

3 - Pará. - Mancio Caetano Ribeit•o, .sacerdote (C.), 3 de Maio ele 1887.- Po1• ter sit.lo escolhido 
senador Manoel José de Siqueira Mendes (C.) . 

A . 2 
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4 - Sanla Catllatina. - Fernando Hackradt Junior, commerciante (C .), 3 de Ma.io de 1887. - Por 
ter sido escolhido senador Alfredo d'Escragnolle Taunay (C .). 

5 - Rio Gr·ando do Sul. - Francisco Antunes Maciel, bacharel em direito (L.), 4 de Maio de 1887 . 
- Por fallecimento de Severino Ribeiro Carneiro Monteiro (C.'. 

6 - Rio de Janeiro.- Pedro Luiz Soaees de Souza, engenheiro civil (C .), 20 de Junho de 1887.-
Por ter sido escolhido senador Francisco Belisaeio Soare:; de Souza (C . ). 

7 - S. Paulo. - Elias Antonio Pacheco Chaves, bacharel em direito (C.), 5 de Julho de 1887.-
Por ter sido escolhi lo senador Antonio da Silva Prado (C .). 

!l -Minas Ger•aes. - Custodio José Ferreira Martins, doutor em medicina (L.), 13 de Julho de 1887. 
- Por ter sido escolhido senador· Candido Luiz Maria de Oliveil'a (L.) . 

O- Matto Grosso. - Manoel Espieidião do Costa Marques, engenheiro civil (C.), 15 ele Julho de 
1887. - Por fallecimento de Euzebio Jo é Antunes (C .). 

10- Pernambuco.- Joaquim Aurelio abuco rle Araujo, bacharel em direito (L.),'5 de Outubro de 
i887.- Por ler sido nomeado ministro Manoel do Nascimento 1\Iachado Portella (C .). 

11 - Rio de Janeir·o. - Manoel Rodrigues Peixoto, bacharel em direito (L.), 2 de Maio de 1888 .-
Por ter sido e;,colhido senador Thomaz José Coelho de Almeida (C.). 

12 - A1agôas. - Theophilo Fernandes dos Sttotos, bacharel em di••eilo (L.), 2 de Maio de 1888. -
Por fallecimento de Felinto Elysio de Lemos Gon1.aga (C .). 

13 - Idem .- Mariano Joaquim da Silva, bacharel em direito {L.), 2de Maio de 1888. - Por falleci-
mento de Fra.ncisoo llderonso Ribeiro de Menezes (L.). 

14 - Ba11ia. - Aristides Cesar Spi:ao1a. Zama, clou~or em medicina (L .), 2 de Maio de 1888. - Por 
l'allecimouto de Pedro Carneiro da Silva (C .) . . 

15- Paraoà. - Visconde de Naoar, commerciante (C .), 23 de Maio de 1888.- Por fallecimento de 
Manoel Euphrasio Correia (C.) . 

I 
16- Bahia.- Elpidio Pereira de Mesc1uila, bacharel em direito (L.), 29 de 1\Ilüo de 1888.- Pot• 

fallecimeoto do Barão da illa da Barra (C.). 
17 - Rio de Janeiro.- Candido Drummood Furtado de Mendonça, bacl.t:trel em direito (C }, 17 de 

Julho 1888.- Pot• ter sido escolhiclo senador João~Ianoe l Pereira da Silva (C .) . 
18 - Minas Ger·aes.- Antonio Romualdo 1\Ionteiro Manso, qoutor em medicina (R.), 3 de Setembro 

de 1888 .- Por ter sido e3Colllido senador o Barão da Leopold.ina (C.) . · 
19 - Rio de Janeh·o.- Pedro Dias Gordilho Paes Leme, engenheiro civil (L.), 1 de Outubro de 1888 . 

- Por fallecimen to de Ao to o i o Caod.ido da Cunha Lei tão (C.). 
20- BaiJia .- Aris tides de Souza Spinola, bachat·el em direito (L.), 22 de OutulJt'o de 1888 .- Por 

fttllecimento de Luiz Accioli Pereira Franco (C .). 
21- Parahyba do Norte. - Elias Eliaco Elyseu da Costa Ramos, doutol' em medicina (L .), 30 de 

Abril de 1889 .- Por fallecimento de Elias Frederico de Almeida e Alburruerque (C .). 
22 - Minas Geraes. - Antonio Affonso Lamounier Godofredo (R .), 2 de Maio de 1889.- Por ter sido 

esc:>! h ido senador Manoel José Soares (C.) . 
23- S. Paulo.- Antonio José Ferreira Bl'aga, bacharel em direito (L.), 2 de Ma io de 1889.- Por 

ter sido escolhido senador Rodrigo Augusto da Si lva (C.). 
24 - Pernambuco.- João Augusto do Rego Barros, bacharel em direito (L .)('). - I:>or falleci -

mento de Bento Ceciliano dos Santos Ramos (C.). 
25 - Rio Grande do Sul. - José Francisco Diana, bacharel em dit·eito (L.). - Por fallecimento de 

João de Miranda Ribeit·o Sobrinho (C.). 
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Deputados escolhidos Senadore!il durante a leg-islatura. 

Manoel José de Siqueira Mendes ...... ... .. . .. . 
Alfredo de Escragnolle Taunay • . ... . .. ...... . .. 
Candido Luiz Maria de Oliveira .. .. ...... .. .... . 
Francisco Belisario Soares de Souza .. . ... . .. . 
Antonio da Si! va Prado . . . .. ..•. .... ...• . ...... 
Thomaz José Coelho de Almeida . . .... .. .. . .•... 
João Manoel Pereira da Silva .... . .... ....• ..•. 
Barão da Leopoldina .......................... . 
Manoel José Soares ...................••... . ... 
Rodrigo Augusto da Silva ..................... . 

Pará . 
S<tnta Catharina . 
Minás Geraes. 
Rio de Janeiro . 
S. Paulo. 
Rio de Janeiro. 
Idem. 
Minas Gemes . 
Idem . 
S. Paulo. 

Falleciinentos 

Falleceram durante a legislat ura os seguintes senhores, eleitos deputado. nas eleiç1!es de 
15 de Janeiro de 1886 e durante a legislatura. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1).. 2 de Março de 1886 .. S. Paulo. 
Severino Ribeiro Carneiro Monteiro .•....• 31 de Março de 1886 ... Rio Grande do Sul. 
Antonio Francisco Corrêa de Araujo . . .. .. 14 de Maio de 1886 ... . Pernambuco. 
Euzebio José Antunes (2) •....•........... 21 de Setembro de 1886. Matto Grosso. 
Felinto Elysio de Lemos Gonzaga ..•..... . 14 de Julho de 1887 . .. . Alagóas. 
Francisco Ildefomo Ribeiro de Menezes .... 27 de Julho de 1887 . ..• Idem. 
Barão da Villa da Barra . . .. .... ... .... . . 30 de Julho de 1887 . .• Bahia. 
Pedro Carneiro ela Silva .................. 31 de Agosto ele 1887 .. Idem . 
Manoel Eufeas;o Correia .. ... . ........ ·. . 4 de Fevereiro de 1888 Paraná . 
Elias Frederico de AlmeiJa e Albuquerque . 14 de Julho de 1888 . . .. Parahyba do N01-te. 
B.trão da Leopoldina (3) . . . . .... . . .. .. ... . 9 de Maio de 1888 . ... Minas Ge1·aes . 
Antonio Cant.lielo da Cunha Leitão . .. .. . ... 10 de Maio de 1888 ... . Rio ele Janeii'O. 
Luiz Accioli Pereit•a Fl'anco ... . .. . ....... 26 de J\.laio ele 1888 •.. . Bahi t. 
João de Miranda Ribeiro Sobrinllo ...... . .. 10 de Janeit•o de 1889 ., Rio Grande uo Sul . 
Bento Ceciliano dos Santos B.r.mos ........ . 13 de Fevereiro de 1889 Pernambuco . 
Mariano Joaquim da Silva ...... . . .. ,.. . .. I de Abl'il de 1889 ... Ala gôas . 

{1) Nã:o chegou a. toma.r a.ssento, fa lleccndo antes da reunião da ca.mat',\ , 
(2) Não chegou a. t omat• a.sscnto. 
(3) Fnllece u como Senador , tendo tom:vlo assento no Sonndo no dw. nnterioe a o rlo seu fnllecilll e.nt o . 
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~ua~ro estatistico uos rresiuentes (jue têm governao o as rrovincias ao Im rerio 
(Continuação ) 

Amazonas 

Nomes 
29 - Joaquim de Oliveira Machado ....... .. ... . ....... ... ..... .. . . 
30 - Manoel Fr11.ncisco Machado .. .... .. . .. ... . ...... . ............ . 

Pará 

55 - Antonio José Ferreira Braga ........... .... ... . ...... ..... .. . 

Maranhão 

52 - Pedro da Cunha Beltrão .... ..... . .........................•. 

Piauhy 1 

44 - Theophilo Fernandes dos Santos ...•.... . . . . .... .. .... . , .. . . . 

Ceará 

53- Senador Henrique Francisco d'Avila ......•.... . ..•........ .. . 

Rio Grande do No r-te 

48 - Fausto C.1rlos Barreto . . .. ............ ... .. ..... . ....... . .. . 

Parahyba do N or"tj.3 

53- Fra.ncisco Luiz da (lama Ro3<t ...... .... ... .. ..... ..... . . , .. . . 

PernaiD. buco 

58- Manoel Alves de Araujo ... ..... ... . .. . .. . . .... .... .. ... , ... . 

.Alagôas 

60- Manoel Vi ctor Fernandes de Barros . . . ... ... ......... ... ... . . 

Sergipe 

53- Jeronymo Sodré Pereira .. ... , ... . .. ...•............ ..... . , .. 

Data da poss,l 
12 de Fevereit·o de 1889. 

1 de Julho de 1889. 

24 ele Julho de 1889. 

3 de Agosto de 1889. 

23 de Julho de 1889. 

lO de Julho de-889. 

12 de Julho de 1889. 

8 de Julho de 1889. 

17 de Julho de 1889 • 

1 de Agosto de 1889. 

5 de Julho de 1889. 
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Bahia 

Nomes 
50 - Antonio Luiz Aíl'onso de Carvalho .. . ... . . .... . ... . .... •. ... .. 
51 - José Luiz de Almeida Couto .. . . ......... .. .. .. . .• . . ....... .. 

Espirito Santo 

53 - José Caetano Rodrigues Horta . .. ..... .. .. ................ .. . 

Rio de Janeiro 

40 - Carlos Affonso de As>is Figueiredo ...................... .. ... . 

Minas Geraes 

59 - Barão de lbituruna ... . .. .. . . .. . ........... ... .. .. .... . ... . . 

s. Paulo 

52 - Barão de J aguara ............. . ...•. ... •. .. . . ...... ... ...•.. 
53 - José Vieira Couto de Magalhães .....•... ..... .. . .... ... ..... . 

Goyaz 

30 - Elysio Firmo Martins ...................................... . 
31 - Eduardo Augusto Montandon ............................... . 

Matto Grosso 

33 - Antonio Herculano de Seuza Bandeira .... .. ...... ... ..•..... . 
34 - Coronel Ernesto Augusto da Cunha Mattos .... .. . . . .... . .... . . 

Paraná 

27 - Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá . . .....•. . ..•...... . .. . .... 

Santa Oatharina 

39- Luiz Alves Leite de Oliveira Bello ... ... . . .. . ....... ......... . 

Rio Grande do Sul 

58 - Senador Gaspar Silveira Martins ....•..... . . . . .. .. . .... . .. 

Data da posse 
9 de Maio de 18 9 . 
14 de Junho de 1889. 

19 de Julho de 1889 . 

19 de Junho de 1889 . 

28 de Junho de 1889. 

11 de Abril de 1889. 
10 de Junho de 1889 . 

6 de Março de 1889 . 

6 de Fevereiro de 1889 . 

18 de Junho de 1889 . 

19 de Julho de 1889 . 

23 de Julho de 1889 . 
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Commissões da Camara dos Senhores Deputados na 4 a sessão da 20a legislatura 

Comtnlssilo de Policia 

Presidente- O Sr. Barão de Lucena. 
1° Secret.ario - O Sr. José Luiz de Almeida Nogneit·a . 
2• Secretario -O Sr. Luiz Antonio Moreira de Mendonça. 
3o Secretario - O Sr . Alfredo Corrêa de Oliveira . 
4• , ecre~ario -O Sr. Simplicio Coelho de Rezen de. 

SUPPLENTES 

Os Srs. : Bernardo An tonio de Mendonça Sobrinho. 
Manoel ,Toaquim ele Lemos . 

VICE-PRESIDENTES 

1• - O Sr. Tris tão de Alencar Araripe . 
2" - O Sr. João Ferreira de Araujo Pinho. 
ao - O Sr. Cal'los Peixoto de Mello. 

Re•posta 6 Folia do Throno 

Os Srs.: -Manoel Antonio Duarte de Azevedo . 
Innocencio Marques r, de Araujo G. es . 
José Luiz Coelho e Campos . 

Conetltulçilo e Legislação 

Os Srs.: - Tat·quinio Braulio de Souza Amarantho. 
José Luiz Coelho e Campos . 
Antonio Gonçalves ,Ferreira. 
João Henrique Vieira da Silva . 
Manoel Esperidião da Costa i\lat·ques . 
Ignaci o \Vallace da Gama Cochrane. 
José Cesario de Faria Alvim . 
Leandro Chaves de Mel lo Ratisbona. 
João Evangelista Sayãoele Bulhões Carvalho. 

Fazenda, Pensões e Or<le nados 

Os SrR.:- Dom ingos de Andrade Fi gtteira. 
João Manoe l ele Carval ho. 
José B!t·nardo Gal vão Alcoforado Jnnior. 
Olym pio ele Souza Campos. 
Francisco Di as Carneiro . 
:andido Drummoncl Furt.aclo ele Mendonça. 
Pedt·o da Cunha Bellrão. 
Samuel \Vallace Mac-Dowell. 
Aureli ano Martins de:Cat'valho Mourão. 

Agricultura. Commerclo e Obras Pu• 
bllcos- lndustl"lo e Jt..a·tea - 1\linalil e 
Dolilques 

Os Srs. : - Maneio Caetano Ribeit•o . 
Felippe de Figueirõa 1ra ria . 
João J uvencio Ferreira de Aguiar. 
Domingos José Nogueit·a Jaguaribe. 
Ignacio \Vn.llace da On.ma "'och rane . 
F rancisco da ilva Ta,·ares. 
l\Ia noel Peixoto de Lacerda \Verneck. 
Theophilo F roandes dos Santos. 
:IIanoel Joaquim ele Lemos·. 

8aude Publlcft 

Os Srs.: - José Edua rdo Freire ele Carvalho. 
J osé da Silva Maia. 
P acifico Gonçalves da Silva Masoarenha~. 

1 Marinha e Guerra 

Os Sra. : - Jo~é Ferreira Cantão. 
João Juvencio Ferreira de Aguiar. 
An tonio dos Passos Mira nda. 

91"çamento e Conta• 

Os Srs.: - .\.ntonio José 1-Ienriques . 
~1 anoel An tonio Duarte-d e Azevedo. 
Francisco de Paula Roclrigue> Alves . 
Obmpio Oscar ele Vi lh ena Va llaclão . 
Luiz Francisco Junqneira . \. yt·e~ cl.• .-\ 1-

múda . 
.\.nysio Salath iel Car neit·o da C:mh a . 
Atl'onso Augaslo Iol'2Ít'O. PtJnna. 
João da :'.!aLta Machado. 
Lot\L"enço Candcante de Albnqaerque. 

Jt..dmlnlstraçiio Pl"ovlnclal e 
1\lunlcipnl 

Os Srs. : - José Marcondes de Andrade Figueira . 
Joaquim Antonio Fernandes de Oliveira. 
João Manoel de Carvalho. 
4 ristides Augusto Milton. 
Alvaro Caminha Tavares da Silvn. 
Vi conde do Rio Formoso. 
Jayme de Albuquet•que Rosa. 
l}ristides Cesar pinola Zama . 
Paulino Rodrigues Fernandes Chaves . 
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Instruc{!ão Publica- Negocio& Eccle-
siasticos - Catecbesc e ch•illsacão do~ 

Dlploinacln 

iudio8 -

Os Srs. : - Aristides Augusto Milton . 
Olympio de Souza Campos. 
José Maria Leitão da Cunha . 
Francisco da Si lva Tavares . 
,\.met·ico de Souza Gomes. 
José Lourenço da Cosh Aguiar. 
Affonso Ce lso de Assis Figttei redo. 
Anton io J osé Ferreira Br aga . 
Antonio Caetano Seve Na varro . 

Os S1·s. : .:.... Barão ele P into Lima. 
Luiz Fra ncisco Jnnqueira Ayres de Al-

meida. 
ManoP.l Rodrigues Peixoto. 

Redncçiio das Leis 

Os Srs. : - Felippe d.e Figueirõa Faria . 
Joaquim J el'Onymo Fernandes da Cunh a 

Filho. 
José Marccllino de Souza. 

Conuuissiio especial pat•a o finl de estudar e emittir parecer sobre todos o 11 
contractos celebt·ados com a adrnini&traçiio geral ou provincial pelo• 
Srs. Loyos ( I) 

O! Sr3. :- Domingos de Andrade Figueira . 
A!Tonso Celso de Assis F ig teiredo . 
Manoel Antonio Duarte de Azeveclo, /

Os St•s .: --Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo . 
Samue l \Vallace Mac-Dowell. 

Cotninlssiio especial para dat• parecer sobt•e os Projectos de 
ref'orma eleitoral (2) 

Os Sr~.: - 'l'arquinio Braulio de Souza Am<~.raniho . 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
(3) 

P edro da Cun ha Beltrão, 

Os St·s.:- Afl'onso Celso de A.s~is Figueiredo. 
Samuel ' V<t. llace Mac-Dowell. 
Al'istides Augusto Milton. 

Contmissão e&}lecial para dat• pat•ecet• sobre o Codigo Penal da At•mada (4) 

Os Srs. ;- Joi\o Juvencio Ferreira de Aguiar, 
A ntonio dos Passos Miranda. 
Jo;é Ferreira Cantão. 
Samuel ' Va llace 11Iac·Dowell. 

0;; Srs. : - Al fredo Rodl'igues Fernandes Chaves . 
F t·ancisco da Silva Tavares. 
.\.flonse Ce lso de Assis _Figueiredo. 

Co1nmissão para dar parecet• s obre o Codl"o Civil do Dt•. I<ellclo 
dos Santos (5) 

Os Srs.: - Domingos de Andrade Figueit•a. Os St•s.: - AfTon5o Augusto Morei1;a Penna. 
Le:tndro Chaves de ~le llo R atisbona . Antonio Coelho Rodrigues. 

Manoel Antonio Dttarte de Azevedo. 

(i) Na ]sessão rle 15 de Maio do cort•enle anno, por indicação do St•. A!Tonso Ce lso, foi nomeada esta 
commissão , para dar pa recet• s bre todos os contt·actos celebrados com os Srs. Loyos. 

(2) Na sessão cl 2 de Ottt ubr o de 1888 foi nomeada, a requerimen to do Sr . Ped t·o Luiz, esta com• 
missão, para dar parecet· sobre os projectos de r eforma e lei tor a l. 

(3) Vago por \er sido nomeado Ministro da J ustiça, por Decreto de 4 de Janeiro do corrente a nno, o 
Dr. l<' rancisco de .\.ssis Rosa e Sil va, que occupava n.quelle logar. 

(4) Na see>ão de 8 de Ago3to de 1883 o S t•. Ju vencio de Aguia r t•equereu que fosse nomeada uma com" 
missão e>p cial de sete m mbt·os jlara clat· J>arece t· sobre o Pt·ojecto do Codigo Penal d n. Armada, organi sada 
pelo Con selho Nava l por ordem du respectivo i\Ii nisterio . (Rela torios de '1887 e 1888 pag . 8) e submettido ti. 
comm issão ele Marinhtt e Guerra . 

(5) Em 25 de Maio de 1832 o Sr . Daputa·lo Antonio F elicio do~ Sanlo~ requereu que o projecto do 
Codigo Civi l p r elle olfe r~ci lo á Cam:tra c fMmuhJ o p llo Ot·. Jo:tquim Felicio dos Santos, t'osse a um a 
commissão e3p&cial el e sete memb :·os para i n •erpor naroce r. O St· . Pres iden te nom eo1 1 como membros, da 
referida commissiio os , 't·a . : Atdl'ad a Fig tteira , T ertulian o H~ nriq ttos , P ort lia , Ratis bona , c~~nclido de 
Oli w it'a , Francisco Sodré e Feli sber to. 

Em 3 ele Jttnho dl 1887 o Sr . O!pttta.clo ~btta. Mach a,lo p3diu que fo3~ e completada est .L c o mmis~ iío, vist•J 
e3 Lat·em q ttatt·o I•Jgao.·3s V<tg01 , a s<t.b3r : elo Sr. t ~.t. n rliU.o de Olive it·a , que f•Ji para o Se nado , e de tre<; , que 
não foram r eeleitos. 

Em 8 ch J unha ele 1837 o S ,•. P,•a;ils nte no m ~ou p t r .L pt·e3nchet· a; vag.J.s ex i$lenies os Sr3. : CoBta 
Pereira, Affonso Peuna, Dua r te ele .\.zeve:l > e C1elho Ro:lri~11 s . 

A.s du:ts vag.Ll act ta lmen\a e :.:i ; tentes são devidas a tet• s ido notn Jado l'úin is tr.• do lmpet·io , por l>ec t•a i o 
de i u da J}!<Lro<J el e l833 o :S t·. CJnsJ lhairo J ,n :í Fer n·t ndM da Co3 ta Pereira, ri não L r s tclo r eeleito 
Dsputa.do, qua11d·> d ini ltro, o Sr. C1n 13lhúro hnoel do N.1scimento Machatlo Por' lia. 
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Cornrnlssão rnlxta (6} 

Os rs . : - . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . (7) Os rs .:- Visconde do Serro Frio. 
Fausto Augusto de Aguiar . 
Pedro Leão Velloso. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo. 
T arquinio Braulio de Souza Amarantho . 
Lourenço Cavalcante de Albuquerque. 
Francisco de Paula Rodrigues .\.lves . 

José Rodrigues de Lima Duar te . (8} 
João Florentino Meira de Vasconcellos . 

Pessoal eleito nara serVir na Mesa da Camara dos Denntados durante a 4 a sessão da 20a 
le[islatnra 

PH.t:;;S [D ENT E 

Barão de Lucena . . .. . • . .. .... ... ... . . ... . ... . ..•.. .. .. . .. : . .. Eleito uo Jo e 2• mez. 

VICE-PRESIDENTES 

I.· 

Tristão de Alencar Araripe .... . ....... . .. . •. . •..........•... 

2.• 

João Ferreira de Araujo Pinho ........ . ..•........... . • 1 •••••• 

3.• 

Carlos PeLl:oto de Mello ... .........•. . .•.. .. •... . ..•. . ..•.... 

SECRETA RIOS 

I.• 

José Luiz de Almeida Nogueira .. . .. . •. . ...•. . .....• ... . . ..... 

2.• 

Luiz Antonio Moreira de Mendonça . . .. .... . . .......•. .. ...•.• 

3.• 

Alfredo Corrêa de O li veil'a .. . . ... .......... . . . .... . •. . ....•. . 

4.• 

Simplicio Coelho de Rezende ...... .. ......... .. .......... . .. . 

Secret aria da Camara dos Deputados, 31 de Ago to de 1889 . 

» » )) 

)) > 

» » 

)) )) > 

» 

» )) 

) 

(6} Commis9ão nomeada em 1 2. e reng-1.ninda em 188 , a coq.vite do ena.do, para rever o Regula-
mento de 13 de Agosto de 1.881 e propor medidas para a boa execução da Lei n . 3029 de O de Janeiro do 
dito anuo Robre eleições. (Vid .. ~nnex:o - C- da Synopse dos trabalhos da Camara do,s Deputados no 
anuo de i8 2.) 

(7} Vago, por te,· sido nomeado Ministro da J us tiça, p~r Decreto de LO de ~Iarço de 1.888 
Ferreira Vianna, que occupava aquelle Jogar . 

(8) Em 11 d•l Jttnho de 1.8 I foi l itlo um officio do enado communicando a nomeação do 
Duarte para sub~tituir o Senador Dantas. 

Rio de Janei ro, Secretaria da Camara dos Deputados em 31 de Agosto de 1889 . 

o Dr . Antonio 

enador Lim a. 

O Director, Conselheiro lla:rão de Javary. 
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Interpellações apres entadas até 1'/' de Junho, e:m. que foi lido o 
Decreto da dis solução da C a :m.ara dos Senhores D e putados 

U> o DE P UTADO DATA c:: 
14 

I NTERPELLANTE MINI~TRO INTI!RPELL ADO :a DA APRESE~TAÇÃO ANDAMENTO 
p 
;z; 

i Atronso Penna . .... P residente d o Conselho, Ministt·o da 
Fazenda ..•....•.... . •.•...• . •.. . . 14 de Maio . . ....... Não foi discutida . 

2 A. Bezama t. .. . ..... Ministro da Justiça ................. 17 " ········· Idem . 

3 Ra·tis boná .•....... . Ministro da Guerra ....•..•..•... . .. 17 )} ..... .... Idem. 

4 Rodrigues P eixoto •. Presidente do Conselho, Ministro ela 
F azenda ........ . ...... .. ....•.• . • 20 " .. ....... Idem . 

5 Pedro Luiz ......... Ministro do Irnpe rio .. .. . ..... .. . . . . . . 24 " ......... Idem . 

' 
Secretaria da Camara dos Depu tados em 31 de Agos to ele 1889 . 

Indicação apres entada até 1?' de Junho, e111 que foi lido· o Decreto 
da dis solução da Ca111ara dos Senhores Deput ados 

DEP UT.lDO 
ASSUMPTO D.ITA ANDAU i:NTO 

QUE APRESENTOU 

Coel ho Rodr igttes .•• Indico que a c?mm issão de pol icia pro- H de J unho .• . ... . Remcttida á commis ão 
ponha. medidas qne re!!'ulem o~ casos de Policia . 
de su~pensão das ses~õ ?s por mó ti 1•os 
de luto on regozijo publ ico, assim como 
os de inserção rle votos el e pe1.a r. os 
de felicitação ou congratu lação nas 
a c tas . 

Secretar ia ela Camar a. dos Deputados em 31 de Ago~ to de 1889 . 

Moção apresentada até 17 de Junho, e111 que foi lido o Decreto 
da dis solução da Ca111ara dos Senhores Deputa dos 

DEPUTADO 
ASSU~!PTO DATA 

QUE A PRESENT OU 

Gomes de Cas tro .. . A Camara dos Deputados, infor mada H de Junho ... .. ... 
do programma do Gabinete, recusa-
lhe a sua confiança. 

Secretaria ela Cama ra dos Dep utados em 31 de Agos to de 1889. 
A. 3 

ANDAUENTO 

Approvada. em votação 
nominal , por 79 votos 
contra 20 . 
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E.nmdiente da Camara dos Sanhores DBDntados e PesDectiva SecretaFia ató 17 de JnnMJ em une foi 
dissolrida a mesma camara 

OFFICIOS RECEBIDOS 

Do Ministerio do Imperio........................................... • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 45 
Do ~ da. Justiça ...............................•.............. , ............. : . . . 5 
Do ~ de Estrangeiros.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Do ~ da Fazenda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 9 
Do ~ da Guerra ........ ...• ..... . ..•............•........•..................•.•. 6 
Do ~ da Marinha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 4 
Do -. da Agricultura ............................................................ 1 lO 
Do Senado .. ....•...•......•............................... · ....•......••.•..•..••..... 1 13 
Dos Deputados............................ . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 14 
?e diversos ... .. . ...................•................................................. 1 25 

134 
= 

OFFICIOS EXPEDIDOS 

Ao Ministerio do Imperio. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ao ~ da Justiça................................................................ 3 
Ao ~ de Estrangeiros ...................... : ....................•........... . ... 
Ao » da Fazenda .......•.•....... , ......•..................•................... 

1 
9 

Ao » daGuerra ..•........ , .............•.....•.....•.•.....•...•.•...•...••. ,. 6 
Ao ~ da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 2 
Ao » da Agricultura .......•...•.....••....... . 1 

•••• • ·.......................... 5 
Ao ·senado ....•.....•.....•...............•................... ·.. .. . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 4 
A deputados.. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • 2 
A diversos .•...•...... ; ......•.......•...••.....•....•...•. , ........................... 1 

62 

ReQuerimentos aDresentados até 17 de Junho, em Qno foi dissolrida a camara dos senhores Devntados 
Do Sr. Deputado Affonso Celso ................................... . ................... .. 

~ Rodrigues Peixoto .. ...... .• ....•.................•................... 
» Affonso Penna ......................................•...........•..... 
.,. Custodio Martins .... .. .... · .........•....•..................•......... 
.,. Mac-Dowell ..... . .•.............•........................•.....••.... 

13 
9 
8 
6 
5 

-. Lamounier Godofredo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4 
~ Sebastião Mascarenhas................................................. 3 
.,. Coelho Rodrigues .........•...................• .... ........ , ........... 2 
.,. Clarindo Chaves..................... .. ................................ 2 
.,. Seve Na varro .......................•...... . ..•..•...•.. , ............. 2 
~ Pedro Luiz .... .....•... ..... ........... ... ·. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 
~ José Pompeu.......................................................... 2 
.,. Cesario Alvim, Gomes de Castro, BulMes Carvalho, Ratispona, Alfredo 

Chaves, Pedro B~Jltrã.o, João Peqido, Lemos, Spinola, Elias Ramos, 
Alves de Araujo, l cada um........................................ 12 

Total.................................. 70 
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Sessões até 17 de Junho, em que foi lido o Decreto da dissolução da Camara 
dos Senhores Deputados 

DIAS ABRIL DIAS MAIO DIAS JUNHO 

5!1 Sessão prepar atoria i Sessão preparatoria i Não 

28 " 2 " 3 " 
29 " 3 Abertura 4 " 
30 » 4 

6 

7 

8 

9 

i O 

ii 

i3 

i4 Sessão 

i5 

16 

17 

i8 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 
' 28 

29 

31 

(a) Pelo fallecimento dos Sra . senador Barão 
de Cotegipe e deputados Bento Ceoil iano, 
Miranda Ribeiro e Mariano da Silva. 

(b} Pelo fallecimen to dos Srs. senadores F . 
Octaviano e Visconde de Delamare. 

(c) Foi lido o Decreto n. 10.251 de 15 de Junho 
de 1889 que dissolve a Camara dos Senhores 
Deputados e convoca outra que tem de reu-
nir-se extraordinariamente no dia 20 de 
Novembro de 1889. 

Não 5 ,. 

" 6 " 
" 7 " 
" 8 » 

" 10 Sessão suspensa (b) 

" H Sessão 

Sessão 12 Não 

Não ia " 
su!ipensa (a) i4 " 

Sessão i5 » 

" 17 Sessão em que foi lido 
o Decreto da disso-

" lução (o} 

Não 

Sessão 

Não 

Sessão 

Não 

Sessão 

Não 

" 
" 
" 
" 

Re11umo c 

Sessões preparatorias ..• ...•.•... .••.• 
Sessões incfuindo a. da abertura . ••• . . 
Não houve sessão •. .• .•• .. • .. •. . •. .. • . 
Sessões suspensas .....••...•.....•.•... 

6 dias 
10 " 
26 " 2 » 

44 

Seeretaria da Camara dos Deputados, em 31 de Agoslo de 1889. 
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Qualificação eleitoral de todas as proVíncias do Imperio depois da revisão 11e 1BB7l de conformidade 
com os dados olficiaes remettldos pelo Ministerio do Imperio em resposta ao otncio da Camara 
dos Senhores Deputados de 4 de outubro 11e 188Bl e outras informações tambem omciaes 

PROVINCtAS 

AMAZO~AS: 

1 o e 2• districtos .•....•...•.••.••.......•.•..........•.. · . 

PARÁ: 

1 •, 2•, 3•, 4•, 5• e 6• clis trictos .... • ..... ...... ...•.......... 

MARA.NHÃO: 

1 • districto ..............•...............•.... , , .......... . 

PrAUllY: 

» 
» ,. 

I o li lo I oi loo 0 ti til ooOOIOIOOIIII o o to olooo 0 0011 0 lo 

.............. .............................. ····· 

.............................................. .. 
······ ............. ········· ...... ·············· 
•••••• O I ••• ••••••••••• •••••••• •• ••••••• •• • •• •••• 

I 

1•, 2° e 3• dis tríctos (revisão de 1883) ..................... .. 

CEARÁ : 

1 • districto .... , , . . ........ , ...... , , , • , ...•.. , . , , ..... . , , • 
2• ., ..................... ... ................... .... . 
3• » .......... ............ . ........................ . 

)) ., 
, 
)) 

ooooo o lo to o 11111 o OI o o I oi tloooo o o o o o totooto o o olo 0 

•• • ••• ••••••• • •••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

o• oi lo oi o i I o•oooot o lo lo ti I o oo o I o o lll t totto' oo tf O 

......... ' .... ········t••• . . ..•................ 
•••••••• •t • •• •••• •••• •••••••• • ••••••••••••••••• 

Rlo GRANDE DO NoRTE: 

Xt;:IIERO Dn ELEITORES 

800 

6 .700 

1. 884 
7il 

1.151 
71 6 
650 

1. 392 6.564 

4.115 

1.525 
1. 765 
1.168 
1. 216 
1.2!6 

873 
!:JOl 

1. 202 9.866 

1° e 2° districtos ....... ............. ,,, , , ... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3. 941 

P ARAH1'BA DO NORTE : 

!•, 2•, 3>, 4• e_5• districtos ......•.......•.•. ,. .... ... ................ 6 .000 

PERNAMBUCO : 

1•, 2•, 3•, 4•, 5•, 6•, 7•, 8•, 9•, 10', 11•, 12° e 13• districtos. .......... . . •. 17.183 

ALAGOAS : 

Jd, 2•, 3•, 4° e 5• districtos .... .. ..•. , ..•..•.........•.. .......•. . . . ,. !. 744 

• ERGlPE : 

I•, 2•, 3• e 4• dlstrictos .....••.• • ..• •.• .• •. . ..... . . ..... .. ... .. ,..... 4.060 
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PROVlNCIAS 

BAHIA: 

1•, 2•, 3°, 4°, 5•, 6•, 7•, 8•, 9•, 10°, 11•, I2•, I3° e I4• districtos .......... . 22.056 

ESPIRITO SANTO : 

1• e 2• districtos .........•........••.••................•. , . . . • . • . . . . . 2.236 

RIO DE JANEIRO: 

. t I o districto .......•.•.......• 
Córte (revisão de I887)..... 2° » ................ .. 

3° >> , •••••••••••• • • • • • 

S. P AULO : 

3.458 
2 .487 
30075 

I •, 2•, 3•, 4•, 5•, 6°, 7°, 8° e 9• districtos .. . ....... . •......... . •........ 

GOYAZ : 

1 • e 2• districtos .........................•... · ... • ... · . · · .. · · .. · · . · • 

MATTO GROSSO: 

9.020 

13.986 

23.006 

21.689 

3.I73 

1 a e 2J districtos •••..•. o ••••••••••••••••• • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 . 585 

PARANÁ: 

I a districto ...•. , . . .....•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .553 

SANTA CA'l'HAR!~A : 

1 o distrioto o ••••••••••••••••••••• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2° )) to o I tI t 1 I I tO O t li t t t 0 tO tO O 1 O O O lo O I O o I O f O I I t 0 O O I f I 

RIO GRANDE DO SUL : 

1°, 2°, 3•, 4•, 5° e 6° districtos .......•......•....•...•......• 

MINAS GERAES: 

1°, 2•, 3°, 4•, 5•, 6°, 7•, 8°, 9•, 10•, 11°, 12•, 13°, 14•, 15°, 16•, 
17•, 18°, 19• e 20• districtos ... o ••••••••••••••••• • o •• •• ••• 

Total. .....•........• 

lo434 

2.I69 
1.445 

2.987 

3.614 

20.945 

36.506 

197.027 

NoTA.- Não se menciona em todas as p1·ovincias o numero de eleitores de cada um dos re-
spectivos districtos, porque muitas das informações oillciaes que constam uo andamento do projecto 
80 de 1888 não fizeram a necessaria descriminação, e as ultimas actas e1eitoraes recebidas pela 
Camara dos Senhores Deputados são da eieiç.:'í.o que se procedeu em 15 de Janeiro de 1886 e a quali-
ficação de que se trata data dn. revisão de I887. 

Secretaria da Camara dos Depuados, 31 de Agosto de 1889.- O Director, Conselheiro Bat·lio 
de laDary. 
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ComDllação de Annaes 

Em 16 de Dezembro de 1874 a Mesa da Camara dos Senhores Deputados contractou com o con-
selheiro Antonio Pereira Pinto a compilação dos Annaes anteriores a 1857, devendo ficar concluído 
o trabalho dentro do prazo de 10 annos. 

O conselheiro P~reira Pinto falleceu a 5 de Junho de 1880, tendo feito publicar os Annaes de 
1823, 1826 a 1832, 1834, 1846 a 1856, isto é, 20 sessões . 

Em 21 de Dezembro de 1880 foi transferido o contracto :ao Sr. Antonio Henock do Reis e pro-
rogado e prazo por mais dous annos, sendo ainda por acto de 30 de Agosto de 1884 prorogado atá 
1 de Janeiro de 1887. 

Durante o período de 1 • de Janeiro de 1881 até 18 de Dezembro de 1886 em que falleceu o 
Sr. Henock dos Reis, foram publicados os Annaes de 1838 a 1845, ou nove sessões. 

Restam apenas os Annaes de 1833, 1835, 1836 e 1837 para serem publicados. 
Movido unicamente pelo justo interesse de terminar tão importante compilação, dirigi ao 

Sr. Presidente a seguinte carta : 

< Córte, !'o de Fevereiro de 1887.- Illm. e Exm. Sr. Dr. Domingos de Andrade Figueira, 
Presidente da Camara dos Senhores Deputados. 

Desejando concorrer (com o meu trabalho para que se termine a publicação dos Annaes an-
teriores a 1857, a quai está bastanià adiantada, faltando n.penas os annos de 1833, 1835, 18S6 e 1837, 
oft'ereço os meus serviços gratuitamente, tanto para rever o 2• volume do anno de 1838, que está 
no prélo e não póde ser publicado sem a necessaria revisão, como para colligir e fazer imprimir os 
poucos annos que faltam, correndo sómente a despeza com a }mpressã.o, de conformidade com o 
contracto em vigor e dentro da verba votada no orçamento vigente, a qual me parece sufflciente 
para a conclusão de todo o trabalho. 

A' vista da difflculdade de acquisição de originaes, não posf,lo contrahir compromisso algum, 
mas garanto a V. Ex. envidar todos os esforços para que não pa:rte tão importante publicação. 

Si V. Ex. e os dignos membros de Mesa da Camara dos D13putados entenderem que devem 
aceitar o meu oft'erecimento, dar-me-hei por bem remunerado, não só por merecer a confiança de 
V. Ex. e dos seus illustrados collegas, como tambem por ter a gloria de concorrer para que não 
fiquem esquecidas éom o caminhar dos tempos as mais brilhantes paginas da vida parlamentar de 
nossa patria. 

Sou cóm a maior consideração e respeito 

«De V. Ex. attento venerador, criado e obrigado 

Jorge JoiJo Dodsworth.» 

Eleita a Mesa da Camara dos Senhores Deputados, foi o meu pft'erecimento attendido pela fórma 
seguinte: 

< A Commissão de Policia, attendendo á con veniencia de cmppletar-se a publicação dos Annaes 
anteriores a 1857 e considerando que faltam apenas a de poucos annos, resolve aceitar o oft'ereci-
mento espontaneo e desinteressado do Sr. Conselheiro Jorge João Dodsworth para continuar a 
mesma compilação, sem gratificação alguma . 

Sala das commissões em 7 de Maio de 1887. 

Rodrigo Siíva,. 
A. Coelho Rodrlgttês. 
J. Wallace da Gama Cochrooe. 
Jose Luiz Coelho e Qz.mpos. 
Ma11oel Ambrosio da Silveira Torres Portugal.» 
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Em sessão de 27 de Abril de 1888 foi presente à Mesa todo o trabalho concluído, como se vê da 
seguinte communicação feita á Camara dos Senhores Deputados: 
······· ··············:·· . .. ··:!·········· ················:······························· .... 

O Sa. PRESIDENTE declara que se acha sobre a mesa o relatorio e synopse dos trabalhos da Ca-
mara concernentes ao anno de 1887, e aproveita. a opportunidade para communicar q11e esta coucluida 
a impresaãQ dos A1mae1 anteriqres ao anno da 1857, trabalho este que se !Jfi'ereceu a realizar gratui-
tamente o Director da respectiva secretaria, Sr. Conselheiro Jorge Dodsworth, o que foi aceito pela 
resolução da Mesa de 7 de Maio daquelle anno. 

Em sessão de 2 de Maio de 1888 a Mesa da Camara dos Senhores Deputados dignou-se fazer in-
serir na acta das sessões a honrosa portaria que segue: 

POR.TARI.l 

A commissão de Policia, tendo em consideração o zelo e actividade com que se ho!!ve o Director 
da secretaria desta Camara, Conselheiro Jorge João Dodsworth, na publicação de Annaes da mesma 
Camara, correspondentes aos annos de 1833, 1835, 1836 e 1837, em desempenho de ~eu ofi'erecjmento 
espontaneo e gratuito, feito em officio de lO de Fevereiro de 1887 e aceito por esta Camara em 7 de 
Maio de mesmo anno, louva por isso o digno funccionario, e agradece-lhe o serviço 11restado. 

Sala das commissões, 27 de Abril de 1888.- A. Ooelho RodrigutJs, 3• vio13-presidente.-, Jo,se 
Luü: Ooelho IJ O::mp•s, 1• secreta.rio.- J. Á. Fernandes de 0lif1eira, 

Antorisação ao DirBctor da secretaria Dara assi[llar o ExDediente dnrantB a dissolução 
da Camara dos Devntados 

1 a Directoria. - N. 2806. - Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio de Janeiro, 22 de 
Junho de 1889. 

Não havendú, em consequencia da dissolução da Camara dos Deputados, Secretario que assigne 
as folhas dos vencimentos dos empregados da secretaria da mesma Camara, e de outras despezas que 
correm por essa repartição, desde o corrente mez até o de Novembro proximo vindouro, fica Y. s. 
autorisado a organisar e assignar as referidas folhas durante esse tempo. 

Deus Guarde a Y. S. - Bar!Jo do Ltl'l'eto.- Sr. Director da secretaria da Camara dos 
Deputados. 
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Assirowtnras do ~ Diario OIDcial » para a Camara dos Deputados 

I& Directoria.- N. 3741.-Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio de Janeiro, 28 de No-
vembro de 1888 . 

Ulm. e Exm. Sr.- Devendo correr por conta da consignação respectiva da verba - Secretaria 
da Camara dos Deputados - a despeza com as!assignaturas do Diario Officia~, destinadas á Camara 
dos Senhores Deputados, rogo a V. Ex. se digne declarar-me o numero de exemplares que são 
precisos, tendo em vista as forças da mesma consignação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes da Costa Pereira .- A S. Ex . o Sr . 1° Secretario da 
Camara dos Senhores Deputados. 

N. 403.- Rio de Janeiro, Secretaria da Cam:1ra dos Deputados, em 30 de Novembro de 1888 . 

lllm. e Ex:m. Sr .-Em resposta ao officio de V. Ex., datado de 2!! do corrente, em que, decla-
rando que deve correr por conta da consignação respectiva da Secretaria da Camara dos Deputados 
a daspeza com as assignaturas do Diario 0/ficial, destinadas á Camara dos Senhores Deputado.s , per-
gunta qual o numero de exemplares que são precisos, tendo em vista as forças da mesma consignação; 
cabe-mo responder a V. Ex. que nas clausulas para a publicação dos debates da Camara dos Senhores 
Deputados no Diario Official e de impressão para a mesma Oamarf", feitas na Imprensa Nacional ficou 
estabelecido, na 5a clausula o modo de distribuição do Diario Official aos Deputados, Senadores e á 
Secretaria desta Camara, como consta do incluso parecer impresso sob n! 124 B de 1886;- que 
estas clausulas foram approvadas pela Camara em 17 de Junho de 1886, e que em 18 do mesmo mez 
disso se deu conhecimento aos Exms . St'S . Presidente Ido Conselho e Ministro da Fazenda, quere-
sponderam communicando haverem expedido ordens para serem observadas as referidas clausulas, e 
que na lei do orçamento para o anuo de 1889 existe verba par<\ cumprimento das mencionadas 
clausulas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Ca1·los Peixoto ele Mello .- A S. Ex . o SL'. Ministl'o do Imperio . 
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C1 

ADIBZODBI!I 

2 i o An tonio dos P assos Mir n.nda (C) • . .. .• . . . •.• . . •.• •.••. . •...•.••.. . ...• 197 ...... 276 
H2 2o Clarindo Adolpho de Oliveira Chaves (C) . . • . . . .. •.•••• . •••. .. . •. • •••. 258 ······ 476 

Pará 

42 i o J oaá Ferreir a Cantão (C) •• . •• . . . .•••..•• .. •... • . . •.. • .. .• .. •.• .. ..• . 599 ... ... 1.127 
102 2o Manoel J osé de Siq ueira Men des (i) (C) ••. . .• ..•• . •. . . • .• • .•• . •.••. .• 440 ······ 804 
92 3o Guilherme F rancisco Cru z (C) ... .•.••.• •• .•....• . ••..•. . .. • • . .•• • . . .• 281 ······ 428 
74 40 J osá Lourenço da Costa Aguiar (C) . . .• •• . .. , . .. ........... ... .. ... ... 417 .... .. 792 
!2 5o José Maria Leilão da Cunha (C) • ..••.. . • •....•• . •••.•. . . • •• •••.. .. •• • 309 ······ 537 
43 6o Samuel Wallace Mac-Dowell (2) (C) . • . • •••.•.••. . ••••• .•. •..••• .•.. .. 387 ······ 492 

Maranhão 

44 t o Josá d& Silva Maia (C) ........ . .. . .. .. ... . . . . ... . . . .. .. . . ... .. .. . .. ... 584 .... .. 730 
104 2o L uiz Antonio Domingues da Silva (C) ............... . .. .. .. .. ... ... .. 265 ...... 531 
35 3o Augusto Olympio Gomes de Castro (C) .. ...... .. .. .. ....... . ....... .. . 483 ..... . 7.!6 
82 40 J oão Henr ique Vieir a da Si l va (C) ...... . ......... . .... . ... .. . ..... .. . 227 .... . , 481 
45 5o F r ancisco Dias Ca rneiro (C) . • .•..•.....• . •• . •. .•... ••. . . . . . •.• . •••.. 267 ... ... 531 
46 60 Ma noel José R i beir o da Cunha (G\ ...... ...... .. ..... ..... ..... ...... 500 ... ... 917 

Piauhy 

3 i O Anton io Coelho R odr igues (C) . ..... . . . . .. . . ..... . ....... . ...... . .. .. . 603 ... ... !..1.77 
74 20 Simplicio Coel ho de R ezende {0 ) .. ... . ... •..• . •.. .. • . .• . ..•. .. . . •.. . . 510 ······ 967 

HO 30 J ayme de .A. lbuquerque Rosa ("•) (C) . . ....... . . .. .. ...... ...... .. .. .. 393 .... .. 953 

Ceará 

34 t o Manoel Ambrosio da Silveir a Torres P ortugal (d) .••• .• ..• • ••.•.•. • .. 669 ······ 1.087 
91 20 Tristão de Alencar Arar ipe (C) • •. .• . . • •. . . . ...•....•• •.•. .•• • •....• , 530 ······ 576 
4 30 Barão de Oanindé (C) . . . •.. .... .•• • ... . .... . .. • . . . . .• . . . •..•. .• • . •.. 664 .... .. 924 

103 40 Antonio J oaquim Rodrigues Jun ior (L) ... . ... .. ...... . ...... . . ....... 528 .. ... . 603 
48 50 J osé PomÓêo de A lbuq qerJ1ue Cavalcante (L) .. ... •... . . • •• .. ..• . .. . • • 371 ······ 619 

107 60 Leandro haves de Mello atis bona (L) . .... . ..... . .... . ..... . . ..... . 282 ...... 368 
5 70 Domingos J osé N~ueira Jaguaribe F il ho (C) .... . .... .. . .. . ... .. · ... . 446 ······ 562 
6 80 Alvar o Caminha a va res da Sil va (C) .......... . .... .... ... ...... .. . . 384 .. .... 662 

(i} Nomeado Senado r pela mesma província por Carta Imperial de 16 de Março de i 886, subs tituiu-o o Pad re l\lancio 
Co.etano R ibeiro (C), eleito em primeiro escrutinio por 450 vo tos, tendo com parecido 742 eleitores. Tomou assento em 
2 de Maio de 1881. 

(2} Nomeado Ministro da Marinha em 12 de Junho de i 88G, foi reeleito em primei ro escrutínio por 370 votos , tendo 
comparecido 456 eleitores. Tomou assento em 2 de Setembro. Ém iO de Maio de i 887 passou a occnpar a pas ta da 
Justtça . 

(') Proçedeu-se á eleição em 15 de Janeiro de 1886, tendo sido dissolvida a C amara por Decreto n . 9500 de 23 de Se· 
lembro de 1885 e convocada a Assembléa Geral para 3 de Maio de 1886 . 

( .. } A Camara eliminou os votos da comarca de ParanaguA, por não considerar provada a existenoia da respectiva 
qualificação , deduzindo por isso 327 v o tos . 

A . 4 
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Rio Grande do N orte 

7 i• Tarquinio Br aulio de Souza Amarantho (C) .•• . ......•..•.. . ...••.• . . 6i5 ······ i.029 
13 2• João ~lanoel de Carvalho (C) , ... . .•. . . ....• . .• . ... .... . . , .. . . . , . . . ... 872 ...... 1.305 

Par•ahyba do Norte 

75 i• Anisio Salalhiel Carneiro da Cunha (C) . ........ , . • .. . , • .. .... .. .. . . . 461 ······ 777 
8 2• Antonio José Henriques(C) ............. . .... . ........ .. .............. 356 ...... 553 
o 3• José l:ioriano de Souza (C) ... . • ... .•... . ..•. : • ...... .... . ....... . .. .. 357 ...... 618 

49 4• Elias Frede1·ico de Almeida e Albuquerque (3) (C) ...... ............... 505 ...... i.i69 
150 50 Francisco de Paula Si lva Primo (L) ... ........... ........ . ....... . ... 69ô ...... 7i8 

Pernambuco 

u 1• Manoel do ascimento Machado Portell a (4) t C) . ... . . .. ............... L023 ······ i.779 
135 2" Theodoro Machado Freire Pereira da Silva ( ) .. ......... . . . .......... ..... .. 849 1.756 

3G 30 Antonio Francisco Correia de t\raujo (5) (C) ...... . ........•.•.•. .. .. .. 450 ······ 706 
37 4• João .Juvcncio Ferreira de Agu1at· (C} ....... ... ...... .. ... .. . .. . . .. . . !'!03 ...... 587 
50 5• P edro da Cuuha BelLrão (L) . ... .. . .. . . ..........•....... ! .. .. , . . .... . 375 ...... 729 
51 6• UenricJLte Marques Hollan da Cavalcante (C) • .. .... . ..•.. • ..•.. . ... . . . 390 ······ 448 
i O 7• Henrique P ereira Lucena (C) •.. ••.. .. .... .. , ••.... . , .... . ..... . •• , . . , 375 .... .. 734 
H 8• Barã de Araçagy (C) ... .•. , .... . ......... , .•.......... , ....•..•.... 596 ...... 911 
15 9• José Bernardo Gahão Alcoforado Junior (C) . ....... . ...• , ..... . ...... 339 ..... . 586 
16 10° Francisco de Assis Rosa e Silva (6) (C) ................. , . .. . ........ 535 .. ... . 847 
52 H• Bento Cecili ano dos Ramos (7) ...... . ...... ....... ... .. , ............ 387 .. .... 490 
17 12° Antonio Gonçalves Ferreira (C) ....... ... . .-..... ... ..... ........ . .... 399 ...... 759 

iOO ·13° Alfredo Corrêa de Oliveira (C) ... .•..• .•..••... . .. . . . .•...... . ....... 498 ······ 1.014 
Alagôas 

53 1• Bernardo Antonio de Mendonça Sobrinho (C) .......... .. .... . ......... ······ 593 662 
18 2• Lu iz Anton io Moreira de Mendonça (C) ....... .. ...... . . . ....... ... .. 417 .. .. 785 

119 3• I< rancisco Ildefonso R ibeiro de Menezes (8) (L) •••...• .... .. . • . , • . •.••.. 258 ...... 496 
10 4• Lourenço Cavalcanti de Al buquerque (L) ••.. .. •.....••... . ... . .. ..... ?70 ······ 618 
97 50 Fclinto Elysio Lemos Gonzaga (9) (C) .... . ............. . ...... .. , ... . . 438 ...... 856 

Sergipe 

106 i• L tiz Franci~co Freire (C) • . .. . •... . ....•.. . . . •••. .•....• .•.• , .. . . .. .. 558 ······ 1.057 
5·1 2• P ed ro Antonio de Oliveira Ribei r o (C) ... ... .. .. ....... , ... .. ......... 396 .. ... . 544 
2'1 3• Olympio ele Souza Campos (C) ...•. , . . . .••.•• •••.... . . .. . . . .•.. . ...... 37i ...... 48G 
70 4• José Luiz Coelho e CampoR (C). , ...... .... .... , ..... ................. 400 ...... 716 

(3) Tendo fnllecido em 14 de Julho de 1838, substituiu·o o Dt·. E lias Eliaco El yseu da Costa H amos (L), eleito em pr~
moiro escrutínio por 5 6 votos, tendo comparecido i.025 cloi toros. 'l'omou assento om 30 do Abril do 1889. 

(4) omeado )fiuistt·o do I mperio em 21 de Julho do 1887, niio fo i reeleito, sendo substituído pelo Dr. Joaquim 
Aurelio nbuco do ranjo (L .), eleito em 1° escrutínio por 1.403 votos, tendo comparecido 2.69 1 eleitores. Tomou assen to 
t•m 5 do Outubro do 1 7. 

(5) '!'ando fnllooido em H do ~[o.io do i 36, subst ituiu-o o Dt•. Felippe do Figueirôn Faria (C.), eleito em i• escrutínio 
pot· 465 votos, laudo comparecido 801 eleitores . Tomou assento em 3! do Agosto desse nnno. 

(6) Nomeado Ministro da Justiço. em 4 de Janeiro do 188~, foi reeleito deputado em 10 esc t·utinio por 509 votos, tendo 
com pat·ecido 816 oloilot·os. Tomou assento em 2 de Maio de i889 . 

(7) Tendo fallociclo em i3 de Fevereiro do 1839, foi eleito em 2• escrutín io por 301 votos tendo compat•ecido 570 clei-
t 1rcs, o llr. Joiio Augusto do 1-tcgo Bat·ros (L .), CJUe não foi t·eclnhccido por niio ter sido votado o parecer , por causa da 
dis:ioluçü da. cnma l·a. 

(il} Tendo fnll ccido em Z1 tl tJ Julho de l , 7, substituiu-o o Dt·. Mariano Jonquim da Silvn (L.), eleito em iO escrutínio 
pnt• j!\l3 votos, tontlo comparecido 563 eleitores. 'l'omou nsscnto om 2 do Mnio do i e fnlleceLt em 1• de Abril do i8 9, 
não tondo-su pl'ocorlido a nova elt.'ir;iio, por Let• Hido dissolvidn. .. n. cnmn.ra. . 

(9) 'l'onrlo fali culo orn 11 do Julho de 18 7, substituiu-o o Dr. 'rhoophilo Fernandes dos 'antas (L.), eleito em i• escrutínio 
pot· 6!8 votos, tendo compl•·ccido !.OS! eleitores. Tomou assento em 2 de l\Iaio de i 88. 
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Bahia 

55 i O Barão do G uah y (iO) (Ct ... . . ... . . . • . .••. · • • .••••.•• • . • .. . · •.••• · .•.• 819 ······ 1.261 
20 20 José Eduar do F 1·eire de arva l ho (C) .•••• . •.• • .• . •..... . .... . .... . ..•• 605 ...... 1. 004 

118 30 Ar is tides Aug usto Mi lLon (C) . .... .. .......... ... . . ... .. ...... .. ...... 589 ······ i. 195 
81 40 P edro Muniz Ba rre to de Aragão (C) .. .•• . •• . •. .. . .. ... • . .•.. • .. . .•.. . . 574 ······ 801 
88 50 José Mar cellino de Souza (C) .. . . ..•. ... ... •. ..... .. .• .. •. . .. . . . .. . .•. . 727 ..... 1.012 
83 60 Americo de Souza Gomes (C) ... . •. •. ... . .. . ..•.•.. ... ... . . . .. . .. .... 8-H .... .. 1. 520 
5ô 70 João Fen·eira de Ara uJO Pinho {C) ..• . .. . . . •... . .. . .. . .•..• .. . . •• . •.. 708 ······ 860 

108 80 Innocencio Marques de Ar a ujo Góes Juni or (C) .•. . .. ...• .. . . •... . .•• , . 587 ······ 1. 020 
89 go Barão do Geremoa bo (C) •.•. . . . . • . • •. . • ..•.•.•••••.••.• • • •• .• ..• •. . •. 591 ······ 761 
8-1 10° Luiz F ranc isco Junque ira Ayr es de Almeida (C) .• ....• . . . . .. .•.•••. .. 490 .. ... . 801 
57 H o L uiz Accioli P ere i ra F ra nco (11) (C) . ... . . ....... . ... ... ..... . .. .. .. .. . 539 ... ... 1. 165 
g,1 12° J oaquim Jero nymo Fe rn andes da Cun h a Filho (C) .. .. : ..... .. ........ 5-14 ······ 877 
85 13° Pedro Carneiro d a Silva (i2) (C) . . ........ . .. .. ...... . ........... .. ... 426 ······ 46 1 
7i 140 Bar ã o d a Vi lla da Bar r a (13) (C) .. ..... . ............................. 432 ... ... 5 17 

·E s pirito Santo 

22 i O J oaquim Mattoso Duque-Estrada Cama r a (C) • . •. . •.... • • , •.•••.•••••• 425 ..... . 782 
23 20 J osé Fer nandes da Costa P er e ira (14) (C) . . .. ...... . ....... . . , .... . .. 408 ······ 607 

1\lunicipio da Côt•te e Rio de Jane iro 

58 10 Antonio F erreir a Via nn a (i5) (C) . . .. .. ... .... ........ .... .. .. . . ... . . i. 006 ... ... 1.730 
2-1 20 J oaquim Antonio F er nandes de Olivei ra (C) • •. , . • • ••.....•. • ..•.•••. • . 607 ...... 1.038 
25 30 J oão E vangel is ta Sayão d e Bulhõe1> Carvalho (C) . ..................... 879 ······ i. 448 
26 40 Carlos Freder ico Cas tr io to (16) (C) . ... . ...... . ............... . ..... .. 836 ...... !.451 
27 50 Fra ncisco Be lisa rio Soares ele Sott~a (17) (C j . ...... . ........ .. ... . . . . 626 ······ 797 
59 60 'l.'hom:tz J osé Coelho de Alme ida (18) (C) ............ . .............. .. . 864 ······ 1.380 
28 70 Al berto Beza ma t (C) ... .. ........... . ............ , .. ................. 796 ..... . i. 55 L 
29 go A lfredo Rodr igues F erna ndes Ch a ves (C) .••••. . ..•.•• , ..•.• . .•... •... 70-1 .... .. 627 
30 9o J oão Manoel I:' reira da Sil va (19) (C) . . ......... . ....... . .......... . .. 552 ..... . 948 
72 i0° Ma noel P eixoto de Lacerda W erneck (C) .. , .. .............. . . .. ..... . 550 . ······ 941 
31 1'[0 Domingos de Andra de Fig ueira (C) .. . . .......... .. ........... , ....... 623 .. .. .. 802 
60 12° A n to nio Cand id o da Cu nh a L eit ã o (20) (C) .. . .................. . .... .. 503 .... .. .925 

(10) Nomeado Ministro da Marinha em 4 de Jane iro do 1889, foi reeleito doput:J.do em iO escrutinio po r i. 027 votos, 
tendo comparecid o i .887 eleitores . 'l'omou assento em 2 de ~!aio de i 9. 

(H) Tendo fallecido e:n 23 de Maio de 1888, substituiu-o o Dr , Ar istides de Souz:t Spinola (L.) , elei to em 1o esc ru Unio 
por 756 votos, tendo com parec ido 930 eleitores . 'l'owou assento em 22 de Ot!Lubr o desse :L IJUO . 

(12) 'l'end o fallecitlo em 3l ele Agos to de 1837, subs tituiu-o o D1·. Aristides Cesar Spmola Zmna (1". ), eleito em 10 es-
cruttnio por ó05 vo tos , t~nd o comparec id o 733 eleitores. 'l'om ou assento em O de Maio de 1888 . 

(13) Tendo fall ecido em 30 de Julho de -l887, subs ti tu iu-o o Dr . Elpid io Pereira de Mesquita (L . ), eleito om 1'J esorulin ia 
por illO vo tos, tendo comparecido 388 eleitores . 'l'omou assen to em ~9 de Maio de 1888 . 

(H) Nomead o :Minist ro do I mperio em 10 de Ma rço do 1888, foi reeleito deputndo e:u 10 escrutinio pot• ~33 votos1 tendo comparecido 500 eleitores . •romou assento e1u 15 do :.\!aio desse anno . · 
(15) Nomeado Ministro da Jus tiçn em 10 de :Março de 18 S, foi reeleito deputado em 10 esc ru tin io por 1. 347 votos' i 

tend o comparecido 1.540 elei\ores . Tomou assento em'' de 1Ia io de 1888. 
(16) Nome:tdo Ministro da l\Ia rinha em 10 de Maio de 1887, ro i reeleito deputado om i O escrutinio pot• 80:5 vo tos, tendo 

compai-ec id o 1. 380 eleitores . Tomou assent em 28 de Junho desse anuo. 
(17) Nomeado s&nador pela mesma provincia, po r Cartn I mpor ia de 23 de Novemb t•o de 18SG, substituiu-o o D•·· I'edt•o 

Luiz Soares de Souza (C. ), eleito em 10 escrutinio por 3'•6 votos, tendo comparecido G90 eleitores. Tomou assento em 20 de 
J unh o de 1887. 

(18) Reconhecido senado t· e·n Setembro de 1887, subsWuiu-o o Dr. :\Ianoel Rodrigues Peixoto (L.), eleito em ·1° os· 
c rutin10 po r 764 vo tos, tendo comparecido L 5l4 eleitores. Tomo u assento em~ do Maio do 1888 . 

('1 9) Nomeado senador pela mes:na pt·ovincia por Carta Im peri<tl do 9 de Janeiro de 18 8, substituiu- o o Dt•, Cnnditlu 
Drummond Furtado de Mend onça (C.), eleito em 10 escrutinio por 487 votos, teudo compa1·ecido 931 eloi.wres . 'l'omou 
assento em _2 tle Maio desse nnno . .• 

(20) 'l'en lo fallec i<lo em 10 de Maio de 1SSS, !substi tuiu-o n D•· · Pedro Dias Gordil ho Paes Leme (J,) , elei to 0111 2o es-
crutinio por 379 v otos, tendo comparecido 756 eleitores. Tomou asseuto ew i " de Otttullro de 1 SS . 
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PROVINCIAS E NOMES 

@1. Paulo 

Antonio da Silva Prado (21) (C) ....... ..... . ........... . .. . ......... . 
José Luiz de Almeida Nogueira (C) ... ..... . ...... . ............... ... . 
Francisco de Paula Rodrigues Alves (C) ........ ............•. • . . .. . • 
Rodrigo Augusto da Silva (22) (C) ........... . ...... ... .. . ........... . 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo (C) ............................. . 
Ignacio Wallace da Gama Cochrane (C) ... ........... . .......... . ... . 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado e Silva (23) (L) ...... . 
Visconde do Pinhal (L) . . .•.•. . ..•.. . .••.•.••• . ...•. . .. .. . ... . , . •. •• 
Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra {C) .......... · ........ . ....... ... .. . 

Paraná 

Manoel Eufrazio Correia (24) (C) ..... . .... . 1 ............. • • • • .. • • • • .' • 
Manoel Alves de Araujo (L) .... · .. · .. · .. · .. ···•· ·1· · .. · · · · · · .. · · · · · · · 

Santa Catbfti'Ina 

Alfredo de Escragnolle Taunay {25) (C) ...... . ............. · ........ • 
Francisco Xavier Pinto Lima (C) . • . : •.....• , . •.. , .................. . 

s. Pedro do Rio Grande do 8ul 

Paulino Rod1'iguea Fernandes Chaves (C) ..... .. .. •. .• •••••• • .••••.. . 
Antonio Caeta no Seve Na varr o (C) ............... , ................. .. 
Severino Ribeiro Carneiro Monteiro {26) (C) ...... , ... ... ..•. . ....... . 
Francisco da Silva Tavares (C) •................. , .... . . .......•..... 
João ele Miranda Ribeiro Sobrinho (27) (C) ....... , ... . ........... .. ·. 
Joaquim Pedro Soares (L) ....... .' ....... . .... ........ ....... ... ·• ... 

VOTAÇÃO 

~ o 8 z 0: 
z ~~ ;:: ;:: 

::> o ~~ 0: 0: 
)jl o ~~ "' f'l ~ o-lO 

1010 
o ~ f'l ..... o 

CJ 

--- --- ---

939 ..•• •. 1.817 
647 ..•... 1.293 
940 •••••• 1.485 
672 •••••• 1.255 616 •••• . . 1.102 
611 . .• •.. 1.205 

·•··•· 849 1 .554 
•...•. 659 1. 225 

813 •.•••• 1.477 

626 
567 

748 
530 

1.071 
979 

1.383 
985 

...... 1.232 1.240 
527 1 .091 

..... :' 915 L746 
1.143 •••••• 2.112 

857 •.•.•• 1.~59 
789 . .•••• 1.467 

(21) Nomeado senad or pola. mesma provincia por Carla Imperial de i~ de Março de i887, substituiu-o o Dr. Elias 
Antonio Pacheco Chaves (C.) eleíto em 1• escrutínio por 888 votos, t endo cpmparecido i.485 eleitores. Tomou assento em 
5 de Julho desse an no. 

(22) Nomeado l\fini.!tro da Agricultura em iO de Maio de 1887, foi reeleitp deputado em i 0 esorutinio por 671 votos1 tendo 
comparecido i.165 eleitores . Tomou assento em 5 de Julno desse anno. Sendo nomeado senador pela mesma provinc1a, por 
Carta Imperiu.l de i? de Setembro de 1888, substituíu-o o D1·. Antonio José l?erreira Braga, eleito em 2• escrqt inio por 875 
votos , tendo comparecido 1.~9• eleitores . Tomou assento em 10 de Maio de i 889 . 

(23) Tend? fallecido antes de tomar .assento, substituiu-o o Commend11dor Geralqo Ribeil·o de Souza Rezende, eleito 
om i• escruti01o por 94l votos, tendo compo.recido 1.8H eleitores . Tomou assen to em 11 de Agosto de i 886. 

(2'Í) Tendo fallecido em 4 de l?evereiro de :1.888, substituiu-o o Visconde de Nacar, eleito em i 0 escrutinio por 660 votos, 
tendo comparecido :t,HB eleitores . Tomou assento em 23 de Maio desse anuo. 

(25) Nomeado senador pela mesma J'rovincia por Carta Imperial de 23 de Agosto de i886, substituiu-o o cidadão Fernando 
Hackradt Junior , e leito om io esc rutmio por 727 votos, tendo comparecido 997 eleitores. 'fomou assento em 2 de 1\faio 
de i887. 

(26) Tendo fnllecido antes de tomar assento, subst1tuiu-o o Conselheiro ]francisco Antunes Maciel, eleito ' em 2° escrutínio 
po1· oog votos, tendo comparecido :1,748 eleitores. Tomou assento em 5 de Maio de i 887. 

(27) Tendo fall eoido em :10 de Janeiro de i889, substituiu-o o Dr. ,José Francisco Dia.na (L . ), eleito em 1o escrutínio por 
i.i5i votos, tendo compa1·ecido 2.:155 eleitores . Tomou as!!ento-em 2í de 1\Ialp de 1889. 
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. 
Mio- Geraea 

98 1• M:~noel Joaquim de Lemos (L) ......... . ............. . .............. ....... 556 i.OiO 
65 2• Candido Luiz Maria de Oliveira (28) (L) .............................. 526 ...... 753 

132 3• Affonso Augusto Moreira P enna (L) .............. . ....... . .......... 615 ...... 863 
77 4• Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas (L) ..• . . . •.........•...• . .. 550 ······ 84i 

i28 5• Pacifico Gonçalves da. Silva Mascarenhas (L) ..•.• , •.•••....•. . •.•...• ...... 719 1.137 
66 6• Aureliano Martins de Carvalho Mourão (C) • • •• . •••••........•.•...... 792 ...... 1.435 

ii6 7• Henrique de l\!.açlhães Sa lles tL) ................ • · • ...... · .. · .. " .. • ...... 535 969 
133 8• José Cesario de a r ia Alvim ( ) ..................................... 494 ······ 969 
78 9• Barão da Leopoldin a (29) (C), ... .. .............. .. .......... . .. . .. .. 681 .... .. 1.270 

Ui 10° João 'logueira P enido (L) .. . ..•....•....•...•.....•.. . ..•.•.•.... . .. 672 ••••• o 1.348 
67 H• Chris tiano Carneiro R ibeiro Luz (C) ......... . ....................... 744 ······ 1.253 

109 12° José Igpacio de Barros Cobra lunior (C). 1 ................... . .... . . . ..... . 760 1.484 
79 i.3e Olympio Oscar de Vilhena Valladão (C) ... . ............ . ............ . 778 • •••• o 1.443 
68 14° Manoel José Soares (30) (C) ... .. •. • ••.••..•. •. •.•.••..••• . • , .•••..... 401 ...... 580 

iÓi 15° J oão Caetano de Oliveira e Souza (C) ................................. 493 ...... 1.034 
H7 16° Eduardo Augusto Montandon (L) .•• , ..•...•.... . . ..• . .••..•..•.•.•••. 366 ...... 652 
129 i7• João da Matta :lrfaohado (L) .. .. ............... .. .................... 317 ...... '717 

39 18° Pedro Maria da Silva Brandão (Ç) ... . ........ .. ..................... 371 ...... 591 
38 19° Carlos Peixoto de Mello ~C) .... . ...................................... 333 ... ... 530 

i15 20° Affonso Celso de Assis igueiredo Junior (L) •.•••••.••..•••••..•...• 420 ...... 840 

Goyaz 

41 i• Ignacio Xavier da Silva (C) ... .. .. . ......... . ......... . ............ . . 6~ ...... 1.121 
80 2• José Marcondes de Andra de Fig ueira (C) ........ .. ............... .. .. 504 ...... 754 

lUatto Grosso 

90 1• Eu:~;ebio Joeé Antunes (31) (C) ....................... . ................ 320 ...... 497 
69 2• Barão do Diamantino (C) ••• . ••••.•...•••.••• ; .••••..•.•.••. • •.••• • •• 437 ...... 741 

{28) Nome&do senador pela i.'cesm& provinci" por C"rta. lmperial de 8 de Outubro de 1886, substituiu-o o Dr. Custodio J osé 
Ferreira Martins (L.) e!eito em i " escrutínio por 535votos, tendo comparecido 592 eleitores. Tomou assento em i3 de Jullio 
de 1887. 

(29) Nomeado sen&dor pela mesma província por Ca.rt" I mperi"l de 3 de F evereiro de 188& substituiu-o .o Dr . Antonio 
R omualdo Monteir o Manso (R. ), elei to em 2• esc rutínio por 782 votos, tendo comparecid o i.7t2 eleitores'. T omou assento 
em 12 de Setem bro desse anno. 

(30\ Nomeado senador pela. mesma província por Carta Imperial de 4 de Julho de i 888, substituiu-o o Dr . Antonio Af-
fo nso Lamounier Godofredo (R . ), eleito em 2• escrutínio por 523 votos, tendo comparecido 976 eleitores . To meu assento em 
2 de Maio de 1889 . 

(31) Tendo fallecido antes de tomar ::\Ssento, substituiu- o o Dr, Manoel Esper idião da Costa. Marques (C.), eleito em i 0 08-
cruhnio por 293 votos, tendo comparecido 48i eleitores, Tomou assento em i 5 de Julho de i 887, 



-30-

RESUMO 

DE P UTADOS TOT AL 

"' o 
;j 
f.< 
:::> 

PROV INCIAS "' Ol 
A 

"' o 
A ., 
o 
f.< o 
I> ., 
o 
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11======= = ======= ==== ,i=== 

Amazonas .• • . . ,,, . . . , .• , . . .• ..•....• ••. •. ... .. •.. .... ... 
Pará . • .. •. .... .... .. .•. . .• .• . . ... , .. ... • . ....•. , . . .. •. •• 
Maranhão . . . . . • .. . ... •.... . ..•.• .. .. .. • . . . .... . . . ..•. .• . 

~!:~t~·::::::::::::::::::. ·.·::. : : :::::: :: :::: : :: ::: :: : :::: 
Rio Grande do Norte . . •••• . . . ... .. ...• . ..... . . . . •..•. .. . 
Parahyba . .. • . .. . •. . ... , . . ..... .... •. •. .. . . , . . . .. .• . . ,, ,. 
Pernambuco .. ... .. . .. ........ .. ............. . . \ ' . . • .•... 

~;~~~~: ·:. ·:.: ·. ·:. ·:::.: ·. ·. ·.: ·. ·::. ·. ·.: ·.: ·.:: ·:::::::. ·. ·.::: : : : :: : 
Bahia .• ...••..... . .•... • ... .• •• ..... • •• • .• • .. . ... •...•••• 
Espí r ito Santo ..•.• . • .. .....••• , ... .. •• ,, ... .•.. • •• ..... 
Municí~io da Côrte e Rio de Janeiro ..... , .... .. . .. ..... . 
S. Pau o., •• •• ••.... . •....•.•••• , , •. , . • • •••..• •• • .•.• . , . 
Paraná . . .... . .. .. . . ......... .. . .. ... .. ................ .. 
Santa Catharína , .. ........... . . . .................. .. .. . 
S. Pedro do Rio Gt·ancle do Sul ....................... .. 
Minas Geraes .... . ..... .. ........ ... ......... . ..... . .. .. 
Goyaz ......... .... . , . .. •• ••. , •• •• •. • •• .. . . .. •.... • .... , . 
Matto Grosso . ... . . . , . .• . , . ... , .• . . ... ... . . . • ... .. ... . ... . 

Eleitos e1ii. i 0 

Eleitos em 2o 

escrutí nio { C?nservadores .. , 
L1beraes . ... , . ... 

escrutínio) Conservadores ., ·. 
t L1beraes .. , .... , , 

97 
17 
6 
5 

125 

2 
6 
6 
3 
8 
2 
5 

13 
5 
4 

14 
2 

12 1 
9 
2 
2 
6 

20 
2 
2 

2 
6 
6 .... .. .. 
3 
5 3 
2 
4 i 

12 i 
3 2 
4 

14 
2 

12 
7 2 
i i 
2 
5 i 
9 H 
2 
2 

455 
2.433 
2.066 
1.506 
3.874 
1. 487 
2. 465 
6.519 
2.076 
1.725 
8.442 

833 
8.446 
6.746 
1.193 
1.278 
4.663 

i i.229 
1.146 

757 --.. --- --- ----
125 103 22 70.679 

01 
g:;~ 

< 
"'O:: 
~;] 
O[>l 
~o:: 
Ol ..-. ..,e: 
[>l,o; o 
"' "' o 
A 

752 
4.180 
3.916 
3.097 
5.40 L 
2.334 
3.845 

10.356 
3.417 
2.803 

13.216 
1. 389 

13.618 
12.413 
2.050 
2.368 
0.215 

19.539 
1.875 
1.238 

117.022 

Na 1a eleição pelo sys tema directo em 31 de Oubbro ele 1881 com parecéram 96.411 eleitores . 
Na 2a ~dem em 10 de Dezembro de 188-! compareceram 121.226 eleitoras . 
Na 3a Idem em 15 ele Dezembro ele 1885 compareceram 1p.022 eleitores. 

Secretaria ela Camara elos Deputados, 31 de Agosto ele 1889. - O Direc~or Conselhei ro BaKão de Java, ·!). 

, 



20n ·Legislatura 
ELEIÇÃO DIREC,...I:'A 

DeDntados eleitos Dara Dreen~himento das vagas une se deram durante a legislatura 

rn VOTAÇÃO 
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CIO: ~CJ ::rl e:: e:: oor.l t:lt:l E-< D D ~~ ;21 ~ rn 0: 0: O: o: H o o o< ~~ A "' Vl 
f:: o. r.l r.l 
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Pnrã 

i de 1887 2• Maneio Caetano Ribeiro (C) ••.. ·•.·•···.• ... .. ··. ............... 450 • . . . .. 742 

Parahyba 

3 de 1889 4• Elias Eliaco Elyseu da Costa Ramos (L)... . ... ....... .. .. .... 586 ...... 1.020 

Pernambuco 

iH ele 1887 i• Joaquim Am·elio Nabuco de ArauJo (L) . ... . . .. ••.. . .. •.... •.. 1.400 . ,., .. 2.691 
36 A de 1886 3• F~lippe de Figueirôa Faria (C) . .... .................. .. .. ...... 465 .. . .. • 801 
12 de i889 H • J oão Augttsto do R~go Barros (L) {1) .. · ·..... .. . ........ .. ... . .. . . .. .. 301 570 

Alagõas 

3 de i 888 3° Mariano Joaquim da Silva (L)........... ...................... 293 . ... .. 565 
4 de 1888 5• Theophilo Fernandes dos Santos (L)............................ 618 ...... 1.05i 

191 de 1888 
2 de 1888 

12 de 1881 

30 de 1887 
i de i888 

107 de 1888 
183 de 1888 

Bahia 

H" Aristides ele Souza Spinola (L) ............................... .. 
13• Aristides Cesar Spinola Zama (L) ... . ... ..... ....... ...... ..... . 
t4o Elpidio Pereira ele Mesc1uita (L) ...................... , ....... .. 

Rio de Janeiro 

5• Pedro Luiz Soares de Souza (C) .••.•......•......••............ . 
6• 'lfanoel Rodrigues Peixoto (L) .. ....... · ........... . .. ........ .. 
go Cauclido Drummoud Fur tado de Mendonça (C) .. .. ... . . , ....... . 

12• Pedro Dias Gordilho Paes Lemos (L) ......................... . 

8. Paulo 

756 
405 
210 

930 
733 
388 

346 • ···•· 690 
764 ······ i. 5i4 
487 95i 

•.•..• 379 758 

47 de 1887 i• Elias Antonio P acheco Chaves (C)..... .... .. ........ ...... .... 888 1.485 
5-de i889 4• An tonio J~sé _Ferreir a Bra$.a (L) ................................ . .. .. . 875 L 494 

114 A de 1886 7• Gera ldo Rtbetro de So uza 1:1.ezende (C). .......... . ....... .. ..... 9-U . ...• . 1.841 

Paraná 

8 de 1888 1• Visconde de Nacar (C)........................................ 660 ...... 1.148 

§anta Catharinn 

2 de 1887 i• Fernando Hackradt Junior (C).. .... .... ........... ............ 727 .. . .•• 997 

8. Pedro do Rio G1•ande do Sul 

3 de 1887 3• Francisco Antunes Maciel (L)·.......... . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . • 903 1. 748 
4 de i 889 5• José Francisco Diana (L) ..................................... i.i54 ...... 2.155 

54 de 1887 
163 de 1888 

6 de 1889 

56 de 1887 

Minas Geraes 

2• Custodio José Ferreira Martins (L) ........................... .. 
9• Antonio Romualdo Mon tei ro Manso (R) •. . .... . •........ . •..... 

14o A-ntonio Affonso Lamounier Godofredo (R) ... . ..••...•... , ..... . 
Matto Gro!lso 

i • Manoel Esperidião da Costa Marques (C) .......... ........... .. 

(1) Não foi reconhecido:nem votado o parecer por ter sido dissolvido. a Camarn. 

535 

293 

...... 592 
782 1.712 
523 976 

481 



RESUMO 

DEPUTADOS 

PROVINCIAS 

Pará ... . ••..•.. . .• . . ...•••...•....... . ..• •. .• ... • .. .... .. 

~:~~~~~U:c'd.'.'.'.'.'.' .'.' .'.'.' .'. : :·. ·. ·.: '.'. ·. ·.:::: '.'.'.'.'.'.'.'.'::::: .'::::: 
Alagôas . ...•... ..•• .•. .. .•..•.• . ... ...............••..... 
Bahia . .•••.. .... . . ...•... .. .•...•••• .... •. .. ... • •.. . ..••. 
Rio de Janeiro ••. •........•.... • •• •.••••.. .. .•. .• ...•.•.. 
S. Paulo ...•...•••• •. ... .... .. . ...• .... ...•..... ..•.. , . .. 
Paraná ..... .. . . ...... ...... . . .. . . ... ... ..•.... • ••. • . . .. . . 
Santà Catharina . . •........................•...... . .•. .... 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. ............. ...... ..... . 
Minas Geraes . ..... .. ... ...... . .. ... .... .. . .. .... ........ . 
Matto Grosso ........................................... . . 

r:LJ o 
E-< 
c.:> 
~ 
E-< cn 
A 

i 
i 
3 
2 
3 
4 
3 
i 
i 
2 
3 
i 

25 

"' " ~ 
A .. 
~ ..:: 
" Cll z o 
o 

i 

i 

2 
2 
i 
i 

i 

9 

1 
Conservadores . . ...• 

Eleitos em i• escrutínio..... Liberaes .... ..... . .. 
Republicanos ...... . 

I 
I 

"' " .. 
~ 

" s .., 

i 
2 
2 
3 
2 
i 

2 
i 

14 

9 
iO o 
i9 

~ 
Con~ervadores . . . . . • O 

Eleitos em 2° escrutínio.... Lib~raes............ 4 
Republicanos . • . . . . . 2 

6 

., 
o 
:<1 
< 
8 .., 
t:l .. 
" ~ 

TOTAL 
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Secretaria da Camara dos Deputados, 31 de Agosto de 1889.- O Director Conselheiro B®·ão de J~'v\n.y. 
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