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ANNO DATA 

1900 11 de maio .... 

~ 11 de maio •.•. 

~ 21 de maio •••• 

Synopse - C. 1 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Crea um pavilhão re- Em ll de maio, julgado objecto de Da Commissão de Ma-
tangular de seda deliberaçãú, é enviado á commissão rinha e Guerra ao 
verde com as ar- de marinha e guerra que, em lG de projecto do Sr. A u-
mas nacionaes em julho, dá parecer que se imprime gusto Severo. 
grande formato, sob numero 1 A (com um substi-
para ser hasteado tutivo). 
na embarcação a Impress o sómen.te. 
cujo bordo estiver 
o Presidente da Re-
publica. 

2 Autorisa o Governo a Em 11 de maio, julgado objecto de Do Sr. A. Severo. 
abrir ao Ministerio deliberação, é enviado á commissão 
da Marinha o cre- d.e orçamento. 
dito especial de Pende <:le pa.recer. 
l.000: 000$000,para 
a c o n cl u sã o da 
construcção dos mo-
nitores couraçados 
Maranhão e Per-
nambuco. 

3 Autorisa o Poder Ex- Em 21 de maio a imprimir. Em 24 Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder entra em discussão unica. Oram os tições e Poderes. 
ao Dr. José Ma· Srs. Germano Hasslocher, que o:tre-
chado de Oliveira, rece emenda, Tavares de Lyra, 
lente da Faculdade Cassiano do Nascimento, Raymundo 
de Direito de São de Miranda, Barbosa Lima, que 
Paulo, um anuo apresenta um requerimento, e li'Ii-
de licença com or- randa Azevedo. Encerrada . Em 28 
danado, para tra· é annunciada a votação. E' rejeita-
tar de sua saude do o requerimento do Sr. Barbosa 
onde lhe convier. Lima para que o Governo informe 

si o peticionaria já esgotou o prazo 
das licenças que o Governo lhe po· 
dia conceder ; si já teve licença para 
tratamento de sua saude, etc., etc. 
O Sr. Barbosa Lima, pela ordem, 
requer verificação da votação, Pro-
cede-se á verificação, reconhecen-
do-se que o requerimento foi re-
jeitado por 66 votos contra 37. Não 
ha numero. Procede-se á chamada, 
que accusa a presença de 108 Srs. 
Deputados. Posto ele novo a votos o 
requerimento e rejeitado por 75 vo-
tos contra 35 . E' annunciada a vo· 
tação do art . 1 •, salva. a emenda do 
Sr. G. Hassloche1·: Substitua -se 
onde diz - com o1·denado pelas pa-
lavras- sem ordenado. E' appro-
valo o art. 2•. A' commissão de re-
dacção. Em 29 vai a imprimir, sob 
n. 3 A, a reda.cção ftua.l. Em 31 ap· 
provada . Em 5 de junho É. enviado 
ao Senado, donde volta emendado 
em 2 de Agosto. A' com missão de 
petições e poderes. Em 14 vai a 
imprimir , sob n. :l B, o parecer 
sobre a emenda do Senado . Em 2• 
entra em discussão unica .. Encerrada . 

) 
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ANDAMENTO 

Em 29 é rejeitada a emenda do Se· 
nado que é a seguinte: Ao art. 1°. 
Em vez de:- um anno de licença, 
com o1·denaclo - "diga-se - um anno 
de licença, sendo seis mezes com o1·· 
denaclo e seis mezes sem 1Jencimento 
algum. Communicou-se ao Senado 
em 31. Sanccionado por de-
creto n. 698, de 6 de outubro de 
1900. 

OBSERVAÇÕES 

Autorisa o Governo Em 28 de maio, julgado objecto de Da Commissão de In-
a facultar, Seplpre deliberação, é enviado á commissão \\ strncção e Saucle 
que julgar conve- de Instrucção e Saucle Publica que, \\Publica ao projecto 
niente,exames par- em 4 de ,iulho, da par.:cer que se do Sr. Bueno de 
ciaes de pregara- imprime sob n. 5 A. Em 9 entra Andra•.le. 
torios aos estu- em 1" discussão. Encerrada. Em 17 
dantes que já b · approvaclo. O St•. Elpidio de Figuei-
nham sido a~)pro· redo, pela ordém, pede e obtem dis· 
vados em uma ou pensa. de interstício para este pro-
mais materias. jecto entl'ar na ordem do dia da 

sessão seguinte. Em 19 e annun-
ciada a 2• discussão. Entr..t em dis· 
cussão o art. 1°. Oram os Srs. Sa-
tyro Dias, que offdrece emenda, e 
Agapito do3 Smtos. Em 20 é en -
cerrada a discussão do art. 1 o bem 
como o elo art. 2". Em 23 é annun· 
ciada a votação. E' annuociada à 
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ANDAMENTO 

votação da emenda do Sr. Satyro 
Dias:- Terminará em 31 de de-
zemln-o do CO?T ente anno o praz.o 
pa1·a os exames parciaes de p l·epa-
mtorios, e to. O Sr . Bricio Filho, pela 
ordem, pede e obtem preferencia 
para o sub3titutivo da Commissão. 
E' approvado o art. I • do substitutivo 
(projecto n. 5A) . Ora, pela ordem, 
o Sr. Bricio Filho, a quem responde 
o Sr. Presidente. E' considerarla 
prejudicada a. emenda do Sr. Satyro 
Dias. !<..' approvado o art. 2• sendo 
considerado prejudicado o projecto. 

·O Sr . Rodolpho Paixão, pala ordem, 
pede e obtem di5peosa da inters-
tício para o projecto en trar na or-
dem do dia da sessão seguinte . Em 
25 entra em 3a discussão . Oram, em 
uma questão da ordem sobre a in-
clusão do projec to na ordem do dia 
os Srs . Nei va ( 2 vezes) e Beicio 
Filho, aos quaes responde o Sr. Pre-
sidente . Em 26 continua a discussão 
Oram os Srs . Satyro Dias, que offe-
reca emenda, R. Doria e Floriano 
de Moraes, que offerece emenda. Em 
27 ora o Sr. Barbosa Lima . Em 28 
oram os Srs. Rangel Pestana e Aga-
pito dos Santos . Em 31 oram os 
Srs . Miranda Azevedo, Valois de 
Castro e Bueno de Andrada. Em 1• 
de agosto ora o Sr . Paula Ramos, 
que offerece emenda · Em 2 oram os 
Srs. GuedelhaMourão e Bt·icio Filho. 
Em 3 oram os Srs. Anisio de Abreu 
e Barbosa Lima. Encerrada. A' Com-
missão de Instrucção Publica . Em 
li vai a imprimit· sob n . 5 B, o pa-
recer sobre as emendas offerecidas 
na 3• di scussão . Em 14 e annun-
ciada a votação. E' annunciada a 
votação das emendas. E' rejei tada a 
emenda substitutiva do Sr . Flo-
riano de Moraes estabelecendo que os 
exames pa1·' a matt·iw l t ci admiss<'lo 
em cunos de ensino supsr i ~ 1 · se1·ão 
p re1tados parcelladamente . E' anuun-
ciada a votaçãu da emenda do Sr . 
Satyt·o Dias 1·estr ingindo a 31. de de-
zembro ele 1900 o pmso pa1·a os ex a-
mes parcellados . Ora, pela ordem, 
o Sr. Br icio Filho, Rejei tada. E' 
annuncia.da a vo taçiio da emenda do 
Sr. Paula Ramos estendendo a dis-
p Jsiçao do p1·oj ecto aos alumnry s do 
Gymnas io N acionf.! l etc. Ora, pela 
ordem, o Sr. Bl'icio Filho . Appro· 
vada . g• approvado o projecto assim 
emendado . A Commissão de Reda-
cção. Em 18 vai a imprimir , ob 
n . 5 C , a redacção final. Em 20 
appt'ovada. Em 22 e enviado ao Se-
nado. S a.nccl onado por de-
cl'eto n. 694, de I de outubro de 
1900. 

J 

OBSER VAÇÕES 
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)). 28 de maio •..• 

" 28 de maio •••• 

» 28 de maio .••• 
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ASSUMPTO ANDA:&IENTO OBSERVAÇÕES 

6 Determina que as E:m. 28 de maio julgado objecto de de- Da Commissão de Or-
transacções com- liberação, é enviado á Commissão de çamento ao projecto 
merciaes feitas a Orçamento que, em 31 de julho, dá do Sr. SylTio Ro-
prazo de mais de 30 parecer que se imprime sob n. 6 A. mero. 

7 

dias e de quantia Em 14 de novembro entra em 1" dis-
superior a 100$000, cussã0. Oram os Srs. A. Pinto, OH-
obrigam as partes veira Figueiredo, Elias Fausto, Nei-
contractantes a fir- va e Gomes de Mattos·. Encerrada. 
marem titulo com Em 8 de dezembro approvado. Em 
se !lo proporcional e 12 é annunciada a za disc,usssão. En-
dá outrasproviden- traem discussão o art. 1°. Oram os 
cias. SrB. Ser·zedello Corrêa, Fausto Car-

doso E\ Viriato Mascarenhas, que of-
ferece emenda: Em 13 oram os Srs. 
Neiva, que apresenta um requeri-
mento e Silvio Romero, que offerece 
emenda. Encerrada a discussão do 
art. 1° bem como a dos demais arti-
gos do projecto. 

Pende de votação em 2a dis-
cussão. 

Autorisa o Poder ex- E:m. 28 ele maio a imprimir. 
ecutivoamatJ.•icular I:m.presso só:m.ent~ . 
independente d e 
vaga, na Escqla Mi-
litar do Brazil, o al-
feres José Bereira 
de Miranda. 

' \ 

Da Commissão ele Ma-
rinha e Guerra. 

8 ' Institue a insqripção E:m. 28 de maio a imprimir. 
marítima obuigato- I:m.presso s ó:m.ente 
ria para toçlos os 
brazileiros n~tos ou 

Da Commissão de Ma-
rinha e Guerra. 

9 

naturalisado~. (Vi-
de projecto n... de 

\ 

1899.) 

Fixa a força naval E:m. 28 de maio a imprimir. Em 30 é Da C o m missão ele 
para o exercif!iO de annunciada a 2" discussão. Entra em Marinha e Guerra 
1901. discussão o art . 1°. Encerrada; bem (Mensagem do Po-

como a dos arts. 2° e seguintes do der Executivo). 
projecto. Em 31 é annunciada a vo-
tação. São approvados o art. 1° e 
successivamente os demais artigos. 
Em 5 de junho entra em 3a discus-
são. Encerrada. Em 8 approvada. 
Oram, pela ordem, os Srs . Barbosa 
Lima (2 vezes) e Alves Barbosa, aos 
quaes responde o Sr. Presidente. A 
Commlssão de Redacção. Em 14 vae 
a imprimir sob n. 9 A, a redac-
ção final. Em 16 approvado . Em 20 
é enviado ao Senado, donde volta 
emendado em 2 de agosto . A Com-
missão de Marinha e Guerra. Em 3 
vae a imprimir sob n. 9 B, o pare-
cer sobre as emendas do Senado. Em 
8 entra em discussão unica . Ora o 
Sr. A. Barbosa . Encerrada. Em 10 é 
annunciada a votação. E' approvada 
a emenda suppressiva do Senado do 
art. 3". O Sr. Bricio Filho, pela or-
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1900 29 de- maio.... 10 

-

. 

dem, requer verificação da votação. 
Procede-se a verificação l'econhecen-
do-se que a emenda foi approvada 
por unanimidade de votos, isto é, por 
todos os Srs. Deputados presentes em 
numero de 108. São approvadas as 
emendas suppressivas do Senado, dos 
arts. 4°, 5° e 6° do projecto da ca-
mara. A Com missão de Redacção. 
Em 13 -.vae a· imprimir, sob ns. 9 O, 
a redacção finaL Em 14 approvada . 
Em 16 é enviado á sancção. Officiou-
se ao Seuado na mesma data . !Sa nc-
cionado por decreto n. 678 de 
21 de agcsto de 1900. 

.' 

Isenta desde já de di- E:m. 29 de maio julgado objecto de de- Dos Srs . Eduardo Ra-
reitos de importa- liberação, é enviado á Commissão de mos e outros. 
ção o material ad- Orçamento. 
quirido pelos Esta- Pende de parecer. 
dos e municípios . , 
para o serviço offi-
cial de bygiene, il- . , 
luminação, abaste-
cimento de agua, 
viacção ferrea ou 
navegação fluvial e 
instrucção publica. 

» 31 de maio.... 11 Redacção :final do pro- E:m. 31 de maio a imprumr. Em 4 Da Commissão de Or-
jecto n. 130, de de junho approvado. Em 5 é envia- çamento. 
1899, que autoriza do ao Senado, donde volta com emen-
o Poder executivo a das em 28 de julho. A' Commissão 

i• abrir ao Ministerío de Orçamento. Em 14 de agosto vae 
da Guerra o credito a imprimir, sob n. 11 A, o parecer 
extraordinario da sobre as emendas do Senado. Em 25 
somma necessaria de setembro entra em discussão uni-
para pagar ao capi- ca . Encerrada . Em 18 de outubro ;são 
tão de fragata AI- approvadas as emendas do Senado 
fredo Augusto de que são as seguintes: Ao art. 1-Su-
Lima Barros e ou- bstilua-se pelo seguinte, etc. Ao Art. 2° 
tros os vencimentos Supprima-se. Ao twt. 3° Diga-se: 
integraes que dei- A1·t. 2•. O projecto assim emendado é 
xaram de receber enviado á Commi~são de Redacção . 
no período compre· Em 22 vae a imprimir, sob n . 11 B 
hendido entre a data a redacção final. Em 23 approvada. 
de suas demissões e Em 24 é enviado á sancção. Com-
a de suas reintegra- municou-se ao Senado na mesma 
ções, e dá outras data . S ancc ionado por de-
providencias . ereto n. 71 2 de 5 de novembro de 

1900. 

~ 31 de nfaio.... 12 Redacção final do pro- E :m. 31 de maio a imprimir . Em 4 de Da Commissão de Re-
jecto n. 182,de 1899, junho approvada . Em 5 é enviado ao dacção. 
que autoriza o Go- Senado. R e j e i tado no Senado. 
verno a -applicar a Officio de 26 de junho de 1900. 
obras no salão do 
expediente da Al-
fandega da Capital 
Federal a quantia 
de 30:000$, a que 
se refere a sub-con -
signação - Co_nser-

) 
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» 31 de maio.... 14 
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ASSUMPTO 

v ação dos armazens 
-da mesma Alfan-
dega, do n. 32 do 
art. 53 da lei n.560, 
de 31 de dezembro 
de 1898. 
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ANDAMENTO 

Auto~isa o G~v~rno .a ED1 31 de maio a imprimir. 
abr1r ao M1msterw In1presso són1ente. 
da Marinha o era· 
dito necessario para 
pagar aos operarias 
extraordinarios dis-
pensados das offici-
nas do Arsenal de 
Marinha da Capital 
Federal, no presen-
te exercício, a dif-
ferença proveniente 
de desclassi.fica~o 
que soffreram em 
seus salarios, nos 
dias que ainda tra-
balharam no anpo 
de 1899, com pare-
cer contrario da 
Cominissão de Ma-
ringa e Guerra. 1 

(Vide projecto n. 60 
de 1899.) 

\ 

f ' 

! •. 
OBSERVAÇÕES 

Da Commissão de Ma-
rinha e Guerra. 

Redacção final do pro- E~ 31 de maio a imprimir. - Em 4 Da Co':!missão de Re-
jecto n. 103 I, de de junho, approv!\da. - ~m 5 é dacçao. 
1899, emenda ap- enviado ao Senado Sanccio-
provada na 3• dis- nado por decreto n. 671 de 11 
cussão do projecto de agosto de 1900. 
n. 103, do mes~o 
ao no, autorizandp o 
Poder Executivo a 
abtir ao Mioisterio 
da Justiça e Nego-
cios Interiores ' o 
credito extraordi- ·" 
nario de 4:200$, ao 
cambio de 27, P~tra ~ 
premio ao Dr. Tito 
dos Passos de ~1-
meida Rosas, de f!C· 
cordo com o art. 
248 do decreto 
n. 1.159, de 3 de 
dezembro de 1892. 

2 de junho ..• 15 Redacção final do pro- EJ,U 2 de juo bo a imprimir. - Em 4 Da Com missão de Re-
jecto n. 196 •. de approvado.- Em 5 é enviado ao Se dacção. 
1899,que auto~1~a o nado. Sanccionado por de-
Poder Executivo a ereto n. 666 de 27 de julho de 1900. 
abrir ao Ministerio 
da Guerra o cre<lito 
extraordinario de 
1:666$666, par a 
pagar os vencimen-
tos ao major h que-
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1900 5 de junho ... 16 

. 

» 5 de junho .... 17 

» 5 de junho .... 18 

» 5 de junl10 ...• 19 

Synopse - C. 2 

ASSUMPl'O 

rario do ExercitJ, 
professor da Escola 
Militar do Brazil, 
João Bernardo de 
Azevedo Coimbra. 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

I' 

Autorisa o Poder Ex- E1n 5 de junbo a imprimir. - Em 19 Da Commissão de Or-
ecuti"o a <>brir ao entra em 2" discussão. Encereada.- ç ame u to (Men-
Ministerio da Mari - Em 22 approvado. -Em 25 entra em slgem do Poder Ex-
nbaocreditJ extra- 3" discussão. Encarrada.- Em 12 ecutivo de 29 de 
ordinJrio c!e36:40q$ de julho approva'ia, A' Commissão março de 190Ó) . 
para o pagamento d9 Redacção . - Em 16 vae a im-
de serviços · pre- primir sob n. IOA, a reclac\ão final. 
stados por Antonio -Em 17 approvada .- Em 19 é en-
Lucio de Metleiros, viado ao Senado. !Saneeionado 
c o n t r a ct ante do por decreto n. 670 de 10 ele ago>to 
s u p p r i manto de de 1900 . 
agua aos navio3 da 
armada e cld i Ilumi-
nação a gaz de di-
versos estabeleci-
mentos da marinha. 

Autorisa. o Pod e r Em 5 de junuo a impri mir .-Em 19 Da Com missão de 01'-
Executivo e abrir entra em 2• discussão. Encerrada.- ç ame n to (l\Ien-
ao Ministerio da Em 2'2 approvado. - Em 25 entra sagem de Hl ele 
Justiça e Negocios em 3" discussão. Encerrada.-Em 12 maio de 1900) . 
Interiores o credito julho approvado. O Sr . GermauoHass-
extraordinario d e locber pela ordem, requet· verifi-
14: 237 216 pal'a pa- cação da votação. Procede-se á ve-
gamento dos veu- rificação, reconhecendo-se que o pro-
cimentos relativos jecto foi approvado por 79 votos 
ao periodo d e 1 contra 32 . A' Commissão de Re-
agosto ele 1891 a 31 dncção. - Em 16 vae a imprimir. 
de dezembro de sob n. 17 A, a redacção tinaL-
1896, que deixou Em 17 approvado. -Em 19 é en-
de perceber o ca- viado ao Senado. 
pilão-medico da bri- P e nde <le decisão . 
gada policial desta 
Capital, Dr. At·-
lindo de Aguiar e 
Souza . 

Autorisa o Poder Ex e- E1.n 5 de junho a imprim ir .-Em 19 Da Com missão de Or-
cutivo a abrir ao entl'a em 2" discussão. Encerrada . ç ame n to (i\len-
Ministerio da Jus- - Em 22 approvad::L. -Em 25 entra m o-em do pod e r 
tiça e Negocias In- em 3" discussão. Ora o r. Neivu, E:ecutivo de 26 de 
teriores o ct·edito que off<lrcce emenda. Encerrada. maio de 1900). 
extraordinario de A' Commis ão de Orçamento. 
462~500 para paga· Pende de }:)::t.r eer. 
mento dos venci-
mentos do escrivão 
de juizo seccional 
do Estado do Ama-
zonas, João Vilheoa 
de Aqui no, de 10 de 
setembro a 31 de 
dezembro de 1894, 
que deixou de per· 
ceber por falta de 
verba orçamen taria. 

Autorisa o Poder Exe- Elll 5 de junho a imprimit•. - Em ll Da Commissão de Or-
cutiro, dentro do ó annunciada a 2" discussão. Entt·a. çamento. 
actua 1 exercício, a em ti iscussão o n rt. I 0 • Ora. o r. 
fazer as neces~at ins Germano Hasslocher, que ofi'erece um 
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1900 

DATA 

5 de junho ... 20 

ASSUMPTO 

operações de credito 
para dar execuçã.o 
ás sentenças da Jus-
tiça Federal, pa s-
~adas em julgado, 
mediante accordo 
cem os respectivos 
credores sobre o 
«quantum» a liqui· 
dar. 
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ANDAMENTO 

additivo. Encerrada. Entra em dis· 
cusEão o art. 2•. Ora o Sr. Elias 
Fausto, a quem responde o Sr. Pre· 
sidente. Encerrada, bem como a 
diEcmsão do art. 3•.-Em 15 é an-
nunciada a votação. São auccessivo.-
mente approvados os arts. 1 o e 2° do 
projecto. E' approvada a seguinte 
emenda do Sr. Germano Hasslocher: 
P<Lragrapho 1mico. Na autorisação su· 
pra não esttco comprehendidas as sen-
tenças de juizo seccional, nos Estados 
condemnando á Fazenda Nacional, 
etc., etc. O Sr. Adalberto Guima-
rães, pela ordem, requer verificação 
da votação. Procede-se á verificação 
reconhecendo-se que votaram a fa~ 
vor 46 Srs. deputados e contra 47. 
Não ha numero. Procede-se á cha-
mada, á qual respondem apenas 104 
Srs. deputados. Não ha numero. 
Fica adiada a votação.-Em 16 e re-
jeitada a emenda do Sr. Germano 
Hass1ocher. E' approvado o art. 3•. 
O pro,iecto passa á 3& discussão. -
Em 20 entra em 3a discussão. 
Oram os Srs. Germano Hasslocher, 
que offerece emmenda, e Elias Faus-
to. Encerrada. A' Commissão de r-
çamento. --! Em 6 de julho vae a 
imprimir sob n. I 9 A, o parecer 
sobre a emenda ofl'erecida na 3• dis-
cussão.-Em 17 o Sr. Elias Fausto, 
pela ordem, requer preferencia na 
votação para este projecto. E' conce-
dida. E' annunciada a votação. E' 
rejeitada a emenda s~bstitufva do 
Sr. Germano Hasslocll.,er. E' 1\ppro-
vado o projecto. A' Commissão de 
Redacção.- Em 19 vae a imprimir, 
sob n. 19 B, a redacção finaL-
Em 23 approvada. - Em 25 é en-
viado a o Senado. Sanccionado 
por decreto n. 686, de lO de setena-
bro de 1900. ' 

OBSERVAÇÕES 

Autorisa o Poder Ex- Em 5 de junho a imprimir.- Em 20 Da Commissão de 
ecutivo a abrir ao entra em 2• discussão. Encerrada. Orçamento ( Men-
Ministerio da Guer· - Em 22 approvado.- Em 25 entra sagem de 2 de 
ra o credito extr!L· em 3• discussão. Encerrada.- Em março de 1900). 
ordinario de 630$ 12 de julho approvado. A' Commis· 
:para pagamento da são de redacção.- Em 16 vae a im-
diaria de 3$, que primir, sob n. 20 A, a redacção fi-
competia, de 14 de na!.- Em 17 &.pprovada.- Em 19 é 
maio a 9 de dezem- enviado ao Senado. 
bro de 1894 a Ca~- Pende de decisão. 
dido da Cunha Vll-
lela, por haver se'r-
vido na commissão 
encarregada da con-
strucção da linha 
t e 1 e g r a p h i ca de 
Cuyabá a Corumb~. 

9 de junho... 21 Autorisa o Governq a Em. 9 de junho, julgado objecto de Da Commissão de Or· 
conceder ao Dr. deliberação, e enviado á Commissão çamento ao projecto 
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ASSUMPTO 

Eduardo C h a p o t 
Prevost a subven. 
ção de 40:00C$000, 
como recompensa 
nacional, para ex-
por, perante os con-
gressos de cirurgia 
em Berlim e Pariz, 
os resultados da 
operação nas meni -
nas xiphopagas. 

ANDAMENTO 

de Orçamento que, em 21 .• dá pare-
cer que se imprime sob n. 2 1 A.-
Em 23 entra em I• discussão. Oram 
os Srs. Fausto Cardoso, Joviniano de 
Carvalho, Martim Teixeira, José 
Duarte, Paula Guimarães e Germano 
Hasslocher. Encerrada. - Em 16 de 
julho approvado. O Sr. Victorino 
Monteiro, pela ordem, requer e ob-
teYe dispensa. de interstício para este 
projecto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte.- Em 18 é annun-
ciada a 2a discussão. Entra em dis-
cussão o art. I o. Oram os Srs. Fausto 
Cardoso, Malaquias Gonçalves, Mi-
randa Azevedo e Lima Filho. Para 
uma explicação pessoal oram os Srs. 
Fausto Cardoso e Serzedello Corrêa . 
Encerrada, bem como a discussão do 
art. 2°. - Em 19 são successivamente 
approvados os dous artigos do pro-
jacto que passa á 3' discuaEão . O Sr. 
Bricio Fillio, pela ordem , requ~:~r e 
obtem dispensa de interstício para o 
projecto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte. - Em 21 entra em 3• 
discussão, que fica adiada pela hora 
por ter pedido a palavra o Sr. Mar· 
tios Teixeira. - Em 23 entra em 3• 
discussão . Ora o Sr. Martins Tei-
xeira. Para uma explicação peswal 
referente ao assumpto, ora o Sr. 
Fausto Cardoso .- Em 24 ora o Sr . 
Serzedello Corrêa. Para uma expli-
cação pessoal referente ao assumpto, 
ora o St•. Fausto Cardoso. Continúa 
a discussão. Oram os Srs. Floriano 
de· Moraes e Germano Hasslocher. 
Encet•rada.- Em 25 approvado. A' 
Com missão de redacção . - Em 28 vae 
a imprimir, sob n. 21 l3 a redacção 
final. - Em 3 1 approvada. - Em 1 
de agosto é enviado ao Senado, donde 
volta com emenda em 26 de setem-
bro. A' Commissão de Orçanento.-
Em 29 vae a imprimir sob n. 21 C, 
o parecer sobre a emenda do Senado. 
-Em 25 de outubro entra em dis-
cu-são unica. EncerNda. - Em 9 de 
novembro é annunciada a votação. 
E' approvado o substitutivo off'ere-
cido pelo Senado. A' commissão de 
redacção . O Sr. Victorino .Monteiro, 
pela ordem, requer e obtem dispensa 
da impressão da redacção final. Em 
sPguida é approvada a redacção final 
sob n. 21 D.- Em 12 de novembro 
é enviado à sancção. Officiou-se ao 
Senado na mesma data. Sanccio-
nado por decreto n. 717, de 17 de 
novembro de 1900 . 

Redacc3o para 3" dis- Em 11 de junho a imprimir. 
cussao do projecto Impre - :so s6meut . 
n. 173, de 1899, 

. determinando que 

OBSERVAÇÕES 

dos Srs. Germano 
Hasslocher e ou -
tros. 

DaCommissiiodoCon- ~ 
stitui~ão, Lcgi !a-
ção o Ju tiça . 
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1900 11 de j unho .. . 

» li de junho ..• 

li de junho •.. 

ASSUMPTO 

todas as pessoas 
maiores ou emanci-
padas, no goso de 
seus direitos civis, 
possam passar pro-
curação por instru· 
rr:entoparticular de 
proprio punho, feita 
e assig nada com 
poderes de repre-
sentação ou em 
causa propria ; e 
revogando a lei 
n. 79, de 23 de 
agosto de 1892. 

( YJDE PROJ IWTOS NU· 
l\IEROS 103 E !08 A 
DE 1898 .) 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

23 Dfclara que da
1
s se!'l- Em 11 de junho, julgado objecto de Dos Srs. Esmeraldi-

t euças absolutoriqs deliberação, é enviarlo á Commissão no Bandeira e ou-
contrarias il. prova de Const1tuiçãC>, Legislação e Justiça. tros. 
dos. a utos, cabe 9r0 Pende de parece r. 
procurador seccio-
nalda Hepublica e 
ao accusador parti-
cular in terpore\D 
appellação volun ta-
ria para o Supre!Jlo \\ 
Tribunal Federal. ~ 
sob o fundamen~fl \ 1 de injustiça da d~ ,~ ,, 
cisão do meSIIJ.O 
j ury , e dü, outras 
pl'ovidencias. 

24 Determina que , ni).s E m. 11 de junho, julgado objecto de Da. Commissi:ode Con-
ca nsas em que de- deli bera ção, é enviado á Commissão stituição, Legislação 
cal! i r a Un ião F e· de Consti t uição, Leg-islaçãp e Justiça e Justiça. ao projecto 
dera! ou em que a que em lO do ._agosto dá par.ecer do Sr. Esmeraldino 
Fazenda Nacional qne se imprime sob o n. 24 A. Bandeira e outros. 
fô r condemnada a Impress o s 6n1.ente. 
qualquer p a ga,-
mento, incumbe jlO 
Pr ocurador Srccio-
nal du. RepubliQa. 
seus a rljuntos e 
ajudantes respecti· 
vamente aos feitos 
em que fuoccitna-
rem, e não aos j qi-
zes de ocção e seus 
substitutos interpo-
rem o competent e 
r~cu rso de ap ;Jeqa-
çar . 

25 Fixa o prazo t:ara a Etn li el e j un ho , julgado cbjecto Da.Commi~sãodeCon
ap· esenta ção ri o s de deli beração, é enviado â. Commis stituil.,ão Legislação 
autos de appellaç·ão ~ão de Constituição, Lt>f!islação e e Justiça ao proje-
na i! .slancia supe- J~tiça que. em 16 de j ulbo, dá pa cto do Sr. Esmeral-
ri or . em causas da recer que se imprime sob n. 25 A dino Bandeira e ou-
Jm,tiça Federal. ,Impress o s 6tueute. tros. 
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1900 11 de junho... 26 Determina que no s Em 11 de junho, julgado ol!jecto de Da Commissão de Con-
crimes inatlançaveis deliberação, é envh do á Commissão stituição,Legislação 
s ô admittir-se-ha de Constituição, Legislação e Justiça e Justiça ao projecto 
orespectivo recurso que , em 2 de agosto, dá parecer do Sr. Esmeraldino 
de despacho de pro- que se imprime sob n. 26 A . Bli.ndeira e outros. 
nuncia, quando se Impresso sóment e. 

::. 14 de junho.. . 27 

ache pre3o o recor-
rente, e nos afiança-
vais sômonte depois 
de prestada a fian -

ça arbitrada e dá ou-
tras providencias. 

Fixa as forças de Em 14 de junho a imprimir. - Em Da Comm!ssão de Ma-
terra para o exer- 19 é annunciada a 2a discussão. rinha e Guerra 
cicio de 1901. Entra em discussão o art . 1°. En- (Mensagem do Po-

cerrada, bem como a discussão dos der Executivo). 
demais artigos do projecto.- Em 22 
é annunciada a votação. São successi-
vamente approvados os arts . 1• 2" 3• 
4• 5° e 6•. E' approvado o art. 7°. 
O Sr. Bueno de Andrada, pel:1 ordem, 
requfl r verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecen-
do-se que o art. 7" foi approvado por 
111 votos contra 8. Em seguida são 
successivamente approvados os de-
mais arti ,!ros. O projecto passa á 
3• discussão. Em 28 entra em 
3• discussão. Ora o Sr. Carlos Ca-
valcanti, que olferece emendas. 
Encerrada . A' Commissão de Mari-
nha e Guerra.- Em 12 de julho vae 
a imprimir, sob o n. 27 A, o pare-
cer sobre as emendas otrerecidas na 
3a di scussão.- Em 16 o Sr. Alves 
Barbosa, pela ordem, requer e obtem 
preteren ria na votação para este pro-
jecto. E' annunciada a votação. E' 
rejeitada a emenda do Sr. Carlos 
Cavalcanti ao art. 4". E' approvarl a 
a emenda do mesmo Sr. Deputado, 
suppressiva do art. 5•. E' approvada 
emenda su bstutiva do St·. Carlos 
Cava lcanti ao art . 6• estabelecendo 
que as praça s que findo o seu tempo 
de serviço, continuarem nas nas fi-
leiras, com ou sem engajamento ou 
reengajnmento, perceberão a gratitl-
cação diaria de 250 ré is . O projecto, 
assim emendado, é approvado em 3' 
di scussão . A' Commis"ão de Reda-
cção.- Em 18 vae a imprimir sob o 
n. 27 B, a redacçiio final.- Em lli 
é approvado .- Em 2 1 é enviado ao 
Senado, donde volta emendado em 
14 d3 agosto. A' Corn missão de Ma-
rinha e Guerra.- Em 2 1 vae a im-
primir sob o n. 27 O . o parecer 
sobre as emendas rlo Senado.- Em 
24 entra em discussão unica . E' sem 
debate, encerrada a discussão da 
emenrla aoart.4• do projecto da Cama-
ra. Ent1·a em discu ~ ão a emenrl a do 
Senado ao art. 6• . Orvm os Srs. Neiva 
e R. Paixão. Encerrada.- Em 29 é 
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ANDAMENTO 

annunciada a votação. São successi-
vamente approvadas todas as emen-
das do Senado seguintes: Ao art. 4• . 
Onde se diz,-na lei n. 84.7, etc,, diga-se 
-na lei n. 247 de 15 de dezembro 
de 1894. Ao art. 6• Suprima-se. 
O art. 7• passa a ser 6• O art. 8• 
passa a se1· ar t. 7•. O art. 9° passa a 
ser art . 8 • . O a1·t. 10' pasJa a se1· 
m·t. 9·•. A' Com missão de Redacção. 
-Em 31 vae a imprimir, sob o 
n. 27 D, a redacção final.- Em 4 
de setembro approvado. - Em 10 
é enviado á sancção. Communi-
cou-ee ao Senado na mesma data 
Sanccionado por decreto n. 687 
de 14 de setembro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

1900 14 de j unho... 28 Declara abolidas nas E m 15 de junho, julgado objecto de Das Commissões de 
repal'tições federaes deliberação, é enviado ás Commissões Constituição e d e 
as distincções entre de Constituição e de Orçamento que Orçamento ao pro-
empregados do qua- em 29 de setembro dão parecer que se jecto do Sr. Barboza 
dro e jornaleiros, e imprime sob o n. 28 A.- Em l de Lima . 
dá outras providcn- dezembro entra em Ja discussão, que 
cias. que fica adiada pela hora e por ter 

pedido a palavra o Sr. Neiva .- Em 
6 ora o St' . Ba.rboza Lima.- Em 7 
ora o Sr. Neiva. Encerrada.- Em 
17 approvado. O Sr. Edmundo da 
Fonseca, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se a veri-
cação, reconhecendo-se que o projecto 
foi approvado por 90 votos contra 16. 

Pende de 2,a dis cussão. 

» 14 de junho. .. 29 Subst itue a tabellfl. F E m. 15 de junho, julgado objecto de Dos Srs . Aureliano 

» 14 de junho ... 

annexa a Conspli- deliberação, é enviado á commis- Barbosa e outros. 
dação das leis das são de tarifas . 
Alfandegas e ~e- Pende ele parecer. 
sas de Rendas Fe-
deraes pela que vai 
annexa a este. 

30 Estabelece as regras E lll 15 de junho, julgado objecto de Da Commissãode Con-
a seguir-se no ex- deliberação. é enviado ás Commi;;- stituição e Policia, 
ame, discussão e sões de Policia e Constituição que ao projecto dos Srs. 
votação do prpje- em 24 de a~osto dão parecer que se A.Varella e outros. 
cto de Codigo Civil imprime sob n. 3•) A. - Em 25 de 
organizado pelo Dr. setembro entra em discussão unica . '\ 
Clovis Bevilacqua, Omm os Srs. Eduardo Ramos e Es-
a convite do Go- meraldino Bandeira, que o:trerecem 
verno. emendas. - Em 29 oram os Srs. A. 

Pinto, E·luardo Ramos, Barbosa 
Lima e Bricio Filho. São lidas 
emendas. - Encerrad~ s. -Em 10 
de outubro é annunciada a votação, 
verificando-se não haver numero. 
- Em 19 continú \ a votação. E' 
approvado o substitutivo da Com-
missão de Constituição, Legislação e 
Justiça com o additivo da Commis· 
são de Policia. E' rejeitada a emenda 
do Sr. Eduardo Ramos. São appro-
vadas as emendas do Sr. Alfredo 
Pinto: Ao art. 3• . Accrescente-se de-
pois da palavra vin te e um : tambem 
competente para emitti~· pa1·ecer sobre 
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ANDAMENTO 

as enumdas etc. Ao a~· t . t o§ 8•. Redija-
se do seguinte modo: O pá?·ecer sobre o 
projecto será apresen tado d Camara 
etc., etc . Bricio Filho: A? art. 2• do 
subHittAtivo apresentado pela Comm is-
sãJ de Constitu ição etc., substittAam-se 
as palavras - no decurso dos qt~a es a 
MestL nc'ío acceita·l'á emendas, etc., 
pelas seguintes : podendo ainda ser 
apresentadas eme11das etc., ele. Esme-
raldino Bandeira: Ao substitutivo ao 
projecto n. 30 A, dt 1900 , accres-
cente-se : Art. 4•. O systema deste 
p1·aj ecto será obse1·vado na discusstlo 
de todos os cocligos de leis da União. 
A Commissão de Policia.-Em 19 de 
novembro vai a impr1m1r. Eob 
n. 30 B, a redacção final.-Em 20 
approvada para ser incorporada ao 
Regimento. 

OBSERVAÇÕES 

Autori.sa o Poder Ex- Em. 15 de junho a imprimir.-Em Da Commissão de Or-
ecutlvo a abrir ao 20 entra em 2• discussão. Encerr.1da. çamento(Mensagem 
Minis~erio . d~ in· Em 22 approvada.-Em 25 entra. em doPoder Exec~tivo 
dustr1a, V1açao e 3a discussão. Encerrada.-Em 12 de de 14 de ma10 de 
Obt'a.s Publicas o julho approvada..-A' Commissão de 1900 ). 
cred1to de 2:000$, Redacção.-Em Iô vai a imprimir, 
supplementar á ver- . sob n. 31 A, e redacçã.o final - Em 
ba 13.• do art. 21 17 approvada.-Em 19 é enviado ao 
da le1 n. 652, de Senado. Sanccionado por de-
I 89 9 - Pessoal - ereto n . 683 de 27 de agosto de 1900. 
Escriptorio- 4• di-
visão. 

Supprime a reforma Em. 16 de junho julgado objecto de Dos Srs. Soares dos 
voluntaria a que se deliberação, é enviado á Commissão Santos e outros. 
refere o decreto de Marinha e Guerra. 
n. 18, de 17 de ou- Pende de parecer. 
tubro de 1891, e da 
outras providencias. 

Redacção final do pro- Em. 19 de junho a imprimir.-Em Da. Con:missão de Re-
jecto n. 117, de 22 approvado.-Em 23 é enviado ao dacçao. 
1899, que autorisa Senado. !Sanccionado por de-
o Poder Executivo ereto n. 665 de 20 de julho de 1900. 
a abrir ao Minis-
teria da Guerra o 
credito extraordi-
rio de 3:350$ para 
pagar ao capitão 
reformado do ex-
ercito Carlos Au-
gusto Ferreira de 
Assumpção a diaria 
que lhe competia 
de 1 de julho do 
1894 a 30 de ahril 
de 1896 como ins-
pector de 1 a classe 
da Repartição Ge-
ral dos Telegraphos 
na commissão en-
carregada da cons-
trucção das linhas 
de Cuya.M a Co-
rumbá. 
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Autorisa o Poder Ex:- En1 20 de junho a imprimir.- Em Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder 25 entra em discussão unica. Encer- tições e Poderes. 
um anno de licença, rada.-Em 16 de julho approvada. 
com ordenado, ao A' comm1ssão de redacção.- Em 18 
Dr. Joaquim Au- vae a imprimir sob n. 34 A, a re-
gusto de Andrade dncção finaL-Em 19 approvada.-
Freitas, juiz substi- Em 21 é enviado ao Senado, de onde 
tuto federal, no Es- volta emendado em 14 de agosto. A' 
tado elo Pará. commissão de petições e poderes. -

Em 28 vae a imprimir, sob n. 34 B, 
o parecer sobre a emenda do Senado. 

P ende de votação. 

35 Autorisa o PodE\r Ex- Ean 20 de junho a imprimir.-Em 25 Da Commissão de Pe-
ecutivo a proroga1·, entra em discussão unica. Encerrada. tições e Poderes. 
por mais oito mezes - Em 16 de julho approvada. O Sr. 
e com o respectivo Germano Hasslocher, peht · ordem, 
ordenado, a licença requer verificação da votação. Pro-
que foi concedida cede-se á verificação reconhecendo-se 
pelo Presidente do que votaram a favor 65 Srs. Dopu-
Supremo Tribunal lados e contra 34. Não ha numero. 
Federal ao Dr. Rat11 Procede-se a chamada <1 qual respon-
de Souza Martins, dem 112 Srs.Deputado~. Não haven-
j u i z federal em do, porém, numero no recinto, fica 
Matto Grosso. adiada a votação. - Em 17 appro-

vado. O Sr. Germano Hasslocher, 
pela ordem, requer verificação da 
vot-1ção. Procede-se á verificação re-
conhecendo se que votaram a fav-9r 
52 Srs . Deputados e contra 49. ao 
havendo numero procede-se á cha-
mada • a que respondem l 14 Srs. 
Deputados . Postq\de novo a votos o 
projecto verifica-se que votaram a 
favor 58 Srs.Deputados e con tra 44 . 
Não ha. numero. Procede-se nova· 
mente a chamada á qval resP.ondem 
111 Srs. Deputados. E' fioalm~nte o 
projecto approvado por 65 votos 
contra 47. A' commissão de redacção 
-Em 19 vae a imprimir, sob n. 35 
A, a redacçã•J final. -Em 20 appro-
vada.-Em 23 é enviado ao Senado. 
§anccionado por decre t o 
n . 674, de ll de agosto de 1900. 

36 Autorisa o Poder E.~F- En-. 20 de junho a imprimir.- Em Da Commissão de Pe-
ecutivo a concet.lE)r 25 entra em 1liscussão uoica. Encer- tições e Poderes. 
um anno de Iicen<;l)., r ada .-Em 17 de julho approvada. 
com ordenado, a,o A' commissão de redacção. -Em 19 
cidadão Antonio vae a imprimir, sob n. 36 A, a re· 
J c. sé da Costa R o- dac~ão fi ,lal. - Em 20 appro varia .-
drigues, Jo official e -Em 23 é enviado ao Senado, donde 
e bibliothecario qa volta emendado em 24 de agosto. A' 
Escola Naval. commissão de petições e poderes. -

29 vae a imprimir, sob n. 36 B, o 
parecer sobre a emenda do Senado . 
- Em 9 de outubro entra em discus-
são unica. Encerrada. -Em 18 é 
approvada a emenda do Senado, que 
é a seguinte : Em vez de: Com o res· 
pectiro ordenado - diga-se- sendo 
seis mezes com m·denado e seis mezes 
sem 1:encimento algum. O projecto, 
assim emendado,vae a commissão de 
redacção. -Em 22 vae á imprimir, 
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sob D·. 36 C, a redacção final.- Em 
23 approvada. - .Em 26 é enviado á 
sancção. Communicou-se ao Senado 
na mesma data. Saneciona<lo 
por decreto n. 7ll, de 31 de ou~ubro 
de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

P a r e c e r sobre as Em. 20 de junho a imprimir. -Em Ua Commissão de Ma-
emendas o1fl3reci- 25 entra em za discussão o projecto rinha e Guerra. 
das, em 2" discus- n. 101, de 1899, com o p1recer sobre 
são, ao projecto as emendas que lhe foram offereci-
n. 184, de 1898, do das.Oram os Srs.Neiva e R.Paixão. 
Senado, que reorga- Encerrada a discussão dos artigos do 
niza o quadro dos projecto conjunctamente com as 
officiaes da armada. emendas.- Em 12 de julho, o Sr. A. 

(VIDEPROJECTON.lOl, Severo, pela or·dem, requer e obtem 
de 1899.) preferencia na votação para este pro-

·jecto. • Ora, pela ordem, o Sr. R. 
Pe.ixão, a quem responde o Sr. Pre-
sidente. São successivamente appro-
vados os arts. 1°,. 2° e 3° do projecto 
n. 101, de 1899, salvas as emendas. 
E' annunciada a votação das emen-
das. Oram, pela ordem, os Srs. R. 
Paixão, a quem responde o Sr. Pre-
sidente, e A. Severo, que requer pre-
ferencia para a emenda que offereceo 
sob n. l. O Sr. Presidente a.nnuncia 
que vae submetter a votos as emen· 
das da Commissão de Marinha e 
Guerra. Ora, pela ordem, o Sr. Ro-
dolpho Paixão. Consultada a Ca-

l mara sobre a preferencia pedida 
pelo Sr. A. Severo, verifica-se que 
votaram a favor 59 Srs. Depu-
tados e contra 38. Não ha nu-
mero. Vai-se proceder á chamada. 
Ora, pela ordem, o Sr. Barbosa 
Lima, a quem responde o Sr. Pre-
sidente. Procede-se á chamada a 
que respondem 109 St•s. Deputados. 
Em seguida é concedida a preferencia 
pedida pelo Sr. A ngusto Severo. Ora, 
pela ordem, o Sr. Rodolpho Paixão 
que requer que a emenda do Sr. 
Augusto Severo seja votada por par-
tes. Oram, pela ordem, os Sr·s. Au-
gusto Severo (duas vezes) e Alves 
Ba.rbc sa. E' approvado o requerimen ~o 
do Sr. Rodolpho Paixão para que 
a votação da emenda seja por par-
tes. E' approvada a emenda n. I, 
do Sr. Augusto Severo: Subslittla-se o 
quacl1·o pelo seguinte, etc,, etc., salvo 
a parte referente aos contra-almi· 
mntes. E.' igualmente approvaàa a 
segunda parte da emenda n~du~i11do 
de 12 a 10 o numero de contl·a-almi-
rantes. Omm, pela ordem, os Srs. 
B 1rbosa Lima (duas vezes) ·a quem 
responde o Sr. Presidente, Augusto 
Severo, Rodolpho Paixão e Dino 
Bueno. E' approvada a egulnle 
emenda: Substitua-se a emenda n. 6 
pela seguinte : &reTo nomeados po1· 
dcc1·eto os commandcm tes de diuistio, 

' 

' 
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- os commanclantes, fiscaes, etc. E' ap-
provada a S('guinte emenda n. 3 : 
O quadro do Corpo de Saude da 
Armada ficara assim constituído: etc., 
etc. E' annuociada a votação da 
emenda do Sr. Barbos:1 Lima, sob 
n. 4: 1. 0 Os patrões mores de 3• classe 
tenro a graduaçcio de 2° tenentes, etc. 
2° A esses officiaes serão txtensi1:as 
toclas as regalias e vantagans de que 
go::am os officiaes das classes annexas. 
O Sr. Nilo Peçanha, pela ordem, 
requer que a votação da emenda 
seja. por partes. O Sr. Barbosa Lima, 
pela. ordem, requer e obtem a reti-
rada da segunda parte da emenda: A 
esses offictaes serão extensivos, etc. 
E' approvada a la parte d<l emenda 
referente aos patrões m01·eas. E' an-
nunciada a. votação da emenda n. 5 
do Sr. João Neiva, referente ao 
Cp1·po de engenheiros navaes. á qual 
foi o:fferecido .um substitutivo pela 
commissão de marinha. e guerra. 
Oram, pela ordem, os Srs. Rodolpho 
Paixão, Augusto 'Severo e Paula 
Ramos,que requer que a emerllla sej?-
votada. por partes, áo que a<Íêede o 
Sr. Presidente. E' annunciada. a vo-
tação do seguinte artigo de subst\tu-
tivo da com missão: Art. Fica trdt~s· 
ferido r;am o «uadro da Armada o 
chefe dos engenCfteiros navaes, etc. 
Ora, pela ordem,\ o Sr. Augusto Se} 
vero, que considena prejudicada esta I\ 
parte da emenda, 1\ a quem responde I·' 
o Sr. President9. Rejeitada. O 
Sr. Alves Barbosa, pela or"dem, re-
quer verificação da votação. Proce-
de-se á verificação reconhecendo-se 
que votaram a favor 46 Srs. De-
putados, e contra 53,' Não ha nu-
mero. Procede·s3 á chamada, á qual 
respondem lOS Srs. Deputados. E' 
novamente submettidíJ. a votos a 
emenda referente ao chefe dos enge-
nheiros navaes, verificando-se que 
votaram a favor 34 Srs. Deputados e 
contra 58. Não ha numero. Proce-
de-se novamente á chamada, que ac-
cusa a presença apenas de 96 Srs. 
Deputados. Não ha numero. Avo-
tação fica adiada.- Em 13 continúa 
a-votação. E' de nova submettida a 
votos a emenda substitutiva da com-
missão referente á transferencia do 
chefe dos engenheiros navaes. Oram, 
pela ordem, os Srs. Rodolpho Paixão 
e Augusto Severo. Procede se em 
seguida a votação da emenda, 
votando a favor 59 Srs. deputados e 
contra 36. Não ha numero. Proce-
de-se á chrlrnada, á qual respondem 
105 Srs. deputados. Não ha numero. 
Fica. adiada a vota.ção. -Em 16 é 
novamente annunciada a votação da 
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emenda. Ora, pela ordem o Sr. Ro-
dolpho Paixão. São successi vamente 
approvadas as seguintes partes da 
emenda da Commissão, substitutiva 
da do Sr. J. Neiva : A1·t. Fica 
transferido pm·a quadro da A1·mada o 
chefe dos engmhei1·os navaes, etc. 
Art. Depois de reorganisado o quadro 
da A-1·mada, só poderão ser p?·omovi-
dos ao posto de cmt1·a-almirante os offi-
ciaes do Corpà de Erlgenheiros N .tvaes 
que contarem, etc., etc. Art. As pro-
moções ao posto de contra-almirante, 
etc. Art. Depois de pt·omovidos os 
actuaes 2•• tenentes do Corpo de En-
genheiros Navaes, as vagas que se de-
?·em , etc. Art. Ficam extensivas ao 
Corpo de Engenhei1·os Naraes, as dis-
posições relativas a l'efol"ma .compul-
soria, etc. Art. Fica o Governo att-
torisado a aUe1'a1· os regulamentos 
em vigor, de confat·midadecom a pre-
sente lei. A1·t, 7. 0 Revogam-se as dis-
posições em contra1·io. Considerada 
prejudicada a emenda da Commissão , 
constante da pag. 8 do imp1·esso . E 
annunciada a votaçao da eli~enda d.a 
Commissão, suppresivg. dos n s. 1, 2 
e 3. Ora, pela o1·dem, o Sr. R. Pai-
xdo . E approvada . E' approvada a 
seguinte emenda: Acc1·escente-sc onde 
convier : O quadro dos machini.stas 
navaes passará a ser o seguinte: 
etc. E' considerada prejudicada ~~ 
emend.a n. 4, bem como os §§ 1• e 2" . 
E' annunciada a votação da emenda 
sob n. 5. Art. E' revogado o art. 7° 
dó regt,lamento approrado pelo decre-
to n. 5461, etc. Ora, pela ordem, o 
Sr. R. Paixão. E' approvada. E' 
considerada prejudicada a emenda 
n. 6. O projecto, assim emendado, 
é approvado em 2• discus~ão e vae á 
Commissão de Marinha e Guerra. Ora 
p-' la ordem, o Sr. Paula Ramos, a 
quem responde o Sr. Presidente.-
Em 21 vae a imprimir sob n. 37 A., 
a redacção para a 3a tliscus~ão . -
Em 16 de agosto entra em 3 .. discus-
são. E' lida uma emenda do Sr. 
Paula. Guimarães. Ora pela ordem, 
o Sr . A. Severo, a quem responde o 
Sr. Presidente. Encerrada. A' Com-
missão do farinha e Guerra . - Em 
21 vae a imprimir; sob n. 37 o_, 
o parecer sobre a emenda o1ferecidn 
na 3• di 'Cti-são. Em 29 ó annunciadaa 
vota,ão. O Sr. Augusto evero pela 
orde:11, lembra que de-ve ser de'ta-
cada para. constituir projecto espe-
cial, a emenda. do 'r. Paula Guima-
rãe . O r. Pr idente diz que a 
emenda erâ sul:>metti a n voto e, 
si J'ór a ppwmda, ~ r à d ta c da.. 
E' approntda a. emenda. do r . Paul 
Guimnriie , r11{ernmt • tÍ Y'ct{ormt~-

O,BS:SRVAÇÕES 

' 
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compuls01·ia ele contra-almú·ante in-
spector de saude e do capiti%o de fra-
gat:J. chefe de pharmacia O Sr. Presi-
dente diz que esta emenda será des-
tacada. São approvadas as se-
guintes emendas da Camara : Ao 
art. 2J $Ubstitua-se pelo seguinte : 
O quadro dos ofliciaes com batentes da 
Armada passard a ser o seguinte etc. 
Art. O quadro do Co1-po de Saude da 
Armada ficarà (t ssim constituído, etc. 
A 1·t. O quadro dos m achinistas navaes 
passa1·a a ser o segu inte, ete. Art. 
Os pa trões mores de 3 a classe terão a 
gracluação de 2•• tenentes, os de 2a 
ClaSSe de 1< I tenenteS e 0 patr({o mOT 
de .ta classe, de capitão-tenente, etc. 
Art. E,' 1·evogado o art. 7° do reg ula-
mento approv.tdopelo decreto n. 5461, 
de 12 de novembro de 1873, etc. O 
Sr. Presidente diz que a Mesa fará 
destacar as duas emendas referentes 
ao Corpo de Saude da Armada e ao 
quadro de machinistas navaes para 
formarem projectos em separado. O 
projecto, assim emendado, é appl'ova-
do em 3• discussão. A' Commissão de 
Redacção. Em 31 vai imprimir, sob 
n. 37 D, e redacção final.-Em 4 ~e 
setembro approvada.-Em 6 é e1-
viada ao Senado a redacção final da~ 
emendas. Em 26 de outubro o Se•, 
nado communica que não deu o seu 
assentimento ás emendas dll. Camara.l \ 
A'Commissão de Marinha e Guerra.-
Em 14 de novembro vae a imprimir, 
sob n. 37 H, o parecer da Commis-
são.- Em 24 entra em discussão 
uoica. Encerrada.- Em 29 é an-
nunciada a votação. E' a.nnunciada 
a votação da emenda da Camara ; 
O art. 2° substitua- se pelo seguinte: 
O quadro dos o(ficiaes combatentes 
da armada passa1·d a ser o seguinte ; 
etc.- O Sr. Di no Bueno, pela ordem, 
requer ' votação nominal para as 
emendas da Camara. A uma obser-
vação da Mesa responde que o seu 
requerimento refere-se á l • emenda 
apenas. Ora, pela ordem, o Sr. Al-
buquerque Serejo. O Sr. Presidente 
diz que as emendas para serem 
mantidas precisam obter dous ter-
ços de votos de Deputados presentes. 
Oram, pela ordem, os Srs . Moreira 
Alves, A. Severo, A. Serejo e Dino 
Bueno. E' approvado o requeri-
mento de votação nominal do Sr. 
Dino Bueno, para a emenda da Ca· 
mara substitutiva do art. 2o. E' an· 
nunciada a votação nominal. Proce-
de-se á votação nominal,respondendo 
sim, isto é, approvando a emenda da 
Camara ao art. 2°, 106 Srs. Depu-
tados. Respondem nlfo 4. E' appro-
vada a emenda. E' annunciada a vo- 1. 

OBSERVAÇÕEs-
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tação da emenda da Camara suppres· 
si va do § I • do projecto do Senado. 
O Sr. Di no Bueno, pela ordem, 
observa qutl a votação dos tres para-
graphos, a que se refere a emenda, 
deve ser feita em globo. O Sr. Pre· 
sidente maniFesta-se contra esta opi-
nião do Sr. Dino Bueno. O Sr. A. Se-
vero, pela ordem; requer se consulte 
a Camara nesse sentido, lsto é, para 
que a votação seja englobada. O Sr. 
Pr-esidente diz que, salvo reclama· 
ção, vai submetter a votos as tres 
emendas referentes em tres para-
graphos englobadamente. Ora, pela -
ordem, o Sr. A. Serejo. Sobre e1sa 
deliberação da Mesa suscita-se uma 
questão de ordem na qual tomam 
parte os Srs. Moreira Alves, A. Se~ 
rejo (duas vezes), Bricio Filho e 
Barbosa Lima que requer que a vo-· 
tação s:ej,; englobadamente. E' sub· 
mettido a votos o requerimento dos 
Srs. A. Severo e Barbosa Lima, ve-
rificando-se não haver numero. Avo-
tação fica adiada por ter de pas-· 
sar-se á segunda parte da ordem do 
dia.- Em 30, continua a votação. 
E' rejeitado o requerimento dos Srs. 
Barbosa Lima e A. Severo, para que 
seja feita englobadamente a votação 
dos tres paragraphos a que Ee refere 
a segunda emenda da Camara. E' 
approvado o requerimento •do Sr. 
Dino Bueno, p~dindo votação nomi-
nal para a emenda suppressiva do 
§ f• do a1·t. 2° do projecto do Senado. 
Procede-sé á votação nominal, res-
pondendo sim, isto é, approvando a 
emenda, 82 Srs. Deputados. Respon· 
dem não, rejeitando-a, 31. O Sr. Pre-
sidente diz que a emenda foi appro-
vada. E' a.nnunciada a votação da 
emenda suppressiva do § 2• do p1·o-
j ecto da Senado. O Sr. Dino Bueno, 
pela ordem, requer e obtem votação 
nominal para essa emenda. Procede-
se á votação nominal, respondendo 
1im, i~o é, approvando a emenda 8:l 
Srs. Deput·tdos e respondendo nao, 
isto é, rej ~ita.ndo·a 31. A emenda foi 
approvada. E' approvada a emenda 
da Camara. suppressiva do § 3• do 
p1·ojecto do Senado, por 95 votos con-
tra 18. E' approva.da por 95 votos con-
tra 18 a seguinte emendada Camara: 
A1·t. Sen:lo nomeados por decreto as 
commandantes de di1Jisao, os com-
mandantes fiscaes ou segundos com· 
mand.mtes, ajudantes, etc. E' ap· 
provada por 94 votos contr.a 19 a. 
emenda da Camara: Art. E' re-
'!Jagada o art. 7• do regulamer~to ap· 
provado pelo decreto n. 5.4.61, dé 
1.2 de novembf'O de 1873,' etc. O Sr. 
Presidente diz que a Camara sus· 

OB3ERVAÇÕES 
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tentou todas as suas emendas. O 
projecto volta ao Senado. Officiou-
se ao Senado em 3 de dezembro. 
Sanccionado por decreto 
n. 732 de 20 de dezembro de 1900. 

Reda-cção do additivo E:m. 31 de agosto a imprimir. Em 13 Da Commissão de Re-
destacado, em vir- de novembro entra em dif?cussão uni- - dacção. . 
tude do art. lS?r do ca·.- E' lido um requerimento do Sr. 
Regimento Interno , Neiva. E' tambem lida uma emenda 
na 2" discussão do do Sr. Urbano dos Santos . Encer-
projecto n. 184, de rada. Em 22 é annunciada a vota-
1898, • do Senado, ção. E' annunciada a votação do re-
que reorganis't o querimento do Sr. Neiva para que 
quadro dos officiaes o projecto vá á Commissão de Con· 
da Armada. stituição. Oram pela ordem os Srs. 

Barbosa Lima ( 2 vezes, sendo uma 
para uma explicação pessoal), R. 
Paixão, A. Severo e Diqo Bueno. 
Submettido a votos o requerimento 
do Sr. Neiva, veriftca-Ee não haver · 
numero. Procedec::?e à. chamada a 
que respondem apenas 95 Srs. Depu-
tados. Não· ha numero. Fica adia-
da a votação. Em 27 continua a vo• 
tação. E' approvàdo o requerime-nto 
do Sr. Neiva. A' Cómmissão de' 
Constituição. 

Pende de t>arecer. 
Redacção do additiyo Em. 31 de agosto a imprimir. Em 13 Da Commissão de Re-

destacado na 3" dis· de novembro entra em discussão dacção. 
cussão · do prójecto unica. E' lida uma emenda do Sr. 
n. 37 _A, de 1900 Manoel Alves. Encerrada. Em 7 de 
( n. 184, de 1898, dezembro é annunciada a vofação. 
do Senado), re~r- E' approvada a emenda do Sr. Ma-
gan.isando o quadro noel Alves mandando computar para 
do Corpo de Sau~e todos os effeitos o tempo em que os 
da Armada. · offi.ciaes superiores do Çlorpo de Sau-

de da Armada ssrvirem nos logares 
de chefe de clínica no Hospital e nos 
Arsenae3. E' approvado o projecto. 
A' Commissão de Reclacção. Em ll 
vae a imprimir, sob o .n. 31 I, a 
r edacção final. Em 12 .approvada. 
Em 14 é enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 
Redacção do additivo Ém 31 de agosto a imprimir. Em 13 Da Commissão de Re· 

destacado na 3• de novembro entra em discussão dacção. 
discussão do pre- - unica. Encerrada. Em 7 de dezem-
jecto n. 37 A, çle bro, approvado. A' Commissão de 
1900 (n. 184 de 1898 Redacção. Em ll vae a imprimir, 
do Senado), reor- sob o n. 37 J, a redacção final. Em 
ganisando o quadro· I 2 approvado. Em 14 é envlado ao 
dos machiuístas na· Senado. 
vaes. - Pende de decisã.o. 

Redacção do additi-vo Em 31 deagosto a imprimir. Em 13 Da Commissão de Re-
destacado na 3" d~s- de ·novembro entra. em discussão dacção. 
cussão do projecto - unica. Encerrada. Em 7 de dezembro 
n. 'S7 A, de 1900 approvado. A' Commissão de Reda-
( n. 184, de 1 8~8 , cção.Em 11 vae_ a imprimir, sob o 
do Senado ) estabe- n. 37 I~, a redacção final. Em 12 
iecendo a gradua· approvado. Em 13 é enviado ao 
ção dos patrões- Senado. 
móres de 3-• , 2•, e Pende de decisão. 
Ia classes. 



A.NNO DATA 

1900 - 21 de junho •.. 

» 21 dé junbo .. . 

19de junho ... 

25 de junho ... 

-23-

ASl!t:MPTO ANDA:MEXTO OBSERVAÇÕES 

38 Autorlsa o PoJer Ex e - Em. 21 de junho a imprimir. - Em Da Com missão dcOr · 
cuti vo a abrir ao 25 entra em 2a disctL'Sâo. Encer· çamento (~rensa.· 
Ministerio da Guer- rada.-Em 12 de julho a_pprovada. gemdoPoderExe~ 
ra o credito extra. O Sr. Cru; si ano do Nascimento, pela tivo de 11 de junho 
ordinario de . . . • . . ordem, requer e obtem dispensa. de de 1900) •. 
714:91 0$750, para interstício para este projecto entrar 
pa~amentosd_e tra- na ordem do dia dasessão seguinte . 
balhos realizados Em 13 entra em 3• discusão. En-
na fortaleza da cerrada.-Em 16 approvada. A' Com-
Lage. missão de Redacção. Em !7 o Sr. Pa-

dua Rezende, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impre5são da re-
dacção final. Em seguida é approvada 
a redacção final sob n. 38 A, Em 
17 é enviado ao Senado.- Sanc-
cionado por decreto n. 680 11e 
24 de dezembro de I 000. 

39 Autorisa o Governo a Em 21 de junho a imprimir.- Em Das Ccmmissões de 
mandar pagar pelo 25 entra. em 2• discu..<:Bão. Encerrada. Orçament.o e de 
S 11 do art. 17 da Em lt.i de julho o Sr. Rodolpho Pai- ~rin e Guerra 
lei n. 652, de 23 de xão, pela. ordem, requer e obtem (llensagem de2de 
novembro de 1899, preferencia na:votação para~--te pro- mal'IQO de 1900) . 
as etapas devida» jecto. Approvado. O r. A . ~evero 
aos patrões, machi- pela ordem, requer e obtem dispen· 
nistas, foguistas e de interstício para este p:rojec o an-
remadores da In- trar na ordem do dia da :seESão se-
tendencia Geral da guinte. Em 18 entra. em 3~ di:5cu5:Eâo. 
Guerra e dos Arse- Encerrada.- Em 19, approvado. O 
naes de Guerra do Sr . A. Severo, pela ordem, pede e 
Rio Grande do Sul obtem dispe~a de impressão da re-
e de Matto Grosso, da<:ção final. Em eguida e appro-
com parecer da · vaãa a redacção nnal sob n . 39 A. 
Commis~ão de Ma- Em 20 é ennado a~ o. -
rinhã. e Guerra. !!!anccionado por dec. o 

n. 690 de 2 de se emhro de 1900. 

40 Regula_ a promoção Em 22. de jllilbo ju e o o ~ ' iO d2 
aos posto super1o- delibernção, é envi do ã - :-
res do exercito. de Marinha e Guer .-Pende 

de pa.reeer. 

41 Redacção final do pro- Em. 25 de junho a imprimir.- Em '! 
jecto n. 158 A, de de ju lho appro o. Em 6 é en-
1 99, que deter- viado ao Senado. - Pende de 
mina que o penhor deeisão. 
agrícola sobre fru-
ctos comprebendi-
dos na Jrypotheca 
upera seus effeito~ 
em relação a t~rcei-
ros, embora con;.ti-
tuido sem o con en-
timent() do credor 
hypothecario, e d;i 
outras providen-
cias. 

_., 23 de junho.. . 42 



I 
ANNO 

! 

' 
j 

1900 

» 

DATA 

26 de junho •. 

26 de junho •• 

o c:: 
r:l :s p z 

--

43 

44 

I 

l 

' 

26 de junho.. 45 

1-

ASSU.MPTO 

tiça local do Distri-
cto Federal e mo-
difica a composição 
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Autorisa o Poder Em. 26 de junho a imprimir.- Em Da Commissã.o de Or-
Executivo a abrir 28 entra. em 2• discussão. Encer- ça.mento. 
ao l\finisterio da rada. Em 12 de julho a_pprovado. · 
Justiça e Negocies Em 16 entra em 3• discussão. Eu-
Interiores o credito cerrada. ~ Approvado. A' Com-
de 3~252$000, _sup- missão de Redacção. Em 18 vae a 
plementar á verba. imprimir sob n. 43 A, redacção 

.11. 12 do art. 2° da final. Em 19 approvada. Em 21 é 
lei n. 652, de 23 de enviado ao Senado. Sanccio-
novembro de 1889. :nado por decreto n. 673 de 11 de 
-Justiça do Distri- agosto de 1900. 
cto Federal. -

Autorisa. o Poder E)~- E1n 26 de junho a imprimir. Em 28 Da Commissão de Or-
ecutivo a a,brir ao entra em 2• discussãq. Encerrada.. ça.mento (Mensa-
Ministeriodaindu~- Em 12 de julho approvado. O Sr. gem do Poder Exe-
tria, viação e Obras Miranda Azevedo, pela ordem, re- cutivo de 18 de 
Publicas o credito quer e obtem dispensa de interaticio. junho de 1900) •. 
extraordinario de para. este projecto entrar na ordem 
35:556$418, afim de do dia da sessão seguinte. Em 13 
ser applicadoao pa- entra em 3• discussão. Encerrada. 
gamento das despe- Em !6 approvado. A' Commissão ~ 
zas da commissão Redacção. Em 18 vae a imprim~, 
de estudos da E,s- sob o n. 44 A, a il'edacção final. Em, 
trada. de Ferro de 19 approvada. Em 21 ê enviado ao 
Catalão a Cuyabâ.. Senado. Sancclonado por 

decreto n. 692 de ~ de setembro de 
1900. 

Autorisa o Poder Ex- En1 26 de junho a imprimir. Em 28 Da Commissão de Or-
ecutivo a. abrir ao entra em 2a discussão. Encerrada.. çamento · (Mensa-
MinisteriodaJustiça Em 12 de julho appro"ado. O Sr. gem do Poder Exe-
e Negocios Interio- Penido Filho, pela ordem, requer e cutivo de 16 de 
rei! o credito extra.- obtem dispensa de interstício para junho de 1900). 
traordinario e. • . . este projecto entrar na ordem do dia 
6:659$591 para dar da. sessão seguinte. Em 13 entra em 
cumprimento ao 3' discmsão. Ora o Sr. Barbosa 
accórdão do Supre- Lima, que olferece um requerimento. 
mo Tribunal F'e- Encerrada. Em I 6 é annunciada a 
deral que coru:l_em- votação. E' annunciada a votação 
nou a Fazen~Na- do requerimento do Sr. Barbosa 
cional a pagar ao Lima para que o projecto vá á Com-
leute de inglez do missão de Orçamento pam que e;ta 
Gymnasio Nacipnal tome na devida consideraçilo a ana-
AI Credo Alexa_nder logia ea:istente entl'~ elle e o de ca-
os ordenadqs-e gra- ractei· geml que pende de pa1·ece1· àa 
tificação addiciona.l, mes11ta Commissão so/Jre accordo com 
durante o tempo -os po1·tadores de sentenças judicia-
que esteve demit- rias , etc. Ora, pela ordem, o Sr. Pe-
tido por acto do Go· nido Filho. E' rejeitado o reque-
verno, bem como rimento e, em seguida, approvado o 
as custas do pro- projecto. A' Commissão de Redacção. 
cesso. Em 18vaeaimprimir, sobn. 45 A, a 

redacção final. Em 19 approvada. Em 
21 é enviado ao Senado. ~anc
ciouado por decreto n . 675 de 
11 de agosto de 1900. 
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46 Autorisa o Poder Ex: E:m. 26 de junho a imprimir. Em 28 Da Commissão de Or-
ecntivo a abrir ao entra em 2 .. discussão. Encerrada . çamento. 
Minsterio da Jus- Em 12 de julho approvado. O Sr. (Mensagem do Poder 
tiça e Negocias In· Bricio Filho, pela ordem, requer e Executivo de 19 de 
teriores o credito obtem dispensa de interstício para maio de 1900.) 
extraordinario de que este projecto entre na ordem do 
880$645 para paga- dia da ses~ão seguinte. Em 13 entra 
mento dos venci- em 3• disctisEão. Encerrada. Em 16 
mentos que com:pe- approvado. A commissão de redac 
tem ao Dr. Ernani ção. Em 18 vae a imprimir, sob 
Carlos .de Menezes n. 46 A, e redacção 11nal. Em 19 
Pinto, preparador approvaila. Em 21 é enviado ao Se-
da cadeira. de his- nado. Sanccionado por de-
tologia d!l. Facul- ereto n. 672 de 11 de agosto de 1900. 
dade de Medicina 
do Rio de Janeiro, 
a contar de 3 de 
outubro a 31 de 
dezembro de 1899. 

47 Autorisa o Poder Ex- E:m. 26 de junho a imprimir. Em 2 Da Commi:s;to de Or-
ecutivo a abrir ao entra em 2"' discussão. Encerrada , çamento. 
Ministerio da In· Em l2dejulhoapprovado. O Sr. F . 
dustria, Viação e de Sá, pela ordem, pede e obtem 
Obras Publicas o dispensa de interstício rara este pro-
credito extraordi- jecto entrar na. ordem do dia da 
nario de86:260$832, sessão seguinte. Em 13 entra em 3" 
para. pagam~nto dos- discus~ão. Encerrada. Em 16 ap-
juros garantidos à provado. A commi ~ão de redacção. 
c Companhia Auxi- Em 18 vae a imprimir, sob n . 47 _-\. , 
lia.ire des Chemins a redacção fina l. Em 19 approvada. 
de Fer a u Brésil Em 21 é envia do ao Senado. Sane-
correspondentes ao cionado por decreto n. 684 de 
exercício findo em 27 de agosto de 1900 . 
31 de dezembro de 
de 1899 pela con-
strucção do pro1on· 
gamento da Estrada 
de Ferro de Porto 
Al<'gre á Uruguay-
ana, no trecho de 
S. ebastião a São 
Gabriel. 

26 de junho.. 48 Redacção para 3• dis- EIU 26 de j unho a. impri mir. Em 2 Da 
cussão do projecto entra. em 3• djs~ussão. Oram c 
n . . 65, de 1900, nu· Srs. Heredia de · (duas Tez ) e 
torizando o Poder que offerece emenda, e Ah·es Bar~-a. 

e Or-

Executivo a. levan- Encerrada. A commi~ão de orça-
tar na praça uo çamen to, 
Arsenal de Mari Pende de pare er. 
nha da Capital Fe· 
dera! um monu-
mento ao Almi-
rante Barroso, com-
memora.tivo da ba-
talha naval de Ria-
chuelo. 

» 23 de julho.. 49 Manda conferir aos E:m. 3 de j ulho a irollrlmtr. 

:5ynorse- C. 4 

officiaes alumnosda entra. em l • d. --o !U'(l~·~n 
Escola ~ilitar do n. 183 A, de I"' ~. En 
Brazil Qlll"'" conclui- provado. Em_- nuuu:ncl.'\tl~\ 
rflll o CtU' o de en- discu io. Entra 
genharia. pelo a c- art. 1 o. E" lid 
tual regulamento, Heredia de .., · • 



A::s"NO DATA 

.. 

-26 -

ASSUMPTO 

os mesmos títulos 
scienti:ficos passados 
aos que o fizeram 
pelo regulamento 
de 1874, com pare-
ceres das commis-
sões de marinha e 
guerra de 1899 é de 
instrucção e saude 
publica deste anno. 
(Vide projectos ns. 
183 e 183 A de 1899.) 

ANDAMENTO 

dos Santos e Satyro Dias, que offere-
cem emendas, e Serzedello Corrêa En-
cerrado. E' tambem encerrada a dis-
cussão do art. 2°. Em 31 é annun-
·ciada á vo~ação. E' approvado o art. 
I o. E' reJeitada a emenda do Sr. 
Soares dos Santos; Substitua-se no art. 
to 1874 por 1890, O Sr. Germano 
Hasslocher, pela ordem, requer ve-
rificação de votação. Procede-se á 
verificação reconhecendô s.e que não 
ha numero em duas chamadas suc-
~essivas. A votação fica adiâda. Em 
2 de agosto continua a votação. E' 
posta a votos <t emenda do Sr. Soa-
res dos Santos. Oram, para enca-
minhar a votação, os Srs. Heredia 
de Sá (2 vezes}, Paula Ramos e Bar-
boza Lima. Rejeitada. E' annunciada 
a votação da emendá additiva do 
Sr. Heredia de Sã: «Accrescente-se 
onde convier. Art. t 0 será concedido 
o titulo de agrimensor aos a&umnos que 
tiverem o curso get·al pela Escola 
Militar, etc. Ol!a, para enca-
minhar a votação, o Sr. Heredia de 
Sá. Submettida a voto::; a emenlla, 
votam a favor 38 Srs. deputados e 
contra 63. Não ha numero. Ora\ 
pela ordem, o Sr. Barbosa Lima. 
Procede-se á chamada, a que res-
pondem 111 Srs. deputados. E' no-
vamente submettida a votos a emenda 
verifica-se ainda que não ha numero. 
Proeede-se a chamada que aecusa a 
presença de lll Srs. deputados. 
Posta a votos a emenda é rejeitada. 
E' annunciada a votação da emenda 
do Sr. Satyro Dias·: A approvaçao em 
todas as matowias das tres p1·imeiras 
armas do cu1·so geral da Escola Mili-
tar do Brazil, habilita1·á o alumno 
com o curso das t1·es ?"eferidas armas, 
etc. Oram, pela ordem, os Srs. 
Bricio Filho e Heredia de Sá. Rejei-
tada. E' approvado o art. 2°. O Sr. 
Bricio Filho, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de interstício para 
este projecto entrar em discussão 
na ,sessão seguinte. Em 9 de outu-
bro entra em 3• discussão. E' lida 
uma emenda dos Srs. Heredia de Sá 
e outro. Encerrada. A' commissão 
de instrucção publica. Em 12 vae a 
imprimir, sob n. 49 A, o parecer 
sobre a emenda o.ITerecida na 3" dis-
cussão. Em 22 de novembro é an-
nunciada a votação. E' approvada a 
emenda dos Srs. Heredia de Sá e 
outro. Aecrescente-se in fine: e aqttel· 
les que te1·mina1·em o respectivo curso 
geral ou de agrimensor. E' appro-
vado o projecto. A' Commissão 
de Redacção. O Sr. C. Cavalcanti, 
p.ela ordem, pede e obtem dispensa. 
de impressão de redacção :final. O 

OBSERVAÇÕES 
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ANDAMENTO 

Sr. Presidente faz algumas observa-
ções. E' concedida a dispensa pe-
dida. Em seguida é approvada are-
dacção final, sob n. 49 B. Em 24 é 
enviado ao Senado. Saneeio-
na.do _por decreto n. 731 de 14 de 
dezembro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

Autorisa o Poder Ex- Em 3 de julllo a imprimir. Em 6 Da Commissão d& Or-
ecutivo a abrir ao entra em za discussão. Encerrada. ça.mento("Iensagem 
Ministerio da In- Em 10 approvado. O Sr. El ias do Poder Executivo 
dustria, Viação e Fausto, pela ordem, requer e obtem de 20 de julho de I 
01)ras Publicas os dispensa de interstício para este pro- 1900) . 
creditós de francos jecto entrar na ordem do dia da ses-
220.555 para paga- são seguinte. Em 11 entra em 3• dis-
mento do saldo Je- cussão. Encerrada. Em 14 approvada. 
vido á Administra- A' Commissão de Redacção. Em l 
ção do Telegra.pho vae a imprimir , sob n. 50 A, are-
Orienta.l, pro v e- dacção final. Em 20 a.ppro-.ado . Em 
niente do ajuste de 23 é enviado ao Senado. Saneei o· 
c o n t a. s a.trazadas nado por decreto n. 751 de 29 de 
desde abril de 1892 dezembro de 1900, 
a I de julho de 1897 
e de francos 11. 79'2, 
como indemnização 
da construcção da 
linha telegraphica. 
de Santa Victoria do ~ 
Palmar ao Chuy, no 
Rio Grande do Sul, 
devida á mesma I 
administração. , 

Autorisa. o Poder Ex- Em. 4 de julho a. imprimir Em ll entra Da Commi;;,s,ão de Pe -
ecutivo a. conceder em discussão unica. Oram os rs. Ger- ti - e Poderes. 
um anno de licença., mano Hasslocher e Tavares de Ln~a.. 
com ordenado, ao E' lida uma emenda do ~rs. Tà.va· 
Dr. Alfredo Mo- res de Lyra e outros ao art. l•. Oram 
reira de Barros Oli- os Srs. Neiva e :\Hranda Azevedo. En-
veira Lima, 1ent{l cerrada. Em 17 appro-,ado o ar . I• 
da Faculdade de salva a emenda . E' tambem ap-
Direito de S. Paulo, provada a emenda dos rs. Tava-
pua. tratar de sua res de Lyra e outros ao art. • Ac· 
saude. crescente-::e ao al'l . f ; e em p.·o ·og -

ção à qt~ Uw (oi cal' iát1 por d.:-
creto n. 627 etc . E' approvado o 
art. 2•. A' Comm~o de Redacção. 
Em 19-vaea.imprimir.~ bn .51 A _, 
a redacção fin . Em a ronldo. 
Em 24 e enviado ao en o. San 
ionad por d, n . l 

25 de rosto de I 

e 
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1900 10 de julho ... 53 

ASSUMPTO 

res, cujas cadeiras 
foramextinctas pelo 
regulamento de 18 
de abril do mesmo 
anuo, pagar-lhes os 
respectivos venci-
mentos desde a data 
em que foram de-
clarados em dispo· 
nibilidade e auto-
riza, para a execu-
ção de~h lei, o Po-
der Executivo a 
abrir o necessario 
credito, com subs-
tntivo da commis-
são de marinha e 
Guorra e parecer 
da de orçllmento. 

(Vide projecto ~· 1 I l 
A de 1899) 
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cipios da disciplina militar, o m·t. 7• 
ela lei n. 560, ele 31 de de:temb?·o de 
1898 e comprehensivo dos lentes, sub· 
stitutos etc. E' tambem approvada 
a emenda da cvmmissão de orça-
mento, additiva á do Sr. C. Caval-
canti: Fica o Governo autorisadr1 a 
abrir o credito neacessario p·u·a a ex· 
ecuçrio desL~ lei. São considerados 
prejudicados o projecto do Sr. Ovidio 
Abrantes, sob n. Ill, de 1899 e o 
substitutivo da commissão de ma-
rinha e guert'a sob n. lll A de 
1899. o· sub5titutivo, assim emen-
clad.:>, é approvado e enviado á com-
mhsão de marinha e guerra. Em 
20 vae a imprimir a redacção par.t 
a 3a discuss~o sob n. 52 A. Em 
20 de agosto entra em 3a dis-
cusEão. Oram os Sra.: Neiva, que 
offerece emenda, e Rodolpho Paixão. 
Encerrada. Em 27 vae a imprimir, 
sob n. 52 B, o parecer sobre a emenda 
otrerecida na 3• discussão. Em 31 é 
annunciada a votação. E' annun-
ciada a :votação da emenda do Sr. 
Neiva: Ao a1·t. 1.0 Accrescentç- I{ o 
seguinte: Parag1·aphó uni co. São ê:c-
tensivas ao preparadores-conserv'a-
do1·es effectivos, cujos lagares fora~ 
extinctos pelo referido regulamento\ 
as mesmas definiçõe~, etc. Ora pela \ 
ordem, o Sr. Rótlolpho Paixão. O 
Sr. Neiva, pela ordem, pede e obtem 
a retirada de sua erll~nda. ~appro· 
vado· o projecto. A ,commi ão de _ 
Redação. Em 3 da · setembro :vae a . 
imprimir, sob n. 52 C, a red cção 
final. Em 4 approvado. Em 6 é en-
viado ao Senado. Sanccionado 
por · Decreto n. i 56 de 5 de Janeiro 
de I 901. 

OBSERVAÇÕES 

' . 
Autorisa o Po ler Ex- E•n lO ·de julho a imprimir. Em 12 Da Comm1ssão de Pe· 

entra em discussão unica.Ence.rrada. tições e Poderes. 
Em 17 approvado. , A' commissão de 

ecuti v o a prorogar 
po1' um anno, con} 
o respectivo orde-
nado, a licença em 
cujo gozo se acha o 
lente cathedratico 
da Faculdade de Di· 
reito do Recifa Dr .. 
. José Izidoro MartinB 
Junior. 

redação. Em 19 vae a imprimir, sob 
n~ 53 A, a redacção final. Em 20 
approvada. Em 23 é enviado ao Se-
nado. Sanccionado, por de-
creto n. 676,de li de agosto dd 19~0. 

» 10 de julho •.. . 54 Autm•isa o Poder Ex- Ein ín rle julho a impr1m1r. Em IG Da Com missão de Or-
ecutivo a abrir ao e annunciada a 2• discu~são. Entra ça:mento ( Mensa-
Ministerio da. - In· em discussão o art. lo. Ora o Sr. gem do Pbder Exe-
dustria, Viação ~ Paula Ramos, que o:ff rece emenda. cutivo de 7 de maio 
Obras Publicas p Em 17 or.t o Sr. F. Sá. E' lida uma de I 900). 
credito supplemen·- emenda da commissão de orçamento. 
tarde 3.044:296$20p Encerrada. A' comntissão de orça-
á verba 17 do art. menta. Em 20 vae a imprimir, sob 
21 da lei n. 652, d'e n. 52 A, o parecer sobre as emendas 

I 
i 2 '> de novembro d\8 o:fferecidas na 2" discussão. Em 25 
, 1899, para occorre~ é annunciada a votação. E' appro-
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1900 12 de julho . •. 55 

» 6 de julho .. . 56 

» 3 de· julho •.. 57 

2 de julho . . . 58 

ASSUMPTO · 

ao pagamento das 
taxas de esgoto da 
Capital Federal no 
.corrente exercício. 
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ANDAM ENTO 

vado o art. i", salvo as emendas . 
E' annunciada a votação das emen-
das. O Sr. F. Sá, pela ordem, pede 
e obtem preferencia para a votação 
da emenda da commissão. E' appro-
vada a emenda da commissão: Ao 
a1·t. 1J em vez de 3.044:296$200, 
diga-se: 2 .912: 675$525;o mais como 
estd no .p rojecto E' considerada pre· 
judicada a emen<ia do Sr. Paula Ra-
mos . São approvaLios os arts . 2° e 
3 ·. Assim emendado é o projecto 
approvado em 2a discussão. A' Com-
missão de or•çamento. O Sr. Elias -
Fausto pela ordem, pede dispensa de 
interstício para o projacto entrar na 
ordem do dia da sessão seguinte, no 
que não é attendido pela mesa por-
que o projecto tem de voltar á com-
mis~ão para ser redigido. A impri-
mir, sob n. 54 B, a redacção para 
a 3" discussão. Em 25 de setembro 
entra em 3• discussão. Or·a o Sr. Paula 
Ramos. Encerrada. Em 18 de outu-
bro approvado. A' commissão de 
redacção. Em 22 vai a imprimir , 
sob n. 54 C, a redacção final. Em 
23 approvado. Em 25 é enviado ao 
senado. 

S a n cciona do por decreto n. 749 
de 29 de dezembro de 1900 . • 

OBSERVAÇÕES 

' 

Autorisa o Governo a E JD. 12 de julho a imprimir. 
matricular na Es- I1ll1n·esso s óme n t e. 
c o la Prep:J.ratoria -

Da Commissão de Ma· 
rinha e Guerra . 

e de Tactica do Rio 
Pardú o alferes do 
go regimento de ca· 
vallaria do exer-
cito Florduardo da 
Cunha Martins . 

I 
li 

Declara de competen· E m 12 de julho, jul~ado objecto de Do Sr . Serzedello Cor- 1 
cht priva t i v a. da dellberação, é enviuao á commissão rêa . 
União decretar im- . de constituição, legislação e jus-

1 
postos sobre gene- tiça . 
ros de origem es· P e nde d e parece1·. 
trangeira e dá ou· 
tras providencias . 

Reorgonisa a justiça E JD. 12 de julho, julgado objecto de Do Sr . Anis i o 
civil e penal do Ois· deliberação, é enviado n Commissão Abreu . 
trlcto Federal. e pecial illcumbida da oraanis~ão 

judiciar ia. do Districto Federa!. 
P nd d p:_ r · 1.". 

Detet mina. que o cum- E u1 12 de jul ho, julgado objecto tle Do r. Floriano Mo-
primento dos con- deliberação, é enviado á commi ão raes. 
tractos civis e com- de Con tituição, Legislação e Justiça 
merciaes será exi· que, em 26, dá parecer qu ~e im-
givel no primeiro pr·ime ·ob n. 5 A. 
dia util seguinte, IIU}H.' C '"''"'o ~ónu uh.'. 
si o em que vencer 
o con tl'ncto for f<3-
riado. 
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1900 4 de julho ... 59 Dá ao Ministerio da En1 12 de julho", julgado objecto de Do Sr.AJ.v.es Barbosa. 

Ma.rinha a incum- deliberação, é enviado á Commissão 
bencia de fiscalizar de Marinha e Guerra. 
e policiar a pesca Pende de parecer. 
nas aguas territo-

· riaes da Republica , 

e da outras provi- : 
dencias. , . 

» 11 de julh~ •.. 60 Regula a concessão de E:m. 12 de julho, julgado objecto de Do Sr. Alfredo Pinto. 
aposentadorias aos deliberação, é enviado ás Commissões 
funccionarios publi· de Constituição, Legisláção e Justiça 
cos civis e dá ou- e de Fazenda e Industria. 
tras providencias. Pende d e p a :recer. . 

/ 
~)) 5 de julho ••. Gl Determina que a acção E n1 12 de julho, julgado objecto de Do Sr . Esmeraldino 

de que trata o art. deliberação, é enviado á Commissão Bandeira. 
13, da lei n. 221, de Constituição, Legislação e Justiça 
de 20 de novembro que, em 2 de agosto, dá parecel' que 
de 1894, sõ poderá se imprime sob n. 61 A. 
ser exercitada ~elo In1p:resso s ó:m.ente , 
processo estab~le-
eidQ nesse m~mo 
artigo e dá ou ras 
providencias. 

~ 

l> 30 de junho ... 62 Autorisa o Goverqo a E n1 12· de julho,"jt,Il&ado objecto de Da Commissão de Or-
despender dur~lite deliberação, é envia o á com~são çamento ao projecto 
o praso de cinco an- de orçamento que, em 26 de no ,em- dos Srs. Heredia de . nos, com o serviço bro, dá parecer que se imprime ~ob Sá e outro. 
de abastecimentp de n. 62 A. Em de dezembro en\ra 
agua á Capital Fe- em Ja discussão Ence~~da. Em I~, 
dera.!, a. renda li- o Sr . Heredia de sa, ela ordem, 
quida resultan~ da pede e não obttlm preferencia para 
cobrança das tf\.xas ser votado em I o Jcgar es~ projecto. \ de penas de agua, E' annunciada a votação. tj~r. Paula 

Ramos, pela ordem obser a que o 
I projectQ deve ser cdnsiderado em 2a 

discussão porque é oriundo aa com-
I 

missão. O Sr. Presidente contesta o 
Sr. Paula Ramos, mos\rando a ori-
gem do projecto. Ora, ,pela ordem, , 

o Sr. Paula Ramos, a qu'em JJesponde 
o Sr. Presidente. E' approvado o 
projecto. O Sr. Fausto Car~oso, pela 
ordem, requer verificação da vot~~ 
ção. Procede-se <t verificação, reco-

.. nhecendo-se que votaram a favor 90 
Srs. deputados e contra. 6. Não ha 
numero. Procede-se <:'t chamada a 
que respondem 108 Srs. deputados. 
Havendo numero continua a votação. 
E' approvado o projecto. O Sr. Fausto 
.Cardoso, pela. ordem, requer veritl-
cação da votação. Procede-se á ve-
ritlcação, reconhecendo-sfajue vota-
raro a favor 51 Sra. depu os e con-
tra 12. Não ha numero. Procede-se á 
chamada a que respondem 85 Srs . . 
deputados. Não ha numero. Passa-

se á. materia em discussão. Em 13 
;é approvado o projeoto. O Sr. Here-
dia de Sá, pela ordem, pede e obtem 
dispensa de intersticio para este pro-
jecto entrar na. ordem do dia da 
sessão seguinte. Em 18 é annun· 

' 
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ciada a 2• discussão . Entra em dis-
cussão o art . l• . Oram os Srs . He-
redia . de Sá , que. o:trerece emenda, e 
Gastão da Cunha.-Em 20, é lida uma 
ememla.. dos Srs. Gastão da. Cunha. e 
Paula. Ramos. Encerrada . E' tam-
bem encerrada a discus>ão do art. 2• 
e os demais. 

Pende de v o t ação. 

OBSERVAÇÕES 

Crea mais um bata- E n1. 12 de julho , julgado objecto de Da Commissão de or-
lhão de infantaria deliberação, é enviado á Commissão çamento ao projecto 
na brigada policial de Orçamento que, em 19, dá parecer dos Srs. Sá Freir&e 
da Capital" Federal. que se imprime sob n. 63 A.-Em 6 outros . 

de agosto entra em 1 • discussão. En-
cerrada.-Em 10 approvada.-Em 16 
é annunciada a 2a discussão. En-
cerrada a discussão do art . 1• e suc-
ce. sivamente a dos demais artigos.-
Em 21 é annunciada a votação. E' 
approvado o art. 1• salvo a emenda 
da Commissão. E' tambem approvada 
a. emenda da Commissão ao art . 1°: 
depois de batalhão, accrescent.e-se: com 
quatl·o companhias . E' a pprovado o 
art . 2• . Ora, pela ordem o Sr . Bricio 
Filho, a quem responde o Sr . Presi-
dente. E' approvado o art. 3• . E' ap-
provado o substitutivo da Commis~ão 
ao art. 4°! Ficam c1·eados mais dous 
luga1·es de m edicas, um com o posto de 
capitão e outro com o de tene11le, etc. , 
etc . E' tambem approva.<J.o o substi-
tutivo da. Commissão ao paragrapho 
unico do art. 4° : § 1• ffi.ca e:r;Uncto o 
lugar de chefe do seruiço sanita;·io, etc. 
E' considerado prejudicado o art . 4• 
do projecto e seu paragrapho . E ' ap-
provado o art. 5°, salvo a emenda da 
Commis~ão, que é em seguida appro-
vada: Depois da p ala cra- cete1·inario 
- supprima-se - conl t1 graduJção de 
major . Accrescente-se : Paragrapho 
tmico. O teteri?aario s r·· cotttractado e 
terà honras de al{t;res. ão appro>ad -
cs arts . 6• e 7•. O projecto, assim 
emendado, é appro>ado em 9,. dis· 
cUEsão. A.' Comrni~ão de OrÇ!Ullento . 
- Em 23 vae a imprimir, ob n. 63 B 
a r edac üo para. 3• di~cm ão .-Em 25 
de setembro entr em 3> dL u: -o. 
E' lida un.a emendn d '.,rs. Heredi 
de â e outro. Eu r rada . A.· m-
missão de Orçameu to. - E.m :- Ule a 
imprimir ·ob n. ô3 , o par ' r 
a emendl\ o:trereciti n 3 i, us--o. 
- Em de outu r ) · 
; tação . E' appro>ad 
rt-j itad emend d 
de .:; l outro: .A • · ~ • ·• ·!<' • 'tut 
do rt . • -::-.' ·poi,•d s . r·.,_._. l~l · 
'11 rt n, 9:· '!111 r· o· ui. •' 
À 10r( n' !lll ~ ' .'1 I ·t 
A ' mmi •ti i~ R J 
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mir sob n. 63 D. a redacção flnal.-
Em 16 oppro.ada. Enviado ao Se-
nado na me~ma data. 

P.ende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

1900 27 de junho... 64 Isenta do. serviço da EDJ. 12 de julho, julgado objecto de Do Sr. Barbosa Lima 
Guarda Nacional, deliberação, é enviado ás Commis•ões outro. 

» 13 de julho .... 

» 13 de julho .•.• 

' . 

em tempo de paz, os . de Constituição, Legislação e Justiça, 
brazileiros n atos de Marinha e Guerra e Especial in-
empregados no com- c um bida do projecto da reorganisação 
mareio, e dá outras da Guarda Nacional. 
providencias. Pende de parecer. 

65 Autorisa o Poder Ex- Elll 13 de julho a imprimir.-Em 24 Da Commissão de Or-
ecutivo a transferir entra em 2• discussão. Encerrada. çamento (Me ns a-
da verba 8• - La Em 25 approvadado. O Sr. Paula, gero do Poder Ex-
boratorios- rara a Guimarães, pela ordfm, J.:ede e obtem ecutivo de 1 de ju-
7" - Fabricas -a dispensa de interstícios Jlara este nho). 
quantia de. l,...... projectv entrar na ordem do dia da 

66 

107:155$178 e da se~~ãoseguinte.-Em6deagostoen-
consignação n. 23 traem- 3a discusEão. Encerrada.~ 
p~ra a de n. 21, da Em 10 approvada. A' Commissão de 
verba }6a - Mate- Redacção. -Em 13 vae a imprimir, 
rial- a somma de sob n. 65 A, a redaç(ão finaL-Em 14 
31:181$700, tudo do approvado.-Em 16 é enviado ao Se-
art. 17, da lei n. 652, nado. Sanccionado por decreto 
de 23 de novembro n. 696 de 5 de outubro de 1900. 
de 1899-MinistE)rio 
da Guerra- para 
completar a ex-
e!!ução do n. Jl do 
art. i8 da me~ma 
lei. 

Autoriea o Poder ltx- E111 13 de julho a imprimir. Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrtr ao 18 entra em 2a discmsão. Encerrada. çamento (Me n s a-
Ministerio das R.e- Em 19, o Sr. Elias Fausto, pela gem do Poder Ex-
lações Exteriores o ordem, requer e obtem preferencia ecutivo de 28 de 
credito especial de na votação para este projecto. Ap- maio de 1900). 
200:000 , moeda do provado. O Sr. Elias Fausto, pela 
paiz, para occorrer ordEm, requer e obtem dispensa de 
ás despezas com a interstício para e&te projecto 
verificação da nas- entrar na ordem do dia da sesssão 
rente dorioJava1y, seguinte. Em 21 entra em 3• dis-
de accordo c< m o (USsão. Encerrada. Em 23 appro-
l•rotocollo assigna- vado. A' Comrni~~ão de Redacção. Em 
do pelo Mini~tro 25 vae a imprimir, sob n. 66 A, a 
Plenipotmciario da redacção final. Em 26 apprevacla. 
Republica da Bo- Em 28 é enviado ao Senado. Sanc-
livia. cionado por decreto n. 679 de 

23 de ago~to de 1~00. 

» 13 de julto.... 67 Autorifa o Poder Ex- EDJ. 13 de julho a imprimir. Em 6 Da Commissão de Or-
ecutivo a . reumr c e agosto entra em 2" discm~ão. çamento (Me n s a-
Eob a denominução Encerrada. Em I O app!OTado. O Sr. gem do I oder Ex· 
« Gratifi.CDções a o Galdino Loreto, pela ordem, rede e ecutivo de 7 de 
peESI'&l do ser\ iço obtem dispt'ma de inter~ticio para maio de 1 900). 
posta I marítimo ; este projecto ( ntnr na ordenJ do dia 
aos correios aml1u- da s~Hão ~epuinte. Em 11 entra em 
Jantes com punoite 3• discussão. Encerrado. Em 14 appro-
acs mesrr.os; aos vada. A' Commis~ão de Redacção. 
<arteiros e Eenen- Em 18 vae a imprimir, sob n. 137 A, 
tcs; sub~tituição de a redacção 1lnal. Em 20 approvado, 
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cargos; inspecção 
de agencias ; pas-
sagens e ajuda de 
custo e outras van-
tagens esper.iaes do 
regulamento r e s-
pectivo-310:000 · » 
as diversas consi-
gnações da verba 63 

do art. 21 da lei 
n. 652, de 23 de 
novembro de 1899. 

33 -

ANDAMENTO 

Em 23 é enviado ao Senado, donde 
volta emendado em 18 de setembro. 
A' Com missão de Orçamento. Em 
15 de outubro vae a imprimir, sob 
n. 67 B, o parecer sobre a emenda 
do-senado. Em 25 ent:a em discussão 
unica. Encerrada. Em 20 de no-
vembro é approvada a. emenda sub-
stitutiva do Senado: O Congre so 
Nacional resol11e. Ar f. 1• Fica o 
Poder Executi'fio autor isado a tran-
sp91'tar as sobras da Consigtl1lção-
Pernoite aos correios ambulantes etc., 
etc. O projecto, assim emendado, 
vae a Com missão de Redacção. OI 
Sr. A. Severo, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão da. re-
dacção final. Em seguida. é appro-
vada a redacção final sob n. 67 C. 
Em 2~ é enviado á sa.ncção. Offi 
ciou-se ao Senado na. mesma. data. 
Sanccionado por d e cr et o 
n. 718 de 26 de novembro e 
1900. 

68 Autorisao Poder Ex· Eni 16 de julho a impr1m1r, sendo Do 
ecutivo a prorogar enviado á Commis~ão de Peliçõe- e 
por mais um ar.no, Poderes que. em 1 de a.,U03 o, dá pa-
sem v eu cimento recer que se imprime sob n . 68 A.. 
a,lgum, a licença Em 9 de outubro entra em discus.."<W 
concedida ao euge- unica. Encerrada. Em 18 appro"ado. 
nheiro civil Agli- Enviado á. sancção na me.3ma data.. 
berto Xavier, pre- Ofilciciou-~e ao Senado na me;;ma 
parador de cbimica data. Sancc ionado púr de-
orga.nlca da E~cola ereto n. 70" de '11 de ou ubro 
Polytechnica. dest.a. de 1900. 
Capital, para tra-
tar de sua saude 
onde lhe convier. 

-. 16 de julho.... 69 
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Orça. a Receita Geral E:m. 17 de julho a imprimir.-Em 20 Da Commis:ão de Or-
da Republica para o Sr. Presidente communica que o çamento. 
o exercício de 1901. projecto se acha sobre a mesa du-

rante cinco sessões, na fórma do Re-
gimento, e a contar de hoje, para 
receber emendas para a 2" discus3ão. 
São apresentadas emendas pelo Sr. 
Guedelha Mourão e outro.- Em 21 
apresentam emendas o Sr. Barbosa 
Lima e outro, Serzede!lo Corrêa (5), 
e A. Varella e ontro.-Em 23 apre-
sentam emendas OS' Srs. Martins Tei-
xeira e outros, A. Severo e Teixeira 
de Sá.-Em 24 apresentam emendas 
os Srs. o. Figueiredo, Azevedo Mar-
ques e outros, A. Pinto e Gomes de 
Mattos (2).- Em 25 apresentam 
emendas os Srs. Paula Ramos (6), 
Fausto Cardoso, Anisio de Abreu, 
Serzedello Corrêa, Barbosa Lima (2), 
Serzedello Corrêa e outros (4), Sá 
Freire e Neiva (2). O Sr. Presidente 
communica que findou hoje o prazo 
para o recebimento de emendas e 
que a · Mesa vae examinai-as para 
opportunamente enviai-as á Commis-
são de Orçamento.- Em 28 o Sr. 
Presidente declara que algumas 
emendas apresentadas pelos Srs. 
Barbosa. Lima, A. Varella, Sá Freire e 
Neiva, deixaram de ser acceitas pela 
mesa, umas por infringentes do 
art. 132, para.grapbo unico do Regi-
mento, outras, por serem referentes 
a tarifas. A' Commissão de Orça-
mento. A imprimir sob n. 70 A, o 
parecer sobre as emendas o:ll'erecidas 
para a 2• discussão.-Em I de agosto 
entra em 2• discussão. Ora o Sr. Ger-
mano Hasslocher.- Em 2 o Sr. Ger-
mano Hasslocher contim\a o seu dis-
curso. interrompido na sessão ante-
rior.-Em 3 continúa o Sr. Germano 
Hasslocher. O Sr. Fausto Carboso, 
p1la ordem, requer o adiamento da 
discussão até que seja distribuído o 
relatorio do Ministerio da Fazenda. 
E' annunciada a votação deste re-
querimento. O Sr. Fausto Cardoso, 
pela ordem, requer votação nominal 
para o seu requerimento. Submettido 
a votos o requerimento da votação 
nominal, votam a favor 46 Srs. Depu-
tados e contra 47. Não ha. numero. 
E' considerado prejudicado o reque-
rimento. Continua a discussão. Oram 
os Srs. Oliveira Figueiredo, Martins 
Teixeira e Adalberto Ferraz.- Em 
6 ora o Sr. Gomes de Mattos.-Em 7 
oram os Srs. Paula Ramos, Sergio 
Saboia e Elpidio de Figueiredo, que 
conclue enviando á mesa um reque-
rimento para. que as emendas ns. 14 
e 15 vão á. Commissão de tarifas 
para sobre ellaa emittir parecer, sem 
prej uizo da 2a diecussão. O St'. Pre-

r 
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das ns. 6 e 7 por não terem sido 
acceitas pela Mesa. E' annunciada 
a votação da emenda do Sr. Paula 
Ramos, sob n. 8 art. 3•- a, sup· 
prima-se por inconstitucional (art. 6• 
da Constituição). Ora, pela ordem, o 
Sr. Bricio Filho, a quem responde o 
Sr. Presidente. Rejeitada. E' annun-
ciada a · votação da emenda do Sr. 
Urbano Santos: Accrescente·se ao 
art. 3• a: exceptuados os proprios que 
ser11em de palacio para os presidentes 
e go11"-rnadores dos Estados. O Sr. 
Presidente faz algumas observações. 
O Sr. Bricio Filho, pela.. ordem, 
pede que se faça a votação por 
partes, separando-se a emenda do 
additivo da Commissão. E' appro-
vada a emenda, bem como o additivo 
da Commissão: Continu.an'do em 11igo1· 
as disposições ela lei n. 658, de 28 
de no11embro de 1899. E' approvada 
a emenda do Sr. Barbosa Lima. Ao 
art. 3• A distt·ibuiçélo da impor-
tancia de 800:000$ a que se refere o 
§ 2• do art. 24 da lei n . 428 (re-
fere-se a loterias substituindo as dota-
ções a 11arios estabelecimentos pe'Ca con-
tribuição para conclusão das obrqs da 
mate1·nidade do Districto Federal,'rtc. 
E' tambem approvada a subeme~da 
da Commissão a esta emenda- Cort-
tribnição paTa c~nclt~são das obras da 
Maternidade 57\:500$0'00. Contri-
buiçíío para o llfontepio dos Ser11idores 
do Estado 57:500$(/00 , E' pprovada 
a emenda do Sr. Gjledellla Mourão: 
Accrescente-se ao art. 3•, sob lettra J: 
Não se comprehend8 nesta disposição 
as ig1·ejas e con'l)entos, etc. E' tam-
bem approvado o substitutivo da 
Commissão a esta emenda. E' annun-
ciada a votação da emenda do Sr. 
Paula Ramos supprimindo o n. 5 do 
projecto. Oram, pell;l. ordem, os Srs. 
Paula Ramos, Bricio Filho (2 vezes) e 
Serzedello Corrêa. Rejeitadà.. O Sr\ 
Fausto Cardoso, pela ordem, requer 
verificação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo·se que vo-
taram a favor 87 Srs. deputados e 
contra 14. Não ha numero. Pro-
cede-se á chamada a que respondem ·. 
109 Srs. Deputados. Continúa a vota-
ção. E' rejeitada a emenda suppres-
siva do art. 5•.Sã.o rejeitadas as emen-
das ns. 12e 13 do impresso dos Srs. A. 
Varella e Paula Ramos. O Sr. Presi-
dente deixa de submettor a votos 
as emendas ns. 14 e 15 por já terem 
sido recusadas pela Mesa. E' appro-
vada a emenda n.· 16. O Sr. Serze-
dello Corrêa : accrescente-se onde con-
"'ier : Art. E' o Go"'erno autorisado 
a cob1·a1· dos na'l)ios que se utilisarem 
dos portos em que fol·em executadas 
á custa d~ Unit!o, obras tendentes ao 
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melhoramento das respectivas entradas 
e ancoradouros, etc. B' annunciada 
a votação da emenda n. 17. Accre-
scente-se ao titulo : Renda com appli-
cação especial o seguinte, etc. Appro-
vado. E' approvada a emenda n. 18: 
Deduza-se da renda sob o titulo: 
Addiéionaes- e accrescente-se á verba 
sob o titulo - Renda com applicaç~o 
especial - o seguinte: (Refere-se ao 
fundo destinado ao serviço de soccon·o 
na,ol, etc.) E' approvada a emenda 
dos Srs. Serzedello Corrêa e outro;: 
Accrescente-se onde cont~ier : Art, A 
renda de imposto - Addicionaes -
arrecadada no Porto do Rio de Ja-
neiro, etc. será applic .tda ao serviço 
de soccorro naval do dito porto. 
E' considerada prejudicada a emenda 
n. 19. São rejeitadas as emendas 
ns. 20, 21 e 22. E' a.nnunciada a. 
votação da emenda n. 23 do Sr. Ser-
zedello Corrêa: Accrescente-se onde 
convier: Só gozarão de isenção de im· 
postos de consumo de que trata a lei 
n. 64.1, etc., as agtW,s m ine1·aes natu-
raes que {orem "eradidas como {oram 
colhidas nas fontes. Oram, pela ordem, 
os Srs. Paula Ramos, Serzedello Cor-
rêa (2 vezes) e Bricio Fiiho. Appro-
vada.O Sr. Malaquias Gonçalves, pela 
ordem, requer verificação da votação. 
Procede-se á verificação, reconhe-
cendo-se que votaram a favor 78 
Srs. Deputados e contra 24. Não ha 
numero. Procede-se â. chamada, que 
accusa a presença de 103 Srs. Depu-
tados. Não ha numero. Fica adiada 
a votação. Em 21 continúa a votação. 
E' approvada a emenda n. 23. E' 
rejeitada a emenda n. 24. São appro-
vadas as emendas ns . 25, 26 e 27: 
Onde convier: E' reduzida a 1 {raraco 
a taxa de 1 (>·anco e 50 cobr..tda 
actualmente p2ra os telegrammas t?·o-
cados entre as Republicas do Sul e a 
zona do Nm·te do Rio d·e Janeil'o -
Onde convier : E' adaptada a se-
guinte tabella de t.ux:as estabelecidas 
para o lrastituto Nacional de Mu-
sica, etc. -Onde convier : E' o Go-
verno autorisado a manda1· adopta1· 
um sello especial com o qu tl seja por-
teada toda a co1"1·espondencia otficial. 
E' annunciada a. votação da emenda 
n. 28, da Sr. Serzedello Corrêa: 
Oncle convier: Ficam p1·ohibidos os 
annuncios ou reclames de qualque1· 
natureza qtte re~ist.1.m a {01·ma e cli-
ze>·es e de qualquer modo se asse-
melham á notas do Thesottro. Oram 
pela ordem, os Srs. Elpidio de Figuei-
redo que reclama contra esta emenda 
por contrat•ia. ao regimento, e Serze-
dllo Corrêa. O Sr. Presidente diz 
que a emenda é realmente contraria 
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ao regimento, tendo escapado á. mesa 
1 quando annunciou a votação. Deixa 

de submettel-a. a. votos. Oram pela 
ordem, os Sra. Ssrzedello Corrêa 
(2 vezes) e Bricio Filho. O Sr. Presi· 
dentefaz algumas obervações. São 
approvadas as emendas ns. 29 e 30, 
dos Srs. Serzedello Corrêa e Teixei-
ra de Sá: Qnde convier: E' o Governo 
autorisado a conceder dispensa ele im-
posto de 1·ansmisstfo de p1·opriedade do 
predio adquirido pela Associação des-
tinada a acolher senho1·as de bôa fa-
mília, etc.·- On1e convier: Fica su-
jeita à taxa fixa de ;f 2 -O - O todo e 
qualque1· vapo;· ou navio a vela, etc, 
- E' annunciada a votação da emen-
da n. 31, do Sr. Gomes de Mattos: 
Accrescente-se onde convíe1· : ( Trata 
de estampilhas co1·1·espondentes ao 
11alo1· do imposto devido por mercado-
rias nacíonaes, etc. ; ·de estampilhas 
correspondentes ao valm· de imposto 
devido po1· me1·cadorias estrangeiras 
e de imposto sobre baralhtJs de cartas). 
O Sr. Gomes de Mattos, pela. ordem, 
perle que a votação desta emenda. seja 
por partes. E' rejeitada a prime'i;_a 
parteda emenda.. O Sr. Elpidio de F~ 
gueiredo, pela ordem,requer verifica-
ção da. vo~ação. Procede-se á verifica-
ção reconhecendo estarem presentes \ 
apenas 104 Srs. dàputa.dos. N""ao ha 
numero. Procede-se á chamada a. 
que respondem 115 SfS· de_RQ.tados. 
Continú.a. a votação. ~· rejeitada a; 
I • parte da emenda. São rejeltadas 
ás 2• e 3" partes da mesma emenda. 
n. 31. E' annunciada a votação da 
emenda n. 32, dos Srs. Azevedo 
Marques e outros: Onde convier: 
( Tmta de pagamentos de direitos 
sobre r~;omeações p;wa a gua1·da na-
cional). O Sr. Presidente faz al-
gumas observações. E' approvada a 
I• parte da emenda até a palavra 
- 1~omeações. E' rejeitada a 2• parte. 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 33, do Sr. Oliveira Figueiredo: 
Onde con.,ie,·: O sello estabelecido na 
2~ classe, § 3° da tabella B do 1·egula-
mento app1·ovado pelo dec1·eto n, 3516, 
de 22 de janei1·o do CO?Tente anno, 
só se1·á cob1·ad~ em uma das vias de 
conhecimento de carg .t do navio. Oram, 
pela ordem, os Srs. Oliveira Figuei-
redo, Serzedello Corrêa. Approvada. 
E' annunciada a votação da emenda 
do Sr. Gomes de Mattos, sob o n, 34, 
composta de cinco partes e refe-
rente a impostos so~1·e phosphoros, 
sal commmn e g1·axa , patentes de re-
gistro, etc., e estabelece que os fi scaes 
de impostos de consumo não poderão 
penetra1· nas fabricas durante a noite, 
etc. - O Sr. Elpidio de Figueiredo, 

' 
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pela ordem, pede a votação da 
emenda por p:trtes . E' rejeitada a 
emenda em todas as suas partes. 
E' annunciada a votação da emenda. 
n. 35, do Sr. Martins Teixeira., rela· 
tiva a imposto sobre vencimentos 
sempre que uma mesma pessoa 
exet·cer mais de uma fuocção. Re-
jeitada. O Sr. Martins Teixeira, pela 
ordem, requer verificação d::t vota-
ção, reconhecendo-se que a emenda 
foi rejeitada por 78 contra. 37 vo-
tos. E' approvada a emenda do 
Sr. A. Severo, sob n. 36: Accres-
cente-se onde convier: § A co-
b;·ança das taxas a1"1·ecadadas pelas 
capitanias dos portos se {a1·à pela 
seguinte tabela, publicada pelo de-
C?"eto n . 3. 334, de 15 de Julho de 
1899 (segue-se a tabella das taxas). 
O projecto, assim emendado, é appro· 
vado em 2" discussão. A' Commissão 
de Orçamento. O Sr. Presidente diz 
que, tendo sido apresentadas a,lgu· 
mas emendas sobre tarifas, que.não 
podiam ser incluídas no projecto de 
receita, vão ser envia1as á Com· 
missão de tarifas. Ora, pela ordem, 
o Sr. Noiva. O Sr. Serzedello Corrêa, 
pela ordem, ·envia á mesa, em nome 
da Commissão de Orçamento, a re-
dacção, sob n. 70 B, do projecto 
para a 3a discussão. Em 23 o 
Sr. Presidente communica que 
acba·se sobre a mesa onde ficará 
durante o praso de tres sessões, a 
contar de hoje, o projecto ns. 70 B, 
de !900, para receber emendas para 
a 3" discussão. São apresentadas 

. emendas pelos Srs. Teixeira de Sá, 
A. Severo e outros, Serzedello 
Corrêa (7), A. Severo e outros, 
Milton, Silva Castro, João Neiva, 
Dionísio Cerqueira, e Barbosa Lima 
( 2 ) . Em 24 são apresentadas 
emendas pelos Srs. Elpidio de Fi-
gueiredo (3), Alencar Guimarães e 
outros, Manoel Fulgencio e outros, 
Elpidio de Figueiredo e outr•os, R. 
Daria e outros, José Bonifacio e ou-
tros, Marçal Escobar e outros. A. 
Varella e outros, Eduardo Ramos, 
O. Figueiredo, V. Erigido e outros, 
Bartoza Lima e outros, Manoel 
Caetano e outros, R. Paixão, Pires 
Ferreira, J. Gayoso e outros, Ser· 
zedelln Corrêa, A. Varella e outros, 
Marcai Escobar, Julio Santos e 
Neiva (2). Em 25 são apresentadas 
emendas pelos Srs. : Serzedello Cor-
rêa (2), A. Severo, E. Lobo e ou· 
tros (3), A. Pinto e outros, Necesio 
Tavares, F. Salles e outros, Adal-
berto Ferraz e outros (2), Paula Ra· 
mos ( ll ), Carneiro de Reze nele e 
outros, Raul Barroso (:3), Bueno de 
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Paiva e outros, Virgilio Erigido e 
outros, Elpidio de Figueiredo, E. 
Ramos, A. Severo, Urbano Santos, 
R. Doria, Martins Teixeira e outros, 
Serzedello Corrêa, Fausto Cardoso, 
Gomes de Mattos (3), Neiva, Esme-
raldino Bandeira, R. Fermmdes e 
outro, Mayrink, Bricio Filho e Ani-
sio de Abreu. O Sr. Presidentecom-
munica que terminou hoje o prazo 
para a apresentação de emendas 
para a 3a discussão. Como essas 
emendas são em grande numero, a 
me~a vae examinal·as para verificar 
si existe alguma que n~o deve ser 
acceita. Em 27 o Sr. Presidente 
communica que a Mesa, examinando 
as emendas oíl.'erecidas ao projecto, 
em 3" discussão, deixou de acceitar 
as referentes a tarifas, dos Srs. V. 
Erigido, Raul Barroso, Fausto Car· 
doso e Gayoso, e que vão ser envia-
das áquella Commissão. Si, porém, 
durante a votação se reconhecer que 
existe ainda alguma que não devesse 
ser acceita por anti-regimental, a 
Mesa providenciará. a respeito. A' 
Commissão de Orçamento. E~8 
vae a imprimir, sob n. 70 C, o a-
recer sobre as emendas oíl.'erecid s 
para a 3" discussão. Em 31 entra 
em 3a discusJão. Ora o ,Sr. FaustÇ 
Cardoso. Em 1 e setembro, o Sr: 
Fausto Cardoso continúa o seu dis-1 '\. 
curso. Em 3 COf1tinúa o Sr. 
Fausto Cardoso. Em 4 o Sr Fausto 
Cardoso continúl\ o seu discurso. 
Em 5 oram os Srs. R. Paixão e 
Neiva. Em 6 conti úa o Sr. 
Neiva. Em 11 ora o t:;r. Serzedello 
Corrêa. Em 12 ora o Sr. Elpidio de 
Figueiredo. Em 13 o Sr. Elpidio 
de Figueiredo continúa o seu dis· 
curso. Ora o Sr. Barboza Lima. 
Em 15 continua o Sr. Barboza Lima. 
-Em 17 oram os Srs. Barboza Limlll 
e Fausto Cardoso (este para uma1 ., 
explicação pessoal). Em 18 oram 
os Srs. A. Severo, Martins Teixeira 
e Kduardo Ramos. Em 20 oram os 
Srs .. Oliveira Ftgueiredo e Paula 
Ramos. Em 21 oram os Srs. Paula 
Ramos, Martins Tefxeira e Heredia 
de Sá. Em 22 ora o Sr. Galdino 
Loreto. Em 24 continua o Sr. Gal-
dino Loreto. Em 25 ora o Sr. Bl'i-
cio Filho. Em 26 o Sr. Bt•icio Filho 
continúa o seu diecurso. Oram os 
Srs. Marçal Escobar e H. Lagden. 
Em 27 continúa o Sr. H. Lagden. 
Em 28 ora o Sr. J. Monjardim. Em 
29 ora o Sr. Gomes de Mattos. En· 
cerrada. Em 2 de outubro é annun-
ciada a votação. E' approvada a 
err.enda n. I, do Sr. Oliv~ira Fi-
gueiredo: Ao art. f• accrercente-se : 
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Na 1·' via ou si e, ta estiver erctra viada, 
na que for apresen tada a despacho nas 
Alfandegas e mesas de Rendas. E' 
annunciada a votação da emenda do 
Srs. Elpidio de Figueiredo: S~tppri
nw-se do n . 31 do art. 1°, a pal.tv1·a 
embarcações - Ora , pela ordem o 
Sr. Elpidio de Figueiredo. Rejeitada 
E' approvada a emenda n. 3 do 
Sr. Joaquim Pires : A rub1' íca 38 
do art . 1. 0 Em loga1· de 15: 000$ 
diga-se 32:000$, sendo elevado a 
2:000$ o imposto de 1:000$ paga an-
r.twlrnente pelas casas de sport de 
qualque1· especie, etc. E' rejeitada a 
emenda n. 4; do Sr . Paula Ramos. 
O Sr. El pidio de Figueiredo, pela 
ordem, requer verificação da vota-
ção. Procede·se a verificação, reco-
nhecenuo-sc que a emenda foi re-
jeitada por 95 votos contm 22. São 
approvadas as emendas seguintes : 
Do Sr. Paul a, Ramos sob ·n. 5 : Ao 
a1·t. 1°, n. 32: Em vez de 1:600$ 
diga- se : 1:660.), incluindo-se a con-
tr ibuição da Cily lmp~·c,vements, etc. 
Dos Srs. A. Pinto, e outros, sob 
n. 6: Ao art. 2", accrescente se : A 
isentar do irnprslo de imp1rtação, 
na vigencia da p1·ese11te lei, as (a -
lhas estampadas ou ncro , etc . Dos 
Srs. E. Lobo e outros n. 7 : Acc?·es-
cente-se onde convier : Continita em 
viga1· o dispo sto no a1·t. 2°, n. XI da 
lei n . 610, de 14 de novernb1·o de 
1899, assim estalttido: (Re{e1·e-se d 
i senção de direitos ele impa1'taçãa de 
3500 met1'0S de canos de {e1•ra gal-
vanisado, importadas pela C..tmara 
Municipal de Sopucohy) ele. O 
Sr. Barbosa Lima, pela ordem, re-
quer verificação da votação da 
emenda n. 7. Procede-se á verifica-
ção reconhecemJo .,e que a emenda 
foi a ppro~ada. f:o.. ' approvada a 
emenda n. 8, clo SJ' . Raul Barroso. 
Arc.rescente-sJ onde convieT: ( Refe-
Te·se d d ispen sa de di!·e i l o ~ de rna 
te1·ia p1'ima e da material ímpo1·tarlo 
para as officinas do l n sli 1tto Profis-
sional elo Uistn'cto Federal) etc. E' 
rejeitada a emenda n. !} • Annun-
ciada a votacão da emenda n. 10, 
dos Srs. Adal berto Ferraz e outros. 
Ao art. 2• , n. 10: S upp1·ima-se por 
inccnstitucional, qHanta a merca ·lo-
?'ias carregadas e desca?·regadas em 
navegação de cabotagem. Oram, pela 
ordem, os Srs. Ba.r bo~a Lima, Ser-
zedello Corrêa (duas vcze~). Bricio 
Filho e Adalberto Ferra7 . Rejeitada. 
E' r.-jeilada a emenda n. 11. E' an-
nunciada a votacão da emenda n. 12, 
do Sr. Paula R11mos: i~tpjwima-se o 
n. IV da art. 2· . Ora , pela ordem.! 
o Sr. Paula R~mos. Rejeitada. E' 
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annunciada a votação da emenda 
n. 13 tio Sr. Elpidio de Figueiredo : 
At·t . 2', n. VI: Supprim~ ·se po1· in-
constitucional. Ora, pela ordem, o 
Sr. EJpidio de Figueiredo. Rejeitada. 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 14, dos Srs. Barbosa Lima e ou-
tro : Ao art. 2• § 4, Supprima-se : 
E' considerada prejudicada esta 
emenda.. E' annunciada a votação 
da emenda n. 15, do Sr. Bricio Fi-
lho: Si fàr approvada a autorisação 
ao Governo pat•a ar1·endar ou alienar 
as estradas de (ert·o, accrescente-se : 
Mediante concut-rencia publica . Ora, 
pela ordem, o Sr. Bricio Filho. Re-
jeitada. O Sr. Elpidlo de Figueiredo, 
pela ordem, requer verificação da 
votação. Procede-se á verificação re-
conhecendo-se que a emenda foi re-
jeitada. Passando-se á 2" par te da 
ordem do dia, é interrompida a vo-
tação. Em 3 continúa a votação . 
E' considerada prejudicada a emenda 
n. 16, dos Srs. Elpidio de Figueiredo 
e outro. E' annunciada a votação 
da emenda n. 17 dos Srs. A. Varella 
e outros : Ao M"t 2•, § 4•, accres-
cente-se : ad re(e1·endum do ramo 
legislativo de Pode1· Publico. J;te-
j eitada. O Sr. Bricio Filho, pela or-
dem, requer vel,'ificação da votação. 
Procede-se á verificação reconhecen-
do-se que a emenda foi rejeitada por 
79 votos contra 38. E' a.puunciada 
a votação da emenda n. 18, dos Srs. 
B3.rbosa Lima e outros : A o art. 2• 
§ IV. acc1·escente- se : Subm·dinada 
esta a utorísctção as restricções cons-
tantes da s seguintes disposições : 
arrendadas ou alienadas estas vias 
ferre as, ao pessoal netlxs empregado 
é garanticlo: etc . ,etc. Oram, pela 
ordem, os Srs . Barbosa Lima, que 
requer votação nominal para a 
emenda, Serzedello Corrêa, Paula 
Ramos e Barbosa Lima ( este para 
uma explicação pessoal referente ao 
a.ssumpto .) E' approvado o reque-
rimento de votação nominal do Sr. 
Barbosa Lima. Procede-se a vo-
taçãv nominal respondendo não, isto 
é, não approvando a emenda, 85 St·s. 
Deputados, respandendo sim, appro-
vando-a 39 . A emenda foi rejeitada. 
E' rejeitada a emenda dos Srs. Mar-
çal Escobar e outros, sob n. 19. E' 
annunciada a votação da emenda 
n. 20 dos Srs. A. Varella e outros: 
Ao art. 3• : In~licamos q·ue passe a 
constituir pt·ojecto especial por se 
trata1· de düposiçao de caracter per .. 
manente. Oram, pela ordem, os Srs. 
Galdino Loreto, Bricio Filho, Ser-
zedello Corrêa, Barbosa Lima e 
Adalberto Ferraz, a quem responde 
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o Sr. Presidente. Rejeitada. E' an-
nunciada a votação da emenda n. 21 
do Sr. Elpidio Je Figueiredo: Sub-
stitua-se a d isposição cont idct na lett1·a 
a do a1·t. a• pela seguinte : a) a 
vender ot' a1'J·endar mediante con-
CU?Tencia TJHblica, os p roprios nacio-
nae$, exceptuados os que estiverem 
applicados a serviços publicas, etc. 
Ora, pela ordem, o Sr. Elpidio de 
Figueiredo. O Sr. Paula Ramos, 
pela ordem, allegn. preferencia para 
sua emenda n. 22, por ser suppres-
si v a da lettra a do art. 3°. O Sr. 
Presidente attendendo ao Sr. Paula 
Ramos, submette a votos a emenda 
n 22 do mesmo Sr. Deputado. Re-
jeitada. O Sr. Elpidio de Figueiredo, 
pel::t ordem, requer verificação da 
votação . Procede-se á ver ificação 
reconhecendo-se que a emenda fo i 
rejeitada por 80 votos contra 39. 
E' rejeitada a emenda n. 21. E' 
approvada a €menda dos Srs . F. 
SaJles e outros, sob n. 23. Acc?·es-
cente-se ao art. ao, lettra a: A ad· 
q tú?'Íl' -com o p1·oclucto da venda de 
p;-opr ios, predios ou edifici?s nece;-
sarios ao ser~Jiço publico (ede1·J. l . E' 
rejeitada a emenda n. 24. O Sr. El-
pidio de Figueiredo, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se a verificação, reconhecendo-
se que a emenda foi r ejeitada por 
85 votos contra 27. E' approvada a 
emenda n. 25, do Sr. Serzedello 
Corrêa : A' lettm f do a?·t . a•: Depois 
da palav1·a - avos - em lagar de -
desse valDr o do elas bem(eitorias ex is-
tentes no ter1·eno - diga-se: do valor 
do mesmo ten·en? e bem(eito1·ias nelle 
ex istente· . E' annunciada a votação 
da emenda. do Sr. Paula Ramos, sob 
n. 26 : Art. ao, h: Si ntio fôr app1'0· 
acl L a emenda suppres iva, accrescen-
te- se o seguinte: exceptuados os im-
m oveis pe1·tencentes ao se1·viço ele 
abastecimento de agtca à Capit t l Fe-
deral, etc . O Sr. Presiden te diz que 
a esta. emenda foi apresentada uma 
sub-emenda ou additivo. O Sr. Paula 
Ramos, pela ordem, obser va que 
deve ser votada em primeiro Jogar a 
sua emenda n . 27. ura, pela ordem , 
o Sr. Serzedello Corrêa . E' submet-
tida a votos em primeiro Jogar a 
emenda n. 27, do I' . Paula Ramos, 
pot· ser suppre·si m : Art . 3 ''. h : 
S upprima-se por inconst itucional. Re 
jeitada . E' approvadu, a emenda 
n. 2ô. E' tambem approvado o ad-
ditivo da Commi são de Or\ameuto 
à es-a emenda: Sttbstitfla- se a emen-
da acc 1·escentando-se d letlra h : 
Par tg1·apho u nico . • Y r'f.J se compre-
hendt:m tlesta di~posiçt!o os inmlol.>ei, 
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necessa1·ios no ser'Viço do aba>teci-
mento de agua à Capital Federal, ele. 
E' approvada a emenda n. 28 , do 
Sr. Eduardo Ramos: Additi'Vo d 
lettra f do art. 3•. Depois das pala-
'Vras-Mctis um quarenta avoJ desse 
valor e do das bem(eito1·ias existentes 
nos ten·enos, etc., accrescente-se: Nos 
cvnt?·actos ele tm,nsferenc'a qtte t•este 
caso se fiz erem, o Go'Verno estipulm·d 
q tte, na hypothese de desapp ropriaç<To 
por inte1·esse publico, 1t indemnisação 
não excederd a base que ho~wzr ser-
vi1o p.tra a t1·ans(erencia, etc . E' an-
nunc;ada a votação da emenda n . 29 
do Sr . Paula Ramos: Ao a1·t. 4• in 
fine, acc1·escente-se: estad~t tes .3 m u-
·nicipaes. Ora, pela ordem, o Sr. 
Paula Ramos. Rejeitada. E' an-
nunciada a votação da emenda n. 30, 

r do Sr. Martins Teixeira: Ao m·t. 8 °: 
s~tbslitua-se pelo seguinte: a) b) c) 
( Re(~1·e-ss a aguas minemes natu-
raes, que continua1·ão a gosar das 
úenções de que gosam actualmente.) 
O Sr. Paula Ramos, pela ordem, 
a \lega preferencia para a sua emenda 
n. 33 que supprime a disposição do 
projecto referente a esta parte . ~· 
approvada a emenda n. 33: Art . W 
- Supprimar se. São considerada~ 
prejudicadas as ei}lend<Js ns. 30 e 31 
dos Srs. Martin·s 11Teixeira e Set•ze-
dello Cor1 êa. São approvadas as 
emendas . I'o Sr. Carneiro de Rezen-
de, sob n. 32: AccreSC!(nte-se ~rle con-
'Vie?· : A1·t . Fica elevad .t ao lluP._lo du-
rante o exercício, a taxa de imp sto de 
consumo sobre as aguas mineraes arti-
ficiaes. Do Sr. Teixeira de Sã, sob 
n. 34: Ao art . 9°, § 1°, accrescente-se : 
Como os demais a qtte esti'V3}em sujeitos 
os refer idos navios . Do Sr. S3rzedello 
Corrêa, sob n . 35 : Substitua-se o 
n . 12 do art. 10 pelo seguinte : 12. 
Dita elos telegraphos , nos termos ela lei 1, 

n. 489, de 15 de dezemb1·o de 1897,1 '~\ 
art. 1 n . 13, inclusi'Ve os cont?·ibui-
ções por pala'Vra de teleg1·a1nma em 
pe1·cw·so, etc. E' rejeitada a emenda 
n, 36 do Sr. Rodolpho Paixão. O 
Sr , Bricio Filho, pela ordem. requer 
verificação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que vo-
taram a favor 35 Srs. deputados e 
contra 71. E' approvada a emenda 
D. 37, do Sr. A. Sevet'O : S ttppr i-
mam-se as obsenJaçõ_es que ac1mpa-
nharam a tabeUa de ta xa, incZtt ida 
-no at·t. 13, sob ns . 1 e 8 . E' reje i-
tada a emenda n . 38 do Sr. Paula 
Ramos. E' approvada a emenda 
n. 39 do Sr . P. Ramos. Art. 14 . 
Si não fur appro'Vada a emenda sup-
pi·essi'Va, redija-se assim o art. 14 : 
Continuando em 'Vigor todas as dispo-
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sições das leis de o1·çamento antece-
dentes, etc . , etc . E' annunciada a 
votac;ão da. emenda sob n. 40, do 
Sr. Paula Ramos : Acc,·es.-ente- se 
onde con vie1· o seguinte : Durante este 
exercício as questões de qualificação e 
cletssificação de mercadorias levaH-
tadas no acto da p1·imeira conferencia 
ou no da s,~ hidct, serão decididas pel ~ 
Commissão da tcwi{a, etc., etc. O 
Sr. Paula Ramos pela or.:!em, pede a 
votação des~a emenda por partes. E' 
rejeitadit a I" parte, que termina no 
fim do 4° período, na palavra -
esseHciaes - E' ig~:almente rejeita da 
a 2" parte: Ao interessado serà per-
rnitlid:J, etc. E' annunciada a vota-
ção da emenda n. 41, do Sr. 1ay-
J·iuk : Jl.cc,-escente-se onde convier : 
As letras , saques, em geral quaesquet· 
documentos em moeda metallica ou 
fo1·te , que tenham ou 11ão de ser cum-
pridos no paiz, ficanro sujeitos a ,-e-
gistro. Ot"am, pela ordem, os Srs. 
Barbosa Lima., a quem responde o 
Sr. Presidente, Serzedello Corrêa ( 2 
vezes) e Bl'icio Filho. O Sr. Presi-
dente faz algumas observações. Ap-
provada. b' approva.da a emenda 
n. 42, do Sr. Serzedello Corrêa : 
Onde cont•ie1· : As importancias rece-
bidas do Thesouro em vi1·tude das 
vendas on a?Tewlamentas de que cogita 
o art. 3' e . se t~s pa1·ag1·ophos, etc ., se-
?'ãO destinadas a constituir um fundo 
de arno,-ti::açiío dos emp1·estimos in-1 
ternos. E' approvada a emenda n. 43, 
do mesmo Sr. Deputado : Onde con-
vier : Fica o Governo auto1·isado a re-
gular o fHnccionamento das compa-
nhias de segu1·os, tanto de vida com:J 
?ltal'i!imas e terrestres, etc. E' tam bem 
approvarla a sub-emenda d!t Com-
missã.o de Orçamento : Parag1·apho 
tmico. O 1·egulamento expedido rza 
p'l?'le re(e1·ente ao ·egw·o de vida 
serd suj,;ito à app1·ovação a~ Con-
gresso. E' aununciada a votação da 
emend!t do Sr. Serz 3dello Corrêa, 
u. 44 : Onde conv ier: Jl' o Govemo 
auto1·isaclo a an·enda1· pa1·cialme11t~ . 
si nssirn julgar convenients, e me-
diante garantias dadas, a arrecada-
ção r~os impostos <le con umo, etc . 
Oram, p_ola ordem, c,s ,, . Bricio 
Filh o. que requer votação uominnl, 
Bueno de Andrada e Serzedullo Cor-
rêa.. E' approvnclo o requerimento 
de votnçiio nominal do Sr. B~·i cio 
Filho. Precede-se á votação nomi-· 
na!, respondendo tu7!J, i to é, u5.o 
opprovand'l a emenda, 67 t' ' . depu-
tados ; respondem sim appt' mndo-a 
34. Re pondet·am i1. chamada apJnns 
101 Srs. deputado~. Não ha numero. 
Fica aLliada a votação. Em ..{ clnti-
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núa a votação. E' annunciada a 
vota.;ão da emenda n. 44, que é 
nominal, como ficou resolvido na 
sessão passad,t . Procede-se á vota-
ção nominal. Respondem não, isto 
é, não approvam a emenda, 77 Srs. 
deputados; respondem sim, appro-
vando-a, 38. A emenda foi rejeitada. 
São approvadas as emendas se-
guintes tio Sr. Serzedello Corrêa: 
N. 45: Onde conuie1·: Art. t. 0 Todos 
os capitães e mestres de navios me~·
cantes nacionaes ou est1·angei;·os, que 
sahirem dos po1·tos da Republica para 

. po1·tos do exterio1·, se1·ão obrigados a 
organisat· um manifesto das mel·ca-
dorias, etc., etc . N. 46 . Onde con-
viel·: No exe1·cicio dJ. p1·esente lei: 
De qualque1· clecisa:o p1·o(e1·ida em 
ta imtancia, como das proferidas 
em 2". Sobre in{racções do regttla-
mento expedido para a arrecadação 
dos impostos de consumo, etc., etc. 
N. 47: Pa1·a os e (feitos do imposto 
de sello são equipa1·adas a recibo as 
ecx:pt·essões -pago - confm·e- liqui-
dado, etc. N. 48: Na tabeUa B, 
§ to, n. 5, do regulamento annea;o ao 
decreto n. 3564, de 22 de janei1~ de 
t900, ficam comprehendidos to{los 
os pxpeis, taes como contas, relaçdes 
de objectos . fo-r,recidos a estabeleci-
mentos publtcos, eta., etc. N. 49 : 
Onde convie1·: As agencias de bancos, 
e companhias nacionaes ou estran-
geiras, ou quaesque~· out1·.;. institui· 
ções que negociarem em cambiaes 
com o publico, etc. sao obrigadas a 
fazer no Thesouro ou delegacias fiscaes 
um deposito de 100:000$,no mínimo, 
em moeda CO?Tente O!k fundos publi-
cas federa es ou es t1·angei1·os , etc . 
N. 50. Art. E' crecda uma t(7a;a de 
2$ pelo registro a que se t·e{e1·e o 
a1·t. 13 da lei n. 496, de 1 de agosto 
de 1898, de carlct uma das ob1·as sci-
entificas, littera1·ias ou m·tisticas sub-
mettidas a essa fi 1·malidacle na Bi-
bliotheca Nacional, etc.E' annunciada 
a votação da emenda do Sr . Serze-
dello Corrêa, sob n. 51 : Onde con-
vier: São prohibidos, dent1·o do exer-
cício da presente lei, annunc ios ou 
t·eclctmes de qualque1· natureza que 
revistam a fdrma e düeres e de qual· 
quer modo se assemelhem ds notas do 
Thesouro, etc. Oram, pela ordem, os 
Srs .Bricio Filho e Elpidio de Figuei-
redo, a quem responde o Sr. Presi-
dente.Approvada. O Sr.Bricio Filho, 
pela ordem, requer verificação da vo-
tação. Procede-se á verificação, reco-
nhecendo-se ter sido a emenda a ppro-
vada por 94 votos cantra 18 . E' annun-
ciada a votação da emenda n. 52, dos 
Sr.s. Alencar Guimarães e outros: 
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Fundo destinado às obms de melhora -
mentos de pm·tos executad..ts á custa 
da União . AcCI"escente- se : Parana-
guà - 100 :000$ . Oram, pela ordem, 
os Srs. Bueno de Andrada e Serze-
dello Corrêa . Approvada . São ap-
provadas as seguintes emendas : 
N. 53, do Sr . A. Severo e out ros : 
Fundo dest inado às obras de melho-
ramentos de po1·tos ex ecutadas à cus-
ta da União . Onde está - Natal -
100:000$- diga-se: Nl tal- 130:000$ . 
E' annunciada a votação da emend<~ 
n. 5i, do Sr . A. Severo, autorisan-
do o arrendamento do serviço de 
abastecimento de agua a ssta Capi-
tal. O Sr. A. Severo, pela ordem, 
pede e obtem a retirada desta emen· 
da . São rejeitadas as emendas 
ns . 55, 5G e 57 . E' approvada a 
emenda n . 58, do Sr . Gomes de 
Mattos : Accrescente-se : será assim 
substituida a 2a pa1·te do art . 65 da 
lei n . 641, de 16 de novemb1·o de 
1899 : nos rotulos escriptos no todo ou 
em parte; em lingua portugueza, etc . 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 59, do Sr . Gomes de Mattos: Ac-
crescen te-se : Fica o Governo auto-
risada a pe1·mitti 1" a vend1. de es· 
tampilhas aos fa bricantes 11acionaes, 
a pra;;o de tres mezes, etc., etc. ' 
Oram, pela or:iem, os Srs. Gomes de 
Mat tos e Serzedello Corrêa . Appr o-

1 
vada . E' rejeitada a emenda n. 60, 
do Sr. Bueno de Pai v a e outro . 
E' annunciada a votação da emenda 
n . 61, do Sr. Estevão Lobo: Accres-
cente-se Otlde convie1· : Cont im"ta em 
vigm· a d isposiçüo elo art . 5° ela lei 
n . 640, de 14 de novembro de 1899, 
etc . , q~tanto ao mctterial de c~tsteio i m-
portado pelas emp1·e :;as de m.;neraçcTo , 
etc. Oram, pela ordem, os Srs . Bl'i-
cio Filho (2 vezes) e Ser zedello Coe-
rêa. Approvada . E igualmente ap-
provado o addit ivo da Commi -ão á 
esta emenda,: Continuando em vigor 
o § 36 do ar t . 2° dtt ta r i( a elas al-
fandegas . E' appeovada. a emenda 
n . 62, do Srs. l\Ianoel Fulgencio e 
outros : Acc1·escente-se onde convi~r : 
A1·t. Fica 1·eclu:;ido a 10 rs . o im-
posto de seU o sobre cada maço d.: 50 
folhas n tcionacs pa1·a cigan ·os . São 
rejeitadas as emendas ns . 63, 64 e 
65. E' annunciada a votação da 
emenda n. 66, do Sr . Eduardo Ra-
ID JS: Onde co11 oier : 10 •fo sobre o 
valor das a1·éas mo11 a:iticas , etc. , etc. , 
á. qual a. Commissão offerecen u m 
substitutivo. Ot•a.m, pela or dem, os 
St·s. Bricio Filho (C) veze ), ~er
zedello Corrêa. (2 veze ), Eduardo 
Ramos, Manoel Caetano e Galdiuo 
Loreto. E' appro\ nda. a em nda d<t 
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Commis>ão, substitutiva da do Sr. 
Eduardo Ramos: E' o Go~;erno auto-
1"isado a arrendar a exploração das 
m·êas mona.::iticas, etc. O Sr. Galdi-
no Loreto, pela ordem, requer veri-
fic l ção da votação. Procede-se ct ve-
rificação, reconhecendo-se que a 
emenda foi approvada por 71 votos 
contra 36. E' considerada p1ejudicada 
a emenda do Sr·. Ecluar:do Ramos. 
E' approvada a emenda do Sr. Ur-
bano Santos sob n. 67, sobre prop1·ios 
nacio · aes entregues aos E stados e 
ao Distn'cto Federal e que S3 acham 
occup1dos com estabel cimentos de 
educação, etc. E' igualmente appro-
vado o additivo da Comrui são a essa 
emenda - emquanto forem utilis J. · 
dos nesse miste1·. E' annunciada a 
votação da emeAa n. ôS, do Sr. A. 
Severo, referente a loterias. Oram, 
pela ordem, os Srs. A. Severo, El-
pidio de Figueiredo, que requer vo-
tação nominal para a I" parte desta 
emenda, Dino Bueno, Bueno ele An· 
drada. Bricio Filho, Paula Ra mos e 
Di uo Bueno (este para uma explica-
ção pessoal). O Sr. A. Severo, pela 
ordem, requer a votação da cl'iien-
da por p<~rtes. E' annunciada a 
votação da 1 a parte, referente 
ao m ontepio dos servidores do Es-
tado inclusive.-E' rejeitado o re-
querimento do Sr. Elpidio de Fi-
gueiredo para votação nominal da 
ta parte da emenda.-0 Sr. Bricio 
Filho, pela ordem, requer v'erificação 
da votação. Precede-se á verificação, 
r econhecendo-se que o requerimento 
de votação nominal foi rejeitado por 
64 votos contra 43.-E' rejeitada a 
I• parte da emenda substitutiva do 
art. 6•.-0 Sr. Elpidio de Figuei-
redo, pela. ordem, requer verificação 
da votação. Procede-se á verifica· 
ção, rect..nhecendo-se que votaram a 
favor 38 deputados e contra 64. Não 
ha numero. Precede-se á chamada, 
a que respondem 111 Srs. depu lados ; 
verificando·se, entretanto, niio haver 
numero no recinto, pelo que tlca a 
votação adiada.-Em 5 continúa a 
votação, veritlcando-se não h a ver 
numero legal na votação da l " parte 
da emenda n. 68. Fica adiada a 
votação.-Em 8 continúa a votação. 
E' r ejeil<•da a 1• parte da emenda 
n. 68 : Substitua-se o ar-t. O·• pelo 
seguinte : etc., etc.-0 Sr. A. Se-
vero, pela. ordem, requer e obtem a 
retirada da 2" parte da emeuda re(e-
,·ente ao resgate da divida it•terna. 
São c<•nsideradas prejudicadas com a 
votaçãu da emenda n. 68 as de 
ns. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 
77. E' annunciuda a votação da 
emenda n. 78, do Sr. Neiva : Sub-
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stitua·se o art. 6• pdo seguinte: 
« Fica o Governo autorisado a 7·eg~c 
la1· o serviço das lote1·ias {ede1·aes e 
estadoaes no Dist1·icto Fedeml, obser-
vadas as seguintes condições.: etc., 
etc »-0 Sr. Neiva, pela ordem, pede 
e obtem a retirada desta emenda. 
O projecto, assim emendado, é ap-
provado em ga discussão. A' Com-
missão de Redacção.-0 Sr. Galdino 
Loreto, pela ordem, requer seja des· 
taqada para constituir projecto espe · 
cial, a emenda n . 68. -0 Sr. Presi-
dente declara que a emenda, tendo 
sido acceita pela mesa e approvada 
em 3• discmsão, não póde ser des-
tacat.la. -Ora ainda, pela ordem, in-
sistindo pelo seu requerimento, o 
Sr. Galdioo Loreto.-0 Sr. Peesidente 
declara manter a sua decisão. - 0 Sr. 
Serzedello Conêa., pela ordem, peje e 
obtem dispensa de impresEão de reda-
cção final para ser votada immedia-
tameule.- Em seg-uiJa é approvatla a 
red11cç-ãofina l wb o. 70D.-Em li 
enviado ao Senado, de onde volta 
é emendado em 28 de novembro- . A' 
Commissão deOrçamento.-Em 4 de 
dezembro vae aimprimir,sobn. 70E, 
o pa rece~ sobre as emendas do Se-
uado. -Em 6 é annunciada a dis-
cussão unica .-Oz·am os Srs. Oli-
veira Figueire:lo e Bueno de An-
drade.-0 Sr·. Pl'csidente communica 
que acabou de receLer do Senado um 
officio communicando ter-se veri-
ficado não ter sido mencionado no 
autographo relativo ás emendas do 
Senado a emenda Fuppres iva do 
n. XL do art. 2• que foi alli appro-
vada em ses~ão do 21 do mez pas-
sado. E~sa emenda vae ser enviada 
á Co rn missão de Orçamento, não 
podendo a discmsão sez· encerraria 
sem que clln. dê seu parecee sobl'o:: 
tal emenda.-Oro, pela ornem, o 
Sr. Serzedello Corrêa, quE>, em nome 
da comrnis ão do orçamento, mani-
feslu·se contra a emend<t. - Continúa 
a discus::ão . -Ora o Sr. Fausto Car-
doso .-Orn, pela ordem, o Sr. Ser-
zedello Corrêa, quo envia á mesa o 
pllrecer daCommi~são de Orçamento 
sobre a emenda rio Senado snprres-
siva do n. Xl. -0 Sr. Pl'esidente 
communica que a emenda, com o 
parecer da cnnmissão vae n imprimir 
para entrar conjunctamente em 
discmsão.-A imprimir,soiJ n. i O F, 
o parecer da comm bsão sobro essa 
emenda.-Em 7 continúa a discussão. 
- Oro m os ~rs. Nei m, Galdino Lo reto 
c Jo -é Monjardim (este pela ordem). 
Encerrada.- Em 1 I o Sr. Serzedello 
Corrêa, pe la ordem, requer e obtem 
preferencb. na votação para e~te 
projecto. E' annuuciada a votação 
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------ ------1----~--:----------. 
das emendas do Senado. E' rejeitada 
a emenda ao art. I•, n. 31. E' ap-
provada a emenda ao art. 2•, n. VI: 
Supprima-se . E' aonunciada a VO· 
tação da emenda ao art. 2•, n. XI. 
Oram, pela ordem, os Srs. A. de 
Freitas e Serzedello Cor1 êa. Rejei-
tada. E' annunciada a votação da 
emenda suppressioa d:J a1·t . 2•, 
n. XVI. Ora, pela ordem, o Sr. 
EJuardo Ramos. Rejeitada. O Sr. 
Eduardo Ramos, pela ordem, re-
quer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que a emenda foi rejeitada por 82 
votos contra 30. São rejeitadas as 
emendas aos arts. 3• e 5•. E' annun-
ciada a votação da emenda ao artigo 
6°. : Supprima-se. Ora, pela ordem, 

r o Sr. Joaquim Pires. O Sr. Pre-
sidente diz que antes de submetter, 
a votos a emenda ao art . 6•, vae 
submetter a referente ao art. 5•, se-
guinte: Ao art. 5°, parag1·apho unico: 
- Supprimam-se as palavras - até 
attingir o cambio a taxa de 10 1/2, e 
bem assim todo o período final, ate . 
E' rejeitada a emenda ao art. 5•. ~· 
annunciada a votação da emenda do 
art. 6•. Oram, pela ordem, os Srs\ 
Barbosa Lima e ~erzedello Corrêa. 
Rejeitada. O Sr . .Toaquirn Pires, pela 
ordem, reg uer verificação da votação. 
Procede-se á verificação, r econhecen-
do-se que a emenda foi rejeit{lda por 
74 votos contra 37. E' annunciada a 
votação da emenda do Senado. A. o art. 
8•-Supprima-se. Ora, pela ordem, o 
Sr. Neiva. Approvada. São approva-
das as emendas do Senado: Ao a1·t. 
11: Substitua-se pelo segvdnte: -Art. 
As expressões - pago, confere, li-
quidado - e outras semelhantes, etc. 
Pa?·vgropho . - No caso de multas 
por e/feito deste artigo, etc. Ao art. 
15: &tpp?·imam-se as palavras: - •\ 
dentro do exercício desta lei. Ao 
art. 16: -Sttpp1·imam-se as palav1·as: 
- ou fundos publicas estran_qei?·os, 
etc. E' rejeitada a emenda ao para-
grapho unico do art. 16. E' igual-
mente rejeitada a emenda ao art. 16 
e seus §§ 1 • e 2•, sendo consideradas 
prejudicadas as emendas aos§§ 3•, 4• 
e 5". E' annunciada a votação rlaemen 
da ao art . 22: Substitua-se pelo seguin-
te: Nos rotulos esc1·iptos em toelo ou em 
parte, ern língua po1·tugueza , etc., etc. 
Ora, pela ordem, o Sr. Serzedello Cor-
l'êa. Approvada. E' rejeitada a emen-
da: De acc01·do com § 3° do a1·t. 7 2 
da Constituiçao ela Republica, seio de 
1n-oprieelacle das associações religiosas 
os bens que lhes pertenciam na data 
ela p;·omulgaçao da mesma Constitui· 
ç<7o , etc. E' considerada prejudicada a 
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emenda: São do domínio dos Estados 
os predios que se1·viam de p:~lacios aos 
p1·esidentes dos Estados, etc. E' ap-
provada a emenda: Artigo. Fica 
concedida isenção de di1·eitos para 

• o material metallico que (ór im-
portado pelo Governo ão Estado do 
Espi1·ito Santo, etc. E' approvada 
a emenda: Artigo. E' o Governo 
auto1·isado a 1·eve1· as taxas que 
se applicxm d navegação fluvial ; 
etc. E' annunciada a votação da 
emenda: Fica o Governo autorisado 
a liquidar mediante accordo a divida 
activa externa. Oram, pela ordem, os 
Srs. Fausto Cardoso, que requer vo-
tação nominal para a emenda, Dino 
Bueno, R. Paixão, Serzedello Corrêa, 
Sylvio Romero, que requer votação 
nominal, Bueno da Andrada, Paula 
Ramos, Irineu Machado, Elpidio de 
Figueiredo, Barbosa Lima, Malaquias 
Gonçalves e Seabra. E' approvado o 
requerimento de votação nominal do 
Sr. Fausto Cardoso. Procede-se á vo-
tação nominal. Respondem sim, isto 

' 

é, approvam a emenda 80 Srs. depu-
tados; respondem não, rejeitando-a -
35. O projecto é devolvido ao Senado. 

Sanccionado por decreto n. 741, 
de 26 de dezembro de 1900, 

OBSERVAÇÕES 

71 Autorisa o Poder Exe- A imprimir em 17 de julho. Em 241Da CommiSsao de or' 
cutivo a abrir . ao entra em 2• discussão discussão. çamento. (Mensa-
Ministerio da Jus- Encerrada. Em 25, approvada . Em gem do Poder Exe-
trça e Negocias In- 6 de agosto entra em 3a discussão. cutivo de 30 de ju-
teriores o credito Encerrada. Em 10, approvado. O nho de 1900.) 
extraordinario de Sr. Elias Fausto, pela ordem, re-
17: 173$333, para oc- quer e obtem dispensa de impressão 
correr ao pagamen- da redacção final. Em seguida é 
to dos ordenados approvada a redacção final sob 
que competem ao n. 71 A. Em 13 é enviada ao Se-
juiz de direito em nado. 
disponibilidade Di- Sanccionado por decreto n. 691, 
namerico Augusto de 2~ de setembro de 1900. 
do Rego Rangel. 

72 Determina que to·das A imprimie-se em 17 de julho. 
as mercadorias e s- Impresso s ómente. 
trangeiras, que 
trouxerem rotulos 
ou dizeres escriptos 
em portuguez de-
verão teazer im-
pressas, atravéz de 
taes dizeres, a pro.-
cedencia da fabri-
cação, e dá outras 
providencias. 

Da crommissão de Ta· 
rifas. 

73 Mantem o titulo de Em 18 de julho tt imprimir. Em 25 Da Commissão de In-
engenheiro geogra- é annunciada a 2a discussão. Entra strucção Publica. 
pho aos alumnos da em dis'lussão o art . l •. Encerrada, 
EscolaPolytechnica bem como a do art. 2°. Em 2 de 
da Capital Federal agosto é aBnunciada a votação. 
que terminarem os São succc;sivamente approvados os 
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arts. I o e 2°. O Sr. Bricio Filho, 
pela ordem, pede e obtem dispensa 
de instersticio para. o projecto en-
trar na ordem do dia ela sessão se-
guinte. Em~~ entra em 3' discussão. 
E' lida uma emenda do Sr. Sabioo 
Barroso. Encerrada. A' Commissão 
de Instrucção Publica. Em 30 vae a 
imprimir, sob n. 73 A, o parecer so· 
bre a emenda offerecida em 3a dis-
cussão. Em 14 de setembro é aonun-
ciaua a votação. E' approvacla a 
emenda do Sr . Sabino Barroso. -
Con{el'indo igual titu lo aos al~tmnos 
da E scola de Minas de Ou1·o Preto, 
que termina1·em os estudos do cLwso 
fundamen tal, etc . E' approvado o 
proj ecto assim emendado. A' Com-
missão de Redacção- Em 19 vae a 
imprimir sob o n. 73 B, a redacção 

, final. Em 20- approvada. Em 22 
é enviado ao Senado. 

P ende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

74 Approva o regula- Em 18 de julho a imprimir. Em 18 Da Commissão de Or-
mento para a Dire- de agosto é annunciada a 2" dis- çamento. ( Mensa-
cção Geral de Conta- cussão . Entra em discussão o art.Jo. gem do Pode r 
bilida.de da Guerra, E' lida uma emenda do Sr. A. s_e- Executivo.) 
com as modificacões vero. Encerrada. E' ta.mbem ence~-
feitas pelo Thesourq r a da a discussão do art. 2°. Em 2~ 
Federal, confeccio• é annunciada a votação. E ' appro-
nado pelo Ministe- vado o art. l d sal v\..a a emenda. E' 1\ 
rio da Guerra, em annunciada a votaçao da emenda, que 
virtude do art . 20, é Eeguinte : Fica • o Governo att-
lettra E, da lei toriSJ.do a regulamentm· o se1·vi-
n. 560, de 31 de de- ço da Contadoria da Mat·inh'a, pon-
zembro de 1898, e do-a de accordo com a Contabt'lidade 
enviado com men,- Ge1·al do Thesouro Federal, etc. 
sagem de 2 de se- Oram, pela ordem, os Sr11 . R. Paixão 
tembro de 1899 . e A. Severo. Regeitada. O Sr. A. 

Severo, pela ordem, requer verifi-
cação da votação . Procede-se (L veri-
ficac;ão, reconhecendo-se que votaram 
a favor 11 Srs. Deputados e contra 
81. Não ha numero. Procede-Se á 
cbamada a que respondem apenas 971 ·~ 
Srs. deputados. Não ha nutnero.l ·\ 
Fica adiada a vot~ção. Em 29 conti-
núa. a votação. E' annunciada avo-
tação da emenda do Sr. A. Se-
vero. Ora, pela ordem, o Sr. A. 
Severo. Posta a votos a emenda, ve-
rifica-se que não ha numero, pelo 
que procede-se á chamada, a que 
respondem 113 Srs. deputados. Con-
tinúa a votação. O Sr. A. Severo, 
pela ordem, pede e obtem a retirada 
da emenda . E' approvado o art. 2°. 
O Sr. Paula Guimarães, pela ordem, 
requer e obtem dispensa do interstí-
cio para este projectoentrar na ordem 
do dia da sessão se.s-uiote. Em 24 
entra em 3• discussao. Encerrarla. 
Em 25 é annunciada a. votação. Ora, 
pela ordem, o Sr. A. Severo. Ap-
provado. A' Com missão de Redacção. 
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Em 25 vae n. imp1•imir, sob n. 74 
A, a. redacção final. Em 2 de outubro 
approvada. Enviado ao Senado na 
mesma data. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

75 Equipara os venci-Eml9dejulho,julgado objecto deDaCommissãodeOr-
mentos do director deliberação, é enviado á Commissão çameato ao projecto 
d~ Bibliotbeca ~a- de Orçamento, que em 21 de agosto, do Sr. Sá. Freire 
mona\ aos do dtre- dá parecer, que se imprime sob e outros. 
ctor do Arcbivo Pu- n. 75 A. 
blico e da outras Impresso sóm.ente. 
providencias . 

76 Dacla!a que na liqui- Em 19 de julho, julgado objecto de Da Commissão de Ma· 
daçao do tempo de deliberação, é en víado á Com missão rinha e Guerra. ao 
serv_!.ço para_ a con - de Marinha e Guerra que em 23 dá projecto elo Sr. R. 
c~ssao ~o mewsoldo parecer que se imprime sob n. 76 A. Paixão. 
naoseradescontado Em 25 de outubro entra em l "' dis-
aquelle que fôr pas- cussão. - Encerr,tda. Em 9 de no-
sacio no gozo de li- vembro- approvado. O Sr. Rodo1pbo 
cença para trata- Paix-lo, pela ordem, pede e obtem 
mento de saude. dispensa de intersticio para este pro-

jacto entra!' na ordem dia da sessã.o 
seguinte. O Sr. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requel' verificação de votação. 
Procede-se á verificação, reconhe-
cendo-se que o requerimento foi 
approvado por 9:1 contra sete votos. 
Em 12 ele novembro é annunciada a za discussão. Entl'a em discussão o 
aet. 1•- Encerrada. E' ta.mbem en-
cerraria a discussão do art. 2•. Em 22 e annunciada a votação, Foram suc-
ce3si vamente approvados os dous ar-
tigos do projecto . O Sr. R. Paixão, 
pela ordem, pede e obtem dis-
pensa de interstício p:1ra este pro-
jacto entra.r na o1·dem do dia da 
sessão seguinte. Em 24 entl'a em 3a 
discus>ão. E' lida nma. emenda do 

. Sr. Roclolpho Paixão- Encerrada. 
A' Commissão de Marinha, e Guerra. 
Em 27 vae a imprimir, sob n. 76 B, 
o parecer sobre a emenda, o.fferecida 
na 3" discussão. Em 12 de dezembro 
é annuuciada a votação. E' appro-
vada. a emeurla seguinte do Sr. Ro-
dolpho Paixão: Ao a1·t. i•, depois 
das pala1Jnts - do ?nP-ÍO soldo- Ac-
crescentc-se:- e monte-pio militar-
E' approvado o projecto. A' Com· 
missão de Redacção. Em 13 vae a 
imprimii', sob u. 76 C, a redacção 
final. Em 15 approvada. O Sr. Fausto 
Caedoso, p la ordem, requel' verifi-
cação da votação. Procede-se ã. veri-
fieação, reconhecendo que votaram 
apenas 103 Srs. deputa.do3. Não ha-
vendo numero, procede-se á cha-
ma.-ia,a quo rc pondero 111 Srs. depu-
tados. Havendo numero , continua 
a votação. E' a ppl'ovada a redacção ll 
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final. O St•. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requer verificação da vota-
ção. Procede-se á verificação, reco-
nhecendo-se terem votado 107 Srs. 
deputados, sendo assim approvada 
a r edacção final. Em 19 é enviada 
ao Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

Declara a boi idas as Em. 19 de j uI h o, j ui gado objecto de de- Da Com missão de Ma-
transferencias,para liberação, é enviado á Commissão de rinha e Guerra ao 
o estado-maior do Marinha e Guerra que, em 2 de projecto do Sr. Sá 
Exercito, dos tenen- agosto, dá parecer que se imprime Freire e outros. 
tes e 1°8 tenentes sob n. 77 A. Em 20 entra em 1" dis-
das tres armas com- cussão . Eocerrad.a . Em 29 - appro-
batentes. vado . O Sr. Victorino Monteiro, 

pela ornem, requer e obtem dispensa 
de interstício para este projecto en· 
trar na ordem do dia da sessão se-
guinte. Em 24 de setembro e annun-
ciada a 2" discussão. Entra em dis-
cussão o art . 1°. Encerrada. E' tam-

' bem encerrada a discussão do art. 2°. 
Em 25 é annunciada a votação. O 
Sr. Presidente diz que a este pro-
jecto a Commissão offereceu um\ sub· 
stitutivo, que tem preferencia na vo-
tação. Em seguida é approvado em 
seus differentes al'tigos o substitu-
tivo da Commissão, sendo conside-
rado prejudicado o projecto. o sr\. 
Victorir.o Monteiro, pela ordem, ped~ 
dispensa de interstício para este pro-
jecto entrar na or~em do Q.ia da ses- i\ 
são seguinte. O- Sr. Presidente diz 
que não póde attender ao St•. Victo-
rino Monteiro porque\o projecto tem 
de ir á Commissão p ra redligil-o. 
Ora ainda pela ordem, e sobre esta 
decisão, o Sr. Bricio Filho, a quem 
responde o Sr. Presidente, mantendo 
a sua decisão. A' Commissão de Mari-
nha e Guerra. Aimprimir, ~ob n. 77B, 
a redacção para a 3• discussão. Em 
3 ele outubro, o Sr. Vict'l rino Mon-
teiro-; pela ordem, requer urgencia 
para este pr·ojecto entrar em discus-
são. E' concedida a urgencia e resol-
vido ainda qne o assnmpto é de tal 
natureza que, não sendo tratado im-
mediatnmente , ficaria nullo e sem 
etl'eito. Entra em 3 • discussão. En-
cerrada. Em 8 appt•ovado . A' Com-
missão de Redacção. O Sr. Victorino 
Monteiro, pela ordem, requer e ob-
tem dispensa de impressão da red;\-
cção fi nal pam ser votado immedia-
tamente. Em seguida é approvada 
a retlacção final sob n. 77 C. Em 9 
é enviado ao Senado. Sanccio· 
nado por decreto n. 71 6, de 13 de 
novembro de 1900. 

» 19 de julho... 78 Autorisa o PoderEXj:l- Em 19 ele juulJO, julgado objecto de de· DoSe. MttnoelCaet.ano. 
cutivoa mand11-r libeeação, é enviado á Commis::ão de 
vender ou a a.rren- Orçamento. 
dar, por tempo de- Pende de parec er. 
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terminado, o pro-
prio nacional deno-
minado «Fazenda de 
Caissára)), no mu-
nicípio de S. Luiz 
de Caceres, no Es-
tado de M a t t o 
Grosso. 
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1900 19 de Julho... 79 Redacçãofinal do pro- Em 19dejulho a imprimir.-Em 20 Da Commissão deRe-
jecto n. 70, de 1899, approvado. Em23 é enviado á sancção. dacção. 
que autorisa o Po- Communicou-se ao Senado na mesma 

» 19 de Julho . . • 
r 

der Executi>o du- data. Sanccionado por de-
ran te quatro annos ereto n. 667, de 27 de julho de 1900. 
a conceder aos offi-
ciaes e praças a·o 
exercito, que re-
quererem m atri-
cula nos institutos 
de ensino- militar, 
dispensa de idade, 
exigida nos regu-
lamentos até hoje 
em vigor, e a con-
ceder mais um anno 
:para completarem 
os estudos prepa-
ratorios a todos os 
alumnos eex-alum-
nos que houverem, 
por qualquer causa, 
excedido o p r a z o 
regulamentar mar-
cado para e s s e s 
estudos. (Vide pro-
jectos ns. 70 A e 
70 B de 1899.) 

80 Redacção final do pro- Em 19 de jull10 a imprimir.-Em 20 Da CommisEão de Re-
jecto n. 232, de approvado.-Em 23 é enviado ao dacção . 
1899, que autorisa Senado. Sanccionado por de-
o Podei' Executivo ereto n. 682, de 27 de agosto de 1900. 
a conceder a Theo-
philo Brandão, tbe-
soureiro da Admi-
nistração dos Cor-
reios do Estado de 
Minas, um anno de 
licença, com o res-
pectivo ordenado, 
para tratar de sua 
saude onde l h e 
convier 

li> 20 de Julho... 81 Autorisa o Pode r Em 20 de julho a imprimir.- Em 6 na Commissão de Or-
Executivo a abrir de agosto entra em 2a discussão. ça.mento. 
a o Ministerio d a Encerrada . Em 10 approvado. O Sr. 
Justiça e Negocio> Galdino Loreto, pela ordem, requer e 
Inter-iores o credit0 obtem dispensa de interticio este 
extraordinario d e projecto entrar na ordem do dia da 
832$252, para que sessão seguinte.-Em li entra em 3" 
seja indemnizado discussão.-Encerrada.-Em 14 ap· 
Joaquim da SUYa provado. A' Commissão de Redacção. 
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1900 20 de julho .... 

:. 20 dejulho .... 

:. ~3 de j ui h o .... 

» 26 de julho ... . 

ASSU?t!PTO 

Garco?z, ex-porteiro 
do P e d a g o g i um 
desta capital, do 
aluguel da casa em 
que residiu, de 12 
de outubro de 1895 
a fevereiro de 1807. 
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Em 18 vae a imprimir, sob 
n. 81 A, a redacção final. Em 
20 approvado. Em 22 é enviado ao 
Senado . Sanccionado por 
decreto n. 699, de 6 de outubro de 
1900. 

OBSERVAÇÕES 

82 Autorisa o Poder Ex- Em. 20 Je julho a impr1mtr. Em 6 Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao de agosto entra em 2a discussão. çamento.(Mensagem 
Ministerio da Fa- Oram os Srs. Neiva (duas vezes), do Poder Executivo 
zenda o credito ex- Dino Bueno e Serzedello Corrêa. de 13 de julho de 
t r a o r di nario de Encerrada . Em lO approvado. O 1900. ) 
17:703$894, para Sr. Galdino L'Jreto, pel [l, ordem, 
occorrer, no vi- pede e obtem dispensa de intersli-
gente exercício, ao cio p[tra este projecto entrar na o-r-
pagamento dos ven- dem do dia da sessão seguinte . Em 
cimentos dos tres 11 entra em 3• discussão.Encerrad a . 
fieis de armazerr. Em 14 approvado. A' Commissão de 
da Alfandegn. do Redacção. Em 18 vae a imprimir, 
P ar á , provisor'ia- sob n. 82 A, a redacção final. Em 
mente nomeados 20 approvada. Em 22 é enviado ao 
pelo inspector da Senado. Sancciona<lo por 
mesma alfande&"a · de .reto n. 697, de 5 de outubro de 

1900. 

83 Autorisa o Pot.ler Ex- Em 20 de julho a imprimir. Em 6 Da Commissão de Or-
ecutivo a manter a de agosto entra em 2• discus ão. çamento. ( Mansa-
pratica mandlj.da Encerrada;. Em 10 approvado. O gem de 12 de julho 
observar na Dele· Sr. Galdino Lo reto, pela ordem, de 1900.) 
gacia do Thesom•o pede e obtem dispensa de interstício 
em Londres desde para este projccto entrar na ordem 
1872, de escriptu- do dia da sessão seguinte. Em 11 
rar-se em - Depo- entra em 3" disc ssão. Encerrada. 1, sito- findo o ~ri- Em 14 approvado. A' Com{Il iSsão de 
mestre addiciopal Redacção. Em 18 ae a ii):lprimir, 
de cada exercício, sob n. 83 A, a redacção final. Em 
ús saldos dos are- 20 approvada . Em 23 é en vi~do ao 
d itos postos na- Senatlo. 
I]Uella delegacia á Pende ele decisão. 
disposição dos di· 
versos ministe1•ios 
para pagamento das 
despezas proveni-
entes de contrac~os. 

84 Manda contar para. o Em 23 de julho, julgado oujecto de Do Sr . A. Severo. 
eifdto da reforma deliberação, é enviado á Commissão 
dos medicas mili- de Marinha e guerra. 
tarcs de terra, e Pende de p::lrecer. 
mar, os seis annos 
de estudo nas Es· 
colas C.e Mediciqa e 
dá outras prpvi-
dencias. 

85 Regula o sorteio mi- En"l 26 de julho a impmmr. Em 2 1 Da CommissãodeCon· 
litar. (Vide proje- de agosto ti nnnunciada a 2• dis- stituição,Legisl[tção 
ctos ns. 230, do Se- cussão. Entra em discus,ão o art. 1.• e Justiça. 
nado, e 230 A, de Ora o Sr. Rodolpho Paixão, que of-
1899.) ferece emend:'l. O Sr. Presidente 

observa. que a emenda será oppor-
tunamente apoiada, por is~o que 
refere se ao art. 3·• que aiuda não 
foi submettiào ó. discussão. 

Pende de ~" discussão. 
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1900 28 de julho .... 

28 de julho .... 

:. 31 de julho .... 
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ASSUMPTO AN DAMENTO OBSERVAÇÕES 

86 Autorisa. o Poder Ex- Em 28 de julho a imprtmtr. Em 9 Da Commissão de Pe-
ecuti v o a conceder de outubro entra em discussão tições e Poderes . 
seis mezes de li- unica . Encerrai! a. Em 18 approvado. 
cença, com orde- A' Commissão de R'!Liacção. O Sr. 
nado, ao bacharel Ra.ymundo Miranda , pela ordem, 
Manoel Eugenio pede e obtem dispensa de impressão 
Pereira Maia, ama- da redacção final. Em seguida é ap-
nuense da Biblio- provadfl. a redacção final, sob n. 86 A. 
t h e c a Nacional, ~m 22 é enviado ao Senado. S a ne-
para. tratar de sua c i o nado por decreto n. 715, de 
saude ondo lhe con- 10 de novembro de 1900. 

1 vier. 

87 Manda observar vn- Em 28 de julho a impri!l1ir. Em 8 Da Commi!lsão de Con· 
ria s disposições para de agosto é annunciada a 2" dis- stituição,Legislação 
fiel execução da lei cussão. Entra em discussão o e Justiça . 
do casamento civil. art. 1.• Ora o Sr . Galdino Loreto. 

Em 10 continúa o Sr. Galdino Lo-
reto o seu discurso interrompido na 
sessão anterior, offerecendo emen· 
das. Em 18 oram 03 Srs. Aure-
liano dos Santos, F. Tolentino e 
Gastão da Cunha. Em 20 o Sr. Gas-
tão da Cunha continúa o seu dis-
curso interrompido na sessão an-
terior. Em 22 !:ontinúa o Sr. Gas· 
t ão da Cunha. que otrerece emen-
das. Ora o Sr. Luiz Domingues . 
Em 23 ot•a o Sr. Azevedo Mar-
ques. Em 24 cont inúa o Sr. Aze-
vedo Marques o seu discurso inter-
rompido na sessão anterior. 

Pende de ~a dis cussão. 

88 Declara que ao tenen- E1n 31 de julho a. imprimir. 
te-coronel graduado Impresso ,;ómente. 
reforma.dodo exet·ci-
to Antonio Galdino 
Travasses A I v e s 
competem as quotas 
de omcial superior 
desde a data do de-
creto que o re· 
formou. 

Da Commissão de Ma-
r inha e Guerra. 

• 31 de julho.... 89 Autorisa o Governo a En1 31· de julho a imprimir. Em 8 de Da Commissão de Or-

31 de julho .•. 90 

cooceder isenção de dezembro é annunciada a 2• díscus- çamento. 
impostosaduaneiros são . E' approvado o art. I.• E' 
para o matet·ialque tombem approvado o art. 2 . • 
a Camara Munici- Pende de vota1;-üo. 
pal de Piracicaba 
importar para o seu 
!ierviço de aguus e 
esgotos. 

Isenta dos impo&tos Em 31 de julho a imprimir. 
de consumo e dos I1npresso ,..;ómcnte. 
de armazenagem o 
o material metal-
lico e accessorios 
importados p e I a 
Camara Municipal 
do Macahé para 
abastecimento de 
agua á me ~ma ci-
dade. 

Da Commissão de Or-
çamento. 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 
ASSUMPTO 

Reconhece o m c i a 1- EIU I de agosto a imprimir. Em 20 Da Com missão de Or-
m ente a actual entra em la discussão o prrj ecto n. 1, çamento. 
AcademiaBrazi- de 18Ç8, Encerrada. Em 21, o Sr. 
leira de Lettras, Bueno de Andrada, pela ordem, 
fundada na Capital pede e obtem preferencia na votação 
da Republica, para para este projecto. E' approvado. 
a cultura e desen- O Sr. BueuodeAndrada, pela ordem, 
volvimento da litte- requer o obtem dispensa de inter-
ratura nacional e sticio para este projecto entrar na 
dá outras providen- ordem do dia da proxima sessão. 
cias, com substitu- Em 23 é anounciada a 2" discussão. 
ti vos das Commis- E' encerrada a discussão do art. 1" e 
sões de Instrucção em seguida a do art. 2.0 • Em 31 é 
e Saude Publica, de annunciada a votação. O Sr. Paula 
1898, e de Orça- Guimarãe~, pela ordem, requer ·e 
mento deste ao no. obtem preferemia na votação para o 
(Vide projecto n. 1, sub~tttutivo cfferecido este anno 
de 1898.) pela Com missão de Orçamento. Em 

seguida são succe~sivameote appro-
vado3 os diversos artigos do snbst.i-

' tutivo, sendo considerado prejudi-
' cado o projecto. O Sr. Paula Gui -

marães, pela ordem, requer e obtem 
dispensa de interstício para este pro-
jacto entrar na ordem do dia da pro-
xima sessão . A imprimir, sob n. 
91 A, a redacção para a 3• dis· 
cussão do sub~tiLutivo. Em 27 de 
setembro entra e~ 3• discussão. E' 
lida uma emenda . \Ora o Sr. Esme-
raldino Bandeira <I,Ue, com outros, 
offerece emenda. Encerrada. A' Com-
missão de Orçamento. Em 29 vai a 
imprimir, eob n. 91 B, o parecer • 
sobre as emend~s offerecidas na 3" 
disc Esão. Em 9de outubro é annun-
ciada a votação. São approvadas as 
seguintes emendas : Do Sr. Paula 
Ramos: Fica o Governo igualmente 
autoris,tdo a dar permanente instal-
loção em predio publico, de que possa 
dilpô1·, á Faculdade de Sciencias 
Juridic ts e Sociaes desta Capital. 
Dos Srs. Esmeraldino Bandeira e 
outros : Fica o Govnno igualmente 
atttorisado a da1· permanente inslal· 
lação em predio publico, de que possa 
dispôr, ·d Faculdade Liwe de Di1·eito 
desta Capital. E' approvado o pro· 
jecto aesim emendado. A' Com-
missão de Redacção. O Sr. Paula 
Guimarães, pela ordem, requer sejam 
destacadas as err.endas para consti· 
tu irem projecto eep~trado. O Sr. Pre-
sidente diz que a Mesa assim pro-
cederá. Em 16 vae a imprimir, sob 
n. 91 C, a redacção tlnaL Em 17 
- approvado- Em 20 é enviado ao 
Senado. Sanccionado por de-
CI'eto n. 72!1, de 8 de dezembro 
de 1900. 

Riacção para dis- Ein 16 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Re-
c ssão especial, na 12 de novembro entra em discussão dacção. 
firma do art. 132, uoica. Encerrada. -Em 22 ap-
do Regimento In- provado. A' Commiesão de Redacção. 
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1900 16 de outubro . 91 E 

2 de agosto •.. 92 

terno, da emenda --Em 24 vae a imprimir. sob n. 
destacada na 3• dis- 91 G, a redacção final.- Em 27 -
cussão do projecto .approvado. -Em 28 é enviado ao 
n. 91, rio corrente Senado. 
anno, que autorisa Pende de deoisão. 
o Govel'no a dar 
permanente instal-
lação em predi0 pu-
blico, de que possa 
dispor, á Faculdade 
Livre de Direi to da 
Capital Federal. 

Redaccão para dis- Em. 16 de outubr·o a imprimir. - Da Co~missão de Re-
cussão especial, na Em 12 de novembro entra em dis- dacçao. 
fórma do art. 132, cussão uriica. Encerrada. -Em 22 
do Regimento In- approvado. A' Commissão de 
temo da emenda Redacçlio. A imprimir, sob n. 91 F,, 
destacada em 3~ dis- a redacção final. - Em 27 - ap-
cussão do projecto provado. -Em 28 é enviado ao 
n. 91, do corrente Senado. __ 
anuo, que autoris1 Pe1'lcle ele dec1sao. 
o Governo a dar per-
manente installação 
em predio publico, • 
de que possa dispor, 
á Faculdade de Sei. 
encias J uridicas e 
Sociaes da Capital 
Federal. 

Redaccão para a 3' Em. 2 de a "'osto a imprimir. 
~iscussão do pro- Impress"o sóm.ente. 
Jacto n. 197 A, de 
1899, determinando 
que o tempo em que 
os officiaes supe-
riores do corpo de 
saude da armada 
servirem nos Joga-
res de chefes de 
clínica do Hospital 
de Marinha e dos 
Arsenaes seja com-
putado como si esse3 
facultativos exer-
cessem os logares 
de chefes de saude 
de forças navaes. 

Da Commissão de M~~;· 
rinha e Guerra, 

1 de agosto ... !!13 Declara de nenhum EJ.U 2 de agosto, julgado objflcto de Do Sr. Augusto ::le· 
effeito o decreto deliberação, é enviado á Commissão vero. ~ ;;. ' 

3 de agosto .. • 

n. 3234, de 19 de de Marinha e Guerra . 
marco de 1899, e Pende de parecer. 
manda vigorar a 
organisacão das bri-
gadas de inferiores, 
anterior ao referido 
decreto. 

Redaccã.o para 3 • dis- EJ.U 3 de agos to a imprimir. - Da. qo~n:!issão de qon-
cussão do ubstitu- Em 11 entra em 3• discussão. stltutçao e Justiça. 
tivo o:trerecido na Ora o Sr. Neiva., que offerece 
2: discus ão do pt·o- emenda . O Sr. Presidente fa z al-
j cto n. 77, de 1899, gumas considerações sobre si a. Mesa 
creandono Dist!'icto deve acceitar ou não a. emenda 
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Federal mais dous 
offlcios de tabelliães 
de notas, com o pa-
recer da Com missão 
deConstituição, Le-
gislação e Justiça, 
do mesmo anuo, so-
bre as emendas 
apresentadas ao 
projecto n. 77 B, 
e os pareceres da 
referida commissão 
deste anno e da es-
pecial de reot•gani-
sação da Justiça do 
Districto Federal. 
( Vide projectos ns. 
77, 77 A, B, C, de 
1899.) 
I 

ANDAMENTO 

do Sr. Nei v a, visto tratar-se de 
um projecto com parecer sobre 
emendas a elle offerecidas - Susci-
ta-se sobre isto uma questão de or-
dem, na qual tomam parte os Srs. 
Barbcsa Lima, Bl'icio Filho e Aze· 
vedo Marques. O Sr. P1·esidente re-
solve acceitar a emenda. Em 13 ora 
o Sr. Barbosa Lima, que offerece 
emenda. Em 17 oram os Srs. Aze-
vedo Marques, Bricio Filho e Neiva. 
Encerra.Ja. A' Com missão de Con-
stituição. Em 20 vae a imprimir, 
sob n. 94 A, o parecer sobre as 
emendas ofi'erecidas na 3~ discussão . 
Em 29 é annunciada. a votação. O 
Sr. Neiva, pela ordem, pede prefe-
rencia para a sua emenda sob1·e ga-
,·antias a funccionarios que já oc· 
cupam interinamente os cargos de ta-
bellitles. Oram. pela ordem, os Srs. 
Azevedo Marques (duas vezes), Bri-
cio Filho (duas veze3, sendo uma 
para explicação pessoal) e Teixeira 
de Sá. A preferencia pedida pelo 
Sr . Neiva obteve 65 votos coutra 
34. Não ha numerQ, pelo que pro-
cede-se & chamada, a que respondem 
apenas I 06 Srs. dep ta dos. Não ha 

1 numero. A votação fica adiada. Em 
31 continúa a íOtação. E' appt·o-
vado por 61 votos contra, 48 a emenda 
dos Srs. Irineu Machado e outros. 
Serc!o providos effectivamente e consi· 
derados\ __ vitalicios no caso de mo1·te 
do proprietariq ou da vaga prove· 
n iente de qualquer outra causa os 
tabeliães que estiverem actualmente 
serv indo em of/icios por mais de dez 
annos. O Sr. Azevedo Marques, pela 
ordem, requer e obtem preferencia 
para a votação do substitutivo da 
com missão. O Sr. Nei va, pela ordem, 
requer verificação da. votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que votaram a. favor 77 Srs. depu-
tados e contra 27. Não ha numero. 
Pro~ede -se á chamada, a que respon-
dem 113 Srs. deputados. Con tinúa 
a votação. E' concedida a prefe-
rencia pedida pelo Sr. Azetedo 
Mal'ques. O Sr. Neiva, pela ordem, 
requer que a votação do substitutivo 
da com missão seja por partes . São 
approvadas as partes referentes ás 
lettr·as a e b do substitutivo (art . I 0) . 

E' approvada a parte refer·ent~ á 
lettra c. O Sr. Neiva, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-
se que esta parte do substitutivo foi 
approvada por 93 votos contra 18 . 
E' approvado o art. 2°. São consi-
deradas prejudicadas as demais 
emendas. Em 13 dé setembro vae a 
imprimir, sob n. 94 B, a redacção 

OBSERVAÇÕES 
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final. E1m 4 approvada. Em 6 é en-
viado ao Senado- Rejeitado 
no Senado (otr. de 23 de outubro de 
191)fl). 

OTISERYAÇÕI!:S 

1900 6 ele agosto.. 95 Regula a antiguidade Em. 6 de agosto a imprimir. Em 24 Da Commissãoda Ma-
da promoção do te- de novembro entra em discussão rinha e Guerra. 
nente-coronel João unica. Ora o Sr. Rodolpho Paixão. 

6 de agosto .. 96 

Leocadio Pereira de Encerrada. 
Mello a esse posto. Pende de votação. 
(Vide p r o j e c to 
n. 235, de Hi99, do 
Sena(lo.) 

Fixa a despeza do Mi- Em 6 de agosto a imprimir. Em 8 o Da Commissão ele 
nisterio da Marinha Sr. Presidente communica que o çamento. 
para o exeecicio de projecto est<L sobre a mesa durante 
190\. cinco sessões consecutivas para re-

.o-

ceber e mentias para a za discussão. 
São apresentadas emenclas pelo Sr. 
Serzedello Corrêa. Em lO são apre-
sentadas emendas pelos Srs. Sea bra 
e Nelson de Vasconcellos e outros. 
Em I l são aprasentadas emendas 
pelos Srs. Oscar Godoy, A. Severo e 
Fausto Cardoso. Em 13 são apre-
sentadas emendas pelos Srs. Paula 
Ramo3 (2), A. Severo e outros, Ran-
gel Pestana (5), e Neiva. Em 14 são 
apresentadas emendas pelos Srs. O. 
Godoy, H. Lagd:~ n e outro3 (2) e 
Bal'bosa Lima. O Sr. Presidente 

. communica que terminou hoje o 
prazo para apresentação de emendas 
para a 2• discussão. Em 16 o Sr. 
Presidente communica que, sendo 
regimentaes as emendas offerecidas, 
a mesa acceitou-as e vae envial·as 
com o projecto á commissão re-
spectivn.. Em 17 o Sr. Presidente ob-
serva que na sessão passada a mesa 
inadvertidamente acceitou uma 
emeoda do Sr. o. Godoy, que, de-
pois de examinada, verificou não 
poJer acceital-a porque refere-se a 
uma verba que não existe no pro-
jacto, não tendo, portanto, applica-
ção a este.- Em 20 vae a imprimir 
sob n. 96 A. o parecer sobre as 
emendas o.trerecidas para a 2' dis-
cussão. -Em 25 é annunciada a 
discussão. Entra em discussão o 
art. 1°. Ot•a o Sr. Neiva. -Em 27 
continúa. o Sr. Neiva o seu discurso . 
- Em 28 crmtinúa o SI'. Neiva o seu 
discurso. Oram os Srs. Rangel Pes-
tana e A. Severo.- Em 2g conti-
núa o seu discurso o Sr. A. Severo. 
Ora o Sr. Paula Ramos. - Em 3•1 
oram os Sl'S. Seabra e para uma ex-
plicação pessoal referente ao assum-
pto os St·s. A. Severo (2 vezes) e 
Seabra. Contiuúa a. discussão. Ot'a o 
Sr. Galclioo Loreto, que contiuúa. o 
seu discurso nas sessõ.3S de 3 1 e l 
ele setembro. Esgotada a hora, o Sr. 

O r-
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Nilo Peçanha, pela ordem, requer e 
a Cama.ra não concede prorogação 
por um& hor.t da. 2• parte da ordem 
do dia. -Em 3 ora. o Sr. Nilo Pe-
çauha. Encerra1a a di!oussão do 
art. 1' e dos demais artigos. -Em 
4 é annunciada a votação. São suc-
cessiva.meute a.pprovados os va.rios 
artjgoa do projecto, salvas as emen-
das. E' annunciada a votação das 
emendas. E' rejeitada a emenda dos 
Srs. Nelson de Vasconcellos e outro: 
Sec1·etaria de Est_tdo.-A's consigna-
ções pam o material, etc. O Sr . H. 
Lagden, pela ordem, requer verifi-
cação da votação . Procede-se á. veri-
ficação, reconhecendo-se que votaram 
a favor 18 e contra 98 Srs. depu-
tados. Não ha numero. Procede-se á 
chamada a que respondem 112 Srs. 
Deputados. Continúa a votação. Sub-
mettida novamente a votos a emen-
da, votam a favor 19 Srs. deputados 
e contra. 82. Não h~ numero: Proce-
de-se á chamada, a que respondem 
110 Srs. deputados. Continúa a 
votação. Novamente posta a votos 
a emenda, é rejeitadll. por 87 votos 
contra 20. E' rejeitatla a emenda 
do Sr. Rangel Pestan~ sob n. 2: 
Conselho Nttval-em vez de 46:500$, 
ate. , e~c. E' annuncia.da a votação 
da emenda á rubrica n. 6, do Sr. 
Barbõsa Lima : Commissariado ge-
ral: acct;escente-se : - Meitre de of-
ficina de ~;orte, eto,.., etc. Oram, pela 
ordem, os Srs. Barbosa Lima e Nilo 
Peçanha. Rejeitada. E' rejeitada 
a emenda á rubrica n. 7 do Sr. Os-
car Godoy : Accrescente-se onde con-
vier: Dos 7: 200$ consignados p_tra 
a auditoria de marinha, etc. E' ap-
provac!a a emenda do Sr. A. Seve-
ro: A' verba n. 11, augmente se de 
20:000$ destinados ao pag11.mento de 
salarios de aprendi es do Arsenal. a 
que teem direito os alumr!Of da Es-
col-1. de Machinas. E' annuuciada. a 
vobção da emenda. do Sr. Rangel 
Pestana : -Na rtlbrica-Arsenaes-
Accrescente-se, etc . Ora pela ordem 
o Sr. Nilo Peçanha. E' considerada 
prejudicada esta emenda. E' rE~jei
tada a emenda do Sr. Oscar Godoy, 
á tabella n. 11 - Pessoal de Machi-
nas de serviç:J do Arsenal, etc. E' 
annuncia.da a votação da emenda á 
rubrica. n. ll do Sr. Fausto Cardo-
so : Onde convier : Augmente- se a 
verba de modo qtJ.e o; serventes do 
Arsenal de Mat·inha da Capital Fe-
deral tenham o accrescimo de 1$ em 
s·~as diarias. Ora, pela ordem, o 
Sr. Nilo Peçanha. Rejeitada. E' 
annunciada. a. votação da. emenda á. 
rubrica n. 12 provendo as pah·omo-
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rias nos termos da lei n. 478, de 
1899. Ora, pela ordem, o Se. Neiva. 
Rejeitada. O Sr. Neiva, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que votaram a favor 45 Srs. Depu-
tndos e contra 60. Não ha numero. 
Procede-se á chamada, a que reli-
pondem 108 Srs. deputados, reco-
nhecendo-se, entretanto, que não ha 
numero no recinto. A votação fica 
adiada. Em 5 continúa a votação. E' 
novamente submettida a votos a 
emenda do Sr. Neiva a rubrica 12 . 
Oeam , pela ordem, 0 3 Srs. Barbosa 
Lima e Nilo Peçanha . Verifica-se 
que votaram a favor da emenda 
.(3 Srs. Deputados e contra 58. Não 
ha numero. Fica adiada a votação. 
Em 6 continúa. a votação. E' no-
vamente annunciada a. votação da 
emenda do Sr. Neiva á rnbrica 12. 
Ora, pela ordem, o Sr. Neiva. Posta 
a votos a emenda, votam a favor 
43 Srs. deputados e contra 4D. Não 
ha numero. O Sr. presidente faz 
algumas observações. Procede·se á 
chamada, a que respondem apenas 
101 Srs. deputados. Não ba numero. 
Fica adiada. a. votação. Em 11 con-
tinúa a votação. E' annunciada a 
votação da emenda. do Sr. Neiva á 
rubrica 12. Posta a votos a emenda, 
votam a. favor 47 Srs. deputados e 
contra 52. Não ha numero. Pro-
cede-se á chamada., a que re~pondem 
112 Srs. deputados. Posta a votos 
a referida emenda, votam a favor 
52 Srs. deputados e contra 50. Não 
ha numero. Procede·se á chamada, a 
que respondem 114 Srs. ,deputados. 
Submettida a votos a emenda, votam 
a favor 47 'Srs.deputados e contra 52. 
Não h a numero. ·Procede-se á cha-
mada, a que respongem 107 Srs. depu-
tados . O Sr. presidente diz estar 
informado de que no recinto existem 
apenas 99 Srs. deputados. Assim, 
declara adiada a votação. Em 12 
continúa a votação. E' novamente 
posta a votos a emenda do Sr. Neiva 
á rubrica 12 . Votam a favor 45 
Srs. deputados e contra 57. Não ha 
numero. Procede-se á chamada, a 
que respondem JJ 2 Srs. deputados. 
Continua a vo ta(ão. o St•. A. Ellis, 
pela ordem, requer >otação nominal 
para esta emenda. O Sr. presidente 
não acceita o requerimento do Sr. A. 
Ellis :por já ter sido a votação ini-
ciada symbolicamente. O Sr. A. 
Ellis , pela ordem, insiste no ~eu re-
querimento de votação nominal. A 
me a mant m a. sua. de isão. E r · 
jeitada. a em oda do eiva rn -
/Jrica 1.~ . E approvada a emenda 
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a rubrica n. 13 : Bàlisamento ele 
po1·tos 50:000$. Substitua-se pelo se-
guinte : Balisamento de portos - ahi 
inclttidos 50:000$ para collocaçrio do 
)Jharol entre Gun-tpy e Salinas 
100:000$. E' annunciada a votação 
da emenda do Sr. Serzedello Correia 
A cc1·escente-se onde convier: O go· 
,;en1o mandará colloca1· um dos pha-
?"Óes existentes em deposito, enwe o 
Rio Gttntpy e Salinas , etc., etc. 
Oram, pela ordem, os Srs. Nilo Pe-
çanha, G. Loreto, Neiva e Serze-
dello Corrêa . Approvada. E' rejei-
tada a emenda do Sr. Neiva á ru-
brica 14: Dedu za-se da tabella mais 
100:000$, etc., etc. H.' annunciada á 
votação da emenda do Sr. Nei v a, á 
sub-rubrica 14: I;o1·tos estrangei1·os, 
etc. O Sr. Nei va, pela ordem, pede e 
obtem a retirada desta emenda . E' 
annunciada a votação da emenda 
n. 21 1·e(erente a etapas . O Sr. 
Nei v a, pela ordem, pede a retirada 
desta emend;t. Oram, pela ordem, os 
Srs. Barbosa Lima e Rodolpho Paixão, 
e para uma explicação pessoal, o Sr. 
Neiva. E' concedida a retirada pe-
dida. São rejeitadas as emendas do 
Srs. Neiva, a rubt·íca 'f5 e Rangel 
Pàstana no art. I u da "t· 25. E' 
annunciada a votação da emenda do 
Sr. Seabra, autarisando o governo a 
despender até a qtcantia de 50:000$ 
para paf!,~mento das pensoes t;t que ti-
ve?·em direito os operarias do extin-
ctos arsen~s de marinha. Oram, 
pela ordem, os Srs. Seabra e Nilo 
Peçanha. Approvada. E' annunciada 
a votação da emenda do Sr. Paula 
Ramos revogando o ad. 16 da lei 
n. 652, de 1899.•0ram, pelaordem, 
os Sr8. Paula Ramos, Nilo Pecanha 
e Barboza Lima. Rejeitada. E' con-
siderada prejudicada identica emen-
da do Sr. Barbosa Lima. E' annun-
ciada a votação da emenda do Sr. 
Paula Ramos r elativa cws cargos de 
s~tb-secretariJ e 1·• o(ficial da E~co&a 
Naval. Oram, pela ordem, os Srs. 
PaulJ. Ramos, Bricio Filho e Nilo 
Peçanha. Approvada. E' approvada 
a emenda do Sr. A. Severo autori-
sando o {IOVerno a 1·eorganisar o st?"· 
1liça da Di1·ecto1·ia de Meteorologia da 
Carta lllaritima etc. E' annunciada 
a votação da emeuda. do Sr. Ran-
gel Pestana, ar1 art. 2°, depois da 
lett1·a d), accrescente-se- e: a desar-
mai· e a vender, abrindo cancurrencia 
os segt1intes navios: etc. ; f) a appli· 
car o p1·oducto da wnda destes navi<}J 
1ta constntcçao e melhoramento do& 
predios e matt?·ial da Escola ae Apren-
dizes ete.; g) a mandar elaborar um 
plano de reforma das escolas de Apren· 
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diJes marinheiros. O Se, Nilo Pe-
çanha, pela ordem, J:ede que a vo~ 
tação se faça por partes. São rejei-
tadas as partes da emenda referentes 
ás Iettras e e f e approvado a refe-
rente á lettra g. E' rPjeitada a 
emenda do Sr. Rangel Pestana auto-
rizando ao Gover. o a consolidm· as 
disposições em vigor sob1·e promoção, 
licença e ?'e[m·ma dos officiaes da 
Armada. E' regeitada a emenda do 
Sr. Neiva (artigo additivo) referente 
á simpli(iCtJção das tabellas de m·ça-
mento para :1902 e sua adaptaça:o as do 
Ministerio da Guerra. E' approvada 
a emenda additiva do Sr. Neiva 
mandando preferir nos t1·abalhos dos 
arsenaes e obras do 111inisterio da 
Marinha os operarias e ernp1·egados 
encluidos dos arsenaes da Bahia e 
Pernambuco. O Sr. Fausto Cardoso, 
pela ordem, requer, verificação 
de votação. Procede-se á vel' ifica-
ção, reconhecendo a que a emen-
da foi approvada por 114 votos. 
E' annunciada a votação da emenda 
do Sr. Barbosa Lima: Supp1·imida 
na tabella .22 a epigraphe- Pessoal 
etc., Oram pela ordem o Sr. Barboza 
Lima e Nilo Peçanha. Rejeitada. 
O projecto, assim emendado, volta á 
Commissão . Em 14 vae a impl"imir, 
sob n . 96 B, a redacçito para a 3a d is-
cussão. Em 17 o Sr. Presidente 
communica que o projecto está so-
bre a mesa, onde ficará durante tres 
sessões para receber emendas para 
a 3·• discussão. São apresentadas 
emendas pelo Sr. A. Severo. Em 18 
são apresentadas emendas pellls Sri!. 
Raymuodo Miranda (2), Neiva (9), 
A. Severo e outros, Galdino Lo reto, 
Paula Ramos e outros e A. Severo. 
Em 19 são apresentadas emendas 
pelos Srs. Nelson de Vasconcellos, 
Nilo Peçanha, H. Lagden (4), Bar-
bosa Lima e A. Varella é outros. 
O Sr. Presidente communica que, 
expirou hoje o prazo para a apresen-
tação de emendas e que a Mesa vae 
exuminal-as para dar-lhes o compe-
tente destino. Em 21 o Sr. Pre-
sidente communica que, das emen-
das oft'erecido.s a mesa deixou de 
acceit<tr nove por importarem em 
augmeoto de despeza e assignadas 
pelos Srs. H. Lagden (3), Galdino 
Loreto (4), Raymundo Miranda. e 
Castro R•1 bello. Oram, pela ordem, 
os Srs. Neiva e A. Severo e aos 
q oaes respcnde o Sr. Presidente, e 
~ilo Peçanha. O Sr. Presidente de-
clara que a M?sa reconsiderando a 
deliberação tomada em relação á 
emenda do Sr. Neiva sobl'e a secl'e-
taria do extincto Arsenal da Bahia, 
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resolve acceital-a, visto que ella se 
refere a uma despeza já creada por 
lei, enviando-a á commissão compe-
tente. Em 27 vae a imprimir, sob 
ns. 96 C, o parecer sobre as emendas 
offerecidas para a 3" discussão. Em 
8 de outubro entra em 3• discussão. 
Ora o Sr. Galdino Loretoque conclue 
o seu discurso na sessão de 9. Em 1 O 
ora o Sr. A. Severo. Em 15 ora 
o Sr. Neiva. Em 16 oram os 
Srs. Neiva e H. Lagden. Em 17 
ora o Sr. Nelson de Vasconcellos. 
Em 20 oram os Srs. Fausto Car-
doso, Paula Ramos e Nel~on de 
Vasconcellos. Em 22 oram os Srs. 
José Avelino, Fausto Cardoso (este 
para uma explicação pessoal refe-
rente ao assumpto), e Nelson deVas-
concellos. Em 23 ora o Sr. Paula 
Guimarães. Encerrada. Em 24 é 
annunciada a votação. E' o.nnun-
ciada a votação da emenda n. l, 
do Sr. A. Severo : Substitua-se a 
divisão dq, despeza pela nota seguinte, ' 
em que ha uma redv.cçrJo de 6:457$. 
Oram, pela ordem, Q.S Srs. A. Se-
vero e Paula Guimat'ães. Rejeita- 1 

da. O Sr. Bueno de Andrada, 
JJela ordem, requer verificação da 
votação. Procede-se â verificação, 
reconhecendo-se que votaram a fa- ' 
voe_ 23 Srs. deputados e contra 72. 
Não ha numero. Procede-se á cha-
mada a que respondem 99 Srs. de-
putados. A votação fica adiada. 
Em 25 continúa a votação. E' no-
vamente annunciada a votação dil. 
referida emenda n. 1. Oram, pela 
ordem, os Srs. A. Severo e Paula, 
Guimarães. Rejeitada. O Sr. Faus-
to Cardoso, pela ordem, requer veri-
ficação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que vo-
taram a favor 25 Srs. deput11.dos 
e contra 79. Não La numero. 
O Sr. Presidente faz algumas obser-
vações. Procede-se á chamada que 
accusa a presença apenas de 105 
Srs. deputados. A votação fica 
adiada. Em 26 é novamente annun-

] ciada a votação. E' rejeitada a 
emenda n. I do Sr. A. Severo. 
E' rejeitada a emenda n. 2, á ru-
brica n. I. O Sr. Fausto Cardoso, 
pela ovdem, requer verificação da 
votação. Procede-se á verificação 
reconhecendo-se que votaram a fa-
vor 84 Srs. deputados o contra 13. 
Não ha numero, o que é confirmado 
pela chamada a que se procede em 
seguida. A votação fica adiada. Em 
8 de novembro continúa a votação. 
São approvadas as seguintes emen-
das: n. 2, do Sr. Nelson deVas-
concellos á r·ubrica n. 1: Elimine-se 
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a verba de 1:440$ destinada ao for-
necimento da Ilha da Pombeba, etc. 
•n. 3, do Sr. A. Severo: A' tabe~la 
11 - A1·senaes - Capital Federal, 
mandando accrescentar a quantia 
pracisa para pagamento dos venci-
mentos do Secretario do ea;tinato 
Arsenal de Ma1·inha da Bahia , etc. 
E' considerada prejudicada a emenda 
n. 4. E' annunciado. a votação da 
·emenda· n. 5, do Sr. Neiva: Accres-
cente se no n. 12, etc. O Sr. Neiva, 
pela ordem, pede e obtem preferencia 
pa.ra a emenda n. 19. O Sr. Faus'to 
Cardoso, pela orJem, requer verifica-
ção da votação. Procede-se á verifica-
ção reconhecendo-se que votaram 
.a favor 106 Srs. deputados. E' ap-
provada a emenda n. 19 do Sr. Neiva: 
Accrescente-se onde convier: As vagas, 
das patromorias que se derem na 
11igençia desta lei serão providas 
nos termos da lei n. 478, de 18.97, eic. 
·E' considerada prejudicada a emenda 
n. 5. São rejeitadas as emendas os. 6, 
7, 8 e 9. E' annunciada a votação da 
emenda n. W, do Sr. Neiva: Aoa1·t. 
depois das palavras-serão preferidos 
nos trabalhos-accrescente-se-e ear-
gos que vagarem, etc. Ora, pela or· 
dem, o Sr. Neiva. Approvada. E' 
approvada a emenda n. 1 I, do Sr. 
Galdino Loreto: No a1·tigo relativo d 
collocação de um phLrol entre o Rio 
Gw·upy'eSalinas, em vez de-um dos 
phardes existentes em deposito, etc. 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 12, do Sr. Paula Ramos. (Au· 
torisa a modificação do 1·egulamento 
da Contadoria de Marinha.) Oram, 
pela ordem, os Srs. A. Severo, Paula 
Ramos e Paula Guimarães. Appro-
varla. E' rejeitada a ememla n. 13. 
E' annunciada a votação da em~nda 
n. 14, do Sr. Raymundo Miranda : 
Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Fie t o Governo autorisado a da1· 
execução ao art. 9 do decreto n. 3197, 
de 19 de janei1·o de 1899, que reor-
ganisott o c01·po de engenheiros na-
vaes, etc. Oram, pela. ordem, os Srs. 
Ray;mundo Miranda e Paula. Guima-
rães. Approvada. São a;pprovadas 
as emenoas n. 15, dos Sr. A. Varella 
e outros. (Autorisa o Governo a man-
dar (ater a praticagem da barra do 
Rio G1·ande do Sv.l por associaçilo 
partict1lar, etc.) N. 16, do Sr. A. Se-
vero; Onde convier, accvescente-se 
(manda applicar aos novos phardes 
que :tenhão de seY inaugurados den-
t1·o lio exercício os c1·editos votados 
para pessoal e custeio dos que nilo 
estiuerem. montados e fv.nccionando.) 
E' annuuciada a votação da emenda 
n. 17, tio Sr. H. Lagden autol"isando 
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o credito para pag"l-mento aos ope-
rarias ea;tra-numerarios dispensados 
das offloinas do A1·senal de Marinha 
da Capital Federal, da di(fe1·ença 
proveniente da desolassificaçt!o que 
sJtfi·eram em setu salarios nos di1,s 
em que traball1aram em 1898. Oram, 
pela ordem, os Srs. H. Logden e 
Paula Guimarães. Approvada. E' 
approvada a emenda n. 18, do Sr. A. 
Severo di!pondo que o ~ermço de 
meteo1·ologia nJs Estados seja feito de 
accordo com a di1·ecçllo da Ca1·ta Ma· 
1·itima. E' annunciada a votação da 
emenda n . 20, do Sr. A. Severo: 
Accrescente-se : Ficam em 11içor os 
regulamentos do Corpo de Otficiaes 
Marinheiros e brigadas de fieis, en-
fermeiros, seruentPs e artifices mi· 
lita1·e.~ da armada, etc., etc. Ora, 
pela ordem, o Sr . A. Severo. Re-
Jeitada. O Sr. Heredia de Sá, pela 
ordem, requer verificação da vota-
ção. Procede-se á verificação, reco-
nhecendo-se que ai emenda foi rejei -
tada por 77 votos contra 29. E' ap-
provada a emenda n. 21, do Sr. 
Nil::J Peçanha. Contih.úa em vigo1·,no 
ea;ercicio de 1901, di.<posto no 
art, 16, da lei n. 652, etc. E' rejei· 
tada a emenda n. 22. E' approvada 
a emeuda n. 23, dos Srs. A. Severo 
e outros. Acm~escente· se: O Govemo 
{árã-r:natrícular no Collegio Militm·, 
como alumnos g1·atuitos annual· 
mente, 'r?s cinco aprendizes mari-
nheiros q~e mai se tenham distin-
guido nas diverMs Escolas da Re-
publica. E' rejeitada a emenda 
n. 24. O projecto, assim emendado. 
é approvado em 3" discussão. A' 
Commissão de Redacção. Em 12 de 
novembro vae a imprimir, sob 
n 96 D, a redacção final. Em 14 
approvada. Em 16 é enviado ao Se· 
nado, donde volta em 15 de dezem-
bro com emendas. A' Co)llmi~são de 
Orçamento. A imprimir, sob n. 96 E, 
o parecer sobre as emendas do Se-
nado. Em 17, o Sr. Paula Guima-
rães, pela ordem, requer urgencia 
para a discussão deste projecto. E' 
concedida a urgencia. O Sr. Edmundo 
da Fonseca, pela ordem, requer ve-
rificação da votação. Procede-se á 
verificaçãoreconhecendo·se que ore-
querimento foi approvado. Consul· 
tada a Camara si o assumpto é de 
tal natureza que, não sendo imme-
diatamente tratado, ficarh nullo, 
verifica-se que votaram apenas 102 
Srs. deputados. Não ha numero. 
Procede-se á chamada a que respon-
dem 117 Srs. deputados. Continua a 
votação do requerimento. Consultada 

a Camara sobre a segunda parte do 
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requerimento, resolve affirmativa-
mente. Em seguida entra em discus-
são uuica o projecto. Encerrada. O 
Sr. P,mla Guimarã'3s, pela ordem, 
pede e obtem preferencia na votação 
para este projecto. E' annunciada a 
votação das emenda!! do Senado. São 
successi l'amente approvadas todas 
as emendas, que são as seguintes: 
ao art. 1", n. 24-0bras- em vez de 
180:000$, diga-se 230:000/f,. Ao 
art. 2°, lettra C - supprima-se. Ao 
mesmo artigo lettras r e g - suppri-
ma·se. Ao mesm? artigo lettra H-
substitua -se pelo seguinte : a dotar, 
dentro das forçr;s do orçamento, as 
escolas de aprendizes marinhei1·os, 
etc., etc. Ao mesmo artigo- i -
accrescente·se H O final: Dependendo 
a execuçcio da approvaçê!o do Con· 
gresso. Ao mesmo artigo, lettras - j 
e k- supp1·ima-se. Aos arts. 4• e 5• 
- substitua·se pelo seguinte : Art. 
4•: Na vigencia desta lei serão pre{e-
?'Ídos, em igualdade de circumstan-
citts, a juizo do Governo, para os tra-
balhos dos A1·senaes de Marinha e 
ob1·as deste miAisterio, etc., etc. Ao 
art . 7°- supprima-se. E' o projecto, 
assim emendado, enviado á Commis-
são de Redacção. Officiou-se ao Se-
nado em 18. Sanccionado por 
decreto n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900. 
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Autori~a o Pod~r Ex- Em 6 de agosto a imprimit·. Em 18 Da Commissão de 0:·-
ecuttvo a :1br1r ao entra. em 2" discussão. Encerrada . çamento . ( Mensa.-
Ministar·io da Fa- Em- 21 approvada. o Sr. Elpidio de gem. do Poder Ex-
zen?a o credito es· Figue iredo, pela ordem, requer ve· ecuhvo de 17 deJ u-
pectal de 77:247$080 rificação de votação. Procede-se á lho de 1900 ·) 
para occorrer ao pa- verificação reconhecendo-se que vo-
gamento ?as c_ontas hram a favor 92 Srs. deputados e 
do mater1al torne- contra 4. Não ha numero . Proce-
cido á Casa da de-se á chamada que accusa a pre-
Moeda, em janeiro sença de 112 St·s. deputados; en· 
de 1~9~, por «The tretanto, a Mesa reconhece que não 
Braz11Jan Contracts ha numero no recinto. A votação fica 
Corporatiou. ~ adiada. Em 24 approvada . Em 24 

Lle setembro entra em 3• discussão. 
Encerrada. Em 25 approvada. A' 
Com missão de Redacção. Em 26 vae 
a imprimir sob n. 97 A, a re-
da.rção final. Em 2 de outubro ap-
p;·ovada. Enviado ao Senado em 4. 
-Sanccion.aclo por decreto 
n. 736 de 22 de dezembt·o de 1900 . 

Autorisa o Poder Ex- Em 7 de agosto a imprimir. Em 20 Da Commissão de Pe-
ecuti v o a conceder entra em discussão uuica. Ora o St·. tições e poderes. 
seis mezes de li· Neiva. Encerraria. Em 29 approvado. 
cença, com orde- A' Commissão de Redacção. Em 31 
nado, ao 1• escrip· vae a im ··rimir, sob n. 98 A, a redac· 
turario da 2a di vi- ção final. Em 4 de setembro appro-
são da Eslmda de vado. Em 6 é enviado ao Senado. 
Ferro Central do -Sanccionado por decreto 
Bl'Jzil,JosédosSan- n. 700 de 8 ele outubro de 1900. 
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1900 7 de agosto I ~&\' Reorga:nisa a jus- E..n 7 de agosto, a imprimir. Em 16 Da Commissio Espe-
tiça do DistrictoFe· é annunciada a 2n discussão. Entra cial, incumbida da 
deral. em discussão o art. 1 o. Ora o Sr. A. reorganisação da 

de Freitas. Em 17 é lida uma Justiça do Distric to. 
emenda do Sr. Heredia. de Sá. Ora o Federal. 
Sr. Paranhos Montenegro. Em 18 · 
são lidas emendas dos Srs. Nilo Pe-
çanha e Leonel Filho. Enr.errada. a 
discussão do art. 1 o. E' encerrada a 
discussão do art. 2°. Entra em dis-
Cl:Issão o art. 3°. São lidas emendas 
dos Srs. Lama r tine e outros e Nilo 
Peçanha (2). Ora o Sr. Leonel Fi-
lho. Encerrada. Entra em discussão 
o aTt. 4°. Ora pela ordem, o Sr. 
Paranhos Montenegro. Encerrada. 
E' successivamente encerrada a dis-
cussão dos arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10°, 11° e 12°. E' annuncíada a dis-
cussão do art. 13. E' lida uma emenda 
do Sr . A. de Freitas. Ora. pela or-
dem, o Sr. A. de Freitas que o.ffe-
rece emendas. O S. Presidente faz 
alguma.s observações. Encerrada. 
Entra em discussão o art. 14. E' 
lida uma emenda do Sr. Julio Santos. 
Encerrada. Entra em disbussão o 
art. 15. E' lida uma emenda do Sr. 
A. de Freitas. Encerrada. E' encer-
rada a discussão dos arts. 16 e 17. 
Entra em discussão o art. 18. São 
lidas emendas do Sr. A. de Freitas. 
Encerrada. Entra em discussão o arL 
19. E' lida uma emenda do Sr. Julio 
Santos. Encerrada.. A' Commissão de 
Orçamento. Em 23 vae a imprimir, 
sob n. 99 A, o parecer sobre as 
emendas o.fferecidas na 2• discussão. 
Em 31 entra em discussão unica. 
Ora o Sr. Esmeraldino Bandeira. 
Encerraria. Em 13 de setembro é 
annunciada a votação. E' approvado 
o art. 1°, salvas as emendas. E' 
annunciada a votação das emendas 
ao art. 1•. Oram, pela ordem, os 
Srs. Etluardo Ramos e Bricio Filho, 
a q ue 111 responde o Sr. Presidente. 
E' annunciada a votação da emenda 
do Sr. Nilo Peçanha: ao art. to, § 3• : 
substitua-se pelo seguinte: etc. etc. 
Oram, pela ordem, os Srs. Eduardo 
Ramos(duas vezes) e A.deFreitas,que 
requer preferencia para sua emenda 
elevando a 14 o numero de juizes do 
Tribunal de Justiça. O Sr. Presidente 
faz algumas observações. Não é con-

1 

cedida a preferencia. O Sr. Nilo Pe-
çanha, pela ordem, requer verificação 
da votação. Procede-se á verificação 
reconhecendo-se que votaram a favor 
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27. Srs. deputados e cont1·a 78. Não 
h a numero. Procede-se á chamada á 
qual respondem 109 Srs. Deputa.rlos. 
<i:outinúa a votação. Consultada de 
novo a Camara,não é concedida a pra-
ferencia pedida pelo Sr. A .de Freitas, 
E' approvada a emenda do Sr. Leonel 
Filho: ao n . 3 do a1·t. 1•: substitua-se 
peZo seguinte: em ve:r de 12 juizes, 
diga-se: 15 juizes. E' considerada 
prejudicada a emenda do Sr. A. de 
Freitas elevando a 14 o numero de 
juizes, etc. E' annunciada a votação 
da emenda. do Sr. A. de Freitas á 
pag.2 do impresso, accrescentado ao 
2• período do art 2•: Composta de sete 
membros. Ora, pela ordem, o Sr. A. 
de Freitas. E' considerada. prej udi-
cada esta emenda. E' a.pprovada a 
emenda do Sr. Nilo Peçanha: ao art .1" 
§ 3• n.i: substitua-se todo o dispositivo 
peZo segttinte: A Camara Cioil sub-
divide-se ém duas secçlJes com a desi-
gnação de ta e 2•, etc. E' rejeitada 
a emendtt do Sr. A. de Freitas ao§ 4•. 
E' annunciada a votação do art. 2•. 
Oram, pela ordem, os Srs. Paula Ra-
mos " Eduardo Ramos. E' approvado 
o. art .2• salvas as emendas. E'annun-
ciada a votação de substitutivos ao n.f 
do art .2•. Oram, pela ordem, os Srs. 
Eduardo Ramos e A. de Freitas. Re-
geitado. E' annuncida a votação da 
emenda do Sr. A. de Freitas ao n.2 
do art . 2•. Oram, pela. ordem, os Srs1 
Eduardo Ramos e A. de Freitas. Re• 
jeitado. E' a.nnunciada a votação da 
emenda do Sr. A. de Freitas ao n.3. 
O Sr. A. de Freitas, pela ordem, pede 
e obtem a retirada desta emenda. E' 
app1•ovado o art.3• ,sul v as as emendas. 
E' approvada a emenda do Sr. La-
martins e outros: Ao art. 3", § 6•: 
Accrescente·se : d) processa?· e julgar 
inventarias de pa1·tilh1s de defuntos, 
que deixarem testamento, etc., etc. E' 
annunciada a votação da emenda do 
Sr. A. de Freitas supprimindo o § 11 
do a?'t.3" . Oram, pela ordem, os Srs. 
A. de Freitas e Eduardo Ramos. 
A pprovada. O Sr. Frederico Borges, 
pela ordem, requer verificação da vo-
tação. Procede-se á verific(l,ção, re-
conhecendo-se que a emenda foi ap-
provada por 82 votos contra 32. E' 
approvada a emenda ao art.3", § 12, 
I e li: Substitu:r.-se todo o d1:spos1tivo 
pelo seguinte: A Camara Civil julgar, 
na forma do art. 1• § 3°: I, em 2" e 
ultima instancia os agg?·avos e appel-
laçcies interpostos, etc., etc. E' annun-
ciada a votação da emenda do Sr. A. 
de Freitas ao§ 12. Ora, pela ordem, 
o Sr. A. de Freitas. E' considerada 
prejudicada esta emenda, bem como a 
immediata ao n. 2, menos quanto á 

OBSERVAÇÕES. 
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ultima parte,que é approvada, e que 
é a seguinte: Sendo no caso de appel-
laçao sorteado o 1'elato1' no acto do 
julgamento. E' annunciada a votação 
da emenda do Sr. Nilo Peçanha ao 
a1·t. 3", § 14: Acc1·escente-se: VI. 
Mandar organisar mensalmente a lista 
dos advJgados e solicitadores no civel e 
no crime, etc., etc. O Sr.Nilo Peçanha, 
pela ordem, requer a retirada desta 
emenda. Suscita· se a respeito uma 
questão de ordem em que tomam parte 
os Srs. Anisio de Abreu e Bl'icio Fi-
lho, a quem responde o Sr. Presi-
dente. E' concedida a retirada da 
emenda. E' annunciada a votação 
da emenda ao § 16 : Acc1·escente-se : 
sendo sorteado o relator no acto do 
julgamento. Ora, pela ordem, o Sl'. 
A. de Freitas, a quem responde o 
Sr. Presidente. Approvada. E' an-
nunciada a votação da emenda ao 
n. 3, lettra a. Oram, pela. ordem, .OS 
Srs. A. de Freitas (duas vezes) e 
Eduardo Ramos. Rejeitada. São ap-
pl'ovados os arts. 4°, 5°, 6•, 7•, 8°, 9•, 
lO•, 11• e 12•.E' approv;adoo art.l3, 
salva a emend<J.. E' annunciada a 
votação da emenda ao art. 13: Sub-
stitua- se: Achando-se ausente o juiz do 
feit o, pode1·d ser despachada a petição, 
etc. Ül'am, pela ordem, os Srs. A. de 
Freitas e Etluard,.o Ramos. Rejeitada. 
E' rejeita a a emenda suppressiva do 
art. 14, sendo este e!ll seguida appro-
vado. E' approvado o art.l5, salva a 
emenda. E' rejeita1a a emenda ao 
art. 15, do Sr. A. de Freitas. São 
approvados os arts. 16 e 17. E' annun-
ciada a votação do art. 18. Oram, 
pela ordem, os Srs. A. de Freitas e 
Cornelio da Fonseca. E' approvada a 
emenda do Sr. A. de Freitas, substi-
tutiva do art. 18: Nas p1·imei1·as no· 
meações pam os cLrgos de j1.ti:res do 
Tribunal de Justiç a se1·ão contempla-
dos os octuaes juizes da ('ôrte de Ap-
y.ellação. O Sr. Luiz Domingucs, pela 
ordem, requer verificação da votação. 
Procede-se a verificação reconhecen-
do-se que a emenda f<Ji approvada 
por 63 votos contra 53. E' conside-
rado prejudicado o art. 18. E' rejei-
tada a e;nenda do Sr. A. de Freitas 
ao§ 2° do art. I S. E' anuunciada avo-
tação da emenda do Sr.A.de Freitas 
ao§ 3" do art. 18. Ora, pela ordem, 
o Sr. A. de Freitas . Rejeihda. O Sr. 
Neiva, pela ordem, requer verifica-
ção da votação. Procede-se á verifi-
cação reconhecendo-se que vota-
ram a fa.vor 50 Srs. Deputados e 
contra 49. Não ha numero. Fica. 
adiadtt a votação.- Em 14 continúa 
a votação. E' a pprovada a emenda do 
Sr.A. de Freitas, supp1·essiva do§ 2". 

OBSERVAÇÕES 
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R' approvada a emenda do Sr. A. de 
Freitas ao § 3• : Substitua-se pelo 
E'eguinte: Aos funccion~rios providos 
em cargos creados por esta lei conta1·-
se-ha, para todos os e/'(iitos, o tempo 
ele serviço que tiveram nos ca1·gos 
ex tinctos, etc . E' considerada preju-
dicada a emenda do Sr. A. de Frei· 
tas, relativa aos jurys para julgamento 
dos candidatos aos cargos da magis· 
tratura. E' approvado o art. 19. E' 
annunciada a votação da emenda do 
Sr.Julio Santos augmentando os ven-
cimentos dos promotores . Ora, pela 
ordem, o Sr. Sa Freire. Rejeitada. 
O Sr. Sá Freire, pela ordem, requer 
ver i f! cação da votação . Procede-se a 
verificação, reconhecendo-se que a 
emenda foi rejeitada por 67 votos 
contra 57. E' annunciada a votação 
da emenda do Sr. Heredia de S<L, 
dando preferencia aos escrivães das 
prefeituras para as primeiras no-
meações de escrivães para as diver-
sas varas. Oram, pela ordem, os Srs. 
Heredia de Sá e Luiz Domingues. Re-
jeitada. O projecto, assim emendado, 
é approvado em 2• discussão. A' com· 
mis~ãorespectiva.- Em 17 vaia im· 
primir sob n. 99 B, a redaccão 
para a 3• discussão. - Em 27 entra 
em 3• discussão. São lidas emendas 
dos Srs. Luiz Domingues e outros, 
F. Borges, Paula Ramos, Anisio de 
Abreu, A. de Freitas, Oliveira Fi-
gueiredo, Sa Freire e outros (16), 
Sa Freire (3), e Paranhos Monte-
negro (9). Ora o Sr. Olíveira FJguei· 
redo.-Em 28 oram os Srs.Sá Freire 
e Esmeraldino Bandeira. -Em 1 de 
outubro ~ão lidas emendas dos Srs. 
Frederico Borges, Serzedello Corrêa, 
Seabr<l e outros, Rivadavia Corrêa, 
Bricio Filho e lrineu Machado. Oral 
o Sr. Esmeraldino Bandeira, que 
offerece emendas.-Em 3 é lida uma 
emenda do Sr. Seabra.OraoSr. Bar-
bosa Limo, continuando o seu dis-
curso nas sessões de 4 e 5, offere-
cendo emendas. E' lida uma emenda 
dos Srs. J. Pires e outros. -Em 
8 é lida uma emenda do Sr. Ser-
zedello Corrêa. Ora o Sr. Ger-
mano Hasslocber, que offerece emen· 
das.- Em 9 é lida uma emenda 
do~ Srs. José A velino e outros. 
Ora o Sr. Luiz Domingues .-Em 
10 são lidas emendas dos Sr3. Au· 
gusto de Freitas e outros. Ora o 
Sr. Milton, que oft'erece emendas.-
Em 15 ora o Se. José Bonifacio. São 
lidas emendas do St•. Joaquim Pi· 
res.- Em 16 ora o Sr. José Boni-
facio, continuando o seu discurso.-
Em 18 OI'a o Sr. Benedicto de Sou-
za.- Em 20 é lida uma emendo . 

OBSERVAÇÕES 
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Ora o Sr. Anisio de Abreu, que 
continúa o seu discurso nas se1sões 
de 22 e 23.- Em 24 ora o Sr. Sa-
bino Barrozo, que con tinúa o seu 
discurso na sessão de 25. E' lida 
uma emenda do Sr. H. Lagden.-
Em 26 ora o Sr. Germano Hasslo-
cher. São lidas emendas dos Srs. 
Neiva e Anisio de Abreu. Ora o 
Sr. Neiva.-Em 27 ora o Sr. Es-
meraldino Bandeira, que continúa 
em 29, o:lferecendo emendas. Ora o 
Sr. Galdino Loreto, que continúa o 
seu discurso nas sessões de 31, 5, 
8 e 12 de novembro.- Em 12 são 
lidas emendas dos Srs. H . Lagden e 
Neiva. Encerrada. A' commissão 
respectiva.- Em 18 de dezembro 
vai a imprimir, sob n. 99 O, o 
parecer sobre as emendas o:lferecidas 
na 3a discussão. 

Pende de ....-otação. 

OBSERVAÇÕES 

1900 8 de agosto . 100 Eleva a 1$ diarios a Em. 8 de agosto a imprimir. 
pensãq e soldo que Im.presso sóm.ente. 
perceb~ o l • cadete 

Da Commissão de Pen 
sões e Contas, 

» I O de agosto . 

. 

10 de agosto . 

reformado, com 
honra~ de alferes 
do e:;ercito, Oro-
zimbo Carlos Cor-
rêa d~ Lemos. 

101 Parecer sobre aemen- Em. 10 de agosto a imprimir.- Em DaCommissão de Con-
da ofi'erecida em 3• 14 é annunciada a v?tação. E' appr_s~- stituição, Legisla-
discussão ao pro- vada a emenda segumte dos Srs. Joao ção e Justiça. 
je~to n. 212, de Lopes e outros: calculada pelo mi-
1899, que autoriza nimo das tabellas que vigoraram 
o P~~r Executivo du:an_te o men~ionado período. O Sr. 
a abrir o credito Te1xe1ra de Sa, pela ordem, requer 
necessario para pa- veri.tl.co.ção da votação. Procede-se 
gamento ao a.lmi- á •erificação, reconhecendo-se que 
rante J e r o n y mo votaram a favor 76 Srs. deputados 
Francisco Gonçal- e contra 29. Não ha numero.-
ves d~t ditrerenea de Prt;cede-se á chamada a que respo-
vencimentos desde dem 117 Srs. deputados. Contiuúa 
a data de sua re- a votação. E' approvada a emenda 
forma até a de sua por 77 votos contra 32. O projecto, 
reversão ao serviço assim emendado vai á commissão 
activo da Armada. de Redacção.- Em 18 vai a impri-

mir, sob n. lOJA, a redacção final 
do projecto n. 212 de 1899.- Em 
20 approvado.- Em 22 é enviado 
ao Senado. Sanccionado por 
decreto n. 729 de 12 de dezembro 
de 1900. 

102 Fixa a despeza do Mi-Em. 10 de agosto a imprimir.- Em Da commissão de Or-
nisterio das Re1a- 14 o ~r. Presidente communica que çamento. 

ções ~xterwres para o proJecto t!ca sobre a mesa rtu-
o exf!rcicio de 1901. rante cinco sessões consecutivas 

para receber emendas para a 2• dis-
cussão.- Em 16 são apresentadas 
emendas pelos Srs. Miranda Aze-
vedo e outros, José Avelino e ou-
tros e Rivadavia Corrêa.-Em 17 
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são apresentadas emendas pelos Srs. 
Pereira de Lyra (2). - Em 20 o Sr. 
Presidente diz que expirou hoje o 
prazo para a apresentação de emen· 
das e que a Mesa não acceitou, por 
contrarias ao Regimento, as seguin-
tes emendas dos Srs . : Pereira. de 
Lyra, supprimindo o logar de encar-
regado de negocias em Venezuela e 
no Japão e creando o de consul ; 
do Sr. Paulo Guimara:e1 e ot,tros, 
elevando os vencimentos dos empre-
gados da Secretaria das Relações 
Exteriores, e do Sr. Fausto Ca1·doso 
creando um consulado em La Plata . 
São apreeentadas emendas pelos Srs. 
Fausto Cardoso e Rivadavia Corrêa. 
A' Commissão de Orçamento.-Em 

· 21 vai a imprimir, sob n. 102 A, 
o parecer sobre as emendas o:lfere-
cidas para a 2• discusaão.-Em 24 
é annunciado. a 2• discussão. Ora 
o Sr. Beicio Filho. O Sr. Rangel 
Pestana, pela ordem, requer proro-
gação da primeira parte da ordem 
do dia por uma hora . O Sr. Presi-
dente declara não acceitar este re-
querimento, porque a ordem do dia 
está dividida em duas partes, im-
portando elle em inversão da ordem 
do dia. .-Em 25 continúa o Sr. Bri-
cio Filho.-Em 27 oram os Srs. Elias 
Fausto e Pereira de Lyra. Encer-
rada.-Em 29 é annunoiada a vo-
tação. E' approvado, salvas as 
emendas, o artigo unico do pro-
jacto. E' rejeitada a emenda n. I, 
dos Srs . Miranda Azevedo e outros. 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 2, do Sr. Ri vad& via Corrêa, que 
é em seguida retirada, a pedido do 
seu autor, e referente à reuist!o da 
linha divisaria com a Republica do 
Un;guay. E' considerada prejudi-
cada a emenda n. 3. E' annunciada 
a votação da emenda n. 4, dos.·. Ri-
vadavia Corrêa : Restabeleça-se a 
ue·rba de 4: 000$ para o vice -consulado 
de Posadas. Oram, pela ordem, os 
Srs. Rivadavia Corrêa e Elias Fausto. 
Approvada. O Sr. Bricio Filho, 
pela ordem, faz algumas pondera-
ções, por não lhe parecer prejudi-
cada <t emenda n. 3. Ora, pela 
ordem, o Sr. Elias Fausto. Sub-
mettida a votos a emenda n. 3, é 
rejeitada. O projecto, assim emen-
dado, passa á 3 • discussão. A' com-
missão de orçamento. A imprimir, 
sob n. l02B, a redacçãopa.ra.a 
3• discussão.-Em 31 o St·. Presi-
dente communica que o projecto fica 
sobre a mesa durante tres sessões 
consecutivas para receber emendas 
para. a 3a discussão.- Em 3 de se-
tembro são apresentari as emendas 
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pelos Srs. Pereira de Lyra e Bricio 
Filho. O Sr. Presidente communica 
que expira. hoje o prazo para apre 
sentação de emendas para a 3" dis-
cussão. -Em 5 o Sr. Presidente 
communica ter deixado de acceitar, 
por infringente do Regimento, uma 
emenrla do Sr. Pereira de Lyra. A 
imprimir, sob n. 102 C, o parecer 
sobre a emenda off'erecida para a 
3• discussão.-Em 12 entra em 3• 
discussão. Ora o Sr. Pereira de 
Lyra.-Em 17 ora o Sr. Serzedello 
Corrêa, que continúa o seu discurso 
na sessão seguinte (18) .-Em 19 ora 
o Sr. Dionysio Cerqueira. Encer-
rada .-Em 20 é annunciada avo-
ta~ão. E' approvada a emenda do 
Sr. Pereira de Lyra: Fica o Gove1·no 
autorizado a gratificar os {u?lccio-
narios da Secretaria de Estado, etc. 
E' tambem approvado o additamento 
_da Commissão de Orçamento a esta 
emenda: Nilo excedendo as grati · 
ficações à quantia de 26:000$. Assim 
emendado, é o projecto approvado 
em 3• discussão. A' Commissão de 
Redacção.-Em 21 va a imprimir, 
sob n . 102 D, a red~cção finaL-
Em 24 approvada. En,iada ao Se-
nado na mesma data. Em 10 de 
outubro volta do Senado pom emen-
das. À' Commissão de Orçamento. 
-Em 23 vai a imprimir, sob 
n. 102 ~. o parecer sobre as emen-
das do Senado.-Em 26 entra em 
di scussão unica. Encerrada.- Em 
8 de novembro é wnnunciada a vo-
tação. E' rejeitada a primeira parte 
da emenda do Senado-: P e1·ú - Redu-
.a-am 3e a 5: 000$ os vencimentos do 
1• secreta?·io (Como na proposta do 
Governo). O Sr. Galdino Loreto, 
pel a ordem, requer verificação da 
votação. Procede-se á verificação, 
reconhecendo-se que votaram a 
favor dous Srs. Deputados e con-
tra 96. Não ha numero. Proce-
de-se á chamada, á qual respon-
dem l 05 Srs. Deputados. Não ha 
numero. Fica adiada a votação. -
Em 9 são successivamente rejeitadas 
as emendas do Senado seguintes: A' 
verba 5• - Legações e Cmsulados : 
Peru - Redu;;am-se a 5:000.$ os 
vencimentos do f • Secretario , etc. 
Bolivia - Reduzam-se a 5:000$ os 
vencimentos do 1• Secretario , etc. 
Pm·aguay - Redu;;am-se a 5:009$ 
01 vencimentos do f • Secretario, etc. 
Venezuela - Supprima-se toda a 
verba. Austria-Hungria - Suppri-
ma-se a verba para o Consulad:J em 
Trieste. Ao ultimo artigo da pt·opo-
siçi!o- Supprima-se. Communicou-se 
ao Senado em 10. -Em 5 de dezem-

OBSERV AÇÕE3 
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bro o Senado communica que foram 
alli mantidas por 2/3 de votos as 
refericlas emendas, menos a referente 
ao Consulado de Trieste. A' Com-
missão de OrQamento. - Em 7 vai 
a imprimir, sob n. 102 F', o parecer 
da Commis:;ão sobre as emendas do 
Senado mantidas al!i por 2f 3. ~ 
Em 10 entra em discussão unioa. 
Encerrada. - Em 12 é annunciada 
a votação. E' approva•la a I a emenda: 
Pe?·ú, etc. São successivamente appro-
vadas as demais emendas do Senado.-
Em I4 communicou-se ao Senado. 
Sanccionado por decreto n. 746 
de 29 d9 dezembro de I 900. 

OBSERYAQÕE S 

I03 Equipara, para o E.IU 10 de agosto, julg~do objecto de Da Commisaão de Ma-
effeito da percepção deliberação, é enviado a Com missão de rinha. e Guerra ao 
do montepio mili- Marinha e Guerra que, em 27 dá pa- projecto dos Srs. 
tar, o pae decrepi- recer que se imprime sob n. I03 A. Sampaio Ferraz e 
to ou invalido, que Em 25 de outubro entra em I• dis- outros. 
não tiver outro cussão. Ora Sr. Sampaio Ferraz. 
amparo, 1\ mãe Encerrada. Em 22 de novembro, 
viuva ou solteira, approvado. O Sr. Fausto Cardoso, 
de offlcial fallenido. pela ordem, requer veritl.cação da 

votação. Procede-se á veriftcaQão, 
reconhecendo-se que o projecto foi 
approvado por 102 votos contra 4. 
Em 8 de dezembro é annunciada a 2a 
discussão. Entra em discussão o art . 
1°. Encerrada. E' tambem encerrada 
a discussão dos demais artigos.-Em 
12 é annunciada a votação. E' 
approvado o art. Jo e em seguida os 
demais artigos do projecto. 

Pende de s~ di S CU.Il'lS Õ.O. 

10-1 Autoriza o Poder Ex- E•:n I4 de agosto a imprimir. Em 18 Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao entra. em 2a discussão . Encerrada. çamento ( Mensa-
Mioisterio da Guer- Em 24 apJlrovado. Em 2.:> de setem- gem do Poder Ex-
ra o credito ex- bro entra em ga discussão. Encer- ecuti v o de 3 de 
traordioario de... . rada. Em 18 de outubro approvada. agosto de 1900 ) . 

' 5:419$720 para pa- A' Commissão de Redacção. O Sr. 
gar ao 1 o tenente da Bricio Filho, pela ordem, pede e oh-
Armada Nelson de tem dispensa de impressão da reda-
Vasconce!los e AI- cção final. Em seguida é approvada, 

105 

i meida os veocimen- sob o. 104 A, a redacção final. Em 20 
tos que lhe compe- , é enviado ao Senado. Sanccio-
tem como professor n a d o por decret o n. 734 de 21 de 
do Colleg io Militar. dezembro de 1900 . 

AutoJ•iza o Poder Ex- li:m 14 de agosto a im pr1m1r. Em Da Commissão de Or-
ecuti v o a abrir ao 18 entra. em 2• discussão. Encerra- çamento ( Mensa-
Ministerio da Jus- da. Em 24 approvado. Em 25 de gem do Poder Ex-
tiQa e Negocias lo - setembro entra em 3a discussão. ecutivo de 30 de 
tericres o credito Encerrada . Em 18 de outubro ap- julho de 1900 ). 
especial de 834$676, provado. A' Commissão de Re-
para pagamento dos dacção. Em 22· Yai a imprimir, 
vencimentos que sob n. 105 A, a redacção flu a!. Em 
competem ao escre- 23 approvado. Em 25 é enviado ao 
vente juramentado Senado. :Sa n c ionado por decre-
do Juizo Federal, to n. 725 de 8 de dezembro de 1900. 

I Antonio Rodrigues 
Gonça lves !\f achado. 
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106 Autoria o Poder Ex- Ein 14 de agosto a imprimir.- Em 18 Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao entraem2 .. discusão. Encerrada.-Em çamento ( Mensa-
Ministerio da Jus- 24 approva.do.- Em 17 de setembro gem do Poder Ex-
tiçe. e Negocies In- entra em 3• discussão. Encerrada. ecutivo de 4 de 
teriores o credito de -Em 20 approvado. A' Commissão agosto de 1900). 
80:000$, supplemen- de Redacção.-Em 21 va.i a. imprimir, 
ta r á verba. n. 14, do sob n. l 06 A, a redacção final.-Em 
a.rt. 2° da lei n. 652, 24 approvada..- Em 25 é enviado ao 
de 23 de novembro Senado. Sanccionado por de-
de 1899 - Diligen- ereto n. 702, de 10 de outubro de 1900. 
c ias Policiaes. 

16 de agosto.. 107 Fixa a despeza do Mi· EJ:n 16 de agosto a imprimir.-Em 18 Da Commissão de Or-
nisterio da. Guerra o Sr. Presidente communica que o ça.mento. 

l"t 

. 

. 

para o exercício de projecto está sobre a. mesa, onde 
1901. ficará durante cinco sessões conse-

cutivas para receber emendas para a 
2• discussão.- Em 21 são apresen-
tadas emendas pelos Srs. Soares 
Nviva, A. Severo, Victorino Mon-
teiro e outros e Rod0lpho Paixão. 
Em 23 o Sr. Presidente commuuica 
que termina hoje o prazo para apre-
sentação de emendas para a 2• dis-
cussão ; que as emendas apresen-
tadas foram examinadas e acceitas 
pela Mesa e são enyiadas á com-
missão de Orçamenf.o.- Em 3 de 
setembro vai a ~primir, sob 
n. 107 A, o parecer sopre as emen-
das offerecidas para a 2' discussão. 
-Em 20 entra em 2• discussão. Ora o 
Sr . Soares dos Sa.n tos.- Em 21 oram 
os Srs. Paula Guimarães e Neiva., 
que con{inúa seu discurso na sessão 
de 22.- Em 24 oram os Sra. R. Pai-
xão e Pau'~ Guimarães. Encerrada. 
-Em 25 13 annunciada a. votação. 
E' approvado o projecto, salvas as 
emendas. E' annunciada a votação 
das emendas. E' annunciada a vo-
t ação da emenda do Sr. R. Paixão, 
á rubrica n. 9: Eleve-se a verba a 
14.880:223$900 e accresceote-se :-
Sertto abonadas commissões activas 
rle engenheiros, etc. O Sr. R. Paixão, 
pela orJem, pede e obtem ~ r etirada 
desta emenda. E' rejeitada a emenda 
n. 2, à rubrica n. lO. O Sr. Fausto 
Cardoso, pela ordem, requer verifi-
cação, da votação. Procede-se á veri· 
ficação, reconhecendo-se que a emen-
da roi rejeitada por 106 votos contra 
4. E' approvada a emenda do 
Sr. Soares Neiva, á rubrica 13- Co-
loni •s Militares- Augmente-se no 
material a quantia de 40:000$ para 
uma estrada que và de Guarapuava d 
Colonia da. foz do Iguassú . E' app::oo-
vada a emenda n. 4 á rubrica 13, do 
Sr. Dionysio Cerqueira, com o pare-
cer d.a com missão de Orçamento man-
dando reduzir a mesma emenda na 
rubrica 14: Accrescente-se na 1·ubrica 
1.3 - Color~ias Militares- 40:000$ 
para a comtrucçao de uma linha te-
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legraphica que, pm·tindo de Boa-Vista, 
na comarca de Palmas, etc., etc. 
E' approvada a emenda n. 5, á ru-
brica 14, dos Srs. Victorino Mon-
tei::oo e outros: Obras Milita1·es-
Accrescente- se : 30 :000$ para a con-
stno~oçõ.o de linhas telegraphicas estra-
tegicas, ltgando a cidade da Cruz Alta 
ds de S. Luiz, Sa,nto Angelo, etc . 
E' approvatla a emenda n. 6, do 
Sr. R. Paixão: -.!os offi ciaes que sel·-
virem nas gua1·nições do P ard e 
Matto·Grosso serd abonada, na vigen-
cia desl:t lsi, mais um terço da etapa, 
etc. E' tambem approvada a emenda 
da commissão a esta emenda, man-
dando incluir nella o Estado do Ama-
zonas. E' rejeitada a emenda n. 7. 
E' a nnunciada a votação da emenda 
n. 8, do Sr. Ba.rboza Lima: Accres-
cente-se onde conder : Art. E' o Go-
verno autorizado a conceder aos of-
ficiaes do exercito, que o requererem, 
ad instar do que é concedido aos of-
ficiaes da armada, licença po1· dous 
annos, passando-os para a 1·eserva, 
etc. Oram, pela ordem, os Srs . Bar-
boza Lima e Paula Guimarãos. Re-
jeitada. E' annunciada a voiação da 
emenda n. 9, do Sr. A. Severo, au-
torizando o Governo a abrir o credito 
preciso para pagmnento da g,·ati-
ficaçao a que tem direito o mestre da 
officina de alfaiate do Arsenal de 
Guerra desta Capital, etc. Oram, 
pela ordem, os Srs. Bricio Filho (duas 
vezes), A. Severo e Paula Guima-
rães. Approvada. E' annunciada a 
votação da emenda n. 10, do Sr. R. 
Paixão : Art. O Gover11o 1·everd, 110 
vigencia desta lei, as tabellas de gra-
tificaçao de exe1·cicio e abono de ojuda 
de custo aos otficiaes do exercito, tor· 
nando as mais equitativas e applica-
veis aos officiaes do quadro e classes 
annexas, etc. Oram, pela ordem, os 
Srs. R. Paixão, Bricio Filho e Paula 
Guimarães, Approvaúa. E' a nnua-
oiada a votação da emenda n. J I, do 
Sr. R. Paixão, refere r: te aos estt~
dos para a const1·ucçao detmla e;t1·acla, 
ligando o Pa1·d a Matto-G1·osso . 
Ora, pela ordem, o Sr. R. Paixão. 
Approvada. E' tambem approvada 
a sub·emenda da commissão a emen-
da n. 11: Accrescente-se entre aspa-
la'twas - p1·ececle1· aos estudos - as se-
gttintes : tla vigencia desta lei. E' a.p-
provada com o par11oer da com missão 
a emenda tl. 12, do· Sl'. Soares 
Neiva. Onde conv1:er: Fica o Governo 
autorizado a despender, na vigencia 
desta lei, pela ntbl'ica 5•, sem au-
gmento da 1·especti~a consigt1aça:o, até 
a q~o~antia de f O :000$ para subven-
ciona?· os estabelecimentos de ensi11o 

O.BSERV AÇÕES 
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que se encarregarem da edt~cação dos 
filhos de militares mortos em combate, 
etc. E' approvada a emenda o. 13, do 
Sr. BarbozaLima, mandando installar 
uma ou mais enfermarias, de$tinadas 
a otficiaes e praç:;,s affect:tdas de tu-
berculose. Assim emendado é o pro-
jacto approvado em 2• discussão. A' 
Commissão de Orçamento. - Em 27 
vai a imprimir, sob n. 107 B, a 
redacção para a 3• discussão.- Em 
29, o Sr . Presidente communica que 
o projecto fica sobre a mesa durante 
tres sessoes consecutivas, para re-
ceber emendas para a 3" discussão. 
-Em I de outubro são apresentadas 
emendas pelos Srs. A. Torres, Bar-
boza Lima, Paula Guimaeães (5), 
Soares dos Santos e R. Paixão.-Em 
2, o Sr. Presidente communica que 
expira hoje o prazo para recebimento 
àe emendas para a 3a discussão e 
que a Mesa vai examinar as emendas 
apresentadas para d 1r-lbes o conve-
niente destino. São apresentadas 
emendas pelos Srs. Paula Ramos (2) 
e Paula Guimarães. A'• Commissão 
de Orçamento. -Em 9 vai a im-
primir, sob n. 107 C, o parecer 
sobre as emendas otrerecidas para a 
3 .. discussão.- Em 24 é annunciada 
a 3• discussão. Ora o Sr. C. Cavai· 
canti. -Em 25, ora o Sr. Paula 
Guimarães\ Encerrada. - Em 8 de 
novembro 'é annunciada a votação. 
São approvadas as emendas: n. I, 
do Sr. Paula Guimarães : Ao n. 1 -
Administraçilo geral- onde $e lê : No 
Estado·Maio1· do Exercito- Accres-
cente-se - e na Direcçao Ge1·..r.l de 
Engenha1·ia, etc., etc., Ao ultimo ar-
tigo odditivo- on0e se lê: O Governo 
1·everá - diga-se - fica o Governo 
aut •ri.zado a 1·eve1· - e accrescente-se 
in-fine- $em augmento de despeza. 
Nos additivos: Ao n. IV: onde se lê 
- a juizo da Direcção de Saude do 
Exe1·cito- diga-se:- Ouv•da a Di1·e· 
cção ele S •.v.de, etc., Additivo : Ao 
n. li, onde se lê: -a quol sen! {.eita 
por praças do batalhão d' engenheiros 
- diga-se:- pm· praças do ExercitO, 
etc. - N. 2, do Sr. R. Pai-J l!o : A' 
rubric .. t 14&; diga-se: - Otn-as Mili-
tares, í11clv.síve 20 .:000$ para os con-
certos urgentíssimo$ de que carece o 
qu .trtel de linha de S. Joao d'Et-Rei, 
-o mais · como está rro projecto.-
N. 3, do St•. Soares dos Santos . Ad-
ditivo. Fica o Got:enw autorizado a 
enviar otficiaes competentes, como 
addidos m1litares, a paize$ estran-
geiros.- N. 4, do Sr. Paula Gui-
mari!es. Additico. Ficam subsistindo 
cvmo creditas espcciaes, pa1·ct os mes-
mos fins para que (01·am votados, os 
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saldos dos creditas concedidos pelos 
decretos, etc., etc. E' rejeitada a 
emenda n. 5. E' approvada a emenda 
n. 6, do Sr. A. Severo: Ao art. 20, 
n .1: Em vez das palav1·as: a que tem 
di1·eito o mestre da officina de alfaiate 
- diga·se: a que tem direito o mestre 
e contra-mestreJ etc. E' annunciada 
a votação a emenda n. 7, ·do Sr. 
Paula Ramos, ao art. 1° n. 3: Cqn-
tadoria Geral ela Guerra: Supprima-
se o augmento proposto, caso não seja 
app1·owda identica medida pa~·a a 
Contadoria de lYia1·inha, etc. O Sr. 
Paula Ramos, pela ordem, pede e 
obtem a retirada desta emenda. E' 
rejeitada a emenda n. 8. E' appro-
vada a emenda n. 9, do Sr. Paula 
Guimarães. Ao n. 1. Administração 
Geral; Na Di1·ecção Ge1·al de Enge-
nharia - Empregados addidos . Sttp· 
p1·ima-se - Um empregado d t ex-
tine ta teleg1·.tphia mitita1·, 1:560$, 
etc. Na Direcção Geral de Artilharia 
- Adclido - Supp;·ima-se: Um por-
tei1·o da extincta Commissão technica 
militar consult-iva, etc ., etc. N. 6-
A1·sen•tes e deposito, etc ., ele . E' o 
projecto assim emendado, appro-
vado em 3• discussão. A commissão 
de redação. Em lO vae a imprimir, 
sob n. 107 D, a redacção final. 
Em 14 approvada. Em 16 é enviado 
ao Senado . Sanccionado por 
decreto n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900 . 

Manda compntar,para E111 16 de agooto a imprimir. Em 17 Da Commissão de Ma-
a reforma dos offi- de outubro o Sr. Raymundo Miranda, rinha e Guerra . 
ciaes do exercito, o pela ordem, pede e obtem inversão 
tempo ue houve- da za parte da ordem do dia para ser 
rem passado no ex- discutido em primeiro logar este pro-
tincto Deposito de jecto. E' annunciada a 2" discussão. 
Aprendizes A r ti - E' lido um substitutivo da commissão. 
lbeiros,uma vez que Encerrada. Em 18 é aununciada a 
tenham sidotransfe- votação. E' approvado em seus dois 
ridos daquelle esta- artig·os o substitutivo da cómmissão 
be1ecimento para a e considerado prejudicado o projecto. 
Escola Militar como O Sr. Soares dos Santos, pela ordem, 
premio pelo apro- pede dispensa de interstício para 
veitamento obtido este projecto entrar na ordem do dia 
no respectivo curso. da sessão seguinte, no que não accede 

a Mesa porque o projecto foi emen-
dado e tem de ir á commissão para 
sor redigido. Em 22 vae a imprimir 
sob n. 108 A, a redação para a 3" dis· 
cussão . Em 26 entra em 3'' discussão. 
Encerrada. Em 22 de novembro, 
approvado. A'commissão deredacção. 
O Sr. Raymundo Miranda, pela 
ordem, pede e obtem dispensa de 
impressão da redacção final. Em se· 
guida é approvada, sob n. 108 B, a 
redacção Iioal. -Em 24 e enviado ao 
Senado. 

Pende de dleçisão. 
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Dispõe que o cargo de Em 16 de agosto a imprimir.-Em 24 de Da Commissãoda Ma- I 
director do Pombal novembro é annunciada a 2• discussão rinba e Guerra. 
Militar seja provido E' encerrada a discussão do art. !• e 
por official suba1· em seguida a do art. 2•. 
terno ou capitão ef- Pende de vot,ação. 
fectiyo de qualquer 
corpo ou arma do 
exercito, com pa-
recer da Commissão 
de Marinha e Guer-
ra deste anno. 

(Vide projeeton.l99.\, 
de 1899.} 

» 18 de agosto.. 110 Redacção final do pro- Em 18 de agosto a imprimir .-Em 20 Da Commissão de Re-
jecto u. 217, de1899, approvada.-Em 23 é enviado ao Se- dacção. 
que autoriza o Po- nado. Saneei o nado por decreto 
der Executivo a n. 705 de 15 de outubro de 1900. 
abrir ao Ministerio 
da Industria, Viação 
e Obras Publicas o 
cre~ito especial de 
1. O;.,O: oqo$, para li-
quidação definitiva 
dos c01,npromissos 
contrahidos pelas 
companhias de na-
vegação que trans- , 
poroaram immi-
grantes da Europa 
para o paiz. 

» 14 de agosto.. lll Estabelece as taxas Em 20 de agosto julgado objecto de Dr. Sr. Pinto da 
a que ficam sujeitas deliberação, e enviado á. Commissão Rocha. 

» 16 de agosto •. 

as loterias que fo- de Orçamepto.-Em 8 de outubro o 
rem vendidas na Sr. A. Severo req"er que o projecto 
Capital Federal, e seja dado pa'ra ordem do dia indepen-
dà outras providen- dente do parecer da Commissão.-Em 
cias. 17 é rejeitado o requerimento do Sr. 

A, Severo. 
Pende de pat~ecer. 

112 Auturisa o Pode r Em 20 de agosto, j11lgado objecto de Da Commissão do ar-
Executivo a con- deliberação, é enviado á Commissão çamento ao proje-
trah ir um empres- de Orçamento que, em 15 de outubro cto do Sr. Pereira 
timo in terno de dá parecer que se impr'ime sob Reis. 
300.000: 000", papel n. 112 A. 
moeda, e dá outras Impresso s6ID.ente. 
providencias. 

~ 21 de agosto.. 113 Equipara os frontõeE>, Em 21 de agosto, julgado obj ecto de Da Commissão de 
boliches e todas as

1 
deliberação, é enviado â Commissão Constituição, Lo-

casas Jimilares às da Constituição que em 26 de se- gis1ação e Justic;.a 
casas d~ tavolagem. tembro dâ parecer que, se imprime ao projectodo Sr. 

sob n. ll3 A.-Em 13 de novembro Germano Httsslo-
entra em Ja discussão. Oram os Srs. cher. 

I' Germano Hasslocker e Luiz Domin-
gues. Eocerrada.-Em 7 de dezembro 
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115 

116 
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approvado.- Em 14 é annunciada a 
2" discussão. Entra em discussão o 
art. lo. E' lida uma emenda do Sr. 
Germano Hasslocher. Ora o Sr. Pinto 
da Rocha, que offerece emenda.-
Em 15 oram os Srs. Esmeraldino 
Bandeira, que offerece emenda, 
Neiva e Fausto Cardoso.- Em 17 
O'l'âm os Srs. Germano Hasslocher e 
para uma e:x:plicação pessoal refe-
rente ao asHumpto, o Sr. Neiva.-
Em 18 ora ô 'Sr. Esmeraldino Baa-
deiva. Encerrâda. E' tambem encer-
rada a discussão do art. 2°. 

Pende de votação. 

Autorisa o Governo E.m. 21' de a~osto, j_ulgado objecto de Do Sr. Neiva. 
a consentir que os deliberação, é enviado á Commissão 
alumnos das facul- de Instrucção Publica. 

· dades de direito, Pende de parecer. 
matriculadas antes 
da lei n. 314, de 30 
de outubro de 1895, 
concluam seus cur-
sos de sciencias ju-
rídicas e sociaes de 
conformidade com a 
lei vigente ao tem- ', 
po das suas matri- 1 cuias. 1 

I 

Autorisa o Poder -Ex- E:m. 21 de agosto a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao 17 de setembro entra em 2• dis- çamento (Mensa-
Ministerio das Re- oussão. Encerrada.- Em 20 appro- gem do Poder Ex-
lações Exteriores o vado.-Em 24 entra em 3 .. discussão. ecutivo, de lO de 
credito de 80 :000$, Encerrada.- Em 25 approvado . A' agosto de 1900). 
emmoedacorrente, Commissão de Redacção.- Em 26 

_ supp1ementar a o vae a imprimir, sob n. 115 A, are-
art. 70, n. 7, da lei dacção final.- Em 2 de outubro ap-
n. 652, de 23 de prova.rla.- Em 4 é enviado ao Se· 
novembro de 1899. nado. 

Sancc ionado por decreto n . 706, 
de 19 de outubro de 1900. 

Approva a tabella de E.m. 21 de agosto a imprimir.- Em Da Commissão de ar-
vencimentos dos fis- 14 é nnnunciada a 2a discussão. Entra çamento (Mensa-
caes de estradas de em discussão o art. :o. E' lida uma gem do Poder Ex-
ferro e outras em- emenda do Sr. Paula Ramos. Encer- ecutivo, de 4 de ju-
prezas, organizada rada. E' tambem encerrada a dis- nho de 1900). 
em virtude da lei cussão do art. 2°.-Em 7 de dezem-
n. 652, de 23 de no- bro é annunciada a votação. E' ap-
vembro de 1899, provado o art. 1°, salva a emenda. 
art. 37. E' approvado. a emenda. do Sr. Paula 

Ramos ao mesmo artigo. Accrescente-
se o seguinte in-fine : - que vigo1·ard 
a contar de f de janei1·o do con·ente 
anno. E' approvado o art . 2°. A' Com· 
missão de Orçamento.- Em 8 vae a 

, imprimir, sob n. 116 A, a redacção 
.para a 3 .. discussão.- Em 11 entra 
em 3• discussão. Encerrada.-Em 17 
approvada. A' Commissão de Reda-
cção. O Sr. Paula Ramos, pela ordem, 

.. 



-81-

lf================7====~=======·~--=======~=========================7====~~====· ------ ·· 

o z 
~ 

DATAS 

o 
D:: 

~ p z 
ASSUMPI'O ANDAMENTO 

requer e obtem dispensa de impres-
são da redacção final. Em seguida é 
approvado a redacção final, sob 
n. ll6 B. -Em 19, é enviado ao 
Senado. 

Pende ele decisão. 

OBSERVAÇÕES 

1900 23 de agosto... 117 Proroga a actua1 ses- Eill. 23 de agosto, por ser mataria ur- Dos Srs. Seabra e 
são do Congresso gente, entra immediatamente em outros 
Nacional até o dia discussão unica . Encerrada.- Em 

» 24 de agosto ..• ll8 

2 de outubro do 24, approvado. Enviado ao Senado 
corrente anno. na mesma data. 

Publicado por decreto n. 685, de 
1 de setembro de 1900. 

Fixa a despeza doMi- Em 24deagosto a imprimir.-Em 28 
nisterio da Justiça e o Sr. Presidente com.rnunica que o 
Negocias Interiores projecto fica sobre a Mesa duna.nte o 
para o exercício de prazo de cinco sessões consecutivas 
1901. para receber emendas para a 2' dis-

cussão. São apresentadas emendas 
pelos Srs . José Bonifacio e outros, 
A. Severo e outros, Miranda Azevedo 
e outros (2).-Em 29 são apres3ntadas 
emendas pelos Srs, Martins Teixeira, 
Malaquias e outros, Neiva, R. Doria, 
Angelo Netto e outt•os. -Em 30 são 
apresentadas emendas pelo Srs. 
Martins Teixeira, Co~nelio da Fon-
seca (4) e Pereira Reis.-Em 31 são 
apresentadas emendas pelos Srs. 
Neiva, Paula Ramos (4) A. Pinto , 
Ni~o Peçanha, Va1ois de Castro e A. 
Sever o ....... Em 1 de setembrà, são apre-
sentadas1emeudas pelos Srs. A. Pinto 
e outro.s, Celso dos Reis, F. Borges, 
Joaquim Pires, Vaz de Mello e 
outros. (P'e_la Commissão de Policia). 
O Sr. Presidente communica que ex-
pirou hoje o prazo 11ara a apresen-
tação de emendas para a 2"' discussão. 
A' Commissão de Orçamento.-Em 21 
vae a imprimir sob n. 118 A, <7 pà-
recer sobre as emendas offerecidas 
para a 2" discusão.-Em 1 de outubro 
é annunciada a 2' discussão. Entra 
em discussão o art. 1 . • Encerrada. 
Entra em discussão o art. 2•. Oram 
os Srs . R. Do ria e Neiva, que con ti-
núa seu discur·so na sessão de 2. Ora 
o Sr. Cornelio da Fonseca. Encer-
rada.-Em8é aununciadaa ~olação. 
São successivament'3 approvados.63 
artigos do projecto. E' annunciada a 
votação das emendas. São approva-
das as emendas . Do Sr. CJrnelio da 
Fonseca: Ao n. 6- Sec1·eturia do Se-
nado - augmentacla de 76$118 (tarca 
de esgoto)- n. 2. A' 1"ub1·ica n. 8-
Secretaria ela Cama1·a dos Deputados 
- Augmentada de 16$118 (tarca de 
esgoto.) n. 3, dos Srs. Vaz de Mello 
e outros. (Cormnis.;ão de Policia): 
Ao n. 8 - s~cretaria da Camara dos 
Deputados - Elevados no material as 
~eguintes consignaçlJes, etc., etc. Do 
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Sr. Cornelio da Fonseca, n . 4 : A' 
rubrica n. 10 - Secreta1·ia de Es-
tado- Augmentadct de 76 ·f18 (tao:;a 
de esgoto). N . 5. A' rubrica 11-
Supremo Tribunal Federal- Au-
grnentada de 76$ff8 (taxa de esgoto). 
N. 6: A' rubrica 11- Sup;·emo Tri-
bunal Federal - Eleve-se a con>i-
gnação: Objectos de expediente, etc. , 
de 2:000$ a 4:000$, etc . E' rejei-
tada a emenda n. 7. São approva.da.s 
as emendas do Sr. Cornelio da Fon-
seca. N. 8: A' rubrica 12- Justiça 
do Distt·icto Federal- Côrte de Ap-
pellação- Augmentada de 76$118 
(taxa de esgoto) . N. 9: A' rubrica 
n. 14 -Policia do Districto Fede-
ral - Secreta1·io de Policia - Au-
gmentada de 136$118, etc . N. 10: 
A' rubrica n. 14 - Policia do Dis-
tricto Federal - Repartição de Po-
licia - R edu:a-se de 18:000$ a con-
signação - Aluguel de casa para a 
secretaria , etc. N . 11, 12 e 13 : A' 
rubrica 15: Casa de Con·eção - Att-
gmentada de 76$118 (taxa de esgoto). 
A' rubrica n. 17 - Archivo Publico 
- Augmentada de 76$118 (taxa de 
esgoto). A' rubri ca n 18 - Assl:s-
tencia a alienados - Hospicio Na-
cional - Augmentada de 37$298 
(taxa de esgoto). E' rejeitada a emenda 
n. 14. E' a.nnunciada a votação da 
emenda n. 15 dos Srs. Miranda 
Azevedo e outros: Art. 1°, n. 20 
-Faculdade de Di1·eito de S. Paulo 
- Accrescentem-se mais 10: 000$ des-
tinados d Bibliotheca da Faculdade, 
etc , sub-emenda da Commissão. E' 
approvada a emenda com a sub-
emenda da Com missão. Suscita-se 
uma questão de ordem pelo facto de 
ter sido approvada a emenda quando 
a sub -emenda é substitutiva. Nessa 
questão de ordem tomam parte os 
Srs. Cornelio da Fonseca, Miranda 
Azevedo, H. Lagden, qud requer 
verificação da votação, P. Ramos, 
Bueno de Andrada, Barboza Lima, 
Serzedello Corrêa e presidente que 
responde a alguns dos oradores. 
Submettido novamente a votos a 
emenda, é rejeitada, sendo appro-
vada a sub-emenda. O Se. Barbosa 
Lima, pela ordem, requer verifi-
ficação de votação. Procede-se á ve-
rificação reconhecendo-~e que vota-

. ram a favor 80 Srs. Deputados e 
contra 19. Não ha numero, fica 
adiada a votação-Em 9 continúa a 
votação. E' novamente annunciada 
a votação da sub-emenda da com-
missão á emenda n. 15, dos Srs . Mi-
randa Azevedo e outros . Accres-
cente-se mais 1:000$ destin:tdo d Bi-
bliotheca da Faculdade. E' approvada 
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a sub-emenda. E' annunciada a 
votação da emenda n. 16, do Sr. 
Martins Teixeira : Ao n. 22 -
Onde convie1·. Na Faculdade de 

·Medicina do Rio de Taneiro. Sup-
• p1·ima-se a verba de 2:400 de um 

conservador, etc., etc. O Sr. Mar-
tins Teixeira, pela. ordem, pede e 
obtem a retirada desta emenda. E' 
approvada a. emenda n. 17, do Sr. 
Cornelio ua Fonseca augmentando ele 
272$236 a rubrica n. 22 - Facul-
dade de Medicina ( ta ,.;a de esgoto ) . 

. E' rejeitada a emenda n. 18. E' ap-
provada a emenda n. 19 do Sr. 
NeLva : Ao n. 23 : Na vigmcia 
deste o1·çamento continua a quantia 
constante elo orçamento em vigo1· 11ara 
g1·ati(i.caçílo â Santa Casa de .Miseri-
cordia da Bahia, ( approvada esta 
emenda, cuja preferencia ao sub-
stitutivo da Commissão, pediu e 
obteve o Sr. Neiva, ficou pre-
judicado o referido substitutivo). 
E' considerada prejudicada a emen-
'da n. 20 de Sr. P. Ramos, pela 
approvação do substitutivo da Com-
missão : Ao àrt. te n. 24- Es-
cQla Polytechnica - Despezas com 
labo1·atorios, etc. Em 11_ez de ••...•• 
18:000 , diga-se 20: 00()$ pant ut-
tender às necessidades urgentes e 
imr;wescindiveis dos labo atorios e 
galJinetes. E' rejeitada a emenda 
n. '21 . 1 E' approvada a emenda 
n. 22,j.o Sr. Cornelio da Fonseca, 
à ntbrica n. 24 - Escola Polytech-
nica - Awg.mente-se de 76$118 (taxa 
de esgoto ) • E' considerada preju-
dic.'lda a e~enda . 23. E' rejei-
tada a emenda n. 24. E' igual-
mente rejeitada a emenda n. 25. 
O Sr. Panitlo Filho, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede· se a verificação, reconhecendo-
se que votaram a favor 21 Srs. 
deputados e contra 77. Não ha 
numero. Procede-se á chamada, 
que accusa a presnnça de 117 Srs. 
Deputados. Continua a v:otação. 
São rejeitadas as emendas ns. 25 e 
26. São approvadas as emendas 
do Sr. Cornelio da Fonseca: N. 27: 
A' 1·ubrica n. 26- Gymnasio Na-
CÍ'Jnal - Internato. Augmentada de 
76 · 118. Exte1·n9.to. Augmentada 
de 152$236, ( taxa de esgoto). N. 
28. A' 1·ubrica n. 26. Gymnasio 
N ocional. Substituam se as pala-
twas- desde a ratão de 2:400$, 
ate nos mesmos exames, pelos seguin-
tes : A' razão de 200$000 por 
mezao direct01·, etc., etc. E' rejei-
tada a emenda n. 29. São appro-
vadas as emendas ns. 30, 31, 32, 33, 
34, 35 e 36 do Sr. Cornelio da 
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da Fonseca augmentando as ta xas 
de esgoto da Escola de Bellas Artes, 
Institttto de J11[usicx, Instituto Be.,ja-
min Constant, Instituto dos Surdos-
Mudos, Bibliotheca Nacional e 1·u-
brica 35 . Obras. E' approvada a 
sub-emenda da Commissão á emenda 
n. 37 dos Srs. Malaquias e outros: 
Ao n . 35 - Onde convier: Para con-
tinuação das obr..1,s do L azareto de 
Tam mdaré, 300:000$, (A commissão 
~·aduz Lt emenda a 120:000$). São con-
sideradas prejudicadas as emendas 
nf". 37 e 38. E' annunciada a votação da 
emenda do Sr. P. Ramos, n. 39: a1·t 2°, 
n. 1. Accrescentem-se ds pa·lavras -
sem augmento de despe.za - as se-
guintes: c reação att suppressão ele 
emp,.eyos, augmento cu diminuiçcTo, 
de vencimentos, etc. Oram pela or-
dem, os Srs . PJ.ula Ramos e Corne-
lio ela Fonseca. Rejeitada . São re-
jeitadas as emendas ns. 41) e 41. 
E' approvada a emenda n. 42 dos 
Srs. Miranda Azevedo e outro: 
Ao art. 2° , depois do numero 3° ou 
onde convier: Fica o Poder Executivo 
autorizado a mandar imprimir na 
Imprensa Nacional o texto e ases-
tampas d;, monog1·aphia sob?·e palmei-
1'as do botanico brazileiro Dr. Joao 
Ba~·boza Rodrigues, etc. E' annun-
ciada a votação da emenda do Sr. 
Paula Ramos , n. 43. Ao art. 2° 
n. 4 - Supprima-se. Ora, pela or-
dem, o Sr . Paula Ramos. Rejei-
tada. E' rejeitada a emenda n. 44 . 
E' approvada a emenda n. 45 do 
Sr. Valois de Castro permittindo que 
os alumnos do Instituto Benjamin 
Constant gozem da mesmas vantagens 
dos do Instituto dos Su1·dos-Mudos 
quanto d venda dos trabalhos po1· 
elles feitos nas respectivas otficinas . 
E' annunciada a votação aa emenda 
n. 46, do Sr . Ni lo Peçanha autori-
zando o Governo a concede1· o subsidio 
de 80 :0000$ á Escola Quinze de 
Noremb1·o, fundada nesta Capital etc . 
com um subdtitutivo da Commissão . 
Oram, pela ordem, os Srs. Bueno de · 
Andrada e Cornelio da Fonseca. E' 
approvado o substitutivo daCommis-
são, sendo considerada prejudicad a 
a emenda n. 46 . O Sr. Bueno de 
Andrada, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se a ve-
rificações reconhecendo-se qne o 
sul.Jstitutivo foi approvado por 75 
votos contra 35. E' rejeitada a 
emendan. 47, do Sr. A. Pinto . O Sr. 
Frederico Borges, pela ordem, pede 
e obtem a retirada da sua emenda 
n. 48 , E' rejeitada a emenda n. 49. 
E' approvada a emenda n. 50. Fica 
o Governo autorizado a eleva?· a 60 
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o numero de alumnos g1·atuitos no 
Gymnasio Nacional ( Internato ). O 
projecto, assim emendado, é appro-
vado em 2• discussão. A' Commis-
são de Orçamento. - Em 15 de ou-
tubro vae a imprimir, sob n. 118 B, 
a redacção para a 3• discussão. 
Em 17 o Sr. Presidente communica 
que o projecto está sobre a mesa, 
durante tres se~sões consecutivas 
para receber emendas para a 3• 
discussão. São apresentadas emen-
das pelos Srs. Ermirio Coutinho 
e outr".S, Lima Filho, Heredia de 
Sá, Galdino Loreto e outros. -Em 
18 são apresentadas emendas pelos 
Srs. Paranhos Montenegro e ou-
tros, Miranda Azevedo, e outros, 
Lourenço Baptista, Lima Filho, Ro-
drigues Daria, Sá Freire e ou-
tros, Cornelio da Fonseca ( 3 ) Iri-
neu Machado e outros, H. Ladgen 
e Esmeraldino Bandeira.-Em 20 o 
Sr. Presidente communica que ter-
minou hoje o prazo para a apre-
sentação de emendas para a 3• diS· 
cussão. São apresentadas emendas 
pelos Srs. Sá Freire, Sa Freire e ou-' 
tros, Cornelio da Fonseca e outros (2). 
Paulo, Ramos ( 3 ) , A. Severo, F. 
Borges, Luiz Domingues ( 2 ), Gal-
dino Loreto e Nelson de Vascon-
cellos ( 2) . - Em 24 o Sr. Presi-
dente diz que a Mesa examinando 
as emendas offerecidas I,Jara a 3• 
discussão, deixou de acceitar aquel-
las que consignam augmento de 
despeza, suppressão ou a'ugmento 
de vencimentos e outras que, por 
seu caracter de disposição perma-
nente, são tambem infringentes do 
regimento. A' Commissão de Orça· 
menta. -Em 31 vae a imprimir, 
sob n. 118 C, o parecer sobre as 
emendas, offerecidas para a 3• dis-
cussão. -Em de 5 novembro en-
tra em 3• diScussão. Oram, os 
Srs. Rodrigues Daria e Paula Ra-
mos. Em 9 oram os Srf!. Paula Gui-
marães, Heredia de Sa, Esmeral-
dino Bandeira e Galdino Loreto-
Encerrado,.- Em 9 é annunciada 
a votação. E' approvada a emen-
da n. 1, do Sr Luiz Domin-
gues : A' rubrica 35 : Em vez de 
370:352$118, diga-se-250:352$~18, 
ded~tzindo-se l'. quantia destinada as 
obras do La:;areto de Ta mandar é, 
etc., e ao art. 2• acc1·escente-se: etc., 
etc. E' rejeitada a emenda n. 2. 
E' approvada a emenda u. 3, 
do Sr . Cornelio da Fonseca: Ao 
w·t . 2•, n. 1, depois das palau1·as -
Bibliotheca Nacional - accrescente· 
se - do Instituto Benjamin Con-
stant, do Instituto dos Surdos Mudos. 
E' annunciada a votação da emen-
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da do Sr. Paula Ramos, n. 4 : 
A1·t . 2• n. li, &1pprima- se. Ot•a 
o Sr. Paula Ramos. Rejei-
tada. E' approvada a emenda n. 5, 
do Sr. Ga lt.lino L ore to: Art. 2•, 
tL li - acaescente- se : submetten-
do d approvaçcro elo Cong1·esso. 
E' rejeitada a emenda n. 6. O 
Sr. Rodrigues Doria, p e 1 a o r-
dem, requer verificação da votação. 
Procede-se á >eri ficação, reconhe-
cendo-se que votaram a favor 60 
Srs. Deputados e contra 45. Não 
ha numet·o. Procede·se á chamat.la, 
a que respowlem 110 Srs. Depu· 
tados. Continú~ a votação. E~ re· 
jeit ada a emenda n. 6. E' annun-
ciada a votação da emenda n. 7, 
do Sr. Paula Ra;nos: Ao art. 2> 
n. 4.- Supprima-se. Oram, pela or-
derr:, os Srs. Barbcs·1 Lima e Pau-
la Guimarães . E' approvada a emen-
da n. 7. O Sr . R. Paixão, pela or-
dem, requer verificação da votação. 
Procede-se á verificação reconhecen-
do-se que a emenda foi rejeitada por 
63 votos contra 45. E' rejeitada. a 
emenda n. 8. São a pprovadas as 
emendas: n. 9 do S!'. Miranda 
Azeredo: Ao n. 5 do art. 2J: ac· 
crest ente- se in fine : ficando o go · 
ve1·no a~II01'izad:; a fazer as ope?·a-
ções de credito necessarias parJ. 
esse effeito. N. lO, do Sr. Luiz Do-
mingues : A.o a?·t. 2', n. 6 -
Substitua-se pelo seguinte: A con· 
ceder a Escola Quin~e de Nouembro 
fundada nesta capit(tl o auxilio an· 
mtal de 10:000$. E' tambem appro-
vada a sub emenda da Commissão 
á emenda n . I O: O governo fat'á 
para esse fim as operações de credi-
to neceôsarias . E' rejeitada a emen-
da n. 1 I. E' igualmente rej eitada 
a emenda n . 12. O Sr. Galdino Lo-1 reto, pela ordem , requer verificação 
de votação. Procede-se á verificação 
reconhecendo se que votaram a favor 
24 Srs. Deputados e contra 80. Não 
ha numero. Procede-se á chamada 
a que respondem apenas 104 Srs. 
Deputa.dos. Fica adiada a votação. 
Em 20 continua a >otação . E' rejei-
tada a emenda n. 12. O Sr. Galdino 
Loreto, pela ordem, requer verifica-
ção da votação. Procede-se á veri-
ficação reconh()cendo-se que a emen-
da foi rajeitada p3r 79 votos contra 
29. São rejeitadas as emendas ns . 13 
e 14. São a.pprovadas as emendas: 
n. 15, do St·. F. Borges, p1·orogando 
por um anno o pra~o concedido ds 
Faculdades Liures de Di1·eito, para 
constituírem patrimonio, etc. E' 
igualmente approvada a sub-emenda 
da com missão <L emenda supra - e a 
todos os in stit utos de ensino quetive1·em 
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a mesma ob?·igaçuo. N. 10, do Sr. 1 
Cornelio da Fonseca : A o art . 2 >, 
rnde convie1· : A confiM' a aâminis- ' 
wação do patrimonio do H ospicio Na-
ciona t de "1lienados a um conselh o 
r. ão 1·emunerado . E' rejeitada a 
emenda n. 17 referente á Junta 
Commercial da Capital Federal. Ora, 
pela ordem, o Sr. Bricio Filho, que 
requer verificação da votação, fa-
zendo observações a que responde o 
Sr. Presidente . Oram, pela ordem, 
os Srs. P. Ramos e Esmeraldino 
Bandeira. E' approvada. a l" parte 
da emenda m andando re~:eJ· teJ' pam 
o Ministerio da Justiça e Negocias 
I nten'o1·es a Junta Comme1·cial , por 
63 votos contra 45 . E' approvada 
igualmente a 2• parte elevando os 
emolwnentos que percebe o secreta-
?'Ío pela assignatu1·a nos te?·mos dos 
li·m·os sujeitos á sua ?'ubrica, etc. E' 
o projecto, assim emendado, appro· 
vado em 3• discussão. A' Commissão 
de Redaçção. - Em 22 vae a impri-
mir, sob n. IIS D, a redacção final. 
-Em27approvar.lo. Envjadoao Sena-
do na mesma data.--Em 19 de dezem-
bro volta do Senado com emendas. 
A' Commissão de Orçamenw. A im-
primir, sob n. 118 E, o p:1.recer so· 
bre as emendas do Senado, --Em 20, 
o Sr. Paula Guim.arães, pelá. ordem, 
pede urgehcia par~ entrar este pro-
jacto immediatamente em discussão. 
E' concedida a urgencia e resolvido 
que o assumpto é de tal natureza 
que não sendo t ratado immediata-
men te se tornaria nullo ou de ne-
nhum etTeito. O Sr. Fausto Cardozo, 
pela ordem, requer verificação da 
votação. Procede,-se á verificação , 
reconbecendo·Ee l'{ ue a urgencia foi 
concedida por 11 4 VO\OS contra 3. 
E' annunciada a discussão unica. 
Oram os Sr'S . Martins Teixeira, 
Neiva , R. Doria, Esmeraldino B~.n· 
de ira e Bricio Filho. Encerrada. O 
Sr . Paula Guimarães, pell\ 01 dem , 
r equer e obtem preferencia na vota-
ção para este projecto. E' anoqn-
ciada a votação. São successivamerHe 
approvadas todas as emendas do Se-
nado, seguintes: A.o a1·t. 1•, n . 6-
SecJ·etaria do Senado F'ecleral - Pes-
soal ele ., etc. -- Mate1·ial, ttc . , etc. 
N . 11 - Justiça F'ecle1·a l -- Augmen -
lado de 1 : -110:' pam sen;ent es no Su· 
p remo T?·ibunal . N. 14 - Policia do 
DistJ·icto Federal -- Redu:;a-se de 
15 :000$ a 12 :000, · a con signação -
Objectos ele expediente, publicaçcío, etc . 
N . 16 -- Guarda Nacional - na con· 
si gnaçao 1Ja1·a o pessoal accí·escente-ae 
depo is cl0,s palavras - Commandante 
SPperio1· --o segFinte : ao chefe do 
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Estado .illaior, etc. Na consigna-
ção para material diminw.t-se a qttan-
tia de 6:000 . . N. 18- Archivo Pu-
blico - Reduza-se de 900$ a 500 a 
consignaçt!o - Limpezz e asseio da 
casa, etc . N. 20 - Directoria Geral 
da Sau.de Publica - Augmente-se a 
quantia de 62 :000 '-, sendo 60:000$ 
pa1·a custeio, etc. N. 23 - Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro- Au-
gmentctda de 2 :400$, etc. N. 24 -
- Faculdade ele Medicina da Bahia-
Em ve:: de-a~tgmentada de 50:000$ 
diga-se - Augmentada de 25 :000$, 
etc_ N . 27 - Gymnasio Nacional -
Em ve; de 100 · ao escriwro - diga-se 
100$ ao secretar io, 50 ao escrivcio-
N _ 36 - Obras - Em wz de -
250:352$118 --diga-se--410 :270$118 , 
etc . N. 37 - Corpo de Bombeiros -
Em ve.:: de -747:023 240- dig .t-se 
- 772 :023$240, etc. Ao art. 2° -
Substitua- se o n. 11 pelo seguinte: A 
rever o Codigo que baixou. com o de-
creto n. 1159, de 3 de dezembro de 
1892, ele. Ao mesmo artigo- A·rt. 2° 
- Accrescente-se : X a reorgani:;ar a 
Brigada Policia~. podendo cmgmenlar 
nos co1·pos existentes ate 360 praças 
de in{anta1·ia, ele. XI. A su.bstitui1· o 
material da illumine:ção elect1·ica da 
Bibliotheca Nacional, etc. Officiou-se 
o.o Senado na mesma data. Sanc-
cionaclo por decreto n. 746, de 
29 de dezembro de 1900 . 
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11 9 Autoriza o Poder Ex:- A imprimi!· em 24 de agosto-Em 24 de oa Commissão de Or· 
ec~tt_ivo _a abrir ao setembro ~ntra em 2a ~discussão. Ora çamento (Mensagem 
Mm1ster10 da Fa.- o Sr. Ne1va.- Em 2o encerrada.- do Poder Executivo 
zenda o credito es- Em 9 de outubro approvado.-Em 17 de 17 de julho de 
pecial de 4:978$064, entra em 3a discussão . Encerrada.- 1900) 
para pagamento da Em 19 approva:lo. A' Commissão de · 

120 

gratificação ao en- Redacção.-Em 22 vae a lmpl'imir 
carregado da guar- sob n. 119 .. A., a redacção finaL-Em 
da e conservação 25 approvada.-Em 26 é enviado ao 
dafazendados Oous Senado. Saucciona.clo por de-
Rios, José Joaquim ereto n. 720, de 4 de dezembro de 
Raymundo Sobri- 1000 . 
nho . 

Revoga as disposições Em 27 de agosto a imprimir, sendo Do senado 
do art. 2• § 3• da lei enviado á Commissão de Petições e • 
n . 410, de 16 de Po'leres. 
dezembro de 1897, Pende ele }>arcccr. 
e restaura as do ; 
art . 50 do re-
gulamento appro-
vado pelo decreto 
n. 1482, lle 24 de 
julho de 1893. 
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121 Autnriu o Poder Ex- A imprimir em 28 de agosto. 
ecutivo a conceder Intpres;;.:o són1ente. 
oito mezes de li-

Da Commissão de Pe-
ti~;ões e Poderes. 

122 

123 

cença com ordena-
do c quatro mezas 
sem vencimento al-
gum ao conferente 
da Alfandega de 
Manáos, Francisco 
Xavier da Costa , 
para tratar de sua 
saude onde lhe con-
vier. 

Autoriza o Poder Ex- En1 2 de agosto a imprimit•.-- Em 9 Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder de outubro entra em discussão unica. tições e Poderes. 
ao Dr. Agostinho Ora o Sr. Sampaio Ferraz. Encer-
José de Souza Lima, rada.- Em 18 approvada. A' Com-
lente da Faculdade missão de Redacção. O Sr. Martins 
de . Iedi'cim. do Rio Teixeira, pela ordem, pede e obtem 
de Janeiro, um anuo despensa de impressão da redacção 
de licença com or- final. Em seguida , é approvada a 
denado, para tratar redacção final sob n. 122 A. - Em 
de sua saude fóra 22 é enviado ao Senado. Sane-
do paiz. cionado por decr{lto n. 714, de 

10 de novembro de 190U. 

Autori za p Governo a Etn 29 de agosto, julgado objecto de Da _Commis~ão de Ma-
mandar arbitrar ás deliber~ção, é enviado á Commissão rml!a e Guerra ao 
vi uvas dos officiaes de Mãrinha e Guerra que, em 4 de proJec~o do Sr. Bar-
do exerl!ito que fai- setembro, dá parecer que se im- bosa L1ma. 
1ecerem um abono prime sob., n. 123 A.- Em 17 de 
mensal provisorio outubro o Sr. Ba: bosa Lima, pela 
equivalente á~ tres ordem, p3de c obtem inversão da 
quarta·· putes do ordem do dia para ser discutido este 
soldo integral que projecto logo após os projccto;; cuja 
percebi~ me n saI- prcferencia ja foi concedida . Entra 
mente seu marido, em 1" discussão. Oram os St•s. Gal-
Jogo que a Audi- dino Lt:>reto e Rodolpho P,tixão. En-
toria de Guerra, de cerrada.- Em 18 approvado.- Em 
accordo com o de- 12 de novembro é annunciacla a 2• 
ereto n. 785, de ! discu•são. Entr<L em discussão o 
de agosto de 1892, art. I•. Encerrada. E' tambem en -
intl ique a rtuem cai- cerrada a discussão tlos deinais ar-
bam o meio-soldo e l t igos .- Em 22 é annunciada a vota-
montep:o. ção. E' npprovado o art. I•. E' tam-

bem app1·ovadoo art. 2•. O Sr.Fausto 
Cardoso, pela ordem, requer veri-
ficnção da votação. Procede-S[) á veri-
licação, reconhecendo-se que votaram 
a favor 103 Srs. Deputados e contra 
5. São successivamente appro-
vados os arts. 3•, 4•, 5•, 6•, 7•, 8'' 
e 9• . O Sr. Barbosa Lima, pela or-
dem, requer e obtem dispensa de 
in tersticio pal'a o p1·ojecto entrar na 
ordem do dia da sessão seguinte.-
Em 2-t entra em 3~ discussão. En-
cerrada.- Em 7 de dezembro ap-
provado.- Em 11 é enviado ao S3· 
nado. 

Pende de <l0c i,.:.,o. 
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Emenda do Senado ao Em 30 de agosto a imprimir.- Em Da Commissão de Ma.-
projecto n. 27 F, de 3 rie outubro o SI'. Bueno de An- rinha e Guel'ra. 
1899, que autoriza drada, pela ordem, pede urgencia 
o Governo a r ein- para, sem prejuízo das votações, ser 
tegrar no serviço discutido este projecto. E' concedida 
activo da Armada, a urgenc:a e resol rido que, a ma teria 
c.~m a patente de é de tal natureza que, si não fosse 
vice-almirante, sem tratada immediatamente, ficaria 
prejuízo do respe- nu lia ou de nenhum effeito. E' an-
ctivo quadro, o vice- nunciada a discussão unica da emen-
almirante reforma- da do Senado. Encerrada.- Em 8 o 
do Arthur Jace- Sr. Bueno de Andrada, pela ordem, 
guay . requer e obtem preferencia na vota-

ção para este projecto. E' a ppro· 
vada a emenda do Senado seguinte : 
Depois da p alavra - Jaceguay - ac-
crescente-se- Não se lhe contando o 
tempo em que esteve na siluaçtío ele 
re(onna para o o/feito ela percepçao 
de vencimentos atru.:;ados ; e, para a 
sua ulterior ?"e(orma, 1!0 caso de in-
'llalidez, etc., e·tc. A' Commissão de 
Redacção. O Sr. Victorino Monteiro, 
pala ordem, requer e obtem dispensa 
de impressão ela redacção final . Em 
seguida é approvada a redacção fi nal 
n. 124 A.- Em 9 é enviada ásan-
cção.- Communicou-se ao Senado na 
mesma data. 8a.nccionado 
por decreto n. 701, de 10 de outubro 
de 1900. 

125 Autoriza o Poder Ex- Em 31 de agosto a imprimir.- Em DaCommissãodeOrçc-
ccutivo a abrir ao 17 de setembro entra. em za discus- mento. (Mensagem 
Ministerio da Jus- são. E' lida uma emenda do Sr. Cor- do Poder Executivo). 
tiça e Negocios In- nelio da Fonseca. Encerrada. A' 
teriores o credito Commis~ão de Or•çamento. - Em 3 
de 700 , supple- de outubro vae a imprimir, sob 
mentar à verba 9• n. 125 A, o parecer sobre a emenda 
- Ajudas de custo olferecida na 2" discussão.- Em 17 
-elo art. 2• da lei entra em discussão unica. Ora o Sr. 
n. 652, de 23 elo no- Galdino Loreto. Encerrada.-Em 18 
vembro de 1899. approvado. E' igualmente appro-

vada. a emenda seguiu te do Sr. Cor-
nelio da Fonseca: Accrescente-se : 
Ml'is 850$ pMa pagamento da ajuda 
de CL~sto, sendo 600$ ao Senador Se-
gisnwndo Antonio Gonçal ves e 25~$ 
ao Deputado Vi?·iat:J Dini; ilfascal·e-
nhas . A' Commissão de Orçamento. 
- Em 22 vae a imprimir, sob 
n. 125 ll, a redacção para a 3• d s-
cussão. - Em 25 de outubro entra 
em 3a discussão. São lidas emendas 
dos Srs. Tavares de Lyra e outro e 
Paula Guimarães. Ora o Sr. Neiva. 
-Encerrada. A' Commis~ão de Orça-
rr:ento.-Em 29 .ae a imprimir, sob 
n. 125 c, o parecer sobre as emen-
das o1ferecidas na 3' discussão.-Em 
9 de novembro é anounciada a vota-
ção. São approvadas as seguintes 
emendas: Dos Srs. Tavares de Lyra 
e outro: Eleve-se o credito d.: 2:85 (}.$ 
para pag.1r a ajuda de cust" (t que 
tem direito o S-:- . Joaquim Ferrei1·o. 
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Chaves, Senadm· pelo Rio Gmnde do 
N o1·te e os Deputados Jose Ma1·cellino 
Pessoa de Vasconcellos e Fausto Cm·-
doso. Do Sr. Paula Guimarães : 
Accrescent~rn-se mais 4 00$ para a 
ajttda de custo de'Vida ao Sr. Depu-
lado Vergne de Abreu . O Sr. Fausto 
Cardoso, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se á veri-
ficação, reconhecendo-se que votaram 
a favor 104 Srs. Deputados e cont ra 
2 . O pt·ojecto, assim emendado, é 
approvado em 3• discussão. A' Com-
missão de Redacção .- Em 12 vae 
a imprimir, sob n. 125 D, a re-
dacção final. -Em 14 approvado.-
Em 17 é enviado ao Senado, donde 
volta emendado em 3 de dezembro. 
A' Commissão de Orçamento.-Em 6 
vae a imprimir, sob n. 125 E, o 
parecer sobre a emenda do Senado.-
Em 8 entra em discussão unica. Eu-
cerrada. -Em 12 é annunciada a 
votação. E' approvada a seguinte 
emenda do Senado : Ao art . 1°: Em 
1:ez de 3:250$- diga-se: 3:500$-
e depois das palav1·as - 'vinclo este de 
S. Paulo- acc1·escente-se: e Luiz Fer -
reira Gualberto, etc., etc. O projecto, 
assim emendado, vae á Commissão 
de Redacção.- Em 13 vae a impri-
mir, sob n. 125 F, a redacção final. 
-Em 15 approvada .-Em 1.9 é en-
viado á sancção. Qfficiou-se ao Se-
nado na me~ma data. Sauecio-
nado por decreto u. 739, de 22 de 
dezembro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

1900 31 de agosto... 126 Autoriza o Poder Ex- Elll 31 de agosto a imprimir.- Em Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder 17 de setembro entra em 2a discussão. tições e Poderes. 
umanno 4e licença, Ora o Sr. Neiva. Encerrada. - Em 
com ordenado, ao 20 approvado. A' Commissão de Re-
chimico de 2a classe dacção.-Em 21 vae a imprimir, sob 
do Labor~~otorio Na- n. l26 A, a redacção_ final.- Em 
cional de Analyses, 24 approvada.- Em 25 ê enviado ao 
Claudino F a I cão Senado. Rejeitado no Senado. 
Dias, pata tratar de (O!Ilcio de 26 de novembro de 1900 .) 
sua saud~ onde jul-
gar conveniente. · 

» 3 de setembro 127 Redacção fipal do pro- Elll 3 de setembro a imprimir.- Em Da Commissão de Re-
je0to n. !93, de 4approvado.-Em 6 é enviado'ao dacção. 
1899, que autoriza Senado. 
o Poder Executivo Pende de decisão. 
a reintegrar no ser-
viço activo da Ar-
mada, no posto effe-
ctivo de capitão de 
fragata, e classifi-
cação no auadro es-
pecial do corpo do-
cente, o capitão de 
fragata graduado 
Franciscq Augusto 
de Paivq. 13ueno 
Brandão . 
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1900 3 de setembro 128 Redacção final do pro- Em 3 de setembro a imprimir.-Em Da Commissão de Re-
jectv n. 224, ele 4 approvado.-Em 6 é enviado ao dacção. 
1899 que autoriza Senado. Rejeitado no Senado. 
0 G~verno a pagar (Officio de 30 de outubro de 1900 .) 
ao Dr. Luiz Carlos 
Duque Estrada os 
vencimentos de 
professor do Colle-
gio Militar, que 
deixou de perceber 
desde outubro de 
1891 a 6 de j àneiro 
de 1899. 

» 3 de setembro 129 Autoriza o Poder Ex- EID. 3 de setembro a imprimir.-Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao 24 entra em 2• discussão. Encerrada. çamento (Mensa· 
Ministerio da Guer· -Em 25 approvado.- Em 17 de ou- gem do Poder Ex-
ra 0 credito extra- tubro entra em 3a discussão. Encer- ecutivo de 17 de 
0 d'nar·o de 1.400<;! ra~a,;- Em 18 a12_provada. A' Com· agosto de 1900). 
r 1 1 • "' mtssao de Redacçao.- Em 22 vae a 

para occorrer ao imprimir, sob n. 129 A, a redacção 
pagamento do ba- final.- Em 23 approvado.-Em 25 
charel Maximino de é enviado ao Senado. Sanccio-
Araujo Maciel, pro- nado por decreto n. 724, de 7 de 
fessor em disponi- dezembro de 1900. 
bilidade do Collegio 
Militar. 

» 3 de setembro 130 Regula a locação do EID. 3 de setembro a imprimir. - DaCommissão de Con-
s e r v iço agrícola, Em 30 de novembro é ann unciada a stituição, Legisla-
com pareceres ela votação em 2a discussão . E' appro- ção e Justiça . 
Commissão de Con- vado o art. 1° e >:eus para~raphos. 
stituição, Legisla- O Sr. H. Ladgen, pela ora em, ra-
ção e Justiça de quer verificação da votação. Proce-
1898 e llo corrente de-se á verificação, reconhec~ndo·se 
anno que votaram a favm· 70 Sr;:;. Depu-

(Vide projecton . 223 A tados e contra 23 . Não ha numero. 
de 1899, do Senado.) Procede-se á chamada a que res-

pondem apenas 90 Srs. Deputados . 
Não ha numero. Fica adiada a vo-
tação. - Em 5 ele dezembro continúa 
a votação. E' approvado o art. 1 o e 
seus paragraphos. O Sr. Germano 
Hass1ocher, pela ordem, requer ve-
rificação da vo-tação. Ora, pela or-
dem, o Sr. F. Tolentino. Proce-
de-se á verificação, reconhecendo-se 
que o art . 1° e seus parilgraphos 
foi approvado por 72 votos contra 
38. São successivamente approva-
dos os demais art igts do proje-
cto, que passa a 3·• discussão. 
O Sr. Edu:.mlo Ramos, pela or-
dem, requer dispensa de interstí-
cio para este projecto entrar na or-
dem do dia da sessão seguinte . 
Oram, pela ordem, os Srs. Barbosa 
Lima e Eduardo Ramos. Posto a 
votos o requerimento do Sr. Eduardo 11 
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I 
Ramos, verifica-se que votaram a I 
favor 66 Srs. deputados e contra 
35. Não ba. numero. · 

Pende de 3" discussi"t.o. 1 

Determina que na ta- E1ll 4 de setembro a. imprimir.- Da Commissão de Ta-
1
1 

rifa das Alfande- Em 25 de outubro é annunciada a rifas. 
1 gas, em vigor, se- 2a discussão. Entra em discussão o i 

jam feitas VQ.rias art. 1°. E' lida uma emenda do 
alterações, a contar Sr. Galdino Loreto. Encerrada. E' 
de l de janeiro de ·lambem encerrada a discussão do 
1901. att. 2°. A' Commissão de Tarifds.-

Em3l vae a imprimir, sob n. 131 ~\._, 
o parecer sobre a emenda off<Jrecida 
na 2~ discussão.- Em 20 de novem-
bro o Sr. A. Severo, pela ordem, 
requer e obtem preferencia na vota-
ção para este projecto. E' a ppro-
vado o art. 1° salva a emenda. 
O Sr. Rodo1pho Paixão, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
ce.'le- se á verificação, reconhecendo· 
se que votaram a favor 79 Srs. 
Deputados e contra 25. Não ha nu-
mero. Procede-se á chamada, á qual 
respondem apenas 10~ Srs. Depu-
tados. Não ha numero. A votação 
fica adiada.-Em 22 contiP.úa a vota-
ção. E' approvado o art. ~o, salva a 
emenda. E' approvada a emenda do 
Sr. oGaldino Lo reto: .:-lccrescente-se : 
Fica alterada a tanfa re{e1·ente ao 
papel,rio segttinte modo, etc., etc. E' 
approvad · o art. 2°. A' Commissão 
de Tarifas. A imprimir,sob n. 131 B~ 
a redacção para a 3• discussão.-
Em 8 de dezembro entra em 3• dis-
cussão. São lidas emendas dos Srs. 
Miranda Azevedo, F. Sá, Antonino 
Fi alho e outros, A. Pinto e outros, 
R. Miranda (2), A. Severo e outt-os, 
A. Varella. Encerrada. A Commis-
são de Tarifas. - Em 13 vae a im-
primir, sob n. 131 C, o parecer sobre 
as emendas offerecidas na 3" dis-
cussão.- Em 19 o Sr. Valois de 
Castro, pela ordem, pede e obtem 
pre!erencia na vota\ãO pl\t-a este pro-
jacto, depois da. do orçamento da fa· 
zenda, o que não se realiza por falta 
de tempo.- Em 20 é annunci~da a 
votação. E' appt•ovada a emenda 
n. I - Na classe algodão em nnnu{a· 
ctura - rendas - su'Jstitua- se pelo 
seguinte: etc., etc. O Sr. Germano 
Hasslocher, pela ordem, requer ve· 
riftcação da votação. Procede-se á 
verificação, reconbecendo ·se quo vo-
taram a favor 59 Srs. Deputados e 
contra. 16. Não ha numero. Proce-
de-!:'e á chamada, a que respon-
dem apenas 98 Srs. Deputados. Não 
ha numero. Fica adiada a vo-
tação. 

Pende de votaç-ão. 
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ll:JOO 3 4e setembro. 132 Autoriza, o Poder Ex· :I<Jm 4 de setembro, julgado objccto Do Sr. Dionysio Cer-
ecutivo a abrir os de deliberação , é enviado â. Com· queira. 

» 3 de setembro. 

» 3 de setembro. 

» 31 de agosto ... 

)) 31 de agosto ... 

» 31 de agosto ... 

Syn opse.- C. i3 

creditas que julgar missão de Constituição, Legislação e 
necessarios, p a r a Justiça. 
mandar proceder á Pende de parecer. 
discriminação dos 
terrenos de mari-
nhas situados nas 
margens dos rios 
navega v eis, a co-
meçar pelo Estado 
do Amazonas. 

133 Determina que fica- .Em. 4 de setembro, julgado objectó Dos Srs. Dionysio Cer-
rão pertencendo á de deliberação, é enviado á Com- queira e outros . 
União as terras não missão de Constituição, Legislação e 
submettidas ájuris- Justiça. 
dicção Nacional, que Pende de Jlarccer. 
forem incorporadas 
ao territorio da Re· 
publica, em canse· 
quencia de actos in- , 
ternacionaes. , 

134 Fixa os vencimentos Em. 4 de setembro, julgado ohjecto de Dos Srs. Gastão da 
do pessoal da sEcre- deliberação, é enviado á Commissão Cunha e outros. 
taria de Estado das de Orçamento. 
Relações Exteriores Pende de })a r ecer. 

135 Regula a competencia .Em 4 de Eetembro, julgado objecto de Dos St•s . A. Varella e 
privativa do Con- deliberação, é enviado á Commissão outros. 

136 

137 

gresso Na c i o na 1 de Orçamento. 
para orçar a receita, Pende de })arecer. 
tlxar a despcza fe-
deral annualmen te e 
tomar as contas da 
receita e despeza de 
cada exercício. 

(Vide projectos ns. 136 
a 141 de 1900). -
Proj ecto ele lei .c\.. 

Estabelece quaes as En'l 4 de setembro, julgadoobjecto de Dos Srs. A. 
verbas que devem delibera~ão, é enviado á Commissão c outros . 
ser compreheudidas tle Orçamento. 
no orçamento das 1:>encle de parecer. 
despezas pel'manen· 
tes. 

(Vide projectos ns. l35, 
137 a 141, de IDOO). 
- Sub·projecto de 
lei B. 

Fixa o dia. I de julho E111 4 de setembro, julgaria objec'to de Dos 8rs. A. 
de cada anno para deliberação, é enviado á Com missão de e outros. 
a reunião do Ccn- Constituição, Legislação e Justiça . 
gresso Nacional. Pende de parecer. 

(Vide projectosns.1 35, 
136, 138 a 141, de 
1900). - Sub-pro-
jecto de lei C . 

Varella 

Varella 
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138 Autoriza o Governo a E111 4 de setembro, julgado objecto de Dos Srs. A. Varella 
distribuir a cada deliberação, é enviado á Commissão e outros. 

139 

140 

um dos delegados de Orçamento. 
fiscaes do Thesouro Pende de parecer. 
a quantia de 1:000 , 
a titulo de gratifi-
cação, pelo trabalho 
e.draordinario de 
seus relatorios an-
nuaes. 

(Vide proj e c tos ns. 135, 
136, 137, 139 a 141 
de 1900).-Sub-pro-
jecto de lei D. 

Estabelece as penali- E111 4 de setembro, julgado object o de Dos Srs. A. Varella 
dades em que in- deliberação, é enviado á Commissão e outros. 
correrão, por falta de Constituição,Legis1ação e Justiça. 
decumprimentodos Pende de })areeer. 
deveres que indica, 
os representantes 
eleitos par~ a to-
mada de contas, os 
Ministros de Estado 
e o presidf)nte do 
Tribunal ele Con-
tas. 

(Vide projecto~ ns.l35, 
136, 137, 138, 140 e 
14l,de 1900) .-Sub-
projecto de l_ei E . \ 

Dá designação de Com- EJ.U 4 de setembro, julgado objecto de Dos Srs. A. Varella 
missão de Guarda deliberaÇão, é enviado á Commissão e outros. 
da Coostitp.ição e de Constituição,Legis1ação e Justiça. 
das Leis, á que é in- P ende de paree r. 
cumbida das fun-
cçõ~s a que se refere 
o art. 5° da lei n. 27, 
de 7 de japeiro ele 
1892, e d<\ outras 
providenci&s. ', 

(Vide projectos ns. 135 
al39ei4I,rle 1900). 
- Sub-proJecto de 
lei F. 

Declara obrigatoria e Ein4 de setembro, julgado objeotode Dos Srs. A. Varella 
indispensavel , para deliberação, é enviado á Commi são e outros . 
a efl'ectiv~ inves- de Constituição,Legislação e Justiça. 
tidura do:) cargos Pende de parecer. " 
ou funcções que '{'. 
menci0na, a pré via •'· 
declaração de bens 
que possualfl o3elei· 
tos ou nomeados 
para e!les. 

(Vide projectos ns. I 35 
a 140, de 1900).-
Sub-projecto de lei 
G. 

142 Altera a tar-ifa refe- Ena. 4 de setembro, julgado objectode Dos Srs. A. Varella 

1

1 rente ao pnpe!. .leliberação, é enviado á Commissão e outros. 
de Tarifas . 

Pende de parecer . 
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Reforma a lei das E:m. 6 de setembro a imprimir.-Em DaCommissãodeCons-
fallencias (Decreto 27 de outubro é annunciada a 2• dis- tituição, Legislação 
n. 917, de 24 de cussão. Entra em discussão o art. 1°. e Justiça. 
outubro de 1890) . Ora o Sr. Paranhos Montenegro.-Em 

12, encerrada a . discussão do art. 1• 
e dos demais artigos do projecto.-Em 
20 o Sr. Seabra, pela ordem, requer 
e obtem preferencia para, após a 
votação dos creditas, ser votado este 
projecto. E' ano unciada a .-otação. 
O Sr. Bueno de Andrada, pela or-
dem, requer e obtem que a votação 
seja por titulas ou capítulos. O Sr. 
Galdino Loreto, pela ordem, requer 
verificação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que o 
requel'imento foi approvado por 93 
votos contra 13. E' approvado o ti-
tulo 1° - Da natureza e declaração 
da fttllncia . O Sr. Galdino Loreto, 
pela ordem, requer verificação da vo-
tação. Procede-se á verificação, reco-
nhecendo-se que o titulo I • foi ap-
provado por 102 votos contra cinco. 
São successivamente approvados os 
demais títulos do projecto, que passa 
á 3• discussão. O Sr. Miranda Aze-
vedo, pela ordem, requer e não ob-
tem dispe:.1sa de interstício para o 
projecto entrar em discussão na ses· 
são seguinte. 

Pende de 3 ' discussão. 

Regula a percepção E:m. li de setembro, julgado objecto Do Sr. Penido Filhó, 
do subsidio pelos de. deliberação, é enviado á Commis-
deputados e sena- são de Constituição, Legislação e Jus-
dores ao Congresso tiça. 
Nacional. Pende de })arecer. 

Autoriza o Presidente E1n li de setembro vae a imprimir. Da Com missão de Pe-
da Republica a con- -Em 9 de outubro entra em discussão tições e Poderes. 
ceder ao Dr .Rodrigo unica. Encerrada.-Em l8approvado. 
Bretas de Andrade, A' Commissão de H.edacção. O Sr. José 
procurador seccio- Bouifacio, pela ordem, requer e ob-
na1 da Republica tem dispensa de impressão da reda-
no Estado de Minas cção final. Em seguid.a é approvada 
Geraes, um anuo de a redacção final sob n. 145 A.-Em 
licença, com arde- 22 é envindo ao Senado. Sane-
nado, para tratar cionado por decreto n. 710, de 
de sua saude onde 30 de outubro de 1900. 
lhe convier. 

Autoriza o Poder Ex- E:m. li de setembt•o a imprimir.-Em Da Commissão de Or· 
ecutivo. a mandar 25 de outubro entra em 2" discussão. çamento. 
pagar a Carlos Gal- Encerrada.-Em 20 de novembro ap-
dino Leal e outros, provado. O Sr. Galdino Loreto, pela 
auxiliares e ser- ordem, requer veritica~ão da votação. 
ventes, nos traba- Procede-se á verificação, reconheceu-
lhos de exames pre- do-se que o proj ecto foi approvado 
paratoriosuoExter- por 106 votos. O Sr. Bricio Filho, 
nato do Gymnasio pela ordem, requer e obtem dispensa 
Nacional, a quan- de interstício para este projecto eu-
tia a que tiverem trar na ordem do dia da sessão se-
direito pelos servi- guinte.-Em 24 entra em 3•discussã.o. 
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Encerra•la.- Tiro 29 approvado. A' 
Commissão de Redacção.-Em 30 vae 
a imprimir a redacção final sob 
n. 1,16 A.-Em5 de dezembro appro· 
vado. Em 7 é enviado ao Senado. 

Pende de deci,.:7'a.o. 

OB9ERVAÇ'ÕES 

Autoriza o Governo Em 12 de setembro a imprimi!·. Em 13 Da Commissão de O r· 
a recolher em conta o Sr. Serzedello Co1•rêa, pela ordem, çamento. 
corrente ao Banco requer urgencia para, na 2" parte 
da Republica, até á da ordem do dia, entrar em discussão 
sommade 1.000.000 este projecto. Ora, pela ordem, o 
esterlino do fundo Sr. Paula Ramos, a quem responde 
de garantia, creado o Sr. P1•esidente. E' concedida a 
pela lei n. 581 , de urgencia, resolvendo aindll. a Camara 
20 de julho de 1899, que o assumpto é de tal natureza 
com o fim de auxi· que ficaria de nt nhum effeito, si não 
liar o commercio. fosso tratado irnmediatamente. E' 

annuuciada. a 2" discussão. Entra em 
discussão o art. I• . Oram os Srs. Bri-
cio Filho, Barbosa Lima, Bricio Filho 
(para uma explicação pessoal), Ser-
zedello Corrêa e Fausto Cardoso. 
Esgotada a hora da 2' parte da ordem 
do dia, o Sr. Serzedello Corrêa, pela 
ordem, requer e obtem prorogação 
por uma h:>ra. Continua o Sr. Fausto 
Cardoso. Esgotado o pra~o da pro-
rogação, o Sr. Serzede lo Cor-
rê~, pela ordem, requer e obtem 
prorogação por mais uma hora. Con-
tinú<t o Sr. Fausto Cardoso. Oram 
os Srs. Serzedello Corrêa e Paula 
Ramos. ~sgotado o pr<\ZO da proro-
gação o Sr. Serzedello Corrêa requer 
e obtem prorvgação Ror mais u~a 
hora. E' encerrada a discussão do 
art. 1•. E' anounciada a discussão 
do art.2•. Encerrada.-Em 14 é an-
nunciada a votação . São successi-
vamente approvados os dous artigos 
do projecto. O Sr. Serzedello Corrêa, 
pela ordem, requer urgencia para 
entrar o pmjectn immediatamente 
em 3a discussão . E' concedtda a ur-
gencia, resolvendo ainda a Camara 
que o assumpto é d.-\ natureza tal 
que fica ria sem effeito si não fosse 
tratado immediabmente. E' annun-
ciada a 3 • discussão. Oram os Srs. S3r-
;wdcllo Corrêa, que otTerece um adui-
ti vo, e Germano Hasslocher. (Devido 
a tumulto no recinto, suspende-se a 
sessão ás 2 horas, reabrindo-se ásl 
2 horas e 15 minutos.) O Sr. Ger-
mano Hasslocher continua o seu dis-
curw. Oram os Srs. Seabra (para· 
uma explicação pessoal), Fausto Car-
doso e Di no Bueno. Encerrada, E' 
annunciada a votação. E' approvado 
o adtlitivo off~recido pelo Sr. Ser-
zedello Corrêa, em nome da Com-
missão de Orçamento. E' approvado 
o projecto, as;im emendado. A' Com· 
missão de Redacção. O Sr. Serze-

1 dello Corrêa, pela ordem, requer e 
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I obtem dispensa de impres>ão da re-

I dacção final. Em seguida é a.ppro-
vada a redacção fioal sob n. 147 A. 
Enviado ao Senado na mesma data. 
-Em 19,oSt•. NiloPeçanha, pelaor-
dem, requer urgencia para ser Lido 
o otilcio do Senado devolvendo o pro· 
jecto c0m emendas, o qual se acha 
sobre a mesa, afim de ser enviado 
á Commissi1o de Orçamento. E7 con-
cedida a urgencia. O Sr. Fausto 
CarJoso, peht ordem, requer verifi· 
cação da votação. Procede-se a veri-
ftclção, reconhecendo-se que vota-
ram a favor 101 Sr.s. Deputados e 
contra 2. O Sr. Presidente diz que 
foi concedida a urgencia na sua pri· 
meira parte. Ora, pela ordem, o 
Sr. Fausto Cardoso, a quem responde 
o Sr. Presidente . Consultada a Ca-
mara si o assumpto é de tal natu-
reza que si não fosse tratado imme-
diatamente, se tornaria nullo, res-
ponde atilrmativamente. O Sr. Fausto 
Cardoso, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Precede-se á v e ri· 
cação, reconhecendo-se que votaram 
a favor 107 Srs. Deputados e contra 2. 
O Sr. 1 o secretario procede á leitura 
do officio do Senado enviando com 
emendas o pt·ojecto da Camara. O 
Sr. Presidente diz que, em virtude 
da deliberação da Camara, vae o 
projecto com as emendas do Se· 
nauo, á Commissão de Orçamento. O 
Sr. Serzede\lo Corrêa, pela ordem, 
envia á Mesa o parecer da Com· 
missão de Orçamento sobre as emen-
das elo Senado. O Sr. Nilo Paçanha, 
pela oruem, requet· urgencia para 
entrar immediatamente em discussão 
o parecer da Commissão de Orça· 
mento. Oram , pela ordem, o St•. 
Bueno de Andrada e, para uma ex-
plicação pessoal, os Srs. Nilo Pe-
çanba e Bueno de Andrada. Ora, 
pela ordem, o Sr. Fau~to Cardoso. 
E' concedida a urgencia e reEol-
vido que o assumpto é de tal na· 
tureza quo, não Eendo tratado imme-
diatamente, fica!' ia prejudicado. O 
Sr. Fausto Cardoso, pela ordem, re-
quer verificação da votação. Pt'O· 
cede-se á verificação, reconhecendo ·stl 
que votaram a favor 109 rs. Depu· 
tados e contra I. E' annuociada n. 
discussão unica do projecto n. 147BI 
(p1recer sobre as emendas do Se-
nado ao projecto n. 147 A). Ora o 
Sr. l"austo Carlloso. E·gotad;tabora 
o Sr. Serzedello Corró<i, pela ordem, 
requer e obtem pror·ogação da eeosiio 
por uma hora. Conti núa o Sr. Fau to 
Cardoso. Ora o Sr. Serz~Llello Corrêa.. 
Encerrada . E' annunciad:1 a ,·ota-
ção. São successi vamente app1•ovadas 

OBSERVAÇÕES 
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todas as emendas do Senado, se-
guintes: Ao a1·t. 2•- Substitua-se pela 
seguinte : etc. Ao art. 3•-Suppri-
mam-se as palavms: excepção feita 
do Thesow·o. Ao mesmo artigo -
Acc1·escente-se: etc. Ao a1·t. 4•-Sub-
titua-se pelo seguinte: etc. Ao a1·t. 6" 
- s~tbstiltta-se pelo seguinte : etc. 
Accrescente-se o seguinte: Art. A di-
t·ectol·ia do Banco da Republica do 
Brazil, depois de delibe1·ado pelos 
accionistas a direcção do Governo, etc. 
§§ t•, 2•, 3• e 4•, etc. Art. E' ?·equi-
sito essencial pa1·a a validade do 
ltcco?·do, etc. Art. O pedido de homo-
logaçlío do accordo, etc. A1·t. Rece-
bida pelo juiz da Cama?"a Commercial 
a petição devidamente instruída, etc. 
§§ 1• e 2 ·'. Art. Homologado o accordo, 
se1·á elle obri_qatorio para todos os ?re-
doi·es actuaes, etc. Paragrapho umco. 
A sentença que homologar o accordo, 
etc. A1·t. A recusa doaccm·do pelos cre-
dores chirog1·apharios, etc. Ao art. 7• 
-Substitua-se pelo seguinte, etc . A. 
Commissão de Redacção. O Sr. Ser-
zedello Corrêa, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão da re-
dacção final. Em segu·da é appro-
v~da a redacção final sob n. 147 C. 
En.lviada á sancção na me ma data. 
Communicou-se ao Senado na mesma 
data. Sanceionado por de-
creto n. 689, de 20 de setembro 
de 1900. \ 

OBSERVAÇÕES 

148 Autoriza o Governo a Em. 13de setembro, jUlgado objecto de Do Sr. Neiva. 
expedir ordens para de li bet·ação, é enviado á Commissão 
que não sejam des- de Orçamento. 
contados em seus Pende de parecer. 
vencimeJltOs os em- ' 
pregado'i e opera.: 
rios que falture:u ás 
suas repartições ou 
offlcinas em virtude 
de serviços obriga- ~ 
torios como jury, 
eleições e outros. 

» 12de setembro. 149 Autoriza o Poder Ex- Em. 13 de setembro, julgado objecto OaComrnissão de Or-
ecutivo a despender de deliberação, é enviado á Com- çamento ao projecto 
até 10.000:000$ para missão de Orçamento que, em 15 dá dos Srs. F. Borges 
soccorrer ás popu- parecer que se imprime sob n.149A. e outros. 
!ações do norte, :fia- Em 19 o Sl'. F. Sá eoutros,pelaordem, 
gellada~ pela secca, pedem inversão da ordem do dia para 
e dá outras provi- entrar em discussão este projecto. E' 
dencias , concedida a in versão pedida. O Sr. 

Fausto Cardoso, pela ordem, requer 
verificação da votação. Procede-se 
á verificação, reconhecendo-se que 
votaram a favor 100 Srs. D2putados 
e contra 2. Não ha numero. Procede· 
se à chamada, a que respondem 
108 Srs. Deputados. Submettido no· 
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vamente a votos o requerimento de 
inversão da ordem do dia, verifica-se 
que votaram a favor 106 Srs. Depu-
tados e contra 2. E' approvado 
o requerimento. Entra em I• dis-
cuseão o projecto. Encerrada. O 
Sr. F. Sá, pela ordem, requer e obtem 
dispensa de interstício para este pro-
jecto entrar na ordem do dia .da 
sessão seguinte.- Em 20 é annuncil~da 
a 2• discussão. Entra em discussão o 
art. 1•. Encerrada. E' tarnbem en-
cerrada a discussão do art. 2•.-Em 
24 são successivamente approvados 
dous artigos do projecto . O Sr. Fran-
cisco Sá, pela ordem, pede e obtem 
dispensa de instersticio para o pro-
j cto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte.- Em 25 entra em 
3" discussão. São lidas emendas do 
Sr. Urbano Santos e outros e Fran-
cisco Tolentino e outros. A' Com-
missão de Orçamento.-Em 29 vae a 
imprimir, sob n. 149 B, o parecer da 
commissão sobre as emendas offe-
recidasna3" discussão.-Em 2 deou-
tubro é annunciada a votação. São 
approvadas as seguintes emenuas: 
Dos Srs. Urbano Santos e outros: 
Accrescente-se: Fica isento de di?·eitos 
o material impo>·tado pela Companhia 
das Aguas ele S. L ttiz do Maranhcio, 
etc . etc, Dos Srs. Francisco Tolen-
tino e outros: Onde convie>·: Fica 
consicle1·ado como aw:cilio, nos termos 
da Ccnstituiçao, o emp1·estimo a que 
se ?'e fere a lei n. 270, ele 31 de de-
zembt·o de 1894, etc. O projecto, 
assim emendado, é approvado em 
3'' discussão. A' Com missão de Re-
dacção. O Sr. F. Borges, pela ordem, 
requer que as emendas que acabam 
de ser approvadas, sejam desta-
cadas, na fórma do Regimento, por 
constituírem projecto especial. O 
Sr . Presidente declara que a !Ilesa 
assim procederá. Ora, pela ordem, 
o Sr. Paula Ramos, reclamando 
contra a decbã.o da Mesa. O Sr. Pre-
sidente declara que a Mesa mantem 
o seu acto de accordo com o Regi · 
mento .-Em 3 o Sr. João Lopes, pela 
ordem, requer e obtem dispensa de 
impres,ão da reclacção final. Em se-
guida é approvada a redacção final 
sobn. 1490 . Em4 éenviadoaoSe-
nado. Sancciona.do por de-
creto n. 707, de 22 de outubro de 
1900. 

OBSERVAÇÕES 

Redacção, para dis- En1 3 de outubr0 a imprimir.- Em Da Commissão de R e· i 
cussã.o especial, na 9 entra em discussão unica. Encer- dacção. 
fórma do art. 132 rada.- Em 18 approvado. A' Com-

terno, U.a emenda teux, peln. ordem, pede c obtem dis.l 
do Regimento In- missão de R&dacção. O Sr. J. Boi- I 
destacada na 3• dis- pensa de impressão da redacção final. I 
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cussão do projecto 
n. 149, do correo te 
anno, isentando de 
direitos o material 
i m p o r t a d o pela 
Companhia das 
Aguas de S. Luiz do 
Maranhão, e desti-
nado ao serviço de 
abas t ecirnento de 
agua ua mesma ci-
dade. 

ANDAMENTO 

Em seguida é appt•ovada a redacção 
final, sob n. 149 G. Enviado ao Se· 
nado na. mesma data. Sanccio-
nado por decreto n. 721, de 4 de 
dezembro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

Redacção, para dis- En:~. 3 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Re-
cussão especial, na 9 entra em discussão unica. Eocer- dacção. 
fórma do art. 132 rada.- Em 18 approvado . A' Com-
do Regimento In- missão de Redacção. O Sr. José Boi-
terno, da emenda teux, pela ordem, pede e obtem dis-
destacada na 3" dis- pensa de impressão da redacção final. 
cussão do projecto Em seguida é approvada a redacção 
n. 149, do c1rrente final sob n. 149 F . Enviado ao Se-
anuo, co~siderando nado na mesma data. Não s ane-
como auxilio, nos ciona<lo. (Mensagem do Poder 
termos da Cqnsti· Executivo de 13 de novembro de 
tuição, o empresti- 1900.) A imprimir, sob n. 149 H, o 
mo a que se refere projecto com as razões de não sane-
a lei n. 270, de 31 ção. 
de d e z e m b r o de 
1894. 

I 
» 14 de setembro 150 Manda ponsiderar En1l 14 de setembro a imprimir.- Da Commissão de Ma-

como approvações Em 10 de dezembro é ann'unciada a rinha e Guerra. 
plenas as approva- 2a discussão. Entra em discus~ão o 
ções simples, com o art. l <T; Ora o Sr . Moreira Alves. 
gráo 6, oqtidas pelos . Encerrada i E' tambem encelU'ada a 
alumnos que estu- discussão do art. 211 . 
daram ua extincta Pende de votação. 
Escola l,\{ilitar do 
Rio Gra:qde do Sul, 
pelo regulamento 
de 1884. 

» 14 de setembro 151 Autoriza o Poder Ex- En:~. 14 de setembro a imprimir.- Da C o m missão de 
ecutivo a conceder Em 25 de outubro é annunciada a Obras Publicas. 
ao engeqheiro civil 2• discussão. Entra em discussão o 
Pedro Luiz Soares art. l "· Encerrada. E' tam?em en· 
de Souza, ou á em- cerrada a dü:cussão dos demais ar-
preza ou compa- tigos de projecto.- Em 22 ae no-
nhia que organizar, vembro (l annunciada a votação. E' 
a construcção, uso approvado o art. 1•. São tambem 
e gozo de uma es- succe-sivamente approvados os de· 
trada de ferro, sem mais artigos do projecto, que passa 
o nus de especie al- á 3"' discussão. O Sr. Fausto Car-
guma para os co- doso, pela ordem, requer e obtem 
fres pu):>licos, par- dispensa de interstício para este 
tindo do ponto onde projecto entrar na ordem do dia da 
acaba a. franca na- seseão seguinte.- Em 24 entra em 
v e g ação do Rio 3• discussão. Encerrada.- Em 7 de 
Branco, no Estado dezembro approvado. A' Commissão 
do Ama~onas, e ter- de Redacção .- Em ll vae a impri-
minandq no ponto mir, sob n. 151 .A, a redacção final. 
mais co.Jveniente - Em 12 approvada.- fim 13 é an-
da fronteira doBra- viado ao Senado. 
zil com a Guyana Pende de decisão. 
lngleza , 
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Concede honras mili - E:m. 20 de setembro, julgado objecto Do Sr. A. Severo. 
tares aos empre_:a- de deliberação, é enviado á Commis-
dos civis dos Minis- são de Marinha e Guerra. 
terios da Marinha Pende de pa,recer. 
e da Guerra. · 

Fixa a despeza do Mi- 1-t:Jn 21 de setembi'O a imprimir.- Da Commissão de Or-
nisterio da l?azenda Em 24 o Sr. Preside o te communica çamento. 
para o exercício de que o pr0jecto está sobre a mesa du- I 
1901. rante cinco sessões consecutivas para 

receber emendas para a 2• discussão. 
São apresentadas emendas pelos Srs. 
I\brçal Escobar e outros e Mayrink. 
- Em 25 >ão ap resentadas emendas j 
pelos Srs. C. Cavalcante e outros, 
Alencar Guimarães e outros, Alfredo I' 

Pinto e Sergio Saboya e outros.-
Em 27 são apresentadas emendas 
pelos Srs. Angelo Neto e outros, 
Epaminondas Geaciudo e outros, Sá 
Peixoto e outros (2), José Monjardim 
(3), F. Borges e R. Paixão.- Em 28 
o Sr. Presidente communica que ter-
mina hoje o prazo para apresentação 
de emendas para a 2" discussão. São 
apresentadas emendas pelos Srs. P. 
Ramos (8), P. Ramos e outros, F. 
Tolentino e outros, Celso dos Reis e 
outros, Serzedello Corrêa {2), G~ldino 
Loreto, Bal'bosa Lima e J. Neiva 
(14). A' Commissão de Oeçamento.-
Em 4 de dezembro vae a imprimir 
sob n. 153 A, o parecer sobre as 
emendas o1ferecidas para a 2·' dis-
cussão.- Em 7 entra em za dis-
cu~são. Oram os Srs. J. Boiteux, 
Angelo Neto e Neiva. Encerrada. 
- Em 11 é anhunciada a votação. 
São approvados, salvas as emendas, 
os varios artigos elo projecto. E' an-
nunciada a votação das emendas. 
São rejeitadas as emendas ns. l e 2. 
E' approvada a emenda do Sr. Paula 
Ramos : Substitua-se a tabella das 
quotas que deDem pe?·cebe?· os empre-
gados das al{u.ndegas (n tbrica 16) 
p3la seguinte: (segue-se a tabella). 
São consideradas prejudicadas as 
emendas ns. 4, 5 e 6 . E' approvada 
a emenda n. 7 dos Sl's. P. Ramos e 
outros : Rttbrica 16·• ( Al{andegas) 
Santa Cath .wina: Em vez de fO 1·e- 1 

madores a 60 .f, 7:i00$, ctiga-se 16 I 
1·emadore<, etc., etc. E' annunciada 
a votação d~ emenda n. 8 dos Srs. 
Angelo Neto e outros: Al{andega de 
Maceió. Consigne-se a ve1· b a de 
30: 000$ para a cmclusão das obms 
do novo eclificio destinado d Al{andega 
de Maceió. Oram, pela ordem, os 
Srs. Raymu11do Miranda e Sabino 
B'-'.I'roso. Approvado. E' approvada 
a emenda n. 9 elos Srs. E. Gracindo 
e outros: Al{andeg:t de Maceió. Man-
tenha-se a ve1·ba de 18:000$ pam 
11agamento d~s !llttgu eis dos d!·US ar-



I 
I 
I ANNO 

DATA 

1------1-. 
I 

.I 

_ .. s UMPTO 

-106-

ANDAMENTO 

mazens que seYvem de capatazias, etc. 
E' annunciada a. votação da emenda 
n. 10 dos Srs. F. Tolentino e ou-
tros: R~tbrica 17 (Mesa de Rendas). 
S. Francisco : Em vez de - Mari-
nheiros •.• 2:4.60$, dig1-se - Mal"i-
nheiros ... 3:500 , etc. Or.1, pela 
ordem, o Sr. José Boi teux. Rejei -
tada. O Sr. J. Boiteux, pela oràem, 
requer veriâcação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-
se que a emenda foi rejeitada. por 
76 votos contra 36. E' annunciada a. 
votação da emenda n. 11 do Sr. 
Neiva: A' rubrica n. 18: Accrescen-
te-se d consignaçii:o - Al(andega de 
Pern.1mbuco - a sub-1·ubrica - Ma-
terial - e 5"0: 000$ para acquisição 
de lanchas a vapor, etc., etc. A' 
mesma rub1·ica - Consignação Pa-
rahyba, etc. Oram, pela ordem, os 
Srs. Neiva. e Sabino Barroso. Appro-
vada. O Sr. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requer verificação da vo-
tação. Procede-se á verificação, re· 
conhecendo-se que a emenda foi 
approvada por 91 votos, c ~ra 15. 
E' approvada a emenda • 12, do 
Sr. Neiva. A' n.tbrica n. 33-
Accrescente-se depois da pal ,-a -
Estados- sendo 100:000$, p1.'í'{L con· 
clusão das obras e reparos do mdte1'ial 
rodante da Al{andega da Balda . E' 
approvada~ a emenda n. 13, dos 
Srs. Alencar G,uimarães e outros : 
A' rubrica 33 d:o art. 1•, Consigne-se 
a verba de 150-;000$, pam inicio 
dos obms do novo edificio estinado d 
Alfandega de Pa)·anaguá, etc. E' 
tambem approvada a sub-emenda da 
commissão a esta emenda. O 
Sr. Fausto Cardoso, ' pela orilem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que votaram a favor 1Q5 Srs. Depu-
tados e contra nenhum. Não ha 
numero. V a e-se proceder á chamada. 
Ora, pela ordem, o Sr. Rodolpho 
Paixão, a quem responde o Sr. Pre: 
sidente . Procede-se á chamada, a 
que respondem ll4 Srs. Deputados. 
Continúa a votação. E' approvada a 
sub-emenda da commissão á emenda 
n. 13. E' approvada a emenda n. 14 
dos Srs. Sergio Saboya e outros: 
A' verba 33 - Obras - Accrescen -
te-se - 200: 000$, destinados a uma 
ponte metallica para o serviço da 
Alfandegado Ceará. São rejeitadas 
as emendas ns. 15, 16 e 17. E' con-
siderada prejudicada a emenda 
n. 18. E' approvada a emenda 
n. 19, do Sr . Paula Ramos. Ao 
m·t. 2• n. 10 : supprima-se. O 
Sr. Fausto Cardoso, pela ordem, re-
quer verificação da vota,ção. Pro-
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cede-se á verificação, reconhecendo- e 
que a emenda foi appro>ada por 
105 votos contra I. E' considerada 
pri\judicada a emenda N. 20. São 
approvadas as emendas : n. 21 do 
Sr. José Monjardim. A cc1·esce11te-se 
ao art. 2J . rl de:pende1· ate a quantia 
de 10:000$, a tmportancia qtte for 
necessaria p1ra a const1·ucçiio de 
um pav imento inferior no edificio da 
Alfandega do Estado do Espi?·ito-
Santo,etc. N. 2!,dos St's. Marçal 
Escobar e outros . Ao art. accres· 
cente·se - A (a:e1· denwti,· o velho 
e an·uinado ba?Tacão onde cut,·'o1·a 
fuaccionou a Alfandega de Po1·to 
Ale9re. Sã.o rejei tadas as emendas 
ns. 23, 24 e 25. E' rejeitada a 
emenda n. 26. O Sr. Faus to Car-
doso, pela ordem, requel' Yeriticação 
da votação. Procede-se á verificação, 
reconhecendo-se que a ement.la foi 
rejeitada por 85 votos contra 22. 
E' rejeitada a emenda n. 27. E' con-
sillerada prejudicada a emenda 
n. 28. E' approvada a e1nenda 
n. 29 do Sr .· Nei v a: Acc?·escente-se 
onde convier: Art. São t?·ans-
fe?"idas ao Ministerio da Gue1·ra duas 
das tres lanchas a vapo1· da ea:tincta 
Inspectoria de GolonüaçcZo, etc. São 
rejeitadas as emendas ns. 30 e 3 1. 
São approvadas as emendas n. 32, 
dos Srs. Paula Ramos e Neiva : 
Accrescente-se onde convier : Fica o 
Governo autori::allo a mandar pagar 
aos empregados das Alfandegas as 
quotas a que te em direito, etc. N. 33 
do Sr . Paula Ramos: Acc1·escente-se 
onde con1>ieí·: E' o Go1>erno a ttto-
ri:: :rdo a ab1·ír o credito rle 1:000$, 
para pagamento da ajuda de custo 
devida ao inspector da Alfandega de 
Stmla Gatharina , Attgusto Range/. 
Alvim, etc. E' rejeitada a emenda 
n. 34. O projecto, assim emendado, 
é approvado em 2• discussão e en-
viado a Commissão de Orçamento. 
-Em 12, o Sr. Presidente diz que, 
nas notas tomadas por occasião da. 
votação deste projecto, figura como 
prejudicada a emeuda o. 28 . E~ ta 
emenda, porém, é complementar da 
de n. 11, que foi approvad<L pela 
Camara apez,tr de ter tido parecer 
cnntrario d•L commissão. A Mesa 
portanto, salvo reclamação em con-
trario, considera esta emenda appt'O· 
vada. A imprimir, sob n. 15::! B, 
a redacção para a 3• discussão .-Em 
13, o Sr. Presidente communica que 
acha-se sobre a mesa durante tres 
sessões consecutivas o projecto 
n. 153 B, para receber emendas 
pat·a a 3a discussão . Observa que no 
impressa distribuído figuram as 
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le ttrJs a, b, c e d don . 7, do art. 2•, 
do mesmo projecto, as q uaes não 
forilm acceitas pela Mesa . Esta so-
mente acceitou o n. 7, até a palavra 
- C1ntabiliuade-; assim, conside-
ram-se éJmo não existentes no im-
pusso as palavras que ~e seguem, 
bem como as !ettrns a, b, c e d. São 
apresentadas em2ndas pelos Srs. Ser-
zedello Col'l'êa (3), A. Varella e 
outros, G. Salgado (2), Alves de 
Brito e F. Borges .-Em 14, são apre-
sentadas emendas pelos Srs. Alencar 
Guimarães, J _ Vieira e outros , A. 
SeYero e Barros Franco Junior.-Em 
15 são apresentadas emendas pelos 
Srs _ Serzedell o Corrêa e outros, 
Paula Ramos (4), J. Lopes e outro, 
Milton, Eu genio Tourinho e outros, 
José nonifacio ('~ ), Ermirio Coutinho, 
A. Se vero e outros, Pinheiro Junior 
e outro, Barbosa Lima, S1mpaio 
Ferraz e outros, H. Ladgen e ou-
tro, Xaviet• do Valle e outros, 
H. Salles e oukos, Adalberto 
Ferraz e outeos, Adalberto Gui-
marães, Serzedello CorrêiD e outros, 
Nei va e outros, Sabino Bal:~oso (6), 
e Elias Fausto e outros. O Sr . Pre-
sident~ communica que te'rminou 
hoje o prazo para o recebime~to de 
emendas para a 3" discussão. A' 
Commissão de Orçamento.- Em 17 
vae a impl'iiLir, sob 11. 153 C, opa-
recer sobre a~ emendas o.fferec\dns 
para a 3·' disc~ssão.- Em 18 o sr;. 
Paula Guimarães, pela ordem, re~ 
qner urgencia para a discussão deste 
projecto. E' concedida a urgencia. 
O Sr. Fausto Cardoso, pela ordem, 
requer a verificação da votação. 
Procede-seá verificação, reconhecen-
do-se que a urgencia foi concedida por 
97 votos contra 16. Ora, pela ordem, 
o Sr. Mnlaquias Gonçalves. Con-
sulta<la a Camar;1., si o assumpto, é de 
tal natureza que, si não f0sse tratado 
immediatamente ficari a nullo, resdlve 
affirmativamente. o Sr. Fausto dar-
doso, pela ordem, requer verificação 
da votação. Procede-se iL verificaçãu, 
reconhecendo-se que votaram a favor 
97 Srs. Deputados e contra 6. Não 
ha numero. Procede-se á chamada 
a que respondem 114 Srs. Depu-
tados. Con ti núa. a votação. O Sr. 
Presidente faz algumas observações. 
Consultada novamente a Camara 
sobre a za parte da urgencia, re-
solve affirmativamente. E' annun-
ciada a 3a discmsão . Oram os Srs. 
Elias Fausto, Gel'mano Hassloçher, 
Malaquias Gonçalves, que requer 
sejam destacadas do projecto varias 
emendas para constituírem projecto 
especial, José Boiteux, Bueno de 
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Andrada e Moreira Alves. -Em 19 
oram os Srs. Heredia de Sá e Ser-
zedello Corrêa. Encerrada. O Sr. 
Paula Guimarães, pela ordem, requer 
preferencia na votação para este 
projecto, E' concedida a preferencia. 
O Sr. F"'usto Cartloso, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede->e á verificação, reconhecen-
do-se que votaram a fa.vor 108 Srs. 
Deputados e contra 1 . A preferencia 
foi concedida. E' annunciada a vo-
tação. São approvadas as seguintes 
emendas : n. l, dos Srs . Serzedello 
Corrêa e outros : Accrescente-se ao 
n. II, verba - Material - compre-
hendicla sem augmento de clespeza, na 
verba já votada pela Camara , a 
somma necessa1·ia pm·à a imp1·e .>são 
de Boletim da legislaçao braziteira, 
etc. N. 2, do Sr. Paula Ramos: Ru-
brica 16 - Al(andegas (1·efe1·e-se a 
quotas). N. 3, dos Srs. João Vieira e 
outros: Ao art. 1• - verba 32• -
Accrescente-se - inclusive o p aga-
mento a F. J). Boulitreau, impor-
tancia de fornecimento s á Al(andega 
ele P ernambtlco, etc. N. 4, do Sr. 
Sabino Barroso: Ao art . 2', n. 3-
Accrescente-se depois da palao?·a -
titulas- o seguinte, etc. N. 5, do Sr. 
P. Ramos: Art. 2', n . 5 - Em vez 
de annt!ll ~ ?· - diga- se - cancellar. 
E' annunciada a votação da emenda 
n . 6, dos Srs. A.. Sev.ero e outros: 
Art. 2 ', n. 7 - Depois d .t palavm 
- Contabilidade - accrescente-se -
ficando em pleno vigor o art. 43 da 
Consolidaçcio das leis das Alfandegas. 
Oram, pela ordem, os Srs. Brioio 
Filho e Sabino Barroso . Rejeitada . 
O Sr. F. Borges, pela ordem, t'equer 
verificação da votação. Procede-se 
á verificação da votação, reconhe-
cendo-se que a emenda foi rejeitada 
por 138 votos contra 44. E' rejeitada 
a emenda n. 7. E' annunciada a VO· 
tação da emenda n. 8, do Sr. P. 
Ramos: Ao art. 2", n. 7 - a c cres-
cente- se in fine - sem crea1· ou sup-
p?·imir empregos, nem at1gment~r ou 
diminuü· vencimentos. Oram, pela 
ordem, os Srs . Dino Bueno e Paula 
Ramos. Approvada. São approvadas 
as emendas: N. 9, dos Srs. reiva e 
outros: Redija- se assim o n. 14 do 
art . 2 • - Adqui?·i1· duas lanchas a 
vapor apropt·iad ts ao ser oiço do 
p :Jr to do Reci fe, etc. N. 10, dos Srs. 
Serzedello Corrêa e outros : Onde 
convier - Art . Fica o Governo au -
to,·izado , para o fim de emissão de 
certificados ele depositas que otfe-
reçam as precisas garantias, etc., etc. 
N. li, dos Srs, Serzedello Corrêa e 
outros: Onde convier - A1·t. Fica 
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o Poder E,;ecutivo auto1·izado a t!sar 
da auto1·izaçiio da lei n. 653, de 23 
de novembro de 1899, etc., etc. 
N. 12, do Sr. Serzedello Corrêa : Ao 
n. 12. Ond~ con!lie?· - Continúa em 
!ligar o n. XIV do art. 22 ela lei 
n. 652, de 23 ele novembro de 1899, 
etc. etc. E' annunciadu. a votação 
da emenda n. 13, dos Srs. A. Va-
rella e outros: Fica isento de paga?' 
impostos de importação o material 
destinado ao estabelecimento da lttz 
electrica em a cidade de ]aguarão, 
etc. Oram, pela ordem, os St•s. Bar-
bosa Lima, Paula Ramos, Bueno de 
Andrada e Alencar Guimarães, que 
pede preferencia para a emenda 
n. 16. O Sr. Presidente declara que 
não acceita o requerimento ue pt•efe· 
rencia porque a votação já estava 
iniciada. IL' approvada a emenda 
n. 13. E' annunciada a votação da 
emenda n. 14, do Sr. Milton: Sub-
emenda á emenda dos Srs. A. Va-
rella e outros: Depois das palavras-
em a cidade de Jaguarão, Rio Gmncle 
do StLl - accrescente~-se estas outt·as 
- e nas cidades da achoeira, S ão 
Felix do Paraguassú, no Estado da 
Bahia. Ora, pela orde , o Sr. Mil-
ton. Approvada. São approvadas as 
emendf!S N. 15, do Sr. Adalberto 
Ferraz e outros: Onde convier: Fica 
isentô de pagar impostos de impor-
taçcio, nq. '!Jigencia desta lei, o mate-
rial importado po cont~ da Prefei-
tu?·a da cidade de ~i nas, etc. N. 16, 
do Sr. Alencar Guimarães. : Onde 
convier - A1·t. Fica o Poder E x -
ecutivo autori;;ado a concede1· isençt!o 
de di1·eitos para os materiaes impor-
tados com destino á construcção de 
um mercado nos te1·renos da P1·aia D. 
Manoel, etc. N. 17, do Sr. H. Salles 
e outros : Acct·escente- se onde convier 
- Fica o Governo auto?·iz'.l.do, na v i-
gencia desta lei, a isentar ele NLqamento 
de imposto de import~ção os l ivros des-
tinados ds bibliothecas das Faculdades 
Livres, etc. E' annunciada a votação 
da emenda n. 18, do Sr . G. Salgado. 
Oram, pela oedem, os Srs. G. Sal-
gado e Serzedello Corrêa. Rejeitada. 
O Sr. Serzedello Corrêa, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que a emenda f, i approvada. Ot·a, 
pela ordem, o Sr. Serzedello Corrêa, 
observando que esta emenda deve 
ser destacada para constituir pro-
jecto especial, respondendo o Sr. 
Presidente que a Mesa fará o que fór 
regimental. Ora, pela ordem, o Sr. 
Serzedello Corrê:\. E' annunciada a 
votação da emenda n. 19, do Sr. 
Alves de Brito: Fica o Gove1·no auto-
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·r izado a pagar pelct "erba - Exel'-
cicios findo> - a Jose Claudio da 
Silva a gratificação de 8:000$, etc. 
Oram, pela ordem, os Srs. Serze-
dello Corrêa e Sabino Barroso. Ap-
provada. E' annunciada a votação 
da emenda n. 20 do Sr. F. Borges: 
Fica o Governo attto1·izado a abrir o 
credito necessario pa1·a pagamento 
dos alcances ve?·ificados pelo Tribunal 
de Contas, na tomada de contas do 
ex-curad01· D1· . Lidio Ma1·iano de 
Albuquerque. Oram, pela ordem, os 
Srs. F. Borges e Teixeira de Sá. Re-
jeitada. E' approvada a emenda 
n. 21, do Sr. A. Severo: Durante o 
futuro ex ercício de 1901, os venci-
mentos, por substituição, enll·e o.1 em-
pregados de Fazenda, se regularão 
pela forma estabelecida na decisc1o do 
Ministerio d<.t Fa•enda, n. 234, etc. 
E' annuncia.da a votação da emenda 
n. 22, do Sr. Barros Franco Junior. 
Onde convier: Fica autorizado o Poder 
Executivo a restit ~â1 · à Camara Mu-
nicipal de Itaguahy, Estado do Rio 
de Janeiro, a ímportancia de2f:824$, 
de direitos de importação , etc. Ora., 
pela ordem, o Sr. Barros Franco Ju-
nior. Rejeitada. O Sr. Barros Franco 
Junior, pela ordem, requer veri-
ficação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que a 
emenda foi approvada por 56 votos 
contra 51. E' approvada a emenda 
n . 23, do Sr. Serzedello Corrêa e 
outros:- Onde convie1·. - Fica o 
Governo atttori;:;ado a ab1·ir o c1•edito 
de 9:000$ para pagamento a Box-
well W illiam & Comp., do aluguel de 
arm azens para serviço da alfandega 
de Maceió, etc.-!!.' annuncia.da avo-
t :lção da emenda n. 24, do Sr. João 
Lopes e outros: Onde convier. O Go-
verno fica auton'zado a nw.nda1· expe-
dir novos titulas e pagar os ju1·os ven-
cidos aos portadores de apolices ao por-
tador ou de cautelas c 1·ecibos proviso-
rios , etc. E' approvad<t a emenda 
n . 25, do Sr. Paula Ramos e outras-
Accrescente-sc onde conviet· o seguinte: 
Fica o Governo cwto?"izadó,n:t vigencia 
desta le i, ct da1· aos emp1·egados no-
meados para ewel"cerem em commissão 
lo gares de clele_qados fiscaes, etc . São 
rejeitadas as emendas ns .26,27 e 28 . 
E' annunciada a votação da emenda 
n. 29, do Sr. Et·mirio Coutinho: -
Onde convier: E' D Governo autorizado 
a mandar paga?' a D. Fel ippa Pere-
grino Cavalcanti Barreto, viuva do 
D 1·. José Dini; Ban·eto , a quanti·L de 
4: 20V$, etc. Ora, pela ordem, o Sr. 
Ermirio Coutinho. O Sr. Presidente 
fà.z algumas observações. Ora, pela 
ordem, o Sr. Sabino Barroso. Appro-
'l!'ada. E' annunciada a votação da 
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emend{ n. 30, do Sr. Pinheiro Ju· 
nior e outro.Onde convier. Fica o Go· 
venlo auto1·izado a restituir ao Estado 
do Espi1·ito &mto a impottancia, dos 
imp:Jstos cobrados sobre os materiaes 
impJJ"tldos para a estrada de (erro Sul 
do Espírito Santo.Oram, pela ordem, 
os Srs.J. Monjardim e Sabino Barroso. 
Approvada.. E' annunciada a vota~ão 
da emenda n . 31, do Sr. A. Severo. 
Ac.;J•escente-se: No e::re1·cicio de 1901, 
as despez a. s com (uneraes ele empre· 
gados e com ajudas de custo, ficam su-
j- it as ao 1·egistt·o a poste1·iori do Tri-
bunal de Contas, etc.- O Sl'. Presi-
dente diz que esta emenda tem duas 
partes. E' approvada a primeira parte 
da emenda 1·e(erente a (uneraes ele em-
p,·egaelos. E' rejeitada a segunda parte 
re{e1·ente a ojur.las de custo. E' annun-
ciada a votação da' emenda n. 32, do 
Sr. Barbosa Lima. Fica o Govc1·no au-
toJ·izado a contractar com quem mais 
vantagens of(erecer, mediante concur· 
rencia pttblica , o ~erviço de transporte, 
guarda e deposito de infiammaveis no 
Distdcto Federal, etc. Ol'am, pela or-
dem, os Srs. Barbosa nima e Sabino 
Barroso. Rejeitada. E' a nunciada a 
votação da emenda n. 33 do Sr. H. 
Ladgen e outro, aut01·i r;cndo o Go-
verno a dar n?vo regulamento d Im-
prensa Nacional e Diario 0/ficial, e te. 
-Oram, pela ordem, os Srs. Neiva e 
Irineu Machado, que pede que avo-
tação se faça por partes, sendo a !" 
parte até-funccionarios effectivos_. 
E' rejeitada esta primeira parte dl 
emenda. O Sr. N e i v a, pela ordem, re-
quer verificação da votação. Proce-
de-se á verificação, reconhecendo-se 
que a primeira parte da emenda foi 
approvada por 56 votos contra 52. E' 
rejeita:la a segunda. parte da mesma 
em'lnda. E' rejeitada a emenda n. 34. 
E' annuncia.da a votação da emenda 
n. 35, do Sr. Adalbérto Guimarães. 
Accrescen te se onde cou vier: V Re,'e-
J"e-se ao anonymato brazileiro.)bram, 
pela ordem, os Srs. Bricio Filho, Bar-
bosa Lima, Sabino Barroso e Paula 
Ramos.-Approvada. E' approvada a 
emenda n. 36, do Sr. Sabioo Barroso. 
Onde convie1·: na vigencia desta lei, 
as isenções de di,-eitos de importação 
nao comprehendem as despezas elas 
capatazias e arma:::enagem . E' an-
nunciada a votação Lia emenda n. 37, 
do Sr. Sabino B:uroso. Accresc~n
te-se onde convier: (Autoriza o cre-
dito de 4.97:776$ c350:070$, papel, 
para occorrer ao pagamentJ d Com-
paqnie Forges et Chantiers de la Me-
diterranée, etc. O Sr. Sabino Barroso, 
pela ordem, pede e obtem a reti-
rada desta emenda. E' approvada a 
emenda n. 38, do Sr. Sabir.o Bar 
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raso. Onde convier: Fica o Govc1·no 
auto?"izado a despende1· d:.t quantia 
que tem de 1·eceber do Banco da Repu · 
blica, em pagamen to de sua div ida, 
a importancia necessaria para adqui-
rir o terreno contíguo à estação Ma-
rítima rta Estmda de Fe1·ro Cenlral 
do Bra::il, etc. E' annunciada a vo-
tação da emenda n. ~9: (Re(e1·e se a 
ope?'Jções cam biaes). Ora, pela ortlem, 
o Sr. Eli ~ s Fausto, que r equer que a 
votação do dispositivo da lettra (L sEija 
feita por parte~. votando-se primei· 
ramén!e esta parte: Os documentos 
contendo promessa de lettm ele cam-
bio, etc.- com a suppreasão das pa-
lav ras - bem como os relativos á 
compra e vencht de lett?·as jâ saccadas 
e enclossadas - e á mesma lettra ex-
cluindo- a venda por endosso das 
lettras de cambio, só póde reali-
za?·-se dez dias depois ela data do 
saque. E' approvado o art ... (leltra 
a). O Sr.Moreira. Alves, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que a emenda foi approvada por 87 
votos contra 25. E' rejeitada a se-
guinte parte da emenda n. 39:- A 
venda por endosso das lettras de cam-
bio, etc . - E' rejeitada a seguinte 
parte da mesma emenda - f.) A 
pm·centagem devida aos correctores 
sobre as operações de cambio, etc.-
E' approvada a restricç-ão da com-
missão ao a?'t. 1° da lettra A. São 
approvadas as emendas d:-1. commis~ão 
á emenda n. 39: Ao art . 1• - de · 
pois da palavra - disposições- ac-
crescente-se: na vt:gen cia desta lei-
A' lettra a) in fine- supprimam-se 
as palavras- ou endosso constLLtlte 
do cwt?'a cto. Assim modificada é 
approvada a emenda n. 39.- O pro-
jecto, assim emendado, é approvado 
em 3• discussão. A' Commissão de 
Red.acção. O Sr. Paula Ramos, pela 
ot·dem, pede á Mesa faça. destacar do 
projecto para constituírem projecto 
especial todas as emendas que não 
tenham relação dírecta com o Orça· 
mento da Fazenda . O Sr. Presi-
dente pede ao Sr. Paula Ramos que 
indique essas emendas . O Sr. Paula 
Ramos cita. as emendas que estão 
de a.ccordo com o seu requerimento, 
informando-lhe o Sr. Presidente que 
a. Mesa examínartt as refel'iuas emen-
das.- Em20 o Sr. Sabino Barroso, 
pela ordem, pede e obtem dispensa 
de impressão da redacção final. O 
Sr. Fausto Cartloso, pela ordem, re-
quer verificação da votação.- Pro · 
cede-se á verificação, reconhecendo se 
que votaram a favor 100 Srs. Depu-
tados e l!Ontra, 1. Não ha. numero. 
-Procede-se à chamada a que res-
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pondem 118 Srs. Deputados .- Con-
tinúa a votação.- E' concedida a 
dispensa da redacção final pedida 
pelo Sr. Sabino Barroso. Em se-
guida é approvada a redacção final 
sobn. 153 D.-Em 21 é enviado ao 
Senado.-Sanccionado por de-
creto n. 746,de 29dedezembrode 1900. 
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» 22 de setembro 154 

cussão do projecto · 
n. 153, deste anno, 
em virtude do art. 
133 do Regimento 
Interno, autorizan-
do o Governo a trans-
ferir para Manoel 
Maria Vellez a con-
cessão feita a Julio 
Benevides pelo de-
creto n. 99. 'de 7 de 
outubro de ÍS92, po-
dendo pl'Orog<tl-a por 
mais cinco annos. 

Proroga a actqal ses- Em. 22 de setembro, consid~rado ma· Dos Srs. 
~ão do Congresso teria urgente, entra immedl'atamen te outros. 
Nacional até o dia I em discussão unica. Ence rada.-
de novembro do Em 24 approvado. Enviado ao Se-
corrente annp. nado \na mesma data. Publi-

cado por decreto n. 693, de 29 
de setemº-!'o de 1900. 

Seabra. e 

» 22 de setembro 155 Declara da compe- Em 24 de setembro, julgado objecto Do Sr . Jo~é Euzebio. I 
tencia dos Estados de deliberação, 6 en ·ado á Com-
crear, manter e di- misEão de Constituição, Legislação e [ 

2S de setembro 

rigir o serviço de Justiça. 
correios, necessario Pende de pa ·ecer. 
ao desenvolvimento 
de suas relações ad-
ministrativ~, in-
dustriaes e commer-
ciaes, orgaqisar e 
executar o plano de 
suas redes de eom-
municações e dá ou-
tras providencias. 

156 Fac)l1ta aos alumnos Em 28 de se tembro a imprimir. - Da Commissão ~e In-
que, nas Facpldades Em I 7 de outubro o Sr. Bricio Filho, strucção Publica. 
de Medicina, inicia- pela ordem, requer e obtem que, 
ram seus ~studos depois de discutidos os projectos, 
pelos regulamentos cuja preferencia já foi concedida, 
anteriores aos ac- seja ele preferencia discutido este 
tuaes, realizar, para projecto. E' annunciada a 2" dis-
terminação do curso cussão. Entra em discussão o art . 1•. 
medico, os exames Oraosr. Neiva.-Em 20 oram os 
das cadeiras de cli- Srs. Bricio Filho, Neiva., que o.ITerece 
nica pelo regula- emenda e H. Lagden. Encerrada. 
mento de 25 de E' tambem encerrada a discussão do 

I outubro de 1884, art. 2•.- Em 9 de novembro é an-
1 mantida a dispensa nunciada a votação. E' approvado o 

I da disposição do art. 1•, salva a emenda. E' rejeitada 
art. 562 do decreto a emenda do Sr. Neiva pet·mittindo 
n. 9.311. que os alumnos d.ts fact~ldades de di· 
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reito matricttladosantes da lei n, 311, 
conc!uam os seus cursos de sciencias 
jw·idicas e sociaes, conform e a lei vi· 
gente ao tempo de stws m atric ttlas. 
O Sr. Bricio Filho, pela ordem, re· 
quer verificação da votação. Pcoce-
de-se á verificação, reconQ.e~endo-se 
que a emenda foi approvada. E' ap· 
provado o art. 2• . A' commissão rle 
instrucção publica.- Em 12 vae a 
imprimil', sob n. 156 A, a reda-
cção para a 3" discussão.- Em 14 
entra em 3" discussão. E' lida uma 
emenda rlo Sr. Neiva. Encerrada. 
A' com missão de instrucção publi:Ja. 
- Em. 3 de dezembro vae a impri-
mir, sob n. !56 B, o parecer sobre 
a emenda offereciú;L na. 3• discussão. 
-Em 7 é annunciada a votação. 
E' approvada a emenda do Sr. Neiva. 
Red~ja-se o a1·t . 2J , Aos alumnos das 
fa culdades de di1·eito, m at1·icu lados 
antes da lei n. 311, de 30 de outttbro 
d~ 1895, é fact!Uada a CDn clusdo ele 
setts cursos de sciencias j w·icli cas e 
sociaes, confonne a le i vigente ao 
tempo ele suas mat·r iculas. E' appro· 
vado o projecto, assim emendado. 
A' commissão de redacção. O Sr. 
Bricio Filho, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão dare-
dacção final. Em seguida é appro-
vada a redacção fi na!, sob n. 156 C . 
-Em 9 é enviado ao Senado . 

.Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

1900 28 de setembro 157 Concede diversos fa- Em. 28 de setembro a imprimir, senrlo Do Senado. 
vores aos Bancos enviado á commissão de constitui-
Nacionaes. ção, legislação e justiça, que, em l 

( Projecto n. 14, de de outubro, dá parecer que se im-
1900, do Senado). prime sob n. 157 A.- Em 3 o Sr. 

Azevedo Marques, pela ordem, re-
quer urgencia para, sem prejuízo das 
votações, ser discutido este projecto. 
E' approvado o requerimento de 
urgencia, resolvendo ainda a Cama.ra 
que o assumpto é de tal natureza que, 
si não fosse tratado immedia tamente, 
ficaria nullo ou prejudicado. E' an-
nunciada á 2• discussão . Entra em 
discussão o art. l 0 • Oram os Srs . 
Barbosa Lima, que offerece emendas, 
e Azevedo Marques. Encerrada . E' 
tambem successi vamen te encerrada 
a di scussão dos demais arligos.-
Em 8 é annunciada a votaçã.o. São 

• succeEsivamente approvados os arts. 
l •, 2• e 3• . E' l'ejeitada a emenda dos 
srs. Barbosa Lima e outros.- Aos 
cleJ;e:lores dos bancos nacionaes fa -vo-
,·ecido.ç com a suspenscío do decreto 
n .104. , ele 17dejanei1·o de1890 , etc ., 
etc. E' approvado o art. 4°. O pro-
jecto, assim emendado, passa á 3" 
discussão. O Sr. Mayt·ink, pela or-

1 dem, requer dispensa de interstício 
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e urgencia para que o pro_;ecto entre 
immediatamente em discussão. E' 
concedida a UJ'gencia, resolvendo 
ainda a Camara que o assumpto é de 
tal natureza que, si não fosse tratallo 
immedialamente, ficaria de nenhum 
elfeito. Entra em 3" discussão. En· 
cerrada.-Em 9 o Sr. Mayrink, pela 
ordem, requer urgencia para servo-
tado immediatamente este projecto. 
O Sr . Presidente não acceita o re-
querimento do Sr. Mayrink por já 
ter sirlo iniciada na sessão passada 
a votação do projecto n. 118 A 
(Orçamento do Interior). O Sr. May-
rink pela ordem, insiste no seu pe· 
dido, no que continúa a não ser 
attendido pela Mesa. A novas obser-
vações do orador, o Sr. Presidente 
declara que mantem a sua decisão 
o que logo que findar a votação das 
ememlas ao Orçamento do Interior, 
submetterá a votos o projecto 
n. !57. Submettido a votos o pro-
jecto em tempo opportuno, é appro-
vado.- Em 10 é enviado á sancção. 
Olliciou-se ao Senado na mesma data . 
- Sanccionado p,or rlecreto 
n. 703 de lO de outubro d'e 1900. 

OBSERVAÇÕES 

158 Auloriza o Governo a En1. lide out_ubro a i~p_rimir.:.- Em Da Commissão de Con-
ma~~ar abonar ~o 25 e annl}-DCJa~a a 2· d1scussao. En- stituição Leo-islação 
capttao Alfredo RI- tra em d1scussao o art . 1°. Encer- e Justiç~ o 
beiro da Costa as rada. E' - tambem encerrada a dis· · 
vantagens de que cussão do art. 2•. - Em 9 de novem-
foi privado, em vir- bro é annunciada a votação. E' 
tude de processo a approvado o a t. I•. O Sr. Fausto 
que respondeu e Cardoso, pela ord em, requer verifi· 
de que foi absol- caç:to da votação . Procede-se á ve-
vido em ultima in- riticação, reconhocendo-se que o pro-
stancia. ject J roi approvado por 108 votos 

contra 7. São successivamente ap-
provados os arts. 2• e 3" _ O projecto 
passa a 3• discus~ão .- Em 24 entra 
em 3• discussão. E' lid.,a uma emenda 
do sr. F. Sá . Oram os Srs. · Adal-
berto Guimarães, que conclue \ COm 
um requerimento, R. Paixão, 'bvi-
dio A.bran tes, Bricio F'ilho, Adal· 
berto Guimarães que offerece um 
substitutivo, e Barbosa Lima. O Sr. 
A. Guimarães, pela ordem, pede a 
retirada do seu requerimento. En-
cerrada. A' commissão de consti-
tuição, legislação e justiça.- Em 
13 vae a imprimir, sob. n. 158 .A .. , 
o parecer sobre as emendas ofl'ere-
cidas na 3• discussão. 

Pende de vota~ão. 

159 Equipara o soldo e Em. 2 de outubro, julgado objecto de Do Sr . Raymundo de 
p-.ratificações dosme- deliberação, é enviado á commissão Miranda. 
dicos do corpo de ele marinha e guerra. 
saude da arf!Iada2"1 Pende <le 1-,arecer. 
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tenentes aos que 
competirem aos l" 
tenentes do corpo 
da nrmada nas di-
versas commi~sões 
em que se acharem, 
e restabelece em 
favor dos officiaes 
do mes:no corpo de 
saude as disposi-
ções do art. 3", do 
decreto n. 683 de 
23 de agosto de 
1890. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1900 3 de outubro. 160 Eleva-se a 200$ a E.m. 3 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de 
pensão mensal de 17 o Sr. Raymundo de Miranda, Pensões e Contas. 
60$ concedida por pela ordem, requer e obtem inver-

» 

decreto de 13 de de- são da ordem do dia ( za parte ) 
zembro de 1869 a para ser discutido em primeiro 
D. Amalia Rosa da logar este projecto. Entra em dis-
Fonseca Amara]. cussão unica. Oram os Srs. Ger-

mano Hasslocher, Soares dos Santos 
e Raymundo de Miranda. Encerrada. 
-Em 18 approvado. O Sr. Germano 
Hasslocher pela ordem, requer ve-
rificação da votação. Procede-se á f 

verificação, reconhecendo-se que o 
projecto foi approvado por 94 votos 
contra 17. O St•. Serzedello Corrêa, 
pela ordem, pede e obtem dispensa 
de impressão de redacção final. Em 
seguida é approvada a redacção 
final, sob n. 160 A.-Em 22 é eu via-
do ao Senado. - Sanecion.ado 
por decreto n. 745 de 29 de dezem-
bro de 1900. 

3 de outubro. 161 Autoriza o Poder Ex- E.m. 3 de .outubro a imprimir.- Em Da Comn~issão de Or· 
ecutivo a abrir ao 17 entra em 2~ discussão. Encer- çamento ( Mensa- , 
Ministerio da In- rada.- Em 18 approvado. O Sr. gem do Poder Exe-
dustria, Viação e Frederico Borges, pela ordem, re- cutivo de 24 de se-
ObrJs Pub!icas o qner e obtem düpensa de interstício tembro de 1900). 
credito especial de para eate projecto entrar na ordem 

3 de outubro. 162 

9:138$ para paga- do tlia da sessão seguinte.- Em 25 
mento de Seve- entra em 3" discussão . Encerrada. 
riano Tossas Nu- -Em 9 de novembro approvado . A' 
n ~ z , proveniente Commissão de Redacção.-Em l2vae 
da restituição do a imprirniL', sob n. 161 A, a redacção 
peda.gio sobre a final.- Em 14 approvado.-Em 17 é 
ponte Vacca-Cahy, enviado ao Senado.'- Saneeio-
na Estrada de Fer- nado por decreto n. 735, de 22 
rode Porto Alegre de dezembro de 1900. 
a Uruguayana, que 
indevidamente foi 
obrigado a pagar . 

Autoriza o Poder Ex- E.m. 3 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao 17 entra em 2" discussão. Encer- çameuto ( Mensa.-
Ministerio da Fa- rada.- Em 18 approvado. - Em 26 gem do Poder Exe-
zonda o credido entra em 3a discussão. Encerrada. cutivo ele 18 de se-

1 especial de........ -Em 20 de novembro, approvado. tembro de 1900). 
4: 2225;220, para pa- A' Commissão de Redacção.- Em 22 
gar os vencimentos o Sr. Paula Guimarães, pela. ordem, 
a que tinha direito pede e obtem dispensa de impres ão 
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o funccionario Ma- de redacção final, Em seguida é 
noel Antonio Fer- approvada a redacção final. sob 

I nandes Trigo de n. 162 A..-Em 24 é enviado ao 
I Loureiro, ex-inspe- Senado.- Sanccionado por 

t o r da Caixa de decreto n. 737, de 22 de dezembro de 
Amortização, ad- 1900. 
dido ao Thesouro 
Federal, a contar 
do I de janeiro a 
3 de junho de 1900, 

I data do seu falle-
cimento. 

I 1900 3 de outubro. 163 Autoriza o Poder Ex- E111 3 de out ubro a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao 17 entra em 2• discussão. Ora o çamento ( Mensa-
Ministerio da Ma· Sr. Neiva. Encerrada.- Em 18 ap- gem do Poder Exe-

I rinha o credito g~~- provado. O Sr. Neiva, pela ordem, cativo ) . 
pec ial de 2:400 ·, pede e obtem dispensa de inters-
para pagamento do ticio para este projecto entrar na 
ordenado devido, ordem do dia da sessão seguinte.-
no actual exercício, Em 25 entra em 3 ' discussão. En-
ao ex-secretario do cerrada.- Em 9 de novembro, ap-
Arsenal de Marinha provado. A' Commissão de Reda-
da Bahi h Odorico cção.- Em 13 vae a imprimir, sob 
Carneiro ibeiro. n. 163 A a redacção final.- Em 

20 approvada.- Em 21 é enviado ao 
Senado. - Sanccionado por 
decreto n. 722, de 5 de dezembro de 
1900. I » 8 de outubro. 164 Autoriza o Çíoverno a E 1n 8 de outubro a imprimir. Da Commissão de Ma· 

con fi rmar , atten· Impres so s ómente. rinha e Guerra. 
dando á!! necessa-
rias vagas, no res-
pect ivo posto, os 
alferes graduados 
que tiver!lm obtido 

-

as approvações pie-
nas de que trata 
o art. 95, do rega-
lamento de 18 de 
abril de 1898 . 

» 9 de outubro. 165 Fixa a despeza do Em 9 de outubro a imprimir.-Em Da Commissão de Or-Ministerio da In- 17 o Sr. Presidente communica que çamento. dustria, Viação e o projecto está sobre a mesa durante 
Obras Publicas, cinco sessões consecutivas para re-
para o e~ercicio de ceber emendas para a 2" discussão. 
1901. E' apresentada emenda pel'o Sr. 

Lamartine.- Em 18 são apresen· 
tadas emendas pelos Srs. Raymundo 
Miranda e outros, Serzedello Corrêa, 
Moreira Alves e outros, Lindolpbo 
Serra e outros, A. Severo, Soares 
Neiva e outros, R. Doría e outros.-
Em 20 são apresentadas emendas 
pelos Srs. Ioreira Alves, Luiz Do· 
mingues e outros, Neiva ( 2 ), Nelson 
de Vasconcellos, Oliveira Figueiredo, 

I F. Sá ( 4) e Milton.- Em 22 sãe 
apresentadas em:mdas pelos Srs. R. 
Miranda, Celso dos Reis, Miranda 
Azevedo (2), Miranda Azevedo e ou-
tros (3), J. Boiteux e outros, A. de 

I Vasconcellos e outros (3), Sá Freire 
I e outros, A. Varella, Elias Fausto, 
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H. -Lagden e Neiva (2).- Em 23, o 
Sr. Presidente communica que finda 
hoje 0 prazo para a apresentação de 
emendas para a 2• di;,cussão. São 
apresentadas emendas pelos Srs. 
Neiva e outros, G. Hasslocher, P. 
Ramos (11), Rivadavia Corrêa e ou-
tros, Celso dos Reis e outros (3), Ovi-
dio A brantes, Celso dos Reis, Oscar 
Godoy, José Boiteux e outro, José 
Marcellino e outros, c. Cavalcanti 
e outro, A. de Vasconcellos e outros 
(3), i\1anoel Caetano e outro, Irineu 
Machado (5), F. Sá (6), F. Sá e ou-
tros, J. Boiteux, H. Lagden (5), F. 
Sá e outros, Sergio Saboya e outros 
(3), Bricio Filho e outros e Barbosa 
Lima e outros.- Em 29, o Sr. Presi-
dent"l communica que a Mesa não 
acceita, por infringentes do regi-
mento, as seguintes emendas: Sob1·e 
Correios, dos Srs. Lamartine, Neiva. 
Oliveira Figueiredo, Milton, Celso 
dos Reis, Miranda Azevedo e outros, 
A. de Vasconcellos e outros, H. La· 
gden (5), Neiva e outros, Manoel 
Caetano e outro, Irineu Mnchado, F. 
Sá e outros. Sobre a estrada de (e1·ro 
Cent1·a l do B?·azil, dos Srs. Celso dos 
Reis, Augusto de Yasconcellos e OU· 
tros, Celso dos Reis e outro, Irineu 
Machado (3) e Henrique Lagden. So-
bre l1yd?·ometros, dos Srs. Celso dos 
Reis e outro. Sobre bcwm do Rio 
G;·ancle do St~l. Sob;·e Teleg?'<.tphos, 
dos Srs. F. Sá (2) e Barbosa Lima e 
outros . Sobre obms fedemes nos Esta-
dos, dos Srs. J. Boiteux, F. Sá, Sergio 
Saboya e outro e F. Sá. (Estas emen-
das estão classificadas na acta respe-
ctiva- vide Annaes.) Sobre esta de· 
cisão da Mesa, na sessão de 31 de 
outubro, por occasião da discussão 
da acta da de 29, suscita-se uma pro-
longada questão em que tomam 
pnrte os Srs. Neiva, a quem res-
ponde o Sr. Presidente, F. Sá, H. 
Lagden, P. Ramos, Bricio Filho e 
A. de Vasconcellos. O r. Presidente 
declam que a Mesa mantem a sua 
decisão, salvo á Commissão de Orça-
mento o direito de indicar qualquer 
deliberação menos justa naquella de-
cisão.- Em 12 vai a imprimir, sob 
n. Je5 A, o parecer sobre as emen· 
das o1ferecidas para a 2• discussão.-
Em 16 é annunciada a 2" discussão. 
Ora o Sr. H. Lagden, que cone! ue o 
seu discurso na sessão rle 17. Ora 
mais nesta sessão o S1·. Elpidio ri e 
Figueiredo.- Em 19, ort~m os Srs. 
Heredia de Sá e A. Severo.-Rm 20, 
oram os Srs. Paula l{amo e Mo-
reira Alvos.-Em 21 oram os Sr . à 
Freire Lima Filho, ergio aboya, 
Benedicto de Souza, J. Bviteux e A. 

OBSERVAÇÕES 
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de Vasconcellos.-Em 22 oram os Srs. 
Virgilio Erigido, Martins Teixeira e 
F. Sá.-Em 23 tra o Sr. Fausto Car-
doso. Encerrada.- Em 27 é annun· 
ciada a votação. O Sr. Presidente 

' diz que a Mesa deixou de acceitar as 
lettras A, B, C e D do art. 4•, accei-
tando o dito artigo até as palavras -
Repat·tiç{(o dos Telegmphos - ; assim 
como do art. 5• deixou de acceitar a 
tabella t·eferente a empregados; que 
ao art. 4° o Sr. P. Ramos offereceu 
uma <'J menda que é ampla mandando 
supprimir todo o artigo. A Mesa 
vai submetter a votos o projecto, 
salvas aquel!as restricções e outras 
de qus já deu coohecimento á Ca-
mara e á medida que forem sendo 
votadas fará sentir á Camara quaes 
as partes que foram acceitas e quaes 
as que não o fo ram, assim como as mo 
dificações que entender dever fazer 
a respeito, cumprio lo mais declarar 
que, entre as emendas, que figuram 
como não acceitas , alguma o foram 
pela Mesa, umas no todo, outras em 
parte. Em seguida sãà successiva-
mente approvados vario\ artigos do 
projecto. E' annunciada a votação 
das emendas. E' approvadq. a emen-
da n\. I, do Sr. Paula Ramos : Ao 
art. ~·, n . 2 A- Jardim Bbtanico-
Pessoal, etc. etc. O Sr. Fausto Car-
doso, peia o1dem, requer verificação 
da votação. Procedê-se á verificação, 
reconhecend -se que a emenda foi 
arprovada po 1!4 vetos contra L 
E approvada a emenda n. 2, do Sr. 
Miranda Azevedo, com o substitutivo 
da commissão - Ao § 2• E - Auxí-
lios à agricultU1·a - Accrescente-se: 
3°, a estabelece?" dous p?·emios que serão 
r.list1·ibuidos de da us em dous annos 
aos que se occuparem com a creação 
do bicho da seda, etc . (O substitutivo 
da commis5ão 1'edu:i as qttantias a 
que se referem as fett1·as A e B respe-
ctivamente de 30:000$ a 20:00 $e de 
20:000$ a 10:000$ .) E' rejeitada a 
emenda n. 3. E' approvada a emen-
da n. 4, do SI'. A. Varella: Agasa-
lho e transporte de immig?'Jntes na 
ltha da s Flores: Diga- se quanto ao 
pessoal, etc., etc. São rejeitatfas as 
emendas ns. 5, 6 e 7. E' H pprovada 
a emenda n. 8, dos Srs. José Mar-
cellino e outros: Ao art. 6"- Ac-
crescente-se - M.mtidas na linha do 
E. Sr.mto as escalas estabelecidas no$ 
contractos ante'l·iores, inclusive a do 
Rio Novo. E' tambem approvado o 
additivo da commissão, accrescen-
tando depois da pal.tv1·a - Rio Doce 
- Caravellas. E' approvada a P 
parte da emenda n. 9, dos Srs. Luiz 
Domingues e outros : Accrescente-se 

OBSERVAÇÕES 
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á rubrica IV- Subvençc!o ds Compa-
nhias de N'ltega ção a Vapor, Compa· 
nhias do Maranhão, Serviço de tta-
vegação en tre os partos de Belêm, no 
Pat·á, e Fortaleza, no Cem·á, etc., 
etc.,- 200:000$. E' considerada 
prejudicada a 2" parte da mesma 
emenda n. 9. E' approvada a emsn-
úa n. 10, dos Srs. R. Doria e ou-
tros: Ao n. IV, do art. 1°- Sub-
vettção ás Companhi .1s de N ave-
gaçCfo a Vapo1· - Acc1·escente-se : 
Associaçtfo Se1·gipana - serviço de 
rebocagem dos po1·tos de Sergipe -
24:000$ . E' approvada a emenda 
n. li a verba IV - Se1·viço de nave· 
gação das l .tgõas Norte e Manguaba 
- 30:000$, com o seguinte substi· 
tutivo da commissão : Em vez de 
30:000$, diga-se : 27:000$. E' rejei-
tada a emenda n. 12. O Sr. Ermirio 
Coutinho, pela ordem, requer veri-
ficação da votação. Procede-se a 
verificação, reconhecendo-se que a 
emenda foi approvada. A emenda é 
a seguinte: Ao art. 1•, verba IV-
Eleve-se de 2·1:000$ o c1·edito desti-
nado aos serviços a ca1·go da Compa· 
nhia Pernambucana de Navegação, 
etc. São approvadas as emendas: 
N. 13, do Sr. Raymundo de Miranda: 
Ao art. 1•, verba IV-Accrescente-se: 
The Royal llfait Steam Pachet Com-
pany, pw·a o se1·viço entt·e os portos 
da Europ.t e Maceió - 36:000$-
Inclua-se onde convie1· o seguinte : 
Art. Fica o Govento autorizacl:J a con · 
tractar, etc. ( Re(e1·e-se â na lJegaçao 
ent?·e os po1·tos da Europa e o de Ma-
ceió.) N. 14, do Sr. F. Sa: Ao a1·t. 
i ·•, 1:erba VI ( Con·ei1s ) - Ajudas ele 
custo e passagens-Em vez de .'JC :OOO$ 
-diga-se - :W:OOU$. N. 15, do Sr. 
F. Sá: Ao (trt. l • ,ve1·ba- Con·eios: Da 
Sub-consignação-Utensilios-St~pp1'Í· 
ma-se os di .;;eres-Esclleres e lanchas 
-já comprehendidos na sub consigna· 
çcTo -Combustível , etc. N. 16, do Sr. 
Raymuodo Miranda e outros : No 
capiiHlo- Material -na verba VI-
Co1-reios- n a Consignaçiio - Utensí-
lios, etc. - accrescente-se - sejam 
destinados 30: 000~ da respectiva v e?·· 
ba part~ iniciar-se o system 1 ele fechos 
inviolaveis, etc. E' tambem approva-

. da a notificação ela commissão a esta 
emenda. « ... podendo-se auto1·isar 
ate 30: ooo:· pam iniciar-se o systema 
de (echos inviolat·eis», etc. E' annun-
ciada a votação da ememla n. 17, do 
Sr. P. Ramos : Ao cwt. 3• - Suppri-
ma-se- Oram, pela ordem, os Srs. 
P . Ramos, F. Sá. (2 vezes), Barbosa 
Lima e Padua Rezende. Rejeitada. 
E' approvado o substitutivo da com-
missão á emenda n. 18, do Sr. U. 
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Lagclen, referente â extensão aos em-
pr·egados de Correio ambttlante de Te-
legrapho, resirlentes nos st~burb ios , a 
concessão de assignaturas rnensaes e 
int?·a-ns(e?·ivei~ , em t1·ens dos subt~r
bios, com abatimento de 75 °/0 sobre o 
preço das passagens. E' considerada 
prejudicada a emenda n. 18. E' 
approvada a emenda n. 19 do Sr. 
F . Sá: Acc1·escente-se onde convier : 
Fica o Gove1·no flu toJ·izado a mandar 
imprimir na I mprensa Nac ional o. 
trabalho da consolidação d.ts disposições 
1·e{erentes ao se1·viço postal, organisa-
do pelo administrador dos Correios 
de Minas Geraes , Dr. F. Brant, etc. 
-E' rejeitada a emenda n. 20. E' 
annunciada a votação da emenda 
n. 21, dos Srs. Bricio Filho e outros: 
Ao a1·t. 1°, n . VII- Telegraphos -
Accrescente-se onde convie1·: E' o Go -
veJ·no autorizado a p1·olongm· a linha 
telegraphica da cidade de Bomjar· 
dim â de Taqua?·etinga , no Estado de 
Pernambuco. Oram, pela ordem, os 
Srs. Bricio Filho e F. Sá. Approva-
da. E' rejeitada a emenda n. 22. O 
Sr. Fausto Cardoso, pela ordem, 
requer verificação da votaçãç. Pro-
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que vo\aram a favor 46 Srs.\Depu-
tados e contra 51. Não ha numero. 
Procede.lse á •Chamada a que respon-
dem 110 Srs. Deputados. Havendo 
numero continua a votação. E\ de 
novo annunci da a votação d~ 
emenda n . 22, do Sr. J: . Boiteux : 
Ao n. l'II-Telegraphos-E' o Poder 
Executivo autorüa~o a prolonga?· as 
linhas telegraphicas segttintes , no Es-
tado de Santa Catharina , etc. Ora, 
pela ordem, o Sr. Paula Ramos. 
Approvada. E' r ejeitada a emenda 
n. 23. O Sr. Galclino Loreto. pela 
ordem, r ." quer verificação da vota-
ção. Procede-se á verificação, r:~co
nhecendo-se que a emenda foi rejei -
tada por 64 votos con tra 44 . \E' 
annunciada a votação ':la emenda dos 
Srs. Lindolpllo Serra e outros, n. 24: 
Onde convier : Fica o Govenw auto-
ris• do a despender 1t quantia de 
100 :000$ com a constn!Cçc1o da linha 
telegraphica de Cttyabà a Contmbà . 
Ül'a, pela ordem, o Sr. Victorino 
Monteiro . Posta a votos a emenda 
verifica-se que votaram a favor 55 
Srs. Deputados e contra '16. Não ha 
numero. Fica adiada a votação por 
se ter de passar á segunda parte 
da ordem do dia.- Em 28 continua 
a votação. São approvadas as 
emendas n. 24 dos Srs. Li ndolpho 
Serra e outros, n. 25 dos Srs. José 
Marcellino e outros ; A' rubrica 7a 
acc1·escente-sr: 30:000$, para a con-
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strucçlio da linh':t de Bom Jesus a 
Calçado e .'JO:OOO '·, para a ele Santo 
Eduardo a S . Ped1·o de ltabapoana . 
E' considerada prejuàica<la a emenda 
n. 26. São rejeitadas as emendas 
ns. 27 e 28. E' approvada a emenda 
da com missão, substitutiva da do Sr. 
Neiva, n. 29:-Em vez ele 15 enge· 
nheiros residentes - diga-se 14 enge· 
nheiros residen tes-184:400, . E' con-
siderada prejudicada a referida 
emend't n. 29. E' approvada a emenda 
n. 30 do Sr. F. Sá: Ao a1·t. 1•, verba 
X II- (Est·rada de Fe>·ro Central) -
Na 5a dioisao-Emvez de 6 .067:807$ 
-diga-se - 6 . 250 : 187$, 1·ectifican-
do se erro de somma . E' annunciada 
a votação da emenda n. 31, dos Srs. 
A. de Vasconcellos e outros: E' fi · 
x ado em tres o nume1·o de faltas jus-
tificadas de que trata o a1·t. 39 da lei 
em vigor, p tra pe1·cepção da g>·atifi-
cação trimensal dn empregados da 
Estrada de F'e 1·ro Centml elo Brazil. 
Ora, pela ordem, o Sr. A. Vascon-
cellos . Approvada. E' r ejeitada a 
emenda n. 32 . E' annuncia.da avo-
tação da emenda n. 33, do Sr. Paula 
Ramos: Ao art. 1•, n . 13-Repat·os, 
melhoram entos, etc.- Como na p>·o-
posta e na lei, etc., etc. Oram, pela 
ordem, os Srs. Paula Ramos quere· 
quer que dessa emenda se destaque 
para ser votada separadamente a 
parte r eferente á fiscalisação ele hy· 
drometros, e F. de S(~ . E' rejeitada 
a emenda nesta parte e nas demais. 
E' approvada a emenda n. 34, do 
Sr. F. Sá : A' verba XIII- I nspecçt!o 
Geral das Obras Pttblicas -No titu lo 
- Deposito Central: Supprimam-se 
dous aux iliares de escripta, etc. E' 
aununciada a votação da emenda 
n. 35, do Sr. Irineu Machado: Ao 
a1·t. 1•, n . X li I- Inspecção Ge;·al 
das Obras Pu~licas da Capital Federal 
-1" divisao-Serviços diversos: man-
tenha-se como sempre existiu, 1 mestre 
carpinteiro, com a diaria de 8. ·, em 
300 dias, 2:4.00$ . Oram, pela ordem, 
os Srs . H. Ln.gden e F. Sá . Rejei-
tada. O Sr. H. Lagden, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro· 
cede-se á verificação, reconhecendo-se 
que a emenda foi rejeitada pol' 60 
votos contra 52. E' approvada a 
emenda n. 36, do Sr. F. Sá : Ao 
m·t. 1•, verba XIII- Inspecçt!o Ge1·al 
das Obras Publicas da Capital Fecle1·al 
-1" divisá:> : Em vez de - Trabalhos 
imp1·eoistos- diga-se -Despezas im -
pl·evistas. E' anuunciada a votação 
da emenda n. 37, tios Srs. A. Vas-
concellos e outros: A' rubrica 13•. 
On1e con1Jie1·: 2J divülfo-Accrescente-
se: Dia ria ao conductor geral a 5$ 
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-1:82!5$. Ora, pela ordem, o Sr. 
A. de Vasconcellos. Rejeitada. E' 
approvada a emenda n. 38, do Sr. 
Paula Guimarães: Ao art. 1• n. 13 
- 2• divisão - Onde se lê : 3 solda-
dores - 5 :475$- 4 rebattdores-
!5:84.0$-totJl-11:315$ - diga-se: 8 
soldado,-es 1·ebatedores - f1: 680$ 
como está na lei vigente e na pro-
posta do Governo. São rejeitadas as 
emendas ns. 39 e 40. E' approvada 
a emenda n. 4!, dos Srs. Celso dos 
Reis e outros: Onde convie1·: Art.-
Fica o Gove1·no autorisado a abrir o 
c1·edito preciso para acquisiçtTo dos 
mananciaes necessa1·ios ao abasteci-
mento de agt!a ao Dist1·icto da Gavea. 
E' rejeitada a emenda n. 42. E' 
annunciada a votação da emenda 
n. 43, dos Srs. Sá Freire e outros: 
A' rubrica 13. Onde convier: 2• di-
visao-Para abastecimento de agua 
à povoação de Sep3tiba- 80:000$. 
Oram os Sr.,. Sú, Freire, A. de Vas-
concellos e F. Sá. Rejeitada. E' re· 
jeitada a emenda n. 44. E' annun-
ciada a votação da emend n. 45 dos 
Srs. Sá Freire e outros: 11.' t·ubrica 
13. Onde convier: 2" divisã'o - Para 
abastecimento de agua d Il ftp. do Go-
vemal:lor, etc. 300:000$. Lra, pela 
ordem, o Sr. H. Lagden. Rejeitada. 
E' rejeitada a emenda n. 46. E' ap-
provada a emenda n. 47, do Sr. 
Nelson de Va.._sconcellos: Accrescente-
se onde convie7\: O Gov rno fica auto-
rizado a ?"egula,rism· a acquisiçi!o jf 
cont?·actada das cachoeira,s da Tijuca, 
Cascata, etc., n ser1·a da Tijuca, 
para o ser'lliço d~ abastecimento 
de agua, etc. E' annunciada a vo-
tação da emenda n. 48, do Sr. 
Augusto Severo : Acc1·escente-se 
Fica o Governo tambem aut01·isado 
a arrendar os se1·viçof de abasteci-
mento deagua a esta Capital, mediante 
as seg~1intes bases, etc. etc. O Sr. 
Fausto Cardoso, pela ordem, pede e 
não obtem votação nominal para 
esta emenda . Ora, pela ordem, o Sr. 
Bricio Filho. E' unanimemente re-
jeitad<t a emenda n. 48. E' appro-
vada a emenda n. 49, do Sr. Fran-
cisco Sá : Ao art. i• verba X V -
Esgoto da Capital Feder..1l- Substi-
tua- e a somma cle 15.388:095$por-
5.4.88:695$, corrigido o e1·ro typo -
gmphico . E' annunciada a votação 
da emenda n. 50, do Sr. Paula 
Ramos :Ao art. 1, n. 17: Onde se 
lê- 2 chefes de secção a 7 :200$ -
7 :200$ -diga-se 2 chefes de secçdo 
a 7 :200$ - 14.: 4.00$, fa•endo·se a 
devida correcção na somma, isto é, 
em vez cl~- 49:800$, diga - se -
57:000$ . Ora, pela ordem, o Sr . . 
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Francisco Sá, fàzendo uma rectitl-
cação na emenda n. 49, que é no-
vamente submettida a votos e 
approvada. E' approvada a refe-
rida emenda n. 50. E' rejeitada a 
emenda n. 51. O Sr. Fausto Car-
doso, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que 
a emenda toi rejeitada por 102 
votos contra lO. O Sr. Rodolplto 
Paixão, pela ordem, pede que a 
Mesa, no intuito de abreviar a vo-
tação annuucie apenas o numero da 
emenda e si o respectivo pare-
cer é favoravel ou contrario. E' 
approvada a emenda n. 52, do 
Sr. Paula Ramos : Ao a1·t. 1• n. 18 
- Porto de Pernambuco - E scripto· 
1·io - Supp1·ima-se um servente -
912$500. - Obse1·vações meteorolo-
gicas, idem, idem - 912$500 -
1:825$, etc., etc. E' rejeitada a 
emenda n. 53. E' anounciada a vo-
tação da emenda n. 54, do Sr. Paula 
Ramos : Ao art. 5• - Supprim'l.-se 
pcw importar a re[m·ma em at' · 
gmento de despe::a e da-.· loga 1· à 
creação e suppressão de empregos, 
etc. Oram, pela ordem, os Srs. 
Paula Ramos e Francisco Sá. O 
Sr. Presidente diz que a Mesa de-
clarou que acceitava a disposição do 
art. 5•, até a palavra « serviço ~, 
deixando de acccitar a tabella an-
nexa., etc. Oram, pela ordem, os 
Srs. Henrique Lagden e Fausto Car-
doso. E' rejeitada a emenda n. 54, 
sendo approvado o substitutivo da 
Com missão á mesma emenda n. 54 : 
Fica o Governo autorizado, na vi- . 
gencia desta lei, a ?'e(m·ma1· a Di1·e· 

l ctoria Geml ds E,tatistica, etc. O 
Sr. Moreira Alves, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se à verificação, reconhecen-
do-se que o substitutivo foi appro-
vado por QO votos contra 16. E' consi-
derada prejudicada a emenda n. 55.

1 E' annuociada a. votação da emenda 
n. 56, do Sr. Moreira Alves : Ao 
art. 5• - Acc1·escente-se - Conside-
,·anclo-se addidos os empregados que 
tiverem mctis de 10 annos de serviço. 
Oram, pela ordem, os Srs. Paula 
Ramos, Francisco Sá e Moreira 
Alves. Approvada. São approvadas 
as seguintes emendas: N. 57, do Sr. 
Paula Ramos : Accrescente-se onde 
convier o seguinte : Fica o Go11erno 
autorizado a modi(ica1· o tmçado da 
estrada de fen·o ele S. Paulo ao Rio 
Grande do Sul, etc. N. E8, tlo Sr. 
Neiva : Artigo additivo para se?· 
collocado Ollclc convie1· : Vig01·arà 
dw·aHte a 'Vigenciu. ile~tet lei a clispo-
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sição do art . 11 da lei n . 490, de 
16 de dezernb1·o de 1897 . N. 59, do 
Sr. Elias Fausto : .Acc1·escenle-se 
o nele convier : A 1·t . Fica o Poder 
Executivo autorizado a pro1·ogar até 
31 de dezembro de 19!i2, o pmzo 
para a conclusão dos cem primeiros 
hitomelros da estrada de ferro de 
Uberaba a Coxim. de que e conces-
sionario o Banco União de S.Paulo. 
N. 60, dos St•s. Ovidio Abrantes e 
outros : E o Pode1· Executivo desde 
já autorinclo a permittir que a com-
panhia Viação Ferre.t e .Fluvial de 
To ca11tins e A1·aguaya cobre wn pe-
clagio para a navegaçcTo do Alto To· 
cantins, do Araguaya e seus afflugntes, 
etc. N. 61, dos Srs. Rivadavia 
Corrêa e outros : Ao ar·t . 2' ac-
c1·escente-se -que fica igualmente em 
vigo1· o nume1·o X VII elo art . 22 da 
lei n. 652 , de 23 de novembro de 
1899. E' igualmente approvada a 
sub-emenda da Commissão á esta 
ultima emenda: Adopta1· o alvitre 
que julgar mais conveniente para 
conclui?' o p1·olongamel'\~ ela estrada 
de (e1·ro de Cacequy a ruguayana e 
executar o 1·amal de Sant nna do Li-
vramento. N. 62, dos Sr ·.A. deVas-
cotlcellos e outro: Onde convier·: Fica 
o Govel'1j-O autorizado a reorganisar· a 
InspeqJ_oria de Illuminação, etc. N. 63, 
dos Srs. C. Cavalcanti e outro: Ao 
ar·t. 2•- Mantenha-se a autm·ização 
concedida ~o Podm· Executivo pelo 
art. 40 da lei n.652 etc. São ~ajei
tadas as emendas ns. 64 e 65. E' 
approvada a emenda n. 66 elos Srs. 
Moreira Alves e outros: E' o Go-
verno autorizado a mandar pagar· à 
viuva e ao filho do Dr. A nnibat Falcão 
a quantia de 30:000$ em remuneração 
de serviços prestados pelo mesmo finado, 
com o arbitro do Governo da Repu-
blica, .etc., etc. E' annunciada a vo-
tação da emenda n. 67, do ~r. Celso 
dos Reis, auto1·izando o Gove1·no a des-
pendel· a quantia de 30:000$ para 
pagamento dos engenheiros e condu-
cto?·es technicos da InspecçtTo Ge1·al 
das Obras Publicas , das diarias de 
transporte fixadas pelo decl'eto n. 36-1, 
de 1890, etc., etc Ora, pela ordem, o 
Sr. Paula Ramos. Approvada. São 
rejeitadas as emendas ns. 68 e 69. 
E' r ejeitada a parte da emenda n. 70 
dos Srs. Miranda Az'3vedo e outros 
( Cor1·eio de S. Paulo) e sob o titulo: 
Capitulo- Material. E' rejeitada a 
parte da emenda n. 76 Material -
objectot de expediente - 30:000$-
dos Srs . Barbosa Lima e outros. E' 
annunciada a votação da emenda dos 
Srs. Lima Filho e outro: Onde con-
vier- 200:000$ para continuação do 
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sesviço de meUw1·amento elo porto da 
P arahyba. Oram, pela ordem, os 
Srs. Lima Filho e F. Sá . Approvada .. 
Ora pela ordem o Sr. A. de Vascon-
cellos. E' annunciada a votação da 
emenda n. 107, dJ Sr. Sergio 
Saboya e F. Sá , com o substi-
t uti V<' da com missão c referente 
ao mJdo pn· que serao constitt~iclos os 
seni;os de melhont?nentos dos po~·tos 
mencionados na verba 184 , isto e, com 
o~ p rodtictos das taxas especiaes tz~e 
forem co~waclas nos mesmJs po1·tos. E' 
approvado o substitutivo da com-
mis>ão, ficando prejudicada a emenda 
n. 107 <L pag. 23 do impresso. 
São consideradas prejudicadas as 
emendas ns. 105 e 106. O Sr. H. 
Ladgen, pela ordem, requer veri-
ficação da votação. Procede-se a 
verificação, reconhecendo que o sub-
stitutivo foi approvado por 99 votos 
contra 7. O projecto, assim emen-
dado, é approvado em 2• discussão 
e enviada á Commissão de Orça-
mento. O Sr. F. Sá, pela ordem, 
observa que a Mesa, quando foram 
apresentadas algumas emendas ao 
presente orçamento, fez declaração 
de que deixava de acceitar as que 
fossem infringentes do regimento; 
que, entretanto, esta deliberação, 
no curso da votação foi alterada, 
sendo acceitas pela Mesa, emendas 
a principio recusadas. Parece-lhe, 
pois, que as emendas desde n. 87 
até 108 devem ser votadas, por 
isso que, em vista da delibaraçKo 
da Camara, não estão mais em des-
accorclo com o Regimento. O Sr. 
Presidente diz que a Mesa não mo-
dificou a deliberação que havia to-
mado. As emendas do 2• grupo que 
ella submetteu a votos foram 
aquellas que não fora,m consideradas 
infringentes do Regimento, como 
consta das notas originaes. Sus-
cita-se, a proposito deste incidente, 
u ma prolongada questão de ordem 
em que tom::tm parte os Srs. F. Sá 
(5 vezes), a quem novame!lte res-
ponde o Sr.Presidente, Paula Ramos 
(3 vezes), A. de Vasconcellos e Dino 
Bueno. O Sr. Presidente declara. 
que a Mesa mantem a sua decisã.o, 
que esta de accordo com o Regi-
mento.- Em 30 vac <1 imprimir, sob 
n. 165 13, a redacção para a 3·' dis-
cussão.- Em 3 de dezembro o Sr. 
Presidente communica que se 
acha sobre a mesa para receber 
emendas, durante o prazo de 3 
sessões consecutivas, para a 3a dis-
cussão, o projecto n.IB5 13. São apre-
sentadas emendas pelos Srs. F. Sá (2), 
F. Sá o outros, Luiz Domingues e 
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outro e Serzedello Corrêa.- Em 4. 
são apresentadas emendas pelos Srs. 
F. Sá (2), H. Lugden, A. Varella e 
outro, F. Borges, H. Lagden, A. 
de Vasconcellos (2), F. Sá, Fausto 
Cardoso ( 2 ), A. de Vasconcellos, 
J. Boiteux, Neiva e outro.- Em 5 
o Sr. Presidente communica. que 
dentre as emendas offerecidas para 
a 3" discussão, deixou de acceita.r, 
por infringentes de disposição regi-
mental, as seguintes : Do Sr. A. de 
Vasconcellos sobre abastecimento de 
agua á pouoação de Sepetiba, etc.; 
do Sr. Fausto Cardoso consignando 
100$ aos officiaes de catego1·ia in-
fe,·io;· a 1° official ; do Sr. A. de 
Vasconcellos, r eferente a encan·e-
gados de depositas, etc. ; do Sr. J. 
Boiteux gmtificand J com 600$ o atl-
xilim· encarregado da o1·ganisaçcío 
dxs plantas de cornmissão, etc ; do' 
Sr. Serzedello Corrêa autol"is:mdo o 
dispendio de 400:000$ com a pro-
paganda do cafe e outros generos, etc.; 
do Sr . Heredia de Sá. consignando 
80:000$ para st1bstituição de enca-
nam entos de agt1a em Botafogo; do 
Sr. Adalberto Guimarãe eleuando a 
900$ os vencimentos do Agente do 
Co~1 ·eio de Valença ; dos :Srs. Celso 
dos Reis e outros augnientando o 
nun1e;-o de escr ipturarios, etc. -As 
demais_emendas foram acceitas pela 
Mesa e vão ser enviadas á Com-
missão de Orçamento. São apre-
sentadas mendas pelos Srs P. 
Rnmos (3), Theopbilo Ottoni, A. 
Pinto e outros, Heredia de Sá, 
Manoel Alves e outros, Heredia de 
Sá e outros, Viriato Mascarenhas 
e outros, F. Sá (2) , Moreira Alves, 
Sá Freire e ontros, J. Boiteux, 
Barbosa Lima e outros, Pereira 
de Lyra, H. Lagdeo (4), Irineu 
Machado e outros, A. Serejo, Sergio 
Saboia. e outros, ~eiva e outros, 
Jrineu Machado e outros, Irineu 
Machado e Adalberto Guimarães.-
Em 6 vae a imprimir, sob n. 165 C, 
o parecer sobre as em'lndas offe· 
recidas para a 3a discussão. -Em 
8 entra em 3• discussão. Oram 
os Srs. Galdino Loreto, Bricio 
Filho e Theophilo Ottoni. Encer-
rada.- Em ll é nnnunciada avo-
tação . E' rej eitada a e me n d a 
n. 1, do Sr. Fausto Cardoso, re-
ferente ao recenseamento de I 900, 
O Sr. Fausto Cm·doso, pela ordem, 
requer verificação da votação. Pro-
cede-se á vel'ificação reconhecendo-se 
que a emenda foi rejeitada por 96 
votos contra lO. São approvadas 
as seguii;tes emendas : n. 2, do 
Sr. F. Sa : Ao art. 1•, ve1·ba VII 
-(telegraphos)- St1pprima-se da con-
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signaçtlo-linhas-Peslo'l.l-para cons-
tituir uma sub-rubrica especial da 
'Verba, a parcella inscripta nestes 
t e 1· m o s :- gratificações extraordi-
narias, ajudas de custo, etc. N. 3, do 
Sr. F. Sá: No art. 4, verba lX 
(Fiscalisação), coruignaçéio -melho-
ramentos do pm·to do Rio de Janeiro 
-Substitua-se este titulo pelo seguinte: 
etc., etc. E' annunciada a votação da 
emenda do Sr . Viria to Mascarenhas, 
n. 4 : Ao art. 1° 1·ubrica XIT- 5o. 
divisão - Obras Novas - AcC?·escen-
te-se : Sendo 300:000$ partt con· 
clusão das obras alem da estaçtto 
«Silv_~ Xavier». Oram pela ordem 
os Srs. Viriato Mascarenhas e F. 
Sá. O Sr. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requer e a Camara não con· 
cede votação nominal para esta 
emenda. E' approvada a emenda 
n. 4: São approvadas as seguintes 
emendas: n. 5, do Sr . F. Sá: 
Ao art. 1° 'Ve?·ba XIII, 2a divisão 
- Rio do Ouro e Santo Antonio : 
Em 'Vez de : 1 zelado1·, diat·ia 6$, 

. ' diga-se: um zelado1· etc. etc - ; 
n. 6, do Sr. H. Lagden :Ao art. 

-1o, w1·ba Xlll (3" di üisão) Corri-
Ja-se : Onde diz : 5 Conductores 
de volantes, dia1·istas, etc.-diga-se : 
etc, elo, São rejeitadas as e n1endas 
ns. 7, 8 e 9. E annunciada a votação 
da emenda n . lO, do Sr. Fausto 
Cardoso : Ao art. 1° n. 13 : Onile 
se lê : Pm·a a linha aux itia1· elas 
canalisações dos 1·ios Xerem e M an-
tigueú·a, ·etc., diga-se : Para a sub-
stituiçc7o de 1·ede velha, etc., etc. 
Oram, pela ordem, os Srs. Fausto 
Cardoso e F. de Sá. Reje1tada. 
O Sr. Fausto Cardoso, pela ordem, 
requer verificação da votação . Pro-
cede-se á. veritl.cação,reconheeendo-se 
que a emenda foi r ejeitada. por 79 
votos contra 27. E' approvada a 
emenda n. li do S1·. H. Lagden : 
Ao a1·t. 1°, ve1/ba X/li: Onde se 
diz : 110 t1·abalhado1·es com a di-
al·ia de, etc. etc., -diga-se 100 tra· 
balhadores, etc . -E' a.nnuociada a 
votação da emenda n. 12, dos Srs. 
Moreira Alves e outros : Art. fo 
n. X VI: Se,·l>lço de esgoto da Ca-
pital Fedo1·al-Restabeleç •- se a p!·o-
p osta do Gcvcrno, etc . Oram, pela 
ordem, os Srs. Moreira Alves e F. Sá. 
Rejeitada. O Sr. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requer verificação da vo-
tação. Procede-se á verificação, re-
conhecendo-se que a e111enda foi 
rejeitada por 83 votos cuntra 23. 
E' appeovada a emenrta u. 13, do 
Sr. F. Sá : Ao art. 2° l acrescente-
se : P a,.agrapho tmico . . 1 •t~ l ori~a
çc!o concedida em o n. V li I§ 13 do 
m·t. 22 da lei n. 052, et r· . , P'cfe1·d 
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ser exe~·cida pelo gO'I;eniO em relaçcio 
a todas as outras est~·a das de ferro, 
etc . E' considerada pt·ejudicada a 
emenda n, 14 pela approvação do 
seg'tlinte substitutivo da commissão: 
A,,.t. Fica revogado o art. 37 da lei 
n. ú60, de 31 ele dezembro de 1898, 
etc. E' approvada a emenda n. 15, 
do Sr. H. Lagden: Sttpprima-se o 
n. 'i do art. 4• que autoriza a refo?·-
ma da Dil·ectoria Geral ele Estatísti-
ca . E' considerada prejudicada a 
emenda n. 16, do Sr. Fausto Cardo-
so e referente d Repm·tição de Esta-
tística. Oram, pela ordCJm, os Srs. 
Fausto Cardoso e F. Sá, Rejeitada. 
E' 1•ej eitada a emenda n. 17. E' an-
manciada a votação da emenda 
n. 18, do Sr. F . . Sá: Ao n. do art. 
accrescente-se aos serviços O?'a a cargo 
do Lloyd Braz iZeiro : Nessa organiza-
çtfo sertio observadas as seguintes ba-
ses : etc. etc. Ora, pela ordem, o Sr. 
F. Sá, que pede e obtem a retirada 
desta emenda. E' rejeitada a emenda 
n. 19. E' approvada a ell}.enda n. 20, 
do Sr. Moreira Alves : \ '(ÍO art. 4• 
n. XII: accrescente-se in fi:ne-fazen-
do·se pa1·a isso as necessa11i'à.s operf!-
ções de credito. O Sr. Fausio Cardo-
so, pela ordem, requer ver\ficação, 
da votação,. Procede-se á verificação 
reconhe~ndo-se que a emenda foi 
approvada por 104 votos contra 2. 
São approvadas as seguintes emen· 
das: n. 21, do Sr. F. Sá: Ao art. 
4°, n. XV: Substilua-se pelo seguin-
te : Fica o Poder Executivo aworiza-
do : X V. A ex ecutar as ob?·as de me-
lhoram entos dos po1·tos n'lo incluídos 
na presente lei, etc . ,, etc., n. 22, do 
Sr. Paula Ramos : Ao art. 4°, 
n. Z VII: Accrescentem-se as pala-
vras : abrindo para tal fim o necessa 
1·io credito. E' rejeit~da a emenda 
n . 23. O Sr. F. Borges, pela ordem, 
requer ·verificação da votação . \ Pro-
cede-so á verificação,recon hecendo-se 
que a emenda foi rejeitada por 62 vo-
~os contra 47. São rejeitadas as 
emendas ns. 24 e 25. E' approvada 
a emenda n. 26, do3 Srs. Neiva e 
outros : Ao art. 4", accrescente-se 
onde convier : A1·t. Fica o Poder 
Exec~tbivo autorizarlo a reve1· o ?"e gu la· 
menta da fçrro-via Central elo Bm:;il, 
etc. E' rejeitada a emenda n. 27. E' 
annunciada a votação da emenda 
n. 28, dos Srs. Neiva e 0utros : 
Para ser accrescenlado onde convi e?·: 
Fica o Governo autorüado, na vigen-
cia desta lei, a considerar de1·ogada a 
dispos~ção do § 1• do ar/. 7• ela lei 
n. 4.89, de 15 de dezembro de 18fl7 , 
etc. Oram, pela ordem, os Srs. Nei-
va, F. Sá e Barbosa Lima . Appro- •. 
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vada.. O Sr. F. Sá, pela ordem, re-
quer -verificação da -votação. Proce-
de-se á verificação, reconhecendo-se 
que votaram a favor 58 Srs. Depu· 
tadr.s e contra 45. Não ha numero 
e f'Staudo adiantadn. a hora, fica a 
vot81Ção adiada. Em 12 contioúa a 
votação. E' novamente aonunciada 
a votação da emenda n. 28. Oram, 
pela ordem, os Srs. Serzeae\lo Cor-
rêa , Bricio Filho, e Neiva (os dous 
ultimas quanto ao modo por que está 
redigida a emenda). O Sr. Presiden-
te faz algumas observações. Appro-
vada. E' aonunciada a votação da 
emenda n. 29, do Sr. Irineu Macha· 
do : Sttb-emenda a emenda do Sr. 
Neiva relativa a hydromet1·os : Ac-
crescente se o seguinte paragrapho : 
§ O augmento equitativo não pode· 
1·a, entretanto, exceder de 30 •; •. Ora, 
pela ordem, o Se. Paula l-tamos. 
Rejeitada . E' approvada a emenda 
da Commissão substitutiva da dos 
Srs. Sergio Saboya. e outros ; n. 30: 
Fica o Governo auto1·izado a moclifi-
ca1' a concessão feita ao engenheiro 
Ayres Pompeu de Carvalho e Souza 
e Jose Augusto Vieira, etc., etc. E' 
considerada ]lréjudicada a emenda 
n. 30. São approvadas as ernendas: 
n. 31, do Sr. F. Sá : Accrescente-se 
onde convier: Fica o Governo auto1'i.&a-
do a ceder á Inspecção Geral de Obras 
Publicas, para ser ap1·oveitado Bm 
serviços desta, o mate1·ial da E ' trada 
de Fen·o Cent1·aZ do BraziZ, de que 
esta nlCo necessitar, etc. ; n. 32, do 
Sr. Tbeophilo Ottooi: Onde convier: 
Fica o Gol)erno autorizado a pro1·ogar 
ate 31 de dezembro de 1901 o prazo 
p t1'a a conclusiZo dos 100 primeiros ki-
lomet1·os da Estrada de Ferro de Cata-
ltlo a Palmas, etc., etc.; n. 33, dos 
Srs. Luiz Domingues e outros: Accres-
cente-se onrle convier : Fie(.! pro rogado 
ate 31 de dezemb1·o de 1902 o prazo 
pm·a se iniciar a construcção das 
obras ele melh01·am~ntot do po · to de 
S. Luiz do Mamnhão, etc, E' rejeita-
da a emenda. n. 34. E' annunciada. 
a votação da emenda n. 35, dos 
Srs. Sá Freire e outros : Onrle con-
vier; Fica extensil)a, ná vigencin. desta 
lei, aos continuas da Cama1·a d ,Js De-
11utado3 a concessão feita aos empre-
gados da E stmda de Fe1-ro Central 
dCJ Brazil pelo art. 1f da lei n . 562, 
etc. , etc. O Sr. Barbosa Lima, pela. 
orde1u , pede preferencia pal'a a 
emenda n. 36, que é mais ampla. E' 
annunciada a votação da .. menda 
n. 36. Sub-emenda á emenr'la dos 
Srs . Sá. Freire e outros·: Essa con-
cessão serd feita aos contínuos e por· 
tei-ros da Camam e do Senado, me-
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diante passe gt·atuito. Ora, pela or-
dem, o Sr. P. Ramos. Rejeitada, 
sendo considerada prejudicada. a 
emenda n. 35. E' approvada a emenda 
n. 37 do Sr. A. Serejo: Art. Para 
as vagas que occorrerem na vigencia 
desta lei, serão pe{eridos os empre-
gados da Repa1·tiçcio Geral dos Tele-
grltphos, etc . E' tambem approvada 
a sub-emenda da Commissão : Em 
'Ve.t das palavras - serão preferidos 
diga -se : Fica o Governo autorisaclo a 
preferir, etc. E' rejeitada a emenda. 
n. 38. O projecto, assim emendado, 
é approvado em 3• discussão e en-
viado á Commissão de Redacção. Em 
14 vae aimprimir,sob n. 165 D, are· 
dacção final. Em 15 approvada. Em 
17 é enviada ao Senado. Sanc-
cionado por decreto n. 746, de 
29 de junho de 1900. 

Autoriza o Pqder Ex- Em 9 de outubro a imprimir . 
ecutivo a qonceder Impresso s6mente. 
um anno de licença, 
com o ord~nado a 
que ti ver di:reito, ao 
escrivão do Juizo 
Federal, n~~t secção 
de Santa C~j.tharina 
Jacintho Cecilio da 
Silva Simas. 

\ \ 

Da Commissão de Pe· 
tições e Poderes. 

167 Autoriza o Poder Ex- Em 9 ueõUtubro a imprimir.-Em 16 Da Comrnissão de Or-
ecutivo a ~brir ao entra em 2• ~scussão. Encerrada.- çamento ( Mensa-
Ministerio das Re1a- Em 18 approvado. O SI\ Angelo Neto, gero de· 8 de outubro 
ções Exteriores o pela ordem, requer e ootem dispensa de 1900 ). 
credito es-gecial de de interstício para o projecto entrar 
3 O O: O O O$, moeda na ordem do dia da sessão seguinte. 
corrente,pa~·a refor- -Em 25 entra em 3•discussão. Encer-
çar o que foi aberto r ada.- Em 9 de novembl\O appro-
pelodecreto n. 3528, vado. A' Commissã.o de Reâacção. O 
de 14 de d~zembro St' . Angelo Neto, pela ordem, requer 
de 1809. e obtem dispensa de impressão da re-

dacção final. Em seguida é appro· 
vada. a redacção final, sob n. 167. A.-
Em 12 é enviado ao Sena'do. SalDe· 
cionaclo por ctecreto n. 723., de 
6 de dezembro de 1900. 

168 Autor.iza o Po!ler Ex- Em lO de outubro a imprimir.-Em Da Commissão de Pe-
ecutivo a Qoncedet' 17 o Sr. J. Boiteux, pela ordem , re- tições e Poderes . 
um anno dE\ licença quer inversão da ordem do dia para 
com oruenaclo, ao 2° ser discutido este projecto, depois da 
escripturario da AI· discussão de outros, cuja preferencial 
randega de Floria- foi concedida. E' concedida a inver-
nopolis Theodorico são pedida. Entra em discussão unica . . 
Duarte Silva. Oram os Srs. Ne iva e José Boiteux. 1...._ 

-Em 18 approvado. O Sr. J. Boiteux, """"..._,_ 
pela ordem, requer e obtem dispensa 
de impressão ela redacção final. Em 
seguida é approvada a redacção final, 
sob n. 168 A.- Em 20 é enviado ao 
Senado. Sanccionado por de -
creto n. 713 de 9 de novembro de 
19JO . 
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H)QO 11 de outubro. 169 Autoriza o Poder Ex- Elll. 11 de outubro a imprimir, sendo Do Senado. 

eoutivo a conceder enviado á commissão de pensões e 
a D. Maria Ignacia contas que, em 31 dá parecer que se 
Ferreira da Rocha, imprime sob n. 169 A.- Em 24 de 
viuva do capitão novembro entra em discussão unica. 
José Salomão Agos· Ora o Sr. Adalberto Guimarães. En-
tinho da R o o h a, cerrada. 
morto em Canudos, Pende de votação. 
uma pensão igual 
ao meio-soldo que já 
percebe. 

:. 15 de outubro. 170 Autoriza o Governo EJD. 15 de outubro a imprimir. 
a mandar abonar IJD.presso s6JD.ente. 

Da. Commissão do Or-
çamento. (Vide opa· 
recer da Commis-
são de Marinha e 
Guerra de 1899. ) 

ao marechal refor-
mado Rufino Enéas 
Gustavo Galvão, 
para todos os e1fei-
tos, o soldo aclual 
de marech:tl. 

:. 15 de outubro. 171 Autoriza o Governo E•n 15 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
a ~a~dar pagar ao 25 entra em 2" discussão. Encer- çamento. (Vide pa-
capltao _de fragata rada.-Em 22 de novembro appro- recer da Commis-
honorarw e Jo te- vado. O Sr. Nelson do Vasconcellos, são de Marinha e 
n ente reformado pela ordem, requer e obtem dispensa Guerra ) 

15 de outubro. 172 

Collatino Marques de interstício para este projecto en- · 
de Souza, a quantia trar na ordem do dia da sessão se-
de 1:837$680, diffe- guinte.- Em 24 entra em 3" discus-
rença de soldo que são. Ora o Sr. Raymundo Miranda, 
deixou de receber que offerece emenda. Encerrada.-
desde 1870, data de Em 29 vae a imprimir, sob n. 171 A, 
sua reforma, até o parecer sobre a emenda offerecida 
1897, de accordo na 3• discussão.-Em 6 de dezembro 
com a doutrina con- é annunciada a votação. E' appro· 
tida no aviso doi vada a seguinte emenda do Sr. Ray-
Ministerio da F a- mudo Miranda: Accrescente-se em se-
zenda, de 7 de ja- gt,ida ds palc.nn·as - 7 de janeiro de 
neiro de 1869. 1869 o seguinte:- fazendo as neces-

sadas ope1·ações de credito, etc. E' 
approvado o projecto assim emen-
dado. A' Commissão de Redacção. 
A imprimir, sob n. 171 B, are-
dacção final.-Em 7 approvada.-Em 
10 é enviado ao enado. 

Pende de decisão. 

Autor-iza o Poder Ex- EJD. 15 de outubro a imprimir. -Em Da 9ommissão de 
ecutivo a reformar 24 de novembro entra em 3• dis- Marmha e Guerr,l. 
o regulamento dos cussão. São lidas eme!l.das dos Srs. 
institutos de ensino Paula Guimarães, R. Paixão e ou· 
militar do exercito, tros e Adalberto Guimarães. Oram 
de accordo com o os Srs. Bueno de Andrada, Carlos 
projecto de 30 de C<tvalcanti e Paula Guimatães. En-
junho de 1899; com cerrada. A' commissão de marinha 
pareceres da! com- e guerra.-Em 27 vae a imprimir, 
missões de marinha sob n. 172 A, o parecer sobre as 
e guerra e de o r- emendas oft'erecidas na 3• discussão. 
çamento do correo· -Em 27 é annunciada a votação . O 
te anno. ( Vide St•. Paula Guimarães, p31a ordem, 
projecto n. 202, de pede e obtem praferencia para, o sub-
1899, cuja 2" dis- stitntivo da commissão de marinha 
cussão roi encerra- e guerra. E' approvadoosubstitutivo. 
da na sessão de 25 São succe~si'lamente approvadas as 
de junho deste emendas: Dos Srs. Rodolpho Paixão 
anuo.) e outros: Acc1·escente-se onde cor1vier : 

E' ex tincta a classe dos pl'ofesso?·es 
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adjuntos do Coll ~gio Militar e elevados 
a c.tthedraticos os acwaes funcciona-
r ios docentes daquella categoria, etc. 
Do Sr. Rodolpho Paixão: Diga-se 3• 
aula do 2• anno da 3" secção do curso 
da Escol:t Superio1· de Guerra - Em 
vez- dejurispnulencia militar-Direito 
Inte1·nacional, diplomacia, etc., etc. Do 
Sr. Paula Guimarães: Na secçtfo IV 
-No art. 208, pa1·agrapho unico -
Suppdmam·se as _palav1·as - enfer-
meiros , coadjuvante de phannacia : 
Na secçt!o X- artigo 274 , n. 3, 
diga -se: dous praticas ou officiaes de 
pharmacia. Na tabella de vencimen-
tos A, re{'erentes ao medico, phanna-
ceutico, prat1:cos ou officiaes , etc. 
diga· se : Vencimentos que lhes compe-
ti1·em pela tdbella atmexa ao regttla-
mento de 7 de ab1·it, etc. O Sr. Moreira 
AI ves, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se á veri-
ficação, reconhecendo·se que votaram 
a favor 99 Srs. Deputados e contra 
12. O Sr. Adalberto Guimarães, pela 
ordem, requer e obtem a retirada de 
uma sua emenda que iieve parecer 
contrario da commissão: \ O substi-
tutivo, assim emendado, é ~provado 
e enviado á commissão de i'edacção, 
send~considerado prejudicadp o pro-
jecto n. 202, de 1899. O Sr. Ovidio 
Abrantes, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão dare-
dacção final Em seguida é appro-
vada a redacçij:o final, sob n. 172 B. 
-Em 3 de d zembro é enviacto\ ao 
Sena1lo. 

Pende de decisão. 

Modifica. a taxa de Em I6 de outubro a imprimir. 
consumo qqe incide Impresso són1ente. 
sobre mantas, co-
bertores e :ponches. 
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Da Commissão de Or-
çamento. 

174 Autoriza o Poder Ex· Em 16 de outubro a impri mir.- Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir o 25 é annunciada a 2" discussão. En· çameuto. 
credito necessario, tra em discussão o art. I•. Encer-
afim de ser pago rado. E' tambem encerrada a dis-
dos seus ordenados, cussão do art. 2'.- Em 20 de no-
de 6 de setembro vembro é annunciada a votação. 
de I894 até 5 de São successivamente approvados os 
novembro pe 1898, arts. I• e 2• do projecto.-Em 24 en-
o ex-conferente da traem 3• discussão. Encerrada.- Em 
Alfandega jlo Ceará 29 é annunciada a votação. Oram, 
Francisco qe Paula pela ordem, os Srs. Barbosa Lima e 
Albuquerque Ma- Ser zedello Corrêa . Approvado . A' 
ranhão. commissão de redacção.-Em 30 vae 

a imprimir, sob n. 174 A, a redac · 
ção tiual.-Em 5 de dezembro appro-
vada.- Em 7 é enviado ao Sena-
do. Sanccionado por decreto 
n. 744, de 28 de dezembro de 1900. 

,,. 
I 
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175 Autoriza o Governo a Eu111 de outubro a imprimir.-Em Da Commissãod,e Or~ 
abrir o credito pre- 25 é annunciada a 2a discussão. En- çamento. 
ciso para pagar os tra em discussão o art. 1•. Encer-

176 

vencimentos a, que rada. E' tambem encerrada a dis-
tem direito o pro- cussão do art. 2•.- Em 20 de novem-
fessor Dr. Carlos bro são successivamente approvados 
Cianconi por ter os arts. I• e 2• .-Em 24 entra em 3• 
leccionado a cadeira discus>ão. Euoerrada.-Em 29 appro-
de geometria eles- vado. A' commissão de redacção.-
criptiva, per s p e- Em 30 vae a imprjmir, sob n. 175 A, 
ctiva e sombras, na a redacção Jlnal.-Em 5 de dezembro 
Escola Nacional de approvada.- Em 7 é enviado ao Se-
Bellas Artes. nado. Rejeitado no Senado. 

Off. de de dezembro. 

Autoriza o Poder Ex- E1n 17 de outubro, julgado objecto Do Sr. 
ecutivo a contrahir de deliberação, é enviada á com-
no exterior do paiz missão de orçamento. 
um emprestimo pa- Pende de parecer. 
ra occorrer ás des-
pezas da divida ex-
terna desde 1 de 
julho de 1901 até 
30 de junho de 1905, 
e dá outras proTi-
dencias. 

' . 

Pereira Reis . 

177 Manda contar como .En1 17 de outubro, julgado objecto DaCommissãodeCon-
tempo de sarviço de deliberação, é enviado á com- stituição, Legisla-
effecti vo, para todos missão de constituição, legislação e ção e Justiça ao pro· 
os effeitos legaes, o justiça que, em 23, dá parecer que jecto do Sr. C, 
passado fóra dos se imprime sob n. 177 A. • Cavalcanti. 
respectivos empre· Impresso s6JD.ente. 
gos pelos runcciona-
rios civis da União, 
d e m i t t i d o s por 
motivo dos movi-
mentos revolucio-
nar i os occorrjdos 
até 23 de agosto de 
1895 e que foram 
readmittidos. 

» 8 de outuhro. 178 Altera a tarifa refe- Eu1. 17 de outubro, julgado objecto Dos Srs. A. Varella e 

8 de outubro. 179 

15 de outubro. ISO 

rente ao papel, e dá ue deliberação, é enviado á com- outro. 
outras providen- mis~ão de tarifas. 
cias. P ende de parece1.·. 

Altern. a tarif<t rela- Em 17 de outubro, julgado objecto Dos Sr~ .• 1. Varella e 
lha a. livros im- de deliberação, é enviado á com- outros. 
pressas ou de lei- missão ele tarifas. 
tura, jornaes, pe- Pende de parecea:. 
riodicos e revistas, 
e da outras provi-
dencias. 

Isenta de direitos o .Etn 17 de outubro, julgado objecto Dos Srs. Jose Mar-
material que for de deliberação, é enviado á com- cellino e outros. 
importado pelo Es- missão de orçamento. 
ta do do E·pirito Pendo de pa:rocer. 
Santo, para con-
strucção da Estrada 
de Ferro Sul do Es-
pírito Santo •. 

I 
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1900 17 de outubro. 

18 de outubro. 

18 de outubro. 

• 18 de outubro. 

o 
~ 

~ 
~ 

181 

182 

183 
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Regula. os casos em EJD.. 17 de outubro, julgado objectõ de Dos Srs. A. Varella 
que os bancos po- deliberação, é enviado á Commi~são e outr011. 
dememittirbilhetes de Orçamento. 
ou notas de curso Pende de parecer. 
forçado e dá outras 
p~ovidencias. 

Emenda substitutiva Em 18 de outubro a imprimir. Em 14 Da Commissão de Ma-
do Senado ao pro- de novembro entra. em discussão rinha e Guerra. 
jacto n. 134, de 1898, unica- Encerrada. Em 7 de dezem-· 
que determina que bro é annunciada a votação. Oram, 
os titulas de terra pela ordem, os Srs. Bricio Filho, 
que por lei se con- Paula Ramos, Soares dos Santos e 
cedem nas Colonias C. Cavalcanti. Approvado. A' com-
Militares sejam ex- missão de redacção . ..,... Em li vae a 
pedidos pelos res- imprimir, sob o n. 182 A, a redacção 
pectivos comman- finaL-Em 12 approvada.-Em 14 é 
dos dos districtos. enviado á sancção - Officiou-se ao 

Senado na mesma data. Sa.n-
ooionado por decrbto n. 733, de 21 

1 de dezembro de 1900. 

Emenda do ~enado ao Em 18 de outubro a imprimir. -Em 2f Da Commissãode Ins-
projecto n. 13 C, entra em discussão unica. Ora o trucção Publica, 
de 1899, que reco- Sr. Neiva. Encerrada.-Em 9 de 
nhece como de ca- novembro é aonunciada a votação. 
racter official em Oram, pela ordem, os Sra . Bricio 
todo o territorio da Filho e Bueno de Andrada, que pede 
União, para todos a votação da emenda or partes. 
os efi'eitos Iegaes, os E' 'rejeitada a. primeira parte da 
diplomas conferidos emenda: Ao art. 1° Em 1lCZ de: São 
pela Escola Polyte- reconhecidos como de caractet· official 
chnica de 8. Paulo - digrJ:.se E' o Governo autol'i.mdo 
e declar~ validos a reconhece,·, etc , etc. São app~ovadas 
nos estabelecimen- as 2" e 3a P{l.rtes da, mesma emenda: 
tos federa,es de en- .4.ccrescente-se infine - e pela Es-
sino supel'lor o-; exa- cola de Engen{w1·ia e Po1·to Alegre 
mas prestados na - Ao pamgrapho unico do mesmo 
mesma escola. at·tigo: onde se diz : ]{a mesma es· 

cola- digJ·se nas mesmo s escolas 
Officiou se ao Senado em 13. San-
ooionado por decreto n . 727, 
de 8 de dezembro de 1900. 

184 Regula as operações Em i8 de outubro aimprimir.-Em U de Da. Commissão de Or-
para emissão de 1et- novambro é annunci'a.va a 2• rliscus- çamento. 
trns de cambio em 11ão. Entra em discussão o art. I 0 • Eu-
moeda. estrangeira cerrada. E' tambem suooes8ivamente 
e dá outrras provi- encerrada a discussão dos demais arti-
dencias. gos de projecto.-Em 30 o Sr. Germano 

Hasslocher, pela. ordem, pede prefe-
rencia pat•a a votação deste projecto. 
E' concedida a preferencia e annun-
ciada a votação. São sucoessivameu te 
a.pprovados os arts. 1•, zo, 3•, 4• e 
r:•. E' annunciada a votação do 
art. 6°. O Sr. Elias lt'austo, pela 
ordem, pede seja recti.tlcado um en-
gano que se nota neste artigo. Em 
seguida é approvado o art. 6° com 
a. rectificaçiio pedida. pelo Sr. Elia.a 
Fausto. O projeoto passa á 3• 
d1scussão.- Err. 4 de dezembro 
entra em 3a discussão. Ora o Sr. 
Custodio Coelho. E' lida uma emenda 
da commissão de orçamento. Oro. o 
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I 
1900 23 de outubro. 

» 

I 
I 

I 
23 Lle. outubro . J 

I 

. I 

185 

186 

Sr. Germano Hasslocher. Em 5 oram 
os Srs. Germano Hasslocher ( conti-
nuando o seu discurso), Elias Fausto 
e Neiva. Em 6 ora o Sr. Serzedello 
Corrêa, que olferece emendas. En-
cerrada. A' commissão de orça-
mento. Em li vae a imprimir, sob o 
n. 184 A, o parecer da commissão 
sobre as emendas o.IT Jrecidas na 3• 
discussão. Em 13 é anu unciada a 
votação. São rejeitadas as emendas 
do Sr. Serzedello Corrêa: Ao art. 2•, 
depois da pal tv1·a - pra::.o, diga-se-
maior de 3 a 5, etc. Accn•scerz te-se 
onde convie1· : As p1·imeims vias das 
letras de cambio , em ve::. de sello de 
estampilha, etc . Ao ar/. 9 • e seus pa· 
1·ag1·aphos: Que SPjam 'fOSlos de har-
monia com as d isposiçõJs qtte a Ca-
mara voiou no Gl'çamento da receita. 
São approvadas as seguintes emendas 
da Commissão tle Orça mento: .A? fi,wl 
do paragrapho unico do art . 1 ·, 
acc?·escenle-se: menos o qt!e diz ?"es-
peito ao dispo sitivo da Zettra cl. O § 3 • 
do art. 4• substiwx-se p~lo seguinte: 
O total dos saques emittidos sobre 
caio;asmat?·izes, etc. Aos L• clGart. 4" 
depois das palavms - valores emit· 
tidos- accrescmte-se : Sobre as ca i-
xas mat1·i~es ou sobre as mesmas fir-
mas. Ao art. O•: Supprima se a pa· 
lavra - d iariamente. O art. 1:3 sub· 
stitua-se pelo seguinte: S:ro extensiv:~s 
aos bancos que estiverem sob a acçc'ío 
do Govemo, etc . Assim emendado é 
oprojecto approvado em 3" discussão. 
A' commissão de redacção. O Sr. 
Elias Fausto. pela ordem, pede c 
obtem dispensa. de impressão da 
r edacção final. Em seguida ê appro-
vnda a redacçfí.o final soh n. 184 B. 
Em 15 é enviado ao Senano. 

Pende de <.leei,..;['a.o. 

Proroga a act ual ses- Em 23 de outubro o Sr. Presidente Dos Srs. 
são legislativa até communica que, por ser materia nr- outros. 
o dia l dedezemb1o ~ente entra immediatamenle em dis-
do co i'l'ente anno. ru,são unica. Encenada. - Em 24 

é enviado ao Seua·lo. 
Publicado por d· ereto n. i09, de 

29 de outubeo de 1 ~00 . 

Sealwa. 

Autoriza o Pod er Ex- Em 23 de outubro a imprimir. Em 24 Da Com missão de Pe· 1

1

1 

ecutivu a prorogar de novembro entra em discussão tições e Poderes. 
por um anno, com as unica. Encerrada. 
mesmas vantagens Pende de vot·a.er-t.o. · I 
daquella em cujo ~ 
gozo se acha, a li· I 
cença concedida, ao 
Sr. João Monteiro, 
mestrtl de linha de I 
2J clar.se da estrada 
de Ferro Central do 
Brazil para tratar 
ele sua saude . 
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·Autoriza o Pode r Em 23 de outubro a imprimir. - Da Commissão de O r- I 
Executivo a abrir Em 26 ~ntra em 2" discussão. Ora o çamento(mensagem 
ao Ministerio da Sl'. Neiva. E' lida uma emenda do do Poder Executivo 
Fazenda o credito Sr . Parauhos Montenegro . Encer- d~ 9 de outubro de ' 
de 1.615:053$904, rada. A' commissão de orçamento.- 1900.) 

I 

papel, e 28:547 434, Em 23 de novembro vai a imprimir, 
aUTo, para paga- sob n. 187 A, o parecer sobre a 
menta de dividas emenda otl'erecida na 2• discus:ão.-
de exercícios findos . Em í<9 é annuncia,da a votação. E' 

approvauo o projecto, salva a emenda 
do Sl' . Paranhos Montenegro, que é 
em seguida approvada: Accrescente-
se mais 80 :64,L'472 pant pagamento 
a Joao Antonio Rod1·igues, ~-elativo 
ao exercicio de 1897, ele acco1·do com 
o at•iso do Ministm·io ela Marinha, 
etc. E;' approvaio o proj 3cto assim 
emendado. A' commissão de orça· 
men to. O Sr . Serzedello Cor I êa, 
pela ordem, requer dispensa de in· 
tersticio para este projecto entrar 
na ordem do dia da sessão seguinte, 
no que não é attendido pela Mesa 
por isso que o projecto tem de voltar 
á commisEão. A imprimir, sob 
n. 187 B, a redacção pa.ra a 3"- dis-
cussão.- Em 1 de dezembro entra em 
3• discussão. E' lida uma emenda do 
Sr. Nelson de Vasconcello~Encer
rada ~,A' commissão de orça ento.-
Em li' vae a imprimir, sob . 187 C, 
o pareçer sobre a emenda o t'lrecida 
na 3a diEcussão . -Em 17 é annun-
ciada a -votação. E.' approvada a 
emenda do Sr . Nelson de Vascon-
cellos: Minist rio da Guerra: 'Mais 
4:032. para ,pagamento a F. 'I? . 
Passos pelo foniecimento.-de madeiràs 
á l ntendencia Geral da Guen·a, etc. 
O Sr . Edmundo da Fonseca, pela 
ordem, r equer verificação da vo-
tação. Procede-se á verificação, reco-
nhecendo-se que votaram a favor 85 
Srs. deputados e contra 7. Não ba 
numero. Passa-se á materia em dis-
cussão.-Em 18 é nova,mente annun· 
ciada a votação. B' approva.sla a 
ref~rida emenda do Sr. Nelso'n de 
Vasconcello~. O proj3cto, assim eliien-
dauo, é approvado em 3·' discussão 
e enviado á com missão de redacção. 
O Se. João Lopes, pela ordem, requer 
dispensa de impressão da redacção 
final. O Sr. Presidente diz que 
opportunamente será submettido a 
votos o requerimento do Sr. João 
Lopes. A' imprimir, sob n. 187 D, 
a redacção final. - Em Hl, appro-
vada . Enviado ao Senaclo na, mesmrt 
r.:ata. Sanceionaclo por de-
creto n. 742, de 27 de dezembro 
de 1900. 

! 
188 Autoriza o poder Eu"l. 23 de outubro á imprimir.- Em DaCommissãodeOrça-

Executivo a abrir 27 entra em 2a discu•são. Encerrada. menta (mensagem . 



ANNO DATA 

. 

11900 23 de outubro 1&9 

ASSU:r.IPTO 

ao Ministerio da 
M a r i n h a o cre-
dito espec.ial de 
497:778$, ouro, e 
350:00.0$, p a.p e I, 
para occorrer ao 
pagamento :i. Com· 
pagnie Forges et 
C h anti e r s de la 
Mediterranee, ul-
t i m a prest:lção 
p e I a construcçào 
do couraçado Flo-
riano, e dá o tltt·a~ 
providencia11. 

Autoriza o Poder Ex-
ecutivo a abrir ao 
Ministerio da Indus-
tria, Viação e Obras 
Publicas, o credito 
especial de.. ...... . 
308: 825$121 , para 
ser applicado á li-
quidação da conta 
da receita de 1899, 
pertenceu te ás com-
panhias estrangei -
ras de c&bo3 tele-
graphicos em tra-
fego mutuo com & 
Repartição G1ral 
elos Telegraphos. 
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-Em 9 de novembt·oo Sr. Paula Gui- Do Poder Executivo 
marães, pela or.lem, requer e obtem de ... ) 
pre feren~ia plra a votação deste 
projecto. E' a.pprovarlo. O Sr. A. 
Severo, pela ordem, -cequer e obtem 
di:;;pensa de interstício para elle 
entrar m orJem do dia da sessão 
seguinte . O Sr. A. Severo, pela 
ordem, requer verificação de votação. 
Procede-se á verificação, reconhe-
cendo·S) que o requerimento de dis-
pensa foi approvado por 103 votos 
centra 4. - Em 12 entra em 3a dis-
cussão. Ora o Sr. Paula Guimarães 
que, com os demais membros da 
commissão de orçamento, offerece 
emenda. Encerrada . - Em 20 é an-
nunciada a votação. E' appr•>vad<t a 
emenrla da com missão : Additivo. 
A1·t. 2•. Fica o Governo igttalmente 
autorüaclo a de;pender, ela qttantia 
que tem de t·ecebm· do B ane? da Re-
publica, em paqament? de sua elivida, 
até a imp01·tancia ele 2.000:000$ pam 
conce?"to dos navios da Armada. O 
projecto, assim emendado, é appro-
vado em 3a discussão. A' commissão 
de r edacção. - Em 22 o Sr. Paula 
Guimarães, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão da 
r cdacção final. Em seguida é ap-
provada a redacção final, sob n. 188 
A.- Em 24 é enviado aa Senado. 
S anccionado por decreto n . 
743, de 27 de dezembro de 1900. 

Em 23 Lle outubro a imprimir.-Em Da Commissão de Or-
27 entra em 2" discussão. Encen•ada. çamento ( mensa-
-Em 9 de novembro o Sr . Paula gem do Poder Ex-
Guimarães, pela ordem, pede e obtem ecutivo de 20 de 
pt•eferencia na votação para este pro agosto de 1900). 
jecto . Approvado . O Sr. Paula Gui-
marães, pela ordem, pede e obtem 
dis-pen sa de iatersticio para este pro-
jecto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte.- Em 12 entra em 
3a discuss1o. Encermda. -Em 2@ 
approvado: A' commissão de re-
dacção.-Em 22 o Sr. Paula Gui ma-· 
rães, pela ordem, requer e obtem 
dispen-a de impressão d<t redacção 
finu. l. Em seguida é approvada a 
radacçfio final sob n. 18JA . - Em 
24 é enviado ao Senarlo. Sanc-
c io:n.ado ; por d<>creto n. 728 de 
ll de dezembro de 1900 . 

» 23 de outubro. 190 Autoriza o Poder Ex- E :rn 23 de outubt·o a imprim ir.- Em Da Commissãode Or-
ecutivo a abrir no 27 entra em2a discussão. Encerrada. çamento ( mensa-
Ministerio da In- -Em 9 de novembt•o, o Sr. Paula gem do Poder Ex· 
dustria, Viação c O.uima,rães, pela ot·dem, requer e ecuti v o de 3 de se-
Obras Publicas o obtem preferencia na votação para tembro de !899). 
credito de .. . ,... . . est:~ pr·ojecto. Appeovaio. O Sr . 
287 ·894. 020, sup- Paula Guimarães, pela ordem, re-
p'lementar ao auto- quet• c obtem dispens<t d:~ intersti-
rizado pelo .decreto cio partt este projecto entrar na or-
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1900 23 de out.ubro. 

legisla ti v o n. 622, 
de 1899, destinado 
a regularisação fi-
nal das despezas 
pertencentes ao ex-
cercicio de 1898, pa-
f!aS pela adminis-
tracção da Estrada 
de Ferro Central do 
Braz i!. 

dem do dia da sessão seguinte . - Em 
12 ent1'aem 3a di scussão. Encerrada . 
-Em 20 apprL vJ.do. A' commissão 
de redacção.- Em 22 o Sr. Paula 
Guimarães, pela ordem, per',e e obtem 
dispensa de impressão da redacção 
fiual. Em seguida é approvada a 
redacção final sob n. 190 A.- Em 
24 é enviado ao Senado. Sanc-
cion: do por decreto n. 750 de 29 
de dezembro de 190~. 

191 Fica o Poder Executi- E n1 23 de outubro a imprimir.-Em Da Commissãocle Or· 
v o autorizado a 27 entril em 2• discussão. Encerrada- çamento ( mansa-
abrir no Ministerio Em 9 de novembro, o Sr. Paula Gui- gem do Poder Ex· 
da Justiça e Nego- marães. pela ordem, pede e obtem ecutivo de 1 de se-
cios Interiores o cre- preferen ;ia na votação para este pro- tembro de 1900). 
dito de 3: 117,' 194. jecto. Approvado. O Sr. Paula Gui-
supplemeu t a r á marães, pel<1 ordem, r equer e obtem 
verba n. 26 , do art. disponsa ele intersticicio para o pro-
20 da lei o. 652 de jecto entrar ria ordem do dia da 
23 de n'lvetnbro de sessão seguinte .- Em 12 entra em 
1899, pat•a occorrer 3• discussão. Ora o Sr. Neiva. En-
á clespE'Z'i com exa- cerrada.- Em 20 ap.provado. A' 
mes de pr~parato- commissão de redacção.- Em 22 o -
rios. Sr. Paula Guimarães, pela ordem, 

requer e obtem dispen1 a do im-
pressão da redacç'io final. Em se-
g·uida é approvada a redac ão final 
sob n. 19 1 A.-Em 24 é enviado 

.ao 'Senado. Sancciopado 
por decreto n. 740, de 22 de de-
zembrb Q_e '!900. 

» 23 de outubro. 10~ Extingue a Secção de En1 23 de ou
1
ih,bro a i111primir.-E,m Da Commissão de Or-

Pagadoria da Es· 24 de novembro é anr'lunciada a za çamento ( mensa-
trada de Ferro Cen · discussão. Entra em discussão o art~ gem do Poder Ex-
trai do Br~zil e dá 1 o . Encerrada. E' tambem encerrada ecutivo de 22 de . 
outras providenc:as a discussã') dos demais artigos do agosto de 1900). 

, 23 de outubro. 

jecto. · 
Pende de 3 "' discussão. 

193 Autoriza o Pqder Ex- E:~u23 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao 27 entra em za disc~são . E' lida çamenta ( mensa-
Ministerio da Jus- uma emenda dos Srs . é-ngelo Neto gem do Poder Ex-
tiça e Nego CJios In- e outros. Encerrada. A' comcli::;são ecutivo de 6 de ou-
t '-riores o cred ito de orçamento.- Em 31 vae a ~i~ - tubro de 1900) . 
extraot·dina rio de primir, sob u. 193 A, o parecer so-
462$50J par~t paga- bre a. emenda otl'erecida na 2" dis-
meoto Jos venci- cussio.- Em 20 de novembro é au-
men to~ que co m- nunciada a votação . E' approvaclo o 
pete 11 no período projecto , salva a umenda. Ern se-
de 10 Lle setembro a guida é rej.,itacla a seguinte emenda: 
31 de dezembro de Accre~cente se: e a de 1:954.$858 pw·a 
1894, ao escJlivi1o do pagamento dos orde nados da juiz de 
juizo s~cci c- nal no direito em disponibilidade, Franc isco 
Estado d,J Piauhy, Jose da Sit~a Porto, etc. O Sr . Au-
Jesui no José Rodei- gelo Neto, pela ordem, requer vari-
gues de Capa lho . fi cação da votação. Procede-se á ve-

rifi cação, reconhecendo-se que a 
emend<t foi approvflda . A' com missão 
ele orçamento.- Em 22 vae a im-
primir, sob o . 193 13, a redacção 
para 3• discussão . - Em 1 ele dezem-
bro entt·a em 3~ discussão . E' lida 1 ,. 
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HlOO 18 de outubro. 

» 20 de outubro. 

» 23 de outubro. 

» 24 de outubt·o. l 
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uma emenda do Sr. P. Montenegro, 
que não é apoiad<t. Oram, pela or-
dem, os Srs. Bueno de Andrada e 
Neiva. Encerrada. -Em 6 appro-
vado . O Sr. Fausto Cardoso, pela 
ordem, requer vet•ificação da votação. 
Procede-se á veriticação,reconhecen-
do-se que o projecto foi approvado 
por 104 votos contra 4. A' commissão 
de redacção.-Em 6 vae a imprimir, 
sob n . 193 O, a redacção fir.al.-
Em 7, approvada.- Em 10 é en-
viado ao Senado. Sanecionado 
por decreto n . 755, de 1 de janeiro 

de 19Jl. 

ODSER V AÇÕES 

194 Concede permissão Eut 24 de outubro, julgado obj ecto Do Sr. H. Ladgen. 
parcL contribuir pa- de delibee,lção, é enviado á com-

195 

196 

197 

ra. o Montepio dos missão ele or.;amento. 
funccionarios p u • Pende de parecer. 
blicos aos operarias 
dos Arsenaes de Ma-
rinha e Guerra ela 
Republica e os de 
todas as offl.cinas 
dos Estados, que fo-
rem promovidos aos 
lagares de mestre 
e contra-mestre, e 
dá outras providên-
cias . r < 

Autoriza o Poder Exe- Em 2-i de outubro, julgado 
cutivo a nomear pa- de deliberação,- e enviado 
ra os cargos de en- missão de orçamento. 
carregados de nego- Pende d e parecer. 
cios,conjuntamente 
com os 1 •• secreta-
rios de legaçõe8, os 
consules geraes ele 
I' classe, e Já outras 
providencias . 

Autoriza o G,:>verno a 13Jnl. 2-! de outubro, julgado 
conceder apos mta- ele deliberação, é enviado 
daria ao patrão do missão de orçamento. 
Arsenal de Marinha Pende de parecer. 
da Capital Fetleral 
José Alves da Fon-
seca. 

objecto Co Sr. Barbosa Lima .. 
á com· 

objecto Do Sr. A. Severo . 
á com-

Concetle a O. Ernes- E m 2 1 de outubro, julgado objecto Da Commissão de 
tina, Fontoura, l~er- de deliberação, é enviado á com- Pensões o Contas ao 
reira Souto, viuva missão de pensõe:; e contas que em projectodo Sc.> .Ro-
uo capitão de auge- 24 de novembro dá pwecer que se im- dolpho Paixão e ou· 
nh13ircs S..tlustiano prime sob o n. 107 .A .. . -Em 20 de tros. 
Ferreira Souto So- dezembro entra em discu5são unica. 
brinho e á sua filha, Encerrada. 
uma pensão mensal Peu<l~ de -voLa,<·ão . 
de 100 · repartida-
mente, sem pl'ejuizo 
do moio-sold ) que 
lhes compete por 
lei. 
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1900 25 de outubro. 198 

' 

Isenta dos dieeitos de Etn 25 de outubro a imprimir . -Em Da Commissão de 
importa.ção para 14 de novembro é annunciadiL a 2• çamento. 
consumo os artigos discussão. Entra em discussão o 
importados pelo col- art. 1°. Oram os Srs . Edmundo da 
legio da lmmacu- Fonseca, Germano Hasslocher, Elias 
lado. Conceição da Fausto, Gonçalo Souto, Valois de 
cidade da Fortaleza Castro e Moreira Alves. - Em 16 ora 
no Estado do Ceará. o Sr. Aureliano dos Santos. E' lida 

uma emenda do Sr. Elpidio de Fi-
gueiredo . Oram os S1·a. Edmundo 
da Fonseca e Bueno de Andrada . -
Em 24 oram os Srs . F. Sá e Barbosa 
Lima. Encerrada. E' tambem encer-
rada a discussão do art. 2°. - Em 7 
de dezembro é annunciada a votação. 
E' annunciada a votação da emenda 
substitutiva do Sr. Elpidio de Fi-
gueired-o. Oram, pela ordem, os Srs. 
Germano Hasslocher, Elpidio de Fi-
gueiredo e Moreira Alves. Submettida 
a votos a emenda votam a favor 48 
St•s. deputados e contra 47. Não ha. 
numero. Passa-se á 2• parte da 
ordem do !lia.- Em 17 continua a 
votação. E' annunciada a votação da 
referida emenda substitutiva. Oram, 
pela ordem, os Srs. Germano Hass-
locher, F. Borges, Bueno de Andrada, 
Bricio Filho e Edmundo d'a Fonseca 
{ha:1endo troca de apartes que tornou 
a seosão tu mui tuosa, é esta suspensa 
as 2 hora!!. fican,do interrompida a 
discussão, reabrindo-sfl ás 2 horas e 
35 minutos). Oram, pela ordem, os 
Srs. Edmull,do da Fonseca (conti-
nuando) e Fausto Cardoso. O Sr. Mo· 
r.eLra Alves, pela ordem, requer vo-
tação nominal para a menda, o que 
não é ccncedi\io. O Sr. More1ra 
Alves, pela ordem, requer veri-
ficação da votação. Procede-se á 
verificação, reconhecendo-se que vo-
taram a favoe 27 Srs . deputados e 
contra 76. Não ha numero. Proc<:J-
de-se á cham·<da a que respondem 
L20 Srs. de,Pulados. &mtLn fta avo-
tação . E' rejeitado o requerimento 
de votação nominal do Sr. Moreira 
Alves. E' submettido a votos e 
app!'ova·lo o substitutivo e conside-
rado prejudicado o projecto. A' com-
missão de orçamento. O Sr . Bueno 
de Andrada, pela ordem, requer dis-
pensa. de intel'sticio para est3 pro-
jacto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte. O Sr. Presidente 
diz que opp'ortunamente attenderá 
ao nobre deputado. Em seguida de-
clara não poder submetter a votos 
o r equerimento do Sr. Bueno de 
Andrada porque o projecto / tem 
emendas, e, portanto, tem de it· á 
commissão.-Em r8 vae a imprimir, 
sob n. 198 A, a redacção para a 3• 
discussão . 

Pende de 3 a cliscussiio. 
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1900 25 de {);atubro. 199 Autoriza o Governo Em 25 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de 
a ruandar cootar ao I 24 de novembro entra em 2" discussão Constituição, Legis· 
capitão de fragata I Encerrada. - Em 7 de dezembro re- lação e Justiça. 
Francisco Cal'lton ai je itado . O Sr. Elpidio de Figueiredo, 
antiguidade da data , pel·a ordem, requer verificação 
da promoção úo re·i da votação. O Sr . Preside o te faz 
f e r ido o ffi c i a l algumas observações. Ora, pela 
áquelle posto em 26 ordem, o Sr. R. Paixão. Procede-se 
de abril de J 890, á verificação, reconhecendo-se que 
com parecer da com- votaram a fa.vor 43 Srs. deputados 
missão de marinha e contra 72. Rf".j citado. 
e guerra sob n 81, 
deste anno, jul·gan-
tlo não ser da com-
petencia do Con-
gre,so Nacional re-
sol vet· sobre o me.·-
mo assurnpto. 

» 25 de outubro. 200 Autoriza o Poder Ex- Em 25 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão de Or-
ecutixo a abrir ao 12 de novembro entra em 2• dis- çamento. 
Ministerio da In- cussão. E' lida uma emenda do Sr. 

» 25 de outubro. 201 

» 25 de outubro. 202 

dustria, Viação e Barbosa Lima. Oram os Srs. Neiva, 
Obras Publicas o Sergio Saboya e Paula Ramos. Eu-
credito especial de cerrada. A' commissão de orça.-
20:750$ para inde- mento. 
mnizar o Estado do Pende de parecer. 
Ceará da somma 
que recolheu aos 
cofres da União pa-
ra conservação das 
linhas telegraphi-
cas que transferiu 
a esta, nos termos 
do accordo de 16 de 
fevereiro ultimo. 

Autoriza o Governo En1 25 de outubro a imprimir.- Em Da Commissão 
a conceder ao enge- 30 de novembro é annunciada a 2' Obras Publicas: 
nheiro Ricardo de discussão. Entra em discussão o 
Menezes ou á com- art. 1°. Encerrada. E' 1ambem en-
panhia que orga- cerrada a discussão do art. 2• . Em 
nisar, sem onus al- 7 de dezembro são sucessivamente 
gum para o The- approvados os dous artigos do pro-
souro, a constru- jecto. O Sr. Pontes de Miranda, pela 
cção, uso H g-ozo ce ordem , requer e obtem dispens<t de 
uma estrada. de interstício para este projecto entrar 
ferro que, partindo na ordem do dia da sessão seguinte. 
da vil la de Alagôa -Em 8 entra em 3• discussão. Eu-
do Monteiro. no Es- cerrada . 
tado da Parabyba, Pende do vot,nç·fio. 
vá entroncar em 
Sanharó ou estação 
mais conveniente 
na Estrada de Ferro 
\entra! de Pernam-
buco . 

de 

Autoriza o Governo Em 26 de outubro, julgado objecto Da Commissão de Or· 
a conceder o premio de deliberação, é enviado á com- çamento ao pro-
de 30:000$ a José missão de orçamento que, em 20 de jecto dos Srs. Joa· 
Moreira de Figuei- dezembro, dá parecer que se imprime quim Pires e cutros. 
redo Yasconcellos, sob n. 202 .A .. 
para auxilio da Im1n:·e,:""o ~ón1en-to. 
construcção e mon-
tagem rlo- Tripli-
cador intligena . 
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Autoriza o Poder Ex· EJU 27 de outubro a imprimir. - Em Da Commissãode Peti-
ecutivo a conceder 12 de novembro entra em discussão ções e Poderes. 
seis mezes de licença unica. E' lida uma emenda do Sr. 
com as mesmas van- A. Ser·ejo . Encerra1a. -Em ~2 ap· 
tagens da que lhe provado. O SL'. Fausto Cardoso, pela 
foi concedida pelo ordem, requer verificação da vota· 
Sr. Ministro da In· ção. Procede-se à veritlca.ção, reco-
dustria, Viação e nhecendo-se que o projecto foi ap· 
Obras Publicas, em provado por 105 votos contra 5. E' 
9 de abril do cor· ta.mbem approvad'l.a segninte emen-
rente anno, a Joa- da do Sr. A. SereJo : No fi nal do 
quim Julio Alves art . t o- depois das palavras -anele 
da Silva, agente de lhe convier - accrescente-se : e ele 
2" classe da Estrada dous annos sem vencimentos ao capitõo 
de Ferro Central elo co1·po de engenheiros D1· . Joao de 
do Brazil, para tra- Albuquerque Serejo. O Sr. Presidente 
tar de sua >aude diz que esta emeuda vae ser desta-
onde lhe con viet•. cada para constituir projecto espe-

ciaL-Em 27 approvado. -Em 28 é 
enviado ao Senado. Sanccio-
nado por decreto n. 7 47, de 29 de 

1 dezembro de 1900. 
I 

Redacção para nova En1 23 de novembro a imprimir. - Da Commissão de Re· 
discussão em vir- Em 29 entra em discussão unica. dacção. 
tude do disposto no Encerrada. - Em 12 de dezembro 
art. 132 dp Regi approvado. -Em 13 o Sr. Ray-
mento Interno, da mundo Miranda, pela ord~m, pede e 

.emenda o1Jerecida obtem dispensa de impressão dare-
ao projecto n. 203, dacção final. Em seguida,_ é ap-
deste anno, que au· provada a redacção find. l, sob 
toriza o Porler Ex- n. 2Ú3 C. -Em 15 é en ~i{ldo ao 
ecutivo a conceder Senado•. 
dous a1mos de li· Pende de cleci;Sáo. 
cença, sem vencl·l -
mantos, para tratar \ 
de seus interesses, 
ao capitão do corpo 
de engenheiros Dr. 
João de ,\lbuquer· 
que Serejo. 

Autoriza o Pqder Ex· Em 29 dcl ou tubro a imprimir.- Em Da Com missão de Or-
eeutivo a abrir ao 13 de novembro entra em 2• discus- çamento. 
Ministerio tla Fa· são. Encerrada. -Em 20 appro-
zenda o cr~Jdito tle vado. - Em 24 entra 'erp 3" discus-
600:000$ , supple· são . En cenada. -Em 29 a.pprov'o.do. 
mentar ao art. 43, A' Commi~sã o de Redacção. -Em 
§ 20, da lei n. 652, 30 vao a imprimir, sob n. 20-1 A, a 
de 23 de novembro redacção finaL - Em 5 de dezem· 
de 1899. bro, approvada. - Em 7 é enviado 

ao Senado. S t),nccionado por 
decreto n. 73&, de 22 de dezembro 
de !900. 

» 26 de outubro. 205 Prohibe o estabeleci- E1n 8 de novembro, julgado objecto Do Sr. Fausto Car· 
mento de bancos es· ele deliber<~ção, é enviado á Commis· doso. 
trangeiros e de suas são de Orçamento. 
succursaes, que fa- Pende de t>arecer. 
çam habituplmente 
operações <;te cnm· 
bio em tqrritorio 
brazileiro, ~mquan· 
to a circulação mo. 
netaria do Brazil I 
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1900 5 ele novembro 206 

não for exclusiva-
mente metallica ou 
de papel conversí-
vel em ouro á von-
tade do portador •. 
e estabelece outras 
pro-videncias. 

Manda equiparar, pa- E1ll. 8 .de novembro, j ulgauo objecto Da. Comm issão ele Ma-
ra o effeito da per- de deliberação, é enviado a Commis- rmha e Guerra e de 
cepção do monte- Eão de Mar·inha e Guerra e de Orça- ~rçamento ao J?r?-
pio militar e meio- mento. -Em 22 da aquella pare- Jecto do Sr . OvJdiO 
soldo, as filhas ca- cer, que se imprime sob n. 206 A.- Abrantes. 
sadas e os filhos me- Em I ele dezem l.Jro vae a impl'imir, 
nores de 21 annos, sob n. 206 B, o parecer da Commis-
as fithas solteiras são de Orçamento. - Em 8 entra 
ou vi uvas do official em I a discussão . Encerrada.- Em 12 
fallecido. approvado. 0 Sr. J. Boiteux, pela 

ordem, pede e obtem dispensa de in-
terstício para este projecto entrar na 
ordem do dia da sessão seguinte.-
Em 14 é annunciada a 2a discussão. 
Eutra em discussão o art. I • . En-
ceJ•rada . E' tambem encerrada a 
discussão do art. 2" . - Em 20 o 
Sr. Ovidio Abrantcs, pela ordem, r e-
quer e obtem preferencia na votação 
para e3te projecto, o que não se rea-
liza por falta de tempo. 

Pende de votação. 

:11 8 de novembro 207 Define o domínio da Em 8 qe novembro a imprimir. 
União e o dos Esta· IJDpre@so s ó1ll.en:te. 
dos sobre proprios 

Da Com missão de Con-
stituição, Legislação 
e Justiça, . 

» 9 de novembro 208 

Syl'lopse C, 19 

nacionaes, para ex-
ecução do art. 64, 
paragrapho unico, 
da Constituição. 

Autoriza o Governo a E1ll. 9 de novembro a imprimir.- Da Commissão 
conceder á Estrada Em 13 ,;, annunciada a. 2" discussão. Obras Publicas . 
de Ferro de Arara- Entra em discussão o art . 1°. Ora o 
quara, com séde no Sr. Nei v a, que o:fferece emenda. -
Estado de S. Paulo, Em 14, :mcerrada, E' tamiJeu1 encer-
a construcção, uso rada a discussão do art. 2° . - Em 
e goso de uma (:'S- 22 é annunciada a votação. O Sr. 
trada de ferro de Presidents faz algumas observações . 
bitola ele um metro Oram, pela ordem, os bi'S. Moreira 
entre trilhos, de Alves e José Monjardim . E' appro-
S. José do Rio Pre- vado o art. Jo, salva a emenda do 
to, naquelle Estado, SI'. Neiva. E' aonunciada a votação 
a Cuyabá, no de desta emenda. E' rejeitad::~ a I" parte 
Matto Grosso. da mesma emenda: A' lettra a elo§ }o: 

diga-se 10 em vez de 20. E' rejeitada 
a 2a parte : Na lettra c - suppri -
ma-se a islnção do carvc'io . O Sr. Bri-
cio Filho, pela ordem, requer verifi-
cação da votação. Procede-se a v e ri-
ficação, reconhecendo-se que esta 2" 
parte da emenda foi approvada.. E' 
approvado o art. 2". E' aprrovado o 
projecto assim emendado e enviado á 
Commissão de Obras Publicas. - Ellt 

de 
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1900 17 de novembro 

24 vae a imprjmir, sob n. 208 A, are-
dacção para. a 3• discussão. -Em 30 
entra em 3• di:scus~ão . Oram os Srs. 
Neiva, E . Ramos e J.osé Monjardim 
e , para um.1 explieação pessoal, os 
Srs. E. Ramos e Bu&n.o de Andrada. 
Encerrada . -Em 6 de de.zembro ap· 
provado. O Sr. Bueno ue Andrada, 
pela or.Jem, requer e obtem dispensa 
de impre"são dJl. redacção fiJ1 al. Em 
seguida é approvadaa. redacção final, 
sob n. 208 B. - Ern 7 é enviado ao 
Senado. - Sanccionaclo por 
decreto n. 748, de 29 de dezembro de 
1900. 

209 Parecer sobre emen- Em 17 de novembro•n. imprimir.- Da Commissão deLe-
das apresentadas na ElJn 23 vae·a imprimir, sob n. 209 A , gislação e Justiça . 
3:t discussão do pro- o parecer da commissão d0 orça-
jacto n. 46 B, de menta. - Em 30 é annunciada avo-
1809, que exige que taÇ.ão. E' annunciada a votação da 
as senterlças 

1
finaes emenda dos Srs. Leonel Filho e ou-

ela competenoia do tros: Accrescente- se onde convier: O 
Supremo Tribunal direito 1·ecmhecido no art. 39 elo 
Federal e qllando decreto n. 848, de 11 de outub1·o de 
este julgue collecti- 1900, se fará elfectivo independente 
vamente, na f.órmil da condição de decennio alli posta ; e 
da Constituição e fica abolida a excepção prescripta no 
das leis em vigpr, se- paragraplw unico do art. 1° do (iecreto 
jam proferidas com n. 363 de 6 ele janeiro de \t896. 
a presença de dez, O Sr. se}bra, pela ordem, reque'r que 
pelo menos, dos jui- a votaçao desta emendas eja feitalpor 
zes desimpedidos partes . E' approvada a 1 a parte da 
daquelle tribunal, e emeu.da até-as palavrJS - d_ecennio 
dà outras p~'O\'iden- alli po.sta. E' annunciada a votaci\o 
cias. da 2• parte~ ~fica abolida, etc.-

Oram, p,ela ordtfu!, os Sr-. Seabra el\ 
Luiz Domingues. Approvado. O Sr .I ' 
Malaquias, pela or em, requer veri-
ticaçii.o da votação. Procede-se á ve-
rificação1reconhecenJo -se que a emen-
da foi approvada por 72 votos contra 
39. E~ rejeiiada a em.endasup[Jressi.va 
do art. 4°. E' approvado o projecto 
assim emendado e volta á commissão. 
O Sr. Leonel Filho, pela or,lem, requer 
dispensa de impressão da r edacção :fi-
nal. O Sr. Elpidio ue Figueiredo, pela 
ordem, requer que a emenda.rclfer ente 
á aposentadoria elos magi~trados do 
Supremo Tribunal Fedet·aJ seja des-
tacada, na fórma do regimento, para 
consti tuir proj~to especi<ll. O Sr. 
l?resi 1ente di~que a emenda contém 
mnteria nova. e, portanto, será suiJ· 
mettida a mais uma discussão, não 
podendo ter lagar o requerimento do 
Sr. Leonel Filho.-Em 8 de dezembro 
é annunciatla a nova discussão da 
emenda destacada a requerimento rlo 
Sr. Elpidio de Figueireclo. Encer-
rada.- Em 13 é aonunciada a vo 
tação. Oeam, pela ordem, os Srs . 
Barbosa Lima, Luiz Domingues (2 I 
vezes), Seabra, que pede que a vo-
tação rl!t emenda seja dividida em 
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duas partes , sendo a l a até -decennio 
r1lli po$la, .e a 2" de - fica abolida 
em diant e, etc . E' approvada a 
l • parte da emenda: Acc1·escente-se 
onde convier: O direito r econhecido 
no a1·t. 30 do decreto n. 848, etc . 
- O 'St' . Fa usto Cadoso, pela 
ordem, requer verificação de vota-
ção. P1'ocede-se á verificação, reco-
nhecendo-se que a emendJ. foi appro-
vo.da por 100 votos contra 6. E' an-
nunciada a votação da 2• parte - e 
fica abolida a ex cepção, etc. etc. Ora, 
péla ordem , o Sr. Bàrbosa Lima. 
Submettida a votos a 2• parte da 
emenda, veTifica.se que votaram a 
favor 74 St'S. deputados e conlr.\ 31. 
Não ba numero. Procede-se a cha-
mada, a que respondem lOS Srs. depu-
tados. O Sr. Presidnnte, porém, diz 
estar informado de que já se reti-
raram diversos Srs. deputados. O 
Sr. Germano Hasslocher, pela. ordem, 
requer se proceda á chamada. para 
se verificar quaes os que se retira-
ram. O Sr. Presidente submette 
então novamente a votos a 2• parte 
da emenda, votando a favor 69 Srs. 
deputados e contra 23. Não ha nu-
mero. Piiocede-se á chamada, a que 
respondem apenas 104 Srs. depu-
tados. Não ha numero. Fica adiada 
a votação.- Em 15 continúa avo-
tação. E' annunciada a votação da 
2• pavte da mesma emenda. - e fica 
abolida a excepção, etc., etc.- Ora, 
pela ordem, o Sr. Seabra. Submet-
tida a votos, reconhece·se que vot:;t-
ram a favor 64 Srs. deputados e 
contra. 39. Não ha numero. Procede-
se á chamada, a que respondem 107 
SDs. deputados. O Sr. Presidente, 
jl'erém, observa que evidentemente 
não ha numero no recinto. O Sr. 
Germano Hasslocher, pel11 ordem, 
requer se prosiga na •votação para 
se veri Jlcmt' quem se retirou do re-
cinto. Continúa a votação. Submet-
tida a votos a 2" parte da mesma 
emenda, votam a favor 5<J Srs. 
deputados e contra 43. Não ha nu-
mero. Procede-se á chamada, a que 
respondem apenas 104 Srs. depu-
tados . Não ha numero. Fica a vo-
tação adiada. Ora, pela. ordem, o 
Sr. Bueno de Andrada, a quem res -
ponde o Sr. Presidente.- Em 17 
continüa a votação . E' approvada a 
referida 2• parte da emenda. A' 
Gommissão de Redacção, O Sr. Ovidio 
Abrantes, pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressão da re-
dacoão fioéü, que é em se,.,uida ap-
provada sob n. 209 B.- Em 19 é 
.enviado ao Senado . 

Pende ele deci;;;ão. 

OBSER Y AÇÕES 
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1900 16denovembro 210 Manda abonar agra-Em.l9denovembro, julgado objecto DoSr. A. Severo. 
tificação acldicional ele deliberação, é enviado á Commis-

» 

de 20 •f, aos em- são de Orçamento. 
pregados dos tele- Pende de parecer. 
graphos nacionaes 
que contarem mais 
de 20 annos de ser-
viços. 

13 de novembro 211 Altera varias disposi- Em 19 rle novembro, julgado objecto Do Sr . F . Sá. 
ções do decreto de deliberação, é enviado á Commis-
n. 3617, de 19 de são de Orçamento. 
março ue 1900, e Pende de parecer. 
revoga a lo i n. 
2237, de 3 de maio 
de 1873. 

:» 13 de novembro 212 Estabelece as vanta- Em 19 de novembro, julgado objecto Do Sr. H. Lagden. 
gens a que teem di- de deliberação, é enviado á Com-

» 

» 

19 de novembro 213 

reito os in~riore~;> missão de Marinha e Guerra . 
da Armada . Pende de J>areeer . 

Manda que s~ja ex- E01 20 de novembro, julgado objecto Do Sr. 
clusivamente eles- de deliberação, é enviado á Com- Sá. 
tinado á co~struc- missão de Orçamento . 
ção de um !Jdificio Pend~ de pa.r.::.eer . 
apropriado para a I 
séde do commando 
superior da Guarda 
Nacional da Capital 
Federal o prpducto 
dos sellos das pa-
tentes dos offi.ciaes 
da mesma guarda. 

Heretlia de 

21 de novembro 214 Autoriza o Poder Ex- A imprimir em 21 de novembro.-Em Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder 29 entra em discussã') unica . Encer- tições e Poderes. 
um anno de licença rada. 
com ordenado a Au- Pende de votação. 
gusto Moreno de 
Alagão, amaquense 
ela Secret-lria do 
Tribunal Civil e 
Cdminal, para tra-
tar de sua saude 
cnde lhe con\'iet•. 

21 denovemi.Jro 215 Proroga novamonle a l..Du1 21 ele no,·embro, p1r ser ma- Dos Sr;; . Ft•anci;co 
actual sessão lcgis- teria urgente, entra irnmediata- Sil e o:tlt'os. 
lativa até o 1lift 30 mente em discus. ão unica. Encer-
de dezembro do rada. - l~m 22 approvado.- Em 23 é 
cort·entc anno. enviado ao Senado, do onde volta em 

26 com emenda . O Sr. Presidente Jê 
o officio do Senar'lo, bem como a 
emenda, que é a segu inte : Sub-
stituam-se as palavras ute o dia 20 -
P'?' estas - até o dia 3(} de dezembro 
do con·enle anno. Entra em discusEão 
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unica . Encerrada. A imprimir, sob 
n 215 A, a emenda do Senado.-Em 
27 é anuunciada a votação. E' ap-
provada. a emenda do Senado. - Em 
28 é enviado a.oSr. Presidente daRe-
publ'ca para a formalidade da pu-
blicação. Officiou-se ao Senado na 
mesma data. Publicado por 
decreto n. 719, de 30 de novembro 
de 1900. 

OBSERVAÇÕE3 

1900 22denovembro 216 Redacção final do Em. 22 de novembro o Sr. Martins Da Commissãodeful-
projecto n. 129, de Teixeira , peht ordem, pe-le e obtem dacção. 

» 22 de novembro 217 

» ;22 de novembro 218 

1897, que autoriza dispensa de impressão . Em seguida 
o Governo a apo- approvada .-Em 24 é enviado ao Se-
sentar o machinista nnrlo. 
de 1" classe da E:>· Pende de decisão. 
trttda de Ferro Cen-
tral do Brazil José 
Rodrigues de Oli-
Vt3i r a Bra.ga. 

Autol'iza o Poder Ex· J:Drn 22 de novembro a imprimir. Em DaCommissão de Or-
ecutivo a abrir ao 1 de dezembro entra em 2• discus- çamento ( mensa-
Ministerio da Ma- são. E' lida uma emenda do gem do Poder Ex-
rinba. o credito es- Sr. Paula Ramos. Encerrada. A' ecutivo de 17 de 
p~cial de 11:760$ Commis.ão de Orçamento.- Em5 novembrode 1900). 
para pagamento do vaeaimprimir,sobn. 217 A,opare-
soldo ao vice-almi- cer sobre a emenda otrerecida na 2" 
rante Arthur Ja- discussão. - Em 12 é annunciada a 
ceguay, revertido votação. E' approvado o projecto. E, 
ao quadro effectivo igualmente approvacla a emenda do 
da Armada. Sr. Paula Ramos : A cc1·escente -se 

on~le convie?· o segwinte : e a ab?' i?· 
ao Ministe?'io ria Guc?·J·a o credito 
especial ele 8:115$600 para occo1·re1' 
ao p ·1gamento do5 vencimentos do 
tenente coronel I nnocencio S er:se-
detlo Con·êa , etc. etc . E' oproje-
cto, assim emendado, ap provado em 
2" discussão. A' Commissão de Or-
çamento . 

Pendé de 3 a <L ,-:cus~ão. 
I 

I 
Autoeiza o Poder Ex- Elll 22de novembro a impl'imir.- Da CommissãodeOr- ! 

eculivo a abrir ao Em 8 de J ezemuro entra, em 2" discus- çamento ( mensa- ' 
Ministcrio da Ju>- são . Encerra•la.-Em 12 .. pprovado. gem do Poder Ex-
t ;ça e Negocias In- - Em 14 entra. em 3·• discussão. En- ecutivo de 13 de 
ter i ores o credito cerrada. - Em 17 approvutlo. A' outubro de 1900) . 
extraordinario de Commissãode Rer.lncção.-Em 19 vae 
3'J4$lô6 para paga- a imprimir, sob n . 218 A, a J'edacção 
mento dos venci- fl nal.-Em ?O approva<la.-[õjm 21 é 
menlos devidos , no enviatlo ao Senado. 
pei' iodo oe lO de Pen<ic de deci,.;ão. 
Eetembro a 2·2 tle 
novembro dtl 189t, 
aos herdeiros do fi-
na•lo escrivão do 
.Juizo Seccional no 
Estado do Paraná., 
capitão Damaso 
Corrê t de Bitlen-
court . 

I 

I 
il 
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1900 21 de novembro 219 
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IAutol'íza o Poder Ex· Em 22 de novembro, julgado objecto Do Sr. Pereira Reis: 
1 ecutivo u. ~onced~ de deliberação, é enviado á Com-

di VCJ'S:lS favores .á missão de Orçamento. 
em preza que .con- P ·en<le de parecer. 
seguir forneaer me-
t<\.de àa quantidade 
de farinha de trigo 
consumida no Bra.-
zil, se!]do ella ob-
tida e x c 1 u s i v a -
mente de trigo cul-
tivado no paiz. 

» 21 de novembro 220 Considera como em· Ehn 22 de novembro, julgado objecto Do Sr. A. de Vascon· 

» 22 de novembro 

» 22 de novembro 

27 de novembro 

1/ » 28 de novembro 

221 

222 

pregados publicas de deliberação, ó enviado á Com cellos. 
os ajudantes de fieis missão de Orçamento. 
de arrnazem das Pende de 1:.arecer. 
AI fandegas dll. Re-
publica e dá outras 
providencias. 

I 
Redacção f\nal do pro- E~n 22 de novembro o Sr. José Boi- Da Commiss ão de Re-

jecto n. 171 A, de teux, pela ordem, pede e obtem dis- dacção. 
1896, qqe autoriza pensa de impressão. Em seguida é 
o Poder Executivo approvado. - Em 23 é enviado ao 
a pagar a Estevão Senado. Sàncci nado por 
Cunha a importan- decreto n. 753, de 3l de dezembro 
c ia das terras de de 1900. 
sua propriedade,em 
que foram localisa· 
dos na ex-colonia 
Brusque1 por ordem 
do Governo do Im-
perio, d1versos im-
migrantes, de ac-
cordo com o arbi-
tramentp feito pela 
Seceetaria da In-
dustria 13 Viação e 
constante dos do-
cumentos alli exis-
tentes. 

\ 

Declara q:q.eos crimes Etn 27 de novembro, julgado objecto Do Sr. Germano Hass-

1 

compeehendidos nos de deliberação, é 1 enviado á Cora- locher. 
arts. 87 a 117 do missão de Constituição, Legislação e 
Codigo Penal serão Justiça. 
processados e jul~ Pende de paa:·ccer . 
gados .nelos juizes 
de secção e dá outras 
providencias. 

223 Auto1·iza q Governo n. Em 27 de J!Ovembro a im·primir. 
reformar·, mediante I~np:resso só1nente. 
im pecçã,o de sa.ude 

Da Commissão de Ma-
rinha e Guerra. 

e com o soldo da 
tabella, o enfermei-
ro-mÓl' 11-lferes gra-
duado Christiano 
Pontes . 

224 Estabelece as bases E~n 28 de novembro a imprimir. 
para a prganisação Im.press0 sóm.cn-te. 

-de socieqades coope-
rati vas. 

Da Commissão de Con-
stituição, Legisla.ção 
e Justiça. I 
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Autoriza o Poder Ex- Em 28- de novembro 111 imprimir. -Da Commissão de 0r-
ecutivo a abrir 3.0 Em I de dezembro é annunciada a çamento (mensagem 
Ministerie da In- 2" discussão . Entra em discussão o do Poder Executivo 
d.ustria, Viação e art. 1°. Ora o Sr. H. Ladgen, que de lO de outubro 
Obras Publicas o offerece ememla. Annu'llciando a de 1900). 
cre.dito extraordi- Mesa o. apoiamento desta emenda, o 
nario de 10:000$ Sr . Barbosa Lima suscita uma ques-
para occorrer, no tão de ordem, observando não se 
presente exercício, acharem pJlesentes ne·n aloco Srs. 
ás despezas do ser- deputados. O Sr. Prebü:lente diz que 
viço de limpeztt e sujeitou -a apoiamento a emenda e 
conservação rlo ca- considerou-a apoiada por julgar que 
nal do Mangue e a havia. numero. Ora, pela ordem, o 
transferir o mesmo Sr. Barbosa Lima . E' novamente 
serviço á aclminis- submettid[t a apoiamento a emenda 
tração do Disbrjcto e apoiada por seis Srs. deputados 
b'ederal.. presentes . Ora, pela ordem, o Sr. 

Barbosa Lima, a quem responde o 
Sr. Presidente . Encerrada. E' 1am-
bem encerrada a discussão dos de-
mais artigo!>. -Em 6 é annunciada 
a votação. E' appt·ovado o art . 1°. 

• E' rejeitada a emenda do Sr. H. 

226 

Lagden: Supp1·ima-se o a1·t .. 2°. O 
Sr. Moreit·a Alves, pela ordem, re-
quer verificação da votação. Pro-
ced.e·se á verificação, reconhecendo-se 
que a emenda foi rejeitada. São suc-
cessivamente approvadosos arts. 2' e 
3". - Em lO entra em 3" discussão. 
Ora o Sr . H. Ladgen, que o.trerece 
emenda . Encerrada. 

Pende de vo-tação. 

Pro roga até 31 de En1 28 de novembro a imprimir. 
dezembro de 1902 o IID.presso ~ÓID.en-te . 
pl'azo para se ini-
ciar a construcção 
das obras de me-
lhoramento do porto 
de S. Luiz do Ma-
ranhão, de que é 
concesaionaria 
a Companhia. Geral 
ele Melhoramentos 
do Maranhão. 

Da Commissão de Or· 
çamento. 

" 28 de novembro 227 Autoriza o Poder Ex- En1. 28 de novembro a imprimir. Em Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao I de clezembro entraem 2"discussão. çamento. 
Miui~terio da Fa- Encerradn.-Em 6 approvado.-Em 

» 29 de novembro 

zencla o credito ele 10 entra em 3"discussão . P:ncerrada. 
72~761 947, supple: Em-I2 approvado. A' Commissão de 
mentar á verba Redacção.-Em I3 vae a imprimir, 
n. lO do art. 43 da sob n. 227 A, a redacção finaL-Em 
lei n. 652, de23 de 15 approvada.-Em 19 é enviado ao 
novembro de 1899 . Senado. 

Pende de decisão. 

228 Autoriza o Poder Ex- EID.29 de novembr·o a tmprimir.-Em Da Com missão de 
ecuti voa conceder a 20 de dezembro entra em discus.ão Pensões e Contas. 
D. Balbina deArau- unica. . Oram os Sr~. Germo.no Hass· 
jo e Silva, viuva lccher, Nilo Peçanha e Neiva. En-
do marechal Joa- cerrada. 
quim Mendes Ou- Pende de vot.ação. 
rique Jacqms, !\ 
pensão mensal de 
200 ·ooo. 
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1900 29 de novembro 229 Determina que na Em. 29 de novembro, julgado objecto Da Commissão de Or-
confecção das ta- de deliberação, é envia·io à Com- çamento ao pro-
bailas de distribui- missão de Orçamento, que em 6 de jacto do Sr. F. Sá. 
cão dos creditas a dezembro dá parecer, que se im-
que se r efere o art . prime sob n. 229 A. 

» 29 de novembro 

» 29 de novembro 

)) 29 de novembro 

162 do reg·ulamento Impresso s6mente. 
n. 2409, de 23 de 
dezembro de 1896, 
dever-se-ha enten· 
der por dotação de 
uma verba e som· 
ma exacta das suas 
consignações e sub-
consignações. 

2:f0 Marca a diaria Lle 3$ Em. 29 de novembro, julgado objecto Da Commissão de Or-
aos carteiros-sup- _de deliberação, é enviado a Com- çamen to ao pro-
plantes da Admi- mi ssão de Orçamento que em 6 de ject.o do Sr. F. Sá. 
nistração dos Cor· dezembro dá parecer que se imprime 
reios do Distrlcto sob n. 230 A. -Em 8 de dezembro 
Federal e Est!l,do do entra em 1• discussão. Encerrada . -
Rio de Janeiro, ad- Em 12 appr ovado. O Sr. Raymundo 
mitt1dos qe accordo Miranda, pela ordem, pede e obtem 
com o arF. 399 do dispensa de interstício para este pro-' 
regulamento de lO ject oentrar na ordem do dia da se:;são 
de fevereiro de 1896. seguinte. - Em 18 é annunciada 

a 2" discussão. Entm em discussão o 
art . l o. E' lida uma emenda do Sr. 
H. Lagrien. Encerrada E' tambem 
encerrada a discussão o art. 2°. 

Pe 1de de votação 

231 Elev.a a 16 o numero Em. 29 de novembro, julgatlo objecto Da Commissão de Or-
de engen11eiros che· de deliberação, é enviado á Com- çamento ao pro-
fe~ de éli~tricto, na missão-de. Orçamento, que em 6 de jecto do Sr. F. Sá. 
Dn•ectoril). Geral dos dezembro ~á parecer, que se i ~prime 
Tele_g~aphos,IJO sob n . 231*. -EI;\lll entra ~m la 
exerc!Clo de 1901. discussão. Ehcerrada..-Em 17aporo-

vado. O St•. Neiva, pela ordem,íre-
quer e obtem rdispensa de interstício 
para este projecto ent:uar na ordem 
do dia da. sessão seguinte.- Em 18 é 
annunciada a 2" discussão. Entra em 
di>.custão o art. lo. Encerrada. E' 
lambem encerrada a discussão do 
art. 2•. 

Pende de votação. 

232 Autoriza o Poder Ex- En129 de novembro, julgado objecto Da Commissão d~ Or-
ecutivo a, transfor- de deliberação,e enviado <:i. Commiss[c çamento ao proJecto 
mar as 1", 2" e 3" de Orçamento, que em 6 de dezembro do Sr. F. Sá. 
turmas df!-Sub-Dire- dá parecer que se imprime sob n. 232 
ctoria dos Correios A.-Ern 8 de dezembro eu traem I a di s-
em ta, 2" e 3• secções cussão. Encerrada.- Em 12 approva-
da Directpria Geral, do. O Sr . H. Lagden, pela ordem, pe-
passando os chefes de e obtem dispensa de interstício para 
de turml).s a chefes este projecto entrar na ordem do dia 
de secção, desde que da sessão seguinte.-Em 14 é annun-
preencham as con · ciada a 2" discussão. Entra em dis-
dições 11egulamen- cussí:o o art. 1 o. São lidas emendas 
tares, e dá outras dos Srs. Elpidio de Figueiredo e Ani-
providenciaEt. , sio de Abreu. E' lido um requeri-

mento do St·. P. Ramos. Ence!'rada. 
E· tambem encerrada a discussão do 
art. 2°·. 

Pende ele votação. 
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-- -- --- ------------- --------
1900 29de novembro 233 Autoriza o Poder Ex- Em 29 de novembro, julgado ohjecto Da Commissão de Or-

ecutivo a reformar, de rleliberação, é enviado á Commis- çamento ao projecto 
desde já, sem au- são de Orçamento, que em ô de dez- do Sl'. F. Sá. 
gmento de despeza, embro dá parecer que se imprime 
o regulamento ap- sob n . 23·3 A.- Em 10 de dez< mbro 
provado pelo de- entra em 1" discussão. Ora o:s1·. Neiva. 
ereto n. 1663, de 30 Encerrada.-Em 13 approvado. O Sr. 
de janeiro de 1894, p. R'lmos, pela. ordem, requer e 
consolidando as dis- obtem dispensa da interstício para 
posições legislativas este projecto entrar na ordem do dia 
posteriores e intro- da sessão seguinte.- Em 14 e annun-
duzindo outras que ciada a 2• di scussão. Entra em dis-
a experiancia tenha cmsão o art. 1°. Encerrada. E' tam-
aconselhado, tendo bem encerrada a discussão do art. 2°. 
em vista principal- Pende de -votação. 
mente a reorganisa-
ção dos serviços de 
contabilidade da Re-
partição Geral dos 
Telegraphos, e dá 
outras providencias 

» 29 de novembro ·234 Autoriza o Poder Ex- Elll 29 de novembro a imprimir. -Em Da Commissão de Po-

29 de novembro 

Syn orsc . - c. iO 

ecutivo a abrir, no 4 de dezembro entra em 2a difcussão. licia . 
corrente exercício, Encerrada.- Em 6 approvadc•. O Sr. 
ao Ministerio da Cad os de Novaes (I o secretario), pela 
Justiça e Negoc~os ordem, requer e obtem _dispensa de 
InteriOres o cred1to interstício para este proJecto entrar 
e~pecial de 14:000$ na ordem do dia da sessão seguinte.-
para pagamento das Em 7 entra em 3• discus~ão . E' lida 
despezas já realiza· uma emenda da Commissão de Poli-
das e das que occor- c ia. Encerrada.. O Sr. CarloB de No-
rarem até ao fim vaes ( !• secretario ), pela ordem, re-
do exercício com o quer e obtem preferencia na votação 
ma~erial da Secre- para este projecto. E' annunciada a 
tana da Camara dos votação. E' approvada a emenda da 
Deputados. Commissão de Polida : Depois das 

palavras - Camara dos Deptltados-
acC1·escente-se : bem como o que r6r 
julgado preciso , de acc01·do com o or-
çamento 01·ganisado pelo engenheiro 
do rne$?110 Minis'erio para ob1·as de 
segurança e conse1·vação do edificio 
em que (wzcc iona a mesma Camara. 
E' approvado o projecto, assim emen-
dado. A' Commissão de Redacção . A 
imprimir, sob n . 234 A, a reuacção 
final.- Em li approvada. Enviado ao 
Senado na mesma data. Saneei o· 
nado por decreto n. 75·?, de 29 ele 
novembro de 1900. 

235 Autoriza o Poder Ex- Eu:~ 29 de novembro a imprimir . Em Da Commissão de Fa-
ecutivo o computar, 8 de dezembro entra em cl.iscussão zenda. c Induatrias 
para a aposenta- unica. Ence1•rada. 
doria do director de Pen<le de vot.a.•.:f"a,o. 
Contabilidade da. Se ~ 
crctaria da Viação 
e lndustria, enge-
nheiro Jos~ de Na-
poles Telles c! e Me-
nezes, todo o tempo 
em que este serviu 
em varias commis-
sões dos Ministerios 
da Guerra a da Agri-
cultura, Vinção e In-
dusttia. 
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z 

1900 30denovembro 236 Autoriza o Poder Ex- E1n 30 de novembro a imprimir.- Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder Em 8 de dezembro entra em discussão tições e Poderes. 
um anuo de licença, unica. Encerrada.- Em 17 appro-

» 30 de novembro 

» 30 de novembro 

» 30 de novembro 

237 

com ordenado,a An- vado. A' Commissão de Redacção. O 
tonio Conêa Leal, Sr _ Martins Teixeira, pela ordem, 
2° escripturario do pede e obtem dispensa de impressão 
Tribunal de Contas, da redacção final. Em seguida é 
para tratar de sua apporvada a redacção final sob 
saude onde lhe con- n. 236 A.- Em 18 é enviado ao 
vier. Senado. 

Pende de decisão. 

Declara que gosarão Em 30 de novembro, julgado objecto Do Sr. J. Boiteux. 
da franquia postal de deliberação, é envia do á Commis-
a correS.[>pndencia e são de Or<:amento. 
as « Revfstas » dos Pende de J>arecer. 
Institutos Histori-
cos e Geographicos 
do Brazil, do Pará, 
do Ceará, Bahia, São 
Paulo, Paraná e 
Santa Catharina e 
dos Institutos Ar-
cheologicos de Ala-
gôas e de Pj:lrnam-
buco. ~ 

\ 

238 Crêa o pavilhão do in- Em 30\ de novembro, julgado bjecto Do Sr. J. Boiteux. 
spector de saude na- de deli,beração, é enviado á'~ Com-
vai, que será iden- missão 'de M'arinha e Guerra. 

239 

tico ao de pontra- Pende de parecer. 
almirante . I 

\ 

Autoriza o Poder Ex- Em l ele dezembro a imprimir, sendo Do Senado·. 
ecutivo a ~brir ao enviado â Commissão de Orçamento, 
Ministerio ela Jus- que em 4 dá parecer, que se imprime 
tiça e Negopios In- sob n. 239 A.-Em 8 i:mtra em 2a 
teriores o credito de discussão. E' lida uma emenda do 
4: 100$ parE~- occor- Sr. F. Tolentino e outros. Encer-
rar ao pagamento rada.-Em li vae a iplprimir;, sob 
do Dr. Tiburcio V a- n. 239 B, o parecer so'\)re a emenda 
leriano Pecflgueiro offerecida na 2" discussãÚ.-Em'\p é 
do Amaral, lente ca- annunciada a votação. ,Ora, pela 
thedt·aticod~Facul- ordem, o Sr. R. Paixão. E' appro~ 
dade de Medicina do vado o projecto, sal v a a emenda. E' 
Rio de Janeiro, do igualmente approvada a emenda dos 
premio arbitrado na Sr. F. Tolentino e outros, que é 
conformidade dos destacada para constituir projectol• 
arts. 38 e 3Q do Co· es·pecial: Accre.~cente-se in fine- e ao 
digo do Ensino Su· rJa Madnha o credito necessario, ele 
perior, pelfl. obra accordo com os arts. 38 e 39 elo Co-
que publicotf intitu- digo elo Ensino Supe?·io?·, pela Obra 
lada -« Noçpes Ele- « Lição ele Balística » elo professor 
mentares qe Chi- substituto capitcio-tenente Dr. Narciso 
mica Organica » . do P?·aelo Carvalho, etc. O Sr. 

R. Paixão, pela ordem, pede e obtem 
dispensa de interstício para este pro-
jacto entrar na ordem do dia da 
sessão seguinte.- Em 18 entra em 
3" discussão. Encerrada. 

Pende do vota\~f'Lo. 
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1900 19 de dezembro 239 C Redacçã.o para 3• dis- Em 19 de dezembro a imprimir. 

cussão da emenda I1n.presso s6me nte. 
otrerecida na 2• dis-

Da Com missão de Or-
çamento. 

» 4 de dezembro. 240 

» 4 de dezembro 241 

cussão do 1Jr<rjecte-
n. 239 B, deste 
anno, do Senado, e 
destacada em vir-
tude do art . i33 do 
Regimento Interno, 
autorizando o Potler 
Executivo a abrir 
ao Ministerio da 
Marinha o credito 
necessario para pa-
gamento tlo premio 
que compete ao pro-
fessor substituto da 
Escola Naval, ca-
pitão-tenente D r . 
·Narciso do Prado 
Carvalho pela obra 
- Lições de Ba-
lística. 

Autoriza o Pode r Em 4 de dezembro a imprimir.-Em Da Commissão de Or· 
Executivo a abrir 8 entra em 2" discussão. Encerrada. çamento ( M e n-
ao Ministerio da In- -12 approvado. O Sr. Bricio Filho, sagem de Poder 
dustria, Viação e pela ordem, requer o obtem dis- · Executivo de 6 de 
ObrasPublicasocre- llensa de interstício para este pro- novembro de 1900, 
dito e-xtraordinario Jacto ent1•ar na ordem do dia da sessão 
de i 8.026-16-0, seguinte.-Em 13 entra em 3• dis-
para 1 i q u i da r cussão, que é adiada, a pedido do Sr. 
a conta de encom- Bueno de Andrada, por se achar 
menda de material adiantada a hora.- Em 14 oram os 
feita pela Estrada Srs. Bueno de Andrada e Mayrink. 
de Ferro Central Encerrada. 
do Brazil á Com- Pende de Totação. 
panhia Edificadora. 

Autoriza o Governo a Em 4 de dezembro a imprimir.-Em Da Commissão de Or-
o.brir ao Ministerio 8 é annunciada a 2• discussão.- çamento. 
da Justiça e Nego- Entra em discussão o art. 1°, En-
cios Interiores o cre- cerrada. E' t a m b e m encerrada a 
dito extraordinario discussão do art. 2°. Em 
de 2 :650$ para pa- 12 são successivamente approvados 
gamento da grati- os dous artigos do projecto. O Sr. 
ficação annual de Bricio Filho, pela ordem, pede e 
I :200$ ao prepa- obtem dispensa de interstício para 
radar da cadeira de este projecto entrar na ordem do dia 
chimica indust1'ial da sessão seguinte. -Em 14 entra 
da Escola Polyte- em 3• discussão. Encerrada.- Em 
chnica desta cidade, 17 approva.do. A' Commissão de 
Jayme Carlos da Redacção. A imprimir, sob n. 241 
Silva Telles, reJa- A, a redacção final. -Em 18 ap-
t i v a ao periouo provada. - Em 19 é enviado ao Se-
de 1 de janeiro de nado. 
1896 a 15 de março Pende de decisão. 
de 1898. 

» 3 de dezembro 242 Autoriza o Governo a Em 5 de dezembro, julgado objecto 
abrir o credito ne- de deliberação, é en"fiado a Com-
cessaria para pagar missão de Orçamento, que em lO dá 



ANNO DATA 

---------;--

1900 3 de dezembro. 

» 5 de dezembro. 

» 5 de dezembro. 
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ASSUMPTO ANDAMI~NTO OBSERVAÇÕES 

ao bacharel Umbe- parecer que se imprime sub n. 242 Da Commissão de Or-
lino de Souza Ma- A. Em 20 entra em 1• discussão. çamento ao projecto 
rinho os ordenados Encerrada. do Sr. P. Monte-
de juiz de direito Pende de voü:t.çf't.o. negro. 
em disponibilidade, 
a contar de 22 de 
abril de 1894, con-
forme o accordão do 
Supremo Tribunal 
Federal de 22 de se-
tembro de 1900. 

243 Dttermina que fique Etn 5 de dezembro, julgado objecto Dos Srs. José Avelino 
pertencendo ao de deliberação, é enviado á Com· e outros. 

244 

245 

Gorpo Diplomatico missão de 01·çamento. 
Brazileiro na cate- Pende de parecer. 
goria de enviado 
e x t r aordinario e 
Ministro Pleuipo· 
tenciario o Dr. José 
Maria da Silva Pa-
r a n h o s 1do Rio 
Branco e dá outras 
providencia~ . 

Autoriza o P ode r Em 5 de dez~mbro, julgado objecto D Srs p Ramos e 
Executivo a fazer de deliberação, é enviado á Com- ogutros • 
reverter ao serviço missão de Marinha e Guerr · 
do Corpo de Saude Pend~f de parecer. 
do Exercito o major 
reformado pr . Ro- 1 1 
dolpho Benevenuto ._ 
Garnier nq posto 
que tinha aq tempo 
da sua reforma. 

Concede ao beneme- En1 5 de dezembro a imp:rümir.- Em Da Commissão de Or-
rito brazileiro Dr. 8 é annunciada a za discussão. Entra çamento. 
José Maria dn. Silva em discussão o art. 1°. São lidas 
Paranhos c1o Rio emendas dos Srs. José Avelino e ou-
Branco a dotação tros e Serzedello Corrêa e outros. Ora 
annual de 24:000$, o Sr. Sylvio Romero. Encerrada. 
com transmissão ás E' tambem encerrada a discus~ão dos 
suas filhas, em- arts. 2° e 3".- Em 12 ~ annunciada 
quanto viverem, e a votação. São successivaiR,ente 
mais o premio de approvados os varios artigos do sub-
300:000::· corno re- stitutivo da Commissão. São appro· 
compensa nacional vadas as emendas dos Srs. José Ave· 
e dá o utra~ provi- lino e outros: Os membros das mis-
dt·ncias . sües de Washington e Be1·na, que 

nellas se1·vi1·am em caracterdiploma-
tico, gozando das vantagens dos {ttnc-
ciona?·ios de Ca?Teira , etc . , etc. Dos 
Srs. Serzedello e outros: Oude se diz 
- filhos - Lliga·se : fi lhos e filhas . O 
projecto, assim emendado, é appro-
vado em 2& discussão. A' Commissão 
de Orçamento. A' imprimir, sob 
n. 245 A, a redacc:ão para a 3• discus-
sã'l. - Em 14 entra em 3• discussão. 
São lidas emendas dos Srõ. José Ave-
lino e outro e Serzeclello Corrêa e 
outro. Encerrada. A' Com missão de 
Orçamento. A imprimir, sob n. 245 B, 
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o parecer sobre as emendas otrereci-
das na.3" discussão.-Em 19 é annun-
ciadaa votação. São approvadas as 
emen'iasdos Srs . Serzedello Corrêa e 
outros : Ao art. 1° - Accrescente-se 
ao final : pelos t·el euantes set· viços 
prestados nas Missões, etc. Ao art . 2° 
- Ao final accrescente-se : e no Con-
sulado Geral de Liuerpool. Ao a1·t, 2•, 
pa1·agl'apho unico, qtte ficara assim 
redigido : Os membros auxiliares das 
1·e{eridas Missões especiaes de a1·bitra-
mento em Washington e Berna go-
zart!o das vantagens ele [unccionarios 
de carrei1·a , ••te., etc. O projecto, as-
sim emendado, é approvado em 3a 
discussão e enviado á Com missão de 
Redacção.- Em 19 vae a imprimi!·, 
sob n. 245 C, a redacção final.- Em 
20 a pprovada . Enviado ao Senn.do 
na. mesma data. Sanecionado 
por decreto n. 754, de 31 de de-
zembro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

5 de dezembro 246 Autoriza o Poder Ex- Em. 5 de dezembro a imprimir.- Em Da Commissão de Or -
ecutivo a abrir ao 8 entra em 2• discussão. Encerrada..- çamento (mensagem 
Ministerio da Fa.- Em 12 approvado.- Em 14 entra em do Poder Executi-vo 
zendaocredito espe- 3• discussão. Encerrada. de 28 de setembro 
cial de 559:131$823, P ende de votação. de l90'J). 
para. regularisar o 
pagamento feito por 
encontro de contas 
com o Banco da Re-
publica do Brazil á 
Companhia de Sa-
neamento do Rio de 
Janeiro, provenien-
te de direitos adua-
neiros por ella in-
devidamente pagos. 

6 de dezembro 247 Concede a D. Brígida E:m. 6 de dezembro a imprimir.- Da Commissão dePen-
Flavia de Oliveira Em 20 entra em dhcusõão unica. sões e Contas. 
Gonçalves, viuva Encerrada. 
do coronel do exer- Pende d e votaçfto. 
cito José Thomaz 

5 de dezembro 2-18 

Gonçalves, a pen-
são mensal de I 00$, 
pelos bons serviços 
prestarJos durante 
48 annos no exerci to 
nacional. 

Autoriza o Poder Ex· Em. 6 de dezembro a imprimir.- Em Da Commissão de 01'-
ecutivo a ábt•ir ao 7 o Sr. Paula Guimarães, pela or- çamento(mensagem 
Ministerio da Guer- dem, requer urgencia para a discus- do Podet· Execut ivo 
ra o credito de são deste projecto . E' concedida a ur- de I de dezembro de 
1.778:353 , supple- gencia e resolvido que a mataria é 1900). 
meu tar á verba ll" de tal natureza que ficaria nu \la ou 
- Etapas -do art prejudicada, si não fosse immedia-
17, da lei n. 652, tamen te teatada . Entra em 2• dis-
de 23 de novembro cussão . Encerrada. O Sr Paula 
de !899. \ Guimarães, pela ordem, requer e 

obtem prefet·encia na. votação para 
este projecto. Approvado. O Sr. 
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Paula Guimarães, pela ordem, re-
quer e obtem dispensa de interstício 
para o projecto entrar na ordem do 
dia da sessão seguinte.- Em 8 entra 
em 3" discussão. Encerrada.- Em ll 
o Sr. Paula Guimarães, pela ordem, 
requer e obtem preferencia na vo-
tação para este projecto. Appro-
va;do. A' Commissão de Redacção. O 
Sr. Paula Guimarães, pela ordem, 
requer e obtem dispensa de Jmpres-
são da redacção final. E' em seguida 
approvada a redacção final sob 
n. 248 A. Enviado ao Senado na 
mesma data. Sanccionado 
por decreto n. 730, de 13 de dezem-
bro de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

Autoriza o Poder Ex- En1 6 de dezembro a imprimir.- Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao Em 10 entra em 2• discussão. En- çamento. 
Ministerio 1 da Fa· cerrada.- Em 12 approvado. O Sr. 
zenda o crflJiito ex- Frederico Borges, pela ordem, pede 
traordinario da e obtem dispensa de interstício para 
quantia que ueces- este projecto entrar na ordem do 
saria for p~ra curo- dia da s~ssão !leguinte. Em 14 entra . 
prir a sent11nça do em 3" d1scussao. Encerrada. Em 17 
Supremo Tribunal approvado. A' Commissão de Re-
Federal que con- dacção.- Em 19 a imp~'mir, sob 
demnou a Fazenda n. 2t9 A, a redacção final. Em 20 
Nacional a pagar a approvada.- Em 21 é en iallõ ao 
Gustavo Saboia & Senadp. 
C. a quantia de Pende de decisão. 
11:636$490, juros e -
custas, proveniente 
de imposto a mais 
pago á Alfandega 
do Rio de Janeiro 
pela impor tação de 
sal em l8Q6. 

» 10 de dezembro 250 'Concede a D. Maria Elll 10 de dezembro a imprimir. Da Commissão de Pen-
sões e Contas. Car lota C~~orranhos Impresso sómen:te. 

Portella, yiuva do 
tenente Luiz Por-
tella, a pensão men· 
sal de 42$, que per-
cebia em vida o re-
ferido o~cial, de 
accordo com o de-
creto n. I .759. 

» 7 de dezembro 251 Determina que os ci- Eau ll de dezembro, julgado objecto Do Sr. J. Boiteux. 
rurgiões :qa.vaes de de deliberação, é enviado á Com-
J• e 2• classes sejam missão de Marinha e Guerra. 
dispensado;g da exi· Pende de parecer. 
gencia. d~ embar· 
que, só devendo 
e!!lbarcar 11a~ divi-
soes ou servrr nos 
estabeleciqtentes de 
marinha ou em flo-
tilhas, como chefes 
de saude: 
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1900 7 de dezembro 252 Providencia sobre o Elll il de dezembro, julgado objecto Do Sr. Francisco Sá. 

serviço de em- de deliberação, é enviado a Com:. 

lO de dezembro 253 

barque de café e missão de Orçamento. 
outros generos pro- Pende de parecer. 

I 
cedentes dos Estados 
e do D i s t r i c to 
Federal e expor-i tados para portos 

: estrangeiros ou na-

1 

cionaes. 

Determina que todo o Elll 11 de dezembro, julgado objecto DosSrs. Sampaio Fer-
' official que espon- de deliberação, é enviado á Com- raz e outros. 

I 
taneamente reque- missão de Marinha e Guerra. 
rer c o n se lho de Pende de parecer-

I 
guerra para justi-
ficar- se de accusa-
ção de qualquer 
natureza, respon-
dera solto . 

» 11 de dezembro 254 Autoriza o Poder Ex- Elll lI de dezembro, julgado objooto Dos Srs. Boiteux e 
ecutivo a mandar de deliberação, é enviado á Com- outros. 
construir um pha- missão de Orçamento . 
rol de l a ordem no Pende de parecer. 
cabo Orange, e um 
de 2" ordem no cabo 
Raso. 

» 11 de dezembro 255 Considera como refor- E:m. 11 de dezembro a imprimir. Em Da Commissão de Ma-
mado, desde a data 18 entra em 2" discussão. Encerrada. rinha e Guerna. 
de sua promoção Pende de votação. 
com o wldo da ta-
bella em vigor, no 
posto de alferes, o 2° 
sargento José Maria 
do Valle Ramalho. 

» 11 de dezembro 256 Redacção fina 1 do E1n ll de dezembro a imprimir.- Da Commissão de Re-
additivo destacado Em 12 approvatlo.- Em 13 é enviado dacção. 
na 3" discussão do ao Senado. 
projecto n. 203, de Pende de decisão . 
1899, fixando em 
7:200$ os venci-
mentos do auxiliar 
de auditor, de 
uccordo com o 
art. 17 do Regula-
mento Processual 
Criminal Militar. 

(Vide projecto 
n. 203 E, de 1899.) 

» li de dezembro 257 Autoriza o Poder Ex- Elll ll de dezembro a imprimir.- Da Commissão de Or-
ecutivo a abril• ao Em 14 entra em 2• discussão. En- çamento. 
Ministerio da Ma- cerrada. 
rinha o credito es- Pende de votação. 
pecial de 6:000$ 
para pagar os ven-
cimentos que, no 

1 corrente anno e no 
proximo futuro, 
competem ao ex-Ee-
cretario do extinclo 
Arsenal de Marinha 
de P e r na m b u c o 
João Sabino Pereil'a 
l1il'aldes. 



-160-

ANNO DATA ASSU111PTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

' -- ------ --- ---------- ---------------- ----- ----

I 900 li de dezembro 

» 12 de dezembro 

12 de dezembro 

12 de dezembro 

258 Autoriza o Poder Ex- Em li de dezembro a imprimir.- Da Commissão de Or-
ecutivo a estornar Em 14 entra em 2• discussão. En- çamento. 
da consignação - cerrada. 
Material -- da 4a Pende de Totação. 
di visão da Estrada 
de Ferro Central do 
Brazil do - orça· 
menta vigente do 
Ministerio da ln-
dustria, Viação e 
Obras Pu b 1 i c as 
a som ma de 
71:728$232, do cre-
dito de 2.200:000$ 
- ouro - para a 
par t e correspon-
dente em papel, 
~omma equivalente 
a 237:902~460, que 
nesta 1 esi>ecie foi 
paga a qge & Ir· 
mãos, proveniente 
de fornecimentos de , 
carvão, quando de-
via ser naquella. 

259 Autoriza o Poder Ex- Em 12 de dezembro a imprimir.- Da Commissão de 
ecutivo a conceder Em 1 20 entra em discussão unica. Pensões e contas. 
a D. Tullia Teixeira Encérrada. 
Ribeiro, yiuva do Penéle de votação. 
general j!'rederico 
Solou de Sampaio 
Ribeiro, e sua ülha 
a pensão memal de 
200$000. 

260 Manda incluir n_o Em l2 dedezembro,julgadoobjectoDosSt•s H.Lagdene 
quadro_ de 4°" escr1· de deliberação, é enviado á Com- outro~. 
ptur!lr10s _d~s- res- missão de Orçamento. 

261 

pect1vas qtvtsoes 03 p ·e:ucle de parecer. 
actuaes p.uxiliares 
de escriptp. , ex-pra-
t icantes, que, por 
effei to de lei orça-
menta ria. f o r a m 
desclassifipados, e 
dá outras providen-
cias . 

Determina que seja Em 12 de dezembro, julgado objecto Do Sr . Fausto Ca.r-
indemnisa,do com a de deliberação, é enviado á Com- doso. 
quantia de 70:000$, missão de Orçamento. 
Victor M~irelle3 de Pende de parecer. 
lima, pelas despe 
zas que effectuou 
com a pin ~ura, m'ln-
tagem e custeio do 
Panorami). do Des-
cobrimento do Bra-. 
zil. 
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1900 14 de dezembro 262 Autoriza o Poder Ex:- En1. 14 de dezembr·o a imprimir. 
ecutivo a conceder In1.presso sómente. 
ao engenheiro Joa-
quim Huet Bace1-
lar, respeitados os 
direitos adquiridos, 
a construcção, uso 
e gozo de uma es· 

1 trada de ferro que, 
partindo de~anáos, 
siga o rumo geral 
do norte e nas con-
dições que estabe-
lece. 

» 17 de dez'lmbro 263 Autoriza o Poder Ex- En:~. 17 de dezembro a imprimir. 
ecutivo a computar Impre,;,:;;.:o ~ómente. 
todo o tempo de 
serviço prestado 
p e J o engenheiro 
Augusto Teixeira 
Coimbra, em diver-
sas commissões dos 
Ministerios da In-
duslria e Fazenda, 
para o e!feito da 
fixação dos venci-
mentos de inactivi-
dade do mesmo en 
genheiro, aposen-
tado por decreto de 
12 de fevereiro de 
1895, no cargo de 
inspector do 1 o dis-
trioto dos portos 
maritimos, com pa-
receres das Com-
missões de Fazenda 
e Industriade 1899, 
e de Orçamen lo 
deste anuo. 

(Vide projecto n . 209 
de 1899.) 

OBSERVA ÇÕES 

Da Commissão de 
Obras Pnblica.s . 

Da Commis~ão de Fa· 
zenda e Industrias. 

17 de dezembro 264 Autoriza o Governo a En1.· 17 de dezembro ::t imprimir.- Da Commissão do Or-
prorogar ? J?rn.zo Em ~O é annunciada 3. 2' discussão. çamento . 
concedido a Soc~e- Entra em diwussão o art. 1° . En-
dade Mo :1 te P 1.0 cen ada . E' tambem e:Jcerrada a 
Geral de _Economra discussão do art . 2°. 
dos SerYido:es rlo Pende de votat·ão. 
Estado, para mdem- -
nisar ao Thewuro 
Federal da quantia 
que lhe é devedora 
até que essa insti-
tuição regu1arise 
sua situação, po· 
dendo n1csmo rele-
val ·a do paga mento 
da importa ncia em 
que ficou a lcança da 
uo &nno de 1.899. I 

Sy nopsc. - C . 21 
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1900 l de dezembro 265 

ASSUMP1'0 ANDAMENTO OBSERVAÇÕE~ 

~------- --------------!, ~~-·-~---1 
Autoriza o Poder Ex- En1 I de dezembro a imprimir, sendo Do Senado. 

ecutivo a 'Conceder enviado á Comlhissão de Petições e 
ag telegraphista de Podei'és, que em 18 dá parecer que 
3• classe Ubaldo Be- se imprimiu sob n. 265 A..- Em 20 
nedicto Serejo da entra em discussão unica. Encer-
Silva, um anuo de rada. 
licença com o res- Pende de votação. 
pecti v o ordenado. 

» 18 tle dezembro 266 Autoriza o Poder Ex- Em 18 de dezembro a imprimir. 
ecutivo a conceder Intp:resso só1ne:nte . 

Da Commissão da Pe-
tições e Poderes. 

» 19 de dezembro 267 

I 9 de dezembro 268 

20 de dezembro 269 

um anno de licença, 
com o respectivo 
ordenado, ao tele-
graphista de 3a 
classe da Estrada de 
Ferro Central do 
Brazil Mario Julio 
dos Santos para 
tratar de sua saude. 

Autoriza o Po~er Ex- E1:n 19 de dezembro a imprimir . 
ecutivo a conceder Impresso sóme:nte. 
uma pensãocfe l$500 
diarios, a co):ltar de · 1 

abril de 1&98, ao 
ex empregaqo da 
Estrada de Ferro 
Central de Pernam-
buco Luiz Affonso 
Ferreira. 

I 

I 

' 

Da Commissão de Pen-
sões e Conta.s. 

Autoriza o Poder Ex· Em 19 de \dezembro a imprimir, Do Senado. 
ecutivo a gp.rantir sendo envíad'o á Con:\missão de Or-
os juros e ;tmorti- çamento, que em 2'o dá par~cer 
sação, durar,te 15 que se imprime sob n. 268 ~· 
annos, na impor- O Sr. Paula Guimarães, pela ordem, 
tancia annual de pede e obtem que, estando sobre a 
71:500$, cm;respon- mesa o parecer da commissão, o 
dente ao empres· projecto sPja dado para ordem do dia 
timo de 6q0:000$. da sessão seguinte, indepen,dente de 
juros de 7 %, e impressão.- Em 1 1entra em 2" 
amortisação de 4 % discussão. Oram o .1 Srs. Germano 
que effectuar a As· Hasslocher, que o:fferece um substi-
st ciação do 4° Cen- tutivo, Esmeraldino Bànde'ira, Paula 
tenario do Brazil, Ramos e Barbosa Lima.. Encerrada. 
para o fim de cons· A' CommiEsão de Orçamento. ~ 
truir oedificfodesti- Pende de parecer. ,, 
nado á Escola de \\ ,, 
Bellas Artes , 

Concede a D. Gabri- En1 20 de dezembr: a iinp rim ir. ~~a Commissão de Pen-
ella Muller de Cas· In1presso sómel'l:te . I" sões e Contas. 
tro, viuva do te· 
nente-coron~jl So-
tero de Ca~tro, e 
a sua filha O. Ga-
briella de CMtro a 
pensão meqsal ela 11 
400$000. ·. 
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Projcctos de annos anteriores que tiveram andamento na la Ses~ao da f Le[islatura 

ANNO DATA. 

--------

1891 15 de outubro. 

1895 11 de junho .•. 

» 18 de junho .•. 

241 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Concede a D. Joanna Em. ·23 de julho 
Octaviana da Rocha pelo Senado. 
o montepio deixado 
por seu fallecido ir-
mão o capitão de 
fragata João Carlos 
de Souza. Jacques. 

de 1900 rejeitado Da Commissão de Fa-
zenda. 

47 Emenda ua Commis- Em. 8 de junho 
são de Constituição, pelo Senado. 
Legislação e Jus-

de 1900 rejeitado DaCommisaão de Con· 
stituição. 

Vide projectos 
ns. 197 B de 1893 
e 197 B de 1894. 

tiça, ~ubstitutiva 
á apresentada pelo 
Sr. Francisco Gll-
cerio e outros na 
3• discussão do pro-
jacto n. 197 B, de 
1894, oJferecido co· 
mo substitutivo ao 
de n. 197 B, :!e 1893, 
relativos aos ven· 
cimentos e vanta-
gens concedidos aos 
operarias que tra-
balharem em offici· 
nas custeadas pelos 
cofres da União. 

65 Autoriza o Pode r Em. 11 de junho de 1900 entra em 1" Da Commisaão de ar-
Executivo a levao- discussão, que é encerrada.-Em 15 çamentoaoprojecto 
tar na pmçaOnze de approvado.-Em 19 entra em 2• dis- do Sr.Pa.ula Guima· 
Junho, nesta capi- cmsão. OraoSr.Alves:Bl.rbosa,que rães e outros . 
tal, um monumentQ apresenta uma emenda . Encerrada. Vide projecto n. 48 de 
ao almirante Bar· -Em 22 approvado com a emenda e . 1900. 
rozo, commemora- enviado á commissão para redigil-o 
t ivo da batalha na- para a 3• discusRão .-Em 26 a im-
vai do Riachuelo. primir para a 3" discussão sob 

n. 48, de I 900. 

:. li de setembro. IQ~ Conceue a D.Joaquina Em 20 de dezembro de 1900 entra DaCommissão de Pen-
Angelica Br,,gança em unica rliscus.ão, que é encerrada. sões e Contas. 
Dia · dos Santos, P ende d e vot.ação. 
viuva do major 
Francisco Antonio 
dos Sm tos, a pensão 
mens:tl de I 00$000. 

, 7 de dezembro 291 Concede a D. Maria .Etn 8 de dezembt•o de 1900 entra em DaCommissão de Pen-
Olesia Pae.:; Leme, unica discmsão que é encerrada . sões e con tas . 
viuva do 1" tenento Pende d e ·votaç ão. 
reformado da Ar-
mada., F e r n a n d o 
Dias de M ndonça. 
Paes Leme, a pensão 
de 1: 200.$ annuaes, 
com sobrevi vencia 
partt sua filila em-~ 
quanto se conservat' 
solteira. · 

I 
I 
I 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Autoriza o Gove:.:no a. E.m. 20 de junho 
abrir no corrente pelo Senado. 
exercício, ao Minis-
teria da Marinha, os 
creditos especiaes 
de 40:433$314 para 
as despezas com a 
reorganisação da 
Escola de Machinis-
tas desta Capital e 
de 47: 829$875 des-
tinado á destruição 
da barca Eitel Fritz, 
naufragada e sub-
mersa no canal da 
barra de Santos. 

de 1900 rejeitado Da Commissão de Or· 
çamento á Mensa-
gem dó Poder Ex-
ecutivo 1\e 25 de 
junho de 1896. 

Vide projecto n. 55 
de 1896. 

~ 23 de setembro. 129 Dispõe ~obre a con- Em 8 de dezembro de 1900 entra em Da Commissão de Ma-
tagem da 1antigui- 2" discussão. São lidos dous reque- rinha e Guerra. 
dade de wsto dos rimentos: I •, do Sr. Soares dos Santos 
officiaes do exercito para que o projecto vá á Commissão 

» 3 d,enovembro 171 A 

a que se rererem os de Constituição, e 2•, do Sr. Ovidio 
arts. I• e~· da lei Abrantes, para que se peçam infor-
n. 350, de 9 de de- mações ao Governo.Eocerrada.-Em 
zembro de 1895. 17 approvados os requerimentos. 

Pende de decisão. 

I \ 
Autoriza o Floder Ex- Em 24. de setembro de 1900 entra Dos Srs. Paula Ramos 

ecutivo a pagar a em1•discussão,que é encerrada.-Em e outros. 
Estevão Cunha a 25 approvado.- Em 25 de outubro Vide projecto n. 221 
importanciadas ter- entra em 2• diwussão, que é encer· de 1900. 
ras de sua proprie- rada.-Em 9 e nov~fl\bro,approvado 
dada e que foram e a requerimento do Sr. Paula Ra-
localizadas na ex- mos dispensado o intersticio.-Em 12 
co1onia Brpsque,por entra em 3" discussão, que é encer-
ordem do Governo rada.- Em ' 22 approva)do e á Com-
do Imperio, di ver- missão de Redacção que a apresenta 
sos immigrantes. sob n. 221 de 1900, sendo dispensada a 

impressão a requerimento do Sr. José 
l3oiteux. ' 

1897 ll de outubro. 129 Autoriza o Governo a l:Q.m. 25 de outubro de 1900 entra em Da Commissão de Fa-
aposentar o machi- unica discussão, que é encerrada. - zenda e Industrias. 
nista de I" classe Em 22 de novembro approvado e á Vide projecto n. ll6 
da Estrada de Ferro Commissão de Redacção, que a apre- de 1900. Redacção 
Central ~o Brazil senta sob n. 216, de 1900, que are- final. 
José Rodrigues de querimento do Sr. Martins Teixeira 
Oliveira Braga,com é dispensada da impressão. 
voto em separado. 

l de dezembro. 140 D Redacção para nova Em 29 de setembro de 19 )0. 
discussão do addi- tado pelo Senado. 
tivo destacado, na 
3• discus~ão do pro-
jacto n. 110, de 1897, 
que dil competencia 
primitivlj- ao Poder 
Executivp para de· 
terminar as tarifas 

rejei- Da Cornmissão de Re-
dacção. 

Vide projecto n. 6 de 
1898 . 

/I 

~ 
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de transporte, quer 
para as vias ferreas 
de sua propriedade, 
quer para as que 
elle tenha concedido 
desde que se subor-
dinem as tarifas aos 
princípios geraes 
que estabelece. 

ANDAMENTO OBSER. V AÇÕ&'! 

1898 I de julho.... I Reconhece offici ai- E:m. 1° de agoslo de 1900 a imprimir Dos Srs. A. Severo e 
menteaactual«Aca- o parecer da commissão de instru- outros. 

» 

> 

18 de julho .... 33 

demia Brazileira de cção publica e de orçamento que Vide projecto n. 91 
Lettras >, fundada apresenta seu substit utivo sob n. 91. de 1900. 
na Capital da Repu- de 1900. 
blica, para cultura 
e desenvolvimento 
da litteratura na-
cional e dá outras 
providencias. 

Autoriza o Poder Ex- E:m. 3 de outubro de 
ecutivoareadmittir pelo Senado. 
no respectivo qua-
dro o ex-tenente 
pharmaceutico de 4• 
classe José Marcel-
lino de Souza Mar-
çal", que deverá ser 
cnhsiderado o mais 
moderno de sua 
classe. 

1900 rejeitado Da Commissão de Ma· 
rinha e Guerra. 

l7dejulho .... 100B Autoriza o Po- E:m. 18 de agosto de 
der Executivo a au· pelo Senado. 
xiliar á lavoura do 

1900 rejeitado Da Commissão de Fa-
zenda e de Orça-
mento ao projecto 
dos Srs. Rivadavia 
Correia e outros. 

8 de outubro. 130 A 

4 de novembro 134 D 

trigo nos Estados da 
Repub1ica, podendo 
d i s p e n d e r até a 
quantia de 200:000$, 
e dá outras provi-
dencias. 

Determina que os E:m. 20 de dezembro de 1900 entra Da Commissão de Con-
n,embros do Tribu- em 1" discussão que é encerrada. stituição e Justiça 
na1 de Contas sejam Pende de votação. ao projecto do Sr. 
aposentados com to- Serzedello Corrêa. 
tos os vencimentos, 
aJ:ÓS 20 annos de 
~erviço, ou com os 
vencimentos pro-
porcionae~ . após 10 
annos, provada a 
invalidez, e dá ou-
tras providencia!!. 

Additivo destacado na E:m. 29 de Eetembro de 1900 voltou Da Commissão de Or-
~· discussão do pro- emendado pelo Senado e enviado a _çament?. 
Jecto n ·. l 34 de 1898 com missão de marinha e guerra, que V1de proJecto n. 182 
determwando que em 18 de outubro deu parecer que de 1900, 
os tttu1os ~e terra foi a imprimirsob n. 182, de 1900. 
que por le1 se con-
cedem nas colonias 
militares sejam ex-
pedidos pelos res-
pectivos com mando.> 
do districto. 
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1898 5 de novembro 157 A Manda computar ao E111 5 de junho de 1900 rejeitado Da. Commissão de Fa-
tiei da pngadoria do pelo Senado. zenda. e Industrias. 

~ 26;de novembro 

1899 3 de junho .•. 

» 1 de junho .•.. 

~ 16 de junho ... 

Thesouro Federal 
Frederico Julio da 
Silva Tranqueira, 
para o effeito de 
a p os e n ta d o r i a, 
o tempo em que ser-
viu como cobrador 
da Rece bedoria desta 
Capital. 

178 Regula o estado de EJ.U 24 de agosto de 1900 entra em Do Senado. 
sitio. 2• discussã.o. Oram os Srs. Leonel Vide projecto n. 204 

12 

Filho e Anisio de Abreu. de 1899. 
Pende de decisão. 

Autoriza o Poder Ex- Ein 6 de julho 
ecutrvo a conceder pelo Senado. 
um anno ~e licença, 
com o respectivo or-
denado, 110 offic?al 
da Caixa ~conomiCa 
de Minas Geraes, 
José Cyri;lCO de Ma-
ga lhães B;raga, para 
tratar dll sua saude 
onde lhe ~ou vier. \ 

de 1900 rejeitado D~ Commissão de Pe-
tições e Poderes. 

13 Reconhece como de Em 11 de setembro de 1900 voltou Da Commissão de In-
caractor official em emendado pelo Senado e á commissão strucção Publica ao 
todo o te;rritorio da de instrucção publica.-Em 18 de ou- projecto dos Srs. 
União, para todos tubro a imprimir o parece sob Bueno de Andrade 
os effeitos legaes, n. 183, de 1900. e outros. 
os diplomas coare- Vide projecto n. 183 
ridos pela Escola de 1900. 
Polytechnica de São 
Paulo. 

27 Autoriza o Governo a J -i:1n 24 de agosto de 1900 >oltou Das Commissões de 
reintegrar no ser- emendado pelo Senado e á com missão Constituição, Legis-
viço ac;t\ v o da Ar- de marinha e guer-ra que em 30 deu !ação e Justiça e de 
ma da, com a pa· parecer que foi a imprimir sop n.l24, Marinha e Guerra 
tente de vice-almi- de 1900. ao projecto dos 
rante, sem prejuizo Srs. Oliveira Braga 
do respectivo q na- e outros. 
dro, o vice-almiran- Vide projecto n. 124 
te reformado Arthur de !900 . 
Jaceguay. 

31 de oututro. 'i.7 D Redacção da Emenda I -l::m 18 de setembro de 1900á sancç.ão Da Commissão de Re-
a p pro v a da na c na mesma data sanccionado por dacção. 
2• diseussão do clecreto n. 6t'3, de 18 de setembro 
projecto n. 27, de de 1900. 
IB\i9, destacada em 
virtude do art. !33 
do Regimento in-
terno, que autoriu .. 
o Pede f Executivo 
a reverter para o 
serviço activo do 
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exercito, com a pa-
tente que tinha ao 
tempo em que pe· 
diu sua demissão, 
reintegrando-o no 
Jogar de lente ca-
thedratico, o Dr.In-
nocencio Serzedello 
Corrêa. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1899 26 de junho ... 42 Autorisa o Governo EJU. 6 de setembro de 
a desoender com a tado pelo Senado. 
reparàção do mate-

1900 rejei- Da Commis:ão de Or-
çamento ao projecto 
do Sr. Augusto Se-

» 

rial fluctuante da vero. t· 
a r m a d a as eco-
nomias e1Yectuadas 
nas diversas verbas 
do orçamento da 
marinha para o pre-
sente exerci c i o, 
(1899) transferindo-
as para a de «Mate· 
rial de construcção 
na vai» do referido 
orçamento. 

27 de junho . • 46 B Exige que as senten- EIU 12 de novembro de I 900 entra Da Commissão de Con-
ças finaes da com- em 3" discussão. São apresentadas stitui~ão,Legislação 
petencia do Supre- duas emendas. Encerrada. Adiada eJustiçaaoprojecto 
mo Tribunal Fe- a votação até que a commissão res- elo Sr .Eduardo Ra-
deral e quando este pectiva dê parecer sobre as emen- mos. • 
julgar collectiva- das.-Em 18 a imprimir o parecer (Vide projecto n. 209 
mente, na fórmada sob n. 209 de 1900. de 1900.) ft 
Constituição e das 
leis em vigor, sejam 
proferidas com a 
presença de dez, 
pelo menos, dos jui-
zesdesimpedidosda-
quelle tribunal, e 
manda que sejam 
nomeados pelo Pre-
sidente da Republi 
ca cinco substrtutcs 
com os requi~itos 
coustitucionaes ex-
igidos para o exer-
cício de membros do 
Sup1•emo Tribunal 
Fecleral e sujeitos á. 
apvrovação do Se-
nfi do, e dá outras 
providencias. 

» 28 de julho . • . 49 Estabelece reg r as Em 28 de maio~de 1900 a imprimir o Da Commissão de Ma-
P•·ra ainscripçãode parecer sob n.:s de 1900. rinha e Guerra ao 
t•·do, os brazileiros tt~·':>:J projecto do Sr. A. 
qn ' exercerem a Clementino. 
p otlRsão marítima ( Vide projecto n. 8 
e ,,r·ganisao sorteio de 1899.) 
do Pssoal destinado 
ao . ..,r viço da ar-
DHJ >\, 

Synop~e.- C. 22 
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1899 12 de julho... 70 B 

» 19 de julho... 77 B 

· » I 9 de Julho. . . 77 c 

» 3 de agosto.. 101 
Jl 

» 6 de outubro. 103 I 

l 
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Autoriza o Poder Ex- Em. 27 de junho de 1900 entra em Da Commissão de Ma-
ecutivo a conceder uuica cliscas, ão a emenda do Senado, rinha e Guerra. 
aosofficiaesepraças que é encerrada.-ffim 17 de julho (Vide projecto n. 79 
do exercito quere- approvado e á Commir;sii.o de Reda- de 1900.) 
quererem matricula cção, olfrciaudo-se ao Selil.ado.-Em I 9 
nos ioslitutos de en- a impl'imir a redacção sob n. 79 de 
sino militar, dispen- 1900. 
sa da idade exigida 
no regulamento até 
hoje em vigor, e a 
conceder mais um 
anno para comple-
tarem os estudos .. 
preparatorios a to-
dos os alumnose ex-
alumnos que houve-
rem por qualquer 
causa excedido o 
prazo regulamen-
tar marcado para 
esses estudos. 

Crêa mais rl.ous offi- Em 3 de agosto de 1900 a imprimir Da Commissão de Con-
cios de tabelliães a redacção para a 3• discussão sob stituição, Legislação 
de notas cpm a de- n. 94 de 1900. e Justiça aoprojecto 
signação d!l 9• e IO• do Sr. Victorino 

Monteiro. 
(Vide projecto n. 91 

de 1900.) 

Crêa no Districto Fe- Elln 29 de maio de 1900 entra em 3a Da Commissão de Con-
deral mais quatro clisct:ssão. , ~ão lidos e postos em dis- stituição, Legislação 
officios de justiça, ?Ussao cnnuu1:1ctamente com o pro- e Justiça ao projecto 
sendo dou~ de ta bel· Jecto os segumtes requer1mentos: do do Sr. Victorino 
liães de nptas, um Sr . N~iv_a para q.ue o projecto v_á á Monteil'o. 
de escrivãp de pro- comm1ssao espeCJal da reorgamsa- (Vide projectos ns. 77 
testos de letras e ção da justiçá; do Dl: rirto Federal de 1899 e 94 de 1900 
um de registro ge- e do Sr. Barbo~a Lima para que o · 
ral de hypothecas. projecto va á Commissão de Consti-

tuição. Oram os Srs. ]'eiva e Bar-
bosa Lima. Encerrada a discussão.-
Em 30 approvados os requerimentos 
e enviado o projecto ás commissões 
indicadas.-Em 3 de agosto a impri-
mir o parecer sob n. 94 de 1900. 

Reorganisa o quadro Em 20 de junho de 1900 a imprimir Da Commissão de Ma-
dos offici:J,es da ar- o parece_r e a~ emendas oiferecidas rinha e Guerra. 
mada com parece- em 2" d1scussao, sob n. 37 de 1900. ( Vide çrojecto n. 37 
res das com missões de 1900.) 
de Marin)Ja e Guer-
ra e Orça111ento. (Vi· 
de projecto n. 184, 
de 1893, do Senado). 

Redacção para novn E1n ~5 de maio de 1900 entra em dis·· Da Commissão de Re-
discussão,em virtu- cnssao. ~ncerra~a-:- Em 29 ap- dacção. 
de d<J ar.t.l33 do re· provado e a Comm1smo de Re~acçao ( Vid~ projectos ns. 40 
gimentointerno,da que ef!13l .ap_resenta a redacçao que de 1~99 e 14 de 1900.) 
emenda approvada vae a Imprimir sob n. 14, ele 1900. · 
na 3• discus~ão do 
projecto n. 103 de 
1899, autorisando 
o Poder Executivo 
a abrir ao Ministe-
rio da Justiça e Ne-
gocias Interiores o 
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-- ------- -- --------
credito extraordi-
nario de 4:200$, 
ao cambio de> 27, 
para premio ao Dr. 
Tito dos Passos de 
Almeida Rosas, de 
accordo com o art. 
248 do d e c r e t o 
n. 1159 de 3 dede-
ze mbro de 1892. 

1899 16 de agosto .. 111 A Manda comprehender EJJ-n 29 de mai o de 1900 entra em 1" Das Commissões de 
na disposição do art. dicussão. Encerrada. Em 31 appro- Marinha e Guerra 
7° da lei n. 560, de vada . Em 11 de junho entra em 2a. e Orçamento a o 
31 de dezembro de discussão conjunctamente com uma projecto do Sr. Ovi-
1898, os lentes e emenda do Sr. Carlos Cavalcante . O dio Abrantes. 
professores das Es- Sr. Barbosa Lima requer que o pro- ( Vide Projecto n. 52 
colas Militare;;, . jectovoLte iLcommissão. Oram os de 1900.) 

» 

cujas cacleiras to- Srs. Barbosa Lima e Carlos Cavai-
raro extinctas pelo cante. Em 16 approvado o requeri-
regulamento de 11 mento do S\'. Barbos:1 Lima, vol-
de abril do mesmo tando portanto o projecto á commis-
anno, pagar-lhes os são que deu parecer em 9 de julho 
respectivos venci- que foi a imprimir sob n. 52, de 1900. 
mentos integraes 
desde a data em 
que foram declara- -
dos em disponibili-
dade e autoriza, 
p a r a execução 
desta lei, ao Poder 
Executivo a abrir o 
necessario credito. 

21 de agosto •• 117 A Autoriza o Poder Ex- Em. 11 de junho de 1900 ent ra Da Commissão de Or-
ecut ivo a abrir ao em 3a. discussão que é encerrada. çamento. 11 

22 de agosto .. 

Minis te ri o da Em 16 appllov:ado e á Commissão de (Vide projecto n. 33 
Guerra o credito Redacção. Em 19 a imprimir a redac- de 1900.) 
extraordinario de ção sob n. 33, de 1900. 
3: 350$, para pa-
gar ao capitão re-
formado do exercito 
Carlos Augusto Fer-
reira de Assumpção 
a diluía que lhe 
competia de 1 de 
julho de 1894 a 30 de 
abril de 18'96 como 
inspector de la clas-
se da repartição ge-
ral dos telegraphos 
na commissão encar-
regada da coristruc-
ção das linhas da 
Capital á Corumbá . 

119 A Autoriza o Podet' Ex- Ein 30 de junho de 1900 enviado Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder pelo Senado á sancção. Sane- tições e Poderes. 
a José Joaquim ciona do pelo decreto n. 663 de 
de Miranda, c o n- 7 de julho de 1900, 
ferente da Alfan-
dega de Santos, 
licença pelo prazo 
de I O mezes, com o 
respectivo o r d e-
nado,afim de tratar 
de sua saude onde 
lhe convier. · 
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1899 25 de agosto.. 129 Autoriza o Poder Ex· Sanccionado por decreto n. 704, Da Commissã.o de Or-
ecutivo a alienar as de 15 de outubro de 1900. çamento. -

25 de agosto ... 130 B 

sobras dosimmoveis 
adquiridos para me-
lhoramentos da Es· 
trada de Ferro Cen-
tral do Brazil entre 
as est1çõ3s c~ntral 
e S. Diogo, e por 
conta do producto 
dessa alienação ad-
quirir os predios 
necessarios p a r a 
realização total do 
p I a no approvado 
pelo decreto o. 2985 
de 9 de maio de 
1898. 

Autoriza o Poder Ex- Em. 28 de maio de 1900 entra em 3• Da Commissão de Or-
ecutivo a abrir ao discussão que é encerrada.- Em 29 çamento ( Mensa-
MinisteriC! da Guer- approvado e á Commi~Jsão de Redac- geii:l elo Poder _Exe-
ra ocredi~o extraor- ção.-Em 31 a imprimir a redacção cutl v o de 7 ele Julho 
dinario da somma sob n. 11, de 1900. de 1899) . 
necessari~ para pa · {Vide project o n. li 
garaocap,tãodefra- de 1900.) 
gata Alfredo Au· 
gusto de Lima Bar-
ros, capitão-tenente 
João Maximiliano 
Algermon Sidney \ 
Schietller, m a j o r 
Alexandre Carlos 
Barreto e 1 • tenente 
da armada Temis-
tocles No~ueira Sa.· 
vio 03 vencimentos 
integraes que dei-
xaram de receber 
no periodo compre-
bandido entre a data 
de snasde~issões de 
professores do Col-
legio Militar e a de 
suas rein ~egrações. 

» 31 de agosto .. 137 {Substitutivo.) Man- Sa.ncciunado por decreto n.695, Da Commissão de Ma· 
da pagar as etapas de 3 de outubeo ele 1900. rinha e Guerra . 
devidas aos patrões , { Vide projecb n. I 37 
machinistas, foguis· de 1899.) 
tas e remiJ.dores da 
Intendencia Geral 
da Guerrll-, do Rio 
Grande do Sul e de 
Matto Grosso. 

» lde selembro . 140 DeclaraextensivasEm. ô de julho de 1900 rejeitadoDaCommi::sã.oduMa-
aos I •• officiaes da pelo Senado. rinha c Guerra . 
armada, reforma-
dos compulsorilt-
mente a contar de 
31 de outubro de 
1894, as vantagens 
do art. 6• do decreto 
n. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890. 
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1899 I de setembro 142 B Autoriza o Poder Ex- Ent 29 de maio de 1900 approva.da Da Commissão de Re-
ecutivo a abrir ao a redacção.- Em 30 ao Senado. dacção. 

» 

Ministerio da Jus- - Em 27 de julho á sancção. 
tiça e Negocios In- Sanccionado por decreto 
teriores o credito n. 668, de 4 de agosto de 1900. 
de 27:000$, supp1e-
mentar á rubrica 
37- Corpo de Bom· 
beiros - do art. 2°, 
da lei n. 560, de 
31 de dezembro de 
1898 . 

5 de setembro 146 Faculta aos &s tu- Ent 17 de maio de 1900 entra em Da Commissão de los-
dantes que, na data unica discussão, que é encerrada. trucção Publica, ao 
desta lei, já tive- -Em 19, rejeitadas as emendas do projecto dos Srs. 
rem sido appro- Senado e devolvidas ao mesmo Se- Affonso Costa e ou-
vatlos em uma ou nado em 23 Sanccionado tros. 
mais matarias do por decreto n. 691 de I de outubro. 
curso preparatorio 
que se exige, para 
a matricula nas es-
colas de ensino su-
perior, terminarem 
seus estudos, pres-
tando exames par-
ciaes até 31 de de-
zembro de 1900. 

» 12 de setembro 1513 Concede a Lourenço Ent 24 de maio de 1900, entra em 2• Da Commissão de Fa-
da Silva e Oliveira, discussão. São lidas duas emendas. zenda. e Industrias. 

- ou á empreza que O Sr. Paula Ramos requer que o 
orgauisar, o direito projecto vá á Commissão de Orça-
de construir em manto.- Em 26 ora o Sr. Henrique 
uma das ilhas do Lagden e requer que o projecto vá á 
littora1, desta ci- Commissão de Constituição e Legis-
dade, um trapiche ]ação.- Em 27 ora o Sr. BI'icio 
destinadoareceber, Filho.- Em 29 ora o Sr. Paula 
durante 30 annos, Ramos. Encerrada. 
inflammaveis, ex- Pende de decisão. 
pios i vos e corrosivos 
nos termos da pro-
posta que a p r e-
sentou. 

» 12 de setembro 157 Regula as promoções Em 25 de julho de 1900, entra em Do Senado. 
ao posto de alferes 3" discussão que é encerrada.- Em 

» 

no exercito. 2 de agosto approvado com a emenda 
suppressiva.- Em 4, á sancCão. 
Sanccionado por decreto 
n. 669, de 8 de agosto de 1900. 

11 de setembro 158 A Determina que o pe- Ell1 24 de maio de 1900, entra em Ja Da Commi>sãu de Con-
ribor agrícola sobre discussão que é encerrada.- E~ 29, stituição,Legislação 
fructos comprehen- approvada.- Em 1° de junho entra e Justiça ao projecto 
dido na hypotheca em 2' discussão que e encerrada . do Sr. Cincioato 
opera seus e1l'eitos -Em 4 approvado.- .Em 20, entra Braga. 
em relação a ter- em 3• discussão , que e encerrada . ( Vide o projecto o. 41 
ceiros, embora con- - Em 22, indo proceder-se á vo- de 1900.) 
stituiclo sem o con- tação, o Sr. Luiz Domingues requer 
sentimento do cre- que a votação seja feita por par les . 
dor hypotbecario, e O Sr. Presidente declara que deter-
dá outra~ pr·ovidr:m- minando o Regimento que os pro-
aias. jectos em 3" discussão seriam ,·o-
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tados em globo, consultava á Ca-
mara e ella dicide pela affirmativa. 
Posto a votos o projecto são rejei-
tados os arts. 6T e 7°, e approvados 
os demais. O projccto é re-
mettido á Commissão de Redacção 

.. que, em 25, a apresenta e vae a im-
primir sob o n. 41, de 1900. 

OBSERVAÇÕES 

1899 20 de setembro 170 B Parecer ás emendas ED1 25 de julho de 1900 entra em Da Commissão de Or-
ofl'erecidas em 3• 3• discussão. Ora o Sr. Barbosa çamento. 
discussão do proje- Lima e requer que o projecto volte á (Vide projecto n. 170 
cto n. 170, de 1899, Commissão de Orçamento. Encer- de 1899.) 
que fixa os venci- rada.- Em 31 approvado o reque-
mentos de alguns rimento,. voltando porta•1to o projecto 
funccionarios da Oi- a commissão. 
rectoria Geral de 
Saude Publica e 
crêa alguns Joga-res 
na me. ma repar-
tição. ' 

» 21 de setembro 173 Determina q-q.e todas E 'lll. 17 de maio de 1900 entra em Da Commissão de Con-
as pessoas maiores 2a discussão, que é encerrada.- Em stituição,Logis1ação 
ou emancipadas no 18 e 19, vota-se, sendo approvado o e Justiça. 
gozo de seus di- projecto e a emenda SUJ;>pressiva do (Vide proiectosns. 108 

» 21 de setembro 174 A 

- reitos civis, podem art. 8°, da commissão, e enviada a e 108 A de 1898 e 
passar procuração Commissão de Constituiçã .- Em 22 de 1900.) 
por instrumento 14 d'e junho, a imprimir a l'edacção 
particular de pro- para a 3" discussão sob n. 22, de 
prio punho, feita e 1900. ~ 
assignada com po- \ 
deres de represen-
tação ou eJil causa 
propria, e revoga 
a lei n. 70, de 23 
de agosto de 1892, 
com parecer da 
Commissãq de Cons-
tituição, Legislação 
e Justiça de 1898 e 
deste anuo. 

Autoriza, dentro de ED1 28 de maio de l90J entra em Da Commissão de Con-
dous annos da data 1" discussão que ó encerrada.- Em stituição,Legislação 
desta lei 1 a con- 29 approvada.- Em 1ó dejunho en- eJustiçaaoprojecto 
stituição de soe- tra em 2" discussão que é encerrada. do Sr. Cincinato 
iedades anonymas -Em 4, approvada e enviaia á Braga. 
de credito rm·al, Commissão de Orçamento a reque· ( Vide projecto n. 69 
nas condições que rimento do Sr. Barbosa Lima .- Em de 19:JO .) 
estabelece, 16 de julho a imprimir o parecer da 

cornmissão, sob n. 69, de 1900. 

:. 29 de setembro 182 Autoriza o Governo a Elll. 28 de maio de 1900 entra em Da Commissão de Or-
applicar ~ obras os 3" discussão que é encerrada.- Em çamento(Mensagem 
saldos de expe- 29, approvado e a Com missão de do Poder Executivo 
diante da-i\-lfandega Redacção.- Em 31, vai a imprimir de 20 de setembro 
daCapitalFederala aredacçãosob n. 12de 1900. de 1899). 
quantia de 30:000$, (Vide projecto n. 12 
a que se refere a de 1900.) 
sub-consignação -
Conserva~o dos ar-
mazena - da mes-
ma Alfa.o,dega, de 
n. 32 do ~rt. 53 da 
lei n. 5601 de 31 de 
janeiro de 1898. ! 
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1899 28 de setembro. 183 Manda conferir aas En1 3 de julho de 1900 vne à im- Do Sr. 1-Ieredia de Sá.. 
ol'Iiciaesalumnos dá primir o parecer da. Commissão de (Vide projecto n. 49 
Escola MHitar, que lnstuucção Publica· sob n. 49, de de 1900.) 

» 2 de outubro. 

4 de outubro. 

» 4 de outubro. 

» 6 de outubro. 

» 6 de outubro. 

concluírem o cu11so 1900 . 
de engenl1aria pelo 
actual regulamento, 
os mesmos t:itulol:' 
scien tificospassados 
aos q-ue os fizeram 
pe 1 o regnJ.amento 
de 1874. 

186 Dispõe sobre a admi- En1 26 de dezembro de 1900 entra Do Senado. 
mstração do Asylo em za discussão que é encerrada. 
de fnvalidos da Pa-· Pende de deci.-:ão. 
tria. 

192 Autoriza o Poder Ex- E.ID. 2 de junho de 1900 entra em Da Commissão de Ma-
ecutivo a reverter 2• discussão. Ora o Sr. Esmeraldino rinha e Guerra. 
para o serviço acti- Bandeira. Encerrada. ·- Em 4 re-
vo da Armada oca- jeitado. 
pitão-tenente refor-
mado João Augusto 
Delphim Pereira. 

193 Autoriza o Poder Ex- E~n 29 de maio de 1900 entra em 2• Da Commissão de Ma-
ecutivo a reintegrar discussão que é encerrada.- Em 31 rinha e Guerra. 
no serviço activo da approvado. -Em 21 de agosto en- (Vide projecto n. 127 
Armada, no posto tra em 3• discussão que é encerrada. de 1900.) 
e.ffectivo de· capitão - Em 31 approvaclo e á Commissão 
de fragata e classi- de RedacÇão.-Em 3 de setembro vae 
flcação no quadro a imprimir a redacção sob n. 127, de 
es1Jecialdo corpo do- 1900. 
cente, o ca;pitão de 
fragata gt•aduado 
Francisco Augusto 
de Paiva .Bueno 
Brandão. 

194 Antoriza o Poder Ex- En1 7 de agosto de 1900 en viatlo Da Commissão de Pe-
ecutivo a conceder pelo Senado á sancção. Sane- tições e Poderes. 
a Manoel Joaquim cionado por decreto n. 677, de 
Ferreira, porteiro .20 de ~gosto de 1900. 
addido da extincta 
lnspectoria. de fts-
calisação de estra-
das de ferro, um 
anno de licença cGm 
ordenado para tro.ta-
mento ae suo. saude. 

196 Autorzia o Poder Ex - Ein 20 de maio de 1.900 entra em Das Commissões de 
ecutivo a abrir ao unica discussão que é encol'l'acla.- Marinha e Guerra 
Ministerio da Guer- Em 30 approvado e á Commissão de e de Orçamento. 
r a o cr"dito extra.- Redacção .- Em 2 de junho a impri- (Vide projecto n. 15 
ordimtrio de....... mira redacção sob n. 15, de 1900. de 1900.) 
1:666$666 para pa-
gar os vencimentos 
ao major honorario 
do exercito, profes-
sor da Escola Mili-
tar do Brazil, João 
Bernardo de Aze-
vedo Coimbra. I 
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Determina. que o tem- Em. ll de julho de 1900 entra em Da Commissão de Ma-
pa em que os medi- l" discussão que é encerrada . -Em rinha e Guerra ao 
cos de za classe do 16 approvado. - Em 22 entra em 2a projecto do Sr. Iri-
Corpo de Sa.ude da discussão. São lidas emendas dos neu Machado e ou-
Armada servirem Srs. Alves Barbosa e Satyro Dias. tros. 
nos logaresde chefes Ora o Sr. Alves Barbosa. Encerrada. Vide projecto n. 9'Z, 
de clinicado hospi- -Em 26 de julho a.pprovado junta- de 1900. 
tal de Marinha, seja mente com as emendas, e á com-
computado como si missão respectiva para redigil-o para 
esses facultativos a 3a discussão- Em 31 a imprimir a 
exercessem os Ioga- redacção para a. 3a discussão, sob 
res de chefes de sau- n. 92, de 1900. 
de de forças na-
vaes. 

» 10 de outubro. 199 Dispõe que o cargo de Em. 22 de maio de 1900 entra em 1" Da Commissão de Ma· 
director do Pombal discussão que é encerrada.- Em 14 rinha e Guerra ao 
Militar seja provido do julho approvado. -Em 25 entra projecto no Sr. Ar-
por I official suba.l· em 2• discussão . Ora. o Sr. Barbosa thur Peixoto. 
terno oulcapitão ef- Lima que requer que o projecto volte {Vide projecto n. 109 
fe'!tivo de qualquer â. commissão. Encerrada.- Em 2 de t900.) 
corpo Olf arma do de agosto é approvado o requerimen· 
exercito. to do Sr. Barbosa Lima, sendo o pro-

j ecto remettido á commissão que deu 
parecer que foi a imprimir em 16, 
sob n. 109, de 1900. 

» 13 de outubro. 202 Autoriza o Poder Ex- Em. 23 de junho de 1900 entra em 2" Da Coremissão de Or· 
ecutivo a.;reformar o discussão. O Sr. Paula Ramos re- çamento. 
regulamento dos In- quer gué sobre o projecto sejam ou- (Vide projecto n. 172 
stitutos de en~ino vi las as Commissões de 1\larinba e de 1900.) 
militar do exercito, Guerra e de. Orçamento. Oram os 

» 

de accmtdo com o Srs. Barbo,sa Lima. e Neiva. J:Em 25 
regulamento de 30 ora o Sr. Bãr bosa Lima . Encerra· 
de junhq de 1899. da. - Em 19 de julho approvado o 

requerimento do Sr. Paula amos e 
enviado o projecto ás mesmas com· 
mis~ões, que em 15 de outl.lbro dão 
parecer que vae a imprimir sob 
n. 172, de 1900. 

203 E Additivo destacado na Em. 24 de novembro de 1900 entra Vide projecto n. 256 
3" discuf)são do pro- em unica discussão. Ora o Sr. Bar- de 1900. 
jecto n, 23 , de 1899, bosa Lima que requer que o projecto 
(Orçamento da des· volte á Commissão de O:r:.çamento. 
peza do Ministerio 'En~errada.- Em 7 de dezembro ap-
ela Mar•inha para provado o projecto e rejeitado o re-
1900) q~e fixa em querimento do Sr. Barbosa Lima e á 
7:200$ qs venciruen· Com missão de Redacção.-Em 11 vae 
tos do í1UXiliar do a imprimir a redacção sob n. 256, de 
Auditor, de accordo 1900. 
com o art. 17 do 
Regulaq~ento Pro-
cessual Militar. 

» 17 de otubro.. 209 Autoriza o Poder Ex- Em. 13 de julho de 1900 entra em Da Commissão de Fa-
ecutivo a com!J" unica discussão, ora o Sr. Barbost zenda e Industria. 
tar todo o tempo de Lim 1 que requer que o projecto vá 
serviço.p:estado pelo á Commissão de Orçamento. I:<:ncer-
en li enh~IroAugu stu raoa.-Em 19 approvado o requeri· 
Teixeir~t Coi m b 1' a menta. 
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1899 18 de outubro. 

18 de outubro. 

)) 24 de outubro. 

S)'nopse .- C. 23 

210 
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ASSUMPTO 

em diversas com-
missõel! do Ministe-
rio da Inrlustri:"L e 
Fazenda para o ef-
!eito da fixação ou 
vecimentos de inac-
tividade dü mesmo 
engenheiro, a p o-
sentado pelo Decreto 
de 12 de Fevereiro 
de 1895, no cargo 
de inspector do I o 
districto doa portos 
marilimos. 

ANDAMEL'iTO OBSERVAÇÕES 

Concede a Alexan- Em 30 de novembro de 1900 entra Da Commissão de 
dre d 'Atri e Raul em 2• discusEão que é encerrada.- obras PuLiicas e 
de Sampaio Vianna Em 7 de dezembro, approvado. -Em colonbação. 
privilegio por 60 10 entra em 3a discussão. Ora o Sr . 
annos para a cons- Paula Ramos que requer que o pro-
trucção, uso e goso jecto volte á commissão de obras 
de uma estrada de publicas. 
ferro de bitola de Pende de decisão . 
um metro, q u e , 
partindo de .san~a-
rem, no Para, va a 
Cuyabá, com um 
ramal para a fron-
teira boliviana, e dá 
outras providen-
cias. 

212 Autoriza o Poder Ex- Em 24 de julho de 19CO entra em Da Commissão de 
ecutivo a abrir o 3• discusEão. Ora o Sr. Eduardo Ra- Constituição, La-
credito neceesario mos que apresenta uma emenda. gislação eJustiça. 
para pagamento ao Encerrada a discus~ão e adiada a Vide projecto n. 101 
almirante Jerony- votação até que a commissão dê pa· de 1900. 
mo Gonçalves da recer sobre a emenda.- E:n lO de 
differença de ven- agosto vae a imprimir o parecer sob 
cimentos desde a n. 101 de 1900. 
data de sua reforma 
até á de sua rever-
são ao serviço ac-
tivo da Armada, 
com voto em sepa-
rado do Sr. Alfredo 
Pinto. 

217 ( 2) Autoriza o Poder Em 6 de ago-to de HlOO entra. em Da Commi~ão de ar-
Executivo a ;, bl'ir 2• discmsão . Oram os rs. Paula Ç<'\mento (mansa-
ao Miuisterio da lu- Ramos e Dino Bueno . Encerrada. - gero do Poder Ex-
dustria, Viação e Em 10 approvado.- Em 11 entra cut iYo de li de 
Obras Publicai! o em 3• discussão que e encerrada. - outubro de 1899) . 
credito especial de Em 14 approvado e á commi~ão de \'ide projecto n. IIO 
1.020: 000$, para li- redacção.- Em 18 vae a imprimir de 19•10 . 
quidação definitiva a redacção sob n . 110 de 1900. 
dos compromissos 
contrabidos com as 
companhius de na-
>egação que trans-
portaram i m m i-
grantes da Europa 
para o paiz. 

11 



' 
- 178-

ANNO DATA AS~UMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1899 31 de outubro. 223 Regula a locação de 1-<:J•n 18 ele maio de 1900 entra em 2" Da Commis.são de 
serviço sgrico1a (do discussão que é encerrada .- Em 19 Constituição, Le-
Se nado}. enviauo á commissão de constitui- gislação e Justiça 

ção a requerfmento do Sr. Lamou- ao projecto do Se· 
nier.- Em 3 de setembro vae a im- nado. 
primir o parecer sob n. 130 de 1900. Vide projecto n. 130 

de 1900. 

» 3 de novembro 224 Autoriza o Governo a Em 25 de junho de 1900 entra em Da Commissão de 
pagar ao O r. Luiz 2' discussão que é encerrada.- Em Constituição, La-
Carlos Duque Es- 17 de julho approvado.- Em ;~3 de gislação e justiça. 
trada os vencimen- agosto entra em :3" discussão que é Vide projecto n. 127 
tos de professor do encerrada. - Em 31 approvado e á de 1900. 
Collegio Mil i t a r, com missão de redac.,:ão.- Em 3 de 
que deixou de per- setembro a imprimir a redacção sob 
ceber desde outubro n. 128 de I 900. 
de 1897 a 6 de ja-
neiro de 1899, com 
um addit i v o da 
comlmissão de or-
çamento.' 

:. 8 de novembro 230 Regula o sorteio mi- E•n 18 de maio de 1900 entra em DaCommissãodeMa· 
litar (do Senado). za discussão que é encerrada.- Em rinha e Guerra ao 

19 remettido á com missão de consti- projecto do Senado. 
tuição, legislação e ju,stiça a re· Vide projecto n. 85 
q uerimento do Sr. Ado}pho· Gordo. de 1900. 
-Em 26 de julho vae a imprimir o 
parecer da commissão de constitui-
ção ás ~mandas apresentadas, sob 
n . 85 de 1900. 

» 9 ele novembro 232 Autoriza o Poder Ex- Em 6 de julho de 1900 entra em Da Commissão de 
ecutivo a conceder unica discussão qu é encerrada.- Petições e Poderes. 
a Theop}lilo Bran· Em 17_approvado e á c_omm_iss~o de Vide projecto n. 80 
dão, thesoureiro redacçao que vae a 1mpr1m1r sob de 1900.) 
da administração n. 80 de 1900. 
geral dqs correios 
do Estado de Minas, 
um anno de licença 
com o respectivo 
ordenado para tra-
tar de ~ma saude 
onde lhe convier. 

» 13denovembro 235 Regula, a antiguidade Em 6 de agosto de HJOO va.e a im· 
da promqção do te- primir o parecer da Commissão de Do Senado. 
nente-coronel João marinha e guerra sob n . 95 de 1900. Vide projecto n. 95 
Leocadio Pereira de 1900. 
de Mello, a esse 
posto (do Senado). 
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Requerimentos approvados e adiados 

AUTOR A~SUMP'l'O ANDAMENTO 

18 de maio .. . Paula Ramos ........ Requeiro que por inter- EJU 18 de maio vem á 
medio da. Mesct da Ca- Mesa, é lido, apoiado e 
ma.ra. sejam s:>licitadas posto em discussão, que 
do P<>der Executivo as sem debate é encerrada 
seguintes informações: e em seguida appro-

l."Si a. Companhia « Rio de vado.- Em 19 pediram-
Janeiro City Improve· se as informações que 
ments, limited » já ex e· em 28 foram satisfeitas. 
cutou as obras de que 

24 de maio ... Barbosa 

tratam os §§ 3• e 4• da 
clausula la do contracto 
celebrado em 30 de de-
zembro de 1899, com . o 
Ministerio da Inrtustria, 
Viação e Obras Publicas; 

2 . " Si a mesma companhia 
já. iniciou os estudos das 
obras necessarias para. a 
descarga, fóra da. barra, 
das aguas servidas e de-
jectos conduzidos pelas 
rêdes de esgotos de todos 
os districtos da cidade 
do Rio de Janeiro, de 
que trata o § 6• da 
clausula 1 a do referido 
contracto; 

3." Si a mesma companhia 
já construiu os editlcios 
para desinfecção e esta-
belecimento das machi-
nas destinadas a elevar 
as ma terias das camaras 
de reunião dos tanques 
de desinfecção, em todos 
os di strictos da cidade, 
conforme a obrigação 
constante do § 3° da 
clausula I• do contracto 
de li de novembro de 
!875, approvado pelo de-

1 ereto n. 6069 de 18 de 
dezembro do mesmo 
anno; 

4. • Si a mesma companhia 
constraiu, nos pontos 
culminantes dos condu-
ctot•es principaes, tlepo-
sitos de agua com o fim 
de produzirem citasses e ' 
evitar as ob tencções na 
rêde subterranea, con· 
forme obrigou-se pelo 
S G• da clausula I a do 
contracto de 1875 . . I 

Lima ....... Requeirúque S} solicitem .l:i1u:L 24 de maio vem á 
do P<>der Executivo as l i\Iesa., é lido, apoiado e 
seguintes informações: · posto em discussão. Ora 

I. n Si o Dr. Jo:é Maclwdo I o Sr o Miranda Azevedo. 

I Oliveira, a que se re!'ere 1 Encerrada. - Em 28 ro-
o projecto n. 3, de 1900, jeitado. 

OBSERVAÇÕES 
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esg-otou j:à as licenças 
que o Governo lhe podia 
couceder; 

2.. • Si já. ev·e licença para 
tratamento -de saneie, 
dad"- pelo Poder Legis-
lativo ou Executivo, de 
quantos mezes ou annos 
e quantas vezes, desde 
que t0mou posse de seu 
cargo. 

ANDAMENTO 

24 de maio .•. Do mesmo senhor ..•. Requeiro que se solicite' Em 24 de maio vem á 
do Podet• Executivo as Mesa, é lido, apoiado 
seguintes informações: e posto em discussão, 

Si o Dr. FernfJ.ndo Terra, que sem debate é en-
a que se refere o pro- cerrada - Em 29 rejei-
jecto n . 4, deste anno, tado. 
já esgotou a licença que 

I o Governo lhe podia con-
ced~r e si já teve li-
cença. para tratamento 
de saude dada pelo Po-
der Legislativo ou pelo 
Executivo, de quantos 
me)!:es e quantas vezes, 
desde que tomou posse 
de :;eu cargo. 

OBSERVAÇÕES 

25 de maio ... Francisco Sá •••..••. Requeiro que seja \ no- Em 25 de maio \ vem á Em 28 de maio foram 
mea~a uma commissão Mesa, é li~o, ap~iado e nomeados para esta 
de cmco membros par~ \ posto em d1scussao, que commissão os Srs. 
estJ.Idar um projecto de é sem debate encerrada. Francisco Sá, Eduar-
lei sobre a propriedade - Em 4 approvado. do Ramos, Gastão da 
daS) usinas e propô r o Cunha, Paula Ramos 
que lhe parecer conva- e Esmeraldino Ban-
niente. deira. 

1 de junho ... Eduardo Ramos ...... Requeiro que se requisite Em l de junho vem á 
do Governo, por inter- Mesa, é lido, apoiado e 
medio do Ministerio da posto em' discussão, que 
Fa~enda, que informe é sem debate encerrada. 
com a possível brevi- - Em 28 approvado. 
dade: 

Qual a importancia. dos 
impostos de jm-portação 
pa~os pelos Estailos da 
Uqião e seus municípios 
pefo material que por-
ventura hajam adqui-
rido para o:; serviç0s 
offlciaes .de hygiene, 
abp.stecimento de ag-ua, 
illuminação, viação fer-
re~~o e naYegação fluvial 
durante o ultimo trien-
nio; 

Qual a importancia das 
iBf~UCões dos mesmos im-
postos, verificada du-
.rante aquelle periodo, 
dos .generos importados 
por particulares, msti-
tui.cões, Esta·los e mu-
nipipios. 

I 
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8 de junho .. . Do mesmo senhor .... Requeiro que seja devol- E:n:1 8 tle junho vem à 
vido a Com missão de R.e- Mesa, é lido, a'.loiado e 
forma Judiciaria elo Dis- posto em discussão, que 
tricto Federal o pro- é sem debate encerrada; 
jecto conc:ernente a este em seguida approvado. 
assumpto, para. ser por 

15 de junho .. 

ella estudc~ do ou emen-
dado, como lhe aprou-
ver, ficando suspensa a 
sua discussão, até que 
a mesma commissão se 
pronuncie. 

Julio dos Santos .•... Requeiro que, por inLer- E:rn 15 de junho vem à 
modio da l\lesa da Ca- Mesa, é liido, apoiado e 
ma.ra, se solicitem do Go- posto em discussão, que 
vernoinforruações sobre é adiada por ter ficado 
os factos que constam com a pai avra o Sr. Nilo 
dos telegrammas a que Peçanha.-Em 16 é posto 
me referi, e si a com- a votos o requerimento, 
missão municipal de que é rejeitado. A re-
alistamento eleitoral do querimento do autorve-
municipio de S. Fidelis, rifica-se a votação, re-
no Estado do Rio de Ja.- conhecendo-se ter sido 
neiro, se acha funccio... o requerimento appro-
nando no edificio da Ca- vado. 
mara Municipal, e si 
não, por que ~ 

20 de junho .• Esmeraldino Bandeira Requeiro que, pelos meios E:rn 20 de junho vem á 
competentes,se solicitem Mesa, é lido, apoiado e 
do Governo informações posto em discussão, que 
a respeito da importan- é sem debate encerrada. 
cia a que attingiram 

16 de julho ... Ildefonso Alvim ••.... 

18 de julho ... Barbosa Lima ...... . 

no anuo proximo pas-
sado os pagamentos em 
que a União Federal 
e a Fazenda Naeional 
foram condemnadas por 
sentenças do Poder Ju-
diciario. 

Requeiro que a Mesa da Em 16 de. julho vem á 
Camara solicite do Go- Mesa, é lido, apoiado e 
verno rla Republica, por posto em discussão, que 
intermedio do Sr. Mi- é sem debate encerrada. 
nistro da Industria, eó- -- Em 17 approvado. 
pia do ullímo contracto 
de trafego mutuo, ce-
lebrado entre as dire-
ctorias ela Nstracla de 
Ferro Central do Brazil 
e da Leopoldina R.ail-
way Company . 

Requeiro que se solicitem ED1 18 de julho vem á 
do digno juiz da secção Mesa, é lido, apoiado o 
do Districto Federal in- posto em discussão, que 
formações sobre o anda- é sem debate encerrada. 
mento do processo de -Em 19 approvado. 
responsabi !idade a. que 
por ·votação da Camara, 

OBSERVA ÇÕES 
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ASbUMPTO 

foram mandados sub-
metter varias cidadãos 
implicados em fraudes 
eleitoraes, segundo o 
parecer apresentado so-
bre as eleições do 2" dis-
tricto da Capital Fede-
ral, pela 3" commissão 
de inquerito. 

ANDAMENTO 

Requeiro que a Mesa da EJU 20 de julho vem à 
Camara solicite do Go- Meea, é lido, apoiado e 
verno da Republica, por posto em discussão; ora 
intermedio do Sr. Mi- o Sr. Francisco de Sá. ; 
nistro da Industria, co- encerrada a discussão. 
pia dos actos emanados Posto, a votos o requeri-
do respectivo Ministerio menta, é rejeitado. A 
e da directoria da Es- requerimento do Sr. La· 
trada de Ferro Central mr..rtine procede-se á 
4o Brazil. :-Avisos, cir- verificação e r~c~nhece
culares, mstrucções ao se ter sido reJeitado o 
pessoal dessa via-ferrea, requerimento por 58 vo-
~tc., para execução do tos contra 48. 
11-ccordo de trafego_ mu-
tuo, de 11 de maro do 
corrente anno, com a 
LeopoldinaRailway Com-
pany, Limited, e bem 
assim copia de quaes-
quer alterações qe ta-
rifas . em consequencia 
~Io mesmo accordo. -

21 de julho ... Lamartine e outros .• Requeiro que, por inter· ~lll 21 de julho vem á 
media da Mesa da Ca- 'Mesa, é lido, apoiado e 
mara, o Poder Exe· posto em discussão; ora 
cutivo inrorme: o Sr. Padua Rezende.-

U Si autorisou a livre in- Em 23 oram os Srs. Ro· 
troducção de gados ar- dolpho Paixão, Dino 
gentinos no Brazil, sem Bueno e Lamartine que 
o pagamento dos ire- requer a retirada do re-
postos a qu J estão su · querimento. Consultada, 
jeitos pela lei da Re- a Camara consente na 
coita; retirada pedida. 

2, • ~m caso affirmativo, 
em que lei se baseou o 
Poder Executivo para 
ass1m proceded 

23 de julho ... Heredia de Sá ...•.•• R-equeiro á Mesa que, por EJU 23 de julho vem á 
in termedio do Sr. Mi · Mesa, é lido, apoiado e 
nistro da Industi·ia, posto em discmsão, que 
sejflm requisitadas as é sem debate encerrada; 
seguintes iuformações: no mesmo dia appro-

J. a O serviço de abasteci- vado. 
menta deagua á Capital 
Fed, ral tem produzido 
renda liquida nestes ul-
timas exercici<is 1 

2 ... No caso amrmativo, 
em quanto está calcu· 
lada a do presente exer-
cício 1 
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24 de julho .. Rodolpho Paixão e 
outros ............. Requeremos que a Mesa Em 24 de julho vem á 

da Camara requisite do Mesa, é lido, apoiado e 
Sr. i\Iinistro da Fazenda posto em discussão, que 
~ s seguintes informa· é sem debate encerrada. 
ções : Em 25 approvado. 

l." Qual o numero de ca-
beças de gado vaccum 
importado directamen-
te do Rio da Prata, pela 
praça do Rio de Janeiro 
durante o I o semestre do 
corrente anuo . 

2. • Qual a importancia 
arrecadada, no mesmo 
período, do imposto a 
que estava sujeito o 
alludido gado, de ac-
cordo com a taxa cons· 
tan te da classe 1 a da 
tarifa em vigor. 

25 de julho ... I<'irmiano Pinto ...... Requeiro que por inter- E m 25 de julho vem á 
medio da .Mesa da Ca- Mesa, é lido, apoiado e 
mara sejam requisita- posto em discussão, que 
das as seguintes infor- é sem debate encerrada; 
mações : no mesmo dia appro-

25 de julho .. Pereira de Lyra e 

1." Cópia dos coDtractos vado. 
celebrados entre o Go-
verno e a Empreza ou 
em prezas de loterias ; 

2. a Quantas loterias foram 
extrahidas durante o 
ultimo exercicio finan· 
ceiro. 

3." Qual o quantum pro-
duzido como beneficio ás 
respectivas instituições 
beneficiadas . 

outros ..•.....•... Requeremos que por in- Em 25 de julho vem á 
termedio da Mesa da Mesa , é lido, apoiado e 
Camara se solicite do posto em discus~ão, que 
Governo cópia do ioque- é adiada, ficando com a 
rito procedido pelo ios- palavra o Sr. Nilo Pe-
pector de Fazenda Ma- çanba.- Em 26 oram os 
noel Ja.nsen Muller, Sr'S. Nilo Peçanha. e Es-
sobre o roubo h:wido no meraldino Bandeira.-
cofre da pngadoria da Em 27 oram ainda os Srs 
Delegacia Fiscal em Per- Esmeraldino Bandeira, 
nambuco. que requer a retirada 

Syno pso - C, 24 

do seu requerimento, e 
Dino Bueno -Em 28 ora 
o Sr. Elpidio de Figuei-
redo, que requer seja 
submettido á considera-
ção dn Camara o pedido 
de retirada do requeri-
mento feito na sessão 
anterior pelo proprio 
autor. Encerrada a dis-
cus ·ão.-Em 31 é conce-

1 
dida a retirada do re-
querimento. 
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1 

12 de agosto ... Augusto Severo ..... 

I 
li 
li 
'I 

24 de agosto .. Alfredo Varella e Bar-

Requeieo qae, poe inter- E:rn 2 de agosto vem a 
medio dl! Ministerio da Mesa, é lido, apoiado e 
Viação se solicitem do posto em discussão, que 
Governo as ~eguintes é sem debate encerrada. 
in formações : - Em 10 approvado. 

Si tem o Governo conhe-
cimento de haverem 
si do transferidos, li vees 
de qualquer onus pela 
Companhia Docas llom 
Põd ro li, a Companhia 
Leopoldina pela quantia 
de6.500:400$e poresta 
Companhia á Empt•eza 
Industrial de Melhora-
mentos do Braz:! pelo 
preço de 3. 600:000$ os 
armazens e cae!:' cons-
t~uidos em virtude dos 
decretos ns. 4492, de 23 
dj:l março de 1870, e 
5483, de 15 de outubro 
de 1873, que autorizam 
a construcção de docas 
de importação e expor-
t(l.ção nas enseadas da 
Saude e Gambôa, e nos 
quaes ha clausulas ex-
pressas de reverterem 
os referid Js armazens ~ 
rpais obras executad!).s,\ 
sem indemn:sação de 
especie alguma e em 
prazos nos mesmos es-
tipulados, ao Estado 1 

- Si foram essas transfe-
rencias autorisadas por 
decreto do Governo e, 
neste caso, si foi a~~e
gurada a reversão para 
o E~tado, no anno de 
1960, na fórma ua cla u-
sula 20 do referido de-
çreto de I 873 1 

--- Si tem o Govemo co-
nhecimento de só haver 
sido pago o imposto de 
transmissão de proprie-
dade sobre o valor de 
l.OOO:OOO$em cada nma 
das transfercncias 1 

I ' 

bosa Lima ....... . Requeremos que a Com- EIU 24 de agosto fica 
mLsão de Constituição sobre a mesa até ulte-
dê pareceJ', ,julgando da rior deliberação. 
constitucionalidade da 

I 
li 
t 

autorização concedida 
<lO Governo, no projecto 
de lei da recei la deste 
anno, pat·a vender ou 
arrendar proprios na-
cionaes. 
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Requeiro que o 
informe: 

Governo EIU lO Lle setembro vem 

! . o Qual a som ma até hoje 
averbada na caixa de 
garantia e de emis;-ão 
do papel-moeda? 

2. 0 Si o emprestimo re-
cente do Biwco da Re-
publica foi feito em ouro 
ou em papel-moeda ? Si 
em ouro, em que espe-
cie r everterá ao The-
souro, e em que pl'azo? 

3. 0 Si dada a nova situa-
ção do Thesouro para o 
Banco, o Governo V-Ol-
tará a intervir na admi-
nistração do m e s mo 
Banco ? 

á Mesa, é lido, apoiado 
e posto em discussão, 
que é adiada por ter 
ficado com a palavra o 
St'. Di no Bueno.- Em 15 
entra em discussão, que 
sem debate é encerrada. 
- Em 20 approvado. 

19 de setembro Barbosa Lima ••.•.•. Requeir@ que se solicitem EIU 19 de setembro vem 
do Governo as seguintes á Mesa, é lido, apoiado 
informações: e posto em discussão, 

a ) por que repartição pu-i que é sem debate en-
blica, são pagas as contas cerrada.-Em 20 appro-
dos negociao tes Ferreira vado • 
Borges & C., fornece-
dores do Ministerio da 
Marinha? 

b) são ou não essas contas 
sujeitas ás disposições 
da lei n. 489, de 15 
de dezembro de 1897, 
art. 12, e n. 392, de 8 
de outubro de 1896, e 
na hypothese negativa, 
qual a disposição de lei, 
derogatoria daquella3, 
que permittiu seme-
lhante pratica ? 

c ) ha, além das contas 
desses fornecedores, 
outras que deixam de 
ser pagas pelo Thesouro 
e de ser submettidas a 
registro do Tribunal de 
Contas? 

d) em quanto importam 
annualmente ns contas 
daquelles fornecedores 
paga<; pela Contadoria 
da Marinha 1 

e) em quanto importam 
as contas dos mesmos 
negociantes acaso pagas 
pelo Thesouro Nacional, 
por fornecimentos ao 
MiniEterio da Ma1·inha 1 

f) quaes os artigos fol'-
necidos por esses ne-
gociantes, e si o fazem 
mediante concun•encia 
publica? 

OBSERVAÇÕES 
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Requeiro que o 
informe: 

Governo Em 24 de setembro vem 

1.0 Quaes as quantias re-
mettidas para Londres, 
em virtude do (unding-
loan, e as datas dessas 
remessas, de março do 
corrente anno até hoje ; 

2. o Si tem sacado sobre 
as quantias remettidas 
desde abril do anno pas-
sado; 

3. o No caso affirmati v o, 
qual a importancia dos 
saques feitos, as suas 
datas e o destino dos 
valores sacados ~ 

á Mesa, e lido, apoiado 
e posto em discussão, 
que é adiada. Em 25, 
requerida pelo autor do 
requerimento, urgencia 
para interromper-se a 
ordem do dia afim de 
fazel-o entrar em dis-
cussão, deixa de ser a 
mesma concedida por 
não ba ver numero suf-
ficiente para votação. 
O requerimento entra, 
porém, em discus~ão na 
hm•a regimental. Oram 
os Srs. Serzedello Corrêa 
e Fausto Cardoso. -Em 
26 oram os Srs. Ger-
m ano Hasslocher e 
Fausto Cardoso.- Em27 
oram os Srs. Di no 
Bueno e autor do re-
querimento,sendo em se· 
guida encerrada a dis-
cussão.- Em l de ou-
tubro, á requerimento 
do autor, a Câmara con-
sente na sua { e tirada. 

24 de setembro Do mesmo senhor ... Requeiro que seja publi Em 24 de setembro vem 
cada no Dia?·io Official á Mesa, é lido, apoiado 
q. lista dos devedores doi\ e posto em disc\JSsão, 
Banco da Republica, que! ' gue é a(\iada. -Em 25 o 
não deram garantia de autor requer urgencia, 
:veuhor ou hypotheca. que não é concedida por 

não haver numero para 
se votar, entrando, 
porém, em discussão o 
requ\;rimento na hora 
do expediente. Omm os 
Srs. Serzedello Corrêa 
e Fausto Cardoso;- Em 
26 oram os Srs. Ger-
mano Hasslooher e 
Fausto Cardoso. -Em 27 
oram os Srs. Dino 
Bueno e o autor do re-
querimento; encerrada 
a dis~ussão. -Em I de 
outubro rejeitado . Ve-
rificada a votação a re-
querimento do autor, 
reconhece-se, após duas 
votações succes:;i v as, ter 
sirlo o mesmo rejei-
tado. 

26 de setembro Do mesmo senhor ... Requeiro que o Governo Em 28 de setembro vem 
informe: á Mesa, é lido, apoiado 

/

Quanto tem pago o The- e posto em discussão, 
souro por indemnisações que é adiada. 
e a quem, nos annos de; Pende de votn.-
1890 a 1899. l ção. 
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26 de setembro Do mesmo senhor .•. Requeiro que o Governo Exn. 26 de setembro vem 
informe: á Mesa, é lido, apoiado 

l . o Quaes as quantias re- e posto em discussão que 
mettidas de março até e adiada.- Em l de ou-
esta data, para o fundo tubro rejeitado. A re-
de garantia constituído querimento do autor 
pela lei n. 581' de 20 procede-se a verificação 
de julho de 1899; da votação, reconhecen-

2. o Si tem sacado sobre do-se não ter havido 
as quantias r emettidas numero sufficiente para 
desde abril do anno pas- a votação.-Em 2 é posto 
sado ; novamente á votos e re-

3.0 No caso affirmativo, jeitado por 69 votos 
qual a ill!portancia dos contra 41 o requeri-
saques feitos, as suas manto para votação no-
uatas e o destino dos v a- minai pedida pelo autor. 
lores sacados . Adduzem considerações 

pela ordem osSrs.Fausto 
Cardoso e Serzedello 
Corrêa. E' submettido 
á votação e rejeitado o 
requerimento por 104 
votos contra 17, após 
verificação requerida 
pelo autor. • 

8 de novembro Do mesmo senhor ..• Requeiro que o Governo Exn. 8 de novembro vem 
informe : á Mesa, é lido, apoiado 

1. o Em que lei se fundou e posto em disr:ussão 
p:wa emittir títulos de- que é sem debate ence-
nominados inscl'ipções; rrada. -Em 9 adduzem 

2. o Para determinar que considerações pela or-
as apolices mandadas dem os Srs. Dino Bueno 
emit tir pela lei de 20 que requer que a vo-
de setembro do corrente tação seja feita por par-
anno, sejam assignadas t es, Fausto Cardoso e 
pelo director do Banco Serzedello CorrêJ. . Sub-
da Republica elo Brazil; mettido á votação é 

3. o Si se firmou algum approvailo o requeri-
contracto entre o The· mento do Sr. Dino 
souro e o Sr. Pettersen, Bueno. A requerimento 
para que este assu- do Sr. Fausto Cardoso 
misse a direcção do p rocede se á veri ficação 
Banco da Republica ; desta votação, pelo que 

4. 0 No caso uffirmativo, se reconhece nflo ter 
solicito cópia desse con- havido numero suffici-
tracto. ente para se votar. Pro-

cedida a cllamarla e ac-
cusando numero,é posto 
novamente a votos ore-
querimento do Sr. Dino 
Bueno, e desta vez ap-
provado. E11 seguida 
são submettidos succes-
sivamente á votação e 
rejeita dos o I o e 2° itens 
do requerimento, e ap-
provados o 3° e o 4° 
itens. 

9de novembro Do mesmo senhor . .. Requeiro que o Governo 1:!...m 9 de novembro vem 
informe: á Mesa, é lido, apoiado 

1 .o Qual a somma reli- e posto em discussão. -
rada do Banco ela Re- Em lO oram os Srs. 
publica do Brazil par~• Dino Bueno e Fausto 
publicações officiaes na Cardoso. - Em 12 or<t 

OBSERVAÇÕES 
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l9denovembro Do mesmo senhor ... 

imprensa nacional e es-
tl'angeira; 

2. 0 De que natureza foram 
essas publicações ; 

3. 0 Por interme.Jio de 
quem se fez essa des-
peza. no paiz e no es-
trang·eil•o. 

ainda o autor do reque-
rimento, sendo em se-
guida encerrada a dis· 
cussão. - Em 19 rejei-
tado. 

Requeiro que o Governo E1n 19 de novembro vem 
informe : á Mesa, é lido, apoiado 

1. o QuMs os mo ti vos que e posto em discussão 
o levaram a suspender, que é sem debate eu-
depois de haver annun- c3t·rada.- Em 20 rejei-
ciado na vespera, a in- tado. 
cineração do papel-moe-
da, que se ia eífectuando 

1 1 por ordem do Ministro 
da i Fazenda; 

21 de novembro Do mesmo senhor ... 

1 26denovem~ro Do mesmo senhor •.. 

2. o ~i pelo orgão do Mi-
nistro consultou á Cai-
xa da Amortização so-
bre a transferencia do 
seuviço de troco de nu tas 
feito por este estabele-
ciq~ento para o Banco da 
Republica do Brazil ; 

3. 0 No caso ·affirmativo, 
qual a con v e niencia 
publ~ca dessa transfe- ~ 
rep.Cia. -

I 
~ 

Con~iderando que, con- E:rp. 21 de novembro v"em 
forme declaração otli- a 'Mesa, é lido, apoiado 
ci!).l, não houve con- e posto em discussão 
tr;tcto entre o Sr. Pet- que é sem debate en-
tersen e o Thesouro cerrada. - Em 22 rejei-
para o primeiro assumir tado . • 
a direcção do Banco da 
Republica, requeiro: 

1.0 que o Govet•no infor-
m\3, si para o Sr. Pet-
tersen dirigir o mesmo 
estabelecimento houve 
contracto entre este e, 
aquelle ; I 

2. 0 Que, no caso affirma- 1 

tivo, envie á Camara 
cópia do mesmo con- 'li 
tr11cto. 

Reql!eiro que o Governo Em26 de novembro vem 
informe: qual a con v e- a Mesa, é lido, apoiado 
niencia e legitimidade e posto em discussão. -
que aconselharam a Em '!,7 oram os Srs. Bar-
transacção do Banco da bosa Lima e Fausto Car-
Rj3publica com a Em- doso. -Em 28 oram os 
p~·eza Ind us tria l Bra- Srs. Serzedello Corrêa 
zileira, hypochecando e o autor do requeri-
bens desta antes hypo- mento. - Em 29 encer-
tqecados no Banco Al- rada a discussão. é posto 
lemão. a votos e rejeitado. li 
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30de novembro Do mesmo senhor ... Requeiro que o GJverno ED130 de novembro vem 
informe si o Mini~tro ela á Mesa, é lido, apoiado 
Fazenda ou o Banco da e posto em di3cussão . 
Repuhlica pelo orgão de Ora o Sr. Elias Fausto, 
sua directoria dirigiu . sendo em seguida a dis· 
aos gerentes dos bancos! cussão encerrada. Posto 
estrangeiros, nesta pra- a votos, é rejeitado. 
ça, convite para que 
dessem opinião e apre- ~ 
sentassem medidas con-
venientes á repressã o da 
especulação ill•'gitima 
no mercado de cambio 
e regularisação do 
mesmo. 

3 de dezemlJro José Avelino ....... . Requeiro que, em signal E1n 3 de dezembro vem 
de regosijo pela solução á Mesa, é lido e unani-
dada pelo laudo ar- memente approvado. 
bitral, no litig!o do 
Amapá, e como uma 
manifestação da nossa 
grande veneração á 
terra lendaria da liber-
dade ,onde se consummou 
o grande feito do dia I, 
se levante a sessão de 
hoje em que acaba de 
nos ser officialmente 
communicada a seu-
tença do illustre Pre-
sidente da Confederação 
Helvetica . 

7 de dezembro Dino Bueno e outros. Requeiro que seja a Mesa Eut 7 de dezembro vem 
ela Camara autorizada a Mesa, é lido, apoiado 
a convocar sessões no· e posto em discussão 
cturnas. que é f'em debate encer-

raria. - Em lI appro-
vado. 
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16 do maio . Alfl'ede Pi 11 to . . " . ". Jndico quo !/. como11Ssão de l 'i::.;n IG. de maio vem á 
~nstituiçãfl, leg-isl ução. e, Mesa e. é envütdo á com-
j twUça, attende14do á de- missão de consti tuição, le-
rog~Qão do art. 2M 4o gislação e. justiça . 
Cotiigo Penal, em vish da P e nde <le p a r e c e r. 
li berdade de •>u ltQS quo a 
Constituicão ~stabe leceu, 
formule um n. uov.1 solu -
ção de modo a serem 
observados fioJ rnen te o 
art. 72 , § 4°, ela Consti-
tuição e dec. n , 181, de 2 
do janeiro rle I S90, rei-
teradamente violados no 
paiz em detrimento da. Le · 
galidade da famil 'a bra-
zileira, ameaçada em sua 
organisação pelas simula · 
çõJs do estaclo civ il, oriun· 
das de casamentos não re-
conhecidos pela lei. 

OB mRVAÇÕE'3 

l de j unho Barbosa Lima ....... [ndico que uma commissão En1 I de junho vem á E 111. 8 de junho fo· 
de cinco meml!ros dest!l- Mesa, é li.do e posto á ram nomeados para 
Camara, estudan~o as leis apoiamento.- Em 4 é o.p- est a commissão es-
criminaes e os regulamen- provado. pecial os Srs.: Bar· 
tos processuaes em vigor bosa Lima, Gabr iel 
no exercito e na armada, Salgado, Rodolpho 
formule um nrojeoto de P a i xão, O v id io 
codig<l de justiça militar Abrant es e Luiz Do-
definindo os delictos e in~ mingues . 
fracções disciplinares, es· 
t atuindo penas e or-ga.ni -
sando o respectivo pro· 
cessso, tudo de accordo 
com as e}: igencias do novo 
regime:n político oonsub-
stan~Jia.do na Constitui ção 
da Republica , 

Requeit·o que essi, commis-
são s.ej o. nomeada pela 
Mesa, devidamente auto-
ri sada pela approva.ção 
dest<t indic:~ção. 

6 rle j unho Carlos Ca vnlc1nte . ... Indico que a. commissão es- EuJ. 6 de jU;nho vem á. 
pecial , nomeada em vir· Mesa, é lido e sem deba.te 
tude da d~liberação da ap provado . Envi a do á 
Camara par1. estuda r u m coll< missão e"11ecial para 
pr ojecto rle lei sobt•e a- form ular wn p 1·oj ecto de 
propriedade das mi nas, lei sob1·e a p 1·opriedade das 
seja· igualmente incumbi- minas . 
da de rever a legislação 
geral de terras e propo· 
nha tambem o que jul.:tar 
QOnveniente paro o fi.tn de. 
disorimin.ar precis,tmente 
o domí nio Qa Uniã.o do 
que pertence aos Estadorj, 
de accordo com o estabe -
lecido a r espailo pela 
Consti tuiç.'io Federa.! . 
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17 de julho Barbosa Lima e outros Indicamos que ao Regimento Em 17 de julho vem á V. em outra parte 
dã Camara se adrlicionem Mesa, é lida e enviada á desta Synopse, ao-
as seguinte.3 disposições : commissão de policia.- damento e observa-

Art. O subsidio pago Em 25 vae a imprimira pa.- ções ao parecer n. 95 
mensalmente ao deputado recer da referida commis- de~te anuo. 
considera-~ e di vidirl o em são, que julga que não 
duas partes, uma igual a convem ser convertida em 
dous terços da importancia disposição do Regimento 
tota.l e equiparada ao o r- a indicação. 
den'l.do dos funccionarios 
publicas, e a outra res-
taot"l considerada como 
gratificação pro lab~re. 

§ 1. 0 Da folha mensal o:·ga-
nisada pela Mesa constará 
o numero de ft~.ltas diarias 
dadas pelo deputado, ·des-
contando-se-lhe ta o tos 
dias de gratificação quan-

l tas forem as faltas, sendo 
rel~vadas em cada mez 
tre~ faltas. 

§ 2 . o As licenças serão sem-
pre concedidas por tempo 
determinado e, quando 
com subsidio,entender-se-
ha que o foram com direito 
a dpus terços desse vencl-
mepto, salvo dis~osição 
expressa dando a ~otali
da4e do subsidio; ~este 
ca.sp o parecer devera sei\ 
vo~ado por dous terços da 
Camara . 

§ 3. o Nas prorogaçõ~s odes· 
coqto do§ lo se fará abran-
gendo o total do sub~idio. 

24 de ag ..• lldefonso Al vim e ou- Indicamos que a commiseão, Em 24 de agosto vem a V. em outra parte 
tros. de constituição, legislação Mesa, é lida e enviada á desta Synopse, ao-

e justiça emitta seu pare· commissão de constitui· damento e obser-
cer sobre a constituciona- ção, legislação e justiça, vações ao parecer 
!idade e legalidade do vi- que em 3 de outubro dá n. 125 deste anno. 
garante contracto de abas- parecE>r. 

24 de ag . .. 

tecimento de carne verde 
á população da capital da 
R~publica e, consequen-
tejllente, que, verificada' 
essa inconstitucionalidade 
e illegalidar1e, indique o 
p ~ocesso para a sua res · 
cisão e das leis fed eraes. 

Alfredo Varella e Bar- In li camas que a commissão Em 24 de "gosto vem á V. em oulrcl. p:ute 
bosa Lima. dt~ constituição legislação Mesa, é lida e enviada a desta Synopse un -

e justiça emitta parecer commissão de constitui - dament·J e obser-
sobre o seguinte : ção, legislação e justiça vaçõe:; ao parecer 

1 . o A permanencia dos pro- que em 20 de setembro dà n. 11 7 deste ano o. 
prios oacionaes sob auto- parecer. 
ridade e posse do Governo 
da União só se jul!lifica, 
tenco os mesmos proprios 
emprE'go certo em servi -
ços federaE's. 
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2 .0 Não tendo essa applica-
ção, os proprios nacionaes 
só podem passar da mão 
do Governo central para 
o poder do Estado. 

3. • Cabe a estes a plena pro· 
priedade actual delles, 
s11.lvo os que o Governo 
da União declare precisar 
para terem destino per-
manente em serviços na-
cionaes. 

4. o Só os proprios nacionaes 
sitos no Districto Federal 
continuam a pertencer à 
União, sem excepção al-
guma, e as ilhas não con-
tíguas a. territorio de 
nenhum Estado. 

5.o As marinhas e accrescidos 
não pertencem á União, 
salvo as ilhas de que reza 
o numero anterior. Nos 
Estados cujas Constituições 
lhes houverem dado des-
tino, terão naturalmente 
o que ellas marquem; no 
caso contrario, vigorará a 
legislação antes existente 
(Constituição da Repu-
IJlica, art . 83), que entre· 
gam os ditos terrenos ao 
domínio e posse das muni-
cipalidadee. 

ANDAMENTO 

Neiva .. ...... Accrescantê -se ao Regimen- E.1n 20 de .setembro yem 
to ondecon viei':-Nenhum ?- .Mesa, ~ l!_da e env_13:da 
deputado usa r á da palavra, a comm1ssao de. pol!CI~. 
a não ser em breves re- Pende ele pa1. ecex · 
clamações pela ordem, ou 
para explicação pessoal, 
sem tomar Jogtl.r na tl'i-
buna. 

23 de Out . . Dino Bueno ...... ... Indi~o que seja autorisa·la Em 23 de outubro fica 
a Mesa da Camara a enten- sobre a mesa at e ulterior 
der ·se com o Sr. Francisco deliberação.-Em 24, an-
Rnngel Pestana, para que nunciada a di<cus!Oão, sus-
desistindo da su" renuncia ci t a -se uma questão de 
honlem apresentada, ve· ordem, em que tomam 
nha reassumir a. sua ca· parte os Srs. Seabra e 
r1 eira como deputado pelo PresiLiente. Oram os Srs. 
5• clistricto do Estado do Ba1·ros Franco Junior e 
Rio de Janeiro. Dino Bueno, que req uer 

a retirada ela indicação . 
Ora ainda o Sr . Barros 
Franco . Junior. Encerrada 
a discussão., é adiada a 
votação do requel'imento 
do Sr. Dino Bueno. -Em 
25 é approvado o requeri-
mento, sendo retirada dos 
trabalhos ela Camara a in-
dicação. 

OBSERVAÇÕES 
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Lopes . . .... . .. A Camar.1. dos Deput~dQs dl) E:m. 26 de out_ubro vem a 
BraLil tem a ~<JJ · s vi v;a, Mesa, é li_da. e. posta em 
s.1 tisr<lção em. signj (icar discuSJ!ão ;, ora o Sl' . 
nos repr'esent11.ntes rua FcJ.u,sto Cardoso. Encer-
nobre i-,!ação Argentina os rt~.da a discuseão, é unani-
sentimeDtos de cord ia l memente approvada. 
sympa.thia e reconheci-
mento ao GJverno e ao 
povo dessa g r <! nde Repu-
blica, pelas e!X'Cepcionaes 
demonstrações de afl'.~-
ctuoso apreço tributado ao 
Br'a zil na pes,oa do Sr. 
Dr. Campos S<~lles, Pue-
sidente da Republicct , n-o 
momento em que S .. Bx. 
retribue a grata v isita. rlo 
Sr. general Juliet Roc~. 

A' Camara dos Deputado.;; rlo, 
Republica Argentina as-
1segura a dos Estados Uni· 
dos qo Brazil a mais per-
feita conformidade de vis-
tas do povo brazileiro com 
os intuitos da presente 
emoção . 

omERVAÇÕES 

5 de Nov ... Fausto Cardoso . .. ... A Carpara dos Deputados, E:rn 5 de novembro vem 

3 de Dez ... 

3 de Dez ... 

interpretando a opinião na- â. ll':esa, é li~, apoiada e 
cional, resolve lanç~r na unanimemente~pprovada . 
acta dos seus trabalho,s um \ 
voto de profundo p~zar 
pelo 3• anniversario do 
fallecimento do marechal I\ 
Bit te n c ou r t, um dos 
maiores mortos da nossa 
histq:ria politica, a g rande 
victirna do dever c i vico e 
da honra milita r. 

Serzedello Corrêa; e Indicamos que a com missão EJU 3 de dezembro vem á V. em outra parte 
outros.. ......... . de pensões e cmtas da Mesa,.é , ~id<t 'ç enviar~a ás desta Synopse, an-

Camara dos Deputados for- commrssoes de pensoes e damento e obser· 
mule um projecto de lei cont:~s e orçame12to, que, vações ao projecto 
Cl)ncerlendo um premio ao reumdas, em 5 dao pare- n. 245 deste anno. 
Sr·. Barão do Rio Branco cer. 
e uma dotação annual, 
que devera revertP- r em 
favor- do3 seus filhos em-
quanto viverem. 

Do mesmo senhor ... Indico que a Camara nomeie En1 3 de dezembro vem á Para esta com missão 
u mq. com missão parct com- Mesa, é l!1a e unanime- foram nomeados os 
primentar e cmgratular- ment1 approvada. s r s. S·3rzedello 
se com o honrado Pr.Jsi- Corrêa José A vc-
clen~e da Republic.t pela lino e 'Nelson de 
solução dada á CJ.uestão do Vasconcellos. Em 
Amapá. virtu -Je da 2" parte 

Indico mais que a Mesa 
·transmitta um telegram-
ma de felicitações no 
honrado Dr. Prudente de 
Moraes, então Presidente 
da Republica. 

desta indicação a 
Ca mara expediu 
um telegrantma 
congratul:tlorio a 
S. Ex. o Sr. Dr. 
Prudente de Mo-
raes,ex-Pl'esiden te 
da Republica.. 

!I 
ll 
I 
I 

i 
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Pareceres aDurovad~s e adiados 

COMMIESÃO ASBUMPTO A.N DA~!ENTO OBSERVAÇÕES 

l 22 de abril Nomeada. em vir- Considera legitimos, ea:- vi Em 22 de abril, em seguida Na la sessão prepara-
tude do dispos- do art. 4• do Regimen- á leitura, é o parecer ap~ toria, reallza.da em 
to no art. 5• do to Interno, e na forma p r ovado, sendo sortea· 18 de abril , o Sr. 
Regimento . da legislação eleitoral, das as cinco com missões de Presidente da Ca-

os diplomas dos S r s. inquerito que ficaram assim mara nomeia para 

2 24 de übri l Primeira ..... . . . 

Synopso -c . 2() 

Deputados constantes dn organisadas: constituir esta com-
lista qne apresenta, e missão os seguintes 
enumera as contesta- Para a 1 • conu.nissão: Srs.: Cassiano do 
ções. -os Srs. So.tyro Dias, Felix Nascimento, R i o 

Gasper, Cupertino Siqueira, Grande do Sul; Au-
Vergne de Abreu e Campos gusto Montenegro, 
do Amaral, gendo eleito para Pará; Alencar Gui-
presidil-a o Sr. Satyro Dias. marães, Paraná ; 

Reconl1ece deputados pelo 
1• dist ricto do L:stado do 
P,ll'à aos Srs. Augusto 
~rontenegro, A rLhur de 
S o u z a Lemo~ , Pedt'u 
Leite '' he1·mont e Carlod 
Augusto V•llente de No 
vaes ; pelo 2° districto: 
Anton io Ftlin 1o ti J Sou-
za Blsto~. Arthui' Indio 
do Bmzi L e Si! v;\ c Jnuo-
cencio ~e 1 ·z ~dello Cor· 
rêa. 

Para a ~· commissão : 
- Eloy de Souza, Francisco 
Sá, Pereira dos Santos, May-

iJ:rink, Manoel Caetano. Pre-~ 
sidente, Mayrink. 

Para a 3 • commissão : 
- Bueno de Andrada, Al-
fredo Pujol, Landulpho Ma-
galhães, Julio de Mello e 
Xavier ele Almeida. Eleito 
presidente o Sr. Bueno de 
An irada . 

Para a 4• comiuissão: 
-Manoel Fulgencio, Gomes 
de Mattos, Indio do Brazil, 
João Lopes e Fausto Car-
doso. Foi eleilo para pre-
sidir esta com missão o Sr. 
Fulgencio. 

Para a ~ · coinmi.,;,.;ão : 
- Alves B.1rbosa, Seabra 
Angelo l'leto, Coelho Lisboa 
e Barros l:?ranco. de PI'tsi-
deoto, Aires B.nbosa (Destes 
senhoi'es não furam reconhe· 
citlos os seguintes: Cuper-
ti no lle Siqueira e Campos do 
Amaral, por Minas Geraes; 
Coelho Lisboa, pela. Para-
hyba.) 

Em 2i de abril, á r equeri 
meuto do SI', Vei'gne de 
Abreu, são oi pensados im· 
pres<ão e in tersticio.- Em 
W appro-vado. 

Francisco S a 1 1 e s, 
Minas Geraes ; Mo· 
rei ra Alves, Per-
nambuco. 
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3 25 de abril Segunda. ..... ... Reconhece deputados pelo Em 25 de abril, á requeri· 
[ 0 dbteicto do Estado mento do Sr. Paula. Ramos. 
das Alagôas aos Srs. a Camara concede dispensa 
Epaminondas Hyppolito de impressão e intersticio. 
Geac.indo, José Aliltooio - Em 26 approvado. 
Duarte e Angelo JoBé du 

4 25 de abril 

~ilva Nt1rto . 

Reconhece deputados pelo Em 25 de abril, á requeri· 
2" d btri, to do Esbdo mento tio Sr. Paula Ramos, 
das AlagiJ;ts os Srs. Ma- a. C tmara concede dispensa 
noel de Araujo Góes. c.e impres ão e interstido. 
José Bernardo Anoxel- - Em 26 a.pprovado. 
lasGalvii.o e Raymundo 
Puntes de Miranda. 

5 25 de abril Quarta .•........ Reconhece deputados pelo E1.u. 25 de abril, i.L requeri · 
lo districto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
S. Paulo os Srs. Au- a Camara concede dispensa 
gusto Cem r de Miranda de impressão e interstício. 

I Aze~edo, Alfredo Pujol, - Em 26 approvado. 

6 25 de abril 

7 25 de abril 

8 25 de abril 

I 

9 25 de abeill 

lO 25 de abril 

» 

» 

» 

» 

..... .. o. 

Firmiano de M o r a e s 
Pintp e Gustavo de Oli-
veirp. Godoy. 

Reconhece deputados pelo Em 25 de abril, á requeri-
20 districto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
S. l?aulo os Srs. Ma- a Cama.ra concede dispensa 
noel Jacinto Domingues de impressão e intersticio. 
de Castro, Antonio ]}ino - Em 26 app ·ovado. 
da Costa Bueno e José 
Valois de Castro . • \ 

Reconpece deputados pelo E:m. 25 de abeil, á requeri-
30 districto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
S. Paulo os Srs. João a Camaea concede dispensa 
Francisco Malta Junior, de impressao e intersticio . 
Antonio José da Costa - Em 26 approvado. 
J u n i o r e Francisco de 
Assis OI i v eira Britgn. . 

Reconhece deputados pelo En1. 25 de abril, á requeri · 
4" d istl'icto do lJ:,tado de mento do St• . Paula Ramo;;, 
S . Ptmlo os Srs . adol- a Camara concede dispensa 
pho Affon so d'1 Silva de impressão e intersticio. 
Gonlo, Antonio Manoel - Em 26 approvado. 
Bueno de Andl'J.da e 
li:lías Fausto Pacheco 
Jordão . 

Reconhe~e deputados pelo E1n 25 de abril, á requori-
5" districto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
S. P,lulo os Sl's. Flo a Camara conr.ede dispensa 
riano Autonio de Mo- de impressão e íntersticio. 
r a f3 s Junior, Joaqutm - Em 26 approvado. 
Alvaro de Souza C;l-

margo e Edmundo da 
[?onseca. 

Reconhece deputados pelo E:m. 25 de abril, á requ•Jri-
6" uistricto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
S. Paulo os Srs. Cinci- a Camar·a concede dispensa 
nat9 da Silva Braga, de impressão e intersticio. 
Pa-qlino Carlos de Arru- - Em 26 approvaclo. 
da Botelho e Antonio 
Rodrigues Cajado. 

OBSERVAÇÕES 

I 
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li 25 de abril Quinta ... ...... . Reconhece deputados pelo Etn 25 de abril, ã. r·cqueri-
2• districto do E~ ta do do Inflllo do .·1·. Paula Ramos. 
Rio Gr·ande do Sul os o. Cama•a c11ncede dis!Jensa 
Srs . :lngelo Plllheiro de impr·e são e i11lel'slicio. 
Machado, Francisco rle - Em :Zô u.pprovaclo. 
Paula ,\lencastro o Ger-

12 25 de abril 

13 25 de abril 

14 25 de abril 

15 25 de abril 

16 25 de abril 

17 25 de alrril 

18 25deabril 

mano Hasslocher ; relu 
::1° dbtricto: Aureli nno 
P.nto Barbosa, Vi..:Lotin•' 
Ribeiro Carneiro i.\lon· 
teiro e Rindavia da 
Cunlra C!Jrróa. 

Reconhece deputados pelo 
l" distrkto do Est·ldo dt1 
Minns Geraes os Srs. 
Estevão Loi.Jo Leite Pe-
reira. Rodolpho Ernesto 
de Ab1·cu e \iria to ni· 
ni z :,.r., carenhas. 

E1n 25 de n.bril, á. requeri-
mento do Sr. Paula Ramos, 
a Camara concede dispensa 
1 e impres;ao e interstício. 
- E111 26 a.pprovaclo. 

» •... ...... Reconhece deputados pelo Em 25 ele abril, á requeri-
2• dbtricto do E~tado t.le mento do Se. Pauh\ Ramos, 

» 

» 

» 

Minas Geraes os Srs . a C1tmara concede dispensa 
Gastão da Cupha, José do impressão o interstício. 
Bonifacio de Andrada e - Em 26 approvado. 
Silva e João Luiz de 
Campos. 

Reconhece deputados pelo Em 25 de abril, á requet•i-
3" districto do Estado de mento do Sr. Paula Ramos, 
Minas Ge1·aes os S.rs. a Camara concede dispensa 
Carlos Vaz de Mello e de impressão e interstício. 
Luiz Eugenio Monteiro - Em 26 approvado. 
de Barros. 

.••.. .•... Reconhece deputados pelo 
4' districto do Estado de 
Minas Geraes os Srs. 
João Nogueira Penido 
Filho e Antonio Lu i z 
Mouteiro da Silveira. 

Ein 25 de abt'il, á requeri-
mento do St·. Paula Ramos, 
a Camara concede dispensa 
de impressão e iutersticio . 
- Em 26 approvado. 

Reconhece deput·1do pelo E1n 25 de abl'il , á ruqueri-
5'' districto do r:stado de mento tio SI'. P~tula Ramo·, 
Minas Get•aes o Sr. AI a Camat'<t concede clispen a. 
t't'<do Pinto Viei1•a de de impressão e intel'sticio. 
Mello. -Em 213 appro~ratlo. 

Reconh ece deput~dos pelo 
6' districto do Esta lo de 
Mina · GeraPs os Srs. 
Joaquim Leonel Rezende 
Filho, A tia lbel'to Dias 
F(> rraz da Luz e Fran-
ci•co Antonio de Salles. 

En1. 25 de abr il, á l'equeri-
mento do Sr. Paula Ramos, 
a Carnam conecdo rlispensa 
do irnpre~sã.o e interstício. 
- l~m 2G appt·úvado. 

R·~conh c deputados 1 elo Eu1. 25 d' ahl'il, à requeri · 
7° di tricto do E~tndo d · mrnlo do , r. Paula Ramos, 

I Mina Geraes os S1·s. a Camam concetle dispensa 

I Neccsio José Tavares e de impressão o intci'Sti io . 
. \ ntónio Affunso La.m u- -- r:m 26 appP<:nraclo. 
n k•r Godofrerlo. 

!I 

·li 
\ 
I 

I 
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19 25 de abri l Quinta .•........ Reconhece deputado pelo E1n 25 de abr il, á t'e1neri -
8" distr-icto do Estado mento do Sr. Pc~ula Ramos, 
de Minas Geraes o Sr. a Camara concede dispensa 
Henriquo de Mngalbães de impressão e interstício. 
Sall··s. - Em 26 approvado. 

20 25 de abril 

21 25 de abril 

22 25 de abril 

23 25 de abril 

24 25 de abril 

» 

» 

Re,;onhf. f!e cleputados pelo Elll 25 de abril, á requeri-
go dist1·ic· o do Estarlo mento do Sr. Paula Ramos, 
de Minas Gera.Ps os Sr.;; . a Camara concede dispensa 
Sabino Barroso Junior o de impressão e interstício. 
J cão da Ma tta Machado. - Em 26 ap provado. 

Reconhece deputad ·R pelo Em 25 rie abril, á requeri-
100 rlbtricto do E~tado mento do Sr. Paula Ramos, 
r'e Minas Gerues os Srs. a Camara concede dispensa 
Manoel .Jose da Silva, de impressão e interstício. 
Manoel Fulgencio Alves - Em 26 approvado. 
Pereira e Az-tbur Fer. 

1 
r e ir' a Torres. 

I 
Recon!Jece deputados pelo Em 25 de abri l, á reque1·i- · 

11 o 1istricto do Estado mento do Sr. Paula Ramos, 
de Mmas Geraes os Srs . a Camara concede dispensa 
Lindolpbo Caetano de de impressão e interstício. 
Souza e Silva e Olegario -Em 26 approvado . 
Dias Maciel. 

» .•...•.•.. Reconhece deputado :gelo Em 25 de abril, á requeri-
120 districto do Est~do mento do Sr. Pa la Ramos, 
de Minas Geraes o Sr. a Camara concede dispensa 
Rodolpho Gustavo da de impr,essão e in'tersticio. 
Paixão. - L Em 26 approvado. 

Reconhece deputados pelo Elll 25 de abril, á requeri-
40 districto do Estado do me'nto do Sr. Paula Ra1,11os, 
Rio Orande do Sul os Srs. a Cà.mara co cede dispensa 
Vespasiano Gonçalves de impressão e inters tício. 
de Albuquerque e Silva, -Em 26 approvado. 
Arthur Pinto da Rocha \ 
e Alfredo Varella; pelo 1 
5° d\stricto, Alexandre 
Cassiano do Nascimento, 
Antonio Candido de Aze-
vedo Sodré e Manoel de 
Campos Cartier. 

25 26 de abril Segunda ........ Reconhece deputados pelo .Elll 26 de abril, á reque· 
5° districto do E~tado de rimento do Sr. Augusto 
Pernambuco os Srs. Montenegro, a Camara con-
Pedro José de Oliveira cede dispensa de impressão 
Pernambuco, João Ju. e interstício. Adduzem cqn-
venQio F e r r e i r a de siderações pela ordem os 
,\guiar e Elpidio de Srs. Barbosa Lima, Augusto 
Abreu Lima Figneiredo. Montencgro, Bueno de An-

drada, Manoel Caetano e 

I 
Seabm.- Em 27 apprl'o-
vado. 

26 26 de abril Q>Jinta ........ .. Re.::onhece deputaJo pelo 
11 ° qistricto do Estado 
de i\linns Geraes o Sr. 
Erlnat'd•J Pimentel Bar-
bosu, . 

Elll 26 rie abril, após a lei-
tura do pn:recer, o Sr. Seabra 
dirige á Mesa a seguint9 
consulta, : - <Si na hypo-
tbese de um certocandi•lato, 
diplomado peb junt:t apu-
rutlora competente , pre-
terir a outro que devera ser 
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o diplomado, caso a mesma 
junta cumprisse seu dever 
pela tórma declarada na lei, 
e que esse facto seja reco-
nhecido pela commissão de 
inq.t:erito, é o caso de appli-
caçao do § 2° do art. 8° do 
Regimento, ou si deve a 
Camara entrat· úesde 10"'0 
no conhecimento dessa elei-
ção. :. Adduzam considera-
ções pela ot·dern ácerca deste 
incidente os Srs . Barbosa 
Lima, Augusto Montenegro 
e Presidente, que submette 
a questão á decisão da Ca-
mara, que decide, por vo-
t~ção, não se tratar na ques-
lao da hypothese partulular 
do § 2° do art. 8• do Regi-
mento.- gm 27 o parecer é 
approvado. 

27 26 de abril Quinta .. ....... . Reconhece deputado pelo Em 27 de abril, :1 requeri-
a• districto do Estado meu to do Sr. Augus to Mon-
de Minas Geraes o Sr. teuegro, a Camarn concede 
Francisco de Paula May- dispensa de impressão e in-
rink. tersticio.-Em 27 appro-

vado. 

28 27 de abril Terceira .•. • ..•. Reconhece deputados pelo EJD. ~7 de abril, á requeri-
I• districto do Estado da manto do Sr. Augusto Mau-
Bahia os Srs. Jose Joa- tenegro, a Camara concede 
quim Seabra, Joaquim dispensa de impressão e in-
de Macedo Castro Re- tersticio. -Em 28 appro-
bello , João Augusto vado. 

29 27 de abril 

30 27 de abril 

31 27 de abril 

Neiva e Jayme Lopes 
Villas-Boas. 

Reconhece deputados pelo Em. 27 de abril, á requeri-
20 districto do Estado da menta do Sr. Auguato Mau-
Bahia os Srs. Francisco tenegro, a Camara concede 
Maria Sodt•é Pereira, dispensa de impressão e in-
Aristides Milton e Joa- tersticio.-Em 28 n.ppro-
quim Ignacio Tosta. ·vado. 

Reconhece deputados pelo Ji:m 27 de abril, á requeri-
3• distl'icto do Estado menta de Sr. Augusto Mon-
da Bahia os Srs. Felix tenegro, a Camara concede 
Gaspar de Barros e AI- dispensa de impress'ío e in-
meida, Eugenio Gon- tersticio.-Em :28 appro-
çalves Tourinho e llla- vado. 
noel Caetano de O li voira 
Passos . 

» . ........ Recon hece deputados pelo Ein 27 do ab!'i l, á requeri-
4• districlo do Estado da meu to do S1·. Augusto Mon-
Bahia os Srs. Pedro te negro, a Camara concede 
Vergue de Abreu, Fran- dispensa de impressão e in-
cisco de Paula Oliveira tersticio.-Em 28 appro-
Guimarães o Satyro de vado. 
Oliveira Dias. 

OBSERVAÇÕES 



-206-

COMi\li3SÃO ASSUMPTO ANDAMENTO 

32 27 de abril Terceira ........ lteconlrcco derrotados pelo Em. ~7 r1e abril, á requeri-
fi• districtodo r·~t;1do dn mento do Sr. Augusto Mon-
83.hia os rs. Nicoláo tenegro, a Camara concede 
'fulcotino rios Sautos, dispensa de impressão e in-
A n to n i o I{OOI'igues tersticio.-Ern 28 appro-
Lim<l e Eduardo Pires v a do. 

33 27 de abril » 

34 27 de abril Segunda ....... . 

35 27 de abril » 

36 27 de abril » 

Ramos. 

Reconhece deputado:> pPlo Ern 27 de abril, á requeri-
i0 di~tríclt• do E~tarlor!a 11rento do Sr. Augusto Mon· 
Bahia os Srs. Thomaz tenegro, a Cam •r<t coucede 
Gar·c el l'araohos i\lonte- dispensa de impressão e in-
nepTo, Dionysio Evan- ter~ticio -Em 28 a.ppro· 
geli~ta do Ca.~tro Cet·- vado. 
qneira e Marcolino de 
:\loura e 1\ lbuquerque. 

Reconhece rleputado: pelo Em 27 de abril, á requeri-
2•tli ~>tricto do Estado de menta rlo Sr. Augusto Mon· 
Pernambuco os Srf!. tene:;ro, a Camara concade 
Jnyme Pombo Bricio Fi- dispensa de impressão e ín· 
lhu, Herculano Bandeira tersticio.-Em 28 appro-
de Mello, Antonio Alves vado. 
Pereira de Lyra e João 
Vieira de Araujo. 

\ 
Reconhece deputados pelo Em. 27 de abril, á requeri-

3• districtodo Estado de menta do Sr. Augusto Mon· 
Pernambuco os Srg. tenegro, a Camara concede 
Malachias Gonçalves , dispensa de impressão e in-
José Moreira. Alves da terstlcio:-Em 28 al?l:.ro-
Silva e Esmeraldino ado. · 
Torres Bandeira. 

Reconhece deputados pelo Em. 27 de abril, á requeri-
4n districto do Estado de monto do Sr. Augusto Mon-
Pernambuco os St·s. tenegro, a Camara concede 
Julio de Mello Filho, dispensa de impressão e in-
Cpi'Oe!io da Fonseca Li- tersticio.-Em 28 appro· 
n1a e E~tijcio de ,\lbn- vado. 
I']Uer~ue Goirn bra. 

37 27 de abril Pr imeira ..... •.. H.econhece depntrtúos pl'io Ent 27 de nbril, :i requeri· 
Jo d istrictodo EstH!oilo mento do Sr. Augusto Mon-
~faranhão o.; Srs. t.;r- tenegr·o, a Camara concede 
bano Santo~ d•t C.•s ta dispPnsa de impressão e in-
Arallio. Luiz Antor.io t:lrsttcio.-Em 28 appr•o-
Llomingue~daSilvn,José vado. 

38 27 de abril » 

En,;(:bio d.: Carva!hq O li 
VEm·a, .J ose Hodrigue~ 
Fernando •. 

Reconhece •Jeputndo,; pelo 
I<:-,tado do !( i'J Grande 
qo Norte oa Sr s. An-
gusto Seve r·o ilc Al-
bu~uerqn ~ Maranhão, 
Eloy C l!:.tr iriano de ::5t•U· 
~n. All"llot o Ta vares ele 
l,yra e :-.la no ' I Pere ira 
Reis. 

JD:wn ~7 dil abril, a requeri-
mento do Sr•. Augusto Mon 
bnegro, a Camo.m cnncede 
disponm de impre:>são e in · 
ter ticio.-Em28~q:>}:n.·o
vado. 

OBSERVAÇÕES 
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JO 28 de abril Terceira ........ . 

40 28 de abril 

R eco o hecc deputa .... os pelo Elll 28 1lc t1 bl'i I, ú requeri-
3 ' distrirto ri o Estado do m •n to do Sr. Augusto Moa-
Rio rte .Janeiro 0:1 Srs. tenegro, a C1•mara concede 
Costodio José Coelho di;;pensa cl•' impressão e in-
de Almeidn, Antonio tee,tido. - Em 2J appro· 
Augusto.Pero ;ra Limae vado . 
. Julio Ver·issimo d<t Si!- -
va SlDtos. 

Recon boce depu tu dos pelo E1n 28 ele abril. a requeri-
5" ll.istricto tlo Estado da meu to do Sr. Aug-usto Mon-
Bah ·a os Srs . Manoel t .,nogt'o, n Carnara concede 
.Joo;é \lves Ba rbosa,Jos3 dispensa rle impre,~ão e in-
Augusto de Freitas, Ma· ter:ticio.-Em 29 appro· 
nool Mlali.Jer to de Oli· vado. 
veira Guimarães. 

41 28 de abril Quinta ..• • •...•. REconhece deputado pelo 1-<.:Jlll 28 de abril, á requeri-
50 districto do Estado de manto do Sr. Augusto Moa-
Minas Geraes o Sr. tenegro, a Camara concede 
Francisco Alves Bueno dispensa de impressão e in-
de Paiva. tersticio.-Em 29 appro-

vado. 

42 28 de abril Segunda •...••••• Reconhece deputados pelo E:w. 28 de abril, á requel'i-
10 districto do Estado da menta do Sr. Augusto Moa-
Pernambuco os Srs. tenagro, a Camara concede 
Ermirio Ce~ar Coutinho, dispensa ds impressão e in-
Celso Florentino Henri- tersticio.-Em 29ai:>pro-
ques de Souza, Francis· vado. 

43 28 de abril Quarta ......... . 

44 29 de abril Terceit·a .. , ..... 

45 29 de abril Primeira ..•..•.. 

co Teixeira de Sá e Ma-
noel Gomes de Mattos. 

Reconhece deputados pelo Elll 28 de abril, á requeri-
Estado de Santa Catha- mento do Sr. Augusto Mon-
rina os Srs. Heroilio tenegro, a Camara concede 
Pedt·o da Luz, Victorino dispensa de impressão e 
de Paula Ramos, J!'ran· intet·sticio.-Em 29 ap-
cil!co Tolentino Vieira provu do. 
de Souza e José Art.hur 
Boiteux. 

Reconhece deputados pelo Elll 29 de abril, á requeri-
Estado do E~pirito San- mento do Sr. Nilo Peça· 
to os Srs. Galdino Tei- nha, a Cama.ra concede di -

I Xf!ira elo Barros Loreto, pen~a de impre3são e inter-
José Gomes Pinheiro Ju- sti ~io . -Em 30 appro-
nior, Jo é de Mello Car- va.clo. 
vnlbo Muniz Freire e Jo-
só Francisco MonjarJim. 

Reconi.lere deputados pelo l'<~lll 2\) de abril, ã. requeri-
i" districto do Estado mento do r. Nilo Peça-
co Cr:>at·á o.-:1 Srs . Pedro oba, a Camara concede tlis- j 
Augusto Borges, Tho- pen a de irnpre·são e inter· 
maz Pompeu Pinto Ac- sticio.-Em 30 a}:>pro· 
cioly,Vtrgi\io Brigidoe vado. I 
Jo~é A v e li no Gurgel do 
Amaral; pelo 2" : Fran-
ci co Sá, Juão LopJs Fer· 
reit·a Filho e Frederico 
Augusto Borges; pélo3•: 
Domingo Sergio Sa.boya 
e Silva, Gon<'alo de Al· 
metda Souto e Agnpito 
Jorge dos autos. 
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47 

I de maio Segunda .....•.. Reconhece deputados pelo EDJ. I de maio, á requeri-
Estado de Sergipe os menta do Sr. Augusto Mon-
Srs. Joviniano Joaquim tenegro, a Camara concede 
de Carvalho, José Rodri- dispensa de impressão e in-
gues da Costa Daria, tersticio.-Em 2 appro-
Sylvio Romero e Fausto vado. 
de Aguiar Cardoso. 

l de maio Primeira ........ Reconhece deputados pelo EDJ. I de maio, á requeri-
Estado do Amazonas os menta do Sr . Seabra, a Ca-
Srs . Carlos Marcellino mara concede dis)?ensa de 
da Si! va, Joaquim de imprE'ssão e i.nterstJCio.-Em 
Albuquerque Serejo, Ga- 2 approvado. 
briel Salgado dos San-
tos e Antonio Gonçalves 
Pereira de Sá Peixoto. 

I 
48 I de maio :. .......... Reconhece deputados pelo EDJ. I de maio, á requeri-

2" districto do Estado do menta do Sr. Seabra, a Ca-
Mar!J.nhão os Sra. Cbris- mara concede dispensa de 

- tino Cruz e João Tolen- impressão e interstício.- O 
tino Guedelha Mourão, Sr. Barbosa Lima requer 
Alfredo da Cunha Mar- que se consulte a Camara (e 
tins, com uma emenda no caso de ser concedida, 
do Sr. Serzedello qor- feita a votação, nominal-
rêa. \ mente),- si ao econheci· 

menta de outros cidadãos[ 
que não aquelles que vie-
ram diplomados, uão é ap-
plicavel a disposição do § 2" 
do art. 8 do Regi?iento. 
Add.uzem psiderações \l)ela 
orde'm ácercà. desta consulta 
os Srs. Felix Gaspar, Au-
gusto Montenegro, Barbosa 
Lima e Presidente . Sub-
mettida á 'votação nominal, 
foi clla rejeitada por 99 con-
tra I 4 votos, isto é, a Cama-
ra resolveu, de accordo com 
de! i beração já 1 ornada por 
occnsião de tratar-se da elei-
ção do Sr. Eduardo Pimen-
tel (li o districto de Minas 
Geraes), que o parecer não 
sofrre discussão. O Sr. Ser-
zedello pede que seja votada 
de preferencia sua emenda, 
o que não lhe é concedido, 
sendo em seguida appro vndo 
o parecer . 

49 I de maio Quinta . . -....... Reconhece deputado pelo EDJ. 1 de maio, á requeri-
30 dist ridu do E~tado mento do Sr . Seabra, a Ca-
de Mioas Geraes o Sr ·1 mara concede dispen sa de 
José Carneiro de Rezen- impressão e in tel'sticio.-Em 
de, com uma emend tl do 28 a pprovado, sendo 
Sr. Serze ello Corrêa I considerada prejudicada a 
reconhecendo o Sr . An- 1 emenda do Sr. Serzedello 
tero Botelho. I Corrêa. 
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50 2 de maio Quinta ......... Reconhece deputado pelo E111 2 de maio, á requeri· 
7• districto do Estado de mento do Sr. Alfredo Pinto, 
Minas Geraes o Sr. An- a Camara concede dispensa 
tonio Zacharias Alvares de impressão e interstício. 
da Silva. -Em 4 approvado. 

51 4 de maio Quarta ....•.•.. Reconhece deputados pelo E111 8 de maio é sem debate 
7• districto do Estado de approvaclo . 

52 4 de maio 

S. Paulo os Srs. Ar-
thur Diedericksen, José 
Manoel de Azevedo Mar-
ques, Alfredo Ellis. 

» ••••••••• Reconhece deputados pelo E111 8 de maio é sem debate 
Estado do Paraná os approvado. 
Srs. João Candido Tei-
xeira, Manoel de Alen-
car Guimarães, Bento 
José Lamenba Lins, Car-
los Cavalcante de Albu-
querque. 

53 7 de maio Quinta .......... Reconhece deputado pelo E 111 10 de maio é sem debate 

54 lO de maio 

9• districto do Estado de approvado . 
Minas Geraes o Sr. João 
Antonio da Silve i L' a 
Drummond. 

'> ••••••••• Reconhece deputado pelo E111 12 de maio é sem de-
8" districto do Estado bate approvado . Pre-
de Minas Geraes o Sr. judicada a emenda do Sr. 
Landulpho Machado de FranciEco S<i.. 
Magalhães, com uma 
emenda do Sr. Fran-
cisco Sá. 

55 16 de maio Quarta .......... Reconhece deputados pelo E111 19 de maio entra em 

Synopse.- C. 27 

Estado de Goyaz os discusEão; oram os Srs. Ma-
Sra. José Xavier de noel Fulgencio, Mot·eira AI-
Almeida, Hermenegi!do ves e Fausto Cardoso. O 
Lopes de Moraes Filho, Sr. M. Fulgencio requer 
Joaquim Luiz Teixeira preferencia para o voto em 
Brandão e Ovidio Abran- separado e vote.ção nominal 
tes ; com voto em sepa- para o mesmo . E' negada a 
rado e emenda da mi- preferencia pedida por 67 
noria da commissão. votos contra 9 . Adiada a 

votação. -Em 21 o Sr. M. 
Fulgencio insiste na prefe-
r encia req uet·ida na sessão 
anterior. E' novamente re-
jeitado o pedido por 75 vo~ 
tos contra 57. E' conce-
dida. votaç1o nominal para 
a 1" conclusão do parecer, 
requerida pelo mesmo Sr. 
deputado . E' submettida 
à votação e approvada por 
76 votos contra 57, a l • con-
clu ão do parecer ; é igual-
mente posta a votos e appro-
vada a 2" conclusão . São 
considerados prejudicados o 
voto em separado e a emen· 
da da minoria da commis-
são. 

OBSERVAÇÕES 
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56 !8 de maio Marinha e Guerra Declara ser da competen- In1presso :,;óm-ente . 
cia do Poder Judiciario 
conhecer da petição de 
Ponciano Francisco Pe-
reit•a. 

57 21 de maio Quinta .......•.. Recon hece deputado pelo E n1 24 de maio é sem debate 
4• districto do Estado de app:rovado. 
Minas Geraes o Sr. An-
tonio Esperidião Gomes 
da Silva. 

58 21 de maio » .... ..... Reconhece deputado pelo E n1 24 de maio é sem debate Na hora do expediente I o distri cto do Estado a})l")rovado. da sessão de 24 de de Minas Geraes o maio, este parecer Sr. Theophilo Benedicto foi longamente dis-
1
ottoni. cu tido pelo Sr. de-

I putado Seabra que, 
1Ja1·a uma explicação 
pessoa. l, respondeu á 

I um artigo do Sr. Ro-
dolpho Abreu, in-
serto n'O Paiz , no 
q u a l este senhor 
qualifica de menos 
regular o procedi-
menta do relator do 

I 
parecer. Fallou em 

- \ I 
seguida o Sr. de-
putado por Minas 
Geraesque combateu 
a inclusão do pare-
cer na ordem do dia 
e apresentou novos 

- documentos relati~ 
vos á eleição de 

I qu9 trata este pare-

I \ cer. Suscitou-se uma 
questão de ordem 

I em qu e tomaram 
I parte os Srs . Presi-
I de n te, Rodolpho 
I Abreu, Seabra, Pau-

la Ramos e Barbosa 
' Lima. O Sr. Rodo!-

pho Abreu requereu 
que voltasse á com-
missão o parecer 
afim de ser em por 
esta tomados em 
consideração os do- ' 
cumentos a que al-
ludiu. O Sr. Presi-
dente decl arou que 

1 est e requerimento 
não podia ser acceito 

I pela Mesa ; o Sr. Ro-
dolpho A breu in-
sistiu no pedido feito 
o para ta l se baseou 
nos precedentes da 
casa, nomina lmente 
com relação ao que 
se deu com o reco-
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59 28 de maio .Marinha e Guerra Indefere o requerimento Imprcs,;o só01entc. 
do alferes graduado do 
exercito Miguel Cezar 
de Macedo. 

60 28 de maio Primeira . .•.•... Reconhece deputados pelo E:m. 30 de maio, aunun-
Estado do Piauhy os ciada a votação, o Sr. Paula 
Srs. Arlindo Francisco Ramos requer preferencia 
Nogueira, Anysio Auto para a emenda que offere-
de Abreu, João Henri- ceu ás conclusões do parecer. 
que de Souza Gayoso e Ora o Sr. Vergue de Abreu; 
Almendra, Joaquim de é negada a preferencia por 
Lima Pires Ferreira · 7 7 votos contra 44. A' reque-
com emenda do Sr. de~ rimento tio Sr. Paula Ramos 
putado Pa ula Ramos e é submettida á votação no-
acompanhado de con- minal a Ja conclusão do pa-
testação e defesa dos recer que é approvada por 

· candidatos. 79 votos contra 47; é igual-
mente approvada a 2" con · 
clusão do parecer. 

61 30 de maio PetiçõesePoderes Concede licença por dous Impresso s6.mentc. 
mezes ao Sr. deputado 
Sylvio Romero p:tra 

62 30 de maio )) » 

tratar de sua saude. 

Concede licença por clous Impres ,..o s6D1cntc. 
mezes ao Sr. deput~tdo 
Indio do Brazil 'Para 
rettrar-se desta capital. 

63 31 de maio Marinha e Guer-ra Indefere o r equerimento,Impt'e,.:so s6m 
em que o major de ca-
vallaria João José da 

n.tc. 

64 31 de maio Orçamento ..... . 

I 

Luz, pede ser contada a 
suaautiglÃidadedo posto 
de alferes de 8 ou 11 de 
maio de 1867. 

Indefere o requerimento In1pre,.,;,;o só:m.e nte . 
em que Norton Megaw 
& Limited pedem que se 
lhes IIianrle pagar os 

OBSERVAÇÕES 

nhecimento do Sr. 
deputado Matta :Ma-
chado em 1894. O 
Sr. Presidente de-
clarou que os •micos 
casos conhecidos pela 
Mesa , do precedente 
a este respeito, são 
aquelles em que ha. 
discussão do parecer. 
Desde, porém, que 
não ha, não póJe o 
requerimento serre-
cebido. A Mesa man· 
teve a deliberação 
anteriormente toma-
da e passou ;i, ordem 
do dia. 
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juros, a que se Julgam 
com direito, na impor-
tanciade 50 2.40:3,10,7 ~ 
$ 9. 60 I, 77 pela demor a 
do pagamento de contas 
por fornecimento feito 
á Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil, de loco-
motivas, vagões, etc. 

65 31 de maio Terceira ........ . Reconhece de pulados pelo Elll 4 dej unho entra em dis-
2• districto eleitoral do cussão; ora o Sr. Barbosa 
Districto Federal os Srs. Lima.- Em 5, or·;tm os Srs . 
Irineu de Mello Macha Xavier de Almeida e Lau-
do, Henrique Tavares dulpho de Magalhães; en-
Ladgen, Nelson ele Vas- cerrada a discussão. Ao vo-
concellos e Almeida, Os- tar-::;e a preferencia pe-dida 
car Godoy; com voto em pelo Sr. Landulpho de i\Ia-

1separado do Sr. Ls.ndul- galhães P"ara o voto em se-
pbo 1 de Magalhães e p:.uado, verilica-se não haver 
emenda do Sr. Thomaz numero.- Em 6, é ainda a 
AcciÇ>ly, seguida dâs votação do parecer adiada 
cont~stações e defesas porfalta de numero.- Em 7, 
dos q::mdiflatos . é concedida votação nominal 

\ 
\ 

para a primeira cone! usão do 
parecer que é submettida á 
votação e approvada por 79 
votos contra 66. 'itn seguida 
são successivame~te appro-
vadas as 2• e 3• conclusões 
tlo parecer. São con iderados 

- prejudicados o voto em se-
parado e a emenda do Sr. Ac-
cioly reco llecendo o Sr. AI-
ciD.' o Guan bara. 

86 31 de maio Quinta ......... . Reconhece deputado pelo E:rn 4 de junho entra em 
3• districto do Estado de discussão ; oram os Srs. Sea-
MinflS Geraeso Sr.llde- bra, Barbo.11a Lima e Fran-
fonso Moreira de Faria cis~o Salles; encerrada a di~
Alvim; com votos em cussão. O Sr. Francisco Sal-
separados dos Srs. Bar- les requer preferencia na 
ros E'ranco Junior e Coe- votação para o voto em se-
lho Lisboa, seguidos das parado do Sr. Barros Franco 
cont~stac;ões e defesas Junior. E' negada a pt•efe-
dos qandidatos. rencia por 79 votos contra 

07 2dejuuho :. 

68. Annunciada a votação 
da I• conclusão do parecer, 
o Sr. Seabra requer que seja 
feita pelo modo nominal; é 
concedida a votação nomi-
nal, sen ~o a I" conclusão 
approvada por 76 votos con-

/ tra 69; em seguida é igual-
mente approvada a 2" con-
clmão. São considerados 
prejudicarJos os V·Jtos em se-
parado. 

...•.•.•. Reconltece deputados pelo E1n 7 de junho entra em 
12 • qistricto de Minas discussão que é encerrada 
Geraes os Srs. Lamar- Eem deb::üe. O Sr. Seabra 
tine Ribeiro Guimarães requer preferencia na vota-
e Antonio de Padua As- çiío para a I• hypothese e 

OBSERVAÇÕES 
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sis Rezende, conforme 
as duas hypotheses que 
figuram, propondo na 
segunda que se mande 
proceder a nova eleição 
para preenchimento de 
uma vaga; com voto em 
separado da minoria da 
commissão . 

ANDAMENTO 

votação nominal para a 2" 
concl u>ão da 1 a hypothese. 
O Sr. F rancisco Sà. requer a 
separação das duas hypothe-
ses. Oa Srs. Moreira Alves e 
Cassiano do Nas::iment o ad-
duzem c: • nsid eraçõe~ pela or-
dem. O Sr. Rodol pho Paixão 
requer prefer encia para ser 
votado em primeiro lagar o 
voto em separado. E' con-
cedida a votação nominal, 
para a 2• cone! usão da I a h y-
pothese requerida pelo Sr. 
Seab~·a. São rejeit ados os r e-
querimentos dos Srs. Fran-
cisco Sá e Rodolpho Pa ixão. 
Su bmettida á votação a 1 a 
cone! usão ela I a hypotliese, é 
ella approvada ; é ig ual-
mente submett ida á votação 
nominal e approvada po r 
87 votos contra 56 a 2' con-
clusão da I• hypotbese. São 
consideradas prejudicadas a 
2" hypoth ~se do parecer e 
o voto em separado. 

68 5 de junho Terceira ......... Reconhece deputados pelo E:m. 6 de junho, á requeri-
2• districto do E. do Rio menta do Sr. Alfredo Pinto, 
de Janeiro os Srs. Pe- é concedida dispensa de in-
dro Augusto Tavares tersticio. O Sr. Sea bra re -
Junior, Eu>ebio de Quei- quer verificação desta vota-
roz Carneiro Mattoso , ção. Verificr~.-se br sido ap-
Macario Garcia de Frei- provado o requerimento por 
tas, Nilo Peçanha; com 104 votos contra 7.- Em 8, 
voto em separado do entra em dis ~ussão o pare-
Sr. Landulpho de M(l.- cer; oram 0s Srs . Guedelha 
gathães e seguido das Mourão, Land11! pho de Maga-
defesns dos rcJpectivos Ihães, Francisco Sá quere-
diplomas pelos candida- quer o encJrr .. meu to da dis-
tos contest antes e cou- cussão, Irineu Machado. Pl'e-
tesbdos. judicado por f,d ta de numero 

o requerimento de encerra-
mento; ora o Sr·. Julio dos 
Santos.- Em 9, ora a in·la 
este S1·. de;mt ado. Encerrada 
a discus~ão. O Sr. Augusto 
Montenegro requer prefe-
rencia para o vot o em sep:1-
ratlo, o que lhe ó cuncedido 
por 86 votos contra 55. A' 
requerimento do Sr. Fran-
cisco Sà. é concedida a vota-

• ção nominal para a 1 ~ con-
clusão do voto em separado 
que é appr·ovado por 88 vo-
tos contra 5'Z. E' igualmente 
n pprovada a 2" conclusão r e· 
conhecendo deputados os Srs. 
Almeida Baptista, Air es de)· 
Brito, Nilo Peçauha e Sil va 
Cast ro. Prejudica do o pa-

I recer da ma ioria da corn mis-l! 
são. 

OBS ERVAÇÕES 



214 

,. 

COMM!SSÃO ASSUMPTO ANDA:IIENTO OUSE R V AÇÕE5 

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

69 7dejunho Segunda .. . ..... . Reconhece deput ados pelo EIU 8 de junlto, á r equeri-
Estado da Parahyba os mento do Sr. Nelson deVas-
St'il. João Soares Neiva, concellos, é concedida a dis-
Francisco Alves de Li- pensa de interstício.- Em 9, 
ma Filho, Ant onio da eutra em dlscussãe; oram os 
Trindade Antunes .tifeira Srs. Eloy de Souza e Adol-
Henriques, Francisco pho Gor.do; encerrada a dis-
CamillodeHollanda,An- cussão.-Em 11, annunciada 
tonio Marques tla Silva a votação, o Sr. Araujo Góes 
Mariz; com voto em se- requer e obtem que a vota-
parado da minoria da ção se faça nominalmente, 
commissão e emeuda do quanto á )a conclusão do 
Sr. Augusto Severo. parecer da maioria, que é 

70 ll de junho Terceira ....... . 

71 15dejunlto 

I 

approvada por 93 votos con· 
tra 43. Em seguida é igual-
mente approvada a 2• con-
clusão do parecer. São con-
siderado3 prejudicados o voto 
em separado e a emenda. 

Recqnhece deputados pelo E1n 15 de junho entra em 
3• districto eleitoral do discussão; oram os Srs. Nei-
Districto Federal os va e Landulpho de Maga-
Sts. Augusto de Vas- lhães.-Em 16, oram os Srs. 
concellos, Milciades Ma· Xavier de Almeida, Fausto 
rip de Sá Freire, e pro- Cardjo5o, Cassiano do Nasci· 
pqe que se proceda á ment o e Landul pho de Ma-
nova eleição parp. pre- galbães.- Erh\ 19, ora ainda 
eQ.chiment o do 3• logar este Sr. deputàdo, sendo em 
de deputado ; com voto seguida encerrada a discus-
em separado do Sr. Lan- são . Annunciada a votação 
dulpho de Magalhães, o Sl'. Landu.lpho requer pre-
r econhecendo estes dois ferenc\a na votação para o 
senhores e mais o Sr. voto e separado que apre-
Raul Barroso, e emenda \entou. praferencia é con-
do Sr. Neiva, seguida cedida per 73 votos contra 
tlns contest ações dcs can- 56 Annunciada a vot ação 
didab s. da l" conclusão do voto em 

separado, o Sr. Fausto Car-
doso requer que a votação 
seja. feita nominalmente. 
Concedida a votação nomi-
nal para. esta l" conclusão, 
é ella. approvada por 70 vo-
tos contra 60; é igualmente 
approvada a za conclusão do 
voto em separado . São con-
siderados prejudicados o pa-
recer da maioria da com-
missão o a emenda offere-
cida pelo Sr. N e i v a, tendo 
por objecto o reconhecimento 
do Sr. Honorio Gurgel. 

Reconhece depu tados pelo J-<-:;nl. 16 de junho, á requeri-
I• districtodo Esbllodo manto do Sr. Nilo Peçanha, 
IJ.io de J<tneiro os St·s . é dispensado o interstício. 
José de Barros Franco A' req ue:·imento do Sr. Ju-
Junior, Antonia Fialho, lio dGB Sant'ls procede-se á 
Deocleciano A 1 v e s de verificação da .-otação e re-
~ouza. , MarLinho Alva- conhece-se tet·em votado a 
res da Silva. Campos. favor da dispensa requerida 

102 Srs. deputados e con-

1 
tra 9.- Em 19 é appro-
vaclo. 
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Indefere o requerimento Impresso 
em que {) capitão do 
corpo de estado-maior 
de arti1haria Jerony-
mo Villela Tavares pede 
a. abertura. do credito de 
2:100$, para que lhe 
seja pa.ga a gratificação 
espemal a que se julga 
com direito por ter ser-
vido na extmcta Com-
missão Technica Militar 
Consultiva. 

sómen te. 

Indefere o requerimento Imprc. ·,;0 ,;ó1n.en te. 
em que o bacharel Ma-
ximino de Araujo Ma-
ciel, professor do Colle-
gio Militar, pede paga· 
mento da quantia de 
I: 111$107 a q111e se julga 
com direito. 

74 16 de junho Petições 
deres. 

e Po· Concede licença por dous EJU 20 de junho entra em 
mezes ao Sr. deputado discussão, que sem debate é 
Ma.tta Machado . para encerrada.- Em 22 é ap-
tratar de sua saude. provado. 

75 16 de junho 

76 16 de junho Terceira .•..•... 

77 l9dejuuho 

Co~cede Hc~nca por tempo Elll 20 de junho entra em 
illtletermma.do ao Sr. discussão que sem debate é 
deputado Hermenegildo encerrad~.- Em 22 é ap- · 
Lopes de Mera.es Filho provado. 
1J&1.'a tratar de sua 
saude. 

Reconhece deputados pelo Elll 19 de junho entra em 
4° clistricto do E. do Rio discussão, que é encerrad::t 
de Janeiro os Srs. Beli- sem debate. A' requerimento 
sario Augusto Soares de do Sr. Nilo Peçanha é con-
SO'Uza, Joaq uim Pereira cedida a preferencia na vo-
dos Santos e João Aure- tação para o voto em sepa.-
lianoCorrêa dos Santos, rado do Sr. Laudulpho de 
com voto em separado Magalhães. A.' requerimento 
do Sr. Landul pho Ma- do Sr. Fausto Cardoso, a Ca-
galhães, seguido das mat'a resolve que a votação 
contestaÇ'õcs dos candi- se faça nomiunlmente, sendo 
datos. em seguida approvada a 1" 

conclusão 1J01' 7\l votos contra 
51. E' igualmente approvada 
a 2a conclu,ão, pa.ra a qual 
r·equer verlfic~ção o Sr. Julio 
dos Santos, sen to con idera-
das prejudicadas as conclu-
sões do parecer da maioria 
da commissão. 

Reconhece deputados pelo Elll 22 de junho entra em 
1 o districto eletoral do discussão ; oram os :·rs. Es-
Districto Federal os Srs. tacio Coimbra e X.aYier de 
Arlbur Ambrosioo He- Almeida, sendo em seguida 
redia de Sá, João Ba- a discussão encerrada. A' re-

OBSER"V A&Õ I!:.S 
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ptista Sampaio Ferraz 
e Carlos Leite R,ibeiro ; 
com votos em separado 
dos Srs. Julio de Mrllo 
e Guedelba Mourão, e 
Landulpho de Maga-
lhães, seguido das con-
testações dos candidatos. 

ANDAMENTO 

querimento do S1•. Nelson 
de Vasconcellos é concedida 
a preferencia na votação 
para o voto em separado do 
Sr. Landulpho de Magalhães. 
A' requerimento do Sr. Cas-
siano do Nascimento, a Ca-
mara resolve que a votação 
da 1• conclusão do voto em 
separado se faça nominal-
mente, sendo ellaapprovada 
por 74 votos contra 65. E' 
igualmente approvada a 2" 
conclusão, sendo considera-
dos prejudicados o parecer 
da maioria da commissão e 
o voto em separado dos Srs. 
Julio de Mello e Guedelha 
Mourão. 

I I 
Recpnhece deputados pelo Em 22 de junho entra em 

5° districto do Estado do discussão, que é encerrada 
Rio de Janeiro os ~rs. sem debate. Annunciada a 
Carlos Augusto de Oli- votação do parecer, é a re-
veira Figueiredo, Joa- querimento do Sr. Nilo Pe-
q?im José de Souza çanha concedida a preferen-
Breves e Paulino José cia na votação para o voto 
Spares de Souza Jiunior, em separado dp Sr. Landul-
com voto em SAparado pho de Maga1hães. O Sr. 
dp Sr. Landulpho de Ma- Fausto Cardoso requer que a 
galhães, e emenda do 1 a conclusão seja votada no-
Sf . Bueno de Andrada, minai mente; sendo concedida 
seguida das contesta- a votação nominal, é ella ap-
ções dos candidatos. provada por 83 votos contra 

7. E' igh:almente approvada 
a 2• conclusão, sendo consi-
derados prejudicados o pa-
recer da maioria da com-
missão e a emenda do Sr. 
Bueno de Andrada. 

79 20 de junho Marinha e Guerra Indefere o requerimento I1n1~resso sómonte. 
e111 que o alferes refor-
mado do Exercito An-
tonio Paes de Sá Bar-
rjltO pede-lhe seja con-
Cfldida. a etapa votada 
para os officiaes asyla-
dps que fizeram a cam-
panha do Paraguay. 

80 22dejunho Quarta .......... Reconhece deputados pelo 1-<:Jm 25 de junho o Sr. Cas-
.Estado de Matto Grosso siano do Nascimento requer 
os Sr·s. Joaquim Antonio urgenciaafim de tmtar-se do 
Xavier do Valle, Berre- parecer na sessão deese dia. 
dicto Chrispini:wo de Pr ;judicado o requerimento 
Souza, Manoel Alves Ri- por não haver numero.-Em 
beiro e Lindolpho Liba- 26 entra o parecer em dis-
nio Moreira Serra, com cussão e oram os Srs. Fausto 
voto em separado da mi- Cardoso, João Lopes e Mo-
:Qoria da commissã.o e reil'a Alves ; encerrada a 
emendas dos Srs. Neiva discussão. Annunciada a vo-
e Joviniano de Carvalho. tação do parecer•, o Sr. Neiva 

requer preferencia para a 

OBSER'V AÇÕES 
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emenda ; negada a preferen-
cia por 88 votos contra 41. 
A' requerimento do Sr. Nilo 
Peçanha e concedida vota-
ção nominal para a l• con-
c,lusão do parecer. A<lduzem 
considerações pela ordem os 
Srs. Luiz Adolpho, Fausto 
Cardoso, Manoel Fulgencio, 
Moreira Alves, Augusto Mon-
tenegro e Nilo Peçanha. O 
Sr. Manoel Fulgencio requer 
preferencia para a emenda 
que reconhece deputado o 
Sr. Luiz Adolpho, em vez 
do Sr. Chrispiniano de Souza. 
O Sr. Nilo Peçanha pede a 
retiradn. do seu r equeri-
mento e apresenta novo com 
relação{~ 2"' conclusão. Sub-
mettido á votação o r eque-
rimento do Sr. Manoel Fu 1-
gencio, suscita· se uma ques· 
tão de ordem em que to-
mam parte os Srs. Nilo Pe· 
çanhn. e Bricio Filho. A' 
requerimento do Sr. Elpidio 
do Figueiredo é submettida 
á votação nominal a 1" con-
clusão, que é approvada por 
8B votos contra 34. A' re-
querimento do mesmo Sr. 
deputado é submettida á 
votação a preferencia reque-
rida pelo Sr Manoel Ful-
gencio, sendo a mesma re-
jeitada. Submetticla á vo-
tação nominal a 2"' conclu-
são, é ella approvada. por 81 
votos contra 36. São consi-
derados prejudicados o voto 
em separado e a emenda do 
Sr . Neiva. 

2 de julho Marinha e Guerra Julga que não cabe ao I:mvresso s6ID.ente. 
Congresso Nacional de-
cidir sobre o requeri-
mento em que o capitão 
ue fragata Francisco 
Carlton, não se confor-
mando com o aviso do 
Miniaterio da Marinha., 
de 1 I de julho de 1896, 
em virtude do qual fôra 
classificado como o n. 8 
na escala dos otllciaes 
do seu posto, pede ao 
Congresso que lhe man-
de dar melhor cano-
cação na referida escala, 
deyendo o peticionaria 
promover o reconheci-
mento do seu direito 
perante o Poder Judi-
ciario. 

Synopso . - c. 28 

OTh>ER VA QÕEB 
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82 2 de julho Marinha e Guerra. Julga que não cabe ao InJ.presso sóiUente. 

83 4 de julho Petições 
res. 

84 4 de julho 

85 4 de julho 

86 4 dejulho 

87 4 dejulho 

88 4 de julho 

89 4 de julho 

Pod~r Legislativo de-
cidir sobre o requeri-
mento em que o alferes 
do 1 • regimento de ca.-
va.llaria. Julio Guima-
rães, alumno da Escola 
P l'epa r a toria.e de Tactica 
do Realengo, pede a sua 
promoção ao posto de 
tenente, por actos de 
bravura praticados em 
Canudos, devendo ·pro-
mover o reconhecimento 
do seu direito perante o 
Poder Judiciario. 

e Pode- Concede ao Sr. deputado Em. 6 de julho entra em dis-

» 

» 

1 João Candido Ferreira cussão, que sem debate é an-
dou~ mezes de licença cerrada.-Em 17 appro-
para tratar de sua vaclo. 
saudo. 

Concede ao Sr. deputado Ein 6 de julho entra em dis-
Francisco de Pau I a cussão, que sem debate é en-
Alel,lcastro licença por cerrada.- Em 17 appro-
tempo indeterminado vaclo. 
para tratar de , sua 
saude. \ 

Conce~e ao Sr. depu ta 'do Jfin 6 de julho en ra em dis-
Ovidio Abrantes dous cussão,que sem debate é en-
me~es de licença para cerrada.- Em 17 appro-
trat,ar de sua saude. vaçlo. 

Concede ao Sr. Arthur de Em 6 de ju o entra em dis-
Souza Lemos, deputado cussão,que sem debate é en-
pelo Estado do Parár, cerrrada.-Em 17 appro-
lice~ça por tempo inde- vaclo. \ 
terminado para. tratar 1 , 

de ~ua saude. 

Concede licença por tempo En1 6 de julho antl'a em dis-
iodeterrnioado para se _ cusEão,que sem debate é eu-
ausentar desta Capital cerrada.- Em 17 app:ro-
ao Sr. Augusto Monte- vaclo. 
negro, deputado pelo 
Estado do Pará. 

Concede li cença por tempo Ein 6 de julho entra em dis-
ind~terminado ao Sr. , cussão,que sem debate é en-
José Antonio da SilveirJ cerrada.- Em 17 ap1:n:·o· 
Drumond, deputado pelo vado _ 
Estado de Minas Geraes, 
para tratar de sua 
saude. 

Nega licença de um anuo, Em. 6 de julho entra e!II •dis-
se~ vencimentos, em cussão; oram os Srs. Ro-
pro;rogação de o1ltra de drigues Doria, Neiva, Ta-
seis mezes, que lhe foi vares de LyrG~- , Rangel Pes-
conceditla pelo Ministro tana, Nelva que offerece 
rio ~ nterior, ao ci•lad.ão emenda ás conclusões do 
Ernesto Ule, assistente parecer; Bueno de Andrada, 
da 2" Secção do Museu Rodrigues Daria e Rangel 

OBSERVAÇÕES 
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Nacional, para enca.rre-
gar-se de uma explo-
ração na região amazo-
nica, a convite do Museu 
Botanico de Berlim. 

ANDAME~TO 

P.:s!aua; a discussão é en-
cerraria.- Em 17 adduzem 
considerações pela ordem os 
Sr. Neiv.1 , _ ilo Peçanha. e 
Mala.quias. · Annunci:vJa a 
Yotação, o Sr. Paula RamoJ 
requer preferencia. para a 
emenrla substitutiva apre-
sentada pelo Sr. Nei v a ; fica 
prej udicndo o requerimento 
por falta de numero; adiada 
a votação.-Em 19 éappro -
vado o parecer da com-
missão c consiúer.1 da preju-
dicada a eme.nda do Sr. De-
putado Nei va.. 

6 de j ulho Constitu'ção, Le- Nega a licença pedida :Rm lO de julho entra em 
gislaç1o e Jus- pelo deputado Irineu de discussão; oram os Srs. Al-
tiça. Mello Machado para. se í'eedo Pinto, E,Juardo Ra-

ver processar, por jul- mos,i\nisio de Abreu, Fausto 
gar que se deve aguar- Cardoso e Esmeraldino Ban-
dar a requisição do Po- deira; a discussão é encer-
der Judiciario para re- rada.- Em I 9 adduzem con-
solver sobre o caso. sidera.ções pela ordem os 

9 d.e julho Petições 
res. 

Srs . Eduardo Ramos, que 
requet• o adiamento da dis-
cussão, não sendo acceito 
pela Mesa. elite r equerimento 
por já h a ver sido e lia encer-
rada; Bricio Fi! h o, Esmera l-
dino Bandeira, Paula Ramos, 
e Anisio de Abreu. O Sr. 
Bricio Filho requer votação 
nominal para o parecer, 
sendo considerado prejudi-
caio este requerimento por 
não haver numero no re-
cinto.-Em 20, o mesmo se-
nhor apresent:l. novo reque-
rimento para votação no-
minal, sendo ella então con-
cedida ; o Sr. Eduardo 
Ramcs adduz algumas con-
·iderações pela ordem ; em 
seguida é submettido a votos 
o parecei', que é approvado 
por 64 votos contra 43. 

e Pode- Concede licença por tempo In1.pr0"''"'o ,o:á1uonte. 
indeterminado ao St·. 
Deputado Carlos A u-
gusto Valente de No-
vaes para se retirar 
desta Capital. 

gz 12 de julho Orçamento . Julga que deve ser arehi- In1pre"'""n sc.hnente. 
Tado o requerimento em 
que Rodolpho Bernardes 
da Costa, guarda da Bi-
bliotheca do Exercito, 
pede seja equiparada a 
dia ria que percebe, á dos 
empregados de igual ca-
tegorict · da Bi bl iotheca 
Nacional. 

/ 
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93 13de junho Petições e Pode- Concede licença ao Sr. Exn 19 de julho é sem de· 
i'e~ . deputado ToLntino dos bate approva do. 

Santos . 

94 !7de junho Constituição, Le· Concede licença para o Em20 de julho entra em dis-
gislação e Jus- processo do deputado cussão · oram os Srs . Esme-
tiça. Irineu de Mello Ma- raldiuo' Bandetra, Eduardo 

I> 

chado. Ramos, que o:!Iei·ece a se-
guinte emenda:-~sem pre 
« juizo do direito que a Ca-
« mara reser-va de conceder 
« ou negar a licença para o 
« processo, q uanllo a mesma 
« Camal'a julgar acertado, 
« no exercício dos poderes 
« que a ella são conferidos 
« na primeira parte do art. 
« 20 da Constituição Fe-
« dera!.» Ora o Sr . Gal- . 
dino Loreto.- Em 2! ora 
o Sr.Anisio de Abreu. Vem 
á Mesa, e lida, apoiada e 
posta conjuntamente em 
discussão a seguinte emenda 
do Sr. Eduardo Ramos: -
«Sem pr~>.juizo do direito que 
« aCamaraser. serva de con· 
« ceder ou de negar licença 
« para proce~o, a requeri-
« mento de al O'um dos seus 
« membros em IPaso analogo 
« ao de que trata o parecer, 
«sempre que a mesma Ca-
« mara julgar acertado, no 
« exenicio dos poderes que 
~ a ella são confellidos na 
.?> primeirQ. parte do art. 20 
«da Constituição Federal. » 
suscita-se uma questão de 
ordem, a proposito de3ta 
emenda, entre os Srs. Anisio 
de Abreu, Paula Ramos e 
Presidente. Oram os Srs. 
Fausto Cardoso e Seabra., 
sendo em seguida a dis-
cussão encerrada.-Em 23, 
aununciada a votação, o 
Sr. Fausto Ca.rdoso requer 
que ella se faça no-
minalmente, requerimento 
este que não e approvado 
pela Camara. A' requeri-
mento do mesmo Sr. depu-
tado por Sergipe procede-se 
á verificação da votação e 
reconhece-se ter sido o re-
querimento para votação no-
minal rejeitarlo por e I votos 
contra 37 . Em seguida é 
posto a votos e approvado, 
salvas as emendas, o pare-
cer da commisr,ão. O Sr . 
Bl'icio Filho adduz algumns 
considerações pela ordem. 
O Sr. Eduardo Ramos requer 
a retirada da emenda que 

OBSERVAÇÕES 
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apresentou na sessão do dia 
20 ; é concedida a retirada. 
Em seguida é annunciada a 
votação de outra emenda 
do mesmo Sr. deputado 
Eduardo Ramos, apresen-
tada na sessão de 21, sendo 
a mesma rejeitada por 65 
votos contra 55. 

OBSERVAÇÕES 

95 25 de jul. Policia . ••.•...•. Julga que não convem ser Intpre,...,..o 
convertida em dispcsi-

,;;ón1e :u.te . (Vide noutra parte 
de~ta Syuopse a in-
dicação do Sr . Bar -
bosa Lima e oul!·os, 
apresentada em ses-
são de 17 de julho 
do corrente anno .) 

96 26 de jul. 

97 27 de jul. 

ção do Regimento a in-
dicação do Sr. Barbosa 
Lima e outros, relativa 
ao modo por que deve 
ser f.}ito o pagamento 
do subsidio ao deputado 
durante as sessões, pro· 
rogações, licenças, etc. 

MariuhaeGuerra Julga que o major gra- In1p:re,.;so 
duado do corpo de enge-
nheiros Olavo Ottoni 
Barreto Vianna, o qual 
pede reparação do pre-
JUízo que diz ter soffrido 
com a graduação confe-
rida. ao capitão, act ual 
major effectivo, Au-
gusto Ximenes Villeroy, 
deve recorrer ao Poder 
Judiciario. 

s ón1e:u.t e. 

Indefere o requerimento I1npre.,.,;o ,..Ólncnte. 
em que o tenente de 
infantaria do Exercito 
Appollonio Valente Ti-
noco pede ser promovido 
a capitão por actos de 
bravura em Canudos, a 
contar de 15 de novem-
bro de 1897. 

98 31 de jul. PetiçõesePodel'es Concede licença por tempo In1presso :-,;ón1.entc. 
indeterminado ao depu-

99 I de ag .. 

tado Antonio Felinto de 
Souza Bastos para tra-
tar de sua saude . 

Marinha e Guerra Julga que não póde ser to- Intp:rcs,;o 
mado em consideração 
o requerimento em que 
o contra- almirante gra-
duado Eliezer Coutinho 
Tavares reclama con-
tra o projecto n . 37 13, 
deste anno, em dis-
custií.') , que reorganisa 
o quadro dos officiaes 
da Armada. 

,...óJuen.-tc. 
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Mar inhaeGuerr-a Julg.1 da competencia. do I1up:res;;o:o 
Poder Judiciario a ma-
teria do rcq ueri men lo 
em que o tenente do 
9• batalhão de inflntaria 
do Exercito Manoel da 
Silva Pires Ferrei r a, 
considerando-se prete-
ri lo em seus direito3, 
pede a sua promoção 
ao posto de capitão. 

Indefere a petição em que I1n1~re. ·,;o 
o general de di visão 
Arthur Os~ar de An-
drade Gui'll@,rães pede 
a creação de uma me-
dalha de campanha p1ra 
uso dos nfficiaes e pra-
ça,s que toma,ram p:trte 
niL expedição a Canu-
dos. 

I 

Petições e Poderes i concede licença ao St·. Illlpresso 
· deputado Pedro Che:·-

I'I\Ont para retirar-se 
Píl-ra Europa. afim de 
tvatar de sua sau'de. 

Constituição, Le- Concede a licença pedida Im1~re,:so 
gislação e Jus- pelo Sr. Presidente da 
tiça. Republica para que o sr. deputado Dionyai.o \ 

Evangelista de Castro 
Cerquei ra possa aceitar 
uma missão que, em 
caracter militar, deseja 
S. ix. confiar-lhe. 

;;;:ómente. 

sóm n(,e. 

sóment,e. 

104 8 de ug . • Pensõzs e Conbs. lnddeee o requerimento Impre,;,;o 
em que Luiz Reynaldo 

SÓll'LCll (,e. 

da. França, soldado do 
Asylo de Inva\idos da 
Patria, pede que lhe 
sQja concedida uma pen· 
são. 

I 05 21 de ag .. Petições e Poderes Concetle licença ao Sr. J:Dut 31 de ag Jsto é sem de-
~rputado Henrique de bate appro"'ra rlo. 
1\<fagalhães Salles . 

106 27 de ag .• Marinha e Guerr.1 Julga da competencia do Imt~r ',;,:o 
Poder J udiciario rasvl· 
ver sobre o assumpto 
de que trata a pet ição 
em que o alferes do 
391 batalhão de infan· 
til-ria Bene1icto Theo· 
doro Cordeiro solicita 
que sejam mantidas as 

SÓJUClltC. 
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datas em que foram 
commissiouados os offi-
ciu.es promovidos por 
decreto de 3 tle novembro 
de 1894, por julgar-se 
prejudicado com a re-
solução de 16 de maio 
de 1898 . 

107 28 de ag .. Marinha e Guerra Indefere o requerimento IJR}.n.·e;;.:so sómeu·te. 
em que o contra-almi-
r ante graduado cirur-
gião de }a classe Dr. 
Euclides Alves Ferreira 
reclama contra o -pro-
jecto n. 197 A, de 1899, 
desta Camar11 . 

108 28 de ag .• » Julga que o marechal I1npresso sóu1ente. 
gr:J.duado Bento Jose 
Fernandes, que pede 
melhora de reforma, 
aguarde melhores tem-
pos para então reque-
rer a graça a que se 
julga com direito. 

109 4 de set •• » Indefere o requerimento Impresso :.;ó111ente. : 
' em que o alferes-alumno 

João Raphael de Azam-
buja, agente da Escola 

I 

Preparatoria e de Ta-
ctica do Rio Pardo, pede 
licença para prestar na 
mesma Escola ex\lme de 
ma terias que consti-
tuem o 3° anno do curso 
superior pelo regula-
mento de 1898; com 
voto em separado do Sr. 
Soares dos Santos, que 
conclue por um pro-
jecto. 

li O lO de set .. » Indefere o requerimeuto I~lll)J.•es,.;o ,o;(_hnen t e . 
em que o alferes do 28• 
batalhão de infantaria 
João Teixeira Mattos da 
Costa pede ser pro mo-
vido por actos de bra-
vura praticados nacam-
panha ele Canudos. 

111 19 ele set.. Petições e Poderes Proroga a te o fim da pre- Impress o :.;ón.ten t e . 

ll 
sente sessão legislativa !; a licença em cujo gozo 
se acha o deputado João ,! 
Candido Ferreira . f H 
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112 20 de set .. Constituição, Le· Não considera ioconstitu- X:rnpresso s6:rnente. (Vide em outro lagar 
gislação e Jus- cional a autorização que desta synopse a in-
tiça. ao Governo confere o dicação dos Srs. AI-

art. 3° do projecto de fredo Varella e Bar-
lei da receita para 1901, bosa Lima,apresen-
em 3• discussão, para tada na sessão de 
«vender ou arrendar, 24 de agosto.) 
mediante coocurrencia 
publica, os proprios na-
cionaes que não esti-
verem applicados a ser-
viços publicas » com 
voto em separado do 
Sr. Teixeira de Sá. 

ll3 25 de set .. Petições e Po- Concede licença ao depu- Impresso s6:rnente. 
deres. tado Lindolpbo Caetano 

de Souza e Silva. 

114 27 de set •. Marinha e Guerra Julga da competencia do Impresso s6m.ente. 
Pdder Executivo re-
so~ver Eobre a peti-
ção do ex-official de Fa- I 
zepda da Armada Fran-
cisco Antonio Serpa. 

115 28 de set .. » · Julga da competencia do 
Pqder Judiciario a roa-

IInpresso s6m.ente. 

teria do requerimento 
em aue o major refor-

~ madõ do Exercito José 
\ Sabino Maciel Monteiro 

pede reparação da in-
justiça que soffreu com \ o decreto de 14 de março ~ de 1890, que o aggregou 
á ftrma de infantaria. 

ll6 29 de set .• Orçamento ....•.. Indefere o requerimento Impresso s6mente. 
ew que Presciliano Sa· 
bipo Pessoa de Mello 
pqde ser considerado 
aqdido á Inspecção Ge-
ral de Obras Publicas. 

117 I de out.. Marinha: e Guerra Indefere o requerimento Iu11:>resso •6m.ente. 
em que o alferes Nilo 
Moreira Guerra pede a 
cqncessão dos favores da 
lei n. 516, de 5 de no-
vembro de 1898. 

IJ8 I de out .. Fazenda e Indus- Indefere a petição de Do- I:rn}lresso s6m.ente. 
trias. Illingos Bias de Mas-

q11ita, em que pede ao 
Congresso Nacional um 
a'!lxilio para a construG-
ção de um apparelho de 
sua invenção que virá 
r~solver o problema da 
navegação aerea. 

ll9 1 de out.. » Julga ser da competencia Impresso s6mente. 
do Poder E:xecuti v o ou 

I 
do Judiciario a applica-
ção da lei de 4 de no-
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vembro de 1892, quere-
gula as aposentadorias. 
ao rcquertmento em·que 
Joaquim de Macedo Pi· 
mente!, contador a.po· 
senta.do da administra-
ção dos corre i os do 
Ceará, pede contagem 
de tempo. 

120 1 outubro Orçamento .•.•.. Indefere o requerimento Itnpresso só mente. 
em que D. Catharina 
Augusta Dutra solicita 
a relevação da Jivida 
contrahida para com os 
cofres da. Brigada Po-
licia1 por seu finado ma-
rido, o major Benedicto 
Ribeiro Dutra . 

121 1 :. Fazenda. e Indus- Indefere o requerimento Itnpresso só mente. 
trias .. do capitão reformado da 

Brigada Policial Fer-
nando Alves de Souza 
Alão, em que solicita 
reconsideração do acto 
do Poder Executivo que 
decretou a sua reforma. 

122 1 :. :. > Indefere o requerimento 
em que D. Erne3tina 
Fontoura Ferreira Sou-

Impresso só mente. 

to, viuva do capitão de 
engenheiros Salustiano 
Ferreir.1 Souto Sobrinho, 
requer a melhoria do 
meio soldo que actual-
mente percebe . 

123 1 ,. ,. ,. Julga da competencia do Impresso · ,;ómente. 
Poder Executivo ou 
Judiciario resolver so-
bre a pretonção de Joa-
quim Ribeiro Pedroso 
Junior. 

124 2 ,. Petiçõesle Poderes Proroga a licença em cujo Impresso sómen-te. 
goso se acha o Sr. depu-
tado João da Matta Ma-
chado, para não com-
parecer ó.s sessões, du-
rante ocorrente anuo. 

125 2 ,. Constituição, Le- Julga o Poder Judiciario Itnpresso só mente. v. em outro lugar 
gisla.ção e Jus- competente para re- desta synopse a in· 
tiça. solver sobre a consti- dicação do Sr. Ilde-

tucionalidade e legali- fonso Alvim, apre-
dada do vigorante con- sentada na sessão 
tracto de abastecimento de 24 de agosto. 
de carne verde ó. popu· 
!ação da capital da Re-
public:t, com voto em 
separado do Sr. Alfredo 
Pinto. 

Synopse.-C. 2\l 
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126 5 outubro Terceira ......... Reconhece deputado pelo l:!J m. 8 de outubro, ó. requeri- Preenche a vaga do 
Estado do E s p ir i to mento do Se. GaltlinoLoreto, Se. 1\Iuniz Freiee, 
Santo, o Sr . José Mar- a Camam vota uma ur- por tee assumido a 
celli no Pessoa deVas- gencia, senuo logo o parecer presiuencia rlo Es-

127 9 » 

128 24 » 

129 27 

130 27 » 

131 29 

132 9 nov . . .. 

133 9 » 

concellos. sem debate apprcnado. pirito Santo. 

Petições'ePoderes Concede licença ao depu- Im.1n·c . .;;.; ~o só•neu·t e . 
t ado José Euzebio de 
Carvallw Olive im para 
t e,l!ar de su a sa u de . 

Mar;nba e Guerra Indefera o requer ime nto I ~n1n.·c:.;;so ,;;i)nl.e n t e. 
do 2° tenente Augusto 

Quarta .. , ,., ..• 

» 

Orçamento .•.... 

Feliciuno Pereir,t Pinto, 
co-adj uvante do ensino 
da Escola P1·eparatoria e 
do Tactica do Rfalcogo. 

I 
Reconhece deputado pelo E:m. 8 de novembro é 

p;stado de Santa Ca - debn,te approvado. 
t harina o Sr. Luiz An-
tonio Fer reira G ual-
perto. 

\ 

Reconhece deputado pelo E m 8 de no embro é 
~ o dist r icto da Bahia o debate approV\ado. 
Sr. Aug usto Feneira 1 
frança. _ ~ 

sem Preenche a vaga do 
Sr. Hercilio Luz, 
eleito Senador pelo 
mesmo Estado. 

sem Preenche a vaga do 
Sr. Jayme Villas 
Boas, f'aUecido em 
5 dej •tlho. 

Indefere a pet ição em que ~rupr<'">-lSO 
o coronel Joaquim Sil-

s óu:ten.t e . 

ver io tlo Aze vedo Pi -
jllentel, ueposita.rio pu-
plico, pede o pagamento 
<l.e 14:717$370, por elle 
dispendidos com a ali-
mentação de libortandos 
que, por forç:l de man-
dados j udiciaes, foi obri-
gado a adiantar . 

Pensões e Contas Indefere a. petição de In11n: e . ..,;,.,;o 
D. Adela1de da Cuuha 

s9m.o n.te. 

» 

Campos, viuva do al-
feres do exercito Au-
tonio Augusto Ribeiro 
ele Cam ros , que p1de 
uma pemão . 

Inqefere a petição de Im.pli.'Cí!!:":lo ,.;óJuon to. 
D. Carlot a Heredia Cor 
rêa de Brito, uiuva do 
!\!feres re formado do 
exerci to Acacio Joaquim 
Corrêa de Brito, que 
pede uma pensão. 

I 
I· 

I ,. 
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Reconhece deputado pelo Em Z6 de novembro, á reque- Preenche a vaga do 
Estado do Piauhy o rimento do Sr. Joaquim Sr. Arlindo Fran-
Sr. Raymundo Arthur Pires, a Camara vota uma cioco Nogueira, por 
de Vasconcellos. urgencia, sendo logo o pa- haver tomado posse 

recer sem debate approvado. do g o v e r n o do 
Piauhy. 

Reconhece deputado pelo Em 17 de dezembro 
I o districto do Estado do debate npprovaclo. 
Ceara o Sr. Antonio 
Pinto . NC1gueira Ac 
cioly. 

é sem Preenche a vaga do 
Sr. Pedro Borges 
por haver assumido 
o governo do Ceará. 

136 19 dez .... Orçamento ...... Manda archivar o requc- Impresso sómente. 
rimento em que os offi· 
ciaes do batalhão repu-
blicano municipal pedem 
pagamento de seus ven-
cimentos de 18 de março 
a 2:'J de novembro de 
1894. 
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Oficios reDresenta~oe~, requerimentos e indica~ões pendentes de parecm~ das di[ereutes commissões 
em maio àe 1900 

ASSUMPTJ DESTDfO 

Indicação do Sr. Deputado NeiYa, mandantlo accreseentar onde convier no A'OOin1uissf"to de po-
Rcgimento, O seguin~e: Nl'N!IUM DEPUTADO USARÁ DA PALAVRA, ETC. licia, em 20 de setembro. 

Oillcio do Ministerio da Justiça de 17 de julho de 1900, enviando as infor- _-\...'Com. missão d~ pc-
mações solicitadas por eiita. Ca.mara ácer.:!a. do exercício úe solicitador tiçõe~ e }:>oder cs , 
do Juizo B'ederal na sec•;ão da B.1hia FR.ANC ,SCO JOSÉ DE MOURA TEIXEIRA. em 19 de julho. 

~ 

Oillcio do Ministerio da Viação de 2 de agosto de 1900, enviando as iofor- [JJE:~I. em 2 de agosto... .... . 2 
mações solicitadas por esta Camara ao req uerimeoto Llo telegraphistade 3• 
classe da Repartição Geral dos Telegraphos MANOEL COELHO FERREIRA. 

Officio do Minieterio da Guerra. do 27 de agosto de 1900, envi mdo o reque. [DEM, em 28 de agos to ..•.• ,. 3 
rimento em que o medico aujuuto do exercito Da. A::-~Toxro FRANCISCO 
DE AL1IEJDA MELLO pede seis mezes de licença com vencimentos para 
tratar de sua saude. 

Requerimento de ALEXANDRE BARB)SA LOSSIO DE MELLO MORAES, inspector lDJ.CM, em 6 de setembt•o.. •. • 4 
de vehioulos com exercício na R:lpartição da Paliei~. pedindo um anno 
de licença com vencimento3, para tratamento d 3 sua s::tu .l e. 

Offlcio do Ministerio da Fazenda de 25 de outubro de !9JO, enviando as IDEM, em 26 de outubro..... 5 
informações wlicitadas por e&ta Camara ao requerimento em que o 
4° escripturario da Delegacia Fiscal do Maranhão, MAXOEL DJS REIS CAR-
YALIIIJ, pede um anuo de licença para tratamento de sua saude . 

Requerimento de D. BernarJina Constant Serejo, pedinlio par.• seu ma- IDEM, em 5 de novembro..... 6 
rido o Cc1pitão do corpo de engenheiros do exercito JoÃo DE ALBUQUERQUE 
SEREJO um anuo de licença para tratamento do sua saude. 

Projecto n. 230, de 1890, que regula o SORTEIO ~IILITAR .... . ........... A' CoJ.Uiniss i"io de 
constit.uiç~ão, em !9 
de maio . 

Requerimento do LUiz DE ANDR.!.DE, peopoutlo-so estabelecer um registro lonr, em 19 de j unho ..... . . 
de autos na Capital F.::deral, mediante as condições que csbbelece. 2'1 

I 
3 ~ Representação do !N:5TITUT0 ARCHEOLOGICO E GEOGRA.Pil!CO PERNUIBUCANO iDEM, em 19 de Se tembro . ••. 

contra as di posições do decreto de 14 de janeiro de 1890 que cansiilera 
de festa nacional o dia 21 de abril consagrado aos precut·sor~s da Repu-
blica pelos mo ti vos que expõe. 

Representação do Da . .A.GOSTINTIO Josj; DE S0UZA LIMA. E OUTROS em C0l11· lmm, em !O ele outubro ..... 
missão do -congresso ue Medieina e Cirut·Jia. etrectuado este ao no nesta 
Capital, solicitando a decret&çfi.o da ver,ladeira doutrina qne cabe ao 
art. 72 § 2-1 da Constituição Ferleral. 

Q(flcio do Secretario da Camara dos Deputado:; de S. Paulo, clJ 17 de no- IDEM, em 19 novembro .. .... . 
vembro ele 1900, enviando oma indicação por ella. approyada, para que 
seja convertido em lei o projecto Llo Senador Mol'aes e Barros, sobre 
LOC AÇÃO DE SERVIÇOS. 

Projecto D.37 8, ele 1900, que REORGANIIH O QU.~DRO DOS OFFICIAE ' DA ARM.~DA lDElii, em 27 da dezembro ... . 

Requerimento do Da. TomAs BARRETo, pedindo a inte1•preta.ção tlo decreto [DRl\I, oro 15 de dezembro ... . 
n. 64, de 21 de julho de 189!, que lho concedeu uma pensão . 

Requerimento de LEoPOLDO JusTINIANO EsTEVES, ex-fiel de thesoureil'o da ..<\.. ' 0oJ.Uu1.i""'"!i\o d e f"a.-
Alfandega de S!l.nta C!l-tharina, pedindo para. continuar a contribuir para zenda,, em 3 de maio. 
o montepio, relevando-se da falta em que incorreu por circumstancias 
que expõe. 

li 
4 11 

!t 
5 
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Requerimento de JuLio MILA.Nd DE CASTRO, empr<!gado na Repartição Geral IDEM, em 19 de julho........ 2 
dos Telegraphos, pedindo elenção de categoria. 

Requerimento de JoÃo CoRDEIRO DA. GRAÇA., proCe!sor da. Escola. Naval, fDEH, em l de agosto... .... 3 
pedindo contagem do tempo de serv-iço que prestou no Ministerio da 
In•i ustria. 

Olllcio do Ministerio dalndustria de 18 de agosto de HIOO, enviando as in- lDRll, em 20 de agosto .... ,.. 4 
formações solicitadas por esta Cama r a aos requerimentos de A uousTo 
ROBERTO W ALERSTEIN P ACCA e engenheiro NICOLÁ.O PEDERNEIRAS. 

Requerimento de 0. MARIA RITA DE QUEIROZ UMBUZEIRO, pedindo paga· !DEU, em 11 de setembro.... 5 
manto do meio soldo de seu ftnado m&rido, a que se julga com direito. 

Requerimento de 0. MAl\CELLINDA CLARA DE MELLO CARVALHO, pedindo a IDEM, em 26 de outubro..... 6 
reversão para si do meio soldo deiXiado a sua madrasta por seu finado 
pae. 

Otllcio do Ministerio da Industria de 31 de outubro de 1900, enviando as IDEM, em 5 de novembro.,.. 7 
informações solicitadas por esta ICamara ao requerimento de ANTONIO 
JoAQUIM DE AL~1EIDA. relativo a concessão por 20 annos para retirar d& 
bahia do Rio de Janeiro o carvão ahi existente. 

Requerimento de ANTONIO DE LIMA BUEr>fO, c&pitão reformado do exercito, ID•N:, em 19 de novembro... 8 
pedindo contagem de tempo de serviço, que allega ter prestado. 

Requerimento de GUILHERME MAXWELL DE SouzA BAsTos, propondo-se a lDJW, em 26 de novembro.... 9 
socoorrer ás victimas da secca dos Est<~odos do Norte, mediante as condi-
QÕes que estabelece. 

Requerimento de OcTAvro IoNACIO DA SILVEIRA, alteres ref0rmado do e.xer- IDEM, em 213 de novembro.... lO 
cito, pedindo que ftque sem eft'eito su~ reforma. I 

Requerimento do DR. ABEL MARIA DA GAMA E SILVA, pedindo que o Con · IDEM, em 28 de novembro.... 11 
gresao vote os meios necessarios para as experiencias de np.vegaçf~ 
aérea que allega haver descoberto. \ 

Requerimento de Jost AUGUSTO DE OLIVEIRA, conductor de 1• classe daii DEM, em 3 de dezembro..... 12 
Estrada de Ferro Central do Brazil, pf:ldindo sua aposentadoria. 

Officio do Mioisterio do Interior de 21 de dezembro de 1900, enviando 'as lDElr, em 26 de dezembro.... 13 
informações solicitadas por esta cam~ra ao requerimento em que o ca-
pitão reCorma.do da brigada policial FERNANDO ALVES DE SOUZ.\. ALÃO 
pede pagamento de vencimentos a que se julga com dtreito. 

Otficio do Ministerio da Guerra de 27 d~ junho de 1900, enviando o reque- A' Oun11uissão de 1 
rimento em que o alumno da Escol~~o Preparatoria e de Tactica do Rio 1narinha e g·u.erra, 
Pardo Jos:E MARIA SusrNI pede licença para frequentar mais um anno a em 30 de junho (Archi-
mesma escola. afim de matricular-se na aula de historia universal. vado). 

Otllcio do Ministerio da Fazenda de 27 de agosto de 190J, enviando as in- IDEM em 29 de ,agosto....... 2 
formações solicitadas por esta camara relativamente á IMPORTAÇÃo DE ' 
GADO VACCUM DO RIO DA PRATA. 

Officio do Ministerio da Guerra de 19 de novembro de 1900, enviando o IDEM, em 20 de novembro... 3 
requerimento em que o alferes do 28:• batalhão de inlantaria, hoje te-
nente do 20• da mesma arma JoÃo CARLOS FoRMEL pede que lhe 
sejam concedidos os titulas de bacharel em mathematicas e sciencias 
physicas e de agrimensor . 

Otllcio do Ministerio da Guerra da 17 4e novembro de 1900, enviando o InEM, em 4 de dezembro (Ar- 4 
requerimento em que o major do corpo de Estado Maior de artilharia chivado). 
JoÉ DE 81 EARP pede que o seu tempo de serviço seja contado de 3 de 
dezembro de 1869. 
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Requerimento do coronel reformatlo JOAQUIM DA CosTA MATTJS, peniodo a IDEM, em 13 de dezembro .... 5 
interpretaç-ã0 do art. 2 ' do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890 , 
de accordo com a resolução de 28 de fevereiro de 1893. 

Officio do Senado de 25 de a gc~to do 1900. enviando o prvjecto do mesmo A ' Canunis siio <le 
que r Jvoga as disposições do art. 2° § 3° da lei 11. 410, de lG de dezem- instrucçü.o e!'m,u<le 
l1r0 de 1897 e restaurn. as do ar t. 50 do r <lgul arnenlo a.pprov:uJo pelo publica., em 2 7 deago&to. 
decreto n. 1482 , de :24 de julho de 1893. ~Prt1jecto n. 120, tle 1000.) 

'Requerimento do PAGADOR E FIEIS DO Tl!EõOURO NACIONAL, peJin lo a equi- .r\...' COU:lUl issáo <lc 
p::traç-ão de seus vencimen tos aos dos da The:oouraria, Rece becl or.ia. e C;:-. ixn or~~ameuto, o Jo f.m 5 
da, Amortisaçiio. (Dous requel'iment.Ls.) 1le mnio e o 2" em 18 de jll -

Jho . 

Officio do Ministerio da Guerra de EO de a.bri l de !OCO, enviamlo o reque- IoEM, em 12 de· maio........ 2 
rimento em que o amannrwse da Directoria dos Phnrócs da Repartição 
da Carta Maritim;t ARTIIUR 118 ASC8N<; ,\.0 FERREIRA pede a equi~aração 
de f eus veucimen tos aos dos funccionarios de igual categoria da. in-
specçãJ do Arsenal de Marinha. d ,~ta Capihal. 

Officio do Ministerio da Viaç-ão de 23 de janeiro de 19JO, envianrlo a Men- IDEM, em ll de junho (Ae- 3 
sagem em que o Sr. Presidente da R'!pnblica pede autorisa<,1ilo para chivaclCJ). 
effectuar o ra.~amento de contas ainda de:vidas a E. LAliiB I!:RT na. impor-
tanaia de 134:803 ·475, de uma machina typos-raphica p:1ra a. clirectorin 
de Estatística. 

Officio do Miuisterio da Marinha. de G de junho de 1900 , enviando o reque- [DEM, em 1 r de mnio (Archi - ; 4 
rimento em que o secr·etario da. Capitania do Por to do E,-tado de Matto vaclo) . 
Grosso MAURJNO z.~ciunrAs MARTINs ,Moscô3o pede augmento de venci-
mentos. 

Requerimento de AIIIT,NIO ELYdJO DAS CHAGAS e outro3, ox-o_~:erarios do [oEnr, em 14 de jtonho . .. ... . 5 
cxliucto Arsenf\l de Marinha d<1 B.thin, peiindo p3gamento de venci-
mentos atrazados e a. que se julgam com direito. 

Emenda. ao projccto n. 18, de 1900, que abre ao Mini~terio da Jus tiça o IoE11, em 25 de juuho . ...... G 
credito extraorclinario de 462$"500 pam pngamento dos vencimentos do 
e;crivão do ju izo seccional tio Est-.~do do Amazonas JoÃo VJLIII!:NA DE 
AQUlNO. 

Requerimentcs de AzEVEDJ & C. E MoREIRA & c . ped in•lo a. modificação da ToEM, em 25 de juuho (.\r- 7 
lei do imposto de cousumo na parte rdativa ao artigo cartas de clli vado). 
jogar. 

Emenda ao projecto n. 48. de 1000, que autori sa o Poler Execu tivo a lonr, em 28 de j un 'ro.. . .. . . 8 
levan tar lla prnça tio Arsena l de Marin!ra ela ca.pital Fdtleral um llloNu-
ME:\TO AO ALMiltANTE !3AIIROSO. 

omc·o do Mini:>terio da M.trinha ele 28 de ,ÍUIIIIO de IDJO , enviando o re- [DEM, em 30 ele jU :IhO. 
querimento em que 03 g uar·tlas ile pot 1cia. do mesmo A r·scnn t A i-'TvNIO 
PEDRO DA COSTA, JO .\Q UI~ I 11ArtHOSO BRAG '~ C FIH i\IINJ .Jml;; DA IlORA 
p~tlem que Si•j>t.m eq11ipara.uo::; se u::; vencimentos aos do-1 guat·das da. AI · 
fandegil desta Cnpitnl. 

Ofllcio do Mio i~te r·io do. G:rerTa de 28 tle jun ho de 190•), envi<\n.!o o reque- IDEM, em 2 de .julho 
rime11to em que os EMPJmGAD03 CI VIS DO LAIJJRn.TJ R. IO Cmmco Pn.\R· 
MACEUT!CO MrLlT.\lt petlom a ug-.neato Je Vdn cimentos . 

10 

OITlcio rio Minist cr-i:l ti~. ~L1rin h ::t de 3 de julho do 19JO envi:tw1o ore- [DEiii, em 4 de julho . .... .. . . li 
querirnento em que OS SERVE:'\TI!:5 DO ARSBNAL DE MARl :\ 11.~ D8oT.~ CA· 
PITAL, p 'ldem ,.ug-mento tle rencimcntos. 

Officio da Camara Municipal tio Jahú de 30 de junho dd 1000, represen- loE~r. em 7 tlc j ulho (.\rchi- 12 
' tando contra a. lei n. 550 tle 31 de tl .•zemt..l'o. de 1893, relattvaA sELLA- Yado). 

' • OH! DE DOCUMENTOS. 
l'ynopse.- C. 3J 
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Requerimento de JosÊ BRAL:ILI A:-<o LEITE DE MENEZES, olferecendo á con- ID EM, em 12 de julho ( Archi- 13 
sideração do Poder Legisla ti v o a idéa, de ser taxado por meio de estam· vado). 
pilhas o encerramento dos Ii vros das casas commerciaes. 

Officio do Minister io da Marinh ~1. de 12 de junho de 1900, enviando ore- IDEM, em 13 de julho........ 14 
querimento do porteiro da Secretaria daquelle Ministerio, ELl!iSBÃO 
GOMES DA CRuz CUl'ii-IA, pedindo que lhe <eja abonada uma quantia. para 
pagament·J de aluguel de ca<a. 

Requerimento de PAniNo PEREIRA ComERA, e:crivão da Mesa de Rendas IDE)!, em 16 de julho........ 15 
Fedcraes em ltaqui, pedindo augmento de vencimentos. 

Requerimento dos El\rPRlWADOS DA ALFANDEGA DA BAHIA, pedindo que se IDUJ, em 17 de julho . .•... ,. 16 
deduza do rendimento liquido da mesma, porcentagem maior que ora 
se deduz. 

Officio do Ministerio da Justiç:1. dtjl8 de julho de l!lOG, communicando que IDEM, em 20 de julho. ( Archi- 17 
pert-: nccndo o assumpto de qua t rqta o requerimento do DEPOSITA RIO vado). 
PUBLICO, ao Ministerio da Viação, f\ elle remeltia o referido reque-
rimentü. 

Offi cio do Minister io da Marinln de 21 de julho de 19ú0, enviando o re- IDEM, em 23 de julho:....... 18 
querimento do aspirante a commissario JAYME DE MouRA, pedindo au· 
gmento de vencimentos .. 

Representação da DIRECTORI:\. DO MON'rEPIO GERAL DE ECONOMIA DOS SER- lDFM, em 24 de julho.,, .• ,,. 19 
v moRES Do EsTADO, pedindo augmento de auxilio pecuoiario com que é -
dotado pelo Estado. 

Projecto n. i70, de 1899, que fixa os vencimentos de alguns FUNCCIONARIOS IDEM, em 31 de julho . • . • . . . 20 
DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUB~IC.\ e créa alguns logares na mesma 
repartição. 

Requerimento do cidadão ANTONIO DE FREITAS BARRos, ajudante de porteh:o IDEM, em 1 de agosto. . . . .. • 21 
da Altandega, da Bahia, pedindo qjle seus vencimentos sejam equip}':. 
rados aos de porteiro ajudante da AJfandega de Pernambuco. 

Requerime!lto de Jo~E: SDIÕEB DA CUNHA E oumos, empregados da)nten- IDEM, em 6 de agosto........ 22 
dencin. Geral da Guerra, pedindo augmento de vencimentos. 

Requerimento da DrREcroRrA DJ JocKEY CLuB, pedindo a suppressão de IDEM, em O de agosto........ 23 
impostos que paga. 

Requer imento de PAuLI:-<J SALGADO & C. E ouraos , commercian tes de fumo IDEM, em 6 de agosto........ 24 
na praça do Rio de Janeieo , representando contra o modo de sellar o 
fumo remettido para o interior. 

Officio do Ministel'io da Guerra de 4 df3 agosto de 190:>, enviando o requc- IDEM, em 6 de agosto........ 25 
rimento em que OS E)IPRKGADOS CIVB DA DIRECÇÃO GERAL DE SAt:DE 
pedem augmento de vencimentos. 

Requ erimento de CARL'JS Dat:~IMO:>~D FRAl'iK LI :-< , pedindo um auxilio pe· IDEM , em 10 de agosto...... 26 
cuniario mensal e isenção de direitos para 03 animaes destinados ao 
Jardim Zoo1ogico desta Capital. 

Officio do Minis'er-io da Guerra de 23 çle agosto de 1900, enviando o rcque- IDEM, em 24 de agosto...... 27 
rimenlo em que o auditor de gu erra do 4• distl'icto militar bacharel 
JOSÉ ÜLEGARIO DE AL)IEIDA :\10URA pede a equiparação de S'!U3 venci -
mentos aos de auditor de g uerra 4esta C;.~pital. 

Reqnerimento de EDuARDO RO)IAGUÉRA, pedindo para si ou emprdza que IDEM, em 27 de agosto....... 28 
orgaoisar uma prima de 20 % por espaço de 15 annos sobre o excesso 
de importação de produ.ctos hcspanhóes no Braz I. 
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Representação da INTENDENCIA Mr.:NJCJPAL DE AREJA BRANCA, Estado do Rio [;!JEM, em 20 de agosto...... . 29 
Grande do Norte, pedindo a creação do lc>gar de Delegado da Inspecto-
ria de Saude do Porto. 

Requerimento dos MANDADORES E TRABALHADORES DA CAPATAZIA DA AL- IDEM, om 30 de agosto ... ,.. 30 
FANDKGA DA BAHIA, pedindo atigmento da diaria que percebem. 

Requerimento dOS OPERARIOS EXTRAORDINARIOS ELL\IINADOS DO SERVIÇO DO IDE~I. em 31 ue agosto. . ... . 31 
ARmNAL DE MARli" H.~ DESTA CAPITAL, pedindo {"agamento dos sa!arioS a 
que se julgam com direito. 

Requerimento dos GUARDAS DA ALFANDEGA DA BAHIA, pedindo~augmento IDEM, em 31 ele agosto ....•. , 32 
de vencimentos. 

Requerimento de ANTONIO DE SANTA CECILIA, thesoureiro-pagador da De- IDEM, em 3 de setembro..... 33 
legacia Fiscal de Minas Geraes, pedindo a nomeação de um segundo fiel 
e o necessario credito para seu pagamento. 

Officio do Ministerio da Marinha de 29 ele agosto de 1900, enviando o re- IDE~r. em 3 de setembro..... 31 
querimento em que o secretario da Capitania do Porto do Estado do Pa-
raná, HEMETERIO DE MIRANDA, pede augmento de vencimentos. 

Officio do Ministerio da Guerra de 31 de agosto de 1900, enviando o reque- ID! M, em 3 de setembro.. . .. 35 
rimento em que o 2° sargento do 5• regimento de artilharia FRAN-
CISCO DE SÁ RoRrz pede a equiparação dcs vencimentos dos inferiores 
do exercito aos dos da armada. 

Requerimento dos PATRÕES E REMADORES DA GUARDA·MORIA DA ALFAN· [DEM, em 5 de Setem!Jro..... 36 
DEGA LE PERNAMBUCO, pedindo augmento de vencimentos. 

Requerimento de JoÃo DA CosTA CmNE,amanuensearchivista da Faculdade IDEM, em ô de setembro...... 37 
de Medicina da Bahia., pedindo augmento de vencimento. 

Requerimento do alferes reformado ANTONIO PAEs DE SÁ BARRETO, pedindo IDEM, em ll de setembro.... 38 
pagamento da differença de vencimentos a que se julga com direito. 

Officio do Ministerio da Marinha de 14 de Eetembro de 1900, enviando o [nEM, em 14 de setembro.... 39 
requerimento em quePAECHOAL ÜMA NGUJN, contractãdo para adestrar e 
dirigir o pessoal do Arsenal de Marinha desta capital no trabalho de 
extincção de incendios, pedindo augmento de vencimentos. 

Requerimento de APOLLJNAnro MANOEL DOS REIS, chefe da. officina de im- loEM, em 19 de se tembro.... 40 
pres~ão lithographica da Imprensa Nacional, pedindo equiparação de 
seus vencimentos aos de outros mestres de officinas graphicas. 

Requerimento dos PATRÕES DA GUARDA·MORIA DA ALFANDEGA DE PER- IDEM, em 1 de outubro. ... . . 41 
NAliiBUCo, pedindo augmento de venci mentos. 

Requerimento dos BEDEIS DA FACULDADE de MEDICINA DA BAHIA, pedindo IDE~f, Em 17 de outubro . ... 42 
que seus •encimentos sPjam equiparaclos aos dos do Gyrr.nasio Nacional 
dest1 Capital. 

Requerimento de ALFREDO PINTO DE ARAUJO CORHlh E OUTROS, emp1·e- [DE~I, em ";2(i de outubro ..... 43 
gados da Alfandega de Uruguay;ma, reclamando contt"<L a disposição do 
projecto do orçamento da Fazenda pu a 1901, que lotou em mil contos 
de réis a. renda annual daquella 1\ltan Jega. 

Emenda ao projecto n. 20J de 1900, que abre ao Ministerio da Industria o IDEM, em 12 de novembro . .. 44 
credito especial de 20:750$, para I :"< DE~I NI SAR o E~TAD:> DO CEARA, da 
somma que recolheu aos cofres da União para conservação das linhas 
te1egraphicas que transferiu a esta . 

Officio do JI.Iinisterio da Guerra de 14 de r ovembro de 1900, enviando o IDEM , em ~O de novembro .... 45 
requerimento em que MARIA DO ROS ARIO MARTINS DE CASlRO E EILVA, 
Yiuva do coronel Geograpbo de Castro e Silva, pedindo relev: ção ua di-
vira contrahida por seu marido para,· com a Fazenda Nacional. 
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Rcq 1:edmento dos voLUl'\TAruos DA PATRTA sobrevivente;; h campa.nha .de- lDE~I, em 20 de novembro... 46 
liló5 a 18/0, p~dindo pagamento do soldo a quo se julgam com direito. 

Ofllcio do 1\linistel"io ua F.1zenda, de l de dezemb:'o de 1900, enviando a IDEM, em 4 de d-ezembro.... 47 
mensagem em que o Sr. Presidente da Republica pede a necessal'i~ nu-
tori;açiio para conc ·der isqnçã.o de direitos para os materiae3 impor-
tados com t!ost.ino ó. construcção d J um Nov J i\I!!:RC.\DO N >S TERRENO.> DA 
PRAll. DE 0. MA:\OEL. 

Officio elo i\f.nisterio d::t Guerra de 6 de dezembr0 ri e 19)0, enviando o loE~r. em 7 cc uezembro . ... 48 
reqnerimento em q·1e o ajurlante de enfermeiro do Hospitlll Centrá! do 
exerc!lo .Juuo Jo:::E DA SILVA pede que as vnntllgens que toem 03 enfer-
meiros do exercito sejam equiparadas ás dos euf.rmeiros da armada. 

Emen la ao projecto n. 225, de 1900, abrin lo ao lúinistcrio da Iudustria o IDEM, em 10 ue dezembro... 40 
ci'edito extraordinilrio de 10:000;1:, para occorrer, no presente exerdcio, 
a LIMPEZ A E C.' '3Eil.VA ÇÃO DO CANAL DO )!Al\GUE. 

I 
Proj ~cto n . 13:?, de 1000, que autorisa.1 o Poder Executivo a abrir os cre- lpJm, em 10 de dezembro.... 50 

dttos que jul1: at' necEs;arios, para mandal' proeeuer Á DI~CHDH:'-IAÇÃO 
D.JS TERRENos DE MIRDi ll \S situados nas margens dos rios uavegaveis, 
a começar pelo Estauo do Amazonas. 

Emenda ao pro,itcto n . 23) A, de l 900, que marca a DI .\RIA DE 3$ AO> CAR- LDE~r. em 18 de dezembrv .••• 
T811W3 SUPPLEI\TES D ~S . CORREIOS do Oistricto Federal e EstfldO do Rio 
de Janeiro, admittidos dn accoruo C.Jjll o art. 399 dJ regulamento de lU 
de fevere iro do 1806. 

Offldo do i\flnisterio da Fazenda de 2l de tle.zembro de 19)0, enviando a IDEi\ , em 20 de dezembro •••. 
i\Iensagem em q uc o SI'. Presirleut!l da Republica pede a\ abertura do 
creJit•J de I :000$, pat'a pagamento d~i! ALl:GUEL DE COXIAS destinadas ao 
deposito de mercadorias sujeitas a direitos de consumo na Alfandega 
de Maceió. 

Requerimeuio de D. JoANNA FR.ANCI~CA BARATA DE OLIVEIRA, iuva d0 A' <D .>mJ.ulssüro de 
DI'. Sergio Eustaquio de Oliveira, pedindo uma pensão. pensõe,.,; e con Las~ 

em 6 de julho ........... .. 

51 

52 

Requerimento de D. JVLIA AuousTA. DE SouzA, viuvado tenente honora:IIio [DE)I, em 8 de agosto....... 2 
do exel'cito, pe•lindo urna p3usão. 

Requerimento de BASJLIO AUGUSTO DO~I !NGUE3 MAIA, l 0 sargento do exer- [DEM, em 28 de agosto...... 3 
cito, polindo uma peu~iw. 

Requerimento U•lS OPi!:RARIOS PE:'<SIO:'I!,TAS DCl EXTI:-!JTO .\RSE'IAL DE MA- IDEM, em I de setembro., •• , 4 
m:xn 1 nn: PERNAMDuco, pedind0 pag11mento das peosõ~s a q uc se julgam 
c0m direito. 

RP-qnerimento de D. THERElA DE ÜIJIVfiRA TAMARJNoo, vi uva do coronel IDEM, em 15 de outub~·o .• •>.. 5 
P-::dro Nunes B:1pti~ta Ferreira Tamarindo, pedindo uma pensão. 

Requerimento tio forr:el reformado uo exerc-it) JuÃo B.\PTBTA TExoRro, 1oom, om 3-dc novembt'O ...•. 1 G 
p~tli ndo u nu pensão. 

Rcquorirrento de D. JOAC~:J!NA DE MI:If.ANDA SANTOS BACELL.I.R, viuva do [DE)I, em 17 de novembro... 7 
g-eneral de di ri~â.'J Antunio Joaquim Bacellar, pedindo uma pensão. 

Requerimento de D. CAR~ LI:-<A MoNTEIRO EsTGVE~, pedindo a equiparação IDEM, em 7 de dezembro.... 8 
do meiu solJo que percebe ao da ta'Qella actual. 

Re1uerimento de D. M.\RtA PJN1\l DE ARAUJ.> CoRRiJA, viuva r1o marechal CoEM, em 17 de dezembr-o... \) 
do campo Pe lro Pinto ue Araujo Corrêa, pediuuo o meio sol lo a que se 
Julga com direito dGsde o falleciment•J de seu marido. 
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Oillcio do Ministerio d L lndustrin, de 2Z de dezembro de 1899, eviawlo A .' C o m i,. s ü, 0 de 
as infc~rmaçõ~s sosicitartas pJ r esta Camara ao requerimento em que ob r n,,; publicas , 
O engenheiro FR \i'\Cl>CJ DE SALLES TORRES H•n!E)I peie pel'missão em li de maio ... , • . ,,,.,. t 
para construir um terrapteno entre a praia de , 1nta Luzi.t e a forta-
lc;.:a. de Will r> gaignon . 

Requerimento de A u.wsTo C.1.M BR.I.l.l. pe lindo permissão p:.tra const ruir !DF:M, em 7 de ago to . ..... .. 2 
um:t reJa de cabo; electricas sobre o; rios que indbL e mediante as 
condições que estabelece. 

Requerimento de A:.-<TuNIO Izro R.o Goxç.ALVES, ped indo privilegio exclu- IDEM, e:n 8 de agosto........ :3 
~1v0 por 60 nnnos p:1ra. o seu systema Atwa Pe1·enne, destinada 
á renovação do at• em todo o genero de aposentos, assim como a o pre-
paro e conservação de vi veres. 

Requerimento do engenheiro LIBANW LIMA, pedindo concessão para si [DEM, em 9 de outubro....... 4 
ou empreza. que organ isar p:.tra o molh')ramento do pJ r to de Itape-
mil'im e de uma es trad<L de fer ro que part indo des:;e porto se dirija 
::\O centro de Minas GerJ.es, mediante certos favores que solicita. 

Officio do Governo do Estado l1e Santl Catharina, de 16 de novembro loEIII, em G de dezcmbr·o. . ... 5 
de 190:J, enviando o requerimento em que FREDERICO vo:--~ OcKE pro-
t esta contra a concessão feita ao engenheir·o João Teixe ira so~u·es 
para n constrnc;ão de uma estrada. de ferro, que lhe fàra conceclida por 
uma lei d,,quelle Estado. 

Project a n. 57, de 
tricto Federal. 

J\))0, IJ.Ue REDRGA:'-!ISA A JUSTJÇ1 CIVIL E PENAL do DiS· A' Corntni:;,;sã.o e .,;}.>e-
cial enca rregada 
da organisaçãoj u.-
clicia.ria, em 10 de 
julho .••.... . •..•.••..•... 

Projecto n. 86, de 1896, que REuRGANISA o PoDER JunorARIO do Distl'icto fnE~r. em 17 de julho......... 2 
Federal e dá outras providencias. 

Projecto n. 64 A, de 1900, que ISENTA D:J SERV1ÇO DA GUARD.\. NACIONAL A' Colntni,; . ·ão espe-
em tempo de pRz os br,,zileiros natos empregados no commercio. cial encat·I~egada 

da organi,;açft,o da. 
gua1•da nacional, 
em 10 de jullw...... ...... I 
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PROJECTOS 

NUMEROS ASSU~IPTO 

3 B Ementla do Senado ao projecto n. 3 A , deste anuo, que autorisa o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. José Machado rle Oliveira, lente da fo'aculdade de Direito de S. Paulo , um anno de licença. com 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

7 Autorisa o Poder Executivo a m . tricular, independente de vaga, na Escola Mili tar do Brazil, o alferes 
José Pereira de Miranda. 

9 B Emendos do Senado ao projecto n. 9 .A ., deste anno, que fixa a forç a naval para o exercício de !!lO!. 

!! A Emenda do Senado ao projecto n. !! , deste anno (n. 130, rle 189J), que autorisa o Poder El(ecuti v o a 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito exteaordina rio da somma necessaria para pagar ao capitão 
de fraga1a Alfredo Augusto de Lim·\ Barro~ e outros, os vencimentos integ1·aes que deixa ram de 
receber no período comprehendido entre a data de suas demissões e a de snlls reintegrações, e da 
outras providencias. 

13 Autorisa o Governo a abrir ao Mini, terio da Marinha o credito necessario para pagar aos operarias 
extraoràinarios dispensa.dcs das otftcinas do Arsenal de Marinha da Capital Federal, no peesento 
exer0icio, a. dilferença proveniente ela desclassificação que so!t'reram em seus salarios, nos dias que 
ainda trabalharam no anno de 1899, com parecer contrario da Commissão de Marinha e Guerra. 

!6 Autorisa o Poder E xecutivo a abrir ao Ministerio da, Marinha o credito extraordinario de 36:400$ 
para paga,mento de serviços prestados por Antonio Lucio de Medeiros, contracta.ute do supprimento 
de agua aos navios da armada e da illuminação a gaz de diversos estabelecimentos da marinha. 

17 Autoriso. o Poder executivo a abrir· ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito edraor· 
dinario de 14: 237$216 para pagamento dos vencimentos relativos ao período de I de agosto de 1894 
a 3! de dezembro do 1896, que deixou de perceber o capitão-medico da brigada policial desta Capi· 
tal, Dr. Arlindo de Aguiar e Souza. 

18 Autorisa o Poàer Executivo a abrir ao Ministerio da. Justiça e Negocias Interiores o credito extraordi-
nario do 462. '500 para pagamento dos vencimentos do escrivão do juizo secciona l do Estado do 
Amazonas, João Vilhena de Aquino, de !O de setembro a 31 de dezembro de 1891, que deixou de 
perceber por !alta de verba orçamentaria. 

20 Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio rla Guerra o credito extraordinario de 630 para 
pagamento da diaria de 3', que competia, de 14 de maio a 9 de dezembro de !394, a Candido da 
Cunha Vi!le1a, por haver servido ua commissão enc"'rregada da construcção da linha telegraphica, 
de Cuyabá a Corumbá . 

21 C Emenda do Senado ao projecto n. 21 1'l, de 1900, desta Camara, que autori sa o Poder Executivo a 
conceder a subvençáo de 40:000$, como recompensa nacional, para expor perante os Congressos de 
Cirurgia em Berlim e Pariz, os resultados da oper·ação nas menin"'s xiphopagas. 

27 c Emendas do Senado ao projecto n. 27 l3, deste anuo, que fixa as forças de terra para o exerci cio 
de !~OI. 

28 A Declara abolidas nas repartições federaes as di stincções entre empregados do quadr·o e jornaleiros, e , 
dá outras providencias, com parece~ das commi,;sões de Orçamento e de Constituição, Leg islação e 
Justiça. 

31 Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Indu,tr·ia, Viação e Obras Publicas o credito de 
!2:000$, st:pplementar a verbl. 13" do art. 21 tia lei n. 652, de 1899 - Pes5oa.l- Escrip lorio-
4• divisão. 

34 B Emenda do Senado ao projecto n. 34 .o~\._, de 1900 , que autorisa o Poder Execu tivo a concede1· um 
anno de licença, com ordenado, ao Dr. Joaquim Augusto diJ Andeade Freitas, juiz substituto ferl cral 
no Estado do Pará.. 

3G Autorisa o Poder Execullvo a conceder u n anno de licença, com orJenado, ao cidadão Antonio José 
da Costa R'ldrigue~, 1° official e bibliotheclrio da Escola Nava l. 

38 Autorisa o Poder El(eculivo a abrir ao Ministerio da Guerra o credi to extraot•uinario de 714:010$750 
pnra pagamento de trabal ho.s roalisntlos na for ta leza da Lage. 

~ytnpse . - C. 31 
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Autorisa o Governo :t mandar pagar pelo § ll no art. 17 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, as 
etapas devidas aos patrões, machinistns , fogu istas e remadores ela Intendencia Ger•a l da Guerra e 
dos Arsenaes de Guena do Rio Gr·ande do Sul e de Matto Grosso, com parecet• da Commis~ão ue 
Marinha e Guerra. 

A utorisa o Poder Ex e cu ti v o a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios ln teriores o credito de 3:252$, 
supplementar á verba n. 12 do art. 2" da lei n. 652, ce 23 de novembro do 1899 - Jnstiça do 
Districto Federal. 

Au toriEa o Poder· Executivo a abrir ao Ministerio da lodustria, Viação e Obras Publicas, o credito 
extraordinario de 35:556$418, afim de ser applicado ao pagamento das despczas da commissão de 
estudos da Estmda de Ferro de Catalão a Cuyabã . 

Autorim o Poder E:.:ecutivo a abrir ao Mioisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito extraor-
dinnrio de 6:659$591, para dar cumprimento ao Accorclão do Supremo Tribunal Feder,t l quo con-
demno u a Fazenda Nacional a pagar ao lente de inglez do Gymnasio Nacional Alfredo Alexander, 
os ordena•Jos e gratificação addicional, durante o tempo que est&Ve demittido por acto do Governo, 
bem como as custas do proces~ o. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito extraor-
dinario de 880.S645, para pagamento dos vencimentos que competem ao Dr. Ernaui Carlcs de Me-
nezes Pinto, preparador da cadeira de histologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a 
contar de 3 de outubro a ~ l de dezembro de 1899. 

Aulorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministêrio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito 
extraorclinario de 86 : 260,'·832, para pagamento dos juros garantidos á « Compagnie A uxiliaire des 
Chemins de Fer au Brésil » correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1809, pela 
coos trucção do prolon gamento da Estrada de Ferro de Porto Alegre á Uruguayana, no trecho de 
S. Sebastião a S. Gabriel. ' 

Redar.ção final do projecto n. 50, deste anuo, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao i\Iinisterio 
da Industria, Viação e Obt·~s Publicas os creditos de francos 220.555, para. pagamento do saldo devido 
á Administração do Telegr!).pho Oriental, proveniente do ajuste de contas atrazadas desde abril de 
1892 a l de julho de 1807 e ue fmncos I l. 792, como indemnisação da construcção da linha telegra-
phica de Santa Yictoria do Palmar ao Chuy, no Rio Grande ~o Sul, deviçla á mesma administração. 

Autoris:t o Poder Executivo a conceder um anuo de rcença, cpm ordenado, ao Dr. Alfredo Moreira 
de Barros OliTeim Lima, l~nte da Faculdade de Dit·eit de S. Paulo, para tr·atar de sua saude. 

P<necer sobre emend,, s apresenta das em 2 ' discu s~ão ao projecto D. 111 A, de 1899 , que manda com-
prebe nder na disposição do art. 7" t.la lei n. E60, de 31 de dezembro de 1898, os lentes e professores 
i.las Esco las Militares, cnja~ cadeiras fora.m exlinctas pelo regulamento de 18 de abril do mesmo 
anuo , pagar- lhes os respccP•os vencimentos desde a data em que foram declarados em disponibili-
dai!c e aulorisa, para a execução desta lei, o Poder Executi vo a abrir o necessario credito, com 
substitutivo da commi;,são de i\Iarinha e Guerra e parecer da do Orçamento. 

Autol"isa o Poder Executi vo !l proeoga1· p :Jr um anuo, com o respectivo ordenado, a licença em cnjo 
gow se acha o lente catbet.lmlico da Faculdade de Direito do Recife Dr. Jose Isidoro Martius 
Ju nior. 

IAu torisa. o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria, Viaçã.o e Obras Publicas o credi to 
supplementar de 3.04·1: 29G$2CO á verba 17 do art. '2 1 da lei n. 65l?., de 25 d3 novembro de 1899, 
para occorrer no pagam e o to das taxas ue esgoto da Capital Federal no corrente exercício. 

Au torisa o. Gove:rno a matricular na E-;co\a Preparaloria e de Tactica do Rio Pardo o alferes do 
8' r egi mento de cavall::n-ia do axercito FlorduarJo da Cunha Martins. 

I
Cr-êa a taxa addicional de 30% sobr·e as que actualmente se cobram pelo consumo de agua na rülade 

do Rio de Janei ro, destinaqo o producto dessa taxa ás clespezas com o melhoramento e ampliação 
1 das obras do abnst !3cimento de agua e da Eslra la de Ferro do Rio do Ouro e dil. outri1s providencias . 

liAutorisa o Poder ExecutiYo a tr·an ferir da verba 8• - Laburatorios - para a 7" - Fabricas - a 
quantia de 107:155'178 e da consignação n.23paraade n. 2l,daverba 16• - Materiai-a 

1 EOn:ma de 31: lSI. ··iOO, tudo do art. 17. da lei n. 652, de :?3 de novembro de 1899 - Ministerio da 
Guerra- para completar p. e:xecu<;>ão ·do n . li do. art. 18 da mesma lei. 
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!Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio das Relaçõe~ Exteriores o credito especial de 
200.008$, moeda do paiz, para occorrer ás despezas com a verificação da nascente do rio Javary, de 

J accordo com o protocollo assignado pelo Ministro Plenipotenciario da Republica da Bolívia. 
11Eme:1da substitutiva do Senado ao projecto n. 67 .,\.., do corrente anuo, que autol'i za o P0der Ex-

ecutivo a reuni!' sob a denominação Gratificações ao pessoal do serviço postal marítimo, aos cor-
reios ambulantes com pernoite aos mesmos, a'ls carteiros e serventes, substituição de cargos, in-
specção de agencias, passagens e ajudas de custo e outras vantagens especiaes do regulamento 
respectivo - 310:000$, as diversas consignações da verba 6• do art. 21 da lei n. 652, de 23 de no-
vembro de 1899. 

Antorisa o Poder Executivo a prorogar por mais um anno, sem vencimento algum, a licença conce-
di-la ao engenheiro civil Agliberto Xavier, prep1rador de chimica organica da Escola Polytechnica 
desta Capital, p1ra tratar de sua saude onde lhe convier. 

Autori-;a o Poder Executivo a a.bl'ir ao Ministerio da Justiç:t e Negocias Interiores o credito ex tra-
ordinario de 17:173 3J3, pa.ra. occorrer ao p1g.tmento dos ordenados que competem ao juiz de di-
reito em disponibilidade Dinamerico Augusto do Rego Rangel. 

Determina que todas as mercadorias estrangeiras, que trouxerem rotulas ou dizeres esct·iptos em por-
tuguez, deverão trazer impt•essas, atravez de ta3s dizeres, a procedencia da fabricação e d<í. outras 
providencias. 

Approva o ragula!Tiento para. a Direcção Gera.l de Contabilidade da Guerra, com as modificações feitas 
pelo Th~souro Federal, confeccionado pelo Ministerio da Guerra, em virtude do art. 20 , lettra E, 
da lei n. 560, ele 31 de dezembro de 1898, e enviado com mensagem de 2 de setem b:o de 18J9. 

Autorisa o Poder Executivo a abril· ao Ministerio ela Fa?:enda o r.redito extraordinario de 17 :703.''80-!, 
para occorrer, no vigente exercício, ao pagamento dos vencimentos ele tres fieis de armazem da 
Alfandega do Pará, provisoriamente nomeados pelo Inspector da mesma alfandega. 

Autorisa o Poder Executivo a manter a pratica mandada observar na Delegacia do Thesouro em 
Londres des~e 1872, de escripturar-se em - Depositas - findo o trimestre addicional de cada ex-
ercício, os saldos dos creditas postos naquella delegacia á disposição dos diversos ministerios para 
pagamento das despezas provenientes de contracto. 

Declara que ao tenente-coronel graduado reformado do exercito Antonio Galdino TraYassos Alves 
competem as quotas de otlicial superior desde a data do decreto que o reformou. 

Autorisa o Governo a conceder isenção de impostos aduaneiros para o material que a Camara Muni-
cipal de Piracicaba importar para o seu serviço de aguas e esgotos. 

[senta dos impostos de consumo e dos de armazenagem o material metallico e accessorios importados 
pela Camara Municipal de Macahé para abastecimento de agua á mesma cidade. 

Regula a antiguidade da promoção do tenente-coronel João Leocaclio Pereira de Mello a o~se po to. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Miuisterio da Fazenda. o credito especial de 77:247$080, para 
occorrer ao pagamento das contas do material fornecido á Casa da Moeda, em janeiro de 1898, por 
« The Brazilian Contracts Corporation ». . 

Autorisa o Poder Executivo a conceder seis mezes ele licença, com ordenado, ao I • escripturario da 
2" divisão da Estrarla de Ferro Central do Bt•azil José dos Santos Ferreira da Rocha, para tratar 
de sua saude onde lhe convier. 

Eleva a I · dia rios a pensão e soldo que percebe o lo cadete reformado, com honras de alferes do ex-
ercito, Orozimbo Carlos Corrêa de Lemos. 

A utorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito ex traordinario de 5:-LI Q ·120, 
para pagar ao l" tenente da armada Nelson de Vasconcellos e Almeida, os vencimentos que lhe 
competem como professor do Collegio Militar. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministet•io da Justiça e Negocias Interiores credito especial 
de 834$676, p~mt pagamento cjos vencimentos que competem r o escl·evente j uramentado uo J nizo 
Federal Antomo Rodrigues Gonçalves de Macedo. 
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105 Autorisa a Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de 80:000$, 
supplementar á verba n . 14, do art. 2' da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899 - Diligencias 
Policiaes. 

ll5 Autorisa. o Poder Executivo a abrir ao Ministerio das Rela(;ões Exteriores o credito de 80:000$, em 
moeda corrente, supp1ementar ao art . 70 n. 7, da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

I !6 Approva. a latella de vencimentos dos fiscaes de estradas de ferru e outras em prezas, organizada 
em virtude da lei n. 652, de .23 de novembro de 1899, art. 37. 
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Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da FazP.nda o credito especial de 4: 978"064, para 
pagamento da gratificação ao encarregado da guarda e conservação da fazenda dos Dous Rios, 
Jose Joaquim Raymundo Sobrinho. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder oito mezes de licença, com ordenad.o e quatro mezes sem ven-
cimento algum, ao conferente da Alfandega de Manáos Francisco Xavier da Costa, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Emenda do Senado ao projecto n. 27 1:<-,, de 1899, que autorisa o Governo a reintegrar no serviço 
activo da Armada, com a patente de vice-almirante, sem prejuízo do respectivo quadro, o vice-
almirante reformado Arth\11' Jaceguay. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao i\Iinister:o da Justiça e Negocio3 Interiores o credito de 700$, 
supplementar á verba 9~ - Ajudas de Custo- do art. 2' da lei n. 65?, de 23 de novembro 
ele 1899. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito extraordinario de 1:400, , para. 
occorrer ao pagamento do bacharel Maximino de Araujo Maciel-. professor em disponibilidade do 
Collegio Militar. 

Regula a locação do serviço agrícola, com p:1receres da Commissão ele Constituição , Legislação e Jus- · 
tiça, de 1898 e do corrente anno. 

!Parecer sobre emendas do Sepado ao projecto n. 147 ~. deste anno, que autorisa o Govet•no a depo -
sitar no Banco da. Repub!iaa do Brazil até um mi !hão sterll'no do fundo de garantia, a emittir cem 
mil contos de apolices para, auxiliar as transacções do banco e a abrir com elle uma conta corren te 
até vinte mil conto~. 

· Consider,\ como auxilio, nos termos da Const it uição , o emprestimo a que se rvf<.lre a lei n. 270, de 
31 de dezembro de 1894. 

Manda considerar como approvações plenas as approvações simples, com o gráo 6, obtidas pelos alu-
mnos que estudaram na eJ~:.tincta Es<Jola. Militat' do Rio Grande do Sul, pelo regulamento de 1884. 

Autorisa o Ppder Executivo a conceder ao engenheiro civil Peüro Luiz Soares de Souza, ou {t Em-
prez~ ou Compan1lia que organisar, a construcção, aso e goso de uma estrada de ferro, sem onus 
de especie alguma para os cofres publicos, pat>tindo do ponto onde acaba a franca navegação do Rio 
Branco, no Estado do Amazonas, e terminando no ponto mais conveniente da fronteira do Brazil 
com a Guyana Ingleza. 

;concede diversos favores aos Bancos Nacionaes. 

IAulorisa o Govemo a manda,r abon'l.r ao capitão Alfredo Ribeiro da Costa as vantagens de que foi pri~ 
vado, em virtude do processo a que respondeu e de que foi absolvido em ultima instancia. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria., Viação e Obras Publicas o credito 
especial de 9 :1 38., para pagamento de Severino Tossas Nufíez, proveniente tia restituição dope-
dagio sobre a ponte Vacca-Caby, na Estrada. de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, que indevi-
damente foi obrigado a paga1'. 

152 Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 4:222$220, para 
pagar os vencimentos a qqe tinha direito o funccionario Manoel Antonio Fernandes Trigo de Lou-
reiro, ex-inspector da Caixa de Amortisação, addido ao Thesouro Federal, a contar de 1 de janeiro 
a 3 de junho de 1900, data do seu fallecimeuto. · 

/ 
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163 Autorisa. o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Marinha o credito especial de 2:400~. para paga-
mento do ordenado devido, no actual exercicio, ao ex-secretario do Arsenal de Marinha da Bahia, 
Odorico Carneiro Ribeiro. 

16() Autorisa o Poder Executivo a conceder· um anno de licença, com o ordenado a que tiver direito, ao 
escrivão do Juizo Federal, na secção de Santa C<t lbarina, J<Lcintho Cecilia da Silva Simas. 

167 Autorisa o Puder Executivo a abrir ao Ministerio das Relaçõ3S ExteriorJs o credito especial de 
300:000$, moeda corrente, para reforçar o que foi al::erto pelo decreto n. 3.528, de 14 de dezembro 
de 1899. 

169 A Autorisa o Poder Executivo a conceder a D. Maria lgnacia Ferreira da Rocha, viuva do capitão José 
Salomão Ago.>tinho da Rocha, morto em Canudos, uma pensão ig,ul ao meio soldo que já. percebe. 

r;o Autorisa o Governo a mandar abonar ao marechal reformado Rufino Enéas Gustavo Galvão, para 
todos os effeitos, o soldo actual de marechal. 

171 Autorisa o Uoverno a mandar pagar ao capitão de fragata honorario e 1° tenente reformado Collatino 
Marques de Souza, a quantia de I :837 680, ditrerença de soldo que deixou de receber desde 1870, 
data de sua reforma, até 1897, de accordo com a doutrina contida no aviso do Ministerio da Fazenda, 
de 7 de janeit·o de 1869. • 

I i 3 Modifica a taxa de consumo que incide sobre mantas, cobertores e ponches. 

1 i7 Manda contar como tempo de serviço effectivo, para todos os effeitos legaes, o passado fóra. dos respe. 
ctivos empregos pelos funccionarios civis da União, demittidos por motivo dos movimento3 revolu-
cionarias occorridos até 23 de agosto de 1895 e que foram readmittidos. 

182 IJ:men•la substitutiva do Senado ao pt•ojecto n. 134 I, de 1898, que determina qua os titulas de terra 
que por lei :w concedem nas Colonias Militares sejam expedidos pelos respectivos comma.ndos dos 
districtos. 

183 Emenda do s~nado ao projecto n . 13 C, de 1899, que reconhec3 como de caracter official em todo o 
territorio da União, para. t odos os effeitos 1egaes, os diplomas conferidos pela Escola · Polytechnica 
de S. Paulo e declara validos nos estabelecimentos federaes de ensino sup;rior os exames prestados 
na mesma Hcola. 

186 Autorisa o Poder Executivo a. prorogar por um anno, com os mesmas vantagens daquella. em cujo 
goso se acha, a licença concedid<t a João Monteit·o, mestre de linha de 2• classe da Estrada de 
l<'errv Central do Br,tzil, pam tt•atar de sua saude. 

187 A Parecar sobre a emenLla offerecida em 2" discu.são, ao projecto n. 187, deste anuo, qu e autorisa o 
Po:ier Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito de 1.615:0538904, papel, e 28:5.17 134, 
ouro, para pagamento de dividas de exercicios fiados. 

188 Antorisa o Poder Executivo a abrir ao MinistP.rio da Mar·inha o credito especial de 497:778 , ouro, e 
350.000 , papel, p.1ra occort·er ao pagamento á« Compngnie Forges et Chantiers de la Métliter· 
ranée », ultima prestação pela construcção elo co11raçado Floriano, e dá outras providencias. 

189 Autorisa. o Poder Executivo a abrit• ao Ministerio da Industria, Viação e Obt·as Publicas , o credito 
especial de 303:825 121, para ser applicaclo á liquidaç·ão da conta da receita de 1899, pertencente 
ás companhias estt·angeiras de cabos telegra[!llicos, em trafego mutuo com a H.eparti~ão Geral dos 
Telegraphos . 

190 Autorisa o Pode!' Executivo a abrir ao Ministerio da Industr·ia, Viação e Obras Publicas o credito de 
287 :894$920, suppltlmentat· ao au torisado pelo decreto legisla ti \'O n. 622, de 1899, destinado á. regn·· 
Ia.risação final das dE.spezas pertencentes ao exercício de 1898, pagus pela administração da Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 

191 Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao Ministerio da Justiça e Kegocios Intetiores o credito de 
3:117$194, supplementar á verba n. 26, do art. 2 da lei n. 632, de 2:~ de novembro de 1899, para 
occorrer á de peza com exames de preparatorios. 

192 Extingue a Secção da Pagadoria da Estrada de Ferro Central do Brazil e dá. outras providencias . 
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Autorisa o Poder Ex:acutivo a abrir ao Miuisterio da Justiça e Negocio3 Interiores o credito extraor-
dinario de 462 500 para pagamento dos vemimentos que competem, no período de 10 de setembro a 
31 de dezembro de 1894, ao escrivão do juizo seccional no Estado de Piauhy, Jesuino José Roclr'igues 
de CarYalho. 

Isenta dos direitos de importação para consumo os artigos importados pelo Collegio d<t Immaculada 
Conceição da cidade da Fortaleza, no Estado do Ceará. 

Autorisa o Governo a mandar contar ao capitão de fragata Francisco Carlton a antiguidade da data da 
promoção do refer .do official áquelle posto em 26 de abril ele 1890, com parecer da Commissão de 
Marinha e Guerra sob n. 81, deste anuo, julgando não ser da com peteucia do Congresso Nacional 
resolver soJre o mesmo assumpto. 

Autorisa o Poder Executivo a abrir 1\0 Minislerio da I 1dustria, Viação e Obras Publicas o crerlito 
especial de 20:750 para inrlemnisar o Estado do Ceará dn. somma que recolh~u aos cofres da União 
para conservação das linhas telegrapllicas que transferiu a esta, nos termos do accordo de 16 de fe· 
v~reiro ultimo. 

Autorisa o Governo a conceder ao engenheiro Ricardo de Menezes ou á companhia que organisar, 
sem onus algum para o Thesouro, a construcção, uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo 
da Villa de Alagoa do Monteiro, no Est-ldo da Pamhyba, vá enti'oncar em Sanllaró ou estação 
mais conveniente na E5trada de Ferro Central de Pernambuco. 

Autorisa o Governo a conceder o premio de 30:000 a José Moreira de Figueiredo Vasconcellos para 
auxilio da construcção e montagem do - Triplicador Indígena. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder seis mezes de licença, com as mesmas vantagens da que lhe 
foi concedida pelo S1'. Ministro da Industria, Vhção e Obras Publicas, em 9 de abril do corrente 
anno, a Joaquim Julio Alves da Silva, agente de 2" classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Autorisa o Poder Executivo a abl'ir ao Ministerio da Fazenda o credito de 600:000", supplementat• 
ao art. 43 § 20 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

Autori~a o Poder Executivo a conceder um an~o de licença, com ordenado, a Augusto Moreno de 
Alagão, amanuense da Secretaria do Tribunal Ci il e Criminal, para tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Emenda do Senado ao projecto n. 215, deste anno, quo proroga a actual sessão legislativa. 

A utorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justi'ça e \Negocias Interiores o credito extraor-
dinario de 304~ 1 66 para pagamento dos vencimentos devidos, no período de 10 de setembro a ?2 de 
novembro de 189J , aos herdeiros do finado escrivão do juizo seccional no Estado do Paraná, capitão 
Damaso Corrêa de Bittencourt. 

A utorisa o Poder ExecutiYo a abrir ao Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas o credito ex-
traordi nario de 10:000 , para occorrer, no presente exercício, ás despezas do serviço de limpeza e 
conservação do Canal do 1\Iangue e a transferir o mesmo serviço á administração do Dhitricto 
Federal. 

Proroga até 31 de dezembro de 1902 o prazo para se iniciar a construcção das obras de melhora-
mento do porto de S. Luiz do Maranhão, de que é cessionai'ia a Companhia Geral de Melhora-
mentos do Maranhão. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a D. Balbina de Araujo e Silva, viuva do marechal Joaquim 
Mendes Ourique Jacques, a pensão mensal de 200S000 . 

Autorisa o Podér Executivo a abrir ao Ministerio da Justiç::t e Negocias Interiores o credito de 4: 100$, 
para occorrer ao pagamento do Dr. Tiblll'cio Valeriano Pecegueiro do Amaral, lente cathedl'atico 
da Faculdade de Medic~na do Rio de Janeiro, ·do premio arbitrado na conformidade dos arts. 38 e 39 
do Codigo do Ensino Superior, pela obra que publicou, intitulada - « Noções Elementares de Chi-
mica Organica » . 

Autorisa. o Poder Execut}vo a abrir ao Minist.erlo da Industria, Viação e Obras Publicas o credito ex-
t raordinario de t 8.026 -16-0 para liquidar a conta de encommenda de material feita pela 
Estrada de Ferro Central do Bra~il á Companhia Edifl.cadora. 
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Autorisa o Poder Executivo a conceder a O. Tu1lia Teixeira Ribeiro, viuva do general tcredcrico 
Solou de Sampaio Ribeiro e sua !ilha, a pensão mensnl de 200.~000. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder uma pensão ue 1$100 diarios, a contar de abril. de 1898, ao 
ex·empregado da Estrada tle Ferro Central de Pernambuco, Luiz AITonso Ferreira.. 

Autorisa o Poder Executivo a garantir o~ juros e amortis 1ç1i.o, •l urante 15 annos, n:.t importancia 
aunual de 71:500$, correspondentes ao emprastimo de 65U:OOO$, juros d~ 7 % , e amorti ~ação de 4 %, 
que effectuar n Associação do -!° Centenario do B1'azil, pira o fim de constmir o e lificio destinado 
á Escola de Bellas-Artes. 

Orça a Receita Geral da Repnblica para o exercício de 1901. 

Abre ao Ministerio da Justsç;t e Negocias Interiore3 o crelito Je 7oo:· sup plornentar ú. verbo 9' -
Ajuda de custo - tlo art. 2' da lei n. 65?, de 23 de novembro de 1899. 

Concede di versos favores aos Bancos nacionaes. 

Fixa a de3peza do Minister:o da Viação. (Documento relativo 9. estra la ue ferro de lt'l.raré ao I Rio Uruguay.) 

Autorisa o Governo a conc:~der o premio de 30:000$ a José Moreira de Figueiredo Vasconcellos, para 
I auxilio da construcção e montagem do Triplicadot· Indígena. 

IAutorisa o Poder Executivo a computar, p1ra a aposentadoria de Director de contabilidade da Secre-
taria da Viação e Industria o engenheiro .José de Napoles Telles de Menezes, t odo o tempo em que 
este servia em varias commissões dos Ministerios da Guerra e Agricultura e Viação. 

I 

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especia.l de 550: !31$823 para regularisar o pagamento feito 
por encontro de contas com o Banco da Republica do Br,tzil á Companhia de Saneamento do Rio de 
Janeiro. 

Concede a pensão mensal de 100~ a O. Erigida Flavia de Oliveira Gonçalves. 

Concede a D. Maria Carlota Carramanbos Portella, viuva do tenente Luiz Portella a pensão mensal 
de 42S que percebia em vida o referido official, de accordo com o decreto n. 1759, de 26 de outubro 
de 1869. 

Considera como reformado desde a data de sua promoção, com o soldo da tabella em vigor, no po to 
de alferes , o 2" sargento José Maria do Valle Ramalho. 

Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial de 6:000. para p1gar os vencimentos que no cor-
rente a uno e no proximo futuro competem ao ex-secretario do extincto Arsenal de Mariu ha de 
Pernambuco, João Sai.Jino Pereira Giraldes. 

Autorisa o Poder Executivo a extot'Llar da consignação- Material da 4• divisão da Estrada ue Ferro 
Ceutral do Brazil, e orçamento vigente do Ministerio da Iudustria, a somma de 71 :728$23 ·~ do 
credito de 2 .000:00f$ - ouro-para a parte currespondente ao papel, somma equivalen~ e a 
237:902$460 que nesta especie foi paga a Lage & Irmão. 

/
Manda incluir no quauro de 4"• escripturarios das respectivas divi sõe3 os actuaes auxil iares de 

escripta, ex-praticantes, que, por elfeito ue lei orçamentaria foram desclasbificados. 

Determina que sc,ja indemnisado com a quantia de iO:OOO$, Victor Meirelles de Lima pelas 
despezas que eiftJcLuou com a pintura, montagam e custeio uo Panorama do Descobrimento 
uo Bra;dl . 

Autoris il. o Podet• Executivo a conceder ao engenheiro Joaquim Huvt Bacellar, respeitados os direitos 
adquirid o~. a construcção, uso e gozo de uma estr·ada de ferro, que partindo de Mamios, siga o 
rurno gEral do 1101 te e nas condições fJUe estabelece. 

Proroga o prazo concedido à Sociedade Monte pio Geral Economia dos Servidsres do Estado pa1•a in _, , 
demn_izar!} Thesouro Nacional da. quantia de que lhe é devedor ate que essa instituição Jegularise 
sua s1tuaçao. 
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NU MEROS ASSUMPTO 

1--------------------------------------------------------------------------------------ll 

265 A Concede ao telegraphista úe 3a classe Ub.li lo Benedicto Serejo da Silva, um anno de licença com o 
respectivo ordenado. 

l::66 Concede um anno de licenç::t com o r :spectivo orJenado, ao telegl'aphista de 3" classe Lia E~lrüda de 
Ferro Central do Brazil, Mario Julio dos Santos. 

269 Concede a D. Gabriella Miiller de Castro, viuva do tenente-coro:1el Sotero de Cilstro, e a stp. filha 
D. Gabriella de Castro, a pensão mensal de •100$'J00. 



PARECERES 

NUMEROS ASSUMPTO 

56 Declara ser d3. competencia do Poder Judiciario conhecer da petição do alteres Ponciano Francisco 
Pereira. 

59 Indefere o requerimento do alferes graduado do eXtrcito Miguel Cesar de :\1acedo. 

61 Concede licença por dous mezes ao Sr. Deputado Sylvio Romero, para tratar de sua saude. 

62 Concede licença por doas mezes ao Sr. Deputado Arthur Indio do Brazil, para retirar-se desta capital. 

63 Indefere o requerimento em que o major de cavallaria João José da Luz p3de ser contada a sua anti-
guidade no posto de alferes de 8 ou 11 de maio de 1_867. 

64 Indefere o requerimento em que Norton l\Iegaw & C., Ltd. pedem se lhes mande pagar os juros a que 
se julgam com dir~ito, na importancia de f, 2.403-10-7 e $9.601,77 peh demora do pagame~to de 
contas por fornecimento feito á Estrada de Ferro Central do Brazil, de locomotivas, wagons e 
sobresalentes. 

72 Indefere o requerimento em que o capitão do corpo de Estado-Maior de Artilharia Jeronymo Villela. 
Ta yares pede 1;\ a?ertura do credi~o de 2: lO~. para q ue.lh_e seja. pa~a a gr'!-tiftcação especial a que 
se JUlga com diretto, por ter servtdo na extmcta Commtssao Tecbntca Mtht.1r Conmltiva. 

73 Indefere o requerimento em que o bacharel Maximiano de Araujo Maciel, professor do Collegio ~f i litar 
pede pagamento da quantia de I: 111. ·101, a que se julga com direito. 

74 Concede licença. por dous mezes ao Sr. Deputado João da Matta Macharlo, para tratar de sua saude. 

75 Concede licença por tempo indeterminado ao Sr. Deputado Hel'menegildo Lopes de Moraes Filho, para 
trata r de sua saude. 

76 Indefere o requerimento em que o capitão honorario e alteres reformado do Exercito, Antonio Paes de 
Sá Barrete pede lhe seja concedida a etapa votada para os officiaes asylados que ftzet·am a cam-
panha do Paraguay. 

82 Julga que não cabe ao Po!ler Legislativo decidir sobre o requerimento em que o alferes do Jo regi-
mento de cavallaria Julio Guimat•ães, alumno da Escola Preparatoria e Tactica do Realengo, pede 
a sua promoção ao posto de tenente, por a.ctos de bravura •. praticados em canudos, devendo pro-
mover o reconhecimento do Eeu direito perante o Poder Judici:J.rio. 

83 Conced3 ao Sr. Deputado João Can~lido Ferreira, dous mezes de licença para tratar de sua saude. 

84 Concede ao St•. FranciEco de Paula Alencastro, Deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul, licença 
por t ·mpo indeterminado, para tratar de sua saude. 

85 Concede ao Sr. Deputado Ovidio Abrantes, dous mezes de licença, para tratar de sua saude. 

86 Concede ao Sr. Arthur de SJuza Le-nos; D 1putado pelo Estado do Pará, licença por tempo indeter--
minado para tratar de sua saude. 

87 Concede licençl por tempo indeterminado, para se ausent:u· desta Capit:ll, ao SI'. Augusto Montenegro, 
Deputado pelo E;to.do do Pará. 

88 Concede licenç:t por tempo indeterminado no Sr. Jose Antonio da Silveira Drummond, Deputado pelo 
E;tado de Minas Geraes, para tratar tle sua saude. 

89 Nega a licença de um anno, sem vencimentos, em prorogação de outra de seis mezes que lhe foi con-
cedida pelo Ministro do Interior, ao cidadão Erae;;b Ule, assistente da 2• secção do Museu Nacional, 
para enrcarrega·se de uma expbração na região amazonica, a convit9 do ~lu seu Botanico de Berlim. 

90 Nega a licença pe lida pelo Deputado Irineu de :\Iello Mttcha1o p!l.ra se ver processar, por julgar que se 
1 deve aguardar a requisição do Podet· Judiciario, p:1ra resolver sobre o caso. 

91 jconc de licença por te:npo indeterminado ao Sr. Deputado Carlos Aug tE>to Valente de NovaeF, para 
retirar-se desta Capital. 

Synopsc. - C. 32 
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ASSUMPTO 

Julga que deve ser archivado o requerimento em que Rodolpho Bernardes da Costa, guarda da Bibli~
theca do Exercito, pede seja equiparada a diaria que percebe á tios empregados de Igual categoria 
da Bibliotheca Nacional. 

Concede licença ao Sr. Deputado Tolentino dos Santos. 

Concede licença para o processo do Deputado Irineu de Mello Machado. 

Julga que não de\·e ser convertida em disposição do Regimento a indicação do Sr. Barbosa Lima e 
outros, relativa ao modo por que deve ser feito o pagamento do subsidio ao Deputado, durante as 
sessões, prorogações, licenças, etc. 

Julga que o major graduado el o corpo de engenheiros Olavo Ottoni Barreto Vianna, o qual_ pede re~a
ração do prejuízo que diz ter soff'I·ido com a graduação conferida ao capitão, actual maJnr e:tfecttvo 
Augusto Ximenes Villeroy, deve recorrer ao Poder Judiciario. _ 

Indefere o requerimento em que o tenente de infantaria do exercito Apollonio Valente Tinoco, pede ser 
promovido .a capitão por actos de bravura em Canudos, a contar de 15 de novembro de 1897 . 

Concede licença por tempo imleterminado, ao Sr. Deputado Antonio Felinto de Souza B:J.stos, para 
tratar de sua saude. 

Julga que não póde ser tomiido em consideração o requerimento em que o contra-almirante graduado 
Eliezet· Cou linho Tavares, reclama contra o projecto n. 37 B, deste a uno, em discussão, que reorga-
niza o quadro dos offi.ciaes da Armada. 

Julga da competencia do Pcçler Judiciario ~ materia elo requerimento, em que o tenente do 9' batalhão 
de infantaria do exercito Manoel da Silva Pires Ferreira, consi erancto-se preterido em seus direitos, 
pede a sua promoção aq posto de capit~o. ' 

\ 
Inclefere a petição em que o general de di visão Arthur Oscar de Andrade Guimarães pede a creação de 

uma medalha de campanha para uso dos offi.ciaes e praças que tomaram parte na expedição ele 
Ganudos. -

Concede licença ao Sr. Depqtado Pedro Leite Chermont, p:tra retirar-se para a Europa, aflm de tratar 
de sua saude . 

Concede a licença pedida pelo Sr. PresiLlente da Republica, para que o Sr. Deputado Dionysio Evan-
gelista de Castro Cerqueira possa acceitar uma missão que, em cara'.!ter mi litar, S. Ex. desej<t 
confiar-lhe. 

Indefere o requerimento em que Luiz Reinaldo da França, soldade do Asylo dos Invalidas da Patria, 
pede que lhe seja concedida uma pensão. 

Julga da competencia do Pqder Judiciario resolver sobre o assumpto de que trat:1 a petição em que o 
alferes do 39• batalhão de infantaria Benedicto Theodoro Cordeiro, solicita que sejam mn.nt :das 
as datas em que foram commissionados os officiaes promovidos por decreto de 3 de novembro de 
1894, por j ulg<tr-se prejudicado cem a resolução de 16 de maio de 1898. 

Indefere o requerimento em que o contra-almirante graduado, cirrurgião de I a classe , Dr. Euclides 
Alves Ferreira, reclallla contra o projecto desta Camara, n. 197 A, de 1899. 

Julga que o marechal gradqado reformado Bento José Fernan•ies, que pede melhoria de reforma, 
aguarde melhores tempos para então requerer a graça de que se julga t.ligno. 

Indefere o requerimento em que o alfere >-alumno João Raphael de Azambuja, agente da E-;cola Pre-
par!l-toria e de ~actica do Rio Pardo, pede licença para prestar na mesma escola exame das ma-
terms que constituem o 3• anuo do cueso superior pelo regulamento de 1808, com um 1oto em 
separado elo Sr. Deputado Soares dos Santos, que conclue por projecto. 

Indefere o r equerimento em que o alferes do 28• batalhão de infantaria João Teixeira Mattos da Costa. 
pede ser promovido por actos de bravura praticat.los na campanha de Canudos. 

Proroga até o fim da corrente sessão legislativa a licença em cujo gozo se acha o Deputado pelo Estado 
do Paraná , João Candido Ferreira. · 
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NUMEROS ASSUMPTO 

112 Não considera inconstitucional a autorização que ao Governo confere o art. 3• do projecto de lei da 
Receita para 1901, em 3~ discussão, para «vender ou arrendar, mediante concurrencia publica, 
os proprios nacionaes que não estiverem applicados a serviços püblicos », com voto em separado 
do Sr. Teixeira de Sá. 

ll3 Concede ao Sr. Deputado Lindolpho Caetano de Souza e Silva licença para não comp:trecer ás sessões, 
emquanto o seu estado de saude o não permittir. 

114 Julga da competencia do-Poder Executivo resolver sobre a petição úo ex-official de fazenda da 
Armada Francisco Antonio Serpa. 

ll5 Julga da competencia do Podflr Judiciario a materia do requerimento em que o major reformado do 
exercito José Sabino Maciel Monteiro pede reparação da injustiça que sotrreu com o decreto de 
14 de março de 1900, que o aggregou á arma de infantaria . 

116 Indefere o requerimento em que Prescilliano Sabino Pessoa de Mello pede er consideradJ addido á 
Inspecção Geral de Obras Publicas. 

117 Indefere o requerimento em que o alt"eres Nilo Moreira Guerra pede a concessão elos favores da lei 
n. 516, de 5 de novembro de 1898. 

ll 8 Indefere a petição de Domingos Bias de Mesquita na qual pede ao Congresso Nacional um auxilio para 
a construcção de um apparelho de sua invenção, que vir:.í resolver o probl·~ma da m.veção aérea . 

119 Julga ser da competencia do Poder Executivo ou do Judiciario a applicação da lei de 4 de novembro 
de 1892, que regula as aposentadorias, ao requerimento em que Joaquim de Macedo Pimentel, 
contador apo3entado úa Administração elos Correios do Ceará, pede contagem de tempo. 

120 Indefere o requerimento em que D. Catharina Augusta Dutra solicita a relevação da Jivida contra.hida 
para com os cofr es da Brigada Policial por seu finado marido, o major Bmedicto Ribeiro Dutra. 

121 Indefere o requerimento do capitão reformado da brigada policial Fernando Alves ele Souza Alão, em 
que solicita reconsideração do acto do Poder Executivo que decretou a sua reforma. 

122 Indefere o requerimento em que D. Ernestiua Fontoura Ferreira Souto, vi uva do capitão de engenhiro 
Salustiano Ferrera Souto Sobrinho, requer a mell10ria do meio sol :lo que actualmente percebe. 

123 Julga ser da competencia dos Poderes Executivo ou Judiciario r esolver sobre a pretenção de Joaquim 
Ri beiro Pedroso Junior. 

124 Proroga a licença em cujo gozo se acha o Sr. Deputado Dr. João da i\1atta Machado, para não com-
parecer ás s~ssões durante a actual sessão. 

125 Julga o Pocler Judiciario competente para resolver sobre a constitucionalidade e legalidade do vigo-
rante contracto ele abastecimento de carne verde á população da Capital da Republica, com voto 
em separado do SI'. Alfredo Pinto. 

127 Concede licença ao Deputado pelo Estado do Maranhão José Euzebio de Carvalho Olil·eira, pan tratar 
do sna saude. 

128 Rejeita o r'"quorimento do 2° tenente Augusto Feliciano Pereira Pinto, coadjuvante do ensino da 
Escola Preparatoria e de Tactica do Realeogo. 

131 Indefere a petição do coronel Joaquim Silverio de Azeve.lo Pimentel, depositaria publico, que p1 le o 
pagamento de 14:717$380, por elle despendidos com a alimentaçà'J tle libertandos que, por força 
de manúados j udiciaes, foi obrigado a adeantar . 

132 InJefere a petição de D. Adelaile da Cunha CampJs, viuva elo alferes do exel'cito Antonio Augusto 
Ribeiro ele Campos, que pelle uma pensão. 

133 Indefere a petição ele D. Carlota Heredia Corrêa de Brito. viuva do alfere3 reform1do do exercito 
Accacio ·Joaquim Corrêa de Brito, que pede uma pensão. 

136 Manda archivar o requerimento em que os officiaes do batalhão republicano municipal pedem pJga-
mento de seU3 vencimentos, de 13 de março a 23 de novembro dd 1894. 



. ' 

\ 



ANNEXOS 
AOS 

TRABALHOS OA CAMARA OOS SRS. OfPUTAOOS 
R E LA T IVOS 

AO ANNO DE 1900 

ORGANISADO S 

NA SEGRETARIA DA MESMA GAMARA 

RIO DE JANEIRO 

I:M:PREN"SA N" ACION" AL 
lllOl . 



1/ 

\\ 
\ 

\I \ 



ANNEXOS 



I/ 

\ 

\ 
\\ 
\\ 

\ 



ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 

DECRETO N. 663- DE 7 DE JULHO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á 
sancção 

DECRETO N. 665 - DE 20 DE JULHO DE 1900 

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado. enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder 10 mezes de licença ao Au torisa o Poder Executivo a abri r ao i\Iinisterio da Guerra o credito 
co nferente da Alfandega de Santos, José Joaquim de Miranda . ex:traord!nario da quantia de 3 : 350~ para pagamento de dia1•ias a 

que tem direito o capitão reformado do Exercito Carlos Augusto 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado a conceder ao 

cidadão José Joaquim de Miranda, conferente da Alfaudega de 
antas, licença pelo prazo de 10 mezes, com o respectivo arde· 

nado, afim de tratar de sua saude onde lhe convier. 
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de julho de 1900, 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

Joaquim Mu1·tinho. 

DECRETO N. 664 -DE 16 DE JULHO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a concessão de licença ao Dr . Fernando Terra 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado a conceder ao Dr. 

Fernando Terra, assistente da cadeira de clínica dermato-syphi· 
ligraphica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeir-o, um anno 
de licença para tratamento de sua saude, onde lhe convier, 
endo seis mezes com o ordenado a que tiver direito e seis mezes 

sem vencimento algum. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 16 de julho de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa . 

Ferreira de Aasumpção . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br•azil: 
Faço saber que o Congresso Nacional dect·etou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
ArtigJ unico. E' o Poder Executivo autorisado a abrir ao Mi· 

nisterio da Guerra o creditoex traordinario de 3:350$ para pagar 
ao capitão reformado do Exercito Carlos Augusto Ferreira de 
Assumpção a diar ia que lhe competia, de 1 de julho de 1894 a 
30 de abril de 1896, como inspector de 1• classe da Repartição 
Geral dos Telegraphos, na commissão encarregada da construcção 
das linhas de Cuyabá a Corumbá, fazendo as necessarias opera-
ções e revogadas as disposições .em contrario. 

yapital Federal, 20 de julho de 1900, 12° da Republica, 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J . N . ele Medeiros Mallet. 

DECRETO N. 666 - DE 27 DE JULHO DE 1900 

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado enviado· 
á sancção 

Autorisa o Governo a abr ir ao i\Iinisterio da Guerra o credito 
extraordinario da quantia do 1: 666S666 para occorrer ao paga-
mento ao major ho norario do Exercito João Bernardo de Azevedo 
Coimbra, p1·ofesso r da Escola Militar do Brazil, de vencimentos 
correspondentes ao tempo em que esteve d irigindo uma turma de 
alumnos da aula de arithmetica da mesma Escola . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciouo a 

seguinte resolução: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a abrir ao Mi-

nisterio da Guerra o credito extraordinario de 1:666$666 para 
pagar os vencimentos ao major honorario do Exercito, pr~fessor 
da Escola Militar do Brazil, João Bernardo de Azevedo Cormbra, 
correspondentes ao tempo em que esteve dirigindo uma turma 
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de alumuos da aula de arithmetica da Escola Milltar do Brazil, 
fazendo as necessarias operações de credito; revogadas as dis-
posições em contrario. 

Capital Federal, 27 de julho de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

J. N . de Medei1·os Mallet. 

DECRETO N. 667- DE 27 DE JULHO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção 

Autorisa o Governo a conceder aos officiaes e praças do Exercito 
que requererem matricula nos Institutos de ensino militar dispensa 
de idade exigida nos respectivos regulamentos e aos alumnos e 
ex-alumnos que tiverem excedido o prazo regulamentar marcado 
para completarem os estudos preparatorioi mais um anno para ter-
minarem esses estudos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Art. I. ° Fica o Poder• Executivo autorisado, durante quatro 

annos, a conceder aos officiaes e praças do Exercito, que reque-
rerem matricula nos Institutos de ensino militar, dispensa de 
idade exigida nos regulamentos até hoje em vigor. 

Art. 2. o E' o Governo igualmente autorisado a conceder 
mais um anno, para completarem os estudos preparatorios, 11' 
todos os alumnos e ex-alumnos que houverem, por qualqaer 
causa, excedido o prazo regulamentar marcado pa!.'a esses es-
tudos. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 27 de julho de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N . de Medeiros Mallet. 

DECRETO N. 668 - DE 4 DE AGOSTO DE 1900 

I niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autoris n. o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Nego-
cios Interiores o credito de 27:000S, supplementar á rubrica 37 «Corpo 
de Bombeiros , do exercício de 1899, e o extraordinario de 8:000~ par~< 
indemnisação ao Dr. João Paulo de Carv~<lho. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciOJtO 

a resolução seguinte: 
Art. I.• E' o Poder Executivo autorisado a abrir ao Ministerio 

da Justiça e Negocias Interiores o credito de vinte e sete contos 
de réis (27: 000 ·), supplementar á rubrica 37 - Corpo de Bom-
beiros- do art. 2° da lei n. 560 de 31 de dezembro de 1898, 
fazendo as necessarias operações de credito. 

Art. 2 . o Fica igualmente autorisado o Poder Executivo a 
abrir ao 1\linisterio da Justiça e Negocias Interiores o credi~o 
extraordinario de oito contos de réis (8:000$), para indemoi!lj.r 
ao Dr. João Paulo de Carvalho, lente de physiologia da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, das despezas que fez na E)l· 

ropa quando desempenhou a commissão para que foi nomeado 
por aviso n. 1673 de 26 de outubro de 1894. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 669 - DE 8 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado no Senado e pela Camara enviado á sancção 

Determina que, emquanto houver no Exercito alferes aggregados aos 
respectivos quadros, um ·terço das vagas deste posto seja preenchido 
por inferiores devidamente habilitados. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
Art. I. 0 Um terço das vagas de alferes, que se derem nu 

Exercito, serão preenchidas por inferiores que se acharem nas 
c~mdições exigidas pela lei de promoções, emq uanto houver offi-
maes desse posto aggregados aos respectivos quadros. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 8 de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de Medeiros Mallet. 

DECRETO N. 670 - DE lO DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pele Senado enviado 
á sancção · 

AuLorisa o Poder Executivo a ab ir ao Mini~t rio da i\larinba o cre-
dito de 36:400 ·para p~\amento ~e serviços prestados por Antonio 
Lucio de Medeiros, conlractante d supprimento de agua e da illu-
minação a gaz aos navios da Armada e estabelecimentos de :\Ia· 
rinha. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Marinha o credito extraordinario de trinta e seis 
contos e quatrocentos mil réis (36:400$}, para pagamento de ser-
viços prestados por Antonio Lucio de Medeiros, contractante do 
supprimento de agua aos navios da Armada e da illuminação a 
gazde diversos estabelecimentos da Marinha; fazendo as neces-
sarias operações e revogadas as disposições em contral'io. 

Capital Federal, 10 de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE C.t.l\1POS SA.LLES. 

José Pinto da Luz. 



5-

DECRETO N. 671- DE 11 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios · 
Interiores o credito extraordinario de 4:200$, ao cambio de 27, para 
premio ao Dr. Tito dos Passos de Almeida Rosa~. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o crerlito extraordi-
nario de quatro contos e duzentos mil réis (4:200$), ao cambio 
de 27, para premio ao Dr. Tito dos Passos de Almeida Rosas, 
de accordo com o art. 248 do decreto n . 1159 de 3 de dezembro 
de 1892, fctzendo para isso as necessarias operações de credito. 

f.rt. 2 ,o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS 8ALLES. 

E pita cio Pessôa. 

DECRETO N. 672 - DE 11 .DE AGosTo DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abril• ao Minis terio da Justiça e Nego-
cios Interiores o credito ext raordinario de SSO ·645 para pagamenLo 
doe vencimentos que competem ao preparador da cadeir8. de histo-
logia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Ernani 
Carlos de Menezes Pinto. 

O Presidente. da Republica. dos Estados· Unidos do Brazil: , 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisatlo a abrir ao 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraor-
dinn.rio de oitocentos e oitenta mil seiscentos quarenta e cinco 
réis ( 880$645 ), para pagamento dos vencimentos que com-
petem, de 3 de outubro a 31 de dezembro de 1899, ao preparador 
da cadeira de histologia da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, l.Jt'. Ernani Carlos de Menezes Pinto, nomeado em vir-
tude da lei n. 560 de 31 de dezembro de 1898, art. 3°, n. 8; 
fazendo as necessarias operações e revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, ll de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa . 

DECRETO N. 6i3-DE ll DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao i\Iinisterio d.t Justiça e Ne-
gocios Interiores o credito de 3:252.~, supplementar á verba n. 12 
do art. 2° da lei n. 652 de 23 de novembro de 1 99. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Cougresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisa.do a abrir ao 

.Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de tres contos 

duzentos cincoenta e dous mil réis (3:252$), supplementar á 
verba n. 12 do art. 2° da lei n. 652 de 23 de novembro de 1899 
«Justiça do Districto Federal»; fazendo as UAcessarias operações 
e revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, ll de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 674- DE ll DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autol'isa o Poder Ex:ecuLivo a prorogar por oito mezes, com ordenado, 
a licença em cujo goso se acha o Dr. Raul de Souza Martins, juiz 
federal na secção de Matto Gro>so . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte resolução: 
~rL 1. ° Fica o Poder Executi_vo autorisado a prol'ogar, por 

ma1s o~to mezes e com o respect1vo ordenado, a licença que foi 
concedida pelo presidente do Supremo Tribuual Federal ao 
Dr. Raul de Souza Martins, juiz federal em Matto Grosso, afim 
de tratar de sua saude. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, ll de agosto de 1900, J2o da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Ep-itacio Pessôa . 

DECRETO N. 675-DE 11 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo e abrir ao lliinisterio da Jusliça e Negocios 
Interiores o credito extraord inario de 6:656S501, para pagamento ao 
lente de inglez do Gymnasio Nacional, Alfredo Alexandet·. 

O Presidente da Republica dos Estados Uaülos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito extraordi-
na.rio de seis contos seiscentos cincoenta e seis mil quinhentos 
noventa e um reis (6:656$591), para dar cumprimento ao 
accordão do Supremo Tribunal Federal que condemnou a Fazenda 
Nacional a pagar ao lente ele inglez do Gymnasio Nacional, 
Alfredo Alexander, os ordenad0s e gratificação addicional du-
rante o tempo que esteve demittido por acto do Governo, bem 
como as custas do processo; fazendo as necessarias operações de 
credito c revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, ll de agosto de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAi\!POS SALLES. 

Epitacio Pc~súa . 
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DECRETO N. 676 -DE li DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção _·...J 

Autorisa a prorogar a licença do Dr. José Izidoro Martins Junior 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1: • E' o Poder Executivo autorisado a prorogar por um 

anno, com o respectivo ordenado, a licença em cujo goso se acha 
o lente catbedra tico da Faculdade de Direito do Recife, Dr. 
José Izidoro Martins Junior,afim de poder tratrr ue sua saúde, onde 
lhe convier. 

Art. 2 • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, li de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 677- DE 20 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a Manoel Joaquim Ferreira, 
porteiro addido da extincta Inspectoria de Fiscalização de Estradas 
de ferro, um anuo de licença , com orde nado. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braúl: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. I.• Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a 

Manoel Joaquim Ferreira, porteiro addido da extincta Inspectoria 
de Fiscalização de estradas de ferro, um anno de licença, com 
-ordenado, para tratamento de saúde. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de agosto de 1900. 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

LEI N. 678- DE 21 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada 
á sancç€lo 

Fixa a Força Naval para o anno de 1901 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congres~o Nacional decretou e eu sancciono 

a. seguinte lei: 
Art. 1.0 A Força Naval do anno de 1901 constará: 
§ I.• Dos ofHciaes da Armada e classes annexas, conforme os 

respectivos quadros. 
§ 2.• De cento e oitenta, no maximo, aspirantes a guardas-

marinha, · 
§ 3.• De 4.003 de Corpo de Marinheiros Nacionaes 

inclusive 300 praças para as companhias de Foguistas ~ 
100 para a companhia do Estad.o de Matto Grosso. 

§ 4." De 700 f0guistas contractados, de conformidade com 
o regulamento promulgaria para. foguistas extranumerarios. 

§ 5.• De 1.500 aprendizes marinheiros. · 
§ 6.• De 450 praças do Corpod e Infantaria de Marinha. 
§ 7.• Em tempo de guerra, do dobro do pessoal dos §§ 3•, 4• 
&e~ , 

Art. 2.• As praças e ex-'(lraças que se engajarem por mais de 
tres annos e em seguida por dous, pelo menos, terão direito, em 
cada engajamento, ao valor, recebido em dinheiro, das peças de 
fardamento gratuitamente distribuídas aos recrutas. 

Art. 3.• São revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

José Pinto da Lu:;. 

DECRETO N. 679 - DE 23 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio das Relações Ex-
teriores um credito especial de 200:000$, moeda do paiz, destinado 
a ocoorrer ás despezas com a verificação da nascente do rio 
Javary. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao 

Ministerio das Relações Exteriores o credito especial de 200:000$, 
fllOeda do pa.iz, para occorrer ás despezas com a verificação da 
p.ascente do rio Javary, de acc~rdo com o protocollo assignada 
pelo Ministro Plenipotenciario da Republica da Bolivia; fazendo 
ás neceasarias operações e revogadas as disposições em con-
~rario. . 

Capital Federal, 23 de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Olyntho de Magalhttes. 

DECRETO N. 680- DE 24 DE AGOS\ DE 1900 

Iniciado na Camara dos ~eputa~os e pelo Senado enviado 
a sancçao 

Autorisa o Poder ]!;xecuti vo a ab in ao l\iinisterio da Guerra o credito 
extraordinario da quantia de ? 14:910$750 para pagamento de 
trabalhos realizados no exercicio de 1899 na for taleza da Lage. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

11- resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

!y:linisterio da Guerra o ~redito extraordinario de 714:910$750 
para pagamento de trabalhos já rea lizados no exercício rle 1899 
qa fortaleza da Lage, fazendo as necessarias operações e revo-
gadas as disposições em contraeio. 

Capital Federal, 24 de agosto de i900, 12• t.!a Republicll-. 

M. FERRA.Z DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de Medeiros Mallet. 
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DECRETO N. 681 -DE 25 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a prorogar por um anno a licença concedida ao Dr . Alfredo 
i\Ioreira de Barros Oliveira Lima 

I 
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorisado a conceder um 

anuo de licença, com ordenado, ao Dr. Alfredo Moreira. de Barros 
Oliveira Lima, lente da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
para tratar da sua saude onde lhe convier, em prorogação á que 
lhe foi concedida por decreto n. 527, de 28 de outubro de 
1899. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de agosto de 1900, 1:1.• dn. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa . 

DECRETO N. 682 - DE 27 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a concessão de licença ao thesoureiro da Administração dos 
Correios do Estado de Minas Geraes. Theophilo Brandão 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder ao 

cidadão Theophilo Brandão, thesoureiro da Administração Geral 
dos Correios do Estado de Minas Geraes, uma licença pelo 
prazo de um anno e com o respectivo ordenado, afim de tratar 
de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 27 de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

DECRETO N. 683 - DE 27 DE AGOSTO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria 
Viação e Obras Publicas o credito de 12:000$, supplemen tar á. 
verba i3a, do art . 2:1 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899-
Pessoal - Escl'iptorio- 4"' di visão. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio ela Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 
12:000$, supplementar á verba 13a do art. 21 da lei n. 652 
de 23 de novembro de 1899 --Pessoal- Escriptorio - 4• Di-
visão, para completar os vencimentos dos respectivos enge-

~heir~s ajudantes, a ~ontar de janeiro ultimo, os quaes foram 
mdevtda.mente reduztdos rie igual somma por aquella lei · 
fazendo-se ~s necessarias operações e revogadas as disposições 
em contrario. · 

Capital Federal, 27 de agosto de 1900 , 12• da Republica. 

M. FERRA.Z DE CAMPOS SALLES, 

Alfredo Maia. 

DECRE:TO N. 684- DE 27 DE AGOSTO DE 19)0 

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de 86:260$832, 
para pagamento dos juros garantidos á Compagnie Auxiliaire de 
Chemins de fe r· an Brésil, correspondente ao exercício findo de 
i899. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saucciono 

a seguinte resolução : 
Artigo unico. Fica o Poder Execu tivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito ex-
traordinario de 86:260$832, para pagamento dos juros garan-
tidos á Gompagnie Auxiliaire de Ghemins de {er au Bresil, 
correspondente ao exercício findo de 1899, pela construcção do 
prolongamento da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uru-
guayana, no trecho de S. Sebastião a S. Gabriel ; fazendo-se 
as necessarias operações e revogadas as disposições em con· 
trario. 

Capital Federal, 27 de agosto de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfl'edo Maia. 

DECRETO N. 685 -DE 1 DE SETEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
para a formalidade da publicação 

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga a actual ses-
são legislativa até o dia 2 de outubro do corrente anno 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos <;lo Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

disposto no § I • do art. 17 da. Constituição Federal, resolveu 
prorogar a. actual sessão legislativa até o dia 2 de outubro do 
corrente anuo. 

Capital Federal, I de setembro de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES •. 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 686- LE 10 DE SETEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Antorisa o Poder Executivo, dentro do actual exercício, a fazer as 
necessarias operações de credito, para dar execução ás s•ntenças da 
Justiça Federal, passadas em julgado, mediante accordo com os 
respectivos credores sobre o quantttmli a quidar. 

O Presidente da Republica fios Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. l. • E' o Poder Executivo autol'isado, dentro do actual 

exercício, a fazer as necessarias operações de credito ~ara dar 
execução ás sentenças da Justiça Federal, passadas em JUlgado, 
mediante accordo com os respectivos credores, sobre o quantum 
a liquidar. 

Art. 2.• Na falta do suprailito accordo o Governo solicitará 
do Congresso Nacional os necessarios creditas. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 10 de setembro de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim Jlfurtinho. 

LEI N. 687-DE 14 DE SETEMBRO DE 1900 

Iniciada n a Camara dos Deputados e por ella enviada 
á sancção 

Fixa as forças de terra para o exercício de 1901 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a lei seguinte~ 
Art. 1.• As forças de terra para o exercício de 1901 consta-

rão: 
§ 1•, dos officiaes Lias differentes classes do exercito; 
§ 2•. dos alu~nos das escolas militares, até 800 praças ; 
§ 3•, de 28.160 praças de pret, distribuídas de accordo com a 

organização em vigor, as quaes poderão ser elevadas ao dobro 
ou mais, em circumstancias extraordina('ias. 

Art. 2.• Estas praças serão obtidas pela fórma expressa no 
art. 87, § 4• da Constituição, e na lei n. 2.556, de 26 de setem-
bro de 1874, com as modificações estabelecidas nos arts. 3• e 4• 
da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, continuando em vigor 
o paragrapho unico do art. 2• e o art. 3• da lei n. -394, de 9de 
outubro de 1896. 

Art. 3. o Emquanto não for executado o sorteio militar, o 
tempo de serviço para os voluntarios será de tres, quatro e 
cinco annos, podendo o engajamento dos que tiverem concluído 
esse tempo de serviço ter logar para mais de uma vez e por 
tempo nunca me:1or de tres annos, nem maior de cinco, de cada 
vez. 

Art. 4. 0 As praças que, findo o seu tempo-de serviço, conti-
nuarem sem interrupção nas fileiras com engajamento, por tres 
annos, pelo menos, terão dil•eito á importancia em dinheiro das 
peças de fardamento que se abonam gratuitamente aos recrutas 
no ensino, e bem assim á gratificação diaria de 250 réis, estipu-
lada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894. 

Art. 5. 0 As ex-praças que de novo se alistarem com engaja· 
manto ou reengajamento, por tres annos, pelo menos, terãq 
direito á importancia em dinheiro das peças de fa.rdamento 
que se abonam aos recrutas, gratuitamente, no ensino e á ~ra· 
tifl.cação dia ria de 125 réis. 

Art. 6.• O Governo providenciará para que nas colonias mili-
tares sejam convenientemente localizadas as praças que o dese-
jarem, quando forem excusas do serviço por conclusão de tempq 
garantindo-as na posse dos respectivos lotes. 

Art. 7. 0 O Governo anima1•á a creação do tiro nacional, ins-
tituindo premias pecuniarios e medalhas de distincção para 
serem conferidas annualmente, em concurso solemne, aos me-
lhores atiradores, sendo confeccionado pelo Estado Maior do 
Exercito o regulamento para estes concursos e deduzindo-se 
oppoctunamente da verba - lnstrucção militar - do Orça-
mento do Ministerio da Guerra, a importancia que, a juizo do 
mesmo Estado Maior, for necessaria á realização desse serviço. 

Art. 8. o O Ministerio da Guerra terá um registro dos volun-
tarios, segundo os Estado onde tenham verificado praça, para o 
fim de deduzir-se annualmente do contigente a ser sorteado em 
cada Estado (Constituição, art. 87 e seus paragraphos) o numero 
daquelles voluntarios. 

Art. 9. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de setembro de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de Medeiros Mallet. 

DECRETO N. 688 - DE 18 Dlil SETEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Exectllivo a r everter para o se1·viço activo do E xer-
cito com a pa tente que t inha ao tempo em que pediu sua demissão ,' 
reintegrando-o no Jogar de lente cathedratico, o Dr. Innocencio 
Serzedello Corrêa. 

O Presidente da Republica dos Estfi.dos Unidos do Brazil: 
Faço sabee que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

resolução seguinte : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorisado a reverter 

para o serviço activo do Exercito, com a patente que tinha ao 
tempo em que pediu sua demissão, reintegrando-o no logar ele 
lente cathedratico, o Dr. Innoc9ncio Serzedello Corrêa ; revo-
gadas n.s disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 de setembro de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de Medei?·os MaUet. 

LEI N. 689 ~ E 20 DE SETEMBRO DE 1900 

Inicia da n a Camara dos :Qeputados e por ella enviada 
á sancção 

\ 
Autol'isa o Governo a recolher em conta conente ao Banco d~ Repu-

blica até a somma de 1.000.000 esterlino e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço sabor que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a lei seguinte: 
Art. I.• Fica o Governo autorisado a recolher em conta cor-

rente ao Banco da Republica até a somma de 1.000.000 esterlino 
do fundo de garantia creado pela lei n. 581, de 20 de julho de 
1899, pam o fim de poder o Banco operar em transacções 
cambiaes. 

Art. 2. • Fica o Governo autorisado a emittir apolices nomina-
tivas ou ao portador, do valor de um conto de réis a cem mil 
réis, a juro annual de 3 °/0 , que serão resgatadas á razão de 
20 °/o da emissão, por anno. 

Os juros, que começarão a correr de l de setembt•o, serão 
pagos por semestres vencidos no Banco da Republica do Brazil 
ou no Thesouro Federal. 
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§ I. o As apolices ao portador não poderão ser de valor inferior 
a conto de réis. 

§ 2. 0 O resgate será feito por compra, quando os referidos títulos 
estiverem abaixo do par; mediante sorteio, quando estiverem 
ao par ou acima delle e na fórma do art. 4° da presente lei. 

Art. 3. o Os titulas de que trata o art. 2° serão exclusivamente 
destinados ao pagamento aos credores do Banco da Ropublica 
do Brazil, mediante accordo com os referidos credores, a serão 
garantidos até o resgate definitivo pelo activo do referido Bauco 
e pelo Governo. 

Para"rapho uni co. O pagnmento será. feito aos credores á 
medida" do vencimento ou da exigibilidade dos titulas de cre-
dito, considerando·se p~ra esse effeito exigíveis os cheques 
visados pelo Banco da H.epublica do Brazil. 

Art. 4. 0 O Banco da Repu~J!ica do Brazil fica obrigado are-
ceber os referidos titul'lS pelo seu valo t· nominal, q uundo offere· 
cidos em pagamento de di vidas actuaes ao mesmo Banco, que 
não sejam garantidas por penbor ou hypottJeca. 

Parag-rapllo uni co. Pode.rá tambem o mesmo Banco receber, 
pelo valor que entenuer conven iente, porém nunca acima do 
par, aquelles títulos em pagamento das divi~as garantidas a que 
se refere est'l artigo, tJern como dos provementes da vendo:~ de 
bens e valores de seu activo actuü. 

Art. 5. o F1c:1 o Gover·no autorizado a abrir uma conta corrente 
com o Banco ua Republica do Brazil até vinte e cinco mil contos 
para o fim de au~iliar ns opera-;õ~s de descon'os •. á medida das 
necessidades leg1t1mas rio commerc10. vencendo o JUro de 2 °/o. 

Art. 6. 0 Os acciouistas do Hancv da Republica do Braztl, para 
que pos>am receber os favores concedidos pela presente lei, 
deverão reformar os setiS estatutos rte accordo com o Governo, 
dando ao Banco 11. orgnnisação que for mais. conveniente, com-
tanto quEl a sua administração seja confi!du. ao. m~SI":JO Governo 
por meio de directores de sua uomeaçao, demtsstvels por eile, 
até o resgate definitivo das apolices de que trats. o art. 2° e a 
completa liquidação e pagamento do debito do Banco para com 
o Thesouro. 

Estes estatutos serão submettidos á approvação do Governo. 
§ 1.• Os accionistas não poderão revogar o mandato confiado 

~o Governo, durante o tempo acima fixado, nem intervir na 
administração do Banco directamente, nem por meio de fis-
ca.es. 

§ 2." A deliberação será tomada em assembléa geral extraor-
dinaria, convocada especialmente para esse fim, no dia imme-
diato ao da publicação da presente lei, por meio de annuncios 
publicados no Diario Official e nos jornaes diarios desta Capital, 
presente numero de accionistas, que, no mínimo, represente 
mais de dous terços do capital social. 

§ 3.0 Si nesta primeira reunião não comparecer o numero de 
accionistas exigido r:o paragrapho antecedente, no dia seguinte 
terá logar a segunda reunião, onde deliberarão os accionistas, 
seja qual for a somma do capital representado. 

§ 4." As deliberações da assembléa geral serão tomadas por 
maioria de votos. 

Art. 7. 0 A directoria do Banco da Republica do Bl'azil, depois 
de deliberada pelos accionistas a direcçll.o do Governo, nos ter-
mos do art. 6", convocará immediatamente por annuncios publi-
cados por tres vezes, em rlia.s consecutivos, no Dia·tio O((icial e 
nos jornaes diarios tlest"' Capital, os seus credores para, em dia e 
hora designados, se reunirem no edificio do Banco, sob a presi-
dencia do presidente ou seu sutJstituto, afim de deliberarem 
sobre a proposta do accortlo para seu pagamento, formulada em 
nome dos respectivos ac::ionistas, na conformidade da prsente 
lei. 

§ 1.0 A reunião dos credores terá lagar no prazo de quatro 
dias depois da publicação elos aununcios de conqocação. 

§ 2. 0 Os credores podem se fazer rept•esentar na reunião por 
meio de procuradores com poderes sufficientes, conferidos na 
fórma do decreto n. 79, de 26 de agosto ele 1892. 

§ 3. 0 Os credores ausent~s em logat· eabido e com o qual haja 
communicação telegraphica ou telephonica., serão a visados por 
esse meio, ou, conforme a dtstancia, por carta registrada com 
recibo de volta. 

§ 4. 0 Os credores ausentes poderão constituir procuradores por 
telegramma, cuja minuta authenticada ou legalizada deve!'á ser 
apresentada ao expeditor, que na transmissão mencionará essa 
circumstancia.. 

Art. 8. 0 E' requisito essencial para a validade do acco_rdo, 
que elle seja consentido por credores, que representem mats de 
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dous terços da importancia total dos creditas sujeitos aos atreitos 
do mesmo accordo ; e reputa-se perfeito e acabado desde o 
momento da acceitação, mas só produzirá os seus effeitos de 
direito depois de homologado pelo juiz da Camara Commercial. 

Art. 9. • O pedido de homologação do accordo será feito 
logo após a acceitação da proposta por parte dos credores e de-
verá ser instruido com a relação nominal dos mesmos indicadas 
a natureza dos titulas e a importancia de cada credi'to e com a. 
acta da reunião, onde constará a deliberação da acceitação do 
accordo, em maioria. legal, assignada pelos que votaram. 

A_rt. 10. R~cebida pelo juiz da Camara Commercial a petição 
devtdamente mstruida, mandará este expedir immediatamente 
edital com o prazo de tres dias, independentemente de assi-
gnaçfio e lançamento em audiencia, a.nnunciando o pedido de 
homologação dentro do qual prazo poderá ser feita a reclamação. 

§ I. o A reclamação poderá apenas consistir na arguição de 
-má fé, fraude ou dólo e será provada em 48 11 ora~ . 

§ 2.o O juiz poderá mandar proceder, por peritos de sua no-
meação, á verificação da relação dos credores e da importancia 
dos creditas. 

Art. 11. Homologado o accord0, será elle obrigatorio para 
todos os credores actuaes, presentes ou ausentes, conformes ou 
dissidentes, exceptuaudo-se os rle domínio, os privileg-iados e os 
hypothecarios e o:> portadores de notas . emittidas pelo extincto 
Banco do Brazil. 

Paragrapho unico. A sentença que homologar o accordo pas-
sará em julgado no prazo tle 48 horas, que correrão em cartorio, 
e della haverá recurso de aggravo de instrumento pal'a. a Ca-
mara Civil da Côrte de Appellação. 

Art. 12. A recusa do accordo pelos credores chyrographarios 
não induz á liquidação forçada. 

Art. 13. Ficam revogadas, par"' o effeito d<t exe~ução desta 
1ei, todas as disposições em contraeio. 

Capital Federal, 20 de setembro de 1900, 12" da Republica. 

1[. FERRAZ DE CA::IfPOS SALLES. 

Joaquim Mw·tiHho . 

DECRSTO N. 69J- DE 21 DE SETEJMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Daputados e pelo Sen::tdo envi3.do 
á sancção 

Autorisa o Go\'erno a mandar pagar pelo § il do art. 17 da lei n. 652, 
de 23 de novembro de 1899, as etap;;~.s devidas aos patrões, machi-
nistas, foguistas e remadores da In tendencia Geral da Guert·a e elos 
At·senaes de Guer t·:t do Rio Grande do Sul e de 1\Iat to Grosso. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a. resolução seguinte : 
Artigo unico . Fica o Governo autorisado a manuar pa:rar 

pelo § li do art. 17 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, 
as etapas devidas aos patrõ3s, machinistas, f'oguil'tas e remado-
res da Intendencia Geral du. Guerra e dos Arseoaes de Guerra 
do Rio Grande do Sul e de Matto Gros~o ; revogadas as dispo-
sições em contrario. 

C,\pital Federal, 21 de setembro de 19JO, 12' da RepublicJ .• 

M. F ERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

J. N. de Medeil·os .l.fa!let. 
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DECRETO N. 691- DE22DE SETEMBRO DE 1900 

Iniciado da Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
· á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores o credito extraordinario de 17:173$333, para occorrer ao 
pagamento do ordenado que corn.pete ao juiz de direito Dinamerico 
AugustO do Rego Rangel. 

o Presidente da Republica dos Estailos Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Execut!vo autorisa~o a abrir 9:0 

Ministerio da Justioa e Negocias InteriOres o credito extraor:h· 
nario de dezesete contos cento setenta e tres mil trezentos trinta 
e tres réis ( 17:173$333), para occorrer ao pagamento do orde· 
nado de 200$ mensaes, que compete, no periodo de 5 de novem-
bro de 1892 a 31 de dezembro de 1899, ao juiz de direito Diua-
merico Au<>usto do Rego Rangel, posto em disponibilidade 
por decreta0 de 28 de outubro de 1899, nos termos do art. 6• 
das disposições transit9rias da Constituição Federal, por não 
haver sido aproveitado na magistratura do Estado de S. Paulo, 
onde exercia as funcções ; fazendo as necessarias operações e 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 22 de setembro de 1900, 12• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

<I'I:I'I:AI'~ 

DECRETO N. 692- DE 24 DE SETEMBRO DE 1900 ' 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraordinario _de 35:556$418, 
afim de ser applicado ao pag.amento das despezas da comrnissão ~e 
estudos da Estrada de Ferro de Catalão a Cuyabá. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccim,1o 

a resolução seguinte : 
Art. 1,o Fica o Poder Executivo autorisado a abrir 11-o 

Mínisterio da. Industria, Viação e Obras Publicas o credito extra· 
ordinario de 35:556$418, afim de ser applica.do ao pagamento 
das despezas da commissão de estudos da Estrada de Ferro ~e 
Catalão a Cuyabá, sendo 26:357$998 destinados aos vencimentos 
do pessoal technico e 9:198$420 para liquidação das contas dps 
fornecedores de material ; fazendo-se as necessarias operações e 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 24 de setembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

~~ 

DECRETO N. 693- DE 29 DE SETEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ~o 
Poder Execttivo para a formalidade da publicação 

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga novamente a 
actual sessão legislativa até o dia i de novembro do cClrrente anno. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço s1ber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

disposto no § Jo do art. 17 da Constituição Federal, resolv~u 

prorogar novamente a actual sessão legislativa até o dia 1 de 
novembro do corrente anno. 

Capital Federal, 29 de setembro de 1900, 12• da R.epublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa, 

DECRETO N. 694-DE 1 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a prorogar até 3t de dezembro de 1904 o pt•azo para a rea-
lização dfl examas parciaes do curso preparatorio exigido para a 
matricula nas escolas de ensino superior. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguints : 
Art. I.• Fica prorogado até 31 de dezembro de 1904 o prazo 

para a realização de exames parciaes do curso preparatorio 
exigido para a matricula nas escolas de ensino superior, não 
só para os estudantes que já tenham sido approvados em alguma 
disciplina do curso, como tambem para os que iniciarem e con-
cluírem seus exames até essa data. 

Paragrapho unico. Esta disposição é extensiva aos alumnos do 
Gymnasio Nacional. Aos alumnos,que seguirem o curso com· 
pleto será conferido o gráo de bacharel em sciencias e lettras, 
após a approvação do sexto anno do dito curso ; aquelles, 
porém, que não quizerem bacharelar-se e por isso forlhes facul-
tativo o estudo das disciplinas mal'Çadas no respectivo 'regula-
mento, terão direito a matricula nos cursos superiores da 
Republica, mediante certifl.cado de approvação em todas as 
ma terias do sexto anno. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, I de outubro de 1900, ~12° da Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

P:pitacio Pessôa. 
' 

J'o.:I'I:J"o.:~ 

DECRETO N. 695-~E 3 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e :pelo Senado enviado 
' á sancção 

\ I 

Providencia sobre a concessã~ de vantagens e regalias aos patrões-
móres da Republica e sobre a reforma destes e dos ofliciaes mari-
nheiros. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : · 
Art. 1.0 Os po,trões-móres, nomeados nos termos da lei n. 478, 

de 9 de dezembro de 1897 (lettra a do n. lO do art. 1°) go· 
sarão, para todos os efl'eitos, das vantagens e regalias conce· 
didas aos officiaes das classes annexas da Armacla nacional. 

§ 1.0 A esses patrões-móres será. concedida reforma, por inva-
lidez comprovada para todo esforço activo, nos postos e com o 
soldo de segundos e primeiros tenentes, contando-selhes o tempo 
nos termos da citada lei n. 478 (lettra c do n. lO). 

§ 2. 0 Os mestres do corpo de oHiciaes marinhcit'OS, que coo· 
tarem mais de 30 annos de bons serviços, serão reformados, 
por invalidez provada, no posto de segundos tenentes, com o 
soldo da respectiva patente. 
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§ 3.0 Os contra-mestres e guardiães do citado corpo que esti-
verem nas condições do paragrapho antecedente, serão re-
formados nos postos de mestr(ls ou contra-mestres, immedia-
tamente superiores, percebendo o respectivo soldo ou orde-
nado. 

Art. 2.0 Ao patrão-mór da Capital Federal serão abonados os 
vencimentos de primeiro tenente, desde que conte mais de 30 
armos de bons serviços, e a graduação de capitão-tenente. 

Paragrapho unico. ·Para a reforma neste cargo, nos termos 
do§ 1° do art . l 0 desta lei, subsistirá, para todos os elfeitos, o 
dispositivo da citada lei n. 478, lettra c. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 3 de outubro de 1900, 12° da Republica. 

M. FJmRAZ DE CAMPOS SALLES . 

José Pinto da Lw;. 

DECRETO N. 696- DE 5 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção .. 

Autorisa o PodPr Executivo a transferir da verba ga - Laboratorios 
- para a verba 7a- Fa.b.ricas- do art. 17 da lei u. 652, de 23 
de novembro de 1899, a quantia de 107:155$178 e da consignação 
n. 23 para. a de n. 21 da verba 16a -Material - do mesmo 
artigo a de 31:181$700 para completar a execução do n. II do art. 
i8 da citada lei. 

-0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc-

ciono a seguinte resolução : 
Artigo uni co . Fica o Poder Executivo autorisado a transferir 

da verba 8"' -Laboratorios- para a 7a.- Fabricas- a quantia 
de 107:155 178 e da consignação n. 23 para a de n. 21 da verba 
16"'-Material- asommade 31:181 '700, tudo do art . 17 da lei 
n. 652, de 23 de novembro de 1899- Ministerio da Guerra, 
para completar a ·execução do n. II do art . 18 da mesma lei, 
que autorisou a fusão da Fabrica de Cartuchos do Realengo 
com o Laboratorio Pyrotechnico do Campinho, constituindo 
a Fabrica de Cartuchos e Artifi.cios de Guerra ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 5 de outubro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de lffedei?·os lffallet. 

DECRETO N. 697-DE 5 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extraordinario de 1.7:703$891, para pagamento de venci-
mentos de tres fieis de armazem da Alfandega do Pará. 

O Presidente da Republica do Estados Unidos do Bt·azil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c Bll sancciono 

a seguinte resolução : 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorisa.do a. a.brir 

ao Mini teeio da Fazenda o credito extraot•dinar io de 17:703'~> 94, 
para occorrer, no vio·ente exercício, a.o pagamento do v n i-

mentos de tres fieis de armazem da Alfandega do Pará, provi-
soriamente nomeados pelo inspector da mesma Alfandega ; 
fazendo. as necessarias operações e revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 5 de outubro de 1900, 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim i1Itwtinho. 

DECRETO N. 698-DE 6 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a concessão de um anuo de licença ao lente da Faculdade 
de Direito de S. Paulo Dr. José Machado de Oliveira, para tra-
tamento de saude . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos du Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art . l. o Fica o Poder Executivo autorisado a conceder ao 

D r. José Machado de Oliveira, lente da Faculdade do Direito de 
São Paulo, um anuo de licença com ordenado, para tratar de 
sua saúde onde lhe conviet' . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contraeio. 
Capital Federal, 6 de outubt•o de 1900, !2° da Republica. 

M. FERRAZ De CA.1POS SALLES. 

Epilacío Pessôa . 

DECRETO N. 699 - DE 6 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores o credito extraordin:~.rio de 832$252, para indemnisação a 
Joaquim da Silva Garcez, ex-porteiro do Pedagogium desta Capital. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional cleúetou e eu sancciono 

a. resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo ttutorisado a abrir êW 

Ministerio da Justiça e Negocios Interíore o credito extraordi-
nario de oitocentos tl'inta e dous mil duzentos cincoenta o dous 
réi (839 '•952), para. que eja indcmnisado Joaquim da Silva 
Garcez, ex-porteiro do Pedagogium desta Capital, do alugttel 
da casa em que residiu, dg 12 de outulJro de 1895 a fevereiro 
de 1897, importaucia á qual.se verificou ter direito ; revogadas 
as disposições em contl'CJ:l'io. 

Cn.pita.l Federal, 6 ele outubro de 1900, 12° da Rcpublica . 

M. FER.H.AZ DE CA~IPOS SALLES . 

Epitacio Pessôa. 



12-

DECRETO N . . 700 _:_DE 8 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder seis mezes de licença, com 
ordenado, ao {o escripturario da 2a divisão da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, José dos Santos Ferreira da Roch-a. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço salJcr que o Congecsso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
·Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder seis 

mezes de licença, com ordenado, a.o lo escripturario da. 2a 
divisão da Estra.da de Ferro Central do Brazi l, José dos Santos 
Ferreira da Rocha, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 8 de outubro de 1900, 12° da Rcpuhlica . 

M. FERRAZ DE CA111POS SALLES . 

Alfreclo Maia. 

DECRETO N. 701-DE lO DE OUTUBRO DE ·1900 

Iniciado na Camara dos Deputa dos e por ella enviado 
á sancção 

Autorisa o Governo a reintegrar no serviço activo da armada, com a 
patente de vice-almirante e sem prejuizo do respectivo quadro, o 
vice-almirante reformado Arthur Jaceguay. 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço sab.er que o Congresso Nacional dect'ctou c cu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1.° Fica o Governo autorisado a reintegrar no serviço 

activo da. armada, com a patente de vice-almirante c sempre-
juízo do respectivo quadro, o vice-almirante reformado Arthur 
Jaceguay, não se llte contando o tempo em que esteve na si·.-
tua.ção de reforma para o e rl"eito da percepção de vcncimentoiS 
::ttrazados ; e, para a sua ulterior reforma, no caso de inva-.-
lidcz ou por haver attingido a -idade limite da actividade no 
posto, só lhe aproveitarê1 o. tempo em que esteve no exercicip 
do cargo de director da BilJliothcca e Museu da Marinha . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, lO de outubro de 1900, 12° da Rcpublica. 

M. FERRAZ DE CA1\1POS SALLES. 

José Pinto dct Luz. 

DECRETO N. 702 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Pod~r Executivo a abrir ao MinisLerio da Justiça e Negociqs 
Interiores o credi to de 80:000$, supple!Ilentar á verba n. 14 qo 
art. 2° da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, « para Diligenci~s 
policiaes ". 

O Prc~idcnte da Republica dos Esf;ados Unidos do Brazil : 
Faço :alJet' r1uc o Congresso Nacional decretou e cu sanccio~o 

:1 resolução seguinte : 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorisad.o :1 abrir ~o 

lVIinistcr io da Justiça e Negocias 'Interiores o crcdiuo de oitcn~a 

contos de réis (80:000$), supplemeu;ar á. vcl'ha n. 14 do art. 2o 
ela lei n. 652, de 23 ele novcmbeo de 1809, para « Diligencias po-
liciaes » ;fazendo as necessa.rias opel'ações e revogadas as dispo-
sições em conteario . 

Capital Federal, lO de outubro de 1900, 12° da Republica. 

NI. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
Epitacio Pessôa. 

~~ 

DECRETO N. 703-DE 10 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado no Senado e pela Camara enviado á sancção 

Concede f a v ores aos bancos nacionaes 

O Presidente da Rcpublica dos Est<.tdos Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Co ngresso Nacional decretou e eu saucciono 

a seguinte resolução: 
Art. l. o Fica suspenso o decreto n. 164, ele 17 de janeiro de 

189~, na parte relativa ás liqu idações forçadas, p:.tra. os banco,: 
nacwnaes que declararem pcmnte a .Junta Commercia1, dentro 
de 60 dias, a contar da dab d:.t public<.tçãa deste~, lei, adaptar 
o regimen nella estabelecid o. 

Paragrapho unico. Esta suspensão dumr(L .. sómentc o tempo 
necessario á audicnci<.t de credores para o fim indicado no 
art. 2° clestalei c não poderiL exceder de quatro mezes. 

Art. 2. 0 E' peemitt iclo aos mesmos bancos fa.zerem accordos 
ex:tra-judiciaes com seus credores, desde q_uc obtenham annn-
encia de dous terços do valor de seu pass ivo sujeito aos effeitos 
do mesmo accordo . 

Art. 3.0 O accordo ele qne trata o artigo antecedente . erá 
regulado pelas disposições do decreto n. 917, ele 24 de outubro 
ele 1890, relativas aos accordos cx:tra-judiciaes . 

Art . 4.° Ficam revogadas, para os effcitos dcst:.t lei, toda.s as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, lO de outubro · de 1900, 12' da Rcpublica. 
1\ 

M. \FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
Joaquim Murtinho. 

Epitacio Pessôa. 

~~~ 
\ ~ 

DECRETO N. 704 -DE 15 DE OUTUBRO DE 1900 
I 

Iniciado n a Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção \ 

Autorisa o Poder Executi.Jo a alienao~ as sob ras dos immoveis ·adqui-
ridos para melhoramentos da Estr~a de Ferro Central do Brazil, 
en"tre as estações Central Sl 'Diogo, e applicar o respectivo pro-
dueto á realização total do lllano approvado pelo decreto n. 2985, 
de 9 de maio de 1898 . 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Beazil: 
Faço saber qnc o Congecs. o Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Al't. 1.° Flc<L o Poder Executivo antorisado a alicnu.t' a· solJr as 

dos immovcis adquiridos pu.ra mellweamcntos da Est.l'u.da cl.e 
1' erro Central do Brazil, entec as estações Centra,l e S. Diogo, 
e, por conta do pl'oducto dessa a lienação, adquirir os peedios 
necessarios para realização total do plano approvado pelo 
decreto n. 2085, de 9 de maio de 1898. 

Art. 2.0 Revogam-se as dispos ições em conteu.r io . 
Ca,pita.l Federal, 15 de out Ltbt'o ele 1900, 12° da Republlca. 

M. FERRAZ "0" CAMPOS SALLGS. 
Alf~·eào Maia. 

oAd'\:F\:P ~ 
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DECRETO N. 705 -DE 15 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa a abertura do credito especial de 1.020 :000.$, para liquidação 
definitiva dos compromissos contrahido3 com as companhias de 
navegação que tl'an~portaram immigrantes da Europa par a o paiz, 

O Pre:idcnte ela Republica dos Escadas Unidos do Be<túl: 
F::tço saber que o Congeesso Nacional clcct'ctou e cu saucciono 

a resolução seguinte : 
Artigo unico. E' o Poder Execu ~ ivo autorisado a abrir uo 

Ministerio da, Inclustria , Viação c Obras Publicas o cr edito de 
mil e vinte cont os de réis (1.0.20:008.') paea liquidaçiio clefi.nitiva. 
elos compromissos con tr a.lüdos p ::trn, com as compa nhias de nave· 
g<tçiio que teauspo t'·~aram immigea ntcs da Eueopa par a o pa iz, 
nos t ermos do decreto n. 528, de 28 de junho de 1890 ; fazendo 
as neccssarias oper ações de cl'edíto c r evogadas as disposições 
em cont r ::t t' io. 

Capital Fedcen.l, 15 ele outubt'O de 1900, 12° da Ropublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfi ·eclo Maia . 

DECRETO N. 706- DE 19 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

AuloriRa o Governo a abrir ao Ministerio das Relações Exteriores o 
credito de 80:000$, em moeda corrente, supplementar ao art, 7°, 

, n. 7, da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc-

ciono a r esolução seguinte: 
Artigo unico. Fica o Podee Executivo au toriqa,do a abrir a o 

Ministerio das Relações Exteriores o credito de 80:ooo<·, em 
moeda conente, supplemcntar ao art. 7°, n. 7, da lei n. 652, 
de 23 de novembro ele 1899 ; faz endo as necessarlar; operações e 
revogadas as disposições em cont rario. 

Capital Federal, 19 ele outubro de 1900, 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALT,ES. 

Olyntho ele llictgalhcíes. 

<AI'I:PI:P d'\:Af"d" 

DECRETO N. 707- DE 22 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Cacnara dos Deputados e pelo Se:Iaio enviaio 
á sancção 

Autoriaa o Poder Executivo a despender até a quantia de iO.OOO:OOO$ 
parn. soccorret• as populações do Norte flagelladas pela secca. 

§ 2 . 0 Para execuçã o desGa lei serão pelo P oder Execut ivo 
abeetos os precisos creditos extraordina l'ios aos Ministerios do 
Interior e da Industeia , Viação e Obras Publicas . 

Art . 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal , 22 de outubro do 1900, 12° da Republica . 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA, 

Epitacio P essôa . 

DECRETO N. 708-DE 27 DE OU'l'UBRO DE 1900 

Iniciado no Senado e pela Camara enviado á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a prorogar por um anuo, sem vencimento 
algum, a licença concedida ao engenheiro cil" il Agliberto Xavier, 
preparador de chimica organica da Escola Polytechnica desta Ca-
pital, para tratar de sua. saude. 

O Vice-Presidente d<L Republica dos Est ados Unidos do Beaz il: 
F::tço saber· que o Congrcs:o Na,ciona l clcceetou c ou sa,ncciono 

'1 r Jsoluçã.o seguinte : 
Art. 1. o E' o Poder Execu tivo autorisa,do a peoroga.r por um 

anno, sem vencimento algum, a. li cenç<L concedida ao enge-
nheiL'O civil Agliber t o Xavier , prepa rador de chimic~L or"'anica 
d<t Escoht P olyt eclmica dest a Capit al , para t ratar de sua"su.ude 

onde lhe convier. 
Art . 2.0 Revogam-se as dispo içõe. em contt'a.rio. 
Capital Federal , 27 ele outubro dc. l 900, 12" da Republica . 

FRANCISCO DE ASSIS ROS.I. E SILYA. 

Epitacio P essôa . 

~~ 

DECRETO N. i09- DE 29 D8 OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado e:Iviado 
para a formali~ade da publicaçi o 

Publica a res·)lução do Congr~s;;o Nacional que pruroga novamente 
a actnal sessão legislativa até ao dia i de dezembro do cor-
rente anuo. 

O Vice·Presidente da Republica dos E:;tados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congl'esso Nacional, em conformidade do 

disposto no§ lo do art. 17 da Constituiçãe Federal, resolveu 
prorogar novamente a a.ctual sessão legislativa até ao dia l 
de dezembro do corrente anno. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1900, 12° da Republica. . 

FRANC13CO DE ASSIS ROSA E SILVA. 

Epitacio P essô L . 

~~ 

DECRETO N. 710 -DE 30 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Seaado enviad) 
á sancção 

O Vice-Presidente da Republlca dos EsGados Unidos do Brazil: Autorisa o Presidente da Rep:tblica a conceder ao Dr. Rodrigo 
Brêtas de Andrade, procurador da Republica na secção ele Minas Faço saber qtw o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado a despcndct' até 

dez mil contos de réis (10.000:000 . .') par::t occorrer as populações 
do Norte flagelladas pela secca. 

§ l. o Os soccorros serão distribuídos pela fórma que as cir· 
cumstancias determinarem, devendo preibr entemento ser exe-
cutadas obr::ts de utilidade publica. em que sejam empregados os 
indigentes . 

Geraes, um anno de licença, com ordenado, pa t·a tratar de sua 
saude. 

O Vicc-Pru idente d:.t Ropul>lica do Es tado Unidos do Bt'azil : 
Faço saber quo o Congr.,s o Naciona l decreta e eu sancc iono 

a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorisado a con-

ceder ao DL'. Rodl'i"'O Beêtas do Andt•ade, procm'adol' secciona. 
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da Republica no Estado de Minas Geraes, um anno de licença, 
com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em r,ontrario. 
Capital Federal, 30 de outubro de 1900, 12• da Republica . 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 711- DE 31 DE OUTUBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a Antonio José da Costa Ro-
drigues, to official e bibliothecario da Escola Naval, um anno 
de licença para tratamento de sua saude onde lhe convier. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc-

ciono a seguinte resolução: 
Art. I. • Fica o Poder Executivo autorisado a conceder um 

anno de licença, sendo seis mezes com ordenado e seis mezes 
sem vencimento algum, a Antonio José da Costa Rodrigues, 
lo ofiicial e bibliothl•cario da Escola Naval, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de outubro de 1900, 12° da Republica. 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA. 

Eduardo W anclenkolk. 

DECRETO N. 712- DE 5 DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Exec;utivo a abrir ao Ministerio da Guerra o cre 
dito extraordinario da quantia de 17:164$517 para occorrer ao paga-_ 
menta ao capitão de fragata Alfredo Augusto de Lima Barros e 
outros, professores do Collegio Militar desta Capital, de ordenados 
que deixaram de receber. 

O Vice-presidente d~ Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorisado a abrir ao Mi-

nisterio da Guerra o credito extraordinario de 17:164.$517 para 
pagar ao capitão de feagata Alfeedo Augusto de Lima Bar-
ros, capitão-tenente João Maximiliano Algeemon Sydney 
Schiefflee, majoe Alexandre Carlos Barreto e 1° tenente da 
Armada Themistocles Nogueira Savio os ordenados que dei· 
xaram de receber no período comprehendido entre a data de 
suas demissões dos lagares de professor do Collegio Militar desta 
Capital e a de suas reintegrações nos mesmos lagares. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 5 de novembro de 1900, 12° da Republica . 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA. 

J. N. de jlfedeiros Mallet. 

DECRETO N. 713-DE 9 DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao 2o escripturario da Alfandega de F!orianopolis Theo-
dorico Duarte Sll va. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a conceder 

ao 2° escripturario da Alfandega de Florianopolis, Theodorico 
Duarte Silva um anno d~ licença, com ordenado, para tratar 
de sua saude onde lhe convier; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital F.ederal, 9 ele novembro de 1900, 12" da Repu-
blica. 

M. FERRAZ DE CAMP~S SALLES. 
Joaquim Murtinho. 

DECRETO N. 714-DE lO DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a conceder ao Dr. Agostinho José de 
Souza Lima, lente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
um anno de licença, com ordenado, para tratar de sua saude fóra 
do paiz . 

O Presidente da Republica ~os Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: ~ 

Art. 1. 0 E' o Poder Executivo au'torisado a conceder ao Dr. 
Agostinho José de Souza Lima, lente da Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro, um anno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude fóra do paiz. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal!....IO de novembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
Epitacio Pess6a. 

~~ 

DECRETO N. 7J5 -DE lO rfu NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Dep'Utados e pelo Senado enviado 
á ~ancção 

Autorisa a concessão de seis mezes de licença ao amanuense da Bi-
bliotheca ~aciona! bacl;larel Manoel Eugenio Pereira Maia 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte : 
Art. I.o Fica o Poder Executivo autorisado a conceder seis 

mezes de licença, com ordenado, ao bac l1arel Manoel Eugenio 
Pereira Maia, amanuense da Bibliotheca Nacional, para tratar 
de sua saude onde lhe convier. 

A..rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, lO de novembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA~1POS SALLES. 
Epitacio Pessôa . 

..t'ld'I:A~:f\:AA/" 
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DECRETO N. 716-DE 13 DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Declara abolidas as transferencias para o Estadó Maior do Exercito 
dos tenentes e t os tenentes das tres armas combatentes 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br.azil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. J.o Ficam desde já abolidas as transferencias para o 

Estado-Maior do Exercito dos tenentes e 1 os tenentes das tres 
armas combatentes. 

Art. 2. 0 E' Cl'eado um quadro es~:~ecial para os officiaes do 
Exercito que exercem cargos vitalícios nos Institutos Militares 
de Ensino. 

Art. 3. 0 Emquanto existirem os aduaes tenentes do estado-
maior de 1 a classe, as vagas de capitães, que se derem nos 
corp os de estado-maior e de engenheiros, serão preenchidas 
por elles, continuando depois em vigor a lei n. ::l l69, de 14 
de junho de 1883, na parte relativa ás transferencias de offi- , 
ciaes arregimentados para os citados corpos. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de novembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
J. N. de Medeiros Mallet. 

~ 

DECRETO N. 717- DE 17 DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancção 

Concede ao Dr. Eduardo Chapot Prevost a subvenção de 40:000$ 
como recompensa nacional, para subsidio á sua viagem á Europa 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do :Srazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Artigo unico. E' concedida ao Dr. Eduardo Chapot Prevost 

a subvenção de quarenta contos de réis (40:000$), ·como re-
compensa nacional, para subsidio á sua viagem á Europa, onde 
foi expor os resultados da operação que praticou nas meninas 
xiphopéLgas ; revogadas as disposições em contrario. 

Capit~l Federal, 17 de novembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAlliPOS SALLES. 
Epitacio Pess6a . 

DECRETO N. 718 - DE 26 DE NOVEi\fBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a transportar as sobras da consignação 
"Pernoite aos correios ambulantes» até a quantia de 90:000$, 
para a consignação «Gratificação ao pessoal dos Con·eios ambu-
Jantes, de mar e outros » do regulamento respectivo em vigor.-

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacionct1 decretou e ou sancciono 

a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica-o Poder Executivo autorisado a tran portar a 

sobras da consignação- Parnoit aos correioa ambulantes -

da verba 6a do art. 21 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899 
até a quantia de 90:000$, para a consignação da mesma verb~ 
- Gratificação ao pessoal dos correios ambulantes do mar e 
outros - do regulamento respectivo em vigor. ' 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 26 do novembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

AlfTedo Metia. 

DECRETO N. 719- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado para 
a formalidade da publicação 

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga novamente 
a actual sessão legislativa até o dia 30 de dezembro do corrente 
anno 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
. Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do 

d1sposto no § 1 o do art. 17 da Constituição Federal, resol vou 
prorogar novamente a actua1 S3SSão legislativa até o dia 30 de 
dezembro do corrente anno. 

Capital Federal, 30 de novembro de 1900, 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Epitacio Pessoa. 

DECRETO N. 720 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o cre-
dito especial de 4:978$064 para pagamento do encarregado da 
guarda e conservação da fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray-
mundo Sobrinho.· 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizsdo a abl'ir ao 

Ministerio da Fazenda o credito especial de 4:978 ·064, para 
effectuar o pagamento da gratificação a que tem direito o 
encarregado da guarda e conservação da fazenda dos Dous 
Rios, José Joaquim Raymundo Sobrinho, no periodo de 17 
de julho de 1897 até o fim do actual exercício ; fazendo as 
necessarias operações e revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de dezembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMr'OS SALLES. 

Joaquim. 1\{uTtinho. 
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DECRETO N. 721 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

)~enta de direitos o material importado pela Companhia das aguas de 
S. Luiz do Maranhão para o abas tecimento de agna da mesma 
cidade. 

O Presidente da Republi ·a dos Estados Unidos do Bra.zil : 
Faço saller que o Congresso Nacional decratou c cu sancciono 

a seguinte resolução : 
Artiao unico. Fica isento de direitos o material importado 

pela C~mpanhia das aguas de S. Luiz do M~ranhão e desti-
nado ao abastecimento de agua da mesma e1da.dc; revogadas 
as disposiç'ões em contrario. 

Capital Federal, 4 de dezembro de 1900, 12° d<L Republic::t .. 

l\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

Joaquim Jlltwtinho. 

DECRETO N. 722 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Au torisa o Poder Executivo a aLrir ao Ministet·io da Marinha o cre-
dito especi::tl de 2:400,3 para pagamento do ordenado devido, no 
actu al exercício, ao ex-sect"etario do Arsenal da Bahia, Odol"ico 
Carn6iro Ribeiro. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu sancciono 

a seguinte resolução : 
Artigo uni co. Fie~ o Poder Executiv~ antorisado a abrir 

a.o Ministerio da Marmha o credd0 espectal ele 2:400$ para 
pagamento do ordenado deviclo, no actual exercício, ao ex-se-
cretario do Arsenal de Marinha da Bahia, Odorico .Carneiro 
Ribeiro, extincto por decreto .n . 3188, de 1899 ; f~zen~o _as 
necessarias operações de credito o revogadas as drspos1çoes 
em contrario. 

capital Federal, 5 de elezembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

José Pinto ela Luz . 

DECRETO N. 723- DE G DE DEZE:IIBRO DE 1900 

Iniciado na Garoara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder EKecutivo a abrir ao Mini~terio das Relações E:de. 
riores o credito especial de 300:000$ , em moeia corrente, para 
reforçar o que foi abel"to pelo decre to n. 3.528,de 1899 , em execução 
do decreto legislativo n. 653, ele 23 de novembt·o do mesmo ::tnno. 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra.zil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono 

a resolução seguinte: 
Artigo unico. Fie;~ o Poder Executivo autorisado a ahrir ao 

Ministerio das Relações Extet·iores o credito especial do 300:000; , 
moeda corrente, p:~ra reforça.r o que foi aberto pelo decreto 

n. 3528, de 1899, em execução do legislativo n. 653, de 23 de 
novembro do mesmo anno, para vigorar no actual c vindouro 
exercício, ficando sem etreito a parte relativa á substituição dos 
marcos arruiuados ou que houverem desapparecido na fl'onteira 
da Rcpublica do Perú ; fazendo as neccssarias operações de cre-
dito e revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 6 de dezembro de 1900, 12° da Rcpublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
Olyntho de Jlfo.c;alhcíes . 

DECRETO N. 724- DE 7 DE DEZE~IBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancçilo 

Autorisa o Poder lflxecutivo a abrir ao Ministerio ela Guerra o 
cred ito extraod inario d·t quantia de 1.:400$ par::t occot·rer ao paga -
mento ao bachat•el l\Iaximino da Araujo ~laciel de gratincação qne 
deixou de recebet· como pt·ofessor do Collegio Militar desta Capital. 

O Presideuto da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono 

a seguinte r esolução: 
Artigo unico . Fica o Poder Executivo autoe isttdo a abrir <W 

Ministerio da Guerrtt o credito extraorclinario ele l:400S para 
occorrer ao pagamento ao bacltarell\1aximino de Araujo Maciel, 
professor em disponibilidade do Collegio Militar dc"ta Capital, 
de gratificação inherente ao dito lagar e correspondente ao 
pcrioclo de 19 de abril de !898 a 19 de abril de 1899, em que 
deixou de recebei-a ; fazendo as necessarias operações c revo-
gadas as disposições em contrario. _ 

Capital Federal, 7 de dezembro de 1900, 12" da, Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
~ 

J. N. de Jl1.eclei1·os Jl{altet. 

DECRETO N. 725 - DE 8 DE DEZEMBRO DE 1900 
- ,, 

Iniciado na Camara dos Deputados e J?elo Senado envia::lo 
á sancção 

Autorisa o Poder ExecutiV.o a abltir ao Minist~·io da Just iça e Ne-
gocias Interiores o cred'ili.{ especial de 83! 676, p::tra pagamento elos 
vencimentos que competem ao escreven te juramentado do Juizo Fe-
deral, Antonio Rodl'igdes Gonçalves ~e Macedo. 

I 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Artigo unico. Fica o Poder Exccuti vo autorisaclo a abrir 

ao Minis-Gerio da Justiça c Negocias Intel'ioJ'es o credito es-
pecial ele oitocentos trinta c quatro mil seisccnGos setenta 
e seis réis (834.:676), para pagamen~o dos vencimentos que 
competem, de 19 de outubt•o a 18 de dezembeo de 1897, de ll 
de janeit·o a 31 de março e ele l de maio a 30 de jLtnho de 1898, 
ao escrevente juramentado do Juizo Federal, Antonio Rodr:igues 
Gonçalves de Macedo, que serviu de e3crivão interino do mesmo 
Juizo, no impedimento do c!factivo ; fazendo as n c~cs.:;arias 
operaçõas e r avogadas as clisposiçõe3 em contrario . 

Capital Federa.!, 8 de dezembro de 1900, 12° da Ilcpublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLI':S . 
Epitacio Pessúa . 
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DECRETO ;{. 726- DE 8 DE DEZE;\IBRO DE 1900 

Ini~ia1o u a Cann~a dos Depu tados e pel o SenadJ enviado 
á sancção 

Autori~a o Gove m o a da r pe ,·manenle i nstall açiio, em predio publi co 
de q tte possa di spor , ~. Academia Brazileit·a de Lettras , fun dada na 
Capi ta l da Reptt blica; e dec reta otlt t·as provide ncin,s. 

O Presidente ela Repuhlica dos E taclos Un idos do Brazil : 
Faço saber qu!l o Congresso Nacional decretou c cu sancciono 

a resolução egninte : 
Art. 1.° Fictt o GoYerno autorizado a dar permanente ins:al-

lação, em prcdio publico rlc que pos>a dispor, á. Ac~demia Bm-
zileira. de Lettras, fundada na C<Lpita.l d<t Republlca, pa.ra a~ 
cultura c des:mvolYimento da littceatura nacional. 

Art . 2.0 Serão impressas na Imprcma Nacional as publicações 
officiaes da Academia c a:> obras de escriptores braúlciros fa .. l-
lccidos, que clla houYer reconhecido do grande \alor e cuJa 
propriedade esteja prescripta. _ 

§ 1. o A peopl'iedadc das ec.liçõ9s r~feeidas pel'tcl~co t' : i. ~ Naçao, 
dcvenrio parte dcllas ser r eme t,i;rda. (L Acctderru a, c a~ bJ blwtl1ecas 
mantidas p vla Uni:i.o o pelos E~tados. 

§ 2." As publicações <Lcirna a llud idas serã? feitas sempre-
ju"izo dos t rab<ültos a cargo da Impeens<e "\l'<L010na l. 

Art. 3. 0 A Academüt gozar<:i. da franqui<L post<el. 
"\.rt. 4.o Revogam-se as disposições em contrario . 
CapLal Federal, 8 de dezembro de 1900, 12° da Repuhlica. 

;,[. FERRAZ DE CA)Il'O S.~LLES. 

Epitacio P ess.Ja. 

Dl!:Cll i~TO N. 727- DE 8 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado n a Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Reconhece como de caracter oilicial os diplomas conferido~ pelas Escolas 
Polytecbnica de S. Paulo c de Engenharia de Podo Alegre. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso ;{aciona i decretou c cu sancclono 

a resolução seguinte : 
Ar L 1. o São re onhecidos como de caracter official, em todo 

o territorio da União, para todos os etl'clto legaes, os diplomas 
conferidos pela, Escolas Polytechnlca de S. Paulo e de Enge· 
tDharia de Por to Alegre . . 

P<tragrapho uni co . Nos estabelecimentos federaes de ensino 
si1perior sào vCd iclos os exames prc. tados nas mesmas escolas. 

.\.rt . 2 . 0 Revogam-se as d isposições em contntr io . 
Capi~al Federal , 8 de dezembro elo 1908, 12° da Republ ica. 

M. FERRAZ Di,; CAiiiPOS S.\ LT.ES . 

Epilacio Pessôa. 
oA,"'d'\,F ~ 

DECRETO ~. 728 -DE ll DE DEZE)IBl~O DE 1900 

Iniciado na Camara eles Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

.Autori&a o Poder Executivo a abrir no Ministerio clfL l nclustl'ia, Viação 
~Obras Publ icas o credi to eFpecinl de 308:82:)$121, applicado a liqui -
dação de cou Las ela rece i·La ele 18~0. 

O Pre,;iüent .) d<t Rop nbli:;a dos Estados Unidos Llo Brazil : 
Faço fmlJcr qno o Congres;:o Naeional de ·t'Ci.ou c cu sancciono 

a ~ .. guinte rc;;ulução: 
. \ rt. I. o Fi('a o Poder ExeentiYo an tori<ado a n.hrir ao :;\Iin·,:-

ic;·iu cl<t Jnrlit<.:Ll'ia, \'iação c Obm:-J Publica,; o ct·editn e;Jpecüt.l 
~ 

cb 30R:R25sl2l, pnra ser applicado <i. liquidação das conta..g ll<t 
reccit·t üc 1H99. perteucent3>J <i-; segnintes companhias e.stran-
gcii·a>J de cabo,; telegraphico,; em tl';d'ego mutuo com a Rep<tr-
t ição Geral do,; Telcgrapl1os : 
Compa,qilie de Cables 'l'elegraplâques .••• ••• . .. .• 
Tclc,qrapho Orien tal . .. ... . . . .. . . . .... . .. .. . . . . . 
Sou/ h Ame1·icnn Cables Compauy . . ....•• . •. . • . • 
Wesl ern wul Brasif.ian 1'cle{f1'aph ComtJany ... .• 
'l'eleg1·aplw 1ll·gen t ino .•.• .•. • •••.• •• . .. .• •••..• 

112:954.-;790 
34:000>;;350 

104:B56s850 
51 :458:-;345 
0 : 048.~780 

Art. 2. 0 Pn.1'n. a execução de•;ta le i fica o POLler Executivo 
auturi;ado <t J'az Jr a,; necess<LL'Ül'l op rações tlc ercuito . 

Al't . :3. 0 P cYogam-se as dh;posi<;õe~ em contrario. 
Capital Fcrleral. 11 do d:;zembro de l !JOO, 12·' d<L Rep nblir<t. 

;_[. FERRAZ DE C.UIPO SALLES. 

AI fred o Jlaià. 

DECRETO X . 729- JW t·~ n" DEZE;\IBRo nr. 1900 

Iniciado na Camara dos Depu tados e pelo Senado enviado 
á sancçào 

Autoris:l o Poder Executivo a abri r o credito neces~ario p3ra o paga-
mento ao almirante Jeronymo Francisco Gonçalves da di llerença ele 
vencimentos desde a cl:ltrL ele su n, reforma até a de sua reversão n,o 
eeniro activo ela Armada . 

O Pr2··idcntr d<t Rcpubli ..:a dos E~tado Unido do Beazil : 
F:LÇO ;;aher que o CongressJ Xaciona.l decretou e eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art . 1." Flc<t o Poder ExecntiYo autorisado a abeil' o credito 

ncc~s,;<tr io partt o paga,monto ao almimnte .Toronymo Francisco 
Gon<;>alns rla diifol'cnça de vencimentos desde :t dat<t ele ~un. 
rcf'ormn. até tt do Sll<t reversilo <LO sel'viç·o actiYo rla Arm<Hl<t, na, 
conlormi1l:Lde Ü<L lei n. 199, do 30 de .iulllo de L8LJ4, ca lculad<L 
polo minimo da>l tabellas que 'igora.vam durante o mencionado 
pcriodo . 

.\rG. 9 . o lleYogn.m·se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de dezembro de 1900, 12° da Repuhlícn. . 

:\I. FERI .~Z DE CA:IIPOS S.\LLES. 

Jose Pinto da Lu:;. 

DECRETO N. 730 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputodos e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autori~:l o P oder Executivo a abl'it· ao Minis terio da Guerra o 
credito ele L7i8:353,.;, supplementar á verba H a - Etapa - do 
art . 17 da lei n. 652, de .23 ele noven.bro de i899. 

O Pre.>idcnte da Republica do,; lMados 'Unido::J do flrazil : 
Far;o sa bcr que o Congres,;o Xacion<tl decretou C' eu ;<ancciono 

a rc::;uln~·;i.o seguinte : 
Ar ,i~o 1111ico. Fica o Podct• Executivo autol'i::arlo a :Lbl'it• 

no :;\Iin i~tc l'io da, Guona, o ct;cdito de 1.778 : :~33::;. >mpple-
mcntar (L ,-el'lJ;t li"- Et·tpa, - rlo <tl'"· 17 rl;t lei n. 052, rir. 
23 ele DOYC1111Jt•o do 1899 ; f<tZCildO aS neceS'.!<ll'ÍólS oprl';LÇÕCS () 
reYogadas a· disposiç-õ s •m eonteal'io . 

CapHal l•C' rlcral, 13 de dezembro ele 1900, 1.2° cht Rrpub licn. . 

i\L FERU.~:r. DI, C.\~IPOS SALLES . 

J. X. ele Medci1·os illallet . 

oi'\:PI;J'V"~ 
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DE CRETO K o 731 -DE 14 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

1\Ianda conferir aos officiaes alumnos da Escola Militar do Brazil,que 
concluit·em o curso de engenharia pelo actual regulamento,os mesmos 
títulos acien tilicos passados aos que o ftzeram pelo de 1874, e aos 
flUe terminarem o r<:spectivo curso geral, o de agrimensor. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Fa.ço saber que o Congresso Xa.cional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Art. 1. o ·~erão conferidos aos officiaes alnmnos da Escola Mi-

litar do Brazil, que concluírem o curso de engenharia pelo 
actual regulamento, os mesmos titulas scientificos passados aos 
que o fizeram pelo regulamento de 1874, e aos que terminarem 
o re pectivo curso geral, o do agrimensor. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 (lO dezembro de 1900, 12° da Republica. 

~I. FERRAZ DE C.L\1 PO ' S.U.LES. 

J. N. de Medeiros iiiallet. 

LEI N. 732- DE 20 DE DEZE~IBRO DE 1900 

Iniciada no Senado e pelo mesmo enviada á sancçã~ 

Reorganiza o quadro dos officiaes da Armada e dá outras providencias 

· O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra.zil : 
Faço sa.ber que o Congresso acionai decretou e .eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art. 1.° Fica desde j<i extiucto o quadro extraordinario a qu~ 

se rcrore o decreto de 9 de agosto de 1894, pass .. •ndo os officiu.cs 
promovidos nesse quadro para o quadro ordinario. 

Art. 2. o O quadro dos oiliciaes combatentes da Armada 
passará a ser o !)eguinte : 

1 almirante 
2 vice-almirantes. 

lO contra-almirantes . 
20 capitães de mar e guerra. 
40 capitães de fragata . 
80 capitães-tenentes . 

160 primeiros-tenentes. 
150 . egundos-tencntcs. 
Art. 3. 0 Sm·ão nomeados por decreto os commar.dantes de 

divisão, os commnnd<mtes, fiscaes on f'egunüos commandnntes, 
njtldantes e commandantcs de companhias, dos corpo:5 de infnn, 
"taria de Marinha e de m::t.rinheil·os nacionaes, os commandante 
e immcdiaws Je navios, qucwdo estes cargos couberem a pri-
meiros-tenentes ou officiaes superiores . 

Art. 4. 0 E' revogado o art . 7° (*)do regulamento a.pprovadq 
pelo decreto n. 5461, de 12 de no>cmbro de l87:J, promtúgadq 
para a execução da lei n. 2.2!J6, de 18 de junho do mesmo anno. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposiçõo> em contrario. 
Capital Federal , 20 de dezembro de 1000, 12° da H.epublica. 

n!. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Jose Pinto rl<1 Lu;:;. 

DECRETO N. 733 - DE 21 DE DEZDIDRO DE HlOO 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancção 

Reorganisa as colonias militares. 

O Presidente da. Republica do., Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono· 

a seguinte resolução : 
Ar;. l . o As colonia.s militares são destinadas <L defesa das 

fronteira , á protc ção da Yias ostrategicas, tanto fluviaes. 
como terrestres, das linhas telegrapllicas, á catechese dos indios 
c, finalmente, á explora.ção agrícola e industria.l da zona em que 
forem localizadas. 

Art. 2. o O Governo poderá crear novas colonias militares 
nos pontos do territorio cl<t Republica. que forem julgados in-
dispensaveis pam a defesa <.lu.s frontcira.s. 

Parographo unico. Nenhuma colonia será fundada s m que 
préviameute .·e e tabeleçam vias de communicação com o centro-
populoso mais proximo, P<tra onde possam ter sabida os pro-
duetos da colonia que procm'om os mercados consnmidol!cs. 

Art. 3. o Em cada colonia cstabelccer-se-ha.. além das casas 
de re •idencia do pessoal administrativo o para. a escola pri-
maria, alojamentos com a.s accommodações necessarias á mo-
radia dos colonos militares, solteiros e tambcm dos casados, 
emquanto não tiverem casas proprias, e pal'<1 deposito de ar-· 
mamcnto e munições de gucna o de bocca. pertencentes a.os. 
colonos. 

Art. 4. 0 A administra.ção de ca.da colonia. se comporá de um 
director, de nm a.judante, de um auxiliae encarregado da. policia 
colonial, do um professoe primaria, de um c. crivão, de um 
almoxarife, todos oiliciaes da activa ou l'Cformados, de um 
medico c de um pharmaceutico militar. 

Para.grapho unico. Cada colonia deverá ter nm contingente-
no maximo ele 50 praça.s, sob o commando de um oillcial. 

Art. 5. o Serão considerados colonos o como taes matriculados:: 
1°, as praças que, ten<.lo concluído o seu tempo de serviço· 

activo e na qualidade de reservit tas do Exercito, requererem 
e obtiverem residencia e lotes d~ terras nas colonia,s, para 
cultivarem; 

2°, as ex-praças do Exercito e da Armada, que igualmente 
requererem e obtiverem residencia e lotes nas colonias; 

3•, as ox-praç.as quo occuparem ou forem occupar os lotes. 
concedidos por leis anteriores, em virtude de clausulas do· 
seu engajamento àU continuação no serviço militar sem enga-
jamento; 

4°, os operarias co1ftractados para o Sflrviço das:colonias; 
5°, as famílias bra3j.'{eiras o' estrangei,ras que requererem 

c obtiverem residencia e lotes p.as colonias ; 
6°. as famílias a.ctuall ente eXistente.'! nas colonias que já 

tiverem obtido residencia o lotes nas colonias e em cujo goso 
se achem, explorando a inclustria pastoril ou agrícola ou uma 
c outra . 

Art. 6. 0 O Governo deverá. ser solicito em attender sempre 
de prefdrencia c com a m<~lOl' prOÍ\1ptidão os requerimento.· 
dos pectcndcntes elos ns. 1 c \2 db al'tigo anterior, ordenando 
qu0 ll1es seja.m passados os titulas provisorios de quo tl'étta o 
!§ 1° do art. 0°. 

Art. 7. o Os co lonos dos ns. 1, ;e e 3, do art. 5° serã(} 
alimentados á custa elo Governo, durante o primeiro anuo de 
ua pcrmancncia na colonia, e a cada um será fornecido po1• 

uma só vez, um machado, uma fu.ca ou facão de matto, uma 
espingarda ou clavina, um kilo de polvora. e quatro ditos de 
chumbo grosso. 

Art. 8.0 Os concessionarios do lotes ficarão sujeitos ao regula-
mento militu.r. . 

§ J.o Os colonos dos ns. l, 2 c 3 do art. 5° serão obrigados, 
em um dia de cada sem"<tna, <t qualquer serviço colonial. 
determinado pelo director da colonia, ficando reservado o resto 
da semana para occuparcm-se em proveito proprio com os 
lotes que lhes foram concedidos. 

§ 2. 0 Os colonos do n. 4 serão obrigados aos seus contractos. 
~ 3.0 Os colonos dos ns. 5 e 6 serão obrigados tres dias por 

mez a tra.balhos em obras de utilidade publica. 
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§ 4. 0 Todos os co lonos maiores de 19 annos terão obrigação 
-tio prestar o serviço policial na colonia c de defesa, no ca~o do 
:ataque ás fronteil'as. 

Art. 9.0 0~ titulas de posse dos lotes S:Jrão p rovisorios e de-
finitivos. 

§ 1.0 Os titulôs provisorios serão passados pelos dircctores 
d.as colonias, por despacho do Ministro da Guerra c o -
Cumpra-se -da Superintendcncia Geral de Colonização e Fron-
teiras, nos r equerimentos dos pretendentes, que clechtrarcm a 
reso lução de residirem nas colonias c de cultivarem os lotes 
pedidos. 

§ 2.0 Os titubs provisorios conterão cxpress<t a condição ele 
caducar a concessão e r everter<W domínio publico o terreno que 
não for apr JVCitado, dentro do um anno, por habitação ou 
·cultura , ou criação de gado. ou s i esta ou estas, depois de 
começad<LS, fot'em interrompida,s por mn,is de a nno. 

§ 3. 0 Os titulas de poss:J definitiva scr,1o (l,Ssignados pelo 
Ministro d<t Guerra, ít vista do tit ulo pl'ovisorio, competente-
mente <Lpost ill<Ldo pelo dircctot' na colonia, com a dcc la.mção de 
que o pretendente reside effcctivamente na colonüt ha m<Lis de 
tres an nos, elas bemfcitorias espec ificadas que I'e:Lli:wu nas 
terras, provisoriamente ao mesmo concedidas, fJcndo o. pr_9-
cesso encaminhado pela superintcndcncia geral de colonwtçao 
o fronteiras. 

§ 4. 0 Os direi tos hereditlrimJ s)rão respc ita,do~. no caso ele 
satisfeitas as cond ições para acquisição dos titulo.~ de posse 
definitiva. 

Art. 10 . Não podem ser revalidadas as concessões que tiverem 
incidido nas disposições do § 2° do artigo anterior . 

§ 1. o Os· colonos localizados n_as conc~s~ões. de terras que for.al~L 
por outros a.bandonal.las, poderao adqun'n' titulo de posso clefilll-
tiva á v iata da declaração do clil'ccto t' da colonia de que os 
pretendentes residem ei_l'ectiva,m~nte na c~ lonia ha mais de 
tres annos e tecm, som mterrnpçao, aprovertado os lotes con· 
cedidos. 

§ 2 . o O Ministro da Guerra mandará ex)JecliL' t itulo de. posse 
definitiva aos colonos que ten ham cumpr1do as extgencras da 
lei anterior ordenando a medição de suas terras, caso não es-
tejam as 1~esmas demarcadas, sendo respeitados os direitos 
adquir idos. 

Art . ll. Incumbe á 2a. secção do Estado lVIaior do Exercito 
a Superintendencia _Geral de C~lonização e Fronteiras, que ~erá 
a sen cargo o arclnvo, o sernço c correspondencra relativa· 
m en·te i.'L colonização e defesa das fr-onteiras . 

§ l. o A 3a. secção da Directoria Gorai de Engeo h a ria auxi · 
liar::t a Superintcndeocia Geral de Co lonização e P'ronteiras, 
no que disser respeito á execução tcchnica dos serviços . 

§ 2 .o A Superin tc nclencia Geral de Colonização c Fronteiras 
·<levcrá providenciar sobre os set'Yiç:os concernentes: 

1 o, ít i nspecção das_ coloJ!ias. milit~res existentes, {t expl.o· 
ração, medição, dev1sao c drscrnmnaçao das terras c sua chs-
tribtúção em lotes p elos colonos ; · 

2° ít leo·J.timação ele posses c con essües de lotes, recursos in-
terp~stos DOS referidos prOCCSSOS, dtlYidas OU reclamaçÕeS de 
competencia admi nistrativa ; . . _ 

3o á verificação dos trabalhos tochmcos, rocttfi caçoes e 
rcfo1;mas de medição e demarcações, que não cstejn,m no caso de 
ser n.ccêita9, e recon;;trucção das plantas parciaes, á v ista dos 
relataria: e memorüLea conosponclentes ; 

4° á indicação elos lotes que elevem se r reservados tLS praç<ts 
e ;1s' ex-praças e ás fam ilias de brazileiros ou estrangeiros, 
aldeamento ele inclios, abertura ele estrada. , a.ssenkl.mcntos de 
linhas telegraphicas. !<éde de c tabelcciment_os agriculas! indus-
trütes, coudelarias e qun.esquer outros de ut ll1dadc pubhca ; 

5o, ;1, orgn.nização do quadro das terras medidas e demar-
cadas, concedidas e nã.o concedirlas ; • 

Qo, <L organização, p:lla. mc."m~ f'órma , do quadyo . das_ pos. es 
l c(J'it imadas e conce. sõcs revahcladas, com a mclteaçao elos 
pe~'imctros, nomes elo~ possuidores e concessionarios ; 

7o, ü. organizaç-ão e desenho de plantas e mappa.s topogm-
:Vlücos c suas dcscripç,ücs e quacsqucr outros tL·abalhos d<L 
mesma natureza, quo se lie~ti oom a . dat' con llecimonto elos 
lotes poasuidos nas co lonias, leg itimados o revalitlados, dos 
occupados por a ldeamento de índios e c.>talJcl cimentos de 
utilidade publica ; 

8°, ü. organização das inst1'ucções qu0 elevam ser dadas aos 
·directoras ele colonias militares : 

9°, ;ts indicaçõ?s que os mesmos devem respeitar na confecção 
dos 8eus relatonos annuaes, apresentados <L Superintendcncia 
Geral ele Coloniz<tç:ão e Fronteü'as. 

f\rt- . 12. Os tel'renos das co~oni~. serão pl'éviamentc dis-
crumnaclos em trcs zonas, a pr1mo1ra pat'<t centl'o ou nuc1eo 
~a colonia, 9.ue ~evorá ser arl'_uad<t c clcmarca.dfL , obre umn 
arca nunca mfe!'lOI' a qu~tl'o krlomctl'os quadt'<tdos; a segund:t 
para a exploraçao da agr~cultara; c a terceira para a criação 
de gado de qun.lc1uor cspccw. 

Art. 13: As terras nas colonia,; militare!<, podem sm· con-
cecltd<_Ls sunultancamcnte na.· tres zonas cit<Lclas no arti"O 
<mtorwr. o 

§ 1. o O lo~e para: resiclencia só mente sel'<'L denominado - lote 
Ul'baoo ; ter'~ de frente 2:.. me~ros c ele fundos 88 metro:, ou 
uma super·ficte de l!Jarc:' 36 (~qutvn.Lo?te a uma gcira do antigo 
systema ); este lote so serlL concecltdo na primeira zona . 

§ 2 . o O lote para culturas S3rá. denominado - loto sub-
urba no ; tcnL no mínimo quatro 1ezes a área elo lote Ul'bano 
ou 77 ares 44 c no maximo 1. OOD ares ; ser; L só mente concedido 
na segunda zona. 

§ 3 . o O lote para criação set'<i denominado -pastoril : terc'L 
no mioimo cinco vezes a área elo lote urbu.no ou 96 ares o 0 
no maximo 1.089 ares; só scnL concedido n<L terceiL'n. zona . ' 

§ 4. 0 O lote pastoril póde sct\ concedido conjun··.tamcnte com 
o lote urbano e sulmrbano ao 1>1esmo pretendente, on uma 
superficie de 193 am 60, no minimo ' no maximo de l.08U ares. 

Em tal caso, a concessão terá nma. parte em cada urna das 
tres zonas citadas no art. 12. 

§ 5. o Aos colonos que ti verem tres pcs>oas de familin., capazes 
de tl'a,halllO, podcr<L ser clistribuiclo mais um lof. .J de HJ aroo 36, 
si o requer0rem; aos que t i verem m~Lis de cinco, outro, c assim 
mais um lote, na mesma proporção . 

Art . 14. Nenhuma colonia militar se podOL'<L em<tncipar sem 
que tenha, pelo mono.>, 5.000 hn.bitantes e cditicios proprios 
para a administração civil. 

Art . 15 . Fica o Govemo autol'izaclo a exp dir o regulamento 
para execução ela presente lei . 

Art . 16. Revogam-se n.s clisposiçÕQ3 em cC>ntrario. 
Capital Federal, 21 de dezembro de l9::JO , 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CA.iiiPOS SALLES , . 

J. N . ele Jleclei?·os Jlallet . 
~.:f\.:fl:l"<<> 

DECRETO N. 734- D8 21 DE DJ,Z8~IBRO DI> 1000 

Iniciado n a Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

AuLorisa o Poder Executivo a abt·it· ao Ministerio da Guerra o credito 
ex:tt·aord ina ri o de 5:4i9S720 para occort·er ao [ltgamento ao 1° tenente 
da Armada Nelso t1 de Vasconce llos e Almeida de vencimentos que 
de ixou de receber como professor do Collegio Militar da Capita I 
Federal. 

O Presidente cht Republica elos Eséados Unitlos do Brn.zi1 : 
Faço saber que o Congresso Nacionn.l de crctou e cu sancciono 

a seguinte reso lução : 
Artirro unico. Fica o Poder Executivo autorisado a n.hrir ao 

Minister io ela Guerra o credito cxtl'aorcl inario ele 5:-ll 9~720 
para pagar ao l~ t:Jnente da Armada 1 clson de Vasconcellos~ 
Almeida os vcncnnontos que dmxou de receber como professor 
do Co llcfl'io l\1ilitnr da Capital Federal de 26 de sctembt'O a ::n 
ele clezembt'o de 1893 e de ll de maio ele 1894 a 2 I do noYomheo 
ele 1895 ; fa.zenclo as ncccssar ias op3rn.ç:ões c rcvogacla.s n.s dLSpo-
siç-õos em contrario. 

Capital Federal , 21 de dezembro de 1900, l ')o da R publica . 

M. Fm<HA~ DE: CAMPOS SALf,8$. 

J. lV. do .li cri ci1'os i11all et. 

..Ad'I:AP d'I:J"d'V' 
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DECRETO N. 735- D:E 2:... DE DEZE;.IBRO DE 1000 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

.Autorisa o P oder Executivo a abri r ao l\linisterio da Iudu s ~rh, Viação 
e Obras P ublicas o credito especial de V: 138;i , para occo rret· ao pa-
gamento de Severino Tossas Nuilez, proveniente da r estitui~ão do 
pedagio sobre a ponte Vaccacahy, na Es t.rada de Fet-ro de Porto 
Alegre a Uruguayana. 

O Presidente dét Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu sa,ncciono 

a seguinte ro~JOlução : 
Artigo uni co . Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Iudustria, Viação e Obras Publicas o credito 
especial de nove contos cento e trinta e oito milréis.ü: I38$, para 
occoncr ao pag<ttnento de Severino Tossa;J Nuiícz , proveniente 

· da restituição do ped;tgio sobre a ponte V<tccacahy, na RJtracla 
de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, que indevidamente 
foi obrigado a pagar ; fazendo as necessa1~ÜLS operações c re-
-vogadas as disposiçõmJ em contrario. 

Capital Federal , 22 de dezembro ele I900, 12° da RcpulJlica. 

M. FERRAZ DE CA;,IPOS SALLES. 

Epilc!cio Pessôa. 

DECRETO N. 736- DE 22 DE DEZE~IBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos peputa~os e pelo Senado enviado 
1 a sancçao 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da F a1enda o credito 
especial de 77 :247$080, para pagamento de materi al fornecido á Casa 
da Moeda. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: , 
Faço saber quo o Congresso Nacional decretou o cu sancciono 

a seguinte resolução: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio da Fazenda o credito ospeci<tl de 77:2478080 para 
occorrer ao pagamento das 'conta.· do matorial fornecido á Casa 
da Moed<t, em janeiro de 1898, por The Bmsilian Cont?-acts Co?--
po?·ation ; fazendo as necess<Lrias operações c r evogadas as di.·-
posiçõcs em contrario, 

C<tpit al Fodcral, 22 ele dezembro de 1900 , I2° da Reptlblica . 

M. FERRAZ DE CA:\IP()S S.\LT.ES. 
Joaquim lvftwtinho. 

DECRETO N. 737 - DE 22 DE DEZE~1DRO DE IüOO 

Iniciado na Cama r a dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autoris:t o Poder ExecuLiro a abrir ao iYiinisterio da Fazenda o credito 
especia l de 4: 222 220 para pagamento de vencimentos do ex-inspe-
clor da Cai xa de Amortisação, Manoel Antonio Fernandes 'l'1·igo de 
Loureiro. 

O Pr-esidente da RcpubJica dos Estados Un idos do Brazil : 
Faço , abcr que o Congresso Nacional decret ou c cu sancciono 

a seguintc:rcsolução : 
Artigo unico . Fica o Poder Exe utiYo autorisado it abrir ao 

Ministorio da Fazenda o Cl'Cdito ospocial do 4: 2~:)2.20, pal'a 

pagar os vcncimon,tos a quo tinhét dü·cito o fnoccionario Manoel 
Antonio Fernandes Tl'igo tlc Loureiro, cx-inspa~to r· da C<Lixa dü 
Amortisação, addido <tO Thesolll'o FeJcral, a contar de I do ja.-
ncieo a 3 do julho de 1900, data esta do seu fa.llecimeoto ; 
ützondo as nocessarias operações do credito c rcyogatbs as dispo-· 
siçõcs em contrario. · 

C<~Pit<tl Federal, 22 de dezembro de I 00, 12° da Repuhlica .. 

l\L FERRAZ D8 CAiiiPOS SALLES. 
Joaq~tim llfu?·linlw. 

DECRETO N. 738 - DE 22 DE DE:t.E~IDRO DE I900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Execu ti vo :1 abrir ao Ministerio da Fazenda o credito 
de 600:000.~, supplernentar :to al"t. 43, § 20, da lei n. 652, de 23: 
de novembro de 1899. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil: 
Faço sr~bc r· que o Congecs,Jo :Nacional decretou e cu sancciono 

a seguinte r esolução : 
Artigo unico. Fica o:Poder Executivo autorisado a abrir ao 

Ministerio rla Fazenda o credito de 600:000$, supplementar ao 
ar~ . 43, § 20, da lei n. 652, de 23 de novembro de 18é9 ; fazendo 
as uccessarias operações c revogadas as disposições em contraria ~ 

Capital Federal, 22 de dezembro ele I900, I2° da Republica. 

l\1. FeRRAz DE CAMPos SALLES. 

Joaquim llúo-tinho. 

DECRETO N. 739- DE 22 DE DEZEMBRO DE I900 
I 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado 
á sancçã~ 

Autorisa o Poder Ex:ecutivo a abrir ao Mi'nisterio da Justiça e Negocioe. 
Interiores o credito de 3:550 ·, supplemen"tar á verba ga -- Ajudas de 
custo aos membro~ do Congt·esso Nacional, do m·L 2• da lei n. 652, 
de 23 de novembro de i899 . 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço s:t.lJcr quo o Congresso Na ion:Ll decl'c&ou e eu sancciono-

a l'eso lução saguinte : 
Art.. I. o Fica o Poder Executivo <m\orisarlo a abl'ir ao Minis-· 

teria rla Justiça e Negocias lnterior~s o ceerlito de tres contos 
C[! rinhentos e cincoeuta mil r t ·s1(3:550 :), supplement<tr á verba 
\:la - Ajndas ele custo aos membro: do Congeesso Nacional, elo. 
art . 2° da lei n. 652, de 23 de novcmbt·o de I89ü, sendo: 
G50S ao senador Joaquim Fcr~c ira ChaY'S, 600 '· ao senador 
Segismundo Anto nio Gonçalvc~. 500S ao deputado Fausto 
de Aguiar Cardoso, 400S ao dcputa(!o Podeo Vcrgne de· 
Abrm1, 250,) a cada um dos seguintes ' cnadorcs : Manoel do 
Moraes Barros e Bernardino de Ca,mpos, c Deputados Viriato 
Diniz Mascaeenhas, Victorino Ribeiro Carneiro Monte iro (vindo 
este do S. Paulo) e Luiz Ferreirél Gualber·to; c 150.) ao Deputado 
José Marc Jlino Pesso<t ele V:1sconcellos. 

Art. 2 .0 Para a execução tlcs·ta lei, o Poder Executivo fará as 
nocessarias operações de credito. 

Art . 3. 0 Revogam-se as disposições em conteal'io . 
Cn.pita l Federal, 22 de dczemlJro de IDOO, I2° da H.cpublica. 

M. FEl RAZ DE CA)lPO.l SALLES. 
Epilacio P essôa . 

-AAA!'o:f\:l'd'l:-~ 
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DECRETO N. 740 - DE 22 DE DEZE:IIBRO DE 1000 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir ao' Ministerio da Justiça e Nl'gocios 
Interiores o credito rle 3: i17st94, supplementar :i verba n. 26 do 
art. 2• da lei n . 652, de 23 de novembro de 1899, para despeza 
com exames de preparatorios. 

O Presidente da Rcpublica do>J Estados Unidos do Beazil: 
Faço sa.bcr que o Congresso :'\aciona! decretou c cu sancciono 

a resolução seguinte : 
Artigo uni co. Ficn. o Poder Execntivo autori~ado a .abrir 

ao Ministerio da Justiça e NegocioH Interiores o credito de 
tt'o.> contos cento c clezcsete mil cento e 11ovcnta o <1L1atro 
(:3 :1178194), supplementar il verba n. 26 do art. 2• da lei n. 652, 
1le 23' de novembro do 1899, pua occorrer <l dcspeza com 
examos de prcparatoeios ; fazendo as nocessaria!; operações ele 
credito e revogadas as disposição!; em contrario. 

Capit:ü Federal, 22 do dcznmbt•o elo 1900, 12° tia Ropublica. 
M . FERR.\7. DE CA:llPOS S.\LTJE 

Epitacio P essoa . 

~~ 

LEI N. 7 41 - DE 26 DE nEZEMBRO DE 1900 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á 
sancção 

Orça a r eceita geral da Republica dos Estados Unidos do Bt·azil para 
o exercício do 1901, c dà outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

lei s~guinte : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• A receita geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil, para o exercicio de 1901, é orçada em 286.082 :200$ papel 
e 58.869:741$ ouro, e será realizada com o producto do que í'ôr 
arrecadado dentro do mencionado exercício, sob os titulos abaixo 
designados, incluídos os recursos provenientes da emissão do 
fun ding loan, de accordo com o contracto de 15 de junho de 1898, 
e mais 25.820:000$ papel, destinados ao fundo de resgate e 
9.026:667$, ouro, do fundo de garantia. 

ORDINARIA 
IMPORTAÇÃO 

Ouro 
I. Direitos de importação 

para consumo, nos 
termos da Tarifa 
mandada executar 
por decreto n. 3617, 
de I 9 de março de 
1 900 - Sendo ...... 

2. Expediente dos gene-
ros livres de direi-
tos de consumo, nos 
termos da lei n.428, 
de I O de dezembro 
de '1896 .......... . 

3. Ilito das Capatazias .. . 
4. Armazenagem ....... . 
5 . Taxa de estatística, se-

gundo a lei n. 489, 
de 15 de dezembro 
de 1897, art . 1•, 
n. 5 ........•.... 

36.000:000$000 

36 .000:000$000 

Papel 

115.200 :000$000 

2.:i00:000~000 
l. 500 : 000 000 
4.000:000$000 

300:000$000 --------1 123.500:000$000 

ENTRADA, ~AillDA E 
E~TADIA DE NAVIOS 

6. Imposto de pharóes, 
nos termos da lei 
n. 489, de 15 de de-
zembro de 1897 , 
art. ! •, n. 7 ..... . 

7. Dito de dócas, nos ter-
mos da lei n. 4!39, de 
15 rle tlezembro de 
1897, art. !•, n. 7. 
ADDICIONAES 

8. 10 •;. sobre o expe, 
cliente dos generos 
livres de direitos de 
importação, pha-
róes e dócas, nos 
termos da lei n. 489, 
de 15 de dezembro 
de 1897, art. !•, 
n. 8, não compre-
hendido o porto do 
Rio de Jandro .... 

I NTERIOR 

9. Renda da Estrada de 
Ferro Central do 
Brazil. ........... . 

lO. Dita das estl'udas de 
ferro custeadas pe-
la União ......... . 

11 . Dita do Correio Ge-
ral, nos termos da 
lei n. 489, de 15 de 
dezembro de !897, 
art. 1 o , n. 12 ..... 

12. Dita dos Telegraphos 
nos termos da lei 
n. 4 9, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. 1•, n. 13, in-
clusive as contri-
buições por pala-
vra de t vlegramma 
em percurso nos 
cabos das compa-
nhias que funccio· 
nam no paiz, de ac· 
cordo com as sua.s 
concessões, elevada 
de I 0$ a 25 · a taxa 
annual de registro 
dos endereços con-
vencionaes ou abre-
viados , umformi-
zada a taxa dos te-
legrammas interna-
cionaes do serviço 
de imprensa a 25 
centimos pot• pala-
vra, e modificada 
para. 500 r eis a ta-
xa de cópia sim-
pl2S doi! telegram-
mas e das dos mu.l-
tiplos contados por 
grupo de 30 paltl -
vras, reduzida a 1 
franco a taxa de 
I ,50 franco cnbra.da 
actualmente para 
os telegra m mas 
trocados entre as 
republicas tio sul 
e a zona elo norte 
do Rio de Janeiro .. 

Ouro Papel 

330:000 000 20:000$000 

130:000 000 !?0:000$000 

ll4 :000$0CO 

32 . ooo: ooo~·ooo 

l.200: 000; .. 0CO 

7 .500:000$000 

8.000:000$000 



13. Dita da Fazenda de 
Santa Cruz e ou-
tras de proprieda-
de da União ....... 

14. Dita. da Casa de Cor-
recção ...•..•..... 

15. Dita da Imprensa Na-
cional e Dia1·w O !fi· 
cia~ .......•...•.•• 

16. Dita do Laboratorio 
Nacional de Analy-
ses, nos termos da 
lei n. 489, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. 2•, n. 6, de-
creto n. 3760, de 
28 de dezembro de 
1897 .•.•...•.•.•• . 

17. Dita dos Arsenaes .... 
18. Dita. da Casa da 

Moeda ..••........ 
i9. Dita do Gymnasio Na-

cional, de accordo 
com a lei. ....•.•... 

-20. Dita do Instituto dos 
Suruos Mudos e 
Meninos Cegos ..•. 

2I. Dita do lnsti tu to Na-
cional de Musica •. 

22. Dita das màtricula~ 
nos estabelecimen-
tos offidaes de in· 
strucção superior , 
nos termos da lei 
n. 489, de 15 de de-
zembro de 1897 , 
art. 1°, n. 23 ..... 

23. Dita da AS3istencia de 
Alienados ....•.•.. 

24. Dita arrecadada nos 
consulados ..•..••• 

25. Dita dos proprio na-
cionaes .......... . 

26. Imposto do sello, de 
accordo com as leis 
em vigor, ahi in-
cluídas operações 
de cambio ou de 
moeda metallica a 
prazo, observadas 
as dispos1çõ ·s que 
r egem a materia .• 

27. Dito de transporte, 
nos termos das dis-
posiçõ:;s em vigor .. 

28. Dito de 2 °/o soLre o 
capital das loterias 
federa es e 4 "f ,, so-
bre as estu.do.1eS e 
mai:; 5 "/o de sello 
adhesi v o sobre o 
v11!or do bilhete 
de loteria exposto 
á venrta, cobrado 
em e;,tarnpilbas . ... 

29. Dilu sobre venci-
mentos e subsí-
dios ............. . 

30. Dito sobre consumo 
d" agUil, uos ter-
mo da lei n. 489, 
•le 15 da dezembro 
de 1897, art. 1°, e 
decre t" n. 279 I, 
de 13 de janeiro de 
lti98 ...... .... ... . 

Ouro 

600:000$000 
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Papel 

120:000$000 

15:000$000 

500:000$000 

30:000$000 
10:000$000 

10:000$000 

31. Dito de tl'ansmissão de 
apolices e embar-
cações ••......•.•• 

32. Contribuição das com-
panhias ou empre-
zas de estradas de 
ferro, subvenciona-
das ou não, e de ou-
tras companhias, de 
accordo com a lei, 
n. 359, de 30 de 
dezembro de 1895, 
ahi incluid& tam-
bem a contribuição 
da City Improve-
ments , (clausula 
XI V do contr·acto 
de 29 de d&zembro 
de 1899 ), e bem 
assim saldos das es-
tradas de ferro ga.· 
rantidas, com séde 
no estrangeiro ..•.• 

90:000$000 33. Fóro3 de terrenos de 
marinha .......... . 

34. 
1:200$000 Juros das accões das 

estradas de ferro rla 
Bahia e Pernam-2:000$000 

200 :000$000 

120:000$000 

150:000$000 

15.000:000$üpo 

4.000:000~000 

1.200:000$000 

4.000:000$000 

I. 700: OOO.$QOO 

35. 
:'lô. 

37. 

buco ..•.•........• 
Laudemios ......•..•. 
Premias tle depositas 

publicos ......•... 
Imposto de 2 1/2 °/o 

sobre dividendo dos 
titulas das compa-
nhias ou sociedades 
anonymas com séde 
no Districto Fede-
ral e nos Estados .•. 

38. Dito sobre casas de 
Spo?·t de qualquer 
especie com séde na 
Capital Federal , 
sendo elevado a 
2:000$o imposto de 
1:000 pago an-
nualmente, e re-
vogada a 2• parte 
do art. 38 cl lei 
n. 428,de lOde de-
zembro de 1896. . 

39. Taxa judiciaria ..... 
40. Imposto de 30 róis, 

cobrado em estam-
pilhas, sobre an· 
nuncios, em carta-
zes impre~sos ou 
manuscriptos, affi-
xados nos lagares 
publicas ......... 

41. Taxa de aferição de 
hydeometros ..... . 

CONSUMO , NOS TERMOS DA. 
LEI E DOS RKGULAMEN· 
TOS Ei\1 VIGOR 

42. Taxa sobre o fumo 
reduzido, porém, a 
lO réis o imposto 
do sello sobre cada 
maço de 50 palhas 
naciooaes para ci-
garros •....•..•..• 

Ouro 

I05:ooo ·ooo 

Papel 

600:000$000 

I . 660 : 000$000 

25:000$000 

30:000$000 

50:000$000 

1.400:000$000 

32:000$000 
160:000$000 

2:000$000 

20:000$000 

7.000:000$000 



43. Dita sobre bebidas, 
elevadas, porém, ao 
dupl~ durante o 
exercício futuro, as 
taxas cobradas so-
bre as aguas mine-
raes ar ti ficiaes a 
que se refere o n. 2, 
§ 2° do art. 3°, da 
lei n. 641. de 14 de 
setembro de 1899 •• 

44. Dita sobre phosphoros. 
45. Ditasobresaldequal-

quer procedencia .. 
46. Dita sobre calçado .. . 
47. Dita sobre velas .... . 
48. Dita sobre perfuma· 

rias ............. . 
49. Dita sobre especiali· 

dadas pharmaceuti-
cas, nacionaes e es-
trangeiras ....... . 

50 . Dita sobre vinagres .. 
51. Taxa sobre conservas 

de carnes, peixes, 
doces , fructas ou 
l3gumes, em latas, 
caixinhas, frascos 
ou outro euvoltorio, 
de qualquel proce-
dencia ........... . 

52. Dita sobre cartas de 
jogar .....•....... 

53. Dita sobre chapéos ... 
54. Dita sobre bengalas .. 
55. Dita sobre tecidos .... 
56. Montepio da Marinha. 

EXTRAORDINARIA 

57. Dito militar ......... 
58. Dito dos Empregados 

Publicas ......... . 
59. lndemnizações ...•... 
60. Juros de capitaes na-

cionaes .....•..... 
61. Remanescentes d os 

premias de bilhetes 
de loterias ..•••..• 

62. Imposto de transmis· 
são de propl'iedade 
no Districto Fetie-
ral, nos termos da 
lei em vigor ...... 

63. Dito de industrias e 
profissões no Dis-
tricto Federal .•... 

. 
RECURSOS 

64 • EmisEão do funding 
loan , de accordo 
com o con ~racto ·de 
15 de junho de 1898. 

Ouro 

.... , ........ . 

12.678:074$000 

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de 1·esgate 

65 . I. Renda em papel 
proveniente do 
arrendamento 
das estrarlas de 
ferro da Uinião. 

.,-- 23-

Papel 

6.000 :000$000 
7.000:000$000 

4.200:000$000 
2.000:000$000 

500:000"'000 

1.500:000$000 

1.200:000$000 
140:000$000 

1.200:000$000 

230:000$000 
1.500:000$000 

30:000$000 
7.000:000$000 

100:000$000 

250:000$000 

900:000$000 
1.000:000$000 

600:000$000 

15:000$000 

2.800:000$000 

320: 000$000 

2. Producto f]a co-
brança da di vi· 
da activa da 
União , qual-
quer que seja 
a sua nature-
za, inclusive as 
sommas prove-
nientes da li· 
quidação de 
bancos e dos 
empres t im os 

65. feitos ás indus-

66. 

trias ..•...... 
3. Todas e quaes-

quer rendas · 
eventuaes per-
cebidas em pa-
pel pelo The-
souru, inclusi-
v e lt emissão 

\ 

de 10.000:000$ 
de nikel. ..•.. 

4. Os saldos que se 
apurarem no 
orçamento •... 

Fun do de garantia 

1. Quota de 5 "/o 
ouro, sobre to· 
dos os direitos 
de importação 
para consumo, 
nos termos da 
lei . ......... . 

2. Os saldos das 
taxas arreca-
dadasem ouro, 
deduzidos os 
serviços que 
nesta especie o 
Th esouro é 
obrigado a cus-
teiar .•....... 

3. O producto inte-
gral do arren-
damento das 
estradas de 
ferrada. União, 
que tiver sido 
ou fur estipu-
lado em ouro .. 

4. Todas e quaes-
q u e r rendas 
eveutuaes em 
ouro ....• ..... 

Fundo de amo1·ti::ação dos 
emprestimos internos 

fi · o Receita prove-

I niente da ven-
da. de generos 
e proprios na· 
cionaes, arren-
damentos e afo-
ramentos d e-

67. terminados no 
art. 3" da pre-
sente lei. .... 

Depositas 
2, 0 Saldo ou ex-

cesso entre os 
r ecebimentos e 
as resti tuiçõe . 

Ouro Papel 

12.500:000 000 

13.000: 000$000 

$ 

9.000: 000$000 

$ 

26:667$000 

I. 000: 000$0GO 

5.000:000$000 



Ftmdo destinado ds obras 
ele melho1·amentos de 
portos executadas a custa 
da União 

Maranhão .•...... 
Fortaleza ........ . 
Natal. ........•... 
Parahyba ........ . 
Paranaguá ....... . 
Recife ........... . 
Macaió (Jn.raguá.). 
Floi·ianopolis ..... . 
Rio Grande do Snl. 

Fundo destinado ao seni-
ço de soccm·ro naval no 
porto do Rio de Janeiro 

10 •;., adrlicionaes sobre o 
expedientedos gene-
ros livres de direi-
tos de importação, 
pharóes e Jócas, co· 
brados no di to por· 
to, e nos ter·mos da 
lei n . 489, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. I•, n . 8 ...... 

Somma ..... 

• 
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150:000$000 
200:000$000 
I 30: 000.~000 
100:000$000 
100:000$000 
ROO: 000.~000 
100:000$000 
150:000 000 
800:000$000 

2.530:000$000 

especial, destinado exclusivamente ao respectivo melhora-
mento. 

Par:1grnpho unico. Para acellerar a execução das obras referi-
das, poderá o Governo acceita.r donativos ou mesmo auxilias a 
titulo oneroso, offerecidos pelos Estados, municípios ou associa-
ções interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos 
I'esult<Lntes de taes auxilias não excedam ao producto da taxa 
indicada. 

X. A regular o funccionamento das companhias de seguros, 
tanto de virla como marítimos e terrestres, que funccionam ou 
venham a funccionar no territorio da B.epublica, sujeitando todas, 
quer nacionaes, quer estrangeiras; á'l obrigações prescriptas pelo 
decreto n. 2158, tle l de novembro J e 1895, creando uma repar-
tição de Supe1·intenclencia de segw·os, immediatamente subordi-
nada ao Ministerio da Fazenda, repartição que será mantida 
pelas quotns que ~erão fixadas no respectivo regulamento e pa-
gas pelas diversas companhias que funcionarem ou vierem ét 
runccionar no Brazil. 

Paragrapho unico. O regulamento expedido na parte re-
ferente ao seguro da vida será suj3ito á approvação do Con_ 
gresso. · 

XL. A conceder dispensa do pagamento de dir•eitos á materia. 
prima e ao material, importados do estrangeiro para as ottlcinas 
do Instituto Profissional dw Capital Federal, mediar.te relação 
authenticada pelo prefeito. : 

XII. A isentar de impostos de importação, na vigencia da 
presente lei, as rolllas estampadas ou uli.o, destinadas ás fabricas 
de lacticinios e directamente importadas pelos respectivo:: indus· 
triaes. 

Xlll. A conceder isenção de direitos de importação de 3.500 
80: 000~00:> metr·os ele canno de ferro gf!.lvanizado. importados pela Camara 

------- -------- Municipal da cidadé de S. Gonçalo de Sapucahy, e de 5.200 me· 
58.869:741$000 286.082:200$000 tros pela Camara Municipal da cidn.cle do Curvello, Estado o e 

1v~inas Geraes, para abastecimento de agua potavel das mesmas 
Art. 2. • E' o Gonrno autorizado : ctdades, conforme já havia disposto o art. 2", n. XI da lei 

n. 640, de 14 de novembro de 1899 . 
I. A emittir como antecipação de receita, 110 exerci cio da pr~ · XI V. A permittir a. venda de estampilhas aos fabrica.ntes na-

sente lei, bilhetes do Tllesouro até a somma de 25.000:000$, que cionaes, a pr<~zo de.tres mezes, medinnte termo de responsabili· 
serão reHgat.ados até o fim do mesmo exercício. tlade e garantia idonea. A falta ele pagamento de um dos ter-

li. A receber e restituir, de conformidade com 0 disposto no mos tornará exigíveis todos os outros e impossibilitará nova 
art. 41 da lei n. 638, de 17 de setembro de 1851, os dinheiros pro · concessão. 
venientes dos cofres de orpbãos, de bens de defuntos e ausent~s 
e do evento, de premios de loterias, de depositas das caixas eco- XV. A arrendar a exploração ''uas areias monazíticas ou ou-
nomicas e montes de soccono e dos depositas de outras origens. tras que contenham substancias o~ etaes preciosos que se en-
Os saldos que resultarem do encontro das en!;radas com as sahj- contrem em terrenos pertencentes éli domínio nacional. 
das poderão ser applicadas ás despezas pub:icas e os excessos d3rs Art. 3. • Fica aio da 0 Governo autbrizado: 
restituições serão levados ao balanço do exercício. ' m. A fazer as operações de credito que forem necessarial), a) a vender ou !j-rrendar, podendo tambem adquirir com o 
com exclusão da emissão do papel-moeda. producto da venda os edificios necessarios ao serviço publi~o fe-

IV. A arren1ar ou alienar. do modo que julgar mais conve- dera!, os propri<:• S nacionaes que não estiverem applicados a ser · 
niente, as estradas de feno da União, applicando 0 producto da viços publicos, mediante concurrencia publica. Quando no pro· 
operação á reorganização financeira do paiz. prio nacional estiver ins ta.lladQ serviço pu'blico estadual ou mu-

V. A adoptar uma tarifa di.fferencial para um ou mais generqs nicipal, 9. venda ou arrendamento poder'à ser feito ao Estado 
de producçiio e.strangeira, compensadora de concessões feitas a ou município respecti'{Q. indepf\Ildente de concurrencia. Neste 
generos de producção brazibira, quando tratados como procedeq- ult.imo <:aso podera flinüà o Governo Federal entrar em accorclo 
tes de naçiio mais favorecida ou :vice·versa. com os Governos estaduaes para ceder·lhes os proprios nacio-

Vl. A emittii' 10.000:000$ em moeda. de nickel e mais 0 re~l· naes quc estão applicarlos e(~'\ seus serviços, ou não, por troca 
O 0$ .. t · d h ou mediante quaesquor ou't'r.os meios que acautelem os interes· tante dos 20.000: O Ja au onza os, caso não ten am sido emif-

t i1os na total idac..!e no exercício coerente. ~es ~a Fazenda Nacional. . ·' - . 
VIl. A maudar adodtar um sello especial com 0 qual seja Sao exceptuados ?e>sas drspos1~o~s os proprws que servem a~· 

porteada toda a correspondencia olficia.l. tua I mente de pu~ICI03 ~a:'": os pr.,srdentes ou governadores . dos 
Paragraplto unico. Toda e qualquer correspondencia de C:j.· · Estadus, que serao denmtrvament':l en tregues aos respecttvos 

racter offlcial, que não tenha o rererido sello, não será. porteada, Estados. 
sa l v o si tiver o sello ordinario correspondente. b) a afm·ar terrenos nacionaes perpetuamente, mediante con-

Vlll. A concedet• dispensa Jo imposto de transmissão ele prq- currencin. publica, send o o füro miuimo corresp.mdente a um 
priedade do pndio que foi adquiri c! o pela associação competente quarem'avos do valor do terreuo. Quando, porem, no terreno 
para o racol!limento t'undado nest' Ca pitnl, destinado a acolbfir' houver bemfeitorias, só poderá ser aforado sendo a Fazenda Na-
senhoras de Loa Jamilia, qne, sem paes e sem meios de subsisteu· c;onal indemniz •da do valor integr::Ll rias mesmas bemfeitorins. 
cia, tenbam nece~sidade de protecção e am paro, com uma Eeç- Si estiver de posse do terreno nacirmal pessoa que nelle tenha 
çiio destinado. a meninas orphãs e pobres. bemfeitorias uu que o utilize em qualquer industria, podera ser 

IX. A cobrar dos navios que se utilizarem dos portos em q-qe o mesmo terreno aforado ou vendido independente de concur-
fo rem execu tad«s, á custa da União, ouras tendentes ao melliq- rencia ao ocrupante, a quem deverá ser marcado prazo para re-
I amento dus respectivas entra rlas e ancoradouros, a t axa de um querer o aroramento ou venda. Quando se apresentar<lm pre-
a cinco r éis por kilogramma de mcrcador;a. que mr por elles tendentes <~o mesmo tempo para comprar ou aforar terrenos na· 
carregada, uu descarregada, segundo o seu valor, destino ou cionacs, o Governo os venderá, de pref'erencia, sempre que ~L 
pro('edencia . ofl'erta para a compra fôr• wperior á quantia que otrerecer pag«r 

O prortuc lo desta. taxa, que será tambem propo rcionada ás ne- o pretendente do aforamento no acto 110 contracto, mai:> quarenta 
cessidade$ do serviço , constituirá, para cada porto, um fun~o vezes o fôro de um anno. 
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c) a transformar em foreiros os arrendatarios de terras da Fa- cu~ados com estabelecimentos de educação, continuarão, sem 
zenda de Santa Cruz por conces&ões anteriores a 15 de novem- mars onus, na posse dos mesmos Estados e do Districto emquanto 
bro de 1889. . forem utilizados nesse mister. 

d) a recolher á repartição que dirige o serviço do tomblx.mento Art. 4. 0 Os Ministerios da Viação, Exterior, Guerra Marinha 
dos proprios naoionaes e administrac;:ão dos que estão a cargo Justiça e Negocios Interiores deverão transferir ao Misterio a~ 
do Mioistcrio ela Fazenda o ·archivo existente na Superintenden- Fazenda todos os proprios nacionaes, terrenos e mais bens do do-
cia da mesma Fazenda, mediante inventario de tudo quanto nelle minio federal, a seu cargo, e que não estejam applicados a ser-
existe ; a extrahir relações dos foreiros e mandatarios de terras viços publicas federaes. 
e predios para ser a respectiva renda arrecadada pela Recebedo- Paragrapho unico. Continúam em vigor as dispo~ições da lei 
ria e a reduzir o pessoal da Superintendencia ao que fôr desti- n. 668, de 28 de novembro de 1899. 
nado exclusivamente a arcecadar a renda de pastagem e inspec- Art. 5.~ Os 15 °/0 ou_ro são elevados a 25 ' /o, dos quae~ 5 o;0 cionar os campos cmquanto não forem arrendados;:. arrendar, contmuu_rao a ser destmados ao fundo de ga rantia . 
aforar ou'véuder as terras que St) verificar estarem desoccupadas Paragrapho unico. O Governo expedirá instrucções a todas as 
ou occupadas por intrusos, a arrendar conjuntamente com os repartições aduaneiras, de modo que a arrecadação dos 75 ot 
campos ou não as cns'ls d3soccu pa•las ou occupadus com os ser- papel e 25 ' /o ouro, até attingir o cambio a taxa de 10 l/2, co~~ 
viços que o Ministerio da Fazenda tem actualruente alli. O ar- responda,. exactamente ao total fixo ~e 1 ~9 a que estava sujeito 
rendamento dos campos não poderá ser feito por prazo superior o commermo Importador quando em Janerro de 1900 iniciou-se a 
a 20 anoos, e deverá ser feito mediante concurr·encht publica com cobrança dos 15 •f o ouro, tomada para base a t<~ xa cambial de 
obrigação expressa da desobstrucção das va ll<~s que dão escoa- 7 1/ 2. 
mento ás aguas dos mesmos campos. Do limite de 10 1/ 2 para cima as vantajaos com a alta cambial 

e) a impor a multa de 20 % sobre o valor da · di vida a. todo serão exclusivamente do commercio importador, fazendo-se pura 
.foreiro ou arrendatario dos bens do 1l ominio federal que não e simplesmente a cobrança de 75 °/ 0 e 25 °/ 0 ouro, sem attenção 
pagar o que for devido á Fazenda no dia marcado para o seu a qualquer outro factor. 
pagamento. Art. 6 .• Na di~tribuição da importancia de 800:0005 a que 

f) a c~nceder ao foreiro de ·terreno nacional de qualquer espe- se refere o§ 2• do art. 24 da lei o. 428, de 10 de dezeinbro de 
ele, inclusive terrenos de marinha e accr·escidos, que tenha 1896, são substituídas as dotaçõe3 destinadas ao Atheneu do Rio 
.cumprido as clausulas do respectivo contracto, remis~ão dos foros; Grande do Nórte, Lyceu da Parahyba, Piauhy, M<tran hão Pará 
pagando o foreiro o valor dado ao terreno pela avaliação que Gym.nasios do ~ar~ná e Amazonas e ~theneu de Serg i r ~ pe la~ 
tiver servido de base á determinação do foro, mais um qua· segumtes contrtbmções : Para cooclusao das obras d<t materni-
rent'avos do valor do terreno e bemfeitorias nelles existentes dade do Districto FederHl, 57: 500$ - Para o montepio dos ser-
na datado pedido de remissão. vidores do Estado, 57:500$000. 

Nos cootractos de transferenciH, que neste caso se fizerem, o Art. 7." A renda do imposto~ Addicionaes- arrecadada no 
Governo estipulará que, na bypothese de desapropriação por in- porto do Rio de Janeiro, nos ter·mos .do art. 1°, n . 8 da lei 
teresse publico, a indemnizaçào não excederá á base que houver n. 489 , de 15 de dezembro de 1895, será applicada ao ser viço 
servido para a transferen()ia, salvo as bemfeitorias, que terão o de soccot•ro naval do dito porto. 
valor que merecerem. Art. 8.° Fica sujeito á taxa dez 2.0.0 todo e qualquer vapor 

Exceptuam-se porém os foros dos tenenos de marinhas, ou navio á vela, seja qual for a sua tonelagem ou carregamento, 
accrescidos e do mangue da cidade nova, sitU<ldos no Districto que demandar qualquer dos portos da União, com o fim excl11sivo 
Federal, que fazem parte da rec3ita do mesmo Districto, em de receber ordens e seguir o seu destino, podendo demorar·se 
virtude da lei n. 38, de 3 de outubro de 1834, art. 37, § 2", por dez dias, sob a :fiscali~ação das alfandegas, respeita, los os re· 
quanto aos terren0s de marinha e elo mangue da cidade nova gulameutos de sa.ude e policia elo porto, a receber provisõss, 
e em virtude da lei n. 3848, de 20 de outubro de 1887, art. 8, agua e combustível. 
n. 3, quanto aos accrescidos, sendo.os laudemios dos terrenos de § I.• Na referida taxa serão comprehendidos todos os impostos 
marinha situados no Districto Federal rertencentes á suare- aduaneiros como os demais a que estiverem sujeitos os referidos 
ceita pela lei n. 60, de 20 de outubro de 1838, art. 9°, n. ~7 , cuja ·na vi os. 
lei foi declarada permanente pela lei n. 1507, de 26 de setem- § 2.• O prazo de dez dias poderá ser prorogado por mais cinco 
bro de 1867, art . 34, n. 34. pelo iospector da alfandega, sal v o o caso de força maior, que 

g) quando o immovel exigir obras a elevar o prazo de ar- deverá ser justificado. Terminado o prazo de 15 dias, ficará o 
rendameuto quanto seja necesserario para que possa o arrenda- vapor ou navio submettido ao mesmo regimen dos que dão en-
tario amortizar o capital empregado em taes obras, não exce- trada por inteiro, fmnquia ou arribada. 
dando porém em caso nenhum a vinte annos. Art. 9.• O sello estabelecido na 2" classe, § 3°, n. 3, da ta-

Fóra do caso previsto, o arrendamento não se fará por prazo bella B, do regulamento approvado pelo decreto n. 35ô4, de 22 
superior a dez annos. de janeiro do corrente anno, só será cobrado em uma das vias 

h) a ceder immoveis do domínio federal, independente de cou- do conhecimento de carga do navio; na primeira via, ou si esta 
currencia publica, a qualquer pessoa que tenha de levar a effeito se tiver extraviado, na que for apresentada a despacho nas ai-
obras correspondentes a melhoramentos de interesse geral, tandegas e mesas de rendas. 
SEl!ldo a Fazenda Federal indemnizada do valor immovele sem- Art. 10. As expressões- pago- confere - liquidada- e 
pt•e com a clausula de reverter ao domínio federal qualquer outras s~me)hautes, empregadas em contas ou relações de roer-
parte do alludido immovel que se .verificar ser desnecessario carlorias, obrigarão a sello, cuja taxa será igual á. de recibos. 
para a execução das alludidas obras. . Paragrapho unico. No caso de multas por eJ.l'eito deste artigo, 

Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta disposição im- os recursos administrativo ou judicial terão logar independente-
moveis necessarios aü serviço de abastecimento de agua a Capi- mente de deposito da importancia das mesmas, si nisso convier 
ial Federal. o Ministro ela Fazenda. 

i) a entrar em accordo com a Prefeitura do Districto Federal Art. ll. Na tabella B, § 1°, n. 5, do regulamento annexo ao 
para a cesEão a esta dos terrenos Situados às ruas de S. Christo- decreto n . 3564, de 22 de janeiro de lGOO, ficam comprehendidos 
vão, Pedro Ivo e General Canabarro da antiga Quinta da Boa todos os papeis, taes como contas, rela<;ões do objectos foruecidos 
Vista e por ella solicitados para melhoramentos das mesmas a estabelecimentos publicas, propostas para fornecimeutos e para 
ruas. arrendamento e acquisição de bens na~ionaes, relação de merca-

j) não se compl'ehendem em nenhuma das disposições acima darias para as qnaes se solicite isenção de direitos e outros se-
as igrejas, e bem assim os conventos connexos em que funccio- melbantes, quando tiverem de transitar pelas repartições fe-
nem presentemente seminarios ou asylos tle educação e caridade, deraes ou a ellas forem presentes ou entregues para in~truir ou 
de que se achavam de posse confissões religiosas ao tempo da servir de base a qualquer processo administrativo. . 
promulgãção da Constituição da Republica, e que até esta data Art. 12. De qualquer decisão profel'ida, em primeira iostanma, 
não tenham sido óccupados no ser·viço ela União, passando os como das proferidas em segunda, sobre infracções do regula-
mesmos bens, a juizo do Governo, á posse e dominio das respe- mento expedido para a arrecadação de impostos de consumo a 
·ctivas confissões. que estejam impostas multas, haverá recurso ex·otficio se~pre 

k) em qualquer hypothese, os pt·oprios nacionaes actualmente que as decisões forem fa.voravei ás partes, qualquer que seJa a.. 
entregues aos Estados e ao Districto Federal, e que estejam co- importancia das referidas multas . 

i 



-26-

Ficam assim modificados o § I• do art. 38 da lei n. 6!1, de I4 
de novembro de 1899, e art. 39, n. III, do regulamento expedido 
com o decreto n. 3522, de 26 de março de 1900, para ex:ecução 
da mencionada lei. . 

Art. 13. E' creada uma taxA. de 2 pelo registro a que se re· 
fere o art. 13 da lei n. 496. de l de agosto de 1898, de cada 
uma das obras litterarias, scientitlcas ou artísticas submettidas 
a essa formalidade na Bibliotheca Nacional, independentemente 
da que for devida, na formalidade do regulamento do imposto 
do sello, por certificado de obra depositada, caso o autor ou ces-
sionario solicite tal documento. 

Fica derog1do o art. 6·• da lei n. 652, de 22 de novembro de 
1899. 

O Ministro da Fazenda eotender-se-ha com o do Interior para 
que nas novas instrucçõe.:; que este expedir, seja regulado o 
modo de cobra i' a primeira das mencionadas t axas e estabelecida 
a publicidade mensal da lista ele oh tas registrarias. 

Art. 14. São prohibidos annuncios ou reclames de qualquer 
natureza que revistam a fórma e dizeres e de qualquer modo se 
assemelhem ás notas do Thesouro. 

Paragrapho unico. A inf1•acção da presente dispesição será 
punida. com a multa de l :000$000. 

Art. 15. As agencias de bancos e companhias nacionaes ou 
estrangeiras, ou quaesquer outras instituições que negociarem 
em cawbiaes cJm o publico, por meio de saques ou de qualquer 
outro titulo, não sendo bancos de depositas constituídos nesta 
praça ou nos E:;tados sob o regimen das sociedades anonymas 
ou liliaes de bancos e>teangeJros directamente autorizadas a 
fuu cciouarem na Re publica. sü.o obrigadas a fazer um deposito 
no Thesouro, ou Delegacias Fiscaes, de 100:000 ·, no mínimo, em 
moeda co1•rente ou fundos publicos federaes, sob pena de multa 
de 10:000$ e na reincidenoia de ~0:000$. além do immediato fe-
chamento do estabelecimento commercial por ordem do Governo. 

Paragrapho unico. O Governo podera acceitar para a caução 
refericht apolices estadoaes, quando estas tenham cotação e o ser-
viço de pagamento dos juros esteja regularizado e seja feito pon-
tualmente. 
. Art. 16. Todos os capitães e m~stres de navios mercantes n~

cwnaes ou estrangeiros que sah1rem dos portos da Republica, 
para portos do exterior, serão obrigados a organizar um mani-
festo das mercadorias que carregarem no respectivo porto e no 
qual deverão mencionar : o nome, classe, tonelagem da embar-
cação, nome do capitão ou mestre, o numero de volumes e sua 
denominação e quantidade; a especie e peso de cada mercadoria 
separadamente e seu valor, quando for declarado pelo carre-
gador. 

§ I.• Este manifesto será. pelo capitão ou mestre, ou SE/U 
agente, remettido pelo Correio, devidamente reg.iRtrado, livre 
de porte, a Repartição da Estatística Commercial, na Capital 
Federal. 

§ 2. • Nenhuma embarcação será desembaraçada sem que oca· 
pitão ou mestre apresente ao empregado encarregado desse ser. 
viço o certificado do regrstro do Correio, provando a remessa do 
manifesto áquella repartição. 

§ 3.• Quantlo, por qualquer motivo, essa remessa não possa ser 
feita antes da ~ahida da embarcação, e para não demorar odes-
embaraço dl.\ mesma, o inspector da alfanr!ega ou administrador 
da Mesa de Rendas respectiva acceitarú. declaração por cscripto 
do agente ou consignatario da embarcação ou outra pessoa 
itlonca ele que se compromett~ a fazel->L deutro de 48 horas, cop-
tadas da. sahtda da embarcaçao, sob pena da multa estabelecida 
no art. 6''. 

§ 4. '' O a:gcnte do Correio respectivo expedira rccibm especial 
certilican,Jo <L r emessa do correspondente manifesto, depois de ter 
pessoalmente examinado o conteú rlo. 
. § 5. " Pel• fa lta da remessa do manifesto, incorrerão os capi-
~ães. ou mestre.s_ de navios ou seus ager:tes. em uma mulb qe 
DOO!lji pela pl'Jffi ~ Ira vez e de 1:000$ na rewcidencia. 

§ 6.• O capitão ou mestre de navio que fizer falsas declarações 
nos ruanifesto>, quer quanto á especie das mercadorias, q u~r 
IJUao to ao numero de volumes, incorrerá em multas de lO a 
50 •;., do valor da mercadoria e de 20$ a lOO.S por volume que 
!altar. ' 

!'3 7. " As multas de que tratam os artigos antarioTes, ser~o 
impostu.s pelo ·inspector da Alfandega ou administrador da Me~a 
de Rendas e arrecadadas de conformidade com o art. 588 e SBljiS 
paragr<1phos da Consolidaçií:J das Leis das Alfandegas e Mesfts 
de Rendas. 

Art. 17. A cobrança das taxa.s arr.:Jcadadas pelas capitanias 
dos portos S3 fará pela seguinte ta.bella, publicada pelo decreto 
n. 3334, de 15 de julho de 1899. 

Tabella das taa:as que devem ser cobradas pelas capitanias 
dos portos 

Pela inclusão da matricula no rol de equipagem, por 
pessoa ........... . ................ . ........ . . . 

Pela matricula dos empregados na vida do mar, por 
pessoa ...... _ .............. . .. - .... - . . · ..... . . . 

Pelo arrolamento de cada bote, escaler, canô<L ou em-
b:~.rcação miuda de qualquer especie, a remos ... _ 

Pela matricula de uma embarcação qualquer até lO 
toneladas de arqueação ou lancha a vapor ...... . 

Pela matricula de uma embarcação de lO até 25 tone· 
ladas ...• , _ .. . .......... _ .............. _ ..... . 

Pela matricula de uma embarcação de 25 até 50 tone· 
ladas ........•................. - ...... -..... -. 

Pela matricula de uma embarcação de 50 até 75 tone-
ladas ................................. . ...... . 

Pela matricula de uma embarcação de 75 até l 00 to· 
neladas ...................................... . 

(Acima de 100 toneladas cobrar·se·ha a razão de 50 
réis por tonelada.) 

Por uma licença de qualquer natureza ....•... _ .... . 
Por um termo qualquer, ern livro ou fóra delle .... __ 
De busca por anuo, conforme a tal.Jella B, decreto 

n. 2573, de 3 de agosto de 1897 ............... . 

$500 

l$000 

2$000 

5$000 

10$000 

20$000 

40$000 

60$000 

l$000 
2$000 

$559 
Por vistoria especial de 50$ a .......... _ .......... . 100$000 
Por titulo provisorio de nacionálização das embarca-

ções de cabotagem, em estampilhas._ ....... _ .. . 
Por carta de arraes, idem . ............. , .......... . 
Por termo de vistoria das embarcações a vapor ou á 

vela, idem. _ ....•....•.......................... 
Por carta de 4• machinista ou 2" piloto, idem . . ..•..• 

ll$600 
10$000 

Il$000 
20$QOU 

A certidão é cobrada na raz~o de 55 réis por linha, não se re-
cebendo menos de 1$100. (Regulamento do sello, decreto n. 2573, 
de 3 de agosto de 1897.) 

Art. 18 . As importancias recebidas do Thesouro, em virtude 
das vendas ou arrendamento de q!_te cogita o art. 3• e seus para-
graphos, e bem assim as que prove~m annualmente da rubrica-
Depositas - saldo ou excesso entr~ os re<:!ebimentos e as resti-
tuições, serão destinadas a constitui-r um fundo de amortização 
dos emprestimos internos. 1\ 

Art. 19. Si os nomeados para postos da guarda. nacional não 
pagarem os devidos direitos nos prazos tixados pelo art. 9• da 
lei n. 560, de 31 de (lezembro de 1898, poderão fazel-o dentro de 
um segundo prazo de seis mezes. contado da expiração do ante-
r!or, c~m.o accrescim._~, poré.n, de 10 •;. ~obre o total dos refe-
ridos chreltos, SI o pagamento'&le effectuar. nos tres ultimos me· 
zes. e de 20 •f o , si nos \feS uttHnos mezes rle prot•ogação. 

Findo o segundo prazo legal, QS nomeados não terão mais di-
reito ás respectivas patentes. 

Paragrapho unico. Os pr. zos do citado art. go da lei n. 560, 
contam-se da data do Dia r ·a O(fioial quo publicar os decretos de 
nomeações. ~ ~ 

At't. 20. E' adoptada n. seguinte tabella de taxas estabeleci· 
das para o lnstitnto Nacional de Musica e fixadas no regu lamen· 
to approvado pelo decreto n. 36a2, de 31 de março do corrente 
anno. 

Taxas de matricula, conforme se acham especificadas no art. G8· 
- 5$, 10$, 15$ e 20$000. 

Certidões de exame .. . . . , , .......... . .•. 
Diploma de exame ........• . .... . . . ..... 
Diploma de curso .................. ...... . 
Diploma de premio .......... _ ......... . 
Eliploma de prof~ssor ou de capacidade ... . 

3$000 
10.'000 
15:t000 
2:JSOOO 
so$ouo 

Art. 21. Fica substituída a segunrla parte rio art. 45 da lei 
n. 641, de 14 de novembro de 1899, pela s~guinte: Nos rotulas 
dos escriptos em todo ou em parte e.:n língua portugueza. de 
prod~ctos fabricados no extcrior,..te mencionará. o paiz de proce· 
denma. 
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Art. 22. Continúa em vigor a. disposição do art. 5°, n. 3 da'l Guerra. - i nclusive a importancia. de 4:032.'; , 
~ei n. 640, de 14 de novembro de 1899, sem as limitações do § 2° para pagamento a F. P . Pas;;os, pelo for-
·deSSEl artigo, quanto ao material de custeio importado pelas em- neclmcnto de macieiras á. Intcndcncia. Ge1·aL 
prezas de mineração, sempre dependente de autorização do Mi- da Guerra, no exercício de 1899 . . . . .. . . .. . 
•nistro da Fazenda a etl'ectividade dos favores que devem reque- Fazenda ........ . ..... . ... .. ...........• . ... 

375 : 949.)9.56 
133 : 208s53:~ 
35 :63oso-Io 

l :778::;2G7 
rer as referidas em prezas para cada despacho de material im· Justiça .... .. .............. . ......... .. . .. . . . 
portado e observado o que dispõe o § 36 do art. 2° ela Tar1fa das Extcriol' ......... . . . . . ................ .. ... . 
Alf,mdegas. 

Art. 23. Continuarão em vigor t<óldas as disposrções das leis de 
·or(;lamento antecedentes, que não vers~rem sobre a fixação da 
receita e despeza, sobre autorização para alterar ou marcar ven-
·cimento, crear, r eformar ou supprimir repartições e alterar 
legislação fiscal e que não tenham sido expressamente r evo-
gadas. 

Art. 24. Fica o Governo autorizado a liquidar, mediante ac-
·cordo, a divida aetiva externa. 

Art. 25. Ficam reduzidcs de 5$ a 3$ os emolumentos devidos 
pela legalização de facturas consulares. 

Art . 26. Fica concedida isenção de direito para o material 
metallico que for importado pelo Governo do Estado do Espí-
r ito Santo e destinado a 40 kilometros da Est rada de Ferro Sul 
·do Espírito Santo, em construcção no mesmo Estado. 

Art. 27. Fica o Governo autorizado a isentar de todos os im-
postos arluaneiros, durante o actual exercício, os animaes desti· 
nados aos jardins zoologicos e os que forem importados para ex-
'hibições zoologicas e scientitlcas. 

Paragrapho unico. Os animaes de que trata este a.Ttigo, que 
vierem a morrer, serão entregues aos museus em cujas circum-1 
scrip~ões morrerem. 

Art . 28. E' o Governo autorizado a rever as taxas que se 
applicam á navegação fluvial entre portos nacionaes e estran-
..geiros. . 

Art. 29. Os despachos de mercadorias por via terrestre paga-
rão os emolumentos consulares, por tonelagem de vagão ou 
carros, na conformidade do que pagam por via marítima. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro do Estado da Fazenda faça executar. 
Capital Federal, 26 de dezembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERR U DE CAMPOS S ALLES. 

Joaquiin llturtinho, 

DECRETO N. 742 - DE ,2':/ DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado n a Cam a r a dos De-puta dos e pelo Sena do env i ado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abr~r ao Ministerio da Fazend:1. o cre-
d ito de 1. 699: 730$376, papel, e 28 :547$434, ouro, para paga mento 
de dividas de exercicios findos . 

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil : 
Fa~o sa,ber que o Congresso Nacional decretou e cu ancciono 

a. ~cguinte resolução : 
Ar t.. l. o Fica o P Jd.er Execut ivo a ntorisaclo êt a,brir ao Mi-

nisterio ela Fa,zenda, o credito de 1.690;730 '37G, papel , c 
28:547, '434, om'o, p;un pagamento de dividas de exercício · 
fi ntlo , ele accorclo com o que preceltua o § 2° lo art . 31 ela lei 
n . 490, de l ti de clezembre d 1 07, e r elativa aos segnintcs 
Minist crios : 

:Jiarinha -inclusive a impor-
t an üt de 0:644 '•47-> p<u'•t 
pagamento a João Antonio 
Roclri&ues, relativa u.o cxcr-
cicio de 1897, de a.ccortlo c m 
o aviso lo Mini tet•io ela Ma.-
riulw. n. 1438 , elo 3 de a osto 
de 1899 ........•.•..• . ..••.• 

Itldustria, Viaçlto e Obra. Publi-
blicrts . ...... . .... .. ........• 

Ouro 

2• :5.278359 

6 : 0:.., .)075 

Papel 

l .004 :051 '1'>71 
5 :0.21 '' H 

Ar t . 2 . o Para execução de. ta lei fica o Poder Executivo 
autori~ado a fazer as operações de crCtlito que i'oeem ncce, -
sarias . 

Art . 3 . o H.eovogam-sc as disposiçõc: em ccmtrario. 
Capital ~ederal , 27 de dezembro de 1000, 12° da Republic<L. 

"YI. F ERRAZ D8 C.I.~IPOS S.I.LLES . 

Joa1_uim JI 1!1·tinho . 

D l~CRETO N. 743 - DE 27 De DEZDfDRO DE 10 00 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autor isa o Poder Execut ivo a abrir ao Mi ni·terio da Marinha o era· 
dito especial de 497:778$, ouro, e 350:000~, papel , para occorrer 
ao pagamento da ul t ima prestação do cour açado Fl01 ·i,mo, 

; ao de out ras encommendas, e ao das obras feitas no cruzador 
Trajano, bem assim a despendet· até <t importancia de 2.000:000$, 
para concerto dos navios da esquadra . 

O Presidente da Republica dos Estado·· Unidos elo Brazil: 
Fn.ço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sancciono 

a. seguinte resolução : 
Art . 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a abrir ao 1\ri-

nisterio da •Iarinha o credito especial de 497:778 ·, ouro, c 
350:000 ··, papel , pa·ra occorr er ao pagamento á Uornpagn ie 
Fm·ges et Ohantiers de la Medite1·ranée, da ultim<t prestação pel<t 
construcção do couraçado Floriano, j<L entregue ao Governo; de 
outras cncommendas d ar t ilharia. torpmlos munições e outros 
ar t igos bellicos autorisado em di vcr~as cpocas e das obras elo 
cruzador Trajano, contractacla' em 1 8~)8 e feitas pela casa, Lago 
& Irmão desta cidade . 

Art. 2 .° Fica o Poder Execnti\o igualmente a,utorisaclo <t 
despender , da qua,ntia que tem de receber do Banco da Rcpu-
blica, em pagamento de sua divida, até a. importanci<t de 
2 . 000:000$, para concerto dos navio· cl<t esquadra. 

Art . 3.o Para execução tles't<t lei, fica o Poder·Exccntivo 
autorisaclo a fazer as nece~ a l'ia opera.ç>ÜL' · de credi to. 

A:rt. •1.0 Revogam- c a cli ·posiç-es em ontrario. 
Capital Feclceal, 27 de d zcmbro de HlOO, 12° aa. Republica •. 

:JL F ERRA Z DE C.UIPOS S.\ LLES . 

Jo li P irl lO ela Ltr: . 
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DECRETO N. 744- DE 28 DE DEL:EMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abrir o credito necessario para paga-
mento dos ordenados do ex- conferente da Alfandega do Ceará, 
Francisco de Paula Albuquerque Maranhão, relativos ao período 
de 6 de setembro de 1894 a 5 de novembro de 1808 . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
Art . J. o E' o Poder Executivo autorisado a abrir o credito 

necessario afim de ser pago de seus orrlenados, a contar de 6 ~e I 
setembro de 1894, em que foi desligado da Alfandega Llo Ceara, 
por ter sido aposentado, até 5 de novembro de 1898, epoca em 
que roi legalmente expedida a referida aposentadoria, o ex-
conferente daquella Alfandega Francisco de Paula Albuquerque 
Maranhão. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capit<tl Federal, 28 de dezembro de 1900, 12° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim Murtinho. 

DECRETO N. 745 - DE 29 DE DEZE:IIHIW DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 1 

á sancção 

Eleva a 200 a pensão mensal de 60~ concedida a D. Amelia Rosq. 
da Fonseca Amaral 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional docretou e eu sancciono 

a seguinte resolução: 
· Art. 1.0 E' elevada a 200 · a pensão mensal de GO · concedidq, 

por decreto de 13 de dezembro de 1869 a D. Amelia Rosa dq, 
Fonseca. Amaral. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 29 de dezembro de 1900, 12° da Rcpublica. 

:M. FERRAZ DE CAUPOS SALLES. 

Joaquim Mw·ti-nho. 

LEI N. 746- DE 29 DE DEZE~ffiRO DE lQOO 

Iniciada na· Camara dos Deputados e pelo Senado enviada 
á sancção 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazq 
para o exercício de 1901, e dá outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
Fc.~ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono ~ · 

lei seguinte : 
Art. J.o A despeza geral da Republica dos Estados Unido~ 

do Brazil para o exercicio d-e 1901 é fixada em ouro, , 
37.509:984$913, papel, 244 .514:800 .~07, assim distribuída pelos 

respectivos Minhterios, na fórma especificada nos artigos se-
guintes: 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender 
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interioras, com os serviços 
destinados nas saguintes verbas, a quantia de 16.094:204$596,. 
a saber : 

l. Subsidio do Presidente da Republica ... 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republica. 
3. Despeza com o palacio do Prasldcnte dtt 

Republica .... . ....................... . 
4. Gabinete do Presidente da Republica .... . 
5. Subsidio dos Senadores ................. . 
6. Secretaria do Senado- Diminuída, no pes-

soal, de 2:000$, correspondentes aos ven-
cimentos de um continuo dispensado elo 
serviçopor tempo indet rminado e que 
falleceu. - Augmentada, no mateeial, 
de 4:976$11 8, sendo 76 '118 para a taxa 
de esgoto, 2:500.$ para paga,monto, du-
J'ante cinco mezes, de grat ificações a um 
director do serviço de red<Lcção e re-
visão dos debates, á razão de 100$ por 
mez e de um ajudante do retlactor das 
actas para o Diario do Cong1·esso, á 
razão do 400$, e 2:400$ para elevar a 
consignação- Conservação e limpeza do 
cdificio, sarventes, etc ................ . 

7. Subsidio dos Deputados .. ...... .... .... . 
8 . Secretaria da Camara dos Deputados -

Augmentada de 14:076 ,'118 para serem 
elevadas as seguintes consignações, no 
material, ~'lendo : de 4:000 paea a des-
tinada a papal, pennas. tinta e livros; 
de 2 :000 ··, para a. limpeza e asseio d<t 
casa; de 8:000$ para, desp3zas extraor-
dinarias e eventuaes; e de '76$118 para 
taxa de esgoto . .. .. .. ... \ ............. . 

9. Ajuda de custo aos membros do Congresso 

10. 

li. 

12. 

13. 
14. 

Nacional ................. , ........... . 
Secretaria de Estado - Augmentada de 

76$118 para taxa de esgoto .. ... .... . 
Justiça Federal-Augmentada ~!() 3:516$118 

para serem elevadas as seguiri•tes consi-
gnações, no material e no pess~l. sendo: 
de 2:001J$ P'\ra acquisição de livros e 
76$118 para taxa de esgoto e 1:440$ 
para elevar a consignação de sel'Ventes 
do Supremo Tribunal Federal. ••...•.. 

Justiça do Districto Federal-Augme~tada 
.de 76$118 para t'àxa .de e~tgoto ...... \ .•. 

AJudas de custo a ·m~gtstrad~s .. .......•.• 
Policia do Districto\ Federal-Augmentada 

de 3:821 :180, sendo 3:000 .. para ser ele-· 
vada a consignação - Expediente e pu-
blicações da Brigada: Pollcial- devendo 
o expediente das e·stações policiaes correr 
por conta da beiga,dà, e S21$ 180 para 
serem elevadas as consignações para 
taxa de esgoto, sendo: l).a secretária, 
de 136:·118; na Repartição da Policia 
(aos tres postos), 228$354 ; na Casa de 
Detençã.o 76$118 e na Brigada Policial 
380$590. - Eliminadas a~ palavras -
taxa de esgoto - na consignação para 
-Aluguel de casa para a secretaria, etc. 
-Diminuída de 14:034$250, sendo 3:000$ 
na consignação - Objectos de expedi-
ente publicações, etc., das Repartições 
da Policia e 11:034$250 em consequencia 
das reducções seguintes: da consignação 
- Brigada Policial - de 3:480 · por ter 
entrado para o quadro um capitão 
aggregado, de 2:372$500 pela corres-
pondente etapa dos officiaes aggregados, 
de 2:280$ por tet• entrado para o quadro 
um1 tenente aggregado, de 2:135$250, 

Papel 
120: 000~000 
3~:000$000 

101 440 ·ooo 
33 6oo ·ooo 

567 000'000 

324:532$118 
1.908:000$000 

431 :668$118 

90:000$000 

358:803$118 

832:374$1.18 

340:479$059 
6:000$000, 



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

~-
23. 

24. 

26. 
27. 

correspondente á etapa e de 766$500 
pela suppressão do soldo de um cabo 
de esquadra reformado, que falleceu ..• 

Casa de Correcção-Augmentada de 76$118 
para ser elevada a consigoação para 
taxa de esgoto ........... . . .. ...... . ..... . 

Guarda Nacional-Augmentada de 6:000 ·, 
na consignação- Gratificação ao com-
mandante supsrior, secretario gera1,etc. 
-para gratificação ao chefe do estado-
maior, si for official do exercito-Dimi-
nuida de 6:000$ a consignação para ma-
terial. .............. : ...... . ....... · .. . 

Junta Commerciétl - De accordo com a 
verba fixada no n. 18 do art. 43 da lei 
n. 652, de 23 de novembro de 1899 ..... 

Archivo Publico-Augmentada de 476$118, 
sendo 400 " para elevar a consignação-
Objectos de expediente, encadernações, 
etç.- e 76$118 para ser elevada a con-
signação para taxa de esgoto-Diminuida 

'de 400$, por ser reduzida de 900$ a 500$ 
a consignação- Limpeza e asseio da 
casa, etc ...........•. . ....... , ........ . 

Assistencia a alienados - Augmentada de 
837$298 para ser .elevada a consignação 
para taxa de esgoto .................. .. 

Directoria Geral de Saude Publica-Aug-
mcntada de 62:400$, sendo: 60:000$ para 
custeio (pessoal e material) do Intituto 
Serotherapico Federal, transferido á 
União em época posterior á apresen-
tação da proposta orçamentaria, e 2:400$ 
para serventes na Repartição Central. 

Faculdade de Direito de S. Paulo - Aug-
mentada de 1:000 .. , para a acquisição de 
novas obras, conservação e encadernação 
das existentes na bibliotheca •....•...•. 

Faculdade de Direito do Recife ........... . 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

- Augmentada de 2: 672$236, . sendo 
2:400$, afim de serem elevados a 6:000$ 
os vencimentos do bibliotecario e a 
4:800$ os do sub-bibliothecario, e 272$236 
para a consignação taxa de esgoto ..... . 

Faculdade de Medicina da Bahia- Dimi-
nuida de 4:800 .:' por ser supprimido o 
logar de chefe de trabalhos anatomicos, 
em virtude do art. 8° da lei n. 650, de 
31 de dezembro de 1898, e de 4:800$, 
por terem fallecido dons conservadores, 
lagares igualmente supprimidos pela re-
ferida lei - Augmentarla de 27:400$, 
sendo 25:000$ para gratificação á Santa 
Casa de Misericordia por pr~star os 
seus hospitaes e o material neeessario á:> 
aulas de clinica da faculdade. e 2:400$, 
afim de serem levados a 6:000$ os ven-
cimentos do bibliothecario e a 4:800$ 
03 do sub~bibliothecario .............. . . 

Escola Polyteclmica - Augmentada de 
2:076$118 para serem elevarias as se-
guintes consignações, sendo de 2:000$ a 
destinada a despezas com laboratorios o 
gabinetes, para attend(?-r ás n.ecessidades 
urgentes e iruprescindiveis, e de 76$ll8 
para taxa de esgoto ...... . ..•.........• 

Escola de Minas ............. . ......... . . 
Gymnasio Nacional- Devendo ser as des-

pezas com os exames de peeparatorios 
e expediente dos de madureza, inclu-
sive o pagamento mensal do pessoal 
indispensavel a esse serviço e os res-
pectivos auxiliare,;, sómente duraato 
quatro mozes., á razão de 200$ por mez 
ao director, 150$ ao vice-director, 100$ 
ao secl'etario, so, · ao esc.rivão 50$ a um 
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Papel 

2.888:338$379 

223:412$571 

35:000$000 

29:774$000 

71 :216$ll8 

665:852$355 

989:459$000 

299:940t000 
30:J:3oo ·ooo 

625: ll G$236 

635:000$000 

481:731$118 
230:660$000 

28. 

29. 

30. 

31. 

3il ~ .. 

33. 

34. 
35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

iospector servindo de amanuense, 5 · 
diarios aos auxiliares e 38 aos 'ser: 
ventes, que servirem nos mesmos ex-
ames. Incluida a quantia de 2:400~ para 
pagamento dos vencimentos que com-
patem ao monsenho>' João Pires de Amo-
rim. professor da extincta cadeira de 
instrucção religiosa do Internato- Aug-
mentada de 228$:354 para ser elevada a 
consignação para a taxa do esgoto sendo : 
de 76$118 para o Internato e 15'> .'236 
para o Externato ..................... . 

Escola Nacional de Bellas Artes- Augmcn-
tacla de 272 236 para a consignação -
t;txa de esgoto ..... .. . . . . ............ . 

Instituto Nacional de Musica - An "'men-
tacla de 76 118 para ser elevada a 
consignação destinadj:1·á taxa de esgoto. 

Instituto Benjamin Constant - Augmen-
tada de 76$118 para ser elevada a con-
signação destinada á taxa de esgoto .... 

Instituto dos Surdos Mudos- Augmcntada 
de 76$ll8 para ser elevada a consig-
nação de:»tinada á taxa ele esgoto ....... . 

Bibliotheca Nacional - Augmentada de 
76 : 118 para ser elevada a consignação 
- taxa de esgoto .................... . 

Museu Nacional-Augmentada de 136$118 
para a consi"'nação - taxa de exgoto ... 

Serventuarios do culto catholico ..... , ••.. 
Soccorros publicas ............ . ..... . .. 
Obras-Augmentada de 160:117$118, sendo 

136 ll8 para a consignação- taxa •de 
esgoto, 25:000$ para adaptar ao serviço 
da justiça federal o edificio a elle des-
tinado e 131:981$ com applicação espe-
cial ás obras necessarias ao edificio do 
Senado, conforme o orçamento do eng-
enheiro do Ministerio do Interior ...... . 

Corpo de Bombeiros-Diminuida de 214$620 
pela suppressão do soldo de um forriel 
reformado que falleceu.- Augmentada 
de 50:700$, sendo 700$ para taxa de 
esgoto e 50:000$ para reconstrucção do 
quartel central. ....................•.. 

Magistrados em disponibilidade - Dimi-
nuida de 11:200$, sendo 7:200$ por 
terem sido aposentados dons juizes e 
fallecido um, e 4:000$ por ter sido apo-
sentado um desembargador ............ . 

Eventuaes ............•..........•..•.... 

Art. 3. 0 E' o Poder Executivo autorizado: 

Papel 

506:308$354 

ISO : 076 ''086 

127:632," !18 

206:078 ''118 

109: ·!11$118 

177:712$118 

145 :673.'118 
185 :360 ·ooo 
100:000$000 

410:333$118 

772:023$240 

440:ooo •ooo 
100:000 .000 

I. A rever os regulamentos do Arcbivo Publico, da Biblio-
tbeca Nacional, do Instituto Benjamin Constant, do Instituto 
dos Surdos Mudos e do Corpo de Bombeiros, reorganizando esta 
como julgar necessario, sem augmento de despeza, e bem 
assim a rever o regulamento annexo ao decreto n. 2.818, 
de 25 de fevereiro de 1898. 

li. A rever o codigo que baixou com o decreto n. 1.159, de 
3 de dezembro de 1892, fazel-o comprehender as disposições 
communs a todos os estabelecimentos de ensino superior o se-
cundaria e rever ao mesmo tempo os regulamentos especüws. 
restringindo-os ao que for peculiar aos institutos respectivos. 

Nessa revisão o Poder Executivo, além das alterações que 
porventura entender necessario fazer em bem dos interesses do 
ensino, observará o seguinte : 

1.0 Os lentes cathedraticos ou subsGitutos e os professores 
que contarem 30 e 40 annos de seeviços geraes não poderão see 
jubilados com todo o ordenado ou com todos os vencimentos, 
segundo a hypothe~e, si não tiverem 20 annos no pt'imeiro c~so 
e no segundo 25, pelo menos, de serviço ell'ectivo de magt~
terio. 

2. o Só mente este serviço dará direito ás gratificações addici· 
onaes, e estas só poderão ser concedidas a lemes cathedraticos, 
subatitutos ou professores. 
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3. o As gratificações addicionaes serão : de 5 % para lO anuas 
de serviço, de lO % para 15 anuas, de 20 % para 20 anuas, de 
33 % para 25 annos e de 40 % para 30 a~os. Esta ultima !!"ra-
tificação, porém, sómente será conc~d1da ~os catb.edrat1cos, 
substitutos ou professores que nos u!trmos cmco anuas desse 
período houverem publicado obras consideradas por dous terços 
de votos da totalidade dos membros ·da congregação como de 
granue vantagem para o ensino. 

t• (papel-moed.a) -Secretaria de Estado 

m. A vender o material que foi empregado na illuminaçãe 
electrica da Escola Nacional de Bellas Artes, podendo applicar 
o producto da venda á compra de moveis, livros e modelos de 
esculptura para as aulas da mesma escola. 

IV. A mandar imprimir na Imprensa Nacional o texto e as 
estampas da monographia sobre. palmeiras_, do botanico bra-
zileiro Dr. João Barbosa Rodr1gues, mediante accordo com 
o mesmo, ficando autorizado a fazer as operações de credito 
necessarias para este e1I'eito . 

V. A conceder á Escola Quinze de Nuvembro, fundada nesta 
Capital, o auxilio annual de 10:000$, para méltnuienção dos me-
nores já alli admittidos, e a concorrer com a quantia de 800$ 
annuaes para a manutenção de cada menor que daqui por 
deante for admittido, até o maximo de 2;). 

a) Para o effeito dessa subvenção, só poderão ser admit-
tidos na escola : 

PESSOAL : 

Ministro de Estado: 
Ordenado, decreto n. 27 H, de I de 

dezembro de 1889 ............. . 
Representação, idem n. 1.927, de 

31 de janeiro de 1895 ...••.•..• 
I dire~tor geral : 

Ordenado idem n. 291, de 29 de 
março de 1890 ................ . 

Gr.atiticação, idem, idem ......... . 
4 directores de secÇão : 

Ordenado, idPm, i'dem .....•...... · 
Gratfficação, idem, idem .....•... 

4 primeiros officiaes : 
Ordenado, idem, idem .•...•.....• 
!Gratificação, idem, idem ......... . 

4 segundos officiaes : 
Ordenado, idem, idem ....••..•.•• 
!Gratificação, idem, idem •.•.•.•.• 

7 amanuenses : 1 o, os menores viciosos do Districto Federal, orphãos, que 
absoluta.mente não disponham de recursos para prover á sua rorcl.enado, idem, idem .......... . 
honesta subsistencia ; Gratificação, idem, idem •.•••..•.•. 

2°, os menores que estiverem no caso do art. 30 do Codigo 
Penal. · 

b) Nenhum meRor, poderá ser recebido no estabelecimento 
sem ordem do c!1efe de policia ou do juiz criminal, conforme 
a hypothese. 

c) O Poder Executivo fará para esse fim as operações de 
credito que forem necessarias. 

VI. A elevar a 60 o numero de aiumnos gratuitos do Gy-
mnasio Nacional. 

VII . A prorogar por um anno o prazo concedido ás Facul-
dades Livres de Direito, para constituírem o patrimonio deter-
minado pelo art. 5° do decreto n. 314, de 30 de outubro de 
1890, que reorganizou o ensino. nas mesmas faculdades, e a 
todos os institutos d..e ensino que tiverem a mesma obrigação. 

VIII. A confiar a administração do patrimonio do Hospício 
Nacional de Alienados a um conselho não remunerado, expe-
dindo,para esse fim, as necessarias instrucções. 

IX. A .rever a primeira das tabellas annexas ao decreto 
n. 596, de 19 de julho do 1890, o o decreto n. 2.212, de 6 de 
janeiro de 1896, para o fim de elevar ao dobro os emolumentos 
de 1$ o 2$ que percebe o secretario da Junta Commercial da 
Capital Federal, pela sua assignatura nos termos dos livros 
sujeitos á rul)rica, e pelvs seus officios ou pareceres sobre 
matricula de commerciantes e mais actos em que deve ser 
ouvido. 

X. A reorganizar a Brigada Policial, podendo augmentar 
nos corpos existenGes até 360 pra({as de infantaria e 40 de 
cavallaria, abrindo para esse fim o credito necessario, e dar-lhQ 
novo regulamento. 

XL A substituir o material da illuminação electrica da Bi-

I archivista: 
Ordenado, irlem n. ll2I, de 5 de 

dezembro de I890 ............. . 
Gratificação, idem, idem ....••..• 

1 officialde gabinete : 
Gratificação, idem n. I2G5, de lO 

de janeiro de 1893 ............ . 
I auxiliar da Directoria Geral: 

Gratificação, idem, idem •..•..••• \ 
I porteiro: 

Ordenado, idem n. 29I, d'6 29 de 
março de 1890 .............. .. 

Gratificação, idem, idem ..•..•... 
I ajudante de porteiro: 

Ordenado, lei n. 266, de 24 de de-
zembro de 1894 ••. > ••••••••••• 

Gratificação, idem, idem ••.•••.•• 
2 continuas: 

Ordenado, decreto n. 91, de 29 
de março de 1890 ............ . 

Gratificação, idem, idem. • •••••• 
2 correios: 

I 

Ordenado, idem, idem •.••••••• ,. 
Gratificação, idem, idem •...•.. ~ 
Para pagamento de duplicatà, de 

vencimentos por substituição! .• \ 

MATERIAL . 

])liotheca Nacional ou reforçar o da Brigada Policial, de modo - Objectos necessarios para o 
a permhtir-lhe fonecer a corrente para aquella repartição, expediente e registro, acqui-
abrindo para e se fim o credito necessarlo. sição e encadernação de livros 

Art. 4.0 O Governo desp.snderá a quantia de 120:·000$ com a para a bibliotheca,encad.ernação 
continuação das obras do Lazareto de Tamandaré. da corres,Pondencia official, as-

Art. 5 .0 E' concedida aos alumnos do Instituto Benjamin :>ignaturas de jornaes, compra 
Constant a mesma vantagem de que gozam os alumnos do Ins- de aimanaks, de eollecções de 
tituto Nacümal dos Surdos Mudos, no qlie diz respeito á ven.da leis e decisões clo Governo .... 
dos trabalhos por elles fe itos nas respectivas officinas . 2 - Conservação do jardim, 

Art. 6 . o E' transferido do Ministerio da Fazenda para o. da, asseio da casa, salarios dos sell-
Justiça e Negocias lnteriores a Junta, Cammercial da Capital ventes, illuminação interna e 
Federal. externa e despezas miudas . ..• 

Art. 7. o O Pre>~idente Ja Republica é autorizado a despeacl.er '3 - Porte da correspond.encia offi-
pelo Miuisterio das Relações Exteriores com as serviços desi- cial para o exterior, gratifi~a,-
gnados nas seguintes verbas, . em papel 527:fii20$ e em ouro ção ás ordenança:s e coaducção 
969:500$, a Raber: dos empregados em serviço ..... 

24 :000$000 

12:000$000 

6:000$000 
5:600$000 

19:200$000 
9:600$000 

15:200$000 
4:800$000 

, I 

12:000$000 
4:000$000 

15:400$000 
5:600$000 

4:000$000 
2:000$000 

2:400$000 

I :200$000 

2:200$000 
800$000 

! :600$000 
800$000 

2!40d$000 
800$000 

2:400$000 

' 
800$000 

3:000$000 I57:800$000 
----- · 

I2: 100$00@ 

I2:980$000 

4:040$000 



4 - Impressão e revisão do rela-
taria e dos actos do governo, 
inclusive circulares, publiMção 
do expediente no Dir.trio Official 
e em outras folhas ............ . 

5 - Publicação de documentos 
officiaes determinarla pelo de-
creto n. 4258, de 30 de setem-
bro de 1868 ...•..••......•.... 

6 _; Fardamento para os correios 

2 a (papel-moeda) 

Empregados em disponibilidade : 

Pam empregados em disponibiH-

I5:000$000 

10:000$000 
600$000 

dade. ... .•. . . . . . . . . . . .. . . . .• . • • ...•...•••• 
3 a (papel-moeda) 

Extraordinarias no interior: 
Par a diversos serviços extraorJi-

narios no interio[' e despezas 
eventuaes, inclusive telegram-
mas .•••.••..........................• . •.. 

4" (papel-moeda) 
Para commissões de limites ....... 

5a (ouro) 

LEGAÇÕES E CONSULADOS 
Estados Unidos da America 

I enviado extraordi · 
nario e ministro ple-
ni potenciario: 
Ordenado ............. . 
Gratificação ......•..•. 
Representação ..•.•.... 

I I • secretario de 
Legação: 
Ordenado ..•.•...••...• 
Gratificação .......••.. 

l consul . geral em 
Nova York: 
Ordenado ............ . 
Gratificação .• . •....... 

I chanceller em 
Nova York: 
Ordenado .. _ ....... · ... . 

6 000$000 
4 000$000 

I4 000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$00J 

2:000$000 
Gratificação ... - ....... . 2:000$000 44:000$000 

MATERIAL. 

AI uguel da casa p>1 ra a 
Chancellaria da. Le-
gação .............. . 

Expediente da Legação. 

I enviado extraor-
dinario e miuíBtro ple-
ni potenciario: 
Ordenado ............ .. 
Gratificação ........... . 
Representação ....... .. 

I I o secretario de 
Legação : 
Ordenado ............. . 
Gratifl.c&.ção •.......... 

6:ooo:·ooo 
4;000 O~JO 
6:000$000 

2:500$000 
2: 500$00(') 

2:000$JOO 
500$000 
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54:720$000 

I consui em Iquitos: 
Ordenado ............. . 
Gratificação •....•.....• 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
Chancellaria da Le-
g~ çã.o . . ............ . 

Expediente da Legação. 

Chile 
en viado extraor-

dinario e ministro pie-
70:000$00(') nipotenciario : ' 

Ordenado ...•......... 
Gratificação .......... . 
Representação ........ . 

I I• secretario de 
legação: 
Ordenado .. , ......... . 

45:000$000 Gratificação .. •........ 

200:000$000 
527:52L$000 

45:500$000 

MATERIAL 

Aluguel da casa para 
a Chancellaria da Le-
gação .............. . 

Expediente da Legação. 

B olivia 
I enviado extraor-

dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ...... . ... . .. . 
Gratificação ....•.•.•• , 
Representação ..•..•.. 

1 I • secretario de 
Lega.ção : 
Ordenado ...•...... , .. 
Gratificação ..••..•..•. 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a 
Chancellaria da Le-
gação ...........•.•. 

Expediente da Legação. 

Republica Argentina 
I enviado ex traor-

tlinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ............ . 
Gratificação .......... . 
Representação ........ . 

I 1 o secretario de 
Legação: 
Ordenado .....•..•.... 
Gratificação ..........• 

1 con ui geral em 
Buenos-Aires : 
Ordenado •...•...•..•• 
Gx-atificação ..... , ..... . 

I vice-consul no Ro-
sario : 
Gratificação .....•..... 

l cl lto em Posadas: 
Gro.t ifi.cação ........ . . . 

2:500$000 
4:500$000 28:000$000 

6:000$000 
4: 000$000 

I2:000$000 

3:000 000 

2: 000$000 
500$000 

3:000$000 28 :000$000 

6:000$000 
4:000 000 
6:000$000 

2:500$000 

2:000$000 
500$000 

2:500 Q(')Q 21:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$0:10 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

4:000$000 

2:000$ú00 
500$000 

4: ooo ··ooo 45: ooo $DO o 

30 :500$000 

30:500$000 

23 :500$000 



MATERIAL 

Alug-uel da casa para a 
Cballcellaria da Le-
gação .......• _...... • . . . • . • • . • 2:000$000 

Expediente da Legação. . . • . . . . . • • 500$000 

Republica Oriental do 
Uruguay 

I enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario: 
Ordenado •...•.....•.. 
Gratificação ..•....•... 
Representação •...•.••. 

I I 0 secretario de 
Legação: 
Ordenado ............. . 
Gratilicação . .......... . 

I consul geral em 
Montevideo : 
Ordenado ....... , ..... . 
Gratificação .......... . 

1 consulno Salto: 
Ordenado .•..•....•..•. 
Gratificação .••...•.... 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a 
Chance:laria da Le· 
gnção ............. .. 

Expediente da Legação 

P araguay 

I enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ............. . 
Gratificação ...•••..••. 
Representação .••.•.•.• 

I I• searetario de 
Legação: 
Ordenado .••••..••••••• 
Gratificação .•••...•••. 

I vice-consul em As-
sumpção: 
Gratificação •.•.••.•.•• 

MATERIAL 

Aluguel d1.1, casa para a 
Chancellaria da Le-
gação ...•.•......... 

Expediente da Legação. 

Suissa 
I enviado extraor-

dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordeoat.lo ............. . 
Gratific11ção .....•...•. 
Representação ....... .. 

I 2• secretario de 
Legação : 
Ordenado ............ .. 
Gratificação ...• : •.••.. 

6:000$000 
4:000$000 

12:0000000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000!t000 
7:000$000 

2:500$000 
4:500$000 45:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

2:000$000 
500$000 

4:000$000 25:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

2:500$000 

2:000$000 
500$000 

2:500$000 21:000$000 
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MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
Chancellaria da Lega-
ção.. • . . . • • .. • . . . • . • . • • • • • . . . • 2: 000$000 

48:500$000 Expediente da Legação. . . . . • • • . • . 500$000 23:500$000 

Gran-Bretanha e Hollanda 

I enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ....•.•..•••.• 
Gratificação .......... . 
Representação .•..•.•.. 

I 1 o secretario de 
Legação : 
Ordenado ...•..••.•... 
Gratificação .•......•... 

I 2• dito: 
Orrfenado ............ . 
Gratificação •...•••..•. 

I consul geral en1 
Liverpool: 
Ordenado ........... .. 
Gratificação ...•.•...•. 

1 dito emLondre13 : 
Ordenado ...•.••.•..•. 
Gratificação •...•.•.••• 

1 dito em Cardift' : 
Ordenado ........... .. 

47 :500$000I _ Gratificação .••.•......• 
1 chance !ler em Ll-

verpoo1: 

27:50$00CO 

Ordenado ............. . 
Gratificação •...•..•.•. 

1 consul en1 Sou-
thampton: 
Ordenado ............. . 
Gratificação ••.••..••.. 

MATERIAL -

Alugue1da casa para a 
Chancellaria daLega-

ção .•.•..••••.•..• 
Expediente da Legação 

França 

I. enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ............. . 
Gratificação •••••.••••• 
Representação ..••.••.• 

1 1 • secretario de 
Legação: 
Ordenado ............. . 
Ora ti fi cação .•..•..••.. 

1 2• di to iden1: 
Ordenado ............ .. 
Gratificação ••.•.••.••• 

1 consu1 geral no 
Havre: 
Ot•denado ............ .. 
G ratificação .......... . 

6:000$000 
4:000$000 

14:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:0l0$000 

2:500$000 
4:500$000 . 

2:500$0}0 
4:500~000 

2:000$000 
2:000$000 

2:500$000 
4:500$000 70:(00$000 

6:000$000 
4:000$000 

14:0000000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
:?:500$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:00b$000 
1:500$000 73:500$000 



1 dito em Pariz: 
Ordenado •••.•.••.•••. 
Gratificação .....•••••• 

I dito em Marselha: 
Ordenado ............. . 
Gratificação ... •. ...•• 

I dito em Bordéos: 
Ordenado ............ .. 
Gratificação ..•.•• ; .... . 

MATERIAL 

Aluguel da casa. para a 
Chancella.ria da Le-
gação .•...•....... 

Expediente da Lega~·ão 

Santa Sé 

1 enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario : 
Ordenado ....•...••.... 
Gratidcação ..••.•....• 
Representação ..••....• 

I 2° secretario de 
Legação: 
Ordenado ........... . . 
Gratificação •••.•.....• 

MATERIAL 

Aluguel da casa para 
chancellaria da Le-
gação .•.....••..•• 

Expediente da Legação. 

Portugal 

I enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotencia.rio: 
Ordenado ..•. , ....... .. 
Gratificação ..•..•.•...• 
Representação ....•.... 

I 1 o secretario de 
Legação: 

Ordenado .•.•.•.••.•.. 
Gratificação .•.•.•••.•. 

I consul geral em 
Lisboa.: 

Ordenado ..• •.•.. ....•• 
Gratificação ...••...•.• 

I chanceller do 
Consulado geral em 

Lisboa: 
Ordenado •..•...••.... 
Gratificação ..•.......• 

I consul no Porto: 
Ordenado ..•..••.....• 
Gratificação ••.•••••.•. 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a 
chancellaria da Le-
gação ...•••.•....• 

Expediente da. Legação 

5 

2:500$000 
4:500$000 

2:500$000 
4:500$000 

2:500$000 
4:50~$000 66:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

2:500$000 

2:000$000 
2:000$000 

2:500L'00J 21:000$000 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

2:500$000 

2:000$000 
500$000 

4:500$000 49:000$000 

70:000$000 

23:500$000 
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Imperio Allemao 
I enviado extraor-

dinario e ministro ple-
nipotenrio: 
Ordenado ••.••..•.••.• 
Gratificação ..•••....•• 
Representação ......... . 

I I o secretario de 
Legação: 
Ordenado ••.•••.•.••.. 
Gratificação ..•••••.•.• 

I consul geral em 
Hamburgo: 
Ordenado •..••••.•.... 
Gratificação •••..•.•..• 

I chanceller em 
Hamburgo: 
Ordenado .••...•..•.•. 
Gratificação ......... .. 

I vice-consul em 
Bremen: 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

Gratificação .......•..• 4:000$000 46:00Ó$000 

JllATERIAL 

Aluguel da casa para a 
c.!:u~ncellaria da Le-
gação ...••........ 

Expediente da Legação. 

Belgica 
I enviado extraor-

dinario e ministro pleni-
potenciario: 
Ordenado ............. . 
Gratificação ........... . 
Representação ..••...•• 

I 2° secretario de 
Legação: 

6:000$000 
4:000$000 
õ:000$000 

Ordenado.............. 2:500$000 
Gratificação. . . . . . . . . • . . 2: 500$000 

I consul em Antuerpia: • 
Ordenado.............. 2:500$000 
Gratificação........... 4:500$000 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Le-
gação .....••....•..• 

Expediente da Legação. 

Austria:-Hungl"ia 

I enviado extraor-
dinario e ministi'O ple-
nl potenciol'io: 
Ordenado............... 6:000$000 
Gratificação........... 4:000$000 
Representação .. •. ... . . 10:000$000 

1 2° secretario de Le-
gação: 
Ordenado.............. 2:5Ô0$000 
Grat'ficação... ...... .. . 2:500$000 

I consul em Trieste : 

2:000$000 
500$000 

28:000$000 

2:000$000 
500$000 

2:000$000 Ordenado.............. 2:500$000 
1:000$000 52:00p$000 Gratificação....... . ... 4:500$000 32:000$000 

48:500$000 

30:500$000 



MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Lega-
ção ..•.•..•.....•... 

Expediente da Legação. 

Russia 

1 enviado extraor-
. dinario e ministro ple-

nipotenciarío : 
Ordenado ..••....•..... 
Gratificação ........... . 
Representação ..•...... 

1 2• secretario de 
Legação: 
Ordenado .•..••........ 
Gratificação •.•..•...... 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Le-
gação ...•.....•.•..• 

Ex71ediente da Legação 

Italia 

I enviado extraordi-
nario e ministro pieni-
potenciario: 
Ordenado .••.•..•.•••. 
Gratificação ....•..•..• 
Etepresentação .••.•...• 

1 I o secretario de 
Legação: 
Ordenado •..•.•.••••.. 
Gratificação .••.•••..•• 

I consul geral em 
Genova: 
Ordenado ............. . 
Gratificação .•••.•..... 

1 chanceller em Ge-
nova: 
Ordenado ••...••...... 
Gratificação ••........• 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Le-
gação .....•••...•. 

Expcdien te da Legação 

Hespanha 

1 enviado extraor-
dinario e ministro ple-
nipotenciario: 
Ordenado ............• 
Gratificação .......... . 
Etepre5en tação ........ . 

I 2• secretario de 
Legação: 
Ordenado ............ . 
Gratificação .•..•...... 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

2:500$000 

2:000$000 
500$000 

2:500$000 25:'000$000 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

500$000 

2:000$000 42:000$000 

6:gaoo ooo 
4: 000 
6:0 000 

2:500$000 
2:500$000 

2:000$000 
500$000 

I consul em Barcelona: 
Ordenado............. 2:500$000 
Gratificação........... 4:500$000 28:000$00() 
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34:500$000 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Le · 
gação ............ . 

Expetliente da Legação. 

Japão 

I encarregado de ne-
gocias: 
Ordenado ............ . 
Gratificação .......... . 

3:000$000 
3:000$000 

2:000$000 
500$000 

Representação ........ . 8:000$000 14:000$000 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a 
chancellaria da Le-
gação ............ . 

Expediente da Legação 

sa (ouro) 
Ajudas de custo 

27 :500$000 Para ajudas de custo de 
nomeações, remoções, 
retiradas e expressos. 

7" (ouro) 
Extraordinarias no exterior 
Para soccorros de bra-

zileiros desvalidos e 
naufragas em .paizes 

·estrangeiros, tele-
grammas e outras des-
pezas eventuaes ...... ·········· 

sa (ouro) 

Para commissões de li-
mites ..•........ · .•• 

I 

2:000$000 
500$00.') 

30:500$00(} 

16:500$00() 

80:000$000 

60:000$00(} 

I 00: 000$000· ------959:500$000 

Art. 8.• O Presidente da Republica é autorizado a despender 
pelo Ministerio da Marinha, com os serviços designados nas se-
guintes verbas, a quantia de 23.200:337 754 em papel: 

44~500$000 

I, Secretaria de Estado- ElRninada a dop-
signação de l :440$ para consumo de 
agua na ilha da Pombeba e mcluida a de 
l :200$ para aluguel da casa para o 
porteiro da Secretaria ............... . 

2. Conselho Naval. ...................... . 
3. Quartel General ....... \ ' ............. . 
4. Supremo Tribunal Milita:ç .. :\. ......... . 
5. Contadoria ....... . ................... . 
6. Commissariado Geral. ................. . 
7. Auditoria ...•.......................... 
8. Corpo da Armada .... . ............. . .. . 
9. Corpo de Marinheiros Nacionaes ...... .. 

10. Corpo de Infantaria de Marinha ........ . 
11. Arsenaes-Augmentada de 20:000$ para 

pagamento dos salarios de aprendizes 
do Arsenal de Marinha da Capital Fe-
deral, a que teem dü·eito os alumnos 
da Escola de Machinas ; e incluída nas 
consignações destinadas a Secretaria do 
Arsenal de Marinha da Capital Federal a 
de 3:600 · para pagamento dos venci-
mentos do secretario do extincto Arsenal 
de Marinha da Bahia ................ .. 

12. Capitanias de portos .................... . 
I3. Balizamento de portos• ................. .. 

3. 70 l. 73~"650· 
364:67 000 
50:00 '00() 



14. Força naval. ............................ . 
15. Hospitaes •..........................•... 
16. Carta Marítima- Augmentada de 50:000$ 

para estabelecimento do pharol entre 
Gurupy e Salinas ..................... . 

17. Escola Naval. ..................... .-.... . 
18. Reformados ............................ . 
19. Companhia de Invalidas . ............... . 
20. Armamento e equipamento ............. . 
21. Munições de bocca . ............... . ..... . 
22 . Munições navaes . . . ..... ... ...... . ..... . 
23. Material de construcções ................ . 

-35 

3.17.2:001$796 
335:225$000 

630:532$000 
355:100$000 
686:354$108 

de campo, pela rubrica 10"' - Etapas -
em cumprimento da primeira observação 
~a ~abella do decreto n. 3189, de 6 de 
Janmro de 1899. Deduzida a importancia 
de 4:337$500 por serem supprimidos os 
seguintes addidos: na Direcção Geral de 
~ngenharia, um empregado da exti'ncta 
llthographia militar e um conservador 
de instrumentos; e na Direcção Geral de 
Artilharia, um porteiro da extincta Com-
missão Technica Militar Consultiva ... . . 

92:000i000 
70:000 000 

5.820:000$000 
800:000$000 
750:000$000 2.-Supremo Tribunal Militar e Auditores .. . 

24. Obr'as--Augmentada de 50:000 ·destinados 
ao reparo de que carece o edificio em 
que funcciona a Escola Naval. ......... . 

25. Combustível. ........................... . 
26. Fretes, passagens, ajudas de custo e com-

missões de saques . . ..... . ......... . .. . 

3.-Direcção Geral de Contabilidade da Guerra 
-Em substituição á Contadoria Geral da 

230: 000$000 Guerra .................. •.. .•. .... ..• 
641:000$000 4.-Intendencia Geral da Guerra •............ 

5. -Instrucção Militar - Reduzida em 4:000$, 
250:000$000 ·do ordenado de um lente da extincta 

27. Eventuaes .............................. . 

Art. 9.° Fica o Poder Executivo autorizado: 

200:000$000 Escola Militar do Rio Grande do Sul em 
disponibilidade, que faileceu, e auo-~en-
tada em 4:000$, para pagamento das 

a) a rever os regulamentos das repartições do Ministerio da 
Marinha, sem augmento de despeza, creação ou suppressão de 
empregos, augmento ou diminuição de vencimentos ; 

b) a vender o material replltado inutil, aproveitando o pro-
dueto da venda nos reparos do material fluctuante; 

c) a desenvolver o serviço de soccorro naval com os recursos 
para esse fim destinados na lei da receita ; 

d) _a despende~ até a qu.an~ia de 50:000.· para pagamento das 
pensoes a que tiverem direito os operarws dos extinctos arse-
naes de marinha ; 

\ 

gratificações dos lentes em disponibili-
dade, major Alvaro Lopes Machado, da 
extiucta Escola Superior de Guerra, c 
coronel Henrique Vailadares, d<L extincta 
Escola Militar da Capital, em virtude de 
sentenças do Poder Judiciario contra a 
Fazenda Nacional, que motivara1n os 
decectos ns. 3261 e 3635, de 31 de 
março de 1900, abrindo crcditos espe· 
ciaes para pagamento do vencido ...... . 

6.-Arsenaes e depositas- Deduzida a impor-
tancia de 8:750 , por serem supprimidos 

I 

202:615$000 
129 :800$000 

238 :330 000 
261:725 000 

961 :694$50() 
e) a dotar, dentro das forças do orçamento, as escolas de 

aprendizes marinheiros com o material fluctuante necessario 
para dar a:os aprendizes a instrucção pratica de grumetes ; 

f) a modificar o regulamento da Contadoria: da Marinha no 
sentido de, pondo-o de accordo com o da Contabilidade G~ral 
do Thesouro Federal, d~r-lhu as mesmas vantaf:l'ens que tem ou 
yenha a ter a Contadoria da Guerra, dependenao a execução da 
approvação do Congresso ; 

os seguintes empregados addidos : um 
amanuense, um feitor é dous mestres. . . 1.129:675 ·ooo 

g) a applicar aos novos pharóes, que tenham de ser iuau"'u-
rados. dentro do_ exer~icio, os creditas votados para pessoal e 
custe10 dos que nao estiverem montados e funccionando; 

h) a abrir o credito necessario para pagar aos operarias ex-
traordinarios dispensados das officinas do Arsenal de Marinha 
da Capital Federal a differença proveniente da desclassificação 
que soffreram em seus salarios nos dias em que trabalharam 
durante o exercício de 1898. 

Art. lO. O Gover:no mandará collocar o pharol de Salinas, 
qu~ se acha dep~SI~ado no Arsenal do .Pará, entre Gurupy e 
Salmas, nas prmarmdades das pratas BoiUssucanga, Japerica e 
Agirutena, conforme julgar mais acertado. 

Art. li. Na vigencía desta lei serão preferidos, em igualdade 
de circumstancias, a juizo do Governo, para os trabalhos dos 
arsenaes de Marinha e obras deste Ministerio e para os caro-os 
que vagarem naquelles estabelecimentos, os operàrios e 5 os 
empregados dos arsenaes que tiverem sido dispensados em vir-
tude de lei. 
, Art. 12. O Governo entender-~e-ha com os governos dos di-
versos Estados que tenham orgamzado ou estejam oro-anizando 
a expensas suas, o serviço de meteorologia, no sentidg de sere~ 
as observações feitas de accordo com a direcção da Carta Ma· 
ritim.a e á mesma communicadas diariamente. 

Art. 13. Contínúa em vigor, no exercício de 1901, o disposto 
no art. 16 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

Art. 14. O Governo fará matricular no Colleo--io Militar 
com~ al~mnos gratuitos, annualmente, os cinc<f aprendize~ 
marmheiros que mais se tenham distinguido nas diversas 
escolas da Republica, com preferencia para a matricula na 
Escola Naval, quando tenham concluído o curso preparatorio. 

Art. 15. O Presidente da Republica é autorizado a des· 
pender, no exercício de 1901, com os diversos serviços a cargo 
.do Ministerlo da Guerra, a quantia de 45.580:630$933, assim 
distribuída: 
1.-Administração Geral da Guerra- No Es-

tado Maior do Exercito e na Direcção 
Geral de Engenharia -- diga-se: Diaria 
aos offlciaes no desempenho de trabalhos 

7. -Fabricas e Laboratorlos - Angmentada 
em 8:770$ para o pessoal do Laboratorio 
Pyrotechnico de Matto Grosso ... . ..... . 

8. - Serviço de Saude-em substituição á de-
nominação- Hospitaes e enfermarias-
em observancia á lei n. 277, de 22 de 
março, e decreto n. 307, de 7 de abril 
de 1890, e lei n. 403, de 24 de outubro 
de 1896, e regulamento de 7 de março 
de 1899, augmentem-se 7:245, para o 
pessoal do de1Josito do material sani-
tario, a saber : um director e um aju-
dante, medicos militares, vencimentos 
pelas rubricas 9& e lO•; um almoxarife 
e dous escripturarios ( officiaes refor-
mados), tendo o almoxarife a gratifi-
cação de 1:200 · , e os escripturarios a 
de 600$ cada um; um fiel do almoxarife 
e um amanuense, praças do exercito ou 
da secção de enfermeiros, com a grati-
ficação de 240 ·· o primeiro e 120 · o se-
gundo; um porteiro I :200$, sendo 720 '' 
de ordenado e 480 · de gratificação; dons 
enoaixotadores com a diaria. de 3~· e 
dous serventes com a de •· e reduzam-se 

!~t~gfas~~~. -~~~~~~~~i~~-~- -~~~~·~~~i·a·s 
9. -Soldo e gratificações- Augmentada. de 

ll8,440 · , sendo 93:240 ' para venci-
mentos de mais 42 alferes-<tlumnos e 
25:200'~~· para cr~ados a 1Q5 alferes gra-

359:541.,'300 

335:935$000 

duados e reduzulos 171:120 · na grati-
ficação de criados...................... 14.660:222''900 

lO.- Etapas................................ 15.771:504$000 
li. -Classes inactivas- Diminuídos 100:000 

na ~ratificação a~dic~onal do decreto 
n. 11:13 A, de 30 de Jan~;nro de 1890 ..... . 

12. - Ajudas de custo • .' .. _. ................ . 
13.-- Colonias militares ...••................ 
14.- Obras militares - Augmentada de 

240:000 e do total da verba a.pplicada a 
quantia de 200:000$ Pal'a. ob~·a.s no ho -
pital de S.Franci o XaYier; a de 40:000~ 

l. 901 : 369u956 2oo:ooo ·ooo 
97:908, 77 

' 



15. 

para ·uma estrada que vá de Guarapuava 
li colonia da foz do Iguassú ; de 40:00 
para a construcção de uma linha tele-
graphica, que partindo da Boa Vi ta, na 
comarca de Palmas, vá terminar na 
colonia militar do Iguassú, á margem do 
rio Paraná ; e a de 30:000$ para a con-
strucção de linhas telegraphicas estrate-
gicas que, partindo da cidade da Cruz 
Alta, liguem esta ás de S. Luiz, Santo 
Angelo, S. Borja e á colonia do Alto 
Uruguay, de accordo com o plano de 
concentração de forças; de tinada a im-
portancia de 20:000 para os concertos 
urgentis imos de que carece o quartel 
da linha de S. João d'El-Rey. Redigida 
na tabella a parte - Pessoal - nos se-
guintes termos : « Para conservação da 
Fabrica de Ferro de S. João de Ipanema, 
de accordo com a autorização dada pela 
lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, 
art. 18, n. V», o mais como está .. . .. . . . 

- Material - Deduzidos 80:000 ··, sendo 
20:000 · no n. 18 ; 10:000$ no n. 29 e 
50:000 • no n. 31, e augmentados 3:000$ 
no n. 22. Supprimidas na sub-rubrica -
Administração geral n .• 5 - Direcção 
Geral de Saude - Expediente, etc. - as 
palavras «e nas delegacias dos Estados; 
reduzidos 3:000$ na verba. Na sub-
rubrica - Contadoria Geral da Guerra, 
diga-se- Direcção Geral de Contabili-
dade da Guerra. Na sub-rubrica - Hos-
pitaes e enfermarias, diga-se- Serviço 
de saude - e substituam-se as consi-
gnações pelas seguintes: - 23. uten-
silios, roupas, agua, asseio e limpeza de 
hospitaes e enfermarias, 88:000$-Ração 
a empregados, viveres, dietas, etapas, 
com bustiveis, manipulações e tratamento 
de officiaes e praças em hospitaes e en-
fermarias civis pela 10a - Etapas. 24. 
Meilicamentos, droga, appositos, 'Vasi-
lhame, utensílios, apparelhos, e expe-
diente para o Laboratorio Pharmaceutico 
Militar 200:000$. 25. Artigos de expe-

~6-

1.310:ooo ·ooo 

diente para as delegaci<J.S e estabeleci-
mentos de saude, instrumentos cirur-
gicos, apparelhos e machinas de uso 
medico-cirurgico e outros objectos para 
o de posito do material sanitario , 
100:000$. 26. Despezas diversas com o 
Laboratorio de Bacteriologia, 4:000 ·ooo. 8.020:310$000 

. Art. 16. Fica o Governo autorizado : 
I- A abrir o credito necessario para pagamento das gratifi-

cações a que teem direito o mestre e contra-mestre da otficina 
de alfaiates do Arsenal de Guerra desta Capital, de accordo 
com o respectivo regulamento, durante o tempo em que esteve 
fechada a citada officina, no qual os serviços desses funccio-
narios foram aproveitados na Intendencia da Guerra. 
II- A mandar proceder, na vigencia desta lei, aos estudos 

necessarios á urgente construcção de uma ferro-via que ligue 
o Estado do Paraná ao de Matto Grosso, a qual será feita por 
praças do exercito sob a direcção de engenheiros militares. 

111- A despender, na vigencia desta lei, pela rubrica 15•, 
consignação 31 - Despezas diversas e eventuaes - sem au-
gmento desta, até a quantia de 10:000$, para subvencionar os 
estabelecimentos de ensino que se encarregarem da educaÇão 
das filhas de militares mortos em combate ou em consequencia 
de ferimentos recebidos em campanha . 

A subvenção será proporcional ao numero de educandas con-
fiadas a esses estabelecimentos, a juizo do Governo. 

IV - A mandar installar em logar cónveniente, ouvida a 
direcção de saude do exercito, uma ou mais enfermarias 
destinadas aos officiaes e praças alfectados de tuberculose . 

V - A enviar officiaes competentes, como addidos militares, 
a paizes estrangeiros, não excedendo de tres, correndo a des-
peza pela rubrica 9a- Soldos e gratificações - e 10a - Etapas. 

VI- A rever, na vigencia desta. lei e sem augmento de 
despeza, as tab~llas de gratificações· do exercício e abono de 
ajuda de custo aos officiaes do exercito, tornando-as mais equi-
tatiYas e applicaveis aos officiaes· do 1 quadro e classes annexas 
da armada, conforme dispõe o art . 85 da Constituição Federal 
e art . 3°, ns. 2 e 3-, da lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894. 

Art. 17. Aos officiaes que servirem nos Estados do Amazonas, 
Pará e Matto Grosso será abonado, na vigencia desta lei , mais 
um terço da etapa a que teem direito actualmente. 

Art. 18. Ficam substituidos comb creditos especiaes, para os 
mesmos fins que foram Yotados, os saldos dos creditos conce-
didos pelos decretos ns. 141, de 5 d~ julho de 1893, e 1.923, de 
24 de dezembro de 1894. ' 

Art. 9. o O Presidente da Republica é autorizado a de,spender, pelo Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, a 
importancia de 12.859:014$422 em ouro e 61.818:446$039 em papel com os serviçõS designados nas seguintes verbas : 

I - S'ecretaria de Estado 
GABINETE DO MINISTRO 

Pessoal 

M . . t d E t d )Vencimentos .... . 1018 ro e 8 a 0 ' ··'/Representação ... . 
Secretario do Ministro e auxiliares de ga-
binete ... .......•.••••• . ••.•... .. ••.•• 

Continuo . .••. ... . ..••...• •.. ..• •. .• ••. • 

Material 

24:000$000 
12:000$000 

12:000$000 
1:600$000 

Confecção e impressão do relatorio do Ministro ..•........•..• 

DIRECTORIAS 
Pessoal 

3 Directores geraes ....... - ..........•..•. 
6 Directores de secção., .....•..•...•. · ...•. 
6 Primeiros otficia.es .....•..•..••..•..••.. 
7 Segundos ditos •..... . ....... • .•..... .. . , 

15 Amanuenses .....•.....•....•••........ 
3 Contínuos .••.........•... ...• .. · ...•... 

27:000$000 
43:200$000 
30:000$000 
28:000$000 
45:000$000 
4: 800$000 

49:500$000 

................. 15:000$000 

178:000$000 
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Material 
Publicação de editaes, avisos e demais expediente da Secre-

taria •.•.•••.•.......•.. . .....•.....•... , ..•........•• 
Acquisição de livros, revistas, etc., para a bibliotheca. da Se-

cretaria e para as Directorias ........•....••.•...•..•.• 

PORTARIA 

Pessoal 
Po.rteiro •. . ............•.•.•.•....•.••. 

1 Ajudante do porteiro ................. .. 
3:000$000 
2:000$000 
6:400$000 

9:000$000 

1:000$000 

4 Correios .•....••.•....••.••.......••••. 
6 Serventes ....•....••.....•.••.....••.• 7:200$000 •...•.•.•.•.•••.. 

Material 
Objectos de expediente para o Gabinete, as Directorias e a 

Portaria ......•........................•...•.•....••.• 
Illuminação e taxa de esgoto do ediflcio da Secretaria . ...... . 
Taxa da correspondencia para o exterior e de te1egrammas .. . 
Despezas miudas e outras de prompto pagamento ......•..•.. 
Consumo de agua .....•.••........•.•...•...•.•.....•....• 

GRATIFICAÇÕP.:S REGULAMB:NT.ARES 
Aos quatro contínuos a 50$000 de uma só vez ..•....•.•...... 
Aos quatro correios a 200 000 de uma só vez para. farda-

mento e mais a diaria de l$000 a cada um, quando em 
serviço ..•....•.•........••...•.....•..•...•....•...•• 

11- Auxilios á agricultura 
A- Jardiln Botanico 

Pessoal 
1 Director ....•.•....•.•..•.•.•...•...... 
1 Ajudante-secretario .••.•.•.•.•....•••.. 
l Naturalista-viajante •.••.•....••.•...... 
1 Jardineiro ......•.••.•.•.....•..•....... 
1 Feitor-apontador ...................... .. 
1 Porteiro ..••.•.•.•...••••.•••••...•..... 
1 Carpinteiro ........... • ................. . 
1 Pedreiro ..••..••••...........•....•..•.. 

30 Traba.lhadores ......................... . 

Material 
Ferramentas, concertos de casas, madeira 

para encaixotamento, pontes, pontilhões, 
obras diversas, farda para guartlas, forra-
gem para animaes, ferragens, sementes, 
acquisição de plantas, etc •.•............. 

Papel, pennas, tintas, encadernações, pas· 
sagens, carretos, despezas miud.a3 e di-
versas ........•..•...••••..••..•....•.. · 

Para cercar o jardim ...................... . 
Consumo de a.gua ........................ . 
Impressão de trabalhos do Jardim Botani()O 

e despezas não previstas ................ . 

) B- Engenhos Centraes 
Garantia de juros a: 

9:0'J0$000 
4:800 000 
4:600$000 
2:000$000 
l :200$000 

900$000 
1:080$000 
I:080$000 

27:000$000 

5:400$000 

I :200 000 
12:000$000 
3:240$000 

2:000$000 

Engenho Central de Lorena. ..•.....•...••...••.....•.••.••. 
Bahia Central Sugar Factories ............................ . 

Fiscalização 
Ajudns ele custo aos empregados da fazenda incumbidos da. 

apur:_ação de contas dos engenhos de Loreml. Bahia e Quis-
sarna ...•.......•..•••••••..•.••......•.•.•..•....•....•• 

13:000$000 
1:500$000 

600$000 
4:500$000 

360$000 

200$000 

2:260$000 

51:660$000 

23:840$000 

42:000$000 
36:000$000 

I :800$00) 

PAP EL OURO 

10:000$000 

18:600$000 

I9:960$0 .0 

2:460$000 293:620$000 

75:500$000 

79:800$000 

• .. 
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O- Publicações scientificas 

Contribuição para a impressão da «Flora Brasiliensisl) de 
Martins ..•.••...••.•..••...•.•••.•••.••.....••.•.•••..... 

Traducção e impressão de Die Tropische Agriculturer de 
Semler ..•••.....•..••.•...•. , •••..••..... , ••••.•••••....• 

D - Contribuição para o « Bureau lnternational pour Ia 
Protection de Ia Proprieté Industrielle» de Berne (Frs. 2.308, 
~o cambio de 27 d. ) ..•...•.•.•••.......••.....•....••..•. 

E- Subvenções: 
A' Sociedade Nacional de Agricultura, para a installação e 

manutenção do Museu Permanente de Agricultura e Indus-
tria RuraL ...•......•... , .•...••......•...•...•..•....... 

A' Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional.. .......... .. 

F - Eventuaes ............•..•...•.••..•.....•...•....... 

111- Agasalho e transporte de 
immigrantes espontaneos 

Hospedaria da Ilha das Flores 

Pessoal 

1 Administrador .. , .•............••••....•• 
1 Escripturario-almoxarife ................ . 
1 Interprete ..•.... .- ...................... . 
1 Pratico de pharmacia .................. .. 
1 Cozinheiro, com a diaria de 2$300 ...... .. 
5 Serventes, com adiaria de l$500 ...•..... 
I Patrão de lancha, com a diaria de 6$580 •. 
I Machinista, com a diaria de 6$580 ..••.•.. 
I Foguista, com a dia ria de 2$900 ..••..• : . • 
I Cozinheiro, com a diaria de 2$560 .••....• 
2 Marinheiros, com a diaria de 2$560 .•..••• 
I Carvoeiro com a diaria'de 2$560 ..••.•.•.• 
3 Tripulantes de batelões, com a diaria 

de 2$520 .••••.•.•.•••..•••••••..•.•••• 

Material 

4:800$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:200$000 I 

839~00 2:737 500 
2:401 00 
2:401$700 
1:058$500 

934$400 
1:868$800 

934$400 

2:759$400 

Objectos de escriptorio, publicações, expediente, luz e asseio 
do editicio .••..••.•.. .. .•...•....•••.•••..• ..•....... •..• 

Comedorias para immigrantes, coke e remonta do serviço de 
mesa, cozinha e diversos serviços ....................... . 

Combustível, lubrificantes, estopa e o necessario para as 
lanchas .......•... ... ........ ......... ...••..........•... 

Reparação, conservação e outras obras do edificio da Hospe-
daria, comprehendidos pessoal e material. •....•.•........ 

Concertos e reparos da casa do administrador, comprehendidos 
pessoal e material. ...•................................. 

Substituição dos encanamentos de agua, collocação de caixas, 
registros, etc., comprehendidos pessoal e material ..••.•••. 

Reparação das duas pontes de madeira de embarque e desem-
barque de immigrantes, comprehendidos pessoal e ma-
terial .....•.•...•....•.....••••••..•••...•••.•..•.....•.• 

Concertos de latrinas e substituição da rêde de esgoto, compre-
hendidos pessoal e material .•..•...•.•.••.....•••••...•.•. 

Concertos e conservação do material fluctuante ••••••....••.. 
Medicamentos •.••...•.•.••.....•.••.••.•.......•••.•...•.. 

Transporte de immigrantes, estrangeiros ou nacionaes, para 
os Estados, por mar e por terra •.•...•••.••...........•.• 

Eventuaes ........................ w· ...................... . 

10:000$000 

5:000$000 

2o:ooo ·ooo 
6:000$000 

27:335$900 

4:500$000 

39:200$000 

5:000$000 

7:000$000 

6:696$632 

16:665$550 

12:500$000 

10:000$000 
10:000$0oO 
5:000$000 

ll6:562$182 

75:000$000 
5:000$000 

15:000$000 

26:0000$000 

2:000 0001) 

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

PAPEL OURO 

815$000 

198:300$000 

223:898$082 
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IV- Subvenção ás companhias de 
navegação a vapor 

Serviços que estão a cargo do Lloyd 
Drazileiro 

Linha do Norte ..•.•• .. .......•.•••.....••. 
» do Sul. .......... , .....•.........•... 
» intermediaria ......... . ............. . 
» fluvial de Santa Catharina .......... . 
» de Matto Grosso .................... . 
» do Espírito Santo. (Mantidas as escalas 

estabelecidas nos contractos anterio-
res, inclusive as do Rio Doce e Cara-
vsllas) ...•..••...•.•............•. 

583:200$000 
216:000$000 
108:000$000 
27:000$000 

540:000$000 

50:000$000 

rrhe AD:J.azon Stean:J. Navegation Con:J.-
pany Limited ................................... . 

CoiDpanhia ele naveg·ação do rio Parna-
hyba ....................................... . ........ . 

Con:J.panhia Pernan:J.bucana de Navega-
ção: 

Serviço de navegação entre os portos do Recife e Fortaleza e 
os de Recife e Aracajú. Elevada a. verba de 24:000.t, obri· 
ga.ndo-se a companhia a estender ao porto de Camocim 
as duas viagens redondas mensaes entre Recife e Forta· 
leza ...............•....•............•...•.•....... . .. • .. 

Serviço de navegação a vapor do rio de S. Francisco ........• 

ED:J.pr-eza Viação do Brazil ................. . 
Navegação do Baixo Tocantins ........... . 

Navegação interna do Estado de Matto 
Gros so 

Linha entre Corumbá e S. Luiz de Caceres .•.••••...•.•.•••• 
Linha entre Corumbá e Miranda .......................... . 

Co:m.panhia do Ma~~anhão: 
Serviço de navegação entre os portos de Belém, no Pará e 

Fortaleza, no Ceará, com iniciação das viagens em 
S. Luiz do Maranhão, incluídas as viagens á Ama,rração, 
etc. (Portaria de 26 de Janeiro e contracto de 17 de Março 
de 1900.) ........................... , .................. . 

Associação Sergipense : 
Serviço de reboca.gem dos portos de Sergipe •.•.............. 
Navegação das lagoas Norte e Man-

g·uaba-.. . ......................... . ....... ... ....... . 
The Royal MaU Stean:J. Packet Con:J.p.: 
Navegação entre os portos da Europa. e o de Maceió com a 

164 :040 000 
56:200$000 

10:000$000 
5:000$000 

escala habitual dessa companhia........ . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . •.....•.....•.•• 

V-Directoria Geral de Estatistica 
Pessoal 

l Director .. . .........•....••.•....•.. . ... 
2 Chefes de Secção, a 6:000$ ............. . . 
2 Primeiros Offlciaes, a 4:800$ ............ . 
3 Segundos ditos, a 3:800$ ............... .. 
4 Amanuenses, a 2:800 .................. . 
4 Colla.boradores, a 2:400$ .............. .. 
l Porteiro ..•.••...•.............•........ 
3 Continuas, a l :500$ .................... . 
4 Serventes, diaria de 3 ...•....• . ..• . •... 

7:200$000 
12:000$000 
14:400, '000 
11:400$000 
ll :200$000 
9:600$000 
2:000$000 
4:500$000 
4:320$000 76:620"000 

1.524:200$000 

421 ~200$000 

48:000$000 

220:240 "000 

150:000$000 
30:000$000 

15:000$000 

200:000$000 

24:000$000 

27: 000, '090 

) 

PAPEL O~~ 

36:000$000 2.695:640$000 

' 
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Material 

Acquisição de li vr•os, jornaes, revistas e o 
necessario· para sua conservação ......•••• 

Objectos de expediente, publicações e asseio 
do edificio ............................. . 

Despezas miudas e de prompto pagamento .• 
Aluguel de casa para o porteiro ••...••....• 
Taxa de exgotto •.••••••..•..•.•.•••.•.••• 
Consumo de agua ..•••..•.••..•••..•••.•.• 

. Officina ty}:)Ographica 

Pessoal 
l Administrador, gt•atiftcação de ..•.•..•.•. 
1 Impressor .....•.•..•.•.....•....•••.••.• 
4 Compositores, com adiaria de 8$ • .. .••... 
2 Serventes, com' adiaria de 3$ .....•.•.••. 

Material 

2:000$000 

3:000$000 
1:20 $000 

720$000 
142$500 

1:080$000 

4:200$000 
3:000$000 

11:520$000 
2:160$000 

O necessa.rio ao serviço ..•....... •........••..••..•.•.•..•. 

Registro civil 
-

Pessoal 
1 Director ... , .•..............••.•.•..•.• 
I Chefe de · turma .••..•••...............• 

1 l5 ·Auxiliares ••.•..••.•..............•••.• 
1 Porteiro ...•.•........•...•.••....•••.. 

2:400$000 
I:800$000 

18:000$000 
1:200$000 
1:440$000 

• r, 

2 Ser~entes, diaria de 2$ ............... .. 

Materia l 
O ne.cessa.rio. a esse serviço •.•.•...•..••..•••..•••..•..••••• 

Eventuaes 

Para occorrer ás despezas imprevistas e á substituição do 
pessoal ..................... _ .......•........... .......... 

BecenseaDl.ento de 1900 

Para as despezas do serviço, com pessoal e material. ...•.••• 

VI-Correios 
DIRECTORIA GERAL 

Pessoal 
1 Director geral ••...•.................... 
1 Sub·director ........................... . 
1 Contador ....................•.......... 
1 Ajudante do contador ....... ............ . 
I Almoxarife ....... . ..... : .....•.......•. 
5 Primeiros officiaes a v:OOO$ ............ . 
5 Segundos ditos a 4:800$ ............... . 
5 Terceiros ditos a 3:1300$ .............. .. 
1 Fiel do almoxarife ................... .. 
l Porteiro. · ..•...•........... .......•.. .. 

ll Amanuenses a 2:600$ .................. . 
24 Praticantes a·2:200$ ................... . 
5 Contínuos a 1:400~ ................... .. 
5 Serventes, diaria de 4$ ................ . 

I 
( 

15:000$000 
12:000$000 
I0:000$000 
7:200$000 
6:000$000 

30:000$000 
24:000$000 
18:000$000 
3:600$000 
3:600$000 

28:600$000 
52:8008000 
7:000$000 
7: 300$000 

8:142$500 

20:880$000 

I5:000$000 

24:840$000 

3:000$000 

225:I00$000 

PAPEL OURO 

84:762$500 

35:880$000 

\ 

27: 840$000 ~ 

4:C00$000 

652:482$500 

\ 



- 4i-

-· 
Vencimentos e gratificações fixados : 

a) aos a~eutes, ajudantes e thesoureit•os no territorio da 
Republica •.... , .•.....•....•..•.•...•.•• . •....•..••.. · •.•...••.••••••••.• 

o) aos conductores, estafetas e empregados das lanchas, esca-
lares e correeiros. . • . • . . . • . • • • . . . • . . • • . • • . • • . . . • . . . . . . • • . • ...•.•.•••••.••. 

Vantagens especiaes : 
Ajudas de custo e passagens . ...•...•.....•.... . . . ......•.. 
Gratificação addicional a carteiros e diaria addicional a ser· 

ventes ................. . . . ... . ....• · .. ·· •. ····•·········· 
Porcentagem a diversos pela venda de f0rmulas de franquia .. 
Gratificação ao pessoal dos correio3 ambulantes, pernoite dos 

mesmos, gratificação aos empregados no mar e a outros, por 
commissões e serviços diversos ....................... ; •.. 

Material 

Expediente: objectos de escriptorio, livros, cadernos, brochu· 
churas, formulas avulsas em branco, ou impl'essas, encader· 
nações e circulares ........................•...........•. 

Utensilio3 : acquisição e concerto de mobilias, balanças, 
pesos, cadeados e fechos, earimbos, sinetes e seus per-
tences, elevadore3, cofres, malas, saccos e material para 
seu fabrico na officina, caixas para assignantes e collectas 
e outro3 accessorios, podendo destinar-se até 30:000$ 
para iniciar-se e systema de fechos invi~z.tveis, invenção 
do empregado da Repartição dos Correios Alfredo Marques 
de Souza ..•........ . ..•..........•....... .. .•......•.... 

Conducção de malas por contracto no territorio da Republica. 
Combustível e outros objectos necessarios aos serviço da 

lanchas e escalares e sua conservação no Districto 
Federal e em diversos Eshdos ........ . ............... . .. . 

Ill umiuação .....................•......................... 
Pinturas e concertos nos editlcios das repartições posta.es .... 
Publicações postaes, annuncios e editaes .....••............ • 
Consumo de agl).a •...........•........•................•.•. 
Custo de sellos e outras formulas de franquia •....•...••..... 
Aluguel de casas para repartiçõe3 postaes ...•..••...•....... 
Despezas de transito nos paizes da União Postal Universal 

e a quota da Secretaria Internacional. .........•........... 
Despezas miudas .........•..........•....•.....•••....•.... 
Eventuaes ................................................ . 

Districto Federal e Estado do Rio de 
Janeiro 

Pesoal 
DA ADMINISTRAÇÃO 

I Administrador •.•..•....• . ............. 
I Ajuilo.nte do mesmo ...... , ...•...•....• 
1 Contador .............•....•.•......... 
1 Thesoureiro (inclusive 80C$ paro quetras 
5 Chetes de secção ....•••.•.•....•••..... 

17 Primeiro3 otficiaes .•..... , ............ . 
22 Segu o dos ditos . . ..•....•...........•... 
35 Terceiros ditos ........... p ........... .. 
6 Fieis do thesouro .... · ................ . 
1 Porteiro ..•...........•......••......• 
2 Ajudantes do mesmo ................. .. 

100 Amo. o uenses ......................... , . 
I80 Praticantes ..............•....••.•..... 
90 Carteiros de I' classe .....••.....• •... 

180 Carteiros de 2a classe .. .......... , .... . 
29 Carteiros ruraes .............. ... ..... . 
6 Contínuos ......................•...... 

22 Ca.rimbadores, diaria de 4 000 .....•..•• 
45 Serventes, diaria. de 4$000 •.•..•. ,. 

DAS AGENCIAS DE l ' CLASSE 

Barra do P it>ahy 

3 Praticantes ....... • ..•....••... . ......• 
2 Carteiros .......• · •......•....•........ 
l Servente, diaria de 4$ .•..••..•.•• , ..... 

6 

12:000$000 
8:400$000 
8:400$000 
8:400$000 

36:000$000 
102:000$000 
105:600$000 
I26:000$000 
21: 600$000 
3:800$000 
6:000$000 

260:000S000 
396:000$000 
216:000$000 
396:000$000 
69:600$000 
8:400$000 

32:120 000 
65:700$000 

6 600$000 
4 400$000 
I 460$000 

20:000$000 

25:000$000 
40:000 000 

230: 000$000 

430:000 ' 000 

230: 000, 000 
I.000:000$000 

70:000$000 
100:000 000 
40:000 000 
70:000:jj000 

1:800$000 
50:000$000 

280:000$000 

150:000$000 
80: 000 000 
40:000$000 

1.882:020$000 

I. 600:000$000 

1.150:000 000 

315: 000$000 

2.541:800 000 

PAPEL OURO 



Campos 

5 Praticantes ..•••..•••••.. • •...•••••• 
9 Carteiros .........••.••.......•..••• 
2 Serventes, diaria de 4$ .•... . •..•...• 

Nitheroy 

5 Praticantes .......................... .. 
18 Carteiros ........................... .. 
2 Serventes, diariade 4$ ............ .. 

Petropolis 

2 Praticantes ..................... . . .. 
12 Carteiros . • ...••.....•....•...•••.•• 

1 Servente, diaria de 4$ ............... .. 

11:000$000 
19:800$000 
2:920$000 

11:000~000 
39:600$000 
2:920$000 

.(:400$000 
26:400$000 

1:460 000 

Estaçllo Central da Estmda de Fen·o O,mtral ~ do Brasil 

8 Praticantes ........................ J... • 17:600$000 
1 Servente, diaria de 4$.............. • • 1:460$000 

DAS AGENCIAS DE 2• CLA, E 

Barr<L Mansa 

1 Carteiro ........................... . 
Oascadtwa 

Servente, diaria de 3$ ............. . 

Engenho di Dsntro 

1 Servente, dia.ria de 3$ ............ .. 

Engenho Novo 

1 Servente, diaria. de 3$ ............ .. 
MacaM 

1 Carteiro •..•.•..•••.....•....••...•• 

Nava Fribv.rgo 

2 Carteiros ............................. . 

Pa~·ahyba do Sul 

2 Carteiros ........................... . 
Santa Cruz 

I Servente, diaria de 3$ ............... .. 

DAS AGENCIAS DE • 3• CLAS E 

Cantagallo 

I Carteiro .••.•...••..••.............• 
Rezende 

1 Ct\rteiro ........................... . 

Sapucaia 

1 Carteiro ......••.....•.....•....... 
S. Fideli$ 

I Carteiro . .•••.•.•.••..... . .....••.... 
Valença 

I Carteiro ...........••..•......•...••• 

Vassouras 

1 Carteiro .•.........•.•.............•• 

840$000 

1:095$000 

1:095$000 

1:095$000 

840$000 

2:400$000 

2:400$000 

1:095$000 

840$000 

840$000 

840$000 

840$000 

840$000 

840 000 
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Administração dos Correios da Bahia 

I Administrador ..••.•••..•.••.•••...•••• 
I Contador ..•.•••..•.•••..••..•..•..••••• 

' I Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) 
2 Chefes de secção ...........•..•......... 
2 Primeiros ofHciaes ..................... . 
4 Segundos ditos ........................ . 
6 Terceiros ditos ...............•..•••... .. 
I Fiel do thesoureiro .................... . 
I Porteiro .......•............••.••.•.... 

IO Amanuenses ........................... . 
20 Praticantes •..........•............•...• 
9 Carteiros de I• classe .................. . 

IS Ditos de 2• dita ••••.... .•. ..•......•.••• 
I Continuo .............................. . 
4 Serventes diaria de 3$500 ...•.•.•.•••..• 

DAS AGENCIAS DE 2" CLASSE 

Cachoeira 

I Carteiro . •.•• ...• .•........•.•... ..•.• • 

DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

Alagoinhas 

I Carteiro .... ... . ..•...........•....•... 

Feira de Sant' Anna 

I Carteiro ......•.•............•...•••... 

Maragogipe 

I Carteiro •..•.•......••.........••.•.••• 

Nazareth 

I Carteiro ...•....•..•.•..•.•..••...•.•.. 

Santo Amaro 

I Carteiro ............................... . 

S. Felix 

I Carteiro ....•.••...........•....••..•.•• 

8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
9:600$000 
8:400$000 

I4:400$000 
I8:000$000 
3:000$000 
3:000'000 

22:000$000 
36:000$000 
18:000$000 
32:400$000 

I :200$000 
5:I10$000 

540$000 

540SOOO 

540$000 

540$000 

540$000 

540$000 

540$000 

Administração dos Correios de :\.Iinas 
Geraes 

Pessoal 

I Administador ....................•.•••.. 
I Contador .....•. • ........•.......•...... 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) 
2 Chefes de secção ........•.......•..•...• 
2 Primeiros otllciaes .... .. ... ............ . 
4 Segundos ditos .. ...................... . 
8 Terceiros ditos ....................... .. 
I ·Fiel do thesoureiro ....... ..... ........ . 
I Porteiro .....•..............•........•.. 
8 Amanueoses ......................•... . 

I6 Praticantes ..........................•.• 
6 Carteiros de l" ela e .................. .. 

12 Carteiros de 2• elas e •......•.....•..••. 
L Continuo .............................. . 
7 Serventes, diaria de 3~500 .............. . 

-43-
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I90:910$000 

3:780$000 194: 690$000 

172: 34'> iOi) 



Das sub administrações 

C MPANHA 

Pessoal 

1 Sub-administraqor. . . . . ....•.........•. 
1 Contadot• .........•.•.....•.........•.. 
I Thesoureiro (Inclusive 00$ pat•a quebras) 
1 Offlcial ....•.........•...•.......•..•.• 
1 Porteiro .......................•....•• 
1 Amanuense .......... , ............... .. 
2 Praticantes • • . . . . . . . • • ...........•..•. 
2 Carteiros •........•.........•.......... 
I Servente, diaria de 2$- O .............. . 

essoal 
1 Sub-Administrador . . . . . ••...•..•..•... 
1 Contador •.........•.. , ...... . ....••.... 
1 Thesoureiro (inclusive 00$ para quebras) 
1 Official .•.•. . ......•....••......•••..•. 
I Porteiro •...•....•....•............••.. 
1 Amanuense • • • . . . • . • . . . .....•....•••.• 
2 Praticantes .••.......•.........••.••.•. 
2 Carteiros . . . • • . . . . . . . . . ...••••..•..•.• 
1 Servente, diaria de 2$500 ............... . 

U~ ERABA 

Pessoal 
I 

1 Sub-Adm.nistrador ..•....•.......•...... 
1 Contador •.........•...........•........ 
1 ThPsoureiro (inclusive 41 O. para quebras) 
1 Qfficial. ............................... . 
1 Porteiro . . • . • . . . • . . . . . . . • : ...•.•...... 
1 Amanuense . . . . . . . . • . . . . ....•.......•. 
2 Praticantes .....•................ , •.•... 
2 Carteiros............... .. ........... .. 
I Servente, diaria de 2.$504• .............. . 

DAS AGENO AS DE 1• CLASSE 

Bello Hori~onte 
I 

4 Praticantes ............. . .............. . 
4 Carteiros ............................ .. 
2 Serventes, com a diaria d 3$500 ••.•.••.• 

2 Praticantes ........................... .. 
5 Carteiros. . . .. . . .. . .. . . . . . ............ . 
2 Serventes, com a diaria d 3$500 .•...... 

I 
DAS AGENCI S DE 2• CLASSE 

2 Carteiros •....•..........•.....•••..•..• 
d'Et-Rey 

2 Carteiros ................ . 

DAS AGENCIM DE 3• CLASSE 

LeopLldina 

I Carteiro .................. . ' .••.......•. ~ 
Mar de ir espanha 

I Carteiro ••••••.••.••...•••.•..•••.••.••• 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:600$000 
1:600$000 
2:800$000 
2:800$000 

912$500 

4:000$000 
3:000$000 
2:400 000 
1:800$000 
1:600$000 
1:600$000 
2:800 000 
2:800$000 

912$500 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:600$000 
1:600$000 
2:800$000 
2:800$000 

912$500 

7:200$000 
7:200$000 
2:555~000 

3:600$000 
9:000$000 
2:555$000 

2:400, 000 

2:400~000 

600$000 

600$000 

-44-
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20:912$500 

20:912$500 

20:912$500 



Marianna 

I Carteiro .•.•..•.••••••••..•.• .' ..•.•••.•• 
Sabarâ 

I Carteiro ..•....•••. •..•...••..••..•....• 

DAS AGENCIAS DE 4a CLASSE 

Rio Novo 

l Carteiro •...•••....•.•..•..•..•..•...•.. 

600$000 

600$000 

600$000 

Adm.inistração dos Correios· do Pará 

Pessoal 
I Administrador ......................... . 
l Contadot• ...................••.•....•... 
l Tbesoureiro (inclusive 400$ para quebras) 
2 Chefes de secção ...••............•..•... 
2 Primeiros officiaes ..................... . 
4 Segundos ditos ........................ . 
8 Terceiros ditos ....................... . . . 
l Fiel do thesoureiro ...•.•..•..•......•.. 
I Porteiro ............... , .............. .. 
6 Amanuenses ....•..•••..•........•...... 

I2 Praticantes ....................... . .... . 
O Carteiros de I• classe .................. . 

IR Ditos de 2• r.lasse ..................... .. 
I Continuo ..............••.............• 
3 Serventes, diaria de 3$500 .............. . 

DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

Obidos 

Carteiro ••....••.•..•..•.....•.•.....••• 
Santarem 

I Carteiro ..••.....•.•••......•.••...•.... 

8:400 000 
6:000$000 
5:400$000 
9:600$000 
8:400$000 

I4:400$000 
24:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

I3:200$000 
21:600$000 
I8:000$000 
32:400 000 
I :200$000 

3:832$500 

360 ·ooo 

360$000 

Adm.iuis-traeão dos Correios de 
Peruam.bu.co 

Pessoal 
l Administrador ••.•••...•....••.....••.. 
I Contador ..•.•...•.•.....••••.•.•....•. 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) 
2 Cheres de secção ...................... .. 
2 Primeiros officiaes ..•.•.•.•••.•••...•.. 
4 Segundos ditos •..••.... •...••.....•... · 
6 Terceiros ditos ............ . ........ . .... . 
I Fiel do thesoureiro ................... .. 
I Porteiro ............................... . 

10 Amanuenses .......... . ................ . 
20 Praticantes ....•...•.•.•...•........... . 
9 Carteiros de 1 • classe .................. . 

I8 Ditos de 2a classe ..................... .. 
I Continuo .............................. . 
4 Serventes, diaria de 3$500 .•.••••...••••. 

DAS AGENCIAS DE 3a CLASSE 

Olinda 

Carteiro ••.•••..••••••.....•..• . •• ••...• 
Palmares 

1 Carteiro .••. ••••.•..••.........• ••••...• 

8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
\:1:600$000 
8:400$000 

14:400$000 
I8:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

22:000$000 
36:000$000 
I8:000000 
32:400$000 
I :200$000 
5:110$000 

360$000 

360$000 
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39:9!0"•)00 2i4:990$000 

172:432~00 

720$000 173: 1 52~00 

720$000 191 :630$1JOO 



Ad:m.inistração do Co1•reios de 
S. Pa lo 

1 Administrador • . . . . . . . • • . • . . . . .. ... . , • 
1 Contador .•..•.......•.•.... . , •....•.. 
1 Thesom·eiro (inc1usi ve 600$ par quebras) 
3 Chefes de secção ... . ..•.. , . • . . ...•...• 
4 Primeiros otHciaes . . . . . . . . . . . . .• , ... , . 
8 Segundos ditos............... . ....... . 

I2 1Terceiros ditos ........... .. .......... . 
3 Fieis do thesoureiro ................... . 
I Porteiro ......•........•. , ... • ...... , . 
1 Ajudante do mesmo ................... . 

36 Amanuenses . . . . . • . . . . . • . . . . • • ...•••.. 
72 Praticantes ...... .• . .. . , .......... . ...• 
25 Carteiros de 1• classe.. .. .. .. . .. ..... .. 
50 /Ditos de 2• dita ...................... .. 

I Continuo ...•...••...•..... , ....•..•.. 
6 'Ca.rimbadores, diaria. de 3$500. . . , .•.•.. 

!51 Serventes, diaria de 3$500 ..........•. , 

DAS AGENCIAS DE 1" CLASSE 

Campina 

9 Praticantes, ......................... . 
I2 Carteiros .•.••.••..•....••.••.• , •.....• 
2 Serventes, diaria de 3$500. • . • • ••.•••.• 

Ribeit·ão P ·1 eto 

I Praticante .......•....•...••. · ....•.•.• 
3 Carteiros • . . . • . • . • . . • . . • • • • . • • •.••...• 

I I Servente, diaria de 3$500 ............. .. 
Rio Clm·o 

I Praticante .. , , ......................... . 
3 Carteiros •.•.•..•••.•.•..••••.•••• , •.• , 
I Servente, diaria de 3$500 ............. . 

Santos 

I2 Praticantes ......................... .. 
I5 Carteiros •.•••.••••....••••...•...•.•. 
3 Serventes, diaria de 3$500 • .. ·t ........ 

. S. Cat·los do inhal 

I Praticante ....................... ... .. 
3 Carteiros •..• , . • . • • . • . . . • • • . . • .••••••• 
I Servente, diaria de 3$500 ..•...•••.•••• 

So1·ocab 

I Praticante ................. .. 
3 Carteiros •........ , ••.....•..• 
1 Servente, diaria de 3$5CO ..... 

Tatcbate 

I Praticante................... . ....•..• 
3 Carteiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•..••.• 
1 Servente, diari<L de 3$500 ....•........• 

DAS AGENCIAS DE 2' CLASSE 

Amplwo 

2 Carteiros •..• , .•......•.....•. . ...•.•..• 

Araraquq a 

I Carteiro .................. : .....•..•.. , 
Bott1catil 

1 CarteirJ .... , , •......... , ......• , ...•. 

Casa Brm ca 

2 Carteiros .•..•......•...••.... .' ..••.••. 

I0:500$000 
7:200 000 
7:000~00 

18:000. 000 
21 :eoo oo 
36:000$000 
43:200$000 
I0:800$000 
3:6oo r.oo 
2:400$000 

93:600. 000 
158:400 000 
60:000$000 

ll o: 000$000 
I :200$000 
7:665$000 
19:162$500 

19:800$000 
26:400$000 
2:555$000 

2:200$000 
6:600$000 
I:277$500 

2:200$000 
6:600$000 
I:277$500 

26:400$000 
33:000$000 

3:832$500 

2:200$000 
6:600$000 
I :277$500 

2:200$000 
6:600$000 
I :277$500 

2:200$000 
6:600$000 
1 :27i$500 

2:400$000 

840$000 

2:400$000 
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Espirito Santo do PtnhaZ 

1 Carteiro ••.•.•..•.• o ................... . 

Franca 
l Carteiro ••••..•.••.•....••..•..•.••••• , 

Gua1·atinguetd 
2 Carteiros .••........•.............•.••• 

ltú 
2 Carteiros . . . . . . • . . • • . • . . ••.•.....••..• 

Jahú 
Carteiro ............................... . 

Jundiahy 

2 Carteiros .•....•....•.... o o •••••••••••• 

l Servente, diaria de 2$000 .•. .. o •••••••• 

Limeira 
2 Carteiros .•...•.•.... o •••••••••• o •••••• 

Mocdca 

1 Carteiro •••.••...•..•••..••...•..••..•• 
Pi1·acicaba 

2 Carteiros •.••••..•.. o ••• o •••••••••••••• 

S. Simão 
1 Carteiro ............................... . 

Descal'IJado 

2 Carteiros ..•.•.•............••.....•••• 
DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

B1·agança 
2 Carteiros •.••••••.•..••.•.•..••...••.•.. 

Lorena 
2 Carteiros •..•••.••.•••.••...•••.•.••.•• 

Mogy-mirim 

2 Carteiros .•••..•••.•••.....••.•.••••••• 
Pindamonhangaba 

2 Carteiros •.•..•••.••• .. •.••••.••••..••• 
Pirassununga 

2 Carteiros .••••••.••.•••••.••••••.••••••. 

840$000 

8.!0$000 

2:400$000 

2:400$000 

840$000 

1:920$000 
730$000 

2:400$000 

840$000 

2:400::'IJ00 

840$000 

1:920$000 

1:680$000 

1:680$000 

1:680$000 

1:680$000 

1:680$000 

Administração dos Oorreios do Rio 
Grande do Sul 

Pessoal 
1 Administrador ......................... . 
l Contador •....•.•.•.......•••.•....•.••• 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
2 Chefes de secção •.....••..•.•...•.••.•••• 
2 Primeiros ofllciaes ..................... . 
4 Segundos ditos. o ••••••••••••••••••••••• 

6 Terceiros ditos ......................... , 
1 Fiel do thesoureiro ..................... . 
l Porteiro •.• • ..• ....... . .•...........•..• 
7 Amanuenses •.....•...••••....••.••..• •• 

14 Praticantes ............................ . 
8 Carteiros de 1• classe ................... . 

16 Ditos de 2• classe ....... . .............. . 
4 Ditos ruraes ........................... . 
l Continuo ..••.•...•....•.......•..•••..• 
6 Serventes, diaria. de 3$500 .. o •••••••••••• 

8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
9:600$000 
8:400$000 

14:400$000 
18:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

15:400$000 
25:200$000 
16:000$000 
28:800$000 
8:000$000 
I :200$000 
7:665$000 
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DAS AGENCIAS D }a CLASSE 

Pelot 

3 Praticantes ...•.....••....• : • • : ..••..•.• 
6 Carteiros. . . . . . • • . . . . . . . . • • • • . ..•••••.. 
1 Servents, diaritt de 3 500..... . ....••.•• 

3 Praticantes ........................... . 
7 Carteiros • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . ..•..•..• 
1 Servente, dia ria de 3.'500 .••• , ••.....•.• 

DAS AGEXCI.-\S D 2a CLASSE 

2 Carteiros .•....•.•........... . ..•..•.•.. 

Bage 

2 Carteiros . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • .••...•. • 

Uruguaya a 

2 Carteiros .. .. .. .. .. • .. . • . .. .. .. ....... 

DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

Cach1ei a 

I Carteiro ...•......... ·;~;~~~l· ........ . 
1 carteiro .••.••..•.•.....•.•... t ••••.•••• 

Rio Par o 

1 Carteiro .................. , .......... .. 

Santa Maria da Bo, éa do Mmte 

1 Carteiro ...•••••.••...••.•..•.••••••.•• 

S. Leopo do 

I Carteiro ...•.. . .••..•..••..... , .•••.•••. 

5:400$000 
10:800~000 
1:277$500 

54:400$000 
12:600$000 
1 :277:)500 

2:400$000 

2:400$000 

2:400$000 

600$000 

600$000 

6'J0$000 

600$000 

600$000 

Aclminlstração c~os Correios 
do Amazona._ 

j 

Pessoal 
1 Administrador .•.•.•••••...... 

1
1. ........ 

1 Contador .... . ....•....•..•.••........• 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ par quebras). 
2 Primeiros offll!iaes . . • • . . . . . . . . . ...••... 
3 Segundos ditos . . . . . . • . • • . . . • . . ....... . 
1 Fiel do theõoureiro ................... .. 
1 Porteiro •....••....•......... . . ..•..... 
3 Amanuenses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · .. 
6 Praticantes .. . ................ .1. ...... . . 

14 Carteiros ..................... . .. ... . . . . 
1 Continuo .............•..............•• 
2 Serventes, diaria de 3$500 ..... .1 ••••••••• 

6:000$000 
4:000$000 
3:400$000 
6:000$000 
7:200$000 
2:000$000 
2:000$000 
6:009$000 

10:800$000 
25:200.$000 

1:200$000 
2:555$000 

Gratificação de 40 "/o aos mesmos empregados (lei n. 360, de 
30 de dezembro de 1895, art. 6•, n. 5) ................... . 

Adminh;tração dos Cor~·eios 
do Cea:a.~á 

Pessoal 
1 Aministrador •.. . .•...•••.•.••• . ..••.•.• 
1 Contador .......... . .. .. ..... . ........ . 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
2 Primeiros offlctaes.... . . . • . . • . • ••.•.... 
3 Segundos ditos . ..••...••....•...••.••• 

6:000$000 
4:000$000 
3:400$000 
6:000$000 
7:200$000 
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46:955$000 225:420$000 

76:355$000 

30:544$800 106; 899.$800 



1 Fiel do thesoureiro .................... . 
1 Porteiro ...........•........•...•...... 
3 Amanuenses ......................•.... 
6 Praticantes ...............•.......•.... 
8 C3.rteiros ................•.............. 
I Continun ..........................•••.. 

'2 Serventes, dia ria de 3$500 •.•• . ...•••.... 

DAS AGEXCIAS DE 3" CLASSE 

Batu1·ite 

2:000$000 
2:000 oou 
6:000:"00'1 

10 :800$000 
I4: 400$000 
I :200$000 
2:555$000 

1I Carteiro ...................•.. .. .. .. . · . · . · • · · · · · · · · · · · • 

- ~dmiui,.;:: tra<"ão elos Corre ios 
do ::\Iaranh.ão 

P essoal 
Administrador ........... . •.. . .. . .....• 
Contador ............................. . 

l ThesoureiL·o {inclusive 400$ para quebras). 
2 Primeiros officiaes ...... . ...•.......•... 
3 Segundos ditos ................ ... ..... . 
I Fiel do tbesoureiro ..............••... •. 
I Porteiro ........................ . •..... 
4 Amanuenses .. . ........................ . 
8 Praticantes ................. .. ......... . 
9 Carteiros ... . ................. . ..•...... 
I Continuo ........ . ..... . ............... . 
4 Serventes, diaria de 3$500 .•.......••••. 

DAS AGENCIAS DE 2" CLASSE 

Caxias 

6:000$000 
4:000 000 
3:400 000 
6:0oosooo 
7:2oosooo 
2:000:"000 
2:000$000 
8:000SOOO 

14:400 .000 
I6 : 200~000 
l :200$000 
5: 110 000 

1 Carteiro . . . ... ......... ... ...•............... . ......... 

A.dministração elos Correios 
do Parauú, 

Pessoal 

1 Administrador .... .... .•.... .. ..•....•. 
l Contador ...... . ................... .. .. . 
I Thesoureiro (inclusive 400, · para quebras). 
2 Primeiros officiaes .. ... ................ . 
3 Seg-undos ditos •.................. ... .•. 
l Fiel do thesoureiro •.•..... . ............ 
I Por teiro ............................... . 
4 Amanuenses ........... . •....•....... .. • 
8 Praticantes ........... . .... . •.... .. ...• 
·o Carteiros •.......... . ...•.. . ..•.•...... 
I Continuo . .•.......................•..•. 
4 Seeventes, diaria de 3"500 .•.•.....•••... 

DAS AGE 'CIAS DE 2• CLA SE 

Paranagua 

·2 Carteiros ............ . . ... .. . • ..•. ..•.... 
I Servente, diaria de 2 :=iOO .............. . 

DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

Antonilta 

Carteiro .....•........ .• .... .. ...•.. . .• 

ltl01·retes 
c .trteiro ....•.......................•.. 

j 

6:000 000 
4:000$000 
3:400$000 
6:000$000 
7:200"000 
2:000"'000 
2:000'000 
8:000$000 

I4:400 000 
16 : 200.'000 
I :200. ·ooo 
5:110 000 

2:400$000 
912$500 

6CO,'OOO 

COO'OOO 
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G5 :555$0 

600$000 66: 15-5$000 

75:510 .. 000 

1:200$000 76:710::;000 

75 :510$000 

4:5 12.'-500 ~0:022$500 



Adm.inistração os Correios 
de Ala<>ôas 

1 Administrador • . . . . . . . • . . . . . . .. ...... . 
1 Contador . .•.....•••.•.•••••.•......•.. 
I Thesoureiro (inclusive 400$ par quebras). 
I Primeiro official. ..................... . 
2 Segundos ditos. • . . . . • . . . . . . • . . .. .....• 
I Porteiro ...•....•••.........•......... 
3 Amauuenses • . • . . . . . . . . . . . . • . . ....... . 
6 Praticantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...• 

16 Carteiros • . . . • • . . . • . • . . • . . • . . . .....• . . 
6 Serventes, diaria de 3$000 .... . .... ... .• 

DAS AGENCIAS DE 1 CLASSE 

Jaragu 

2 Carteiros... • . . . . • . • • • • . • . • . . . . . ....... . 
Penedo 

3 Carteiros. . . . . • • . • . • . . . . . • . • • . . • •...••.. 

DAS AGENCIA • DE a CLASSE 

Pilar 

1 Carteiro ••..•.••........•...•• 
União 

I Car teiro .•..•.........•.. 

5: ooo.::ooo 
3: 400$000 
2:800 000 
2:400$000 
3:600 000 
1:600$000 
4:800 000 
8:400$000 

22:400$000 
6:570$000 

1:680$000 

l :800$000 

600$000 

600$000 

Adm.inis tração do Correios do 
Espirito anto · 

Pessoa 

I Administrador . . . • . . . • • • . • • • . . • •....••• 
I Contador .....•......................•. • 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
I Primeiro official. ... . ........... . ...... . . 
2 Segundos ditos •...•.•.......•• , •....••.• 
I Porteiro •••..•••.•....•.....•.••....•.• 
2 Amanuenses.. . . . . • . • . . . . . . • • • . • •..••..• 
4 Praticantes •..•...••...•....•• : ••••..•.• 
6 Carteiros ..• , ....•..•.....•.•...••.••... 
1 Servente, diaria de 3$000. • . • • • • . ••...•• 

DAS AGENCIAS DE & CLASSE 

Cachoeiro de lia emirim 

I Carteiro ..•... • .•.••..••.•......•.•..... 
ltapemi1·i 

1 Carteiro .••. .. ..••..•...•..•..•••........ 
Anchiet 

1 Carteiro •.•••••.. . .......•....•.•...•.... 

5:000$000 
3:400.~000 
2:800$000 
2:400$000 
3:600$000 
1:600$000 
3:000$000 
5:600$000 
8:400$000 
1:095$$00 

540$000 

480$000 

480$000 

Adm.inis tração do Correios ele 
Santa Catl arina · 

Pessoa 
1 Administrador ....•...•....•..•...•.•.... 
1 Contador .......................... . ... . 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
l Primeiro official. ...•...••.•.•.•......••. 
2 Segundos ditos ........................ .. 
1 Porteiro •.•• . •..•.•.• , •.•....•.•••....•.• 

5:000$000 
3:400$000 
2:800$000 
2:400$000 
3:600$000 
1:600$000 
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60:970$000 

4:680.000 
I 

65:65Ó$000 ----

36:895$000 

1:500$000 38:395$000 



"2 Ama.nuenses •..•........•.....•....•..•.. 
4 Praticantes ..........................•.. 
7 Carteiros .......................••...... 
I Servente, dia~:ia de 3$000 ................ . 

DAS AGENCIAS DE 3a CLASSE 

Blumenau 

I Carteiro •...•............................ 
Itajahy 

I Carteiro .. . ......... . ......... . ......... . 
Joinville 

l carteiro ................................ . 
Lagtma 

J Carteiro ................. , .•....... . ... .. 

3:200$000 
5:600$000 
9:800""000 
1:095$000 

480$000 

480$000 

540$000 

480 000 

Ad111inistraçáo dos Correios 
de Goyaz 

Pessoal 
I Administrador ...... . ........ ... ... .. ... . 
I Contador ...•....•............•.......... 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
I Official. ........ . .. . .... . ...•........••.. 
l Porteiro .. .. ..•......................... 

"2 Amanuenses ..•..................•....•. 
4 Praticantes ......•.......•... : .........•. 
3 Carteiros •...........................•... 
l Servente, diaria de 2$500 ................ . 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$006 
1:600$000 
3:200$000 
5:600$000 
4:200$000 

912$500 

Adm.inistracão dos Correios de 
Matto Grosso 

Pessoal 
1 Administrador ....... ... ................ . 
I Contador ............................... . 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras). 
1 Ofilcial. ..•..•........ . .....•........•... 
l Porteiro ....... . .....•.............•.... 
1 Amanuense ............................. . 
2 Praticantes ..................•...•....•. 
3 Carteiros ........................ r . ...•.. 
1 Servente, diaria de 2$500 ...•.........•.•• 

DAS AGENCIAS DE 3• CLASSE 

C01·umbd 

1 Carteiro •..................... . ........•... 

4:000$000 
:i : 000$000 • 
2:400$000 
1:800.000 
1:600$000 
1:600$000 
2:800$000 
4:200$000 

912$500 

600$000 

Admini ... traçã.o dos Correios da 
Parahybn 

Pessoal 

i Administrador ........................... ··. 
1 Contador ....••..•.............••. •·· .. ···•. 
1 Thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) ... 
1 Official ............. , ........••............. 
I Porteiro .....................••...•...••... 
3 Ama.nuense ....•........................•.. 
6 Proticantes ..............•..........•. . .... 
9 Carteiros .•........•................... .. . . 
1 Servente, diaria de 3$000 .................. . 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
I :800$0C'O 
I :600$000 
4:800$000 
8:400$000 

12:600$000 
I :095$000 
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38 :495$000 

I :989$000 40 :4759000 

26:712$500 

22:312$500 

600$000 22 :912$500 

. .. ........ .. . 39:695.000 



Admini ·t•·a ~;ão dos orreios <:lo 
Piauhy 

Pessoal 

I Administrador . . . .. . . . . . .. . . . .. . • . ...... .. . 
I Contador .................................. . 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para q ebras) ...• 
I Official . ... ..... ...... . ..•..•... ... ... ..... . 
1 Porteiro . ...• .... . . ..•..........• . ... . .... . 
I Amanuense ....•.......•.................... 
2 Praticantes .. ... . ......... . ............. ... . 
3 Carteiros . . .... ..... .........• ..• ...... .... 
I Servente, diario. 2$500. .. • .. • .. .. .. ........ 

DAS AGENCIAS DE 3! CLASSE 

Parnahyba 

1 Carteiro ...•....•..• . ..........• . ... . .... . .. 

4:000 .. 000 
3:000$000 
2:400$000 
I :800 000 
I :600$000 
I:600$000 
2:800$000 
4:200$000 

9I2.'b000 

360$000 

Admini,;tra~·ft.o dos Cgrreios do Rio 
Gt·ande do orte 

Pessoal 
I Administrador . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . ... ...•. 
I Contador ...•..... . .•.... . .......•.. . ... ... 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para Q\ebras) . .•. 
I Official .... ... .... .. .. . ................. . .. . 
l Porteiro ...........•....................... 
I Amanuense ................................ . 
2 Praticantes . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . .....•. . 
5 Carteiros ..•............... ..... . • .•..•. ..... 
l Servente, diaria de 3$000 ................. . 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
I :800!000 
I:600$000 
1:600 000 
2:800$000 
7:000$000 
I:095 '000 

Administração do · correios 
de !Se rgip 

Pessoal 
1 Administrador .• ... ..••.. .. .... . ......• . .... 
1 Contador ... ..... ...... ... . ........ .. . .... . 
I Thesoureiro (inclusive 400$ para q bras) •... 
l Official. . •. • .. ...• •.....• . ..........•. ....• 
I Porteiro .......•..••...•..••.....••....... 
I Amanuense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .• .. 
2 Praticantes ....................... , ..•..•... 
4 Carteiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••.... 
1 Servente, diaria de 2$500 ................. .. 

VIl-Telegra h os 
1" DIVJÇO 

Administração ge•·al 
P essoal 

I Director Gera.l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
I Vice·director ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
I Sect•etario . . ...... . . .. .. ...... ... ...... ... . 
l Otlicial archivista ... ~ .................... . 
I Primeiro escripturario •.................... 
l Segundo dito ... . . .•. . .. ......•.. .. ..... . ... 
2 Amanuenses ............................... . 
I Porteiro .................................. . 
l Ajudante do porteiro ............. .. ... , ... . 
2 Contínuos .. ....... . ...... . ....... .•... . ... 
8 Serventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 

Material 

4:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800. ·ooo 
1 :600~000 
1:600$000 
2:800$000 
5:600$000 

912$500 

15:0008000 
12:0U0$000 
5:400. 000 
;-:4oo. ·ooo 
4:8oo. ·ooo 
3:800$000 
6:ooo. ·ooo 
3:000 000 
2:400$000 
4:000$000 

11:680$000 

OLjectos para o expediente, luz, move~ , utensílios, publicação 
do relatorio, boletins telographicos, commissõe::. da Admi-
nistração, despezas miuúas e divers: s . .. ... .............. . 

Quota da Secretaria Internacional de I erne ..... ... .... .. . . . 
Taxa de exgoto da Repartição Gera e de oito predtos nu 

Forte do Castello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................• 
Consumo de agua ........ .. .........•. . ... . ......... . . ... .. 
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22:312$500 

3GO. 000 

63:000'·000 

1: 080$000 
1 :800.'000 

22:672$500 

25 :295 ·ooo 

23 :712$500 

73:480$000 

67:880$000 

P.\PEL OCRO 

I 

\ 
10.392:182$300 

2:200$00 



Linhas 

Pessoal 
15 Engenheiros chefes de districto •....•.• 
2 » ajudantes .••.....•....•.•. 

16 Iospectores de I • classe ..... , ......... . 
23 » » 2" » •.•..•..•..••..• 
35 l> » 3• » ••.•••••.•....•. 
80 Feitores .. , ........................... . 

150 Guardas de Ja classe .................. . 
350 » » 2a :!> ••••••••••••••••••• 
720 Traba lhadores, a 4$ diarios (300 dias) .. . 

135:000~000 
}4:400$000 
96:000$000 

104:880$000 
117: 600$000 
172:800$'JOO 
270:000~000 
504:000$000 
864:000$000 
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Transporte de pessoal.. .. .. ............... . 40:ooo~ooo ............... . 

Material 

Expediente dos escriptorios dos districtos ..................• 
Aluguel de casas para escriptorios dos districtos e depositos ... 
Fretes, conducção e seguro do material .••.... . ..•....•...... 
Moveis, utensílios e despezas diversas ...................... . 
Serviço de transporte ...•.•...••..•........ .. .•........•.... 
Contractos e emprP.itadas de conservação das linhas .......... . 
Ferramentas e diversos para o serviço de conservação das 

linhas . . . . .•....•... . .•................•...•.•........... 
Renovação e consolidação das linhas ... .. ....•....•......• . .. 

Gratificações extraordinarias, aj u.das 
de cu.s·to e do art. 89 do Regulamento. 

Novas linhas 

Reconstrucção e conservação das linhas transferidas a admi-
nistração da Directoria Geral dos Telegraphos ......•......•. 

Construcção da linha de Bom Jesus a Calçaria ....• . ..... . .... 
Construcção da linha de Santo Eduardo a S. Pedro de Itaba-

poana .••...•...•. . ..•.•..• • •..•..••. · .. • ..••• • • •. · • · · • · • 

Estações 

Pessoal 

15 Telegraphistas chefes ......•.•. • ....•.. 
76 » de ]a classe ........... .. 

160 » ); 2a » ............ . 
295 » )) 3& » ......•..•.. . 
290 ~ )) 4• :!> ••••••••••••• 

30 Adjuntas ....•.......••.•.•.•..•..•... 
65 Estafetas de 1 • classe ............ . .... .. 
70 » )) 2• :. •••.•. . ••..•..•.•.. 

320 » » 3• » •••••••...• . ..•.... 
40 Servente3 ..............•.••....•..... 
15 Vigias de I• classe .................... . 
20 )) )) 2·' » .••.•.• . .•..•..••. . •. 

Transporte do pessoal •........•..•..•...... 

Material 

108:000 000 
364:800$000 
608:000$000 
885:000$000 
580:000$000 
36:000$000 

1 17: 000$000 
98:000 000 

292:000$000 
32 :000 000 
18:000$000 
19:200$000 
50:000$000 

5:400$000 
15:000000 
90:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

30:000$000 

60:000 000 
120:000. 000 

2.318:6SO 000 

120:000$000 

154:000$000 

50 :000$000 
30: 000$000 

30:000 000 

3. 208: 000;'000 

O necessario ao consumo das estações ....•.....•............. 10:000 000 .. . ........... .. 
Consignações do art. 43 do regulamento ........... . .... .. . . 
Custeio do serviço telephonico da Administração Publica Fe-

dera.! . ....... . ... •. ....... ..... . · .... · • .. . ..... · .. · ·. ·. · 
Aluguel de casas, pinturas e reparações •..•..... . •.......... 
Fretes, conducção e seguro do material ....•..............•. 
Moveis, utensílios, despezas miudas e outras . . .. . ..•........ . 
Expediente e diversas despezas ......... . ......... .... .... .. 
Serviço optico e meteorologico ................. .. ......... . 
Acquisição de apparelhos rapidos e sua installnção .........• . 

120:000$000 

25 :000$000 
300: 000 000 
3o:ooo ·ooo 
15:000$000 
80:000$000 
5:000 000 

- ------ 5 5:000$000 

330 :400$000 

6.847:440 000 

O''RO 

11 : 7i8;·ooo 
84:4'15 500 

22: 222 000 

27 : 5$000 



I Chefe da secção technica .••..•....•.... 
1 Engenheiro ajudante ..•..•....•....... 
1 Telegt'aphista-chefe •......•. .. ..•.... ... 
l Segundo escripturario •.•....•.•.....•.. 
1 Amanuense . . . . . • . . . . • . • • . . .... . ...• •. . 
1 Desenhista........... . . . . • ..•..•.....• 
1 Auxiliar de desenhista ............ ..... . 
l Continuo ................. , ........... .. 

9:800$000 
7:200$000 
7:200$000 
3: 800:J,OOO 
3:000$000 
7:200$000 
3:800 000 
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2:000$000 ••.....••.....•• 
I -----------

O :tl:ijcina. 

Pessoal 

1 Chefe da officina. .. .. .. .. .. . .......... .. 
1 Ajudante .. . .•.. . •.•. . ..•••........••... 
8 Otficiaes .. .. ......... .. .. .' ......... . .. . 
8 Operarios de l • classe ..... · ........... .. 

lO » » 2• » . . . . . . .. . ... ..... . 
lO " » 3a li> •••••• •••• ••• • • , ••• 
8 , » 4" )) ...... .... ...•...• 

16 Aprendizes .................. ....... .. . 
5 Serventes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . 

7:800 000 
6:000 000 

33 :600 000 
28:800$000 
30 :000 000 
24:000$000 
14:400$000 
10:000$000 
7: 300$000 " ............ .. 

PAPEL 

44 :000$000 

16 1:900 000 

O necessario ao serviço da officl na . ........ . ....... . ....... . . 6: 000$000 · ·· ······~· ····· 

Alm.o_ rif"ado 

Pe~soal 

1 Almoxarife .....•..• .. , ... . ..•......•.••. 
l Escrivão ......•..•............•..••..... 
2 Despachante ....... . ...... . • . . .......... .. 
4 Fiel .• . . .................. . , ..•..•..•.•.•. 
l Segundos escripturarios . . . . ..• . ••...•••.. 
2 Amanuenses, sendo um para a officina •••. 
3 Continuo ..... ...•.••.•... 'J" • ••••• ••••••• 
1 Carpinteiros a 6$ diarios 13UO dias) .•....• 
1 Serventes a 4$ diarios (300 ias) .•.•••. ... 
l Mestre da lancha ..................... .. 
5 Machinista .............. . ............ , • 
1 Foguista ••. . ••..•..........••••••....... 
5 Marinheit·os a 4$ dia.rios .. : ... ......... . 

Mater ial 
'I 

6:600$000 
4:200$000 
4:200$000 
3:600 ·ooo 
7:600$000 

12:000$000 
2:000$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:600$000 
I :800$000 
7:300$000 

Expediente e embalagem do rriateria.l. ••....•...••••..•.••.. 
Combustível, lubriflcantes, estopa e conMr vação das embar-

I I o • o o I I. I I I I o I I 62: 100$000 

16:000$000 

IQ:000$000 cações e accessorios. • . . . . . . • . . . . .. .. .. . • .. • • • • • . .. . . . . .. • 26:000$000 
r --------------------

3oo:ooo$ooo 
3a DI ISÃO 

CONTADORIA GERAL 
E. crlptorio 

P e soai 

l Contador geral. •.. •..... •. .. ......•.•••• 
1 ófficial. ................••...•.••...•••.. 
3 Amanuenses ....••.... . ..• .• ........•.... 
l CoOI''\UO ........... .... .... .... , . ...... , 

Material· 

~J :800""000 
5:400:l000 
9:000. 00 
2:000$000 •..••.•..•.•••.. 

Expediente e despezas diver.;n ... . .... . .... , ... , ......... , • 
l 

26:200$0CO 

2:000$000 

OURO 

!:333$400 



Primeira Sec~ão 

Pessoal 

1 Chefe de secção ....•......••......•..•... 
2 Primeiros escripturarios ..•......•....•.. 
2 Segundos ditos . .. . ......... .......... ... . 

6:600$000 
9:600$000 
7:600$000 

I5:000$000 

-55-

5 Amanuenses ...............•......•...... 
l Continuo ......•....•......... .... ....... 2: 000$000 ............... " 

Material 
Expediente e diversos .......••..•... .. .•......•••.......... 

Seg·unda Secção 

Pessoal 
1 Chefe de secção ........... · ............. .. 
2 Primeiros escripturarios ........... , •..•.. 
2 Segundos ditos ........................ .. 
5 Amanuenses ............................ . 
I Continuo ...........•..... ..... ....... ... 

Material 

6:600$000 
9:600$000 
7:600$000 

I5: OOO$•J00 
2:000.000 . . .............. . 

Expediente e diversos ..... · ....•.....•...........• . ......... 
Terceira Secção 

Pessoal 
I Thesoureiro (inclusive 800$ para quebras). 
I Escrivão ...•.....•.....•.•.....•........ 
1 Fiel. ............. ...... .. ............ .. . 
I Amanuense ........•..•...... . .•....• . •. 
I Continuo ..••...........••.....•......•.. 

Material 
Expediente e diversos ............... ...... . 

Subvenções 

7:1!00$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:000$000 

Ao cabo sub-fluvial do Amazonas, ao cambio de 27, na fórma 

40:800$000 

I :000$000 

40:800$000 

I :000$000 

20 :800$000 

I:000$000 

I33:600$000 

PA PEL OURO 

do contracto respectivo ............................... . •••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • •••• •• ••• 152 : 22.2! 222 
Eventuaes 

Para occorrer a quaesquer despezas imprevistas da rubrica ...•....•... . •. ... .. . 

VIII-Garantias de juros ás Estradas 
de Ferro 

Estrada de Ferro de Caxias 
a Caj azeiras 

Importancia dos jurus de 6 • lo sobre o capital de 2.319:00o.•ooo 
E,..;tracla de Ferro Central de ... A .. Iagôa;o: 

(ramal de Assen1bléa) 
Importancia. dos juros de 6 •j. sobre o capital de 1.860:000$000 

E:;,;;trada de Perro Central da. Bahia 
(ramal da Feira de Sa.n1lAnna, 

Orobó e Olho d' Agua) 
Importancia. dos juros de 6 °/o sobre o capital de 49:417$566 .....•. • .. .. •••.. 

E,.; trada de Ferro lUogyana 
(rarn.a.l do Rio Grande a Calda..: e 

prolongamento de Jaguarão 
a Ca;taFl.o) 

Jmporto.ncia. dos juros de 6 •;. sobre o co.pital de 1. 53:857$750 
do ramal e de 8.490:00 000 do prolongamento . . ..• . ... . 

60:000$000 

7. 344:040$)00 307:9 6$I22 

139: 140$000 

111 : 600$000 

2:965$05-1 



Estrada de Ferro de Ararua:nta 
(Leopoldina, Rail ay Co.) 
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Importancia dos juros de 6 • f. sobre o o pital de 1.543:200$000 •••.•••••.•••.•.• 

E;;;:tra,da de Ferro de Santo Eduardo 
a Itape:ntirlln. (Lefoldina 

RaihYay C . 
Importancia dos juros de 6 •;. sobre o pita! de 2.700:000$000 ......•.• . ... . ..• 

Estrada de Ferro de~ uzan'lbinho 
(ra:ntal da Ca:ntp nha) 

Importancia dos juros de 4 •;. sobre o catital de 2.509:500$000 ................ . 
Estrada de Ferro Po to Alegre 

a Uruguayana (trecho construir-se 
de S. Sebastião a S. Gabriel) 

Importancia dos juros de 6 % sobre oca ital de 2.990:000$000 

J:D,:trada de Ferro de -nlrra 1\.Iansa 
a Catalão (Oeste dJ" Minas) 

'rmportancia dos juros de 6 "/o sobre oca ital de 34.280:400$000 

E,;trada de Ferro de Carangola 
(Leopoldina Raihv1 y Co.) 

Importancia dos juros de 7•/o sobre oca ital de 2.500:444$445 

Estrada de Ferro Natal·i Nova Cruz 

92:592$000 

162:000$000 

I00:380$fJOO 

179 : 4:J0$000 

2.056 :824$000 

175:031$lll 

3.640:563$630 

PAPEL 

Importancia dos juros de 7 •/. mbre o ca~ital de 5.496:052$544 .. .. ...... . . ... . ........... . . ... ............ .. . . . .. 

Estrada de Ferro MogyaJ.a (linha prin-
cipal de Ribeirão Pret< a Jaguára) 

Importancia dos juros de 6 "/ 0 sobre oca i tal de 4.300:000$000 .. ..... .......... . . .. . . ............................ .. 
Estrada de Ferro cJnde d'Eu 

lmportan.::ia dos juros de 7 •;. sobre o ca~ital de 6.000:000$ da 
linha principal e 6 °/o sobre o de 15:751$111 do ramal 

• de Cabedello ...........•••..•..•....••.....•.•....•....•.•.. . ........•...••....• . . . ....••. .. ..•....•.. 
Estrada de Ferro do Reei· e ao Li:ntoairo 

1 mportancia dos juros de 7 °/o sobre o ca i tal de 5.000:000$000 .............. . ............... ...:. ............. . ....... .. 

Estrada de Ferro do Reei e ::1.0 S. Fran-
cisco 

Importancia dos juros de 5 "/0 sobre oca ital de 7.1Il:lll$Ill 
e de 5 •f. sobre o capital de 4.316: 9l7 778 ....... . ................ . ... .. .. . . . ..... . ........................... . 

Estrada de Ferro Centr~l de Alagôas 

Importancia dos j uros de 7 °/0 sobre o ca!)ital de 4.553:000.-:-000 ............. . ............ ...... ....... . .............. . 
Estrada de Ferro da Bahl.a a.to 8. Fran-

cisco 
Importancin. dos juros de 5 "/ 0 por parte o Governo da União 

sobre o capital rle 16.000:000$ rla 1 nha principal, e de 
6 °/o sobre o de 2.650:000. do rttmal de Timbó . . ........... . .........•.....•..... . ..... .. .•.• . .••...•...•...... 

Estrada de Ferro Centr· I d ::1. Ba,hia 

Importancia dos juros de 7•/. sobre o capi al de 13.000:000$000 ..... .. . .. .......... . ................... .. ............ . 
Estrada de Ferro Mi as e Rio 

Importancia dos juros de 7 '1. sobre o cap tal 1e 15.495:253:"'035 ..................................................... . 
E,;tradadeFerro S. Paulo Rio Grande 

(Itararé ao Urug ay) 

Importancia dos juros de 6 •;. sobre o capi a! de 10.611:111$000 . . .............. . ..................... . .............. . 
.Estrada de Ferro do Paraná 

Importancia dos juros de 7 °/o sobre capital de francos 
32.500.000 e 6 • f 0 sobre o capital ria .184:468$500 •.....•.••...•...•..•.....•.•.• . ••.••.•••..••• , • . .•••.••••.. 

OURO 

I 

384:723$078 

2g8:000$000 

456:945$060 

350:000 ... 006 

57i:404$444 

318 :71 0$000 

950:000$000 

910:0008000 

1.0 !:667$7 15 

636 :666$]60 

1.355 :234. ' 2~)3 



Estrada de Ferro D. Thereza 
Christina 
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PAPEL 

Jmp ortancia dos juros de 7°/o sobre o capital de 5.609:298$020 ...................... , ....... ,, ............. . ....... .. 

Estrada de Ferro de Quarahi.m. a Itaquy 

I mportancia de juros de 6 o f o sobre o capital de 6.000:000 000 ....................................................... . 

Estrada de Ferro do Rio Grande a Dagé 
Importancia dos juros de 7°/0 sobre o capital de 13.321:453$322 .......................................... .......... .. 

Estrada de Ferro Santa 1\'_laria ao 
Uruguay 

Importancia dos juros de 6 °/o sobre o capital de 4.828:035$000, 
para a linha de Santa Maria á Cruz Alta 5.769:746$666 
para a linha de Cruz Alta ao Uruguay ................................•..................... , ......•...•...•. 

Estrada de Ferro do Carangola 

Importancia dos juros de 7°/0[sobre o capital de 3.499:555$555 .................. . ................................. .. 

IX - Fiscalisacão 
ESTRADAS DE FERRO 

Estrada de Ferro Minas e Rio e de ~.ru~ 
za.m.binho co.m. o ramal da Campanha 

Vencimentos do engenheiro fiscal ......................... .. 
Ajuda de custo dos empregados de Fazenda incumbidos da 

tomada de contas, a 600$ por estrada .................. . 
Expediente a 59$649 por estrada .......................... . 

Estradas de Ferro do Norte e da Tij uca 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ......................... . 
Expediente a 59$649 por estrada .......................... . 

Estradas de Ferro Taubaté ao Amparo, 
Rezende a .c~rêas e União Valeu~ 
ciana 

Vencimentos do engenheiro fiscal ........................... . 
Expediente a 59$649 por estrada, excluída a de Taubaté ... . 

Estradas de Ferro de S. Francisco Xà-
vier ao Commercio, Bananal e Praça 
da Republica a Guaratiba 

Vencimentos do engenheiro fiscal ........................ .. 
Expediente a 59$649 por estrada, excluída a da Praça. da 

Republica a Guaratiba ............................... . 

Est rada.s do Corcovado e Ferro-Carril 
de Ii.aguahy 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ................... ..... .. 
Ex pedi ente a 59"'649 por estrada .. ..... .... .............. . 

Leopoldina. RaiJ"""ray Company - rêde 
fluJDine:nsc, coJDposta da"" .F....~ .-.trada,.: Ca· 
rang;ola, Ita.1le.m.irin1., Araruama, Cen-
tral de ~.ra.cah6 ra.m.al do ~u.m.idouro 
da linha de Porto ~ovo a !!Sand 

Vencimentos do engen beiro chefe da fiscalisação ............. . 
Idem de tres engenheiros ojudantes n 7: ~00 000 ..........•• 
Ajuda de custo aos empregados de Fazenda, incumbiclos dn. 

tomada de contas, a. 600$ por estrada, exclu ive o ramnl que 
não tem gnrantia de juros ...... ... ..... ............... . 

E:x pedi ente a 59 649 por estrada. ..................... . .. . 
8 

7:800'000 

1:200$000 
178$947 

8:600$000 
119$298 

7:200$000 
119$298 

8:600 000 

119 29 

:600$000 
__ 119..,29 

10:000:;;000 
21:600$000 

2:400 000 
29 :245 

3.640:563$630 

9:17 $947 

8:719$29 

7: 319$298 

8:719.)29 

:il9 298 

34:29 :;.245 

OURO 

39'2: 650$861 

360:00(1$000 

946:501$732 

635: 66$899 

244: 968$888 
9.865:339$638 



Leopoldina Rail,vay ompany - tre• 
cho mineiro de Porto ovo do Cunha 
a :saude e ramaJ. da Le poldina 

Vencimenlios do engenheiro fiscaL ...•. •..••....•...••....•.. , . . . 
Expediente a 59$649 por estrada .................... .... . 

Estradas de Ferro o s te de :Hinas 
Vencimentos do engenheiro fiscal. ... • •.•.... .. , .......... . . 
Ajuda de custo ao empregado de Faze da incumbido da tomada 

de custas ...•....................•••...... . ••.......... 
!Expediente a 59 649 por esta>ada. . . .1 . . . . . . . • . • ••.. . ...... 

Estrada de Ferro de Aifobaça á Praia 
da Rainhit 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ..................... ... . 
Expediente a 59$649 por estrada ..... J ................... . . . 

Estradas de Ferro de axia,. a Caja-
zeiras e de Caxias A:rag·uay 

Vencimentos do engenheil'O fiscal. . . . . ................... . . 
Ajuda de oustQ ao efii.}Jllegado de azenda incumbido da 

tomada de contas ................... ... ........... . ..• .. .. 
Expediente a 59$649 por estrada ....... ......... .......... . 

Estrada de Ferro le So b:ral 
Vencimentos do engenheiro fiscal. . . . . . . . . ....... . .. ...... . 
Aju.da de custo ao empregado de J zenda incumbido da 

tomada de co11tas ........ .. ..... . ... . ................. . 
Expediente a 59$649 por estrada.. . ......... ...... ..... . 

Trecho de Thn.bau a ao Pilar 
I 

Vencimentos do edgenheiro fiiscal. ....... .. ............. . 
Estada de Ferro do , . FranciscG 

Vencimentos do engenheiro fiscal. .. 
Estrada de Ferro e Batu:rité 

'Vencimentos do engenheiro fiscal. . . ...................... .. . 
Ajuda de custo ao empregado de azsnàa incumbido da 

tomada de contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Conservação do material do Goveri o existente no littoral 

e nos depositas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . ..... . . . 
Expediente a 5!:1$649 por estrada. . . . . ................... . 

Estrada de Ferro de .,. attal a Nova 
Cruz 

Vencimentos do engenheiro fiscal. . ..... ....... ......... ... . 
Ajuda de custo ao empregado de Filj ' enda para tomada de 

contas ......... . ................. . ........ . .. · .. · ······· 
Expediente a 59$649 por estrada ... .. . . . ............... .. .. . 

Estrada de Ferro d nde d'Eu 
Vencimentos do engenheiro fiscal. .. .. . .... .. ............... . 
Ajuda de custa ao empregado de ~ zenda para a tomada 

de contas ........................ . .... . . . .............. . 
Expediente a 59$649 por estrada . .. ..................... . 

Estrada de Ferro eruttnal de 
Pernambuco 

Vencimentos do engenheiro fiscal. .. . ..... . .•.......... . ... 
Ajuda de custo ao empregado de F nda paro. tomada de 

contas .. .......... ............... . ...... ..... ··········· 
Exped!ente a 59$649 por estrada ............... .. ......... . 

E . ·-t:rada d e l."crro do l.~e•1i:f'e a Limocire 
c de~ aza:reth ao Crato 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ........................... . 
Ajuda de custo ao empregado de Fàzenda para a tomada 

de contas da de Limoeiro. . . . . . . . . . . . •.........••.•..•...• 
Expediente. . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . . . . . ....•...•....•...•... 
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7:200$000 
59 649 

7:800$000 

600$000 
59$6<19 

7:200$000 
59$649 

7:260 000 

600$000 
119~298 

6:000$000 

600$000 
59-'$649 

10:000$000 

600$000 

2:000$000 
59$649 

7:200$000 

600$000 
59$649 

7:200$00:1 

600$000 
59$649 

IO:OOQ$000 

600 000 
59 649 

8:600 ·ooo 
600, ·ooo 
119$298 

PAPEL OUR~ 

7: 259$649 

8:459$649 

7:859$649 

7:919$298 

6:659$649 

6:000$000 

13:200$000 

12:059 649 

7:859$649 

\ 

7:851J$649 

10:659$649 

9:319 298 



Estrada de Ferro do Recife a S. 
Francisco 

Vencimentos do engenhdíro fiscal .....••.•.•••...•.•.•.•. • 
Ajuda de custo ao empregad'O de Fazenda para a tomada 

de contas., .......................................... . .. 
·Expediente a 59$649 por estrada ......................... . 

Estrada Ferro Central de Alagôas 
Vencimentos do engenheira fiscal ............ . .......... . .. . . 
Ajuda de custo aos empregadas de Fazenda para a tomada 

de contas da linha principal e do ramal da Assembléa, 
a 600$000 .....•.. . .•... . ............ . ......•...•.•.•... , . 

Expediente a 59$649 por estrada .............. . ....... . . . 

Estrada d e Ferro da B"a hia ao S. 
Francisco 

Vencimentos do engenheiro fiscal. .. . ........ . .............. . 
Ajuda de custo aos empregados de Fazenda para a tomada 

de contas da linha e da ramal do Timbó, a 600"'000 ..... . 
Expediente a 59$649 por estrada ... , ....... , : . .............. . 

Estrada d e Ferro Central da Bahia 
Vencimentos do engenheiro fiscal. .... ... ............ . ..... .. 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para tomada de 

contas ........•. .. .•.........•..... . ..•.....•.•.•.•..... 
Expediente a 59$649 por estrada . . ......... . ....... ........ •• 

Tra:tn Roa d de Nazareth 
Vencimentos do engenheiro fiscal. .... . ..................... :. 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para a tomada 

contas .••.. •.•..•....•................•... . ......... . . . . 
Expediente a 59$649 por estrada . . . . .................... . . . . 

Estrada de Ferro do Ribeirão Preto 
a Jaguará era :tnal de Caldas (Com--
panhia Mogyana) 

·Vencimentos do engenheiro fiscal. ........................ .. 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para tomad,a, 

de contas .•..•.••.• . •....••...•...• , . , •• • . .•....•.... , •• 
Expediente a 59$649 por estrada .......................... . 

Estrada de Ferro do Jaguará a Cata- . 
lão~ da Companhia Mogyana. Ube-
raba a Coxim~ do .Banco União de 
S. Paulo, e Catalão a Palmas, da Co:~Q~ 
panhia Alt o Tocantins 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ...... . .. . ... . .......... . , 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para a tomada de 

contas da primeira dessas estradas ....•••• • .•......... . •• 
Expediente a 59$649 por estrada .................... .. ..... . 

Trecho de Mulungú a Alagôa Gra nde 

- n9--

8:600$000 

600$000 
59$649 

7:200 '000 

1:200$000 
59$649 

8:600,i;OOO 

l :200 000 
59$649 

f\:600$000 

600$()00 
59$649 

8:600$000 

600 000 
59, 649 

7:800$000 

600$000 
119$298 

7:800$000 

600$000 
178$947 

Vencimentos do engenheiro fiscal. .................... . .... .. ......... . . . . ... . 

Estrada de Ferro do do Rio Claro (Com-
panhia Paulista de Vias Fe1•reas e 
Flu.viaes) 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ......... . ......... ...... . 
Expediente a 59$649 por estrada ....• . .••••.•..•.• . .. .•.... • 

Estrada de Ferro de Santos a .Ju.n-
diahy 

Vencimentos do engenheiro fiscal. .. ................... .... . 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para tomada de 

contas ... . . . .... . ...... .. .. .. .. . ...... .. ... .. .. . . . .. .. . . ~ .. . 
E~pediente a 59$649 por estrada .•••... •• •..•.•.. . •.••....•.. 

7:800$000 
59$6.49 

10:000$000 

60 000 
59$649 

9:259$649 

8:45.9$.6.49 

~: 859 649 

9 :259$6:l9 

9: 259$549 

8:51'8 298 

8:578 947 

6 :000$000 

7:85 6~9 

10:659$649 



Estrada de F' rro de Botucatú a Ti-
bagy e Ra:rnal d~ Itararé e Prolonga· 
:rnento a Sao os (Companhia Uniã() 
Sorocabana e tuana) 

Vencimentos do engenhe ro qscal. ....................... . . . 
Ajuda de custo ao emp egado dr:o Fazenda para tomada de 

contas ..•.•...... • . ..•..•••......•.. . •.•.•••.....•.•.•. 
Expediente a 59$649 por st.ada ........................... . 

E s trada d Fet'ro do Paraná, 
Prolong:~ :rnento e ralD.aes 

Vencimentos do engenb. irq fi3cal. . .. ................. . .... . 
Ajuda de custo ao emp egado de 'Fazenda para tomada de 

contas ....•..............•......... . ...•.......... . .. , .. 
Expediente a 59$649 po e5trada ........................... . 

E s tra da de F .ro de Itararé ao Uru· 
gua y e. r~m.al de Ijuhy 

Vencimentos do engenhe ro fiscal. ............... . .. . ..... . . 
Ajuda de custo ao emp egado de Fazenda para tomada de 

contas . ...... . ...... . .... . •................ . ..... . ......• 
Expediente a 59$649 por estrada ...................... .. ... . 

E s trada d J F .erro D. Tb.ereza 
t hristina 

Vencimentos do engenh1 ro fiscal ......... . ............... .. 
Ajuda de custo ao elfpregado de Fazenda para tomada 

de contas ... . ... . .. ··~, ......... . ....... . .... . ......... . 
Expediente a 59$649 por estrada .... . ..... . ................ . 

' 
E~trada de Fe ro de Porto Alegre a 

Uruguayana arrendada ) e trecho 
em construcc;j,ao de S. Sebastião a 
S. Gabriel 

Vencimentos do engenheiro fiscal. . .......... . ............. . 
Ajuda de custo aos e lpregados de Fazenda para tomada 

de contas .. . .. . .... . . . . . • . ... .• . ......................• 
Conservação do materia~ pertencente á União, comprehen-

didos pessoal e alug{ll ode depositos ...................... .. 
Expediente a 59$649 porl.estrada .... . ...................... . 

Estrada de Ferro do Rio Grande a 
Bagé, Pelota@! a S. Lourenço e Minas 
de S. Jerony o 

Vencimentos do engenhe ro fiscal. ......................... . 
Ajuda de custo ao e pregado de Fazenda para tomada 

de contas... ........ . .• . • . •.• ... . ................. . .... 
Expediente a 59$649 po strad,a • • • • • •••••••••••••••••••.•.. 

E strada de Fe. ro Qu.arahi:rn a Itaqu.i 
Vencimentos de engenh~ ro fiscal. ..... . ............. .. .... . 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para tomada 

de contas ...... . ......... . .• •...... . •..• . •.•.•..••.•.•. 
Expediente a 59$649 por estrada ..•..• . ...•...•••........•. 

Estra da de FeJro Santa Maria a Cruz 
Alta e Cruz 4~ha a Urugu.ay ( Oom.· 
pagnle .des CJ .e01ins de Fer Sud Ouest 
Brésiliens ) 

Vencimentos do engenheiJ!O fucal. .......... , .. ............ .. 
Ajuda de custo ao empregado de Fazenda para tomada 

de contas ... . ... . ... . . • ........ . ......••..•.. ••..•• . ..•. 
Expediente a 59$649 por estrada ......................... .. 

strada d e J .erro da Vlctoria a 
l?eçanha 

Vencimentos do engenheiJIO fiscal. ......... . ....... . . .. .... . 
Expediente a 59$649 por estrada . ............. , ........... . 
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7:800$000 

600$000 
178$947 

8:600 000 

600$000 
178$9!7 

7:800$000 

ôOt.J$000 
11 9$298 

7:200$000 

600$000 
59$649 

15:0Q0$000 

1:200$000 

2:000$000 
5:9$649 

7:2Q0$000 

600$000 
1'(8$947 

7:200$000 

600$000 
59$649 

7:2p0$000 

6P0$000 
119$298 

7:2P0$000 
p9$ff49 . 

PAPEL OURO 

8:578 9-!7 

9:378$947 

8:519$298 

7:859$649 

18:259$649 

7:978$947 

\ 

~ \ 

7:859!649 

7:919$298 

7:259$649 



Estrada de Ferro de Sapopemba á 
Ilha do Govei'nador 
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PAPEL 
Vencimentos do engenheiro fiscal. .....•...•...•....•....••.•.••.••.•.••.....• 12:000$000 

ToiUada de contas 
Gratificação ao escripturario da Delegacia do Thesouro em 

Londres, encarregado da tomada de contas das estradas de 
ferro ..................................................... . 

Obras hydraulicas 
Conservação do porto do Maranhão e conclusão do caes da 

Sagração : 
Vencimentos do engenheiro fiscal. .....•.......•.••..••.... 
Expediente e despeza.s diversas ............................ . 

::Uelhoramen to do porto da Bahia 
Vencimentos do engenheiro fiscal. ......................... . 
Expediente e despeza.s diversas ........................... .. 

Caes de Santos 
Vencimentos do engenheiro fiscal. ......................... . 
Expediente e despezas diversas ........................... .. 

Companhia Melhoramentos da Lagôa 
e Botafogo 

Vencimentos do engenheiro fiscal ......................... . 

Em.preza Industrial de Melhoramentos 
do Brazil (cães do Arsenal de Marinha 
á Ponta do Cajú) 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ....................... .. 
Expediente e despezas diversas ............................• 

Obras a cargo da« Rio de Janeiro Har-
bour and Dock: Company 

Vencimentos do engenheiro fiscal .......................... . 
Porto de Manáos 

' Vencimentos do engenheiro fiscal. ........................ .. 
Expediente e despesas diversas ........................... .. 

NAVEGAÇAO 

!Serviço actual:m.ente a carg·o do Lloyd 
Braziieiro 

í Inspector da navegaçã:> subvencio-
Vencimentos) nada.......................... 7:200$000 

dos ftscae8.) Fiscal junto á sede da Companhia. 2:400$000 
t Fiscal da linha fluvial de Matto Grosso ......... 

Am.azon Stea:m. Navigation CompanT 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ........................ . 
Companhia de Navegação do Rio Par-

nahyba 
Vencimentos do fiscal. •...••••...•.•••.•........•.•........ 

Co:m.panhia Perna:m.bucana 
Vencimentos do fiscal. ................................. . . .. 

E:m.preza Viação do Brazil 
Vencimentos do fi:;cal. .........•..•......••..• •..•.•....... 

Nav gação do Baixo To antins 

YendmeJtos do fiscal. ........•...•••••••••.......... ••. •.• 

················ ......................... , ..... . 

8:000$000 
200$000 

12:000$000 
1:000$000 

12:000:000 
1:000$000 

12:000$000 
1:000$000 

15:000$000 
1:000$000 

8:200$000 

13:000$000 

13:000$000 

9:000$000 

13:000$000 

12:000$000 

16:000$000 

9:600 00 
....•.••. ... f ... • ..••. • ••... . . .• 

6:0 00 

1:200$000 

7~ J 

4: 00$0JO 

360 

OURO 

1:200$000 

2:400$~00 



EMPREZAS DIVERS 
.Arrasamento do 1\t:orr de Santo 

Antonio 

Vencimentos do engenheiro fiscal. ..••.• 
Com.panhia Norte _ ineira 

Vencimentos do engenheiro fiscal. •.....•..•.•.••..•....... 
Com.panhias Centros Past ris do Brazil 

e Frig·orific 
Vencimentos do engenheiro fiscal .......................... . 
Com.panhla Industrial de .::; eclas e Ram.ie 
Vencimentos do fiscal. •...•..........•.•....•..•.•.....•.. 

• 
X - Estrada de Ferro P ul~ Affonso 

ta DIVISÃO 
Administração Ce · tral 

Pessoal 
I Director servindo de chefe do trafego, da 

locomoção e da linha ............. .. 
I Guarda-livros .........•..........•... 
1 Escripturario contador .........•..•..... 
I Almoxarife thesoureiro. . • • • • . . . . . . . • . . • 
I Servente (diaria) ................. , .... .. 

10:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
3:000 000 

600$000 
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Quebras ao thesoureiro ................ I •• ___ 3_00$_oo_o .••...•.•.. 1 ••••• 

Material 

Objectos de expedi&nte e de escriptorio, li ros, talões impres-
sos e despezas miudas ..•.......•........•..........•.. 

2• DIVISAO 
Trafego e locom.< ção 

ESTAÇÕES 

Pessoal 
1 Escripturario servindo de agente da eE a-

ção Central.... • . • . • . • . • . • . .. • . • . • . . • . 
l Dito de I• classe servindo de agente a 

estação terminal. . . . . . . • .. . . • . . . • • • . . . 
I Dito de 2• classe servindo de agente I a 

e tação intermediaria ............. .. 
I Telegraphista de 2• classe servindo a 

estação Central. ..•....•....•......... 
5 Ditos de 3a classe servindo de encarrega< os 

de paradas ..•.•...... . .•.•......•.•.. 
9 Guardas-chaves •••........•............. 
2 Gn:ardas-nocturnos ..................... . 
I Servente jornaleiro •....•.............. •. 

Material 

2:400$000 

1:450$000 

1:200$000 

960$000 

4:200$000 
4:212$006 
I :080$000 

600$000 ............... . 

Objectos de expediente e de escriptorio, li ros, talões impres-
sos e despezas miuda.s .............•....•..•....•....•• 

Tracção e m.ovim. n-to 

Pessoal 
2 Conductores de trens ................. . 
I Machinista de ta classe ............... . 
I Dito de 2" classe................ ...... . 
1 Foguista de I• clasae . . .. . . .. . . . . . . . . . .. • 
I Dito de 2a. classe. .. . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • 
I Guarda-freio de I• classe.. .. . . . . . . . . . . . . 
I Dito de 2• classe ..•..••... , .• ,......... • 

2:400$000 
2:000$000 
I :200$000 

96;00 120 ·ooo 
720 00 
600$000 ............... . 

PAPEL OURO 
10:000$@00 

7:200$000 

9:600$000 

2:400$000 502:059$693 3:600$000 

19:300$000 

1:075$561 

16:102$000 

2:017$996 

8~600$000 



Material 

Combustível, lubrificantes, estopa. livros, talões e outros 
artigos . ..•........ ........... .... ..... ........•. ....•.• 

Offi.cina 

Pessoal 
1 Armazenista apontador •...............•.. 
2 Ajusta dores (I" 2• classes) ............. . . 
I Torneiro ...•...•........•.•. ....•.. .... 
I Marceneiro de !• classe .......•......... 
2 Carpinteiros ( 1" e 2á classes) ........... . 
I Ferreiro .......•...................•.... 
1 Malhador ........••................... . 
I Caldeireiro em ferro ................... . 
I Dito em cob!'e •......................... 
1 Fundidor . .... ........... ............. . . 
1 Enca.rregado da machica motora •. o •••••• 

lO Aprendizes (de ~·700 a 2$000 diarios) ..... 

1:200$000 
2: 496$000 
1:092$000 
1:248 000 
i :716$000 
1:092$000 

624$000 
1:092$000 

780$000 
1:248$000 

604$000 
2:876$000 
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I Servente . ....•...•................ . . ... 468 ··ooo ............... . 

Material 
Artigos ne escriptorio, ferramentas, combustível, lubrifi· 

cantes, madeiras, ferro e diversos .....................• 

3• DIVISAO 

Via permanente 

Pessoal 
I Amanuense ....••...............•..•.... 
I Mestre de linha ...•....•................ 
4 Feitores de turma ......•.••••....•..•.• 

50 Trabalhadores .•................••. ...•• 
1 Pedreiro e pintor ...................... .. 
1 Servente ..........•..••....•.......•... 

Material 

1:200$000 
1:462$500 
4:320$000 

23:775$000 
780$000 
600$000 •.•....•.•....... 

Objectos de escriptorio, dormentes, grampos, parafuzos, 
lubrificantes e diversos ............................... .. 

XI -Estrada de Ferro Sul de Pernambuco 
!• DIVISÃO 

Administra.ção g·eral 

Pessoal 
1 Director .........•.................•...... 
1 Secretario-contador ................ .... . . 
1 Guarda· livros .......................... . 
2 Escripturarios ........•.................. 
2 Amanuenses .......................•.... 
I Thesoureiro ( inclusive 360 para que-

bras) .......•.•..................• · ~ .. ~ 
I Almoxarife ...•...........•.........•.... 
I Desenhista ....................••........ 
1 Continuo .......•.......................• 
2 Serventes ..•.......•.........•........... 

Material 

14:400$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:800 000 
2:880000 

5:160$000 
3:6oo ·ooo 
3:000.:000 
'I:020$000 
1:460$000 

Expediente, objectos de escriptorio, publicações e despezas 
miudas ................................... . ....................... . .... . 

PAPEL OU RO 

8:4I2.$252 

16:586$000 

5:422;9J5 

32:137$500 

7:153$548 
116 . 757$802 

45:920$000 

3:000$000 



O COMOÇÃO 

I Engenheiro chefe do trafego locomoção. 
I Escripturario ..•..... · •.•..• . .......•.••. 
I Amanuense ............................ . 

6:0001000 2:400 000 
I :200 000 
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I Continuo e servente ......... · ......... .. 720$000 ............... .. 

Mate ial 
Objectos de expediente e di verso . . . • . . . . . . . • . • • . . • . . . . . • . . . . •...•.•.••...•.• 

Estac ões 

Pess al 
I Agente especial. .•..........•.......•. 
6 Ditos de Ja classe .................... .. 
2 Ditos de 2• classe ...•...•............••• 
5 Ditos de 3• classe ..................... . 

15 Telegraphistas de classe ...........•.•.. 
I O Ditos de 2a classe. .. . • .. . . .. .. ........ . 
3 Fies ................................. . 
7 Conferentes ......••.•.•....•...•....... 

18 Guarda:chaves ....................... .. 
4 Vigias ....•.•.•........••..........•... 

12 Bombeiros ............... , ............ . 
30 Serventes e guardas ................... . 

Materlial 

2:400 000 
10:800$000 
2:90fl$000 
6:000$000 

18:000$000 
9:600$000 
3:600$000 
8:400!000 

13:140 000 
2:92( 000 
7:884$000 

14:600$000 

Livros, talões, impressos, papel, aluguel de casas para as 
agencias de Cinco Pontas e U ião e diversos ........•....• 

:uovi~en.to 

Pessd,al 
2 Chefes de trem de 1' classe ............ . 
4 Ditos de 2a classe ...................... , 

3:000$000 
4:800$000 
4:088$000 4 Bagageiros: ................ ·l· .......... . 

12 Guarda-freios............... . ........ . 10:074$000 .............. . .. 
l 

Mater~al 

Para o serviço dos trens ..•..••. . ..••.. , •...•...•.•...•••.. 

Trac~. ão 

4 Machinistas de i' classe .................. .. 
4 Ditos de 2• classe ......................... . 
4 Ditos de 3• classe ......................... . 
4 Foguistas de 1" classe . . . . .. . . . ......... , .. 
4 Ditos de 2a classe............. . ......•... . 
4 Ditos 3a classe ......•........•. ..........•. 
4 Lubrificadores .......................... .. 
4 Limpadosres......... .... . ... . .......... . 
4 Carvoeiros ............................... . 

ll :520$000 
9:600$000 
8:160$000 
5:760$000 
5:280$000 
4:800$000 
3:716$700 
3:212$000 
2:G20$000 

Carvão, lenha, lubrificantes, esto a e diversos., ............ . 
Officif1a. 

Pess al 
Mestre .....•....•....................•.• 

l Apontador... . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.....•. 
2 Fundidores de ferro e bronze ..•........... 
l Torneiro .............•.............. , ... 
2 Calueireiros. . . . . . . . . . . • . . . . . . ....••..... 
5 Serralheiros... . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
3 Torneiros .•............... , . . ......•. , .• 

2:520$000 
2:160$000 
2:800$000 

900$000 
3:450$000 
7:714$000 
3:937$500 

............... ,. 

....... ..... ... , .. 

PAPEL OURO 

10:320$000 

300$000 

100:224$000 

25:000$000 

21:962$000 

200$000 

54:968$700 

150:000$000 



1 Ap1ainador ••.•.....••...•....•.•••.•.•••. 
3 Ferreiros ••...•...•••.............•..•.•.. 
3 Malhadores ••.•......••.••..•..•...••• , .•• 
6 Carpinteiros •.•..•.....•.....••.••..•..•.• 
I Serrador .•....•..••.....••..•••.•...•••.. 
I Modelado r ••.. , •..•.•.•..•...........•.•.• 
I Funileiro .•..•....•.•••......•.•..••..••.. 
I Corrieiro .•..•..•..•.....•....•........••• 
2 Pintores .•.•.•.••..••.••. . ...•. , ....•.•.. 
4 Vigias ....••..•.••....•..........•....•... 
8 Serventes ....••.• .• •.•... .... ..•.•.••..... 
I Feitor ........•• .• ..••.. . .•..•.•..•....•.• 

900$000 
4:950$000 
1:800$000 
8:742$800 
I:200$000 
I:950$000 
1:200$000 
I :050$000 
2:840$000 
2:920$000 
4:320 000 
I :000 000 
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lO Aprendizes de $500 a 1$ por dia ..••....... 2:450$000 .•.••...••..•...• 

Material 
Para o necessario aos serviços das offi.cinas .••..•.•....•..••. 

3• DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E ED IFICIOS 
Escriptorio 

Pessoal 
I Engenheiro chefe ... , ... ... .... ..... .... . 
I Conductor residente .............. ...... . 
I Escripturario ••.•.....••.•......•.•...... 
I Encarregado do deposito ..•..•......•..•. 

Material 

6:000$000 
3:600 .000 
I:920 000 
I :800 000 •....•....••..... 

Expediente e objectos de escriptorio e diversos ................................ . 
Linha 

Pessoal 
6 Mestres de linha ...................... . 

24 Feitores ...•••..••...••.•••..•....••..• 
200 Trabalhadores ••..•.•••...•.••...•••••. 

2 Guarda-fios ....•...•........•.....••.•• 
2 Pedreiros .•..•••..••.......•.....•..••• 
2 Carpinteiros ........................ .. 

r I Ferreiro ..•..•.....••• • . · · · · · · · • · · • · · • · 
I Malhador .•••.•••.••.............•.... 
3 Serventes ..••...••••......•••.••.•.... 
3 Vigias ••...••.•..•....•...•....•.••.•. 

Material 

9:855.~000 
21:900$000 

109:500. 000 
I: 825$000 
2:190$000 
2:555$000 
1:460 000 

730$000 
2:053'1;100 
I :642$500 .• •.•.....•...... • 

Dormentes, trilhos e accessorios, fel'ramentas, conservação da 
via permanente, obras d'arte e da linha te1egraphica •.......•..••.. .... ...•.. 

EVENTUAES 

Para attender a quaesquer despezas necessarias e imprevistas 
da rubrica ..••....•••...........•............•........•....•.•••.••..•...•• 

Xli-Estrada de Ferro Central do Brasil 
1" DIVISÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Pessoal 

I Director .............•.....••.......•.. 
1 Auxiliar de gabinete (gratificação) .. ... . 
I Secretario .......•......... ..... •..•... 
1 Offlcial ...............................• 
2 Primeiros escripturarios . . ..... .•..... .. 
2 Segundos ditos .......•.........•. ..... 
3 Terceiros ditos ....................... . 

g 

24:000$000 
I :200$000 9:ooo. ·ooo 
5:700$000 
9:600"000 
8:400$000 

10: 00. 000 

PAPEL OURO 

58:804$300 

35:000$000 

13:320$000 

300$000 

I53:7l0$600 

50:000$000 

30:000 000 753:049$000 



3' Quartos ditos ..•..•.....•.•. ; ......... . 
I Arcbivista .......................... .. 
2 Auxiliares de escripta ................ .. 
2 Contínuos ..................•..•.....• 
I Servente ...............•..........•.. 
2 Guardas ...........•..••...•.•.•..•.• 

1 000$(00 
2 700 000 
4 380$000 
3 600$000 
I:460$000 
3.800$000 

Objecto de expediente e de escrip orio, impressão de relato-
rios, publicações e despezas mi as ....................... . 

I Thesoureiro ... . ...................... . 
I Fiel pagador. . . . . . . . . . . . . . . . . ........• 
I Escrivão.................... . ...... . . 
I Primeiro escripturario ....... . .......• 
6 Fieis .........•...•...•.....•.... . ... . 
5 Ajudantes de fiel .................... .. 
2 Ditos do escrivão ............ . ....... . 
3 Quartos escripturarios........ . ....... . 
2 Contínuos ........................... . 
I Servente ................... . ....... .. 

Material 

12:000$000 
7:200 000 
5:400$000 
4:800$000 

27:000$000 
19:500$000 
8:400$000 
8:100$000 
3:600 000 
1:460$000 

Ob,jectos de expediente e de escrip rio, publicações e despezas 
diversas. . . • . • . . . . . . . . . . . . • . • . • . .•..••.....•.•.•........ 

In-tendencia 
I 

Pessoal 
1 Intendente ....•...•...•.............•. 
1 Ajudante ..............•..•.•.•.....•.• 
1 Despachante ......................... . 
I Escrivão .............................. . 
2 Fieis .•.........•..•.......•.•......... 
3 Ajudantes .................... . .......• 
1 Segundo escripturario ................ . 
3 Terceiros ditos ................ . ...... . 
4 Quartos ditos... . . . . . . . . . . . . . . •....... 
3 Auxiliares ............................ . 
1 Continuo ............................ . 
2 Guardas de deposito ................. .. 
3 Serventes ................... , .... . . . . . 

14 Trabalhadores ....................... . 
I Encarregado da carga e descar a ...... . 
2 Ajudantes .......................•....• 
I Feitor ..........................•...... 
4 Guardas para bordo .......... ......... . 

12 Trabalhadores ............... t " ..... .. 
1 Encarregado da ofilcina au tog1 phica .. . 
I Armazenista ....................•.....• 
I Impressor de 1 a ............... . ....... . 
1 Dito de 2" .................... . ..... . .• 
1 Dito de 3• ..•.....•.........•. . ......•. 
1 Encarregado do motor ............•.. . . 
1 Lousador ..................... . .....•.. 
5 Serventes ..... . ............. . 
I Carpinteiro. . . . . .. . . .. . • . . . . . . . .... . . . 

Materi~l 

12:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
5:400$000 
9 000$000 

ll:700$000 
4:200$000 

10:800$000 
10:800$000 
5:400$000 
1:800$000 
2:920$000 
4:380$000. 

20:440$000 
5:400 000 
7:200$000 
2:190 000 
7:300$000 

21:900 000 
3:600$000 
2:700$000 
2:555$000 
2:190$000 
1:825$COO 
I:825$000 
I:642$500 
7:300$000 
2:190$000 

O necessario á Intendcncia e á offici a autographica ..... , .... 
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92:740$000 

22:000$000 

97:460 000 

4:000$000 

178:657$500 

20:000$000 414:857$500 



2a DIVISÃO 

TRAFEGO 
Escriptorio Central 

Pessoal 

1 Sub-director ••....... , , .......•.•.....•. 
1 Official. ........•..•....•....• ; •...•.•.• 
3 Chefes de secção ..•..•....•....•. , .••.•. 
1 Desenhista •.........•......•....•.•...• 
4 Primeiros escripturarios .........••..... 
4 Segundos ditos ..... · .................. .. 
4 Terceiros ditos ........................ .. 

I O Quartos di tos ........ , ................. . 
1 Archivista ....................... . ... .. 

10 Auxiliares de escri p ta ..•.... , •..•••.••.• 
2 Continueis .......••...•...•. , ........•.. 
4 Serventes ....•.•................•.•..•. 

Inspectorias do trafego 
3 Inspectores ........••••................• 
3 Sub·inspectores ...•.....•..........•.••• 
3 Segundos escripturarios ..•........•....• 
3 Terceiros ditos .•.•.....•............ , .. 
3 Quartos ditos .•..........•.. , .•......•.• 
4 Auxiliares de escripta ....... . ......... .. 
3 Serventes ......•....••.......••......•. 

18:000$000 
5:700$000 

15:300$000 
4:800$000 

19:200$000 
16:800$000 
14:400$000 
27:000$000 
2:700$000 

18:250$000 
3:600$000 
5:840$000 

36:000$000 
18:000$000 
12:600$000 
10:800$000 
8:100 000 
7:300$000 
4:380$000 

Inspectoria do moviinento 
1 Inspector........................ ... .. .. 12:000$000 
1 Sub·inspector........................... 6:000$000 
1 Segundo escripturario................... 4:200$000 
1 Terceiro dito........................... 3:600$000 
1 Quarto dito............................. 2:700$000 
'2 Auxiliares de escripta ............. , .. .. . 3:650$000 
1 Servente............................... I :460$000 

Movimento de trens 
40 Conduetores de 1" classe ............... . 
50 Ditos de 2• classe ...•.•..•••..•..•...•• 

110 Ditos 3• de classe .................... .. 
:100 Ditos 4• clr1sse ........................ . 

37 Bagageiros de I • classe, 22 de 2•, 20 de 
3•, 362 guardas-freios, 12 criados noctur-
nos, 4 feitores e 52 trabalhadores .•.•..• 

192:000$000 
210:000~00 
330:000 000 
180:000 000 

797:598$000 

Inspectoria do telegrapho e 
illunlinação 

1 Inspector .......•...•......••....••..•.• 
3 Sub-inspectores ....................... .. 
I Chefe de secção ..•••...•......•....•.••• 
I Prinaeiro escripturario •...•.........•... 
1 Segundo dito .•.•.•..••.•.....•........• 
1 Terceiro dito •..•.••............•....•.. 
2 Quartos ditos .•••....•......•• , ...•.•..• 
4 Auxiliares de escripta ................. .. 
l Continuo ..••............ , ......•....••. 
I Servente •.•....•......••..•.•..••.•••.•• 

12:000$000 
18:000$000 
5:100$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
5:400$000 
7:300$000 
1:800$000 
1:460$000 

Serviço telegraphico das estações 
15 Telegraphistas de 1• classe............. 63:000$000 
30 Ditos de 2• classe....................... 108:000$000 

'210 Ditos de 3• classe .. ,................... 554:400$000 
70 Ditos de 4• classe...................... 126:000$000 

Block system. 
30 Cabineiros •..•.••.. , •.•••.•.......•.••.••..•.••.•..•... 
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151:590$000 

97:180;$000 

33:610$000 

1.709:598$000 

63:660$000 

851:400$000 

42:186$000 



Offici~a teleg 
I Mestre de Ia classe ...•........ ~ ...... . 
4 Officiaes de 1", 2 de 2•, 1 de 3 . 1 car-

pinteiro e 6 aprendizes •...••...• , ..... 

5:400 000 

20:002$000 

Deposito do tel grapho 
I Armazenista .......................................... . 

Conservação das linha e apparelho s 
6 Feitores e 45 guarda-fios ............................ .. 

3 Machinistas ..........•.....• ···r ...... . 
10 Ajudantes e 12 foguistas ............ .. 

Gaz Pintsch e 

7:200$000 
44:215$000 

1 Encarregado, · 3 forneiros, 3 'udantes, 2 foguistas e 
9 gazistas ........................................... . 

Serviço chrono etrico 
I Relojoeiro ••..•...•....•....•.•.........•.••••......•.• 

Estações esp ciaes 
4 Agentes ............................. . 
6 Ajudantes ... . ........................ . 
6 Fieis recebedores . .................. .. 
7 Ditos de armazem ............•.•...... 
6 Ajudantes de fiel ............. . . , ...... . 

15 Bilheteiros ...... . ............. . 
20 Conferentes de 1" classe ............. .. 
80 Ditos de 2" classe. .. .. .. • .. . .. .. .. ... . 
35 Ditos de 3• classe .................... . 

22:800 000 
Z7:000$000 
21:600$000 
25:200$000 
18:000$000 
54:000$000 
60:000$000 

I92:000$000 
63:000 000 

Guardas em geral, encarregados da t~lette e 
das cabinas e ajudantes, de mao.bbras e 
ajudantes, machinista e ajudante, mano-
breiros e ajudantes, foguistas, posi-
tores, vigia da ponte, lampista, eitores 
e ajudantes, trabalhadores e serv ntes .. 1.061:106 000 

Estações de 1 a classe 
13 Agentes . . •......•.••....•••..• 
12 Ajudantes .••.•.••••..•....•... 
13 Fieis .•................•..••...• 
21 Conferentes de 2• classe .............. .. 
14 Ditos de 3a classe ... .... ........... .. 

Guardas em geral, manobreiros, aju antes, 
encarregados de cabines, auxili es de 
ma.nobreiros, compositores e aju antes, 
carvoeiros, feitores e ajudantes e traba-
lhadores ....................... . 

Estações de 2• classe 
18 Agentes .........•.........•... 
15 Fieis ......................... . 
18 Conferentes de 2a classe •.••.... •.••... 
9 Ditos de 3• classe ................... .. 

Guardas em geral, manobreiros e aju ntes, 
compositores e trabalhadores .••..•..... 

Estações de 3 • classe 
26 Agentes ............................. .. 
25 Conferentes de 2• classe ............... . 
8 Ditos de 3• classe ............... "" .. . 

Guardas em geral, ma.nobreiros, com ositor, 
bombeiros e trabalhadores .•..•.•••...• 

62:400$000 
43:200$000 
39:000$000 
50:400$000 
25:200$000 

726:920$000 

75:600$000 
45:000$000 
43:200$000 
16:200$000 

231:337$500 

93:600$000 
63:600$000 
I4:400$000 

220:387$500 
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25:402$0000 

2:700$000 

80:000$000 

51:415$000 

36:801. •500 

6:000$000 

I.544:706$QOO 

947:120$000 
C) • 

411:337$500 

391:987$500 



Estações de 4" classe 
40 Agentes .......•...•....••.•.....••••.• 

2 Conferentes de 2a classe .............. . 
31 Ditos de 3a classe .................... . 

Guardas em geral, manobreiros, cabineiros 
e ajudantes, bombeiros e trabalhadores 

Estações de ~· classe 
60 Agentes •....•.•..........•...•••..•••• 
3 Conferentes de 2a classe ............... . 

19 Ditos de 3• classe .................... . 
Guardas em geral e trabalhadores ..••...•.• 

Postos telegraphicos 
Pessoal titulado .......................... . 
Guarda-chaves e trabalhadores ..•..•.•....• 

Material 

120:000$000 
4:800$000 

55:800$000 

210: 532$500 

162:000$000 
7:200.$000 

34:200$000 
211 :R3"2$500 

45:000$000 
81:395$000 

O neces>ario para todos os serviços da 2• divisão .......•...•. 
3• DIVISÃO 

CONTABILIDADE 
Escriptorio 

Pessoal 
1 Sub-director .... . ............ . ......... . 
1 Officif\1, ...•............................ 
I Terceiro escripturario .................. . 
I Quarto dito .......... . ................ . 
I Continuo ••.•.......•........••.•..•...• 

I• SECÇÃO 

I Contador •............... , ............ . 
I Ajudante .............................. . 

10 Primeiros escripturarios ..•............. 
14 Segundos ditos ....................... .. 
16 Terceiros ditos ........................ . 
25 Quartos ditos . . ....•.•.••.•.... . ......• 

1 Arcbivista ........................... . 
Auxiliares de escripta .... · ............. . 

1 Continuo .................... _ .....•.... 
1 impressor de bilhetes .................. . 
3 Ajudantes ............................. . 

10 Carimbadores e 7 serventes •..•......... 

2' SECÇÃO 

1 Gus.rda-livros •.•....................... 
2 Ajudantes •.•..........••..••........... 
2 Primeiros .escripturarios ............... . 
2 ::leg-undos ditos ...•............•........ 
2 Terceiros ditos ....................... .. 
2 Quartgs ditos ...........•..•.•....••... 

Auxiliares de escripta .....•...••....•.• 
1 Continuo .......•....•...•..•....•. _ .... 

Material 

15:000$000 
5:700$000 
3:600$000 
2:700$000 
1:800$000 

9:000$000 
5:100$000 

48:000$000 
58:800$000 
57:600$000 
67:500$000 
2:700$000 

70:000$000 
1:800$000 
3:600$000 
7:200$000 

24:890$000 

9:000$000 
10:200$000 
9:600$000 
8:400$000 
7:200$000 
5:400$000 

20:000$000 
I:800$000 

Objentos de expediente, publicações, despezas miudas e di-
ver5os, para o serviço da. 3• divisão ...................... . 

4• DIVISÃO 

LOCOID.OÇãO 

Pessoal 
I Snb-'Jirector ....•..........•........•.• 
2 Aj11•tantes ............................. . 
I Auxiliar technico .................... .. 
1 Official. ......•.•..•••....•..••..•.•.••• 

18:00~000 24:000 000 
4:200. 000 
5:700$000 
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391 : 132$500 

414:732$-500 

126:305$000 

700:000$000 8.078:953$500 

456:590$000 

40:000$000 496:590$000 



I Encarregado do Deposito .•..•.••.. 
1 Ajudante ..•..•....•......•...••• 
4 Primeiros escripturarios ......•... 
4 Segu~dos d~tos .................... 

1 5 Terce1ros dltos ..•...••. : ...•••.•.• 
5 Quartos ditos .......... . ........ .. 

lO Auxiliares .......... . ............. . 
6 Armazf'nisfas ................•...• 
2 Desenhistas de 1 a classe . • .......... 
2 Ditos de 2• classe ................ .. 
2 Ditos de 3• classe ...... . ........ · .. 
2 Contínuos ..•...•.•..• . ............ 

5:400$000 
3:6001000 

19:200 000 
16:800 000 
18:000$000 
13:500$000 
25:550$000 
18:000$000 
9:600$000 
8: 400$000 

. 6:000$000 
3:600}000 

Material 
Objectos de expediente e de desenho, blicações e despezas 

miudas ........................... . 

Tracção 
3 Inspectores ..... , ........ : ...... .. 
6 Encarregados de depositas ........• 

50 Machioistas de I• classe ......•.... 
60 Ditos de 2·• classe ................ . 
50 Ditos de 3a classe ......... . .... . . . 
30 Praticantes de 1• classe .......... . 
45 Ditos de 2• classe .................... . 
75 Foguistas de l" classe ............. l

1 
.. .. 

t lO Ditos de 2• classe ...••..•..•...... . .••. 
150 Graxeiros ........•...... . ••.....•..... 
95 Carvoeiros .....•............••••. . .•.. 
2 Manobreiros.... . . . . . . . . . . • . . . • • . . . •.• 

42 Acceodedores. . . . . .. . . . . . . . . . • .. • . .. •. 
24 Limpadores ................ . .......•.. 

, 53 Guardas . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • 
85 Trabalhadores.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 

Pessoal extraordinario ................ l ... . 

Material 

28:800$01)0 
39:000$000 

., 240: 000$000 
252:000$000 
180:000$000 
71:370$000 
90:819$983 

123:525$000 
161:040$000 
192: 150$000 
156:465$000 

3:666$000 
76:860$000 
35:136$000 
87:138$000 

139:995$000 
14:831$907 

Combustível, lubrificantes, estopa e dive sos ..••... . •••.••... 

Reparação do m.ater~ 1 rodante 
e Depos ito 

Pessoal 
6 Mestres ajudantes ................ .. . .. 

133 Limadores ........................ . . . . . 
54 Torneiros •..•..•...•• . .........• •. ...• 
66 Ferreiros e ajudantes .............. I .•.• 
40 Caldeireiros .......... . . . .•....••. •.... 
20 Fuudidores ...... . ............... . 
45 Carpinteiros ..................... . 
4 Serralheiros ....... . ............ .. 
3 Modeladores •......... • ...•.. . .... 

98 Concertadores de carros ...... . ... . 
18 Pintores . .. ...................... . 
6 Foguistas de machina fixa ........ . 
6 Pedreiros ........•.. . .... . ....... . .••. 
5 Encarregados de freios ........ ....... . 

Material 
I 

25:200$000 
211:493$868 
98:434$740 

105:536$520 
94:647$588 
41:975$736 

137:451$562 
13:450$000 
7:628$500 

159:432$384 
34:620$000 
9:024$625 
8:528$484 
4:407$373 

O necessario para este serviço •..••....•.•...•...........•.. 

Officinas do Engenho , e Dentro 
2 Chefes ............•... ,... . ............ 14:400$000 

ll Mestres... . ........................... 59:400$000 
ll Ajudantes............................. 46:000$000 

128 Limadores e ajudantes:................. 171:120$000 
115 Torneiros e ajudantes.............. 170:415$810 
l.l6 Carpinteiros e ajudantes........... 194:226$720 

5 Serralheiros.................. . ... . ••. 13:451$400 
12 Serradores e ajudantes............. . . . 67:102$040 

il 28 Caldeireiros e ajudantes............... 1811:257$060 

- '70-

199:550$000 

10:000$000 

I 
1.893:396$890 

300:000$000 •••••••••.••••• •• 

951:831$380 

250:000$000 

PAPEL 

\ 

' 

OURO 

2.200:000$000 

( ) 



56 Fundidores e ajudantes ............... . 
66 Ferreiros El ajudantes ................. . 
62 Pintores ...•...•.•...............•...• 
10 Modela dores ........... , .............. . 
8 Correeiros ....•.................••.•..• 
9 Pedreiros ..•.....•..........•....•...• 

19 Encarregados de freios ............... .. 
30 Guardas .....•.•........... .. ........• 
69 Concertadores de carros .........••...• 

107 Trabalhadores ..•.•..........•.•••.•..• 
I Pro!essora da escola annexa ••.....•...• 

Material 
Ferramentas, combustivel e diversos .•..... 
Consumo de agua na estrada e suas depen-

dencias ................................ . 

_\.cqui ·i~ão de machinas 

Material de tracção e rodante, sobresalentes 

88:963$630 
93:840$000 
86:205$840 
12:368 400 
17:500$800 
21:000$000 
28:404$000 
60:486$000 

109:480 920 
129:177$380 

3:600$000 

550 :000$000 

61: 000$000 

e materiaes ui versos..................... 900:000$000 

Obras novas 

MelhoraUJentos nas officinas e depositas ............. , ..... .. 

5• DIVISÃO 

VIA PERMANENTE E EDIFICIOS 
Escrip-torio 

Pessoal 
I Sub-director .••.. ••.......•..••...•..• 
2 Ajudantes ............................ . 
1 Official. ..•.....................•....•. 
3 Primeiros escripturarios .•......•.... . . 
4 Segundos ditos. . . . . . • . • •.•...•...•.•. 
5 Terceiros ditos •......•.••.•.....•.•..• 

12 Quarto3 ditos ....................... .. 
1 Archivista ................•.. . •......• 
2 Desenhistas de 1 a classe .............. .. 
4 Ditos de 2a classe ... , ................. . 
4 Ditos de 3a classe .................... .. 
2 Contínuos .•..•......•..........••..•.• 
4 Serventes ...... . .................... .. 

Material 

18:ooo ·ooo 
24:000$000 
5:700$000 

14:400ÍOO 16:800 .000 
18:000 000 
32:400 000 
2:70(' 000 
9:600 000 

16:800$000 
12:000$000 
3:600$000 
4:380$000 

Objectos de expediente e diversos .......................... . 

Conservaçào ordinaria e eJ~Ctrao.rdina
ria da linha e ecli:ticios 

' \ Pessoal 
14 Engenheiros residentes ......... . ..... . 
3 Ajudantes ....... . . . .... . ............. . 
2 Auxiliares technicos .................. . 
6 Armazenistas de i" classe . . ........... . 
8 Ditos de 2• classe ..................... . 

12 Mestres de linha de I• clas~e .......... .. 
24 Ditos de 2' classe ..................... . 
22 Ditos de 3" classe ................ , .... . 
1 Encarregado dos signaes « Saxby» .... . 
6 Auxiliares idem, idem (jornaleiros) .... . 
I Encar·1•egado de canteiros •.....•....•. . 

14 Ditos de carpinteiros ................. . 
14 flitos de pedreiros .................. .. 
2 Ditos de caldereiros .................. . 
1 Dito de ralceteiros .................. .. 
4 Ditos de britação de pedras . .•......... 

134:400$000 
21 :600 000 
9:600000 

21:600 000 
24:00(1$000 
50: 400$000 
i9: 200$000 
66: 000 000 
4:800$000 

14:235 000 
3:650 000 

38:325$000 
38:325$000 
5:475$000 
2:400$000 

12: 410$000 
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1 . 511 : 000$000 

400:000$000 7. 069: 178.,~270 

178:3!l0$000 

10 :000$000 



• 
64 Carpinteiros •.•....•...•.•....• 

134 Pedreiros e cavouqueiros ......• 
8 Caldeireiros .................. . 
8 C:dceteiros ...............•.... 

22 Pintores ................. , .... . 
22 Ferreiros ..................... . 
22 Malhadores ................... , 
8 Soldadores ................... , ......• 

180 Serventes de pedreiros, carpin.te'ros, 
ferreiros, etc., etc ................ . 

90 Guarcas ........................ ~ .. .. 
265 Feitores de turmas de con.vervaça:o .•• 

1,400 Trabalhadores, idem idem ....... ·j· .. . 
15 Feitores de cercas (reparação) •...... 
90 Trabalhadores de cerca .......... , .. 
12 Feitores de lastro .................. . 

160 Trabalhadora!! idem .......... . ..... . 
6 Feitores do turmas de chaves ....... .. 

50 Trabalhadores idem idem ....... , ••.. 
50 Ditos de britação de pedras ...... , .. . 
12 MachinJstas de lastro ( 3" classe) fo-

guistas de lastro .............. 1 ... 3 Machinistas de bombas de caixa 
d'agua ......•.............•... l ... 

Material 

154:176$000 
269:005$000 

17:520$000 
14:600$000 
44:165$000 
48:582$000 
35:332$000 
14:600$000 

230:000$000 
147:285$000 
580:350$000 

1.992:900$000 
24:090$000 

l08:40v$OOO 
28:908$000 

233:600$000 
10:950$000 
60:225$000 
60:225$000 

55:660$000 

10:800$000 

Dormentes e o n.ecessario para o serviço ~e conservação ••.... 

Obras novas! 

Linhas, desvios, pontes, boeiros, supe~ructuras metallicas, 
revestimento de tunneis, cercas, alin~entação d'agua, casas 
para empregados, estações e dependertcias e varios serviços 
da Estrada, compréhendidos pessoal e material para esse 
serviço, sendo 300:000$ para conclus"'o das obras além da 
estação Si 1 v a X a vier. . . . . . • • . . . . . . • . • . .... , ............ . 

Gratificações diversas 
Ajuda de custo as director, aos sub-direho- , 

~~~r!~~~~~:~1~e·s· .e .• ~~~.~i~ . . ~~:~~~~.~~s~ . ~~ 
Abono para aluguel de casa ......... , .... .. 

virem em Jogares insalubres ........... . 
20 o f o sobre os vencimentos dos empreg dos 

90:400$000 
20:000$000 

95:000$000 
Abono aos empregados designados parafer-

~~:cft;~~~~ .~~~~ .~~ .~~. ~~~~~ .. ~~ ~~: :~~ 273:427$000 
Kilometragem aos machinistas e foguist s.. 75:000$000 
lO •!o para as quebras................. . • • 16:579$200 
Gratificação de trimestre .....•..... • .. . ......•.....•....•• 

EVENTUAES 

Para attender a quaesquer despezas nece sarias e imprevistas 
ou a deficiencia de creditos da verba ................... .. 

XIII -- Inspecção 
blicas da 

Geral d s Obras Pu. 
Capital Federal 

i • DIVISÃO 
Ad:minis tração 

Pessoal I 

l Inspector geral ............ , .•..........• 
2 Chefes de divisão a 8:400 . ........... . . .. 
6 Engenheiros de districto a 6:000$ ...... ,. 
5 Conductores technicos a 3:000$ .......... . 
l Desenhista de 1• classe ........... . ... , ..• 
2 Ditos de 2• dita a 3:000$ ............. .1. .. 
l Secretario .•.• , •......... , •.•......•..... 

12:000 000 
16: 800 000 
36:000$000 
15:000$000 
4:800$000 
6:000$000 
6:000~000 
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4.667:807$000 

1.400:000$000 

570:406$000 
300:000$000 

.......... , 
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6. 256: 187$000 

1.000:000$000 

700:000$000 -70:406$200 

24.856:172$470 2. 200 :1000~000' 



1 Contador ....•........••.......•...•..... 
I Fiel do deposito central. ................ . 
3 Administradores de florestas a 2:550$ ...•• 
I Ajudante do fiel. ....................... . 
I Archivista .................... ... ...•... 
I Primeiro escripturario .. , ........•....... 
3 Segundos ditos a 3:600$ ................ . 
4 Amanuenses a 3:000$ .................. .. 
3 Praticantes a 2:000$ ..... , .............. . 
2 Auxiliares de escripta a 1:500$ ...•.....•. 
I Por·teiro ....•............................ 
3 Continuas a 2:000$ ..................... . 

Diarias de 8 ao inspector, de 7$ aos chefes 
de divisão, de 6$ aos engenheiros de 
clistricto e de 5$ aos conductores ••..... 

Material 
Objectos para expediente ...... · .......... . 
Alug~~l do predio onde funccioua a repar-

tiçao ............................ · · · · · · 
Serviço telephonico ............ : .......... . 
Taxa de exgoto em 33 predios a 120$ •.....• 
Consumo de gaz .......•......•............ 
De.spezas miudas e de prompto pagamento ... 

SERVIÇOS DIVERSOS 

Reparos de proprio nacionaes ... . .....•.... 
Despezas imprevistas ...................... . 

2" DIVISAO 

4 800$000 
4 800$000 
7 6~0$000 
3:600$000 
3:000$000 
4:200$000 

10:800 000 
I2:000$000 
6:000$000 
3:ooo ·ooo 
3:000$000 
6:000$000 

30:295 000 

6:400$000 

12:000$000 
2:lJ00$000 
3:960'000 
1:000$000 
5:000$000 

15:000$000 
IO:OOO 000 

Canalisações longinquaes 
Pessoal 

1 Conductor geral. ...................... .. 
1 Amanuense ............................. . 
1 Feitor geral de encanamentos, diária de 8$ 
I Estafeta. diaria de 3 500 em 300 dias .... . 
8 Soldadores rehatedores .............. ... . . 
1 Encarregado do deposito ............... .. 

3:600$000 
3:000$000 
2:920 000 
1:050 000 
li :680$000 
l :800$000 

Rio do Ouro e Santo Antonio 
I Zelallor, diaria 8$ ..... . .............. . 
2 Trabalhadores, diaria 3$500 ..•.•••••••• 

S. Pedro 
l Zelador, diaria 6 . ................... .. 
2 Tra.balhaclores, diaria 3$500 .••....•...• 

Tinguá 
I Zelador, diaria 8 · .••.. ..... .•.. .•••.•. 
4 Trabalhadores, diaria 3$500 •.....••.•.. 

2:920$000 
3:832$500 

2:190$000 
2:555$000 

2:920. ·ooo 
5:110,..000 

Turma dos caminhos :florestae!';;, 
limpeza dos ri...,s 

1 Feit·1r. dia ria 4$500 .................. . 
·6 Trabalhadores, diaria 3$500 ••.....•.... 

Registros e encanamentos 
7 Gunrdas de }a classe ... ....... ........ . 

15 Guardas de 2• classe .................. . 

Material 

I :642$500 
7:666$000 

10:080 000 
18:000$000 

O necessario para esse serviço .............. . ......... . 
Obras novas de canalisações 

Para a. linha auxiliar das canalisações dos rio Xerem e 
Mantiqueira, não devendo o pessoal exceder de um enge-
nheiro chefe de divisão e de um ajudante: 

Pessoal e material ..•...•....•.••.• . ........ , ............ . 

lO 
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,. 

3• DIVISÃO 
Conservação das florestas 

FLORESTA DA TÜUCA 

Pessoal 

1 Feitor com adiaria de 5$ .••.•. + ..... 
10 Trabalhadores com a diaria de 3 .. -ao ... 

Floresta das P -neiras 

Pessoal 

1 Feitor com a diaria de 5:~ ... · .... f · .. · · I :825$000 
7 Trabalhadores com a dia ria de 3. 00 ...• 8:942$500 

I 
Floresta de Jacarépaguá 

. . . ~essoal [ 
I Fe1tor com a d1ar1a de o$........ . .... 1:825 000 
7 Trabalhadores com a diaria de 3. ·5 0 .... 8:942$500 

Material 

Fer1'amentas, utensílios, remonta e animaes, forragem, 
ferragens, etc., para as tres ílore~~as ..•.•.••...•....•. .. 

ABASTECl~ENTO n· 
Limpeza, vigilancia e istribuição 

Pessoal 

6 Guardas geraes com o venciment men-
sal de 200$ .••.••..• .•.• •. •..•.•• I ...•• 

1 Encarregado do reservatorio do dre-
gulho, com o vencimento mens3il de 
200$ ....• •, .•... ,. •, • • •••. • .•.. • ' I ' • • • • 

13 Guardas de reservatorios diversos, · com 
o vencimento mensal de 120$ .•.• . .•.•• 

6 Jardineiros, diaria de 4.$500 em 30·:) dias 

Material 

14:400$000 

2:4oo ·ooo 

18:720$000 
8:100$000 

utensílios, ~onsumo de gaz nos reserv torios e mais objectos 
necessa r 10s ••.•••••..•.•••.••••.•..•..•..•..•••.....••• 

Reparos, n~.elhora1 en tos e 
conservação da rê<le de distribuição 

Pessoal 
6 Conductores de volantes diadstas ..... . 
5 Encarregados de depositas de dist ictos 

com vencimento annual de 1:650~ ..••. 
6 Estafetas com a diaria de 3$5Ó em 

300 dias ...............•...•.......... 
22 Soldadores com a diaria de 6$ e 300 

dias ....•........................ , .... 
5 C~rpinteiros com a diaria de 6$ e 300 

d1as .......... · ....................•. , . 
12 ~edreiros com adiaria de 5$500 er 300 

d1as ..... · ........•.•........• ... ..•. 
5 Calceteiros com a diaria de 5$ en 300 

dtas ..••.•.......... ...... ............ 
5 F~rreiros com a diaria de 5$500 e 300 

dtas •.•......................... . ..... 
G Ca.1·roceiros com a diaria de 4$500 e 300 

dias. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... 
50 Guardas volantes com a diaria de 4 em 

365 dias ..... ... . ..• ................... 
100 Trabalhadores com a diaria de 4 em 

~65 dias .•........•.. , ....•...•.. ', •... 

14:400$000 

8:250$000 

6:300$000 

39 :600$000 

9:000$000 

19:800 ·ooo 

7:500$000 

8:250$000 

8:100$000 

73:ooo. ·ooo 

140:000 000 
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Extranumerario para diversos serviços urgen-
tes, além das horas regimentaes (arrebenta-
mentos, manobras, e outros trabalhos) .... 

Transporte dos guardas geraes, conductores de 
volantes e estafetas, por motivo de serviço. 

Material 
Utensílios, ferramentas , artigos diversos, re-

monta de animaes de carroças, forragens e 
ferragens .............................. . 

Alugueis de predios para escriptorios e depo-
sitas dedistrictos e objectos para expediente 
dos mesmos .•....................•....•. 

Reconstrucção de calçamentos levantados para 
reparos e melhoramentos .••...•..•..••.. 

45 :000$000 

4:000$000 

70:000$000 

8:000$000 

11:395$500 

Obras novas, pro seg·uimento ela :rêde 
ele distribuição e pennas de agua obri-
gatorias e reg·istros ele incendio. 

Pessoal e material 
O necessario para este serviço ..••.•..••.....••. •.• ....• • ..• 

Deposito central 

Pessoal 
1í Trabalhadores para o serviço externo, com 
~a ·diaria de 3$500 .................. , ... .. 
5 Carroceiros para o transporte do material, 

com a diaria de 4$500 ........ . .......... . 
1 Servente, com a diaria de 3$500 •..•••.••.. 
1 Feitor com adiaria de 4$500 ............. . 

Material 
Objectos de expediente e diversos .•... ; •.•.• 
Remonta de carroças e animaes, forragens, 

ferragens e mais objectos ••••• ... .•..•..•• 

6 :387$500 

8:212$500 
l :277$500 
1:642$500 

1:000$000 

5:000$000 

Fiscalisação de hydroDletros 

Pessoal 
5 Officiaes com a dia ria de 6 em 300 dias ..• 
5 Fiscaes com a diaria de 5$000 em 300 dias. 

Material 

9:000$000 
7:500$000 

D necessarjo para o serviço ..... . ......................... . 

Exgoto de:aguas I:>lu.viaes 

Pessoal 
1 Feitor ........ . ...•....•..•....•••..••. 
3 Ditos ..••.......••............ . .•...... 
3 Pedreiros ...•......•....•...••.•...••.. 
1 Calceteiro .•.....•••...•.....•.•..•.•... 

21 Trabalhadores ........................ .. 

Material 
Ferramentas, utensílios, objectos para expe-

diente, etc ..........•... . .•.•...•.....•. 
'Transporte de resíduos e areias extra.hidas 

das galerias ..• . .•.......•.....•.... . ••. 
Obras de construcção de collectores .•.. .• •.• 

1:800$000 
4:500$000 
4:050$000 
1:500$000 

22:050$000 

6:000$000 

9:000$000 
25: 000$000 
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389:200$000 
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2'W:000$000 
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33:900$000 
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; 

4• D !SÃO 

ESTRADA DE FER O DO RIO DO OURO 
• 

Guarda-livros .............. . .......... . , 
~ Thesoureiro. . . . . . . . .. . . . . . . . ........•... 
I Almoxarit'e ....................•..•..... 
I Primeiro escripturario ........ . ........ . 
1 Segundo dito. . . . . . . . . . . . . . ,. .. . .•..•... . 
1 Amanuense . . ..•..... . ... . . . ..•........• 

6:000$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:000$000 

Objectos para escriptorio ..... . j' ......................... .. 
Tra"feg·o 

Pe 

Da Estação do Cajú: 
l Agente .......... . ......... . ; . . ... .. .... . 
I Conferente ...• , ...•.... . ................. 
I Telegraphista.............. . ... . ...... . 
1 Machinista para o guindaste, diaria 6$000. 
2 Vigias nocturnos, dia ria 3 · 20 . . . . ...•.••• 
2 Guardas·chaves, diaria 3$·WO, .•.••••••••• 
l Feitor, diaria 4,>000 .................... . 
6 Trabalhadores, diaria 3$200 ..•..•.•.• . •• 

Da Estação da Pa vuna : • 
1 Agente-telegraphista de l a. ch sse . ....... . 
1 Guarda-chaves, diaria 3$200 . ••.•....••• 

Da Estação de Botafogo: ' 
l Agente-telegraphista de 1 a c asse ......•. 
1 Guarda-chaves, diaria 3$200 ..•...•..••• 

Da Estação de José Bulhõe~': 

1 Agente-telegraphi_sta de 2• c:lasse ......•• 
[ I Guarda-chaves, d1ar a 3$2001•· .•••.••• •. 

Da Estação de Belfort Roxc : 
1 Agente-telegraphista de 2" c asse . . ..•.• . 
1 Guarda-chaves, diaria 3$200 . .•....•••.. 

Das Paradas : 
De S. Francisco, rua Bella, B rnftca, Praia 

Pequena, Vicente de Carval' o, Figueira, 
Rio do Ouro, S. Pedro, Igur su, Tinguá, 
Engenho do Matto e Irajá : 1 

12 Guarda-chaves, diaria 3$500 j ........... . 
Das linhas telephonicas e telegraphicas : 

1 Encarreg::~do da conservação das linhas, 
diaria 6$000 .... ........... 

1 
..•..... · ..• 

3 Trabalhadores , diaria 3$200. . . .....••.•• 

Moviml nto 

3 Chefes de trens incumbidos tarnbem das 
bagagens, a 2:1)00$000 .. ":· . . ... . ...... . 

12 Guarda-freios, diaria 3$500.. . ......... . 

M:.üejtial 

3:600$000 
2:000$000 
1:800$000 
2:190$000 
2:336$000 
2:336$000 
1:460$000 
7:008$000 

2:400$000 
I: 168$000 

2:400$000 
I: I68$000 

2:000$000 
I: 168$000 

2:000$009 
I: 168$000 

I5:330$000 

2:190$000 
3:504$000 

6:000$000 
15:330$000 

Alugueis de casas para estaçles e paradas e o necessario 

~aJ~ t~1e~~;~~~ -~~8 .. ~~~~~·. t . ~~:~~~~~~~· .. ~~. ~~~~~-r~.p-~~ 
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Locomo\;ão 

Pessoal 

Da tracção: 
I Encarregado geral, diaria 8$000 .•....... 
2 Machioistas de !• classe, diaria 7$000 . ... 
2 Machinistas de 2' clu.sse, diaria 6$000 ...• 
2 Foguistas de 1" classe, diaria 4$000 ..... . 
2 Foguistas de 2"' classe, dia ria 3 '500 .. . •.• 
2 Graxeiros, diaria 3$000 . ... .. . : . . ..••.• 

Da-s officinas : 
I Pintor, diaria 6$000 .................... . 
2 Ajustadores, diaria e$000 ........•..•.. , . 
3 Limadores, idem ...................... . 
I Torneiro, idem..... . ................. . 
I Fundidor, ir! em ...................... .. 
I Aj utlante , dia ria 5$000 ....•... . .•..... •. 
4 Carpinteiros, idem .................... . 
I Ferreiro, diaria 7$000 ................. .. 
I Dito, diaria 6$000 .................... .. 
2 Malhadores, diaria 4 000 ........ ...... .. 

Material 
Combustível, lubrifk ntes, estopas para a 

tracção e as officinas .................. . 
Para concertos nas officinas e acquisição e 

reparação de material rodante ........ . 

VIA PE R:\1A.NENTE 

2:920$000 
5:110 000 
4:380SOOO 
2:92Õ$ooo 
2:555$000 
2:190 000 

1:800"000 
3:600~000 
5:400$000 
1: 800$000 
I :800$000 
1:500. ·ooo 
6:000 ')1),) 
2:100$000 
1:800$000 
2:400$000 

ll o: 000$000 

75:000$000 

Couse rva.ção da picadfl- e d o s e ucaua-
lllentos geraes 

PessJal 
I Mestre geral, diaria 8$000 ........ •..... 
8 Feitores , dütria 4$000 . ................ . 

80 Trabalhadores, diaria 3 ·ooo . . .........•. 
2 Pedreiros, diaria 5$000-..•...• ....•....• 
2 Serventes, diaria 3$500 .. ........•.....• 

Material 
Dormentes . ............... . ............... . 
Sobresalentes de linha ................... .. 
Conservação de edificios, etc ......• : . ..... . 

. 2:920$000 
11:680$000 
87 :600 000 

3:650$000 
2:555$000 

55:000$000 
6:000$000 
5:000$000 

Eventuaes ........................ . 

XIV - Illuminacão Publica 
. J!ociedade Anonyllla do Ga.z 

Serviço de illuminação da capital contractado com esta com-
panhia ·., .................... ..... . ........•.......... 

Ins pectoria g·oral da illum.inação 

Pessoal 
1 Inspector Geral. . . .. . ........... ... .... . 
l Ajudante .•............................ 
l Sub-Ajudante ...............•........... 
l Conductor ............................. . 
l Secretario, .......... , .. ................ . 
l Amanuense ....... . ......... .. . .. .... .. . 
l Contador ......... .... ....... ... ....... . 
7 Fiscaes .•........................ · ..... . 
l Continuo ............................... . 
I Servente com adiaria de 3$ ........... .. 

10:000 000 
7:200$000 
6:060$000 
4:800$000 
4:500$000 
3:6oo ·ooo 
4:soo ·ooo 

27:300$000 
I :440.,000 
1:095, 000 
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Ma teria 
Aluguel de casa para a Repartição .•.. ... .....•...• ... ... .• 
Expé·liente, livros, jornaes, publicaçõ se despezas miutlas .. .• 
Conservação e acquisiçãe de apparelh s ................ .... . . 
Consumo de agua................. . •.• , .......•.......•.. 

Pam occorrer a quaesquer despezas 

XV- Exgotto 
Compa nhia Oity I rovement;s 

Tans de exgotto dos predios e c rtiços (calculados para 
45.000 predios e ao cambio de 9 /2) .................. .. 

Garantia de juros de diversos trechos de encanamento ... .... . 
Custeio e conservação das gaerias de · guas pluviaes ........•. 

Repartição l! iscal 

Pessoal 
1 Engenheiro fiscal. ............. .. 
3 Ditos ajudantes ................ .. 
3 Auxiliares ...................... . ...... . 
I Amanuense .•.......• . ......•.. . .....•.. 
1 Servente .........•....•.........•...... 

Material 

10:000$000 
21:600$000 
10:800 000 
3:600,'000 
1:095$000 

Aluguel de casa .........•....•.........•••....... .. .• . •... 
Expediente. despezas miudas e di ver as .............•....... 

Eventuaes .•. 

XVI - Observatorio stronomico 

Pessoal 
1 Director ........••...•...•.•••... 

1 
••••••• 

2 Astronomos .••....••....•••..•.....•..•. 
4 Assistentes .... • ................ . 
1 Secretario bibliothecario. • . • . . . • . . . . • o o •• 

1 Encarregado da hora ........ o .. o ...... .. 

I Artista mecanico .............. .. 
1 Coadjuvante. . .. . . . .. .. .. • .. .. .. 
1 Porteiro ••.•...•..•••.....•.•.•• 
3 Guardas-manobra ............... . 
1 Servente ••.•...•..•..••...••.... 

10:000 000 
I2:000 000 
I4:400$000 
3:600 000 
2:000$000 
2:400$000 
I :800$000 
I :200 000 
2:880 000 

600$000 

Diarias de 8$ ao director, de 6$ ao astronomo~ e de 4$ aos 
assistentes quando em se!'Viço fó a da repartição .•...••.. 

Expediente, luz, acquisição de livro e revistas, publicações, 
estampas e gravuras, encadern ões, trabalhos de cópia e 
despezils miudas •...•.....• o... . ..................... . 

Acquisição e concerto de instrumen os e sua installação, pro-
duetos chimicos, custeio da offici a, transporte de material 
e o necessario ao serviço em geral ..••• , ••.••.•.•.•.•••. 

Consumo de agua •..••...•......•••....••••..••......•..•• 

EVENTUAES 

Para attender a quaesquer necessida es do serviço ..••.• o •••• 
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9:600$000 
3:600$000 
4:400$000 
1:080$000 

18:680$000 

5.400 :000$000 
li :600$000 
24 :000$000 

4:000$000 
I :000$000 

················ 

50:880'000 

2:000$000 

I2:000$000 

13:000$000 
750$000 

89:415$000 

2:000$000 

5 .435:600$000 

47:095$000 

5:000$000 

1:000$000 

52:880$000 

25 :720$000 

3:000$000 

PAPEL OURO 

572:688$662 481 : 273$662 

5.488:695$000 

\. 
I 

81:600$000 



XVII - Repartições e logares extinctos 
REPARTIÇÕES EXTINCTAS 

Inspec-Loria g-et•al das terras 
e colonisação 

I Chefe de secção .....• , ...............•... 
2 Officiaes a 4:000 ...................... .. 
I Delegado da extincta Delegacia de Terras 

em Santa Catharina ................... . 

6:000$000 
8:000$000 

6:000$000 

Ins1)ectoria Geral de Estradas de Ferro 
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I Porteiro .....•........•........... , ...•.......................... . ........• 

LOGARES EXTINCTOS 
Secretaria de Estado 

1 Director geral. ......................•..... 
I Chefe de seccão .•.... •... ................• . 
2 Primeiros officiaes a 5:000$000 ...•••.•••.•.• 
4 Segundos ditos a 4:000$000 ...... . ....•... • 
2 Amanuenses a 3:000$00(! ................. .. 
I Continuo .....•.........................•.• 

9:000$000 
7:200$000 

10:000$000 
16:000$000 
6:000$000 
1:600$000 

Directoria Geral de Estatistica 
2 Chefes de secção a 6:000$000 ...••.•.•..••• 
l Primeiro otncial. ....................... .. 
1 Segundo di to ..•........•...••....•....•... 

I2:000$000 
4:800"'000 
3:800 000 

XVIII- Obras Federaes nos Estados 
Porto do 1Uaranhão 

Subvenção á Companhia Geral de Melhoramentos do Mara-
nhão, para a conservação do porto e conclussão do 
cáes da Sagração .•........•....•....... .....•••.. .... . 

Porto de Pernainbuco 
PESSOAL TECHNICO E ADMINISTRATIVO 

1 Engenheiro chefe ......... , ...............• 
I Dito ajudante ... ............... , .. , ....... . 
2 Auxiliares technicos ..................... .. 
1 Secreta. rio .........•....•..•..•.........•.. 
1 Escripturario ........•.............•....... 
1 Amanuense... ................ . ...... . .... 
1 Almoxarife ..•..........•.....•............ 
I Fiel do almonrifado ...................... . 
I Porteiro .................................. . 

Escriptorio 

Pessoal 

I2:000$000 
7:200$000 
9:600$000 
4:800$000 
3:000$000 
2:400 000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 

1 Servente ....•..........•.......•.......... , ............• 

Material 
Aluguel de casa e expediente ..... . ........................ . 

Observações Ineteorologicas 

Pessoal 
1 Encarregado do Observatorio . .... .••.... ... 
2 Auxiliares ...............••.............•.. 

2:920$000 
2:920$$00 

Material •.. , ...•...•..••• . .....•..•..•.... •• ..•.•.••.•.•..• 

I 50: ooo ··ooo 

47:000 000 

4:900.~000 

5:840$000 

500$000 

PAPEL OURO 

20:000 000 

2:160$000 

49:800$000 

20:600 000 92:560$000 



O necessario para o serviço •....•..•.......•.•.....•........ 

Mate ial 
Carvão, lubrificantes, sobre5ale I tes (inclusive um novo jogo 

de alcatruzes) ..•...........•.....•.........•.•.•. . ... 

Offi.cina s d repar os 

Operarias diversos ....•........•.•..............•.......•.. 

Madeiras, ferragens (inclusive I rabalhos pagos em officinas 
particulares). . . • . . . . . . . . . . . .... . ..........•.•........ 

Cãe s p r ovis orio ou ~stacadas para de· 
posito de :m.at ri~l dragado 

Trabalhadores diversos ....... . 

O necessar io para este serviço .• . ...................... . .•.. 

Para occorrer a quaesquer despi zas imprevistas ..•.........• 

Bar ra e porto do Rio Grande do Sul 
DIRE ÃO 

Pes çal 

1 Engenheiro·chefe.. . . . . . . . . . . ...•. . ..•••.• 
1 Primeiro ajudante ........................ . 
1 Segundo dito ............................ . 
1 Auxiliar technico ........... i ............. . 
1 Desenhista. . . • . . . . . . . . . . . . . . .....•......• 
1 Secretario.. . • . . . . . . • . . . . . • . • ..•.......•.. 
1 Escripturario .....................•.•.... 
1 Amanuense . . . . . • . . . . . . . . . . . ............ . 
1 Servente ................•......... . ...... 

12:000$000 
7: 200$000 
6:000$000 
4:800$000 
2:400$000 
4:500$000 
2:600$000 
2:400$000 

91 2$000 

Material. .. . ............................................ . 
C o nse r v ação do p~~to d o Rio Gra nde 

e seus can a,s d e a ccess o 
Pessoal ..........•........... . . . . . .. .. .. . •................ 
Material. ...•............. . ... . ............•............. 

Rev e,;tiln.ent o do c a na.l do Norte 
Pessoal ...... .. ... . .. . ...... 

1 
........................... . 

Material. .•••••.•.••..• .. ..•.......••••.•••.•••.•.•.....•. 
:\J:olhe e Lés te 

I 
Pessoal. ..................... ·r ............................ . 
Material . .....................•......•................... 

F i xação t a s dunas 
Pessoal. ... . ........ . .................... . ............ . .. . 
:\ia teria!. .........................................•....... 

~J:ateri 1 naval 
Pessoal ..................... . •.. . •. . ......••............... 
Material. .....•.. , • . ...•.•. ·'!" ·· .............. ...... ~ ..... . 
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100:000$000 

120:000$000 

50:000$000 

30:000$000 

13:000 000 

7:000$000 

5: 000$000 

42: 812$000 

4:100$000 

14:000$000 
28:000$000 

189:540 000 
240:460$000 

98: 800$000 
114:380$000 

4:500$000 
2:630$000 

19:620$000 
28:400$000 

?A PEL OURO 

384:152$500 

787:242$000 



Porto do Nata.! 
Direcção 

Pessoal 

I Engenheiro chefe ....•••.......••••.•...... 
l Auxilia.r technico ......................... . 
I Escripturario ...•..........•.....•..•....•. 
I Continuo ..•.................••............ 

Material 
Expediente, despezas miudas e diversos .... . 
Aluguel de casas para escriptorio e deposito .. . 

Dl.·aga.gen1 

Pessoal 

12:000 000 
3:600$000 
3:000$000 
I :OS0$000 

I :500$fl00 
1:000$000 

O necessario para tJste serviço ..........•................. 

Material 
Combustível, lubrificantes, etc. e conservação das embar· 

cações ......................•........•.............. . .. 

Conservação e fi.xaçfLO ele duna.s 

Pessoal ..............•.......•.•................. . . . ...• . .. 

Material 

Acqnisição de plantas e madeiras ptLra a constr ttcção de 
cercas .•.............••.•.•....•..•.....•........ . .•... 

Des-truição do Recife da BaL~inha 

Pessoal e material ........................•.....•...•....• 

Porto ele Santa Catha.rina 

Direcção 

Pessoal 

1 Engenheiro chefe .....•..................... 
I Auxiliar technico ......................... . 
l Auxiliar ........• · ....•..................... 
I Almoxarife .....•...•...•........•...•..... 

Material 

12:000""000 
4:800$l! O'J 
3:000$0UO 
3:000$000 

Objectos j)al'a o expediente e despezas miudas .•............. 

Dragagen1 

Pessoal 
5 Mestres (sendo um com a dia ria de G'íl50:l 

e os mais com a de 5$000 ) •...•.•.•....•. 
2 Contra-mestres .....................•.... 
5 Macbinistas ...•.•........................ 
5 Foguistas .............................. .. 

18 Marinheiros ............................ . 

Material 

9:67:2$500 
2:555$000 

12:775.·000 
6:387$500 

16:4'25 ·ooo 

Carvão, lubrificantes, e~ topa., sobresalentes, balisamenl o , coa -
certos de material, inclusive o da 3" draga .........•.... 

1l 
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OURO 

19:680$000 

2: 50o:··ooo 

24:000$000 

11 : 24o~·ooo 

4:200$000 

I :800$000 

36 :580. 000 100 :000$000 

22:800$000 

15')$000 

47:8 15$000 

70:00C$000 



-82...; 

Operarios diversos •.. , . • . • . . • . • . . . ........•.•...•.•....... 15:000$000 

Materi 
Ferramentas, utensilios, lubrifica 5:000$000 

Porto da Pa ahyba 
Para continuação do serviço de m lhoramentos desse porto : 

Pessoal e material. .................................... . 

TOTAL ••••••.••••••.•••• •• •••••••••••••••••••• 

160:765$000 

200:000$000 

PAPEL 

l. 783: 159$500 

100:000$000 

6l.818:44G$039 

OURO 

12.859:014$422 

Art. 20. Ficam mantidas · s autorizações concenidas ao Poder Executivo pelo art. 22, ns. I, li, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, 
XVI, XVUI e XIX, da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899 e as disposições constantes dos arts. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 40, 41 e 42 da 
mesma lei. ~ . Paragrapho uni co. A auto ização concedida em o n. VIII, d? art. 22 da .lei n. 652, de 23 de noye_mbro de 1899, podera ser .exer~ 
cida :pelo Governo em relação a to as as outras estradas de ferro, alem das menciOnadas naquella disposJçao, que gozarem de garantias de 
juros da União, nos termos dos re!ectivos contractos. 

Art. 21. Fica revogado o rt. 27 da lei n . 560, de 31 de dezembro de 1898, na parte em que derogoU' o art. 346 do regulamento 
expedido com o decreto n. 2230, d 10 de fevereiro de 1895 . 

Art. 22. Fic.a o Poder Exe ,utivo autorizado : 
I, a reorganizar os serviços e navegação que teem estado a cargo do Lloyd Brazileiro, distribuindo as respectivas subvenções, nos 

limites do credito consignado nesta lei ; 1 
I!, a contractar com a Compt) hia The Royal Mail Steam Pachet Company o serviço de navegação entre os portoê da Europa e o de 

Maceió, com a escala habitual dess companhia, de modo a servir convenientemente á imporlação e exportação ; . . 
III, a reformar, nu vigencia esta. lei, sem augmento de despeza, o regulamento approvado. pelo decreto n. 1663, de 30 de Jan~u·o 

de 1894, consolidando as disposiçõe legislativas posteriores e introduzindo outras que a expe!'ienc1a tenha aconselhado, tendo em VIsta 
principalmente a reorganização dos' serviços de contabilidade da Repartição dos Telegraphos ; ' . 

IV, a prolongar as linhas telegraphicas da cidade de Bomjardim á de Taquaretinga, no Estado de Pernambuco\ e de Lages a Corh 
t ibanos e Campos Novos, de Tijucas ·~Nova Trento, de Lages a S. Joaquim da Costa da Set•ra, no Estado de Santa. Catharma; 

V, a despender a quantia de ~00:000$ com a construcção da linha telegraphica de Cuyabá a Corumbá; ' 
VI, a mandar imprimir na Imprensa Nacional o trabalho de consolidação das disposições referentes ao serviço postal, organizado pelo 

administrador dos Correios de Mina~ Geraes, Dr. Francisco Brant, depois de devid!J.mente approvado o mesmo trabalho ; 
VIl, a modificar o traçado d~ Estrada de Ferro de S. Paulo ao Rio Grande, de accordo com o pedido feito pela mesma companhia e 

informações· prestadas pelo Minister o da Industria, Viação e Obras Publicas á Commissão de Obras Publicas da Camara, sem augmento de 
garantia de juros e respeitados os dfeitos de terceiros ; 

VIII, a :prorogar até 31 de de mbro de 1902 o prazo para a conclusão dos 100 primeiros kilometros da Estrada de Ferro de Uberaba 
a Coxim, de que é concessionario o anco União de S. Paulo; , 

IX, a adoptar o alvitre que j lgar mais conveniente para concluir o prolon~amento da Estrada de Ferro de G cequy a Ur'uguayana 
e executar o ramal de Sant'Anna d Livramento, não podendo dar garantia de juros e nem subvenção; . 

. X, a permlttir desde já qu a Companhia Viação Ferrea Fluvial de Tocantins e Araguaya cobre um pedagio para navegação do 
Alto Tocantins, do Araguaya e de s us affluentes, destinado este perlagio á amorti~ação do capital empregado nas obras de melhoramentos 
dos rios e não podendo o período de amortização ser superior ao fixado na concessão primitiva (decreto n. 862, e 16 de outubro de 1890, 
para uso e gozo da estrada de ferro e que é cessionaria a mesma companhia Alcobaça á Praia da Rainha); 

XI. a mandar pagar á viu a e ao filho do Dr. Annibal Falcão a quantia de trinta contos de réis, ( 30: 000$) ~m 'remuneração de 
serviços prestados pelo mesmo fina , como ar bitro do Governo da Republica, em diversos arbitramentos processados parante o Ministerlo 
da Industria, Viação e Obras Publi s, fazendo para isso as necessarias operações de credito ; · 

Xll, a regularizar a acc1uisiçã: , já contractada, das cachoeiras da Tijuca, Cascata e Rio S. Joito, na serra da Tijuca, para o serviço 
do abastecimento de agua, e a abri o credito necessario para esse fim ; 

XIII, a reorganizar a Inspec ria de Illuminação, sem onus para o Thesouro ; 
XIV, a executar as obras de lnelhoramento dos portos não incluídos na p11esente lei, onde ellas se tornarem necessarias, cobrando 

para este fim as taxas indicadas n:.l. lei da Receita, e a applicar o producto das que forem cobradas nos portos dotados com ver,ba especial 
na presente lei ao desenvolvimento l os serviços de melhoramento respectivo ; 

XV, a abrir o credito pre iso para a acquisição dos mananciaes necessarios ao abastecimento de agua ao !listricto da 
Gavea; 

XVI, a despender a quantia d 30:660$ para pagamento dos engenheiros e conductores technicos ela Inspectoria Geral das Obras 
Publicas da Capital Federal, das di· rias de transporte fixadas pelo decreto n. 364, de 26 de abril de 1890 correspondente ao exercício de 
l de janeiro a 31 de dezembro de I 98, abl'indu para tal fim o necessario credito ; ' 

X Vil, a mandar executar as <bras de canalização de agua para o logar denominado Viga1·i o Geral em Irajá. sem exceder ao cre· 
ilito consignado nesta lei para o. ser"fi.ço de abas~ecimento de aguada Capital Federal ; ' ' 

XVJII, a conceder, na v1gen Ia desta lei, ao Museu Permanente de Agricultura e Industria Rural organizado pela Sociedade Na· 
cional de Agricultura, os seguintes favores : ' _ 

a ) pagamento das despezas itas com a acquisição, aconJicionamento, transporte e de3pacho das collecções remetti.das ao Museu 
pelos ministros e pelos consules ; 

b) transporte gratuito nas vi s ferreas da União dos procluctos destinados p.o mesmo Museu ; 
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XIX, a estabelecer dous premios, que set'ão distribuídos, de dous em dous annos, aos que se occuparem com a creação do bicho de 
seda, sendo um do valor de 20:000 ·ao que se occupar da cultura da seda produzida pelo bicho indigena, e outro do valor de 10:000$ ao 
productor da seda do bicho asiatico, acclimado em qualquer dos Estados da União ; 

XX, a estabelecer um premio até 5:000. ao autor do melhor estudo scientifico sobre o bicho de seda indigena, na creação e mais 
questões que interessam á industria textil ; 

XXI, a abrir o credito de l: 643 740, em ouro, pa.ra pagar a gratificação vencida pelo escripturario da Delegacia do Thesouro em 
Londres, Dario Caetano da Silva, pelo serviço de tomada de contas das estradas de ferro ; 

XXII, a rever o r egulamento da ferro-via Central do Brazil, na vigencia desta lei, modificando-o de accordo com o desenvolvimento 
dos serviços a cargo da mesma estrada, sem augmento de pessoal e despeza ; 

XXIli, a considerar derogada, na vigencia da presente lei, a disposição do§ 1° do art. 7° da lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, 
podendo tambem alterar equitativamente as taxas estatuídas na lei n. 2639, de 22 de setembro de 1875, a que se refere o dito § lo, do 
art. 7• daquella lei ; 

XXIV, a modificar a concessão fe ita ao engenheiro Ayres Pompeu de Carvalho e Souza e José Augusto Viefra, em virtude da lei de 
30 de dezembro de 1898, para a construcção de um ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, entre a estação de Sapopemba e a Ponta 
da Ribeira, na ilha do Governador, no sentido de poder o dito ramal terminar nesse ou em outro ponto qua1,1uer da mesma ilha, que fôr 
julgado mais conveniente, a juizo do Governo ; 

XXV, a ceder á lnspeccão Geral das Obras Publicas, para ser aproveitado nos serviços desta, o material da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, de que esta não necessitar ; 

XXVI, a prorogar até 31 de dezembro de 1901 o prazo para a conclusão dos 100 primeiros kilometros da Estrada de Ferro de Cata-
lão a Palmas, de que é concessionaria a Companhia Estrada de Ferro Alto Tocantins ; 

XXVII, a preferir, para as vagas que occorrerem, na vigencia desta lei, os empregado.· da Repartição Geral dos Telegraphos, extin-
ctos por força do orçamento, que os dispensou por não contarem dez annos de serviço. 

Art. 23. A fiscalização dos serviços que forem contractados na vigencia desta lei será organizada pelo Governo, não excedendo 
as re3pectivas despezas ás quotas a que para tal fim forem obrigados os contractantes. 

Art. 24. Fica extensiva, na vigencia desta lei, aos empregados do correio ambulante e carteiros e aos estafetas ambulantes do 
Telegrapho, residentes nos suburbios da Capital Federal. a concessão feita pelo art. 41 da lei n. 562, de 23 de novembro de 1899, de 
assignaturas nominaes e intransferíveis, nos trens dos suburbios, com o abatimento de 75 •;. sobre o preço das passagens. 

Art. 25. E' fi xado em tres o numero de faltas justificadas de que trata o art. 39, da lei em vigor, para percepção da gratificação 
trimensal dos empregados da Estradas de Ferro Central do Brazil. 

Art. 26. Vigorará, durante o exercício desta lei, a disposição do art. li da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897. 
Art. 27. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1902 o prazo para iniciar a construcção das obras de melhoramento do porto de 

S. Luiz do Maranhão, de que é concessionaria a Companhia Geral de Melhoramentos do Maranhão. 
Art. 28. O Presidente da Republica é autorizado a despender, no exercício de 1901, pelo Ministerio da Fazenda, em ouro 

23.681:470$491 e em papel 97.293:661$185 com os serviços especificados nas seguintes verbas : 
1. • Juros e mais despezas da divida externa dos emprestimos: 

De 1883 •.•..•....•...............•.• ... .... • ...•..... , ..••......•...•..• 
» 1888 •. .. ............ .... ..... ................. .....• ..• ....••.•... . ••. 
» 1889 . . .........•...•.....•.. ..• • . .• .. . . .. ...•. ..•...... . ............. 
)) 1895 ... , ................ . .... . .... . ............ ; ..................... . 

1.313:333$333 
1.938:9114$445 
6.570:720$000 
~.274:782$222 

OURO 

I> 1898 (Funding loan) ............................ , ........ .... . . , . , •... . • 4.018:080$000 17.115;880$000 

2.a Juros e amortização dos emprestimos internos: 
De 1868 ...................................... .. , ....................... .. 
» 1879 . ....... . ..... ...• ..... ..•........... ..• ....... .. .• .... .........• 

1.361:360$000 
924:705$000 

» 1897 .....•.................. •.•..........•.....•..••.•..........•...•......•..•.•.•••... 
3." Juros da divida interna fundada .......... . ................................................. . 
4.• Pensionistas ..... . ............... .. .................... . ..•...•... .. ........ • .....•.... . . 
5 ... Apost- ntados •.......•....••...•.....••....•.•......•....•...............•..•..........••... 
6.• Thesouro Federal . 

a) Pessoal ...•......•.....•..•.•........•..•..••..........•....•.. -..... . 
b) Material e despezas diversas ........... , ..... .... ... ......... ......... . 

7. a Tribunal de Contas : 
a) )>essoal .................• . ........................................... 
b) Material ........•.•...•.•.... .• .•......•.•... . .•....•.•.•............• 

8." Recebedoria da Capital Federal : · 
Pessoal - vencimento fixo •........•....................•......•........ 
739 quotas na razão de 0,45 % sobre a lotação d.e 26.000 :000$000 ......... . 
Salar io a seis ser vented ................... . , ............................ . 
Porcentagem de 8% sobre 490:000$ pelo. cobrançá em domicilio dos comri-

buintes da cidade ......•..•....................•..................... 
Porcentagem de lO % sobre 120:000$ pela cobrança em domicilio .fóra da 

cidade .......................................•........•.........•.... 
Material ••••.................•.•....•...•........•........•.......•..... 

9. a Caixa de Amortização : 
a) Pesssoal. .................................. , ........ . ................ . 
b) Material, comprehend.endo: 
Expediente ...........•......•.....•...•...•..•.........•.•........•.••.. 
Moveis ...................•........•. ,,, .. , .................. , .......... . 

900:405$000 
94:540$000 

368:000$000 
25 :000 000 

149:300$000 
117: 000~000 

7:200 000 

39:200$000 

12:000$000 
17:000 000 

250:282$500 

4:500$000 
1:000$000 

2.286:065$000 

PAPE4 

·9.600:000$000 
25.947:744$000 
4.088:1711$949 
3.071:953$528 

994:945$000 

393:000$000 

341 : iOO ·o o o 
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Encommendas de notas ao C~Jtmbio de "27 d. por mil réis ................................ · .... . 
Assignaturas das mesmas................................................. 10:000$000 
Consumo rl'agua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 360 · 000 
Despezas diversas........................................................ 6:600$000 

Jo. a Casa da Moeda: 
Pessoal administrativo, tech ico e operaria ............................... . 
Secção rle trabalhos e reparo do estabelecimento ......................... . 
Material ......... , ....•.................... , .......................... • 

li.• Imprensa Nacional e Diario
1 

Official: 
Pessoal administrativo ..... :~ · .......................................... . 

» permanente •las otHct.1as .................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pessoal amovivel ...........•...........•.............................. . . 
Material- Artigos de consmpo, acquisição rle machinas e instrumentos de 

trabalho para as otncina~ e outras despezas, inclusive carretos e diife-
rença de cambio no paglljmento dos objectos vindos da Europa e a 
impressão de dous mil ex~mplares do Boletim de Leg1slação Bra::;ilei?·a, 
organizado pelo cidadão Jps(l de Medeiros e Albuquerque. D'esse boletim 
publicado em 12 fasciculds, 1.000 exemplares ficarão vara o Governo e 
1.000 se1·ão dados como ljjllica recompensa ao seu organizador, que, &i 
desejar fazer maior tiragêni, poderá fazet-a. mediante pagamento do 
papel necessario ......•...•.................•........................ 

Co~sumo de agua ... ·: ..... .. 1 .......... ·: ................................ . 
ObJectos para o expedtente e ~espezas mmdas ...•......................... 

12.• Laboratorio Nacional de A~Lyses : 
Pesssoal ..........•......... 
Material. .............•..... 

..................................... , ..... . 

13.• Administr:~ção e custeio dos roprios nacionaes : 
Pessoal, incluído o encarregall.o da Colonia dos Dois Rios ................. . 
Material •...............•.. .! .......................................... . 

14.• Delegacia do Thesout•o em L+ dres : 
Pessoal .. . ..... . ..•..•.......•.•.........•••..•.• .• : ....•.....•.•..•.•... 
Material ......•.....•..•.. . ....••..•....•......•...........••.......... 

15. • Delegacias Fiscaes : I . . 
S. Paulo: l 

Pessoal ............................. . ................................. . 
Material. ...... . ...•..•...•......•.•........••.•.•.•....... : •.... . ..•. 

Minas Geraes : 
Pessoal .............•.•........ · ............••••..•.••........... , .....• 
Material ...............•.....••...............•........... •. ·. • .... ·. 

Bahia: 
Pessoal ....•.•.......•....... . ..................•..................••. 
Material- accrescido de m is I :000$ para. diversas despezas .•........... 

Pernambuco : 
Pessoal ..•.•.....•........ . •..•...............•..•..••....•.•....••.••. 
Material - accrescido de m is I :000._' pJra ui versas despezas ............ . 

Pará: 
Pessoal .••.•............••....•.....•......•.............••....•..•••. 
Material- accrescido de m is I :000$ para diversas despezas ........... .. 

Rio Grande do Sul : 
Pessoal ....••.................................. . .....•..•............. 
Mater-ial- accrescido de m is 2:000$ para expediente e de I :000$ para 

despezas diversas . ............ . ............................... . ... . 
Serviço de repres ão de contrabando •................•......•..........• 

I 

Paraná: 
Pessoal •...•.......•............. . .........................•••......... 
Material p.ccrcscjdo de mais :000$ ~ara expediente.: .. : ...... i ..... ; . : .. . 

448: l 00$000 
18:700$000 

271:740$000 

63:680$000 
79:476$000 

651:844$000 

360:000$000 
2:340$000 
3:000$000 

365:340$000 

54:100$000 
11:300$000 

57:840$000 
23:440$000 

30:600$000 
6:000$000 

79:280$000 
II:438$000 

54:400 000 
6:700$000 

79:280$000 
9:600$000 

79: 280.~000 
9:600$000 

94:440$000 
9:600$000 

85: 080$000 

38:600$000 
427:000$000 

-. 

51:100$000 
8:200$000 

PAPEL OURO 

100:000$000 

272:742$500 

738:540$000 

1.16o: 340$ooo 

6j:400$000 

81:280$000 
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Maranhão : 
Pessoal. ...•....•...................•.................................• 
Material- accrescido de mais l :000$ para moveis ......................• 

Amazonas: 
Pessoal ••....•.•..............................•....•.................•. 
Material accrescido de mais l :000$ para expediente e 800$ para diversas 

despezas . ...... .. .•.....•.....••....•..•............ , •....•. . .....• 

Alagôas: 
Pessoal. .•..........•.........•.......... . ..........•..•.........•...... 
Material- accrescido de mais 800$ para expediente ..............••.•.•... 

Ceará: 
Pessoal. .....•..•... . .... . ...•............•......•...........•.......... 
Material - accrescido de mais 800~ para expediente e 2:00C•$ para 

moveis •.•....................... .. ............. , .................... . 

Matto Grosso: 
Pessoal ...............•............... · .. · ....... ·.·.····, .. ··.····.··.•· 
Material-ac~rescido de mais I :000$ para moveis e 3:000$ para o serviço de 

repressão de eontrabando ..••..........•.•......•..•.•................. 

Santa Catharina: 
Pessoal ................................................................ . 
Material- accrescido de mais 500$ para expedição •........•.... . . . ...... . 

Espírito Santo: 
pessoal, ..•. , .... , ....••........ .. ...........•............. ... .....•.... 
Material: ... ,,., ... ,. ,., ................................... , ............ . 

Sergipe: 
pessoal. , ....... , .. ......... . .......................................... . 
Material .••... . .....•• ••.. • .....•...•. .. ...•..••••...•.•... . ..•.. . ...... . 

Parahyba: 
Pessoal. •.... . •...•...........•......•....•• .. ....•..•. •.·· ... ·.·.·.· ... 
Material ..•..•.............••.........•.......••..••.•..••..•..•.....•... 

Rio Grande do Sul: 
Pessoal .............••.•........•.. .••...• . .....••..•.....••. •..•........ 
Material ••.......••••.•.......•...•..••...•.......•....•.••.....•........ 

Piauhy: 
Pessoal: ............•.•...•..........•.•.............•.•.........•...... 
Material .•......................•...•......... . ..•..••......•.....• . ..... 

Goyaz: 
Pe~soal . .............................•....•......••......•.....•.•.... . .• 
Material .....•.......•..... .• ...• . ....•..................... .. .... . 

J 
16& Alfandegas: 

Capital Federal: 
Pessoal- Incluída a impllrtanci:~. de 493:480$, correspondente a 1.461 quotas 

na razão tle 0,73 "/o sobre 67:000.'000 ....• · ........................... . 
Material . .....•..............................•....•....•.. .•. •........ . ..•... 

Espírito Santo: 
Pessoal- Incluída a importancia de 15: 000$, correspondente a 175 quotas 

na razão de 6 •;. sobre a lotação de 250:000$000 ................... .. 
Material. .......•..............•.......•..............•.....•.•.•.•..•.•.... 

Bahia: 
Pessoal- Incluída a importancia de 133 :000$, correspondente a 933 quotas 

na razão de 0,95 •;. sobre a lotação de 14 .000:000$000 ................. .. 
Material- Mantida a verba de 9:000$ para combustível das capatazias ....... . 
Pessoal - lncluida a importancia de 12:480$, correspondente a 136 quotas 

na razão de 3,2 •;. sobre a lotação de 390: 000$000 •....... .. •...... , .. 
Mil-teria) ......•..••.•......... : . : ; • f ••••• •• • ••••••••••••••••••••• • ••• , • •• : • f 

51:100$000 
9:100 000 

48:720$000 

7:200$000 

32:100$000 
6:200$000 

32:100$000 

8:200$000 

32:000$00 ) 

52:400$000 

23:000$000 
4:700$000 

23:000$000 
4:200$000 

23:000$000 
4:200 000 

23:000$000 
4:200$000 

23:000$000 
4:200$000 

23:000 000 
4:000$000 

23:000$000 
3:200.000 

2.649:790$000 
344:800$000 

104:580$000 
li :868$000 

636:940$000 
40:350$000 

78:160 000 
8: 000$000 

PAPI!:L OURO 

.... ... ....... 1.512:718 000 



-86-

Maceió: 
Pessoal- Incluída a importancia de 39:160. , correspondente a 268 quotas de 2,2 

•[o sobre a lotação de 1.780:000$000 •.•••..••.•......•..•.•.•.•.••••.•.• 
Material - Mantida a consignação para alg guel de dous armazena para o sel.'-

viço de Capatazias .....•....•......•..•...••.............••.....•..••.... 
Penedo: 

Pessoal- Incluída a importancia de 17: ' 00, correspondente a 136 quotas na 
razão de lO 0/o sobre a lotação de 170:0 0$000 •••.•••.•.•.••.••..•••..•.•.• 

Material ........•.........•..•......••.•.••••.•.•........................•.. 
Pernambuco: 

Pessoal - Incluída a importancia de 171: 80 correspondente a 933 quotas na 
razão de 0,94 •j. sobre a lotação de 18. 00:000$ e mais 183:600$ para o pes-
soal das capatazias e 92:440' para o da embarcações .....•.......•........ 

Material- Augmentada de 50:000$000 par acquisição de lanchas a vapor apro· 
priadas ao serviço aduaneiro ......• o • • • • ••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 

Parahyba: 
Pessoal- Incluída a. importancia de 19: 40 · correspondente a 175 quotas na 

razão de 2,1 •;. sobre a lotação de 940:01 0$000 ....... . .................... . 
Material- Diminuída de 1:800 000 para a uguel de armazem- e de 50:000$ 

para acquisição de uma lancha a vapor .. . ..... o ••••••••••••• o ••••••••••• 

Rio Grande do Norte: 
Pessoal - Incluída a importancia de 11 :< 00."' correspondente a 136 quotas na 

razão de 7 •f. sobre a lotação de 160:00 $000o ............................ . 
Material. ••.•• o •.•••••....••..•.•.•••......••..•.••..•••••• ,o, ••...•. o •...... 

Ceará: 
Pessoal- Incluída a importancia de 50:4000 correspondente a 348 quotas na. 

razão de 1,4 •f• sobre a lotação de 3.600 000$ ............................. . 
Material- Augmentada de 2:000$ para acq ·sição de duas balanças •....•.•.•.. 

Parnahyba: 
Pessoal- Incluída a importancia de 15: 000$ correspondente a 136 quotas n'a 

razão de 2,5 •;. sobre a lotação de 600:00 $ ............................... . 
Material .. o •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••••• , •••• 

Maranhão: 
Pessoal- Incluída a importancia de 62:4 0$ correspondente a 402 quotas na 

razão de 1,2 °/o sobre a lotação de 50200 :000 000 ........ o o o ...... o .. o ...... 
Material - Augmentada de mais I: 000$ par< acquisição e concerto de moveis; qe 

400 para expediente e diversas despezas ; de 12:000$ para. acqubição, r!j-
paros e conservação do material fixo e r dante ; de 2:000$ para combustível 
para os guindastes e de 2:000$ para cus io e concerto das embarcações .... , 

Pará: 
Pessoal- Incluída a importancia. de 254: 430$ correspondente a 916 quotas na 

razão de 0,99 °/o sobre a lotação de 25.7 0:000$ ................... , o ..... . 
Material •....••..•....•••.••.••....••••..•....•..•...••...••..•.•....•.•. , •• 

Manáos: 
Pessoal - Inclui da a importancia de 1· O :900$ correspendente a 343 quotas 
na razão de de I. 7 • 1 o sobre a lotação de . 709:000$000 .• o .••••.•. o .. o .... , • 

Material - Diminuída a verba de 50:000 o para acquisição de uma lancha a. 
vapor ......•...••.... o •.•••••.•.•. •.• o •••.••.••. o ...•••••...••••••.•. . • 

Santos: 
Pessoal - Incluída a importancia de 152: 0~ $. correspondente a 820 quotas na 

razão de 0,65 '[.sobre a lotação de 23.501 :000.$ ................... o o ...... . 
Material .•••.... o •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

Paranaguá: 
Pessoal - Incluída a importancia de 32:40, , cm•respondente a 202 quotas na 

razão de 1,8 •/o sobre lotação de 1.800: 01, 0, •. o .......................... , . 
Material - Augmentad!!- de l: 000$ a verba ra aluguel de casa e conducção qe 

volumes nas capataz1as ........... o •••...•.•••.•.•••. o. o •..••. o •.•..•.. ,. 
Santa Catharina : 

Pessoal - locluida a importancia. de 23:00 , correspondente a 222 quota.s na. 
razão de 2,3 •f. sobre lotação de 1.000: 00. Augmentada de 4:320$ para 
mais seis remadores a 60$ o •....•.••.••• , .•.•.•...•••..•• o ••••..•.......•• 

Material - Augmenta.da de 100 a verba de -expediente -da Força dos 
guardas •.•..•.•... o. o •..••••.••••..•••••...•.••. o ••.•.•••..••••••...• ,. 

Porto Alegre : 
Pessoal - Incluída a importancia de 50:400. , correspondente a 549 quotas na 

razão de 0,63 °/o sobre a lotação de 8.000 000$ ........................... .. 
Material............................ . ...................................... . 

146:707$500 

28:818$000 

73:440$000 
12:449 000 

749:920$000 

101:718$000 

94:842$000 

8:700$000 

63:188 000 
6:518$000 

204:020$000 
li :968$000 

66:580$000 
7:140$000 

291 : 890$000 

42:968$000 

872:040$000 
163:800$000 

303:024$000 

36:298$000 

579:950 oooo 
51:961$006 

147:355$000 

19:200$000 

118: 360$900 

13:200$000 

298:440$000 
54:636$000 

PAPEL OURO 
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Rio Grande do Sul : 
Pessoal - lncluida a im}lortaccia de 52:000 , correspondente a 450 quotas na 

razão de 0,65% sobrea lotação de 8.000:000$. Reduzida de 55:800$ a con-
signação para salarios dos serventes .................................. .. 

Material ...••.•.....•..•...•....•••.•...•....•••••••.....•••.•....•...•..•..• 
Uruguayana. : 

Pessoal - Incluída a importancia de 32:000$ correspondente a 202 quotas na 
razão de 4% sobre a lotaoão de 800:000$ .. ............................. . 

Material - Augmentada de 1:800$ a verba para acquisição, re}laros e conservação 
do material das capatazias ...•.........•... , ..•............•.....•...... 
Sant'Anna do Livramento: 

Lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, art. 43, n. 16, e decretos ns. 417, de 
1896, e 3. 548, de 8 de janeiro de 1900-Incluida a importancia ele 12:000$, 
correspondente a 165 quotas na razão de 4 o f o sobre a lotação de 300:000$000 

Material - Supprimida a consignação de 5:000$ para installação da Altandega .. 
Corumbá: 

Pessoal - Inclulda a importancia de 44:800$, correspondente a 175 quotas, na 
razão de 3,2 % sobre a lotação de 1.400:000$000 ....................... . 

Material - Augmentadas as consignações de combustível e acqusição de ma-
terial fixo e rodante das capatazias de mais 500$ e a de combustível das 
embarcações de 400$000 ...........•...........•••.•...••...•..•........ 
Maca.hé: 

Pessoal - Incluída a importancia de 13:500$, distribuída . em 136 quotas, na 
razão de,9 °/o sobre a lotação de 160:000 em substituição da gratificação 
fixada ..•.••...•.....•.....•.....•...•. ·.· ..•........ ·················· 

Material .•.....•................•. . •.......... ..•.•.•.......... •• , .......... . 
Para as despezas imprevistas e urgentes nas diversas alfandegas ........ ......• 
Importancia para manutenção da secretaria internacional das tarifas aduaneiras, 

e para o- Bureau of American Republcs- ao cambio de 27 d. por 1$000. 
17.a Mesas de Rendas: 

I a classe - Pessoal e material ..... ........•.. ......•..•....•..•..•.. ... 
2a >> » >> •••••••••••••••••••••••·•·••••t••••••••·••• 
3• » » » ................................. , ........ . 

Importancia necessaria para occorrer ás despezas com a arrecadação das 
rendas da União nos Estados ••.. , .•...•.•••........•................... 

319:930$000 
25:156$000 

172:650$000 

32:686$000 

50:080$000 
6:000$000 

120:760$000 

9:900$000 

66:220$000 
7:600$000 

100:000$000 

292:006$000 
17:470$000 
24:950$000 

389:800 000 

18.a Empregados de repartições extinctas .•..•...•....•.•..•.......•.•....................•...... 
19.• Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo, nos termos da lei n. 461, de 14 de 

novembro de 1899, arts. 24 e 26 e decreto n. 3535, de 21 de dezembro de 1899, sendo 
849:400 para vencimento fixo e 5 °/o da renda orçada em 40.000:000 para porcentagens, 
diarias, passagens e substituições dos inspectores e fiscaes e para material. ••...•.•....•.••.• 

20." Com missões de 2% na venda de estampilhas ................................................ . 
21.a Ajudas de custo ..•...••.•..••....•...••......••..•.......• • •• · ... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • 
22.a Gratificações por serviços temporarios e extraordinarios ...•. ..•.. •...... , ....• ....•.•.•. .• .. 
23.• Juros de bilhetes do Thesouro que forem emittidos por antecipação de receita ..•.•.•..•• 
24.a Juros dos emprestimos do cofre de orphãos .................................................. . 
25.• Juros dos depositas das Caixas Economicas e Montes de Soccorro .•...•.••.....•••.•..•.•.•... 
26.a Juros diversos ..... .. ................ ........... • .•.... ·-·. · .. · · · • · · ·. ·. · · · • · • · · • .... • · • • • · • 
27.• Porcentagem pela cobrança executiva das dividas da União ................................. . 
28. a Commissões e corretagens ....•.•...••.......•.........•.•..•.•......•.... • ....• · · . · . · .. · · · • 
29.a Despezas eventuaes .........••••.•.....................••....•...•......•....... • .•••.. • .. 
30.• Reposições e restituições ................................... , .............................. .. 
31.• Exercícios findos, inclusive o pagamento a F. P. Boulitreau, importancia 

de fornecimentos feitos á Alfandega de Pernambuco, em 1894, conforme 
sentença do Supremo Tribunal de 1899, além dos juros de mora e custas.. 2:593$460 

32.n - o'Jras: 
Na Capital Federal........................................................... 60:000$000 
Nos Estados - Augmentada de 380:000$, sendo: 30:000$ para conclusão das do 

novo editicio da Alfandega de Maceió; 50:000$ para conclusão das obras e 
reparo do material rodante da Alfandega da Bahia; e 200:000$ para uma 
ponte metallica destinada ao serviço da Alfandega da Fortaleza .. .. ... ... 720:000$000 

33.a Creditos especiaes . ..•. ..•............. ... , ....... , ..... , .•...•.........................•.. 
34.• Resgate de papel-moeda ................ , ........................ .... ... ....... . · ......... .. 
35.• Fabrico de moeda de nickel. ............................................................... . 

PAPEL 

8:658$200 

50:0C0$000 

780:000~00 
2.379:267$'291 

1.705:000$000 

OUR.O 

9.359:037$500 

124:226 000 

177:779 9~6 

2.849:400$000 
150:000$000 
40:000$000 
30:000$000 

480:000$000 
650:000!000 

5.600:000 000 
50:000$000 

100:000$000 
20 : Ot 10$000 

120:000$000 
450:000$000 

2. 000: 000$00 o 

25.444:674$722 

Das despezas em ouro, 12.678:074$ serão pagos em títulos do Funding loan, na fórma do accordo de 15 de junho de 1898. 
Art. 29. E; o Governo autorizado: 
}.o A abrir no exercício de lilOl creditas supplem·3ntares ás verbas indicadas na tabella B, annexa, até o maximo de 8.000:000$000; 
A's verbas - Soccorros publicas - e - Exercícios tlndos - poderá o Governo abrir creditos supplementares em qualquer mez do 

exercício, comtanto que sua totalidade, computada com a dos dema!S creditas abertos, não exceda o maximo acima fixado, observada em 
relação á verba- Exercícios findos- a disposição da lei n. 3230, de 3 de setembro de 1884, ar-t. 11. 

Não se comprehendeml no maximo fixado JlOl' este artigo, os creditas que forem necessarios ás verbas ns. 5, 6, 7e 8 do orçamento 
do Ministerio do Interior. 
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2.o A uniformisar as apoli s da divida publica, de cada typo e de cada valor, podendo abrir o credito neceS3ario para occorrer ás 
despez~s com esse servifo. . 

3. 0 A fazer, por eonta do~ nuo respectivo, o resgate do papel-moeda emittido em 1898, para emp_res.timo ao Ba:nco da Repu~l.w~, 
podendo o Thesouro receber em p gamento dessa divida apolices ouro, do emprestimo de 1889, pela cotaçao Já estabeleCida para aCIJ.UlStçao 
desses ti tu los. 

4. 0 A liquidar os debitos d s bancos, provenientes de auxílios a lavoura. 
5. 0 A cancellar todas as apo ices existentes no Tbesonro e a elle pertencentes e as que fôr adquirindo. 
6. 0 A reorganisar o serviço de arrecadação e fiscalisação dos fundos internos da União nos Estados, podendo encarregar dessa 

cobrança ás collectorias estadoaes de !1-ccordo com os respectivos G?vernos, aos agentes do Correio, a pessoa idonea devi~ame_nte ~fi~nçada, 
bem como crear agencias e receb dor1as, e restabelecer as collectortas federaes, nos logares em que qualquer dessas providenCias for Julgada 

mais conveniente para melhor a egurar a boa arrecadação das rendas publicas. 
Será estabelecida em regul mento a gratificação que competirá. aos encarregados desse serviço, constando de uma qnota fixa e outra 

proporcional á arrecadação eífectuada, bem como será fixada e regulada a fiança indispensavel ao exercício do cargo. . . 
As despezas com esse serviç não elevarão exceder ao maximo ue lO 0/o da somma arrecadada em cada Estado, podendo no exercJcto 

desta lei abrir o credito preciso p ra occorrer a essas despezas. . 
7. o A reformai', na vigenci~ desta lei, o quadro do pessoal das repartições de Fazenda, dando a estas a organisação que mats con-

venha ao regular andamento da g stão fiscal e do serviço de contabilidade, sem crear ou supprimir empregos, nem augmentar ou diminuir 
vencimentos. 

~· o A de_spender da quan.tillt que te~ de receber do Banco da Rep~blica, em pagamen~o de .sua divjda, a i_~portancia necessaria para 
adquirir proprtedades necessarJa& ao serv1ço federal e para acqutsJçao do terreno conttguo a Estaçao Martttma da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, com as bemfeit rias e nas condições necessa.rias ao melhoramento dos serviços que actualmente se fazem naquella 
estação e do aproveitamento dest para outros fins de utilidade publica. 

9. 0 A centralisar no Thesouro a distribuição e remessa de sellos dos impostos de consumo, abrindo para occorrer ás despeza.s com 
o accrescimo desse serviço no Thesouro o necessario credito, incluindo na proposta de orçamento para o futuro exercício a verba precisa. 

10. A refot•mar a contabiliclade publica, uniformisando-a em todas as repartições federaes e estabelecendo a unidade da gestão fiscal 
e especialisação dos creditas, afim de tornar uma realidade a flscalisação da receita e despeza. 

11. A conceder o premio por 50.· por tonelada aos nétvios que forem construidos na Republica e cuja arqueação seja superior a 
10 toneladas, podendo abrir os crepi!os necessariso. 

12. A despender a quantia necessaria até 150:000$ para a construcção do novo edificio destinado á Alfandega de Paranaguá, no 
porto d'Agua. · 

13. A despender, até a quantia de 10:000$, a importancia que fSr necessaria para a construcc:ão de um pavimento inferior no edificio 
da Alfandega do Estado do Espírito Santo, para reparos do respectivo armazem e bem assim para. levantamento dos passeios de cantaria na 
frenta dos referidos edificio e armazell!. 

14. A fazer demolir o velho e arruinado barracão onde outr'ora funccionou a Alfandega de Porto Alegre, sito no centro da praça 
Senador Florencio, e a entregar o respectivo terreno á Municipalidade daquella capital. 

15. A adquirir duas lanchas la vapor apropriadas ao serviço do porto de Recife, devendo depois dessa acquisição transferir para 
o serviço da Alfandega da Parahy a, em condições de funccionar perfeitamente, uma das lanchas actualrnente ao serviço do referido porto 

do Reei~~· A pagar pela verba -1xercicio findos- a José Claudio da Silva a gratificação de 8:000 , a que tem direito pelo exercício de 
syndico dos corretores. no exercici de 1898, conforme a lei. 

17. A restituir a Camara M nicipal de Itaguahy, Estado do Rio r!e Janeiro, a importancia de 21:824$, de direitos de importação 
pagos pela mesma Cama.ra sobre r ater1al importado para canalisação de agua. 

18. A abrir o credito de nov contos de réis (9:000$) para pagamento a Box,Yell Wiliam & Comp., do aluguel de armazens para 
o serviço da Alfandega de Maceió, relativo ao 2° semestre de 1899. · 

19. A mandar expedir novo títulos e pagar os juros vencidos aos portadores de apolices ao portador em de cautelas e recibos pro-
visorios de titulas dessa natureza, ue dos mesmos forem desapossados por motivo estranho á sua vontade a disposição da lei, desde que 
sejam satisfeitas as condições exig as .nos arts. 2°, 3° e 4° do decreto n. 149 B de 20 de junho de 1893. 

20. A dar, na vigencia dest lei, aos empregados nomeados para exercer em commissl'io Jogares de delegados fiscaes e inspectores da. 
Alfandega, além dos vencimentos · tegraes de seus empregos e:ffectivos, mais áquelles as gratificações e a estes as quotas fixadas nas re-
spectivas tabellas. 

21. A mandar pagar a. D. F ipJla Peregrina Cavalcante Barreto, viuva do Dr. José Diniz Barreto, lente da Faculdade de Direito do 
Recife, a quantia de 4:20l!O, impor neta da impressão do "livro Pontos de Direito flomano e premio a que tem direito, de accordo com os 
arts. 38 e 39 do Codigo de Ensino. 

22. A restituir ao Estado do Espírito Santo a importancia dos impostos cobrados sobre as materia9 importadas para a Estrada de 
Ferro Snl do Espírito Santo. 

23. A dar novo regulament á Imprensa Nacional e ao Dim·io Official, sem augmento de despcza e sem alteração no systema. de 
trabalho existente, creando o qua ro do pessoal permanente ele cada officina ou secção, respeitados os actua~s funccionarios efi'ectivos. 

24. A designar nas Alfande, as da Republica, para o ftm de emissão de cerpil]cados de deposites que oífereçam as precisas garantias, 
os armazena que sejam necessario para receber em deposito os generos nacionaes não sujeitos a deterioração. ~ 

a) os certificados de Jeposito serão as ignauos pelo inspector da alfandega e pelo fiel do respectivo armazem; 
c) nos mesmos certificados, Junta dos Corretores fará a classilicação qas mercadoria e bem assim os seus valores pel{~ cotações 

do dia. 
I. Os depositas pouerão t.aml m ser feitos nos armazena das docas e trapiches alfandegados, desde que fiquem sob a guarda dos em-

pregados da alfandega, devendo, sse caso, os mesmos certificados ter a assignatura do inspector e do fiel do armazem. 
H. Os certificados de depositp serão nominativos e transferíveis por endosso. 
III. Nenhum genero ou mer~·1doria poderá. ser retirado uo deposito si não mediante o resgate do certificado. 
IV. O Governo, em regula ento espeeial, estabelecerá as taxas de entrada, sahida e armazenagem a pagar mensalmente. 
25. A usar da autorisação q lei n. 653, ue 23 de novembro de 1890, art. 22, n. VIII, que fica extensiva -ás estradas de todas as em· 

prezas que gozam da garantia de juros·, f<tzendó para isso as necessarias operações de credito. As a.policcs para esse fim emittidas consti· 
uirão uma serie especial. 

a) As ditrerenças entre as sfmas devidas pelas actuaes garantias e as do juro e &mortização de taes a.polices, bem como as sommas 
provenientes do arrendamento ou a alienação das estradas, assim resgatadas, constituirão em Londres uma «Caixa de resgate » dessas 
apolices, e só poderão ser alieoadru para apressar o referido resgate. 

A caixa terá tres directores o delegado d.o Thesouro, o agente financeiro do Governo e um director de banco que tenha filiaes 
no Brazil. 

b) O Governo remetterá tri~ensalmente á Caixa todas as sommas que receber das estradas ou apolices da divida. publica a que 
poderá reduziJ.as, deduzidas as de pezas da aliena d deste numero e as sommas ou títulos serão depositados no Banco da Inglaterra, de onde 
só serão retirados para os fins da, lienea anterior, 
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c) O Governo podera alienar as estradas por sommas não inferiores ás que cmtaram; ou arrendai-as ás mesmas emprczas actuaes 
ou outras, como julgar mais conveniente á realização da operação principal do resgate, e tendo em vista simultaneamente o desemvolvi-
mento da rêde de viação nacional e as melhores garantias e vantagens na execução dos contractos. 

d) Para ftscalisação dessas estradas e das outras, ora arrendados, o Governo expedirá novo regulamento. uniformisando a sua con-
tabilidade e creando commissões de tres fiscaes, que as iuspeccionem alternadamente . As despezas as im fixadas de urna vez, para essa 
fiscalisação, bem como as da. Caixa de Conversão, serão deduzidas das sornmas que forem entregues a esta ultima. 

e) O Governo fica autorisado a, de accordo com os contractantes, r ever os contractos de arrendamentos vigentes, afim de unifor· 
misal-os ou consolidai-os com os que, porventura. fizer, comtanto que a quota dos arrendamentos actuaes não seja diminuída. 

26. A mandar pagar aos empreQados das alfundegas as quotas a que teem direito, de accordo com o art. 41 dà lei n. 428, de I O de 
dezembro de 181:!6, abrindo para este fim o necessario credito. 

27 . A abrir o credito tle 1:000 · para pagamento da ajurla de custo devida ao inspector da Alfândega de Santa Catharina, Augusto 
Rangel Alvim, transferido em 1897 da Alfandega de Porto Alegre para aquella. 

28. A isentar, ua vigencia desta lei, do pagamento do imposto de importação o material destinado: ao desemvolvimento da luz 
electrica e ao estabelecimento da força electrica da cidade de Minas, no Estado de Minas Geraes, que fór importado por conta da Prefeitur<~. 
da mesma cidade; ao estabelecimento de luz elcctrica nas cidades de Jaguarão, no Estado do Rio Grande elo Sul. da Cachoeira e S. Felix do 
Paraguassú, no Estado da Bahia, e á construcção de um mercado nos terrenos .da praia de D. Manoel, na Capital Federal. 

29. A isentar, na vigencia desta lei, do pagamento do imposto de importação os livros destinados ás bibliothecas das Faculdades 
Livres de Ensino Superior, officialmente reconhecidas. 

30. A fazer executar, na vigencia desta lei e emquanto não forem reguladas por lei especial, as operações cambiaes sobre praças 
estrangeiras, as seguintes disposições : 

a) Os documentos, contendo ·promessa de letra de cambio a entregar a prazo ou de Iett•as a entregar atê cinco dias, os quaes 
sómente podem ser passados por corretores, deverão mencionar para sua validade e acção judicial- o nome do comprador e do vendedor, 
os prazos da entrell'a e do vencimento das letras, as praças sobre que foram ou deverão ser sacadas, de modo que as lettras a entregar a 
prazo sejam exclustvamente do saque do vendedor. 

Nenhuma dessas declarações poderá ser substituída na liquidação da operação, que só póde ser elfectuada pela entrega das letras 
veniddas ou compradas e nos termos e condições do contracto de compra ·e venda. 

§ I. o O comprador terá quarenta e oito horas para receber do vendedor a letra sacada. Findo esse prazo, a letra será protestada e 
o comprador sujeito ao cumprimento do contracto e ás perdas e damnos que se verifficarem. 

§ 2 . o E' prohibido aos bancos e casas commerciaes que operarem em cambio comprarem as suas proprias letras. 
§ 3. o As letras de cambio antes do acceite não poderão ser objecto de penhor. 
b) Os documentos sobre compra e venda de metaes preciosos amoedados ou em barra, e que igualmente só poderão ser passados por 

corretores, deverão conter o nome do comprador e do vendedor, a qualidade da moeda ou do metal em barra, bem como o prazo da en-
trega, que não poderá exceder de cinco dias. 

c) As infracções das prescripções da pt•esento lei, além da nullidade de pleno direito da operação, importam, por parte do corretor, 
na perda da meta1e da fiança e da suspensão do exercício do cargo por tres mezes, e por parte dos que intervierem no contracto na multa 
de 20 o; o sobre o valor das letras de cambio, da moeda metalilca ou do metal em barra, ficando solidariamente responsa.veis o vendedor e 
o comprador. 

§ I. • As penas e multas serão impostas pelo syndico da Cama.ra Syndical ·ou pelos tlscaes do Governo, com recurso voluntario para 
o Ministro da Fazenda, devendo este ser interposto no prazo de quinze dias, contados da ti ata da intimação. 

§ 2. 0 Para interposição do recurso, é necessario o prévio deposito da importancia da mult7. 
§ 3. 0 O recurso interposto pelo corrector não tem elfeito suspensivo. 
d) o prazo maximo para as operações de cambio é de 90 dias, sendo pago sobre ellas e sobre a compra e venda de moeda metallica e 

metae.'l precio~os em barra o seguinte sello : 
1$500 em cada :lll.OOO até 2.000, a prazo de 30 dias. 
3$000 em cada i 1.000 até 2.000, a prazo de 60 dias. 
6~000 em cada~ l .000 até 2.000, a prazo de 90 dias. 
§ 1.• As operações sobre letras de cambio até cinco dias de prazo e inferior a mil libras esterlina.s, são isentas de sello ; qualquer 

fracção menor de mil libras e de prazo superior a cinco dias, pagará l$ por cada 30 dias. 
§ 2. 0 O sello será pago pelo vendedor e comprador repaatidamente. 
e) Os documentos sobre letras de cambio, moeda metallica e metaes preciosos serão lavrados pelos correctores em papel sellado, 

segundo as varias taxas a que estão sujettos os contractos. 
Para este fim, o Thesouro venderá cadernetas de papel sellado, devendo o contracto ser lançado na metade da folha divisível por 

uma serrilha, ficando na outra metade a reproducção do contracto . 
f) O Governo nomeará os tlscaes precisos para os estabelecimentos que negociarem em cambio sobre praças estrangeiras, cujas ope-

rações serão por aquelles acompanhadas, conforme lhes for determinado em regulamento especial, e fl.xará as quotas com que os estabe-
lecimentos que negociarem em cambio sobre praças estrangeiras terão de concorrer para o serviço de fiscalização, e a fórma do respectivo 
pagamento. 

g) O Governo exercerá a fiscalisação que julgar necessaria sobre as operações de cambio, moeda metallica e metaes preciosos, quer 
em relação aoa:) bancos, associações e casas commerciaes, que operarem em cambio sobre praças estrangeiras, quer em relação aos corre-
tores, para o que expedirá os necessarios regulamentos. 

Art. 30. São transferidas ao Ministerio da Fazenda duas das tres lanchas a vapor da extincta Inspectoria de Colonisação, para 
serem empregadas nos serviços aduaneiros das Alfandegas de Pemambuco e Bah~a. · 

Art. 31. Não podel'ó. o Governo levar á conta de qualquer rubrica do orçamento despezas que nella não estejam comprehendidas, 
mgundo as tabellas explicativas da proposta e as alterações nellas feitas e autorizadas pelo Congresso. 

Art. 32. Todos os pagamentos de despezas de materiaes serão centralisados no Thesouro e Delegacias, com excepção daquelles que 
forem feitos pelas secretarias do Congresso, mordomia do Palacio do Governo e dos que perturbarem a marcha dos respectivos serviços, 
os quaes continuarão a ser effectuados pelas proprias repartições, depois de habilitadas, mediante registro prévio de distribuição de cre-
ditos, ouvido o Thesouro sobre a conveniencia de serem feitas as referidas despezas pelas contadorias respectivas. 

Qualquer pagamento que não esteja nas condições estabelecidas não será attendido na tomada de contas dos respectivos funccionarios. 
Art. 33. Continúa em vigor o n. XIV do art. 22 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899- sem as restricções nelles es· 

abelecidas. 
Art. 34. Na vigencia desta lei, os vencimentos por substituição, entre os empregadas de Fazenda, se regularão pela fórma estabe-

.ecida na decisão do Ministerio da Fazenda, ll. 234, de 23 de abril de 1879. 
Art. 35. Na vigencia desta lei, as despezas com funeraes dos funccionarios publicos ficam Slljeitas ao registro a posteriori do Tri-

unal de Contas, nos termos do art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 189fi. 
Art. 36 . O Governo autorizará, na vigencia desta lei, aos consules brazileiros a inscripção official do- Contracto entreos accio-

istas constituintes do Anonymato Brazileiro - independente do pagamento dos selins devidos por lei, desde que : 
a) seja elle lavrado para que tal associação se apresente, no Brazil, apta a funccionar1 nos termos do~ Contracto geral- cons: 

ante da proposta. de 20 de janeiro de 1897 ; 
12 
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. b) tal associação assum , a responsabilidade do pagamento dos referidos sello.;;- accrescido _com as multas maximas da lei, prom. 
ptJficando·se a efl'ectual-o, no cto della assignar o - Contracto geral- com o Governo do Braz1l. 

Art. 37. Na vigencia d ta lei , as isenções de direitos de importação não comprehendem as de.;;pezas das capatazias _e armaze~s. 
Art. 38. Ficam approv os os creditos abertos no exercício de 1899, constantes da tabella A annexa, na 1mportancta. de 

13.509:308$777. 
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, em 29 e dezembro de 1900. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaqt1im Murtinho. 

TABELLA-A 

Leis u. 5 9, de 9 !lc setembro do 1850, art. 4°, § 6" e u. 3348, do 35 de agosto !lo 1873, art. ZO 

Ministerio da Justiça e. Negocias Interiores 

EXERCICIO DE 1899 

Decreto n. 32.25 - de 11 de março de 1899 

Abre o credito especial parti. I agamento dos ordenados e custas dos Juizes de Direito que reverterilom à: disponibilidade. 

Decreto n. 340J - de 16 de setembro de 1899 

Abro o credito supplementar o exercício de 1899 á> verbas - Secretaria do Sanado- 32:700$ e Secretaria da Camara. 
dos Deputados- 42:50 $000 ............................................ .... .............................. . 

Decreto n. 3401 - de 16 de setembro de 1899 

Abre o credito supplementar ao exercício de 1899 ás verbas -Subsidio dos Senadores - 141:750$ e a verba -Subsidio 
dos Deputados - 477: OQO. 000 ...... , , ......................................................................... . I Decreto n . 3402 - de 16 de setembro de 1899 

Abre o credito supplementar á verba- Magistrados em disponibilidade- do corrente exercício •....••..•... , ...... o, 

Decreto n. 3403 -de 16 de selõembro de 1899 

Abre o credito supplementar verba- Soccorros publicos- do corrente exercício .••....•••.••.. , ...... ,,., •...•.•• 

Decre~o n. 3408- de 23 de setembro de 1899 

Abre a credito especial para pagamento de ordenados a magistrados revertidos á disponibilidade .••. , •• , , . , . , • , ••.. , • 

Decreto n. 3439- de 14 de o-qtubro de 1899 

Abre o credito supplementar ás verbas- ::secretaria do Senado- 32:700$ e -Secretaria da Camara. ' dos Deputados 
-42:500$ do exercici corrente .......... , ............. , ................. ,, ....... ,. o • • • • • ,, .............. ,. 

Decreto n. 3440- de 14 de ou~ubro de 1899 

Abre o credito supplementar ás verbas -Subsidio dos Senadores - 141:750$ e -Subsidio dos Deputados- 477:000$ 
do corrente exercício. \ ..• .... ................•...•............. , . , . o •••••• o •••••••••••• , , , •••••••••••••••• 

Decreto n. 3460- de 28 de outubro de 1899 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros publicos - do exercício de 1899, ................. · ... , .......... , ... 

Decreto n. 3500 - de 18 de novembro de 1899 

Abre o credito supplementa ás verbas- Subsidio dos Senadores- 93:000$ e- Subsidio aos Deputados -· 318:000$-
do exercício de 1899 ..•••.. , •.•.•....•••.....•.•............•..••.•..... , ..•......•..•. . ..... . .•.... .. ..... 

Decreto n. 3501 - de 18 de novembro de 1899 

Abre o credito supplementaD ás verbas -Secretaria do Senado- 25:966$666 e- Secretariada Cama.ra dos Deputados 
28; 333 •333 o • o I • • o o I o I o I o o o o o o • o I • o o o • , • , , I o , o , , , , , , , • , , , • , , , , , , , , • , , , , , , , , , ; , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 , , , 

Decreto n1 3628- de 20 de maio de 1900 

Abre o eredit.o llupplem!!Dta.R á vet·ba- Soccorros publicos -do exercício de 1899 ................ ,., ..•......... , .. , 

4:927$6• 

75:200$0 

618:750$0 

950:000$ 

75:200'' 

618:750$ 

300:000$ 

411:000$ 

54:299$ 

30:000$ 

3.540:527$ 
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• 
Ministerio das Relações Exteriores 

EXERCICIO DE 1899 

Decreto n. 3196 - de 19 de janeiro de 1899 

Abre o credito extriwrdinario para pagamento da indomuisação do subdito a.Uemão Carlos Roth ...................... . 

Ministerio da Marinha 

RXERCICIO DF. 1899 

Decreto n. 3537 - de 27 de dezembro de 1899 

Abre credito para indernnizar o capitão-tenente Rodolpho Lopes da. Cruz das vantagens pecuniarias d-3 que foi privado 

Ministerio da Guerra 

EXERCICIO UE 189!) 

Decreto n. 3235 - de 1.7 de março de 1899 

Abre credito especial para pagamento ao major medico de 3• classe do exercito, Dr . Alfonso Lopes Machado, de venci-
mentos de professor da extincta Escola Militae desta Capital, de janeiro de 1895, e bem assim para os lentes e 
pt·o Cessares vi talicios em identicas circurnstancias ........................................................... . 

Decreto n. 3273 - de 12 de maio de 1899 

Abre o credito e>pecial pnra pagamento da divida de diversos officiaes por vencimentos que deixar.1m de receber na 
qualidade de lentes e profeswres dos institutos militaees de ensino .......................................... , 

Decreto n. 3325 - de 30 de junho de 1899 

Abre o credito especial para pagamento do pessoal da officina de alfaiate do Arsenal de Guerra desta Capital e do PElS· 
. soa.l empregado na manufactura de fardamento fóra do mesmo arsenal. ...................................... . 

Decreto n. 3380 - de 25 de agosto de 1899 

Abre o credito especiaJ para occorrer ao pagamento devido a diversos officiaes por vencimentos que deixaram de receber 
na qualidade de lentes e substitutos da extincta Escola Superior de Guerra .................. .. .............. .. 

Decreto n. 3430- de 6 de outubro de 1899 

Abre OtRf~dito espe~i~l para. occorrerao p<~.gamentoreclamado por D. Domingas L~ndabouro Delabary, como indemni· 
sáçao de preJUIWs causados pelas forças legaes que operaram no Estado do Rio Grande do Sul. ................ .. 

Decreto n. 3496- de 17 de novembro de 1899 

Abre o credito especial para pagamenio do tenente-coronel do Corpo de Engenheiros Francisco Alberto Guillon por ven· 
. cimentp!l que deixon de receber na qualidade de lente da extincta Escola Militar do Rio Grande do Sul., . . .....• 

Decreto n , 3538- de 2? de dezembro de 1899 

Abre o credito supplementar ao art. 9•, § 11- Etapas- da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898 ........ , .. .. .... .. 

Decreto n. 3577- de 16 de janeiro de 1900 

Abre o credito supplementar á. verba 16•- Material -consignação n. 34- Transporte de tropas, do art. !9 da lei 
n , 56P, de 3J qe dezelJlbr9 de 1898 ...... . ....... .. . . ...... ... .. .......... ... ...... .. ........... ... ... ...... . 

30:000$000 

3:216$935 

6'2:344$1il 

50:333$342 

300:000$000 

15:917$080 

400 :750$030 

7:750$000 

1.193:951$200 

487:708$352 

2.518:754$175 
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Ministerio da Fazenda 

EXERCICIO DE 1899 

Decreto n. 3361 - de 1 de agosto de 1899 

Abre o credito especial para pag mentq do aluguel de armazens do serviço da Alfandega de Maceió) ..•..• : •.......•... o 45 : 000$000 

Decre&o n. 3378- de 22 de agosto de 1899 

Abre o credito supplementar á erba- Exercícios findos- do orçamento vigente •.............•......•...••........ 2.000:000'000 

Decreto n. 3503 - de 23 de novembro de 1899 

Abre o credito para pagamento. a indemnisação devida a Almeida Nazareth & C., pelo vapor Adolpho de Barros ••....• 502:874$816 

Decreto n. 3520- de 2 de dezembro de 1899 

Abre o credito para indemnisac- a João Carlos Nopomuceno da Silva, pela priva cão da posse dos armazens alfandegados 
no ~stado do Ceará ..............••...... ... ..............................•..•.....•.•...............••.•.. 234:881$180. 

Decreto n . 3521 - de 5 de dezembro de 1899 

Abre o credito mpplementa.r á rba- Alfandegas- no corrente exer;:icio .......•..•........•..••..•.•..••... , •.. 100:800$788 

Decreto n. 3532 - de 20 de dezembro de 1899 

Abre o credito para liquidação d direito creditorio reconhecido a D. Emília Gonçalves da Silva, ·em virtude do Accordão 
do Supremo Tribunal. ..... . ................................................................................ . 25:609$321 

I 

Decreto n. 3533 - de 20 de dezembro 1de 1899 

Abre o credito para liquidação dl indemnisação devida á Companhia Geral de Serviços Marítimos, em virtude do Accor-
dão do Supremo Tribunal F·deral, de 7 de janeiro do corrente anuo ............................................ . 

j Decreto n . 3534 - de 20 de dezembro de 1899 

26:515$162 

Abre credito para pagamento de despezas feitas com a recepção do Sr. Presidente da Republica Ar~~mtina ........ , •. ,. 1. 311 : 897$700 

Decreto n. 2542 - de 30 de dezembro de 1899 

Abre credito para liquidação da i demnisação devida á Nova Companhia Estrada de Ferro Estreito de S. Francisco ao 
Cbopim ... , I, I I I •• ,, I, I ••• •••••• • •• I •••••••••• , I •••••••••••••••• I ••••••••••••••• ,, ••• I., •••••••• , •••• , ••• •• 3.000:000$000 

Decreto n. 3579 - de 29 de janeiro ele 1900 

Abre o orOOito '"pplement" a V~bo - Alfundeg" - do oxeroioio de IB!Xl ....................... , ........... , .. .. .. 114,261$081 

I Decreto n. 3600 - de 19 de fevereiro de i900 
\ 

Abre o credito supplementar ~ v rba - Ajudas de custo - do exercício de 1899 .................................... \ . _ '--· 25:000$000 

7 .416~810$018 

RESUMO 

Ministerio da Justiça........... . • . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . • . .. . . . . . . . . .. • . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . .. 3.510:527$619 
» das Re~ações Exterioret. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30:000$000' 
» da Mannha .... . ... · ...................................................................... ,. . . . .. . .. . . . 3:2iô$935 
» ela Guerra........... . . . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ..• . . . .. .. .. . . . . . .•. . . •.. .. . . . . . . . . .••..•... .. . . 2.518:754$175 

:opito:~~::~:~m· 2: d~ ,j,.~b" de 1~:" ... " ...... " .... " " ........ ""... .. .... " .... " " .... · __ l_:_::_~_:;_:_~:_:_~;-~ 
M. FERRAZ Dhl <;)AMPOS SALLES, 

Joaquim Murtinho. 
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TABELLA -B 

Verbas dQ or~ameoto para as quaes o Governo poderá abrir cretlito supplomontar no omcicio de 1900, do accôrdo com as leis 
25 do ngosto de 1873 e 428, de 10 de dezembro do 1896, art. go n. 2 e art. Z8 da lei u. 490, do 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
Soccor1·os publicas. 

35S, de 9 do setembro do 1850, 2348, de 
de dezembro de 1887 

Sttbsidios aos Deputados e Senadores - Pelo que fôr preciso durante as prorogações. 
Secretaria do Senado e da Camam dos Deputados- Pelo serviço stenogeaphico e de redacção e p. Jicação dos debates durante as pro. 

rogações. 

Ministerio . das Relações Exteriores 
Extmordinarias no ea;te1·ior. 

Ministerio da Marinha 
Rospitaes -Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo soldo de officiaes e praças. · 
Munições de bocca- Pelo su~tento e dieta das guarnições dos navios da Armada. 
Munições navaes- Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de objectos ao mar e oros sinistros. 
Fretes - Por ditrerenças de cambio e com missões de saques, tratamento de praças em portos estmgeiros e em fi:shlo 3 on ie ub h L 

hospitaes e enfermarias e para despezas de enterro. 
Eventuaes - Pelas passagens autorisadas por lei, ajudas de custo e gratificações extraordinarias, mbem determinadas por lei. 

Ministerio da Guerra 

Rospitaes e enfermarias - Pelos medicamentos e utensis a praças de pret. 
Soldo e gratificações- Pelas gratificações de voluntar:os e engajados e prernios aos mesmos . 
Etapas - Pelas que occorrerem além da importancia consignada. 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes e praças reformados. 
Ajudas de custo - Pelas que se abon>trem aos officiaes que viajam em commissão de serviço. 
Matcria~ - Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

Ministerio da.. Industria, Viação e Obras Public: 

Gm·antia de juros às Estradas de Ferro, aos Engenhos Oentraes e portos - Pelo que exceder ao d tado, 
Çorrcio Gerat- Para conducção de malas. 

Ministerio da Fazenda 

Juros da, divida interna fundada -· Pelos que occorrerem, no caso de fundar-se parte da divida fl ante ou de se fazerem operações de' 
credito. 

Ju,·os da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados - Pelas aposentadorias que forem concedidas além do credito votado. 
Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral, quando a consignação não fôr su1ente. 
Caixa da Amorti:;açllo - Pelo feitio e assignatura de notas. . 
Rer'jedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commissões aos cobradores, quando as cons ções não forem sufficientes. 
Atfandegas- Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem ao credltotado. 
Mesas de Rendas - Pelas porcentagens aos empregados, quando não bastar o credito votado. 
Commissão dos vendedores particulares de estampilhas - Quando a consignação votada não chega ra occorrer ás despezas. 
Ajudas de custo - Pelas que forem reclamadas além da quantia orçada. 
Porcentagem pela cobrança executiva elas dividas da União -Pelo excesso da arrecadação. 
Juros cliversos - Pelas importancias que forem precil!as além das consignadas. 
Juros dos bilhetes elo Theso uro - Idem idem. 
Commissões e co1·retagem- Pelo que fôr necessario além da somma concedida. 
Juros dos emprestimos do Cofre dos Orphãos - Pelos que forem reclamados, si sua importancia e: er á rlo credito votado. 
Juros dos depositas das Caixas Economico.s e dos Montes de Soccorro- Pelos que forem devidos ale o credito votado. 
Ei1JIJ1·cicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos e outros vencimentos marca em lei e outras despezas, nos casos 

do art. ll ua lei n. 2330, de 3 de setembro de 1884. 
Reposições e restituições- Pelos pagamentos reclamados quando a importaucia delles exceder a ignação. 
Capital Federal, em 29 de dezembro de 1900. 

I ERRAZ DE CJUfPOS SALLES. 

Joaqttim Murtinho. 
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DECIU~TO r. '7-17 - DE !' DE DE7,E~ll3It0 DE 1900 

!niciado na Camara dos Dep t dos e pelo Senado enviado 
á s· ,c ão 

Autor iza o Poder Executivo a cor · \ 
quim Julio Al ves da Silva , a 
Ferro Central do Brazil , pa 
convier. 

mezes de licença a Joa-
2a classe da Estrada de 

Stla saude onde lhe 

O Presidente da Repnblica d s taclos Unidos do Brazil : 
Faço sabet' que o Congresso N Í.·t na l decl'eion c cu sancc iono 

a. seguinte resolução: 
Art . 1.° Fica o Pocler ExectLi " 

meze · de licença, com as mesn1a. 
foi concedida pelo Sr . Minlstr~ 
Publicas, em 9 de abril do corr~p 
da Silva, agente ele 2a classe dn J: 
Brazil, para tratar de sua sau!le 

Art . 2.0 Revogam-se as disposi• 
C<tpital Federal, 29 de dezemt.1 

YI, 

Autoriza o Governo a conceder á .E :1 
construcçiio, uso e goso ele uma es, 
Preto, no Estado de S. Paulo a 
Sant'.\.nna de Paranahyba, no dei 

O Presidente da Republica,. 1 

Faço sal)er que o Congresso 
<L seguinte resolução : 

Ar t . 1.° Fica o Goyerno auto · 
Fer l'o de Araraq nara, com séde l 
st mcção, u so e goso de umn esc 
metro en tre trilhos, que, parti 
naquelle Estado, v(L t ermin ar em 
de Sant ·Anna de Paranahyba, no 

Paragraph unico . A' refer lc 
desse prolongamento de sua r 
gui.nte.~ vantagens : 

a) concessão rl e umil, zonn pr 
par<L cada lado do eixo da est J'<Ln 
50 a.nnos; 

b) direito de desapropriação, 
ncce~sarios á const r ucção o depE 

c) isenção de tlireitos para os 
strnc~·ão . 

Ar t . 2.0 Revogam-se as di ·ppsi 
Capit<t l Fecl.cra l, 29 cl.e clezemb 

auto1·izado a conc.f,der seis 
vant<tgens daquella que lhe 

Industria, Viação e Obras 
nno, a Joaquim Julio Alves 
rad<t de Fer ro Central do 
de lhe conviCL'. 
s em contrai· i o . 
de 1900, 12° ela Repnblica. 

Z DE C AMPO >! SAT.LES, 

E DE7.BMDR.O DE l 900 

de Araraquára a 
a de ferro, de S . José do Rio 
~·abá, passando pela viila de 

Lto Grosso. 

Estados Un illos do Brazil : 
nal decretou e eu sancciono 

do ~. conceclct' ;t Estrada ele 
Est:1.rlo ele S. P;wlo, tt con-
:t rio feno ele bito la de um 

1!0 S. José do Rio Pr·eto , 
lptbâ, passando pel<t Yilla 
ta do ele M a tto Grosso. 
companhia , pa1'a realiza ã.o 
n, ficam conced i elas as se-

lcgia.d<t de v inte kllometros 
dut'anto o p razo maximo cl.e 

fú rm n ela le i, elos terrenos 
nelas cl.n. estrada. de ferro ; 
atoriaes necessari.os á. con-

s em contrario. 
e 1000, '12° ela Repuhli.ca , 

M. FEP..Tt.H ' CA~TPOS SALLES . 

1 a cio P essúa . 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
â sancção 

Autoriza o Poder Executivo a à brir ao Ministerio da Inelustria , 
Viação e Obras Publicas o credito suppleme ntar de 2. 912:675$525 á 
verba 17a do art. 21 da lei n. 052, ele 23 de novembro ele 1899, para 
occorrer ao pagamento elas tn.xas de esgo to da Cap ital Federal no • 
corrente exercício. 

O Prrsirl.en t e ela Republica dos E.:; taclos Unidos do Br azil: 
Faço saber que o Cougre. so Nac ional decrrtou e en sane· 

cion o a seguirrte resolw;:ão : 
Art. l." F ica o Poder Executi vo <1utor izado a nbrir ao Mi-

n istcrio ela lnclustria, Viaçií.o c Obras Publicas o cmdito 
supplementar ele 2.012:675) 52.5 ;í verba J.7a do <;Lrt. 21 da lei 
n. 652, de 23 ele novembro de 1899, para occorrer ao paga-
mento elas t axas de esgoto da Capital Fecleral, no corrente 
exercicio. 

Art. 2.° Ficam sem eifoito as consignações de 74:250$ e 
107:250$ ela mesma verba, da citada lei, clestinadas ao fomeci· 
monto de apparellws de lavagem e vontiladol'es . . 

Art . 3.0 Revogam-se as disposições em contrar io . 
Ca.pital Federal, 29 el e dezembro de 1900, 1.2<' da Republica. 

M. FJ>RRAZ DE CA~IPOS SALJ-1ES. 

Epitacio P essôa, 

DECRETO N. '750- DE 29 DE DEZE~IBR.O DE 1000 

I .. d I m c1a o na Camara dos DeputaciDs e pelo Senado enviado 
á sancção 

Autoriza o Poder J~xecütivo a abril• no Ministerio ela ndustria, V!.~

ção e Obras Pu~licas o credito de 287:89-1 $92~ Sllppleru'\ntar ao auto-
r isaelo pe lo decreto legislativo n. 622 de 18

1
9\l. 

O Presiclen te da Repnblica elos Estados Unid s do Beazil: 
Faço : abee cnw o Congresso Nacional clecretóu e ~u sa.ncciono 

a segu inte re:o ~ução : . 
Arti go unico , Fica o Poder Executivo autorizado a abri, ao 

Niin ister io ela Jnrlnst ri:t, Viação o Obf'a s P nhlicas o Cl'edito rle 
2~7:894. ~~?· supplementar ao autor .isaclo _pel ~ decreto legista-
ÜY::l n. G22. do 1890, dcstJimclo ft l'Cgn ln.l' tZ<LÇ<LD final dns dcs-
peza~ pertenceqtcs no exet·cicio de 1898. paga · pela adminis-
·cr<tçao da Estr<tda. de Ferro Cent ral dn Hrazil, sem rerristro do 
Tl'i bunal de Cont:ts; ützendo- ·e as necessarias opeeações de cr edEo 
e revogadas a s disposiçõe: em contrar io. 

Capital Fcdetlal, 29 de dezembro de 1900, 12° da Republica . 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES . 

Epitacio Pess6a. 
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DECRETO N. 751-DE 29 DE DEZE~IBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancçã:o 

DECRETO N. 753- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1000 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
..á sancção 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio ela Induslria, Autoriza o Poder Executivo a pagar a Estevão Cunha a importancia 
Viação e Obras Publicas, os creditas de francos 220.555 e 11.792, da~ terras de sua propriedade em que foram localisados immigran-
para pagamento de saldo de contas atrazadas e indemnizaçõcs de- tes na ex-colouia Brusque. 
vidas á Administração do Telegrapho Oriental. 

O Presidente da. Repuhlica dos Bstados Unidos tl.o Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccio-

no a seguinte resolução: 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a abeil' ao 

Ministerio da Industria, Viação c Obras Publica.s os segtlintes 
creditos de: 

Francos 220.555, para pagamento do saldo devido á · Admi-
nistração do TelegrJ.pho 01·iental, proveniente elo <tjuste 
de contas tttrazctdtts desde u.bril de 1892 a 1 de julho de 
1897; 

Francos 11 . 792, como indemnizaç:io da construcção da linha 
te1egraphica de Santa Victoria do Palmar ao Chuy, no Rio 
Grande do Sul, devida á mesma Administração . 

Art. 2. 0 ParJ. a execução desta lei fie<~ o Poder Executivo 
autorizado a · fazel' a· neces.~:J.t'Ü:ts opcraçõos ele credito. 

Art. 3. 0 Revogam·se as disposições em contl'ario. 
Capital Federal, 29 de dezembro de 1900, 12• d<~ Repu-

blica. 

~L FEltHAZ DE CAiiiPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO .L\. 7õ.2- DE 2() J)J.:; DEZE~II31<0 DE 1000 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra.zil: 
Faço saber que o Congres ·o Nacional docectou c cu sancciouo 

a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a pagar a Estevão 

Cunh<~ <t importancia das terras de sua propriedade em que 
foram localizados na cx-colonia Brusque, por ordem do Governo 
do Imperio, diversos immigrantes, de accordo com o arbitra-
mento feito pel<t Secretaria da Industrüt c Viação, e consta.nte dos 
documentos alli exü;tentes. 

Art. 2. 0 Revogada.s as disposições em contrario. 
Capibl Federal, 31 de dezembro ele 1900, 12° da Republic(L. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 754--:.DE 31 DE DEZEMBRO DE 1900 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sancção 

Concede ao cidadão iJose Maria Lia Silva Paranbos elo Rio Branco 
doti\ção annual de 24:000~ e n;ais o premio de 300:009$, cDmo re-
compensa nacional e dá outras providencias. 

O Pl'esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Paço saber que o Congresso Na.cional decreta c cu sancciono 

a resolução seguinte : 
Autoriza o Poder Executivo a abl'ir, no corr.en te exercício, ao Minis- O Congresso Nacional decreta, como reconhecimento- aos 

terio da Justiça e Negocias Interiores o credito espec ial de 14:000$, relevantes sel'Viços do W'· José Mal'i.a da Silva P<~ranhos do 
para pagamen·to tle despezas com o material da Seet·etaria da Camara Rio Ih•anco C seus auxilim'CS: 

A1·t. 1. 0 B' concedilln. ao bcncmcrito brazilciro Dr. Jose Maria 
cht Silva Pantnhos do Ri() B['anêõ ã dotação <~nnua l de 24: 000~, 
com tl'ansmissão aos seus fillw: c filh<tS, eroc1uanto vivel'em, ·e 
mc~is o premio de 300:000$, como recompen~a nacional, pelos 
I'Clevctn1ics serviços prestados m~s missões cspcciacs de ,u·bitra-
mont:) de \Vasllington o Berna. 

os Deputados ; bem corno o qu e for preciso para as obras ele conseL'-
vaçiio e segurança elo predio onde funcciona a mesma Camara. 

U Prcsillcntc d·~ Rcpublic<~ dos EstaU.os Unidos tlo l:lmzil: 
Faço S<tuc .~ que o Congt·esso Kaciomtl clect·otou e eu ScUlc-

dono a rcso luçào seguinte : 
~rtigo unico. Fie<~ o Podet• Executivo autorizado a. abril', no 

eoercnGe excrcicio, a.o Ministerio da Jus ;iç<~ c ~cgocios Intel'iot·es 
o cl'cdito especial de quatorze contos ele t'eis (14:000~) pa~a paga-
mento das despezas j{~ realiz<t<las c ch~s que occot'l'Cl'Clll até o lim 
do cxot•ócio com o matceütl da Sccrct<tt•üt da GanHtt·<~ dos Depu-
tados; IJcm como o Cl'cdito preciso, de rtecordo com o orçrtmcnto 
organisado }Jclo engenheiro <lo mesmo Mini~terlo, pa.nt tLS obms 
elo consct·vação e sogumnça do pt·cdio onde funcciom~ '~ mesm<~ 
Uamam; ü~zomlo p<~l'tt isso <LS noccss<~rü~: opomçõcs do crctlito 
c revogada::; a::; disposi~:ões em co ntmrio. , 

C<~pik~l Fedem!, 29 de clezcmlJt'O do !UOO, n~o da Rcpul!lic<~. 

M. Fl!:H.RAZ l.JI:: CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessúa. 

Al't. 2.0 Em virtude da presente lei, o Dr. José Marüt da. 
Silva. Paranho. elo Rio Branco, enviado extraorclinario e mi-
nistro plenipotonciuio, cout<trá o tempo em que serviu na.· 
diversas commissões c missões diplomaticas e no consulado 
geral de Livcrpool. 

Paragmpho unico. Os membros auxi lü~rcs das referidas mi~
sões CSlJCcüws de arb itramento de \Vashington c BCL·na go-
zarão cl;~s vttntagcns ele J'uncci.onal'ios de ct~ tTcim, terão pt·c-
l'ct·cncü~ pat·;t a::~ peimeit·;~s nome(), ·õcs o contctt·ão o tempo do 
serviço q1to lhes for rela tivo. 

Art. :J .• Rcvoga.m-so "~ d isposi~·õe: em contrario. 
Ct~pihl Federal, 31 dr tlczom!Jt·o do 1900, 1.:2° tlt~ Republica, 

M. FEtnLAZ U.l:: CAMPOS SAI.Li>S. 
Joaquim llful'linho. 

0/.yntho ele Magalhües. 
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DECRETO N. 755-DE l D' JANEIRO DE 1901 

Iniciado na Camara dos Deputad, s e pelo Senado enviado 
á sancçã1 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao inist~rio ela Justiça e Nego-
cios Interiores creditas extraordinarios na importancia de 2:417$338, 
para pagamento ao escrivão do juiz sE cional, no Estado do Piauhy, 
Jesuíno José Rodrigues de Carvalho, e juiz de direito, em dispo-
nibilidade, bacharel Francisco José da ilva Porto. 

O Presidente da. Republica do.· Est dos Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacioi\ ~ decretou c eu sancciono 

a resolução seguinte: 
Art . 1.° Fica o Poder Executivo a· torizado a abrir ao Minis-

teria da Justiça e Negocios Interioro· o credito extraordinario 
<le 462 ~oo, para pagamento de venci entos que competem, no 
período de lO de setembro a 31 de dez mbro de 1894, ao escrivão 
do juiz seccional, no Estado do Piaull', , Jesu.ino José Rodrigues 
de Carvalho, e o de l :954 838, para agamento dos ordenados 
do juiz de direito, em disponilJilidadc, I bacharel Francisco José 
da Silva Porto, correspondentes aos r1· zes de junho a dezembro 
de 1893 e abril a julho de 1895. t 

Art. 2. o Para a execução desta lei, 
1 

ca o Governo autorizado 
a fazer as necessarias operações de c~edito. 

Art . 3.0 Revogam-se as disposiçõe, em contrario. _ 
Capital Federal, .1 de janeiro de 190~, 13° ela Republica. 

M. FERRA DE CAMPOS SALLES . 

Epitacio Pess6a. 

DECRETO N. 756- DE 5 DE ANEIRO DE 1001 

Iniciado na Camara dos Deputado•· ,e pelo Senado enviado 
á sancção 

Declara que o art. 7o da lei n. 560 de 3 de dezembro de 1.898, na-
quillo que não for contrario aos princi ios da disciplina militar, é 
comprehenaivo dos lentes, substitutos professores vitalícios dos 
estabelecimentos militares de ensino do endentes do Ministerio da 
Guerra, cujos Jogares foram ex ti netos pel regula meu to de 18 de abril 
do mesmo anuo ou posteriormente occu ados por outros serven~ua
rios,, e manda pagar-lhes os respectivos denados e gratificaÇões in-
tegraes descle a data em que foram postos 'm disponibilidade. 

O Presidente da Republica dos Esta os Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacion· decl'etou e eu sancciono 

a segUinte resolução : 
. Art. I. o Naquillo que não for co traria aos principias da 

disciplina militar, o art. 7° da lei n. , 60, ll~ 31 de dezembro de 

1898, é comprehensivo dos lentes, substitutos e professores 
vitalicios dos estabelecimentos militares de ensino dependentes 
do Ministerio da Guerra, cujos lagares foram extinctos pelo 
regulamento de 18 de abril do mesmo anuo ou post(O)riormente 
occupados por outros serventuarios. . 

Paragrapho unico. A esses lentes, substitutos e professores 
deverão ser pagos os respectivos ordenados e gratificações inte-
graes desde a data em quo foram declarados em disponib.ili-
dade, competindo ó.quelles que se acharam ou se acham no des-
empenho de commlssões extranhas ao ensino as mesmas van-
tagens de que gosam os docentes da Escola Naval, peta dou-
trina do art. 128 do respectivo regulamento. 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a abrir o necessario credito 
para a execução desta lei. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 5 de janeiro de 1901, 13° ela Republica. 

M. FERRAZ DB CAnfPOS SALLES . 

J. N. ele Meeleit·os 1Jt[allel:\ 

DECRETO N. 757 -DE 5 DE JANEIRO DE 1901 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 
á sanc,.ão 

Manda contar pa~·a a reforma dos officiaes do Exercito que perten-
ceram ao extincto Deposito de aprendizes artilheiros e completaram o 
respectivo curso o tempo que houverem passado nesse estabelecimento. 

O Presidente 4a Republica elos Estados Unidos do :B'r:·azil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e ou sancciono 

a seguinte resoll).ção : 
Art. 1. 0 Para a reforma dos ofliciaes do Exercito que perteu~ 

coram ao cxtincto Deposito de aprend~zes artilheiros e comple-
taram o respectivo curso, será con-tado o tempo que houverem 
olles passado nesse estabelecimento militar de ensino. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições om contral'io. 
Capital Fcclcrq.l, 5 de janeiro ele 1901, 1 ~0 da Re · ublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS 8ADLES. 

J. N . ele Medeiros Mallet. 
~ 
\ 



MODIFICAÇÃO REGIMENTAL 

Art. 1. o Na discusEão e votação do projecto de Codigo j § 7. o A Com missão poderá ouvit· no decurso de seus tra-
Civil serão observadas as seguintes disposições regimentaes : 1 balhos a quem entender conveniente . 

§ 1. 0 Impresso e distribuído o projecto, será iniciada a sua § 8. 0 O·parecer sobro o projecto será apresentado ú. Camara 
discussão na proxima sessão da actual legislatura. no prazo maximo de sessenta dias e contemplado na ordem dos 

§ 2. 0 No ·interregno, a Mesa fará enviar exemplares do traballlos quinze dias após a sua publicação, podendo a mesma 
projecto ás seguintes corporações e autoridades, convidando estas Camara, mediante representação da Com missão, prorogar esses 
a remetterem no prazo de seis mezes á Secretaria da C.1mara prazos pelo tempo que julgar co veniente . 
as emendas e observações que julgarem convenientes : Art . 2. o Haverá uma só discussão e votação do pt•ojecto, 

a) Supremo Tribunal Federal e juizos seccionaes, que ambas por títulos, podendo ainda ser apresentadas emendas, que , 
igualmente serão convidados a mandar affixar editaes e pu· depois de encevracla a discussão, irão á Commissã.o dos 21, para 
blical-os nas folhas officiaes, avisando do prazo os interessados sobre as mesmas elaborar par ecer. 
que queiram formular emendas ou observaçõc>..s; Pt..ragt·apho unico. Nenhum deputado, mesmo o relator do 

b) Tribunaes superiores do Districto Federal e dos Es- parecer, poderá ftJ.llar mais de uma vez sobre cada titulo do 
tados; projecto. 

c) Faculdades de Direito; Art. 3.0 A redacção final do Codigo Civil, conforme o vau-
r/) Governadores e presidentes dos Estados; ciclo, será feita pela. Commissão dos 21, tambem competente para 
e) Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros; emittir parecer sobre as emendas que, porventura, venham do 
f) Jurisconsultos que julgar conveniente ouvir. Senado. 
§ 3.o Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos Paragrapho unico. Na. discussão e votação das mesma · 

do § to, o Presidente da Camara declarará que, estando distri- emendas serão observadas as disposiçõas dos art~. 134 a 136 do 
buido o projecto, ficará sobre a mesa, afim de receber as emendas, regimento. 
durante lO dias, terminados os quaes, o projecto com essas Art. 4. 0 São extensivas á discussão de todos os codigos de 
emendas e as que reza o § 2°, depois de impressas, será sub· leis da União as disposições dos art igos anteriores. 
mettido á uma commissão de vinte e um representantes. Sala das Commissões, 11 de novembro de 1900.- Carlos 

§ 4. 0 A Commissão será nomeada pelo Presidente da Ca· Vaz de Mello, Presidente.- Angelo Neto, Sacretario.- Jose 
mara de fórma que todos os Estados e o Districto Federal 
tenham nella representação. 

§ 5. 0 Na sua primeira reunião a Commissã.o elegerá, por 
escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, o seu presidente 
e um relator. 

§ 6.• 
1~s decisões da Commissão, que funccionará em dias 

designados, serão sempre tomadas por maioria absolut>L de votos 
e os debates devidamente stenographados e publicados no Diario 
do Congresso. 

3083 

Boileux, 3• secretario, servindo de 2• .- Cast1·o Rabello, ser-
vindo de 3• secretario.- GastãJ da Cunha, servindo de 4° secre-
tario. 

Em observancia ao disposto uas modificações acimtt foram 
expedidas, em data de 12 de jftneiro do corrente anno, circulares 
acompanhando exemplares do Codigo Civil, devenclo terminal' 
em 12 de julho o prazo fixado para a remessa á ~Secretaria da Ca-
mara das emendiJS a que se referem as disposições regimentaes. 
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Relar.ão nominal dos Srs Deputado , "' . s a 4a legislatura 

AMAZONAS 

Ca,rlos Marcellino da Silva. 
Joaquim de Albuquerque Serejo. 
Gabriel Salgado dos Santos. 
Antonio Gonçalves'Pereira Sá Peixoto. 

PARÁ 
1° DISTRICTO 

Augusto Montenegro. 
Arthur Souza Lemos. 
Pedro Leite Chermont. 
Carlos Augusto Valente de Novaes . 

2° DISTRICTO 

Antonio Felinto de Souza Bastos. 
Arthur Indio do Brazil e Silva. 
Innocencio Serzedello Corrêa. · 

MARANHÃO 

1° DISTRICTO 

Urbano Santos da Costa Araujo. 
Luiz Antonio Domingues da Silva. 
Jose Euzebio de Carvalho Oliveira. 
José Rodrigues Fernandes. 

2° DISTRICTO 

Christino Cruz. 
João Tolentino Guedelha Mourão. 
Alfredo da Cunha Martins. 

PIAUHY 
Anisio Auto de Abreu. 
João Henrique de Souza Gayoso e Almendra 
Joaquim de Lima Pires Ferreira • 
Arlindo de 1uza Nogueira ' . • 

CEARA 

I 0 DISTRICTO 

Thomaz Pompeu Pinto Accioly . 
Virgílio Erigido. · 
José A velino Gurgel do Amaral. 
Pedro Augusto Bórges. 2 

2° DISTRICTO 

Francisco Sá. 
João Lopes Ferreira Filho. 
Frederico Augusto Borges. 

1
1 

Substi.tui.do pelo cidad~o Tbymundo Arthur de \'asconcellos. 
· u bstJt ttJdo pelo c1dad::w Antonio P in to ;\oguei ra Accioly. 

3° DISTRICTO 

Domingos Sergio Saboya e Silva. 
Gonçalo de Almeida bouto. 
Agapito Jorge dos Santos. 

RlO GRA 'Dr; DO XORTE 

Augusto Severo de Albuquerque .Iaranhão . 
Eloy Castricii:l no de Souza . 
Augusto Tavar·es de Lyra. 
Manoel Pereira Reis . 

PARAH YBA 

João Soares Neiva. 
Francisco Alves de Lima Filho. 
Antonio da Trindade Antunes Meira Henriques. 
Francisco Camillo •le Hol!anria. 
Antonio Marques da Stlva Mar1~ 

PER TAMBUCO 

1 ° DISTRICTO 

Ermirio Cesar Coutinho. 
Celso Florentino Henriq ues de Souza. 
Francisco Teixeira de Sá. 
Manoel Gomes de Mattos. 

2° DISTRICTO 

Jayme Pombo Bricio Filho. 
Herculano Bandeira de Mello. 
Antonio Alves Pereira de Lyra. 
João Vieira de Araujo. 

3° DISTRICTO 

Malaquias Antonio Gonçalves. 
José Moreira Alves da Silva . 
Esmeraldino Ol ympio Torres Bandeira . 

4° DISTRICTO 

Julio de i\IeUo Fi lho. 
Francisco Coruelio da Fonseca Lima . 
Estacio de Albuquerque .Coimbra. 

5° Dl~TRICTO 
Pedro José ele Oliveira Pernambuco. 
João Juvencio Ferreira de AD"uiar. 
E! pidio de A breu Lima Figueiredo. 

ALAGOAS 
I 0 DISTRICTO 

Ep,lminondas Hypolito Gracindo. 
Jo•é Antonio Duarte. 
Angelo .José da SilYa Netto. 



2° DIS' RICTO 

Manoel de Araujo Góes. 
José Bernardo de Arroxella Galvão. 
Raymundo Pontes de Mira1 da. 

Joviniano Joaquim de Car lho. 
José Rodrigues da Costa Do ia . 
Sylvio Romero. 
Fausto de Aguiar Car doso. 

Jo::é Joaquim Seabra . 
João Augusto Neiva. 
Joaquim Macedo de Castro R bello. 
Jay me Lopes Villas Boas. 1 I 

2° DIST ICTO 

Francisco Maria Sodré Perei a. 
Aristides Augusto Milton. 
Joaquim Ignacio Tosta. 

3° DIST 

Felix Gaspar de Barros e AI elda. 
Eugenio Gonçalves Tourinh . 
M<Lnoel Caetano de Oliveira assas. 

Pedro Vergue de Abreu. 
Francisco de Paula Oliveira uimarães. 
Satyro de Oliveira Dias . 

5° DISTR CTO 

Manoel José Alves Barbosa . 
José Augusto de Freitas . 
Manoel Adalberto de Oliveir Guimarães . 

6° DIST R. CTO 

Nicoláo Tolentino dos Santos 
Antonio Rodrigues Lima. 
Eduardo Pires Ramos. 

7° DISTR l TO 

Thomaz Garcez Paranhos M01ttenegro. 
Dionysio Evangelista de Cast o Cerqueira. 
Marcolino de Moura e Albuq rque. 

ESPIRITO SANTO 
Galdino Teixeira Lins de Barrl s Loreto. 
José Gomes Pinheiro Junior. 
José Francisco Monjardim. 
José de Mello Carvalho Muniz Freire. • 

DISTRICTO I EDERAL 
l 0 DIST R. \CTO 

Arthur Ambrosino Heredia de Sá . 
Celso Eugenio dos Reis . 
João Baptista Sampaio Ferraz 

2° DISTR.I 1'0 
Irineu de Mello Machado. 
Henrique Tavares Lagden. 
Nelson de Vasconcellos e Alm ida. 
Osmtr Godoy. 

- dOO-

1 Suhslituido pelo cidadã'l An gus•l Ferreira França. 
' ."ubstituido pelo cidadão José Marcellino Pessoa de \'ascon-

c~llo s. 

3o DISTRICTO 

Augusto de Vasconcellos. 
Mebiades Mario de Sá Freire. 
Raul Campello Barroso. 

RIO DE JANEIRO 
l 0 DISTR ICTO 

José de Barros Franco Junior. 
Antonio F1alho. 
D~ocleciano Alves de Souza. 
Martinho AI vares da Silva Campos. 

2° DIS'l'R.ICTO 

1\ilo Peçanba. 
Luiz da Silva Castro. f 1 ~ 
Lourenço fl.faria de Almeida Baptista. l1' 
João Antonio Alves de Britto. 

3• DISTRICTO 

Custodio José Coelho de Almeida. 
Antonio Augusto Pereira Lim t. 
Julio Verisstmo da. Silva Santos. 

4' DISTR.ICTJ 

Joaquim Pereira dos Santos. 
João Aureliano Corrêa dos Santos. 
João Martins Teixeira. 

5° DISTRICTO 

Carlps Augusto de O li v eira Figueiredo. 
Joaquim José de Souza Breves. 
Francis~o Rangel Pestana. 1 

MINAS GERAES 

1 ° DISTRICTO 

Estevão Lobo Leite Pereira . 
Rodolphp Ernesto de Abreu·. 
Viariato Diniz M;~scarenhas. 
Theophi~o Benedicto Ottoni. 

2° DISTR.ICTO 

José Bonifacio de Andrada e Silva. 
Gastão da Cunha. 
João Luiz de Campos. 

3° DISTJ.UCTO 

Carlos Vaz de Mello. 
Luiz Eu~en:o Monteiro de Barros. 
Ildefonso Moreira de Faria AI vim. 

4° DISTR.ICTO 

João Nogueira Penido Filho. 
Antonio Luiz Monteiro da Silveira . 
Antonio ~speridtão Gomes da Silva . 

5° DISTRICTO 

Frnnciscq Alvaro Bueno de Paiva. 
Alfredo Pinto Vie1ra de Mello. 
José Car.qeiro de H.ezende. 

G• DISTRICT O 

Joaq uim t- '3onel de Rezende Filho. 
Adulllertq Dias Ferraz da Luz. , 
Francisco Antonio tle Salles. 

1 Jtes igoo~ o man dat<' . 
• Resigno u o manct alo. 



7J DISTRICTO 

Necesio José Tavares. 
Antonio Affonso Lamounier GodofredD. 
Antonio Za.charias Alves da Silva. 

8° DISTRICTO 

Henrique de Magalhães Salles. 
Francisco de Paula Mayrink. 
Landulpho Machado de_ fagalhã.es. 

9° DISTRICTO 

Sabino BarroEo Junior. 
João da Matta. Machado. 
José Antonio da Silveira Drummond. _.ç 

10• DISTRICTO 

Manoel Fulgencio Alves Pereirl!.. 
Arthur Ferreira Torres. 
Manoel A I ves da Silva. ' 

11° DISTRICTO 

Lindolpho Caetano de Souza e Silv<L. 
Olegario Dias Maciel. 
Eduardo Augusto Pimentel B•trbosa. 

12• DI>;TRICTO 

Rodolpho Gustavo da Paixã o. 
Lamartioe Ribeiro Guimarães. 
Antonio de PadlJa A~sis Rezende. 

S. PAULO 

1° DISTRICTO 

Augusto Cesar de Miranda Azevedo. 
Alfredo Pujol. 2 

Firmiano de Moraes Pinto. 
Gustavo de Oliveira Godoy. 

2° LISTRICTO 

Manoel Jacintho Domingues de Castro. 
Antonio Dino•da Costa Bueno. 
José Valois de Castro. 

3• DISTRICTO 

Antonio José da Costa. Junior. 
João Francisco Malta Junior. 
Francisco de Assis Oliveira Braga. 

4° DISTRICTO 

Adolpho Affonso da Silva Gordo. 
Antonio Manoel Bueno de Andrada. 
E lia~ Fausto Pacheco Jordão. 

5• DISTRICTO ' 

Floriano Antonio de Moraes Junior. " 
JORIJUim Alvaro de Souza Camargo. / ~-v1~ 
Edmundo/ da Fonseca. 4 

1 Fallcceu. 
Resignou o mandato. 
Resignou o mandato. 
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G• DISTRICTO 

Cincinato Cesa.r dJ. Silva Braga. 
Paulino Carlos de Al'ruda Botelho. 
Antonio Rodrigues Cajado. 

1° DISTIUCTO 

José Manoel de Azevedo Marques. 
Alfredo Ellis. 
Arthur Diederichsen. ' 

GOYAZ 
José Xavier de Almeida. 
Hermenegildo Lope:-: de Moraes . 
Joaquim Luiz Teixeira Brandão. 
Ovidio Abrantes. 

MATTO GROSSO 

Joaqnim Antonio Xavier do Valle. 
BAnedicto Chrispiniano de :-'ouza. 
Manoel Alves Ribeiro. 
LindolpllO Libanio Moreira Serra. 

PAR .-'>.NÁ 

João Candido Ferreira. 
Manoel de Alencar Guimarães. 
Bento José Lamer:.ha. Lins. 
Carlos Cavalcante de Albuquerque. 

SANTA CATHARINA 

Victorino de Paula Ramos. 
Francis<'o Tolentino Vieira de Souza. 
Jose Arthur Roiteux. 
Hercilio Luz. ' 

RIO GRANDE DO SUL 

1 o D~STRICTO 

Alexandre José Barbosa Lima. 
Luiz Soa.res dos Santos. 
Marçal Pereira de Escobar. 
Francisco Alberto Guillon." 

.2° DISTRICTO 

Angelo Gomes Pinheiro Machado. 
Francisco de Paula Alencastro. 
Germano Hasslocher. 

3° DISTRICTO 

Aureliano Pinto Barbosa. 
Victorino Ribeiro iJarneiro Monteiro. 
Riva.davitL da Cunha Corrêa. 

4 ° DISTRICTO 

Ve.-pasia no Gonçaives de Albuquerque e Silva. 
Arthur Pinto da Rocha. 
Alfredo Yarella. 

5° DISTRICTO 

Alexandre C.tssiano do Nascimento. 
Antonio Ca.ndido de Azevedo Soctré. • 
Manoel Campos Cartier. 

1 Resignou o mandato. 
• 'ubstituiti> p~ lo cidadão Luiz Antonio Ferreira li ua lbet•to. 

li all~ceu. 
• Fallereu. 
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1" SESSÃO DA 4'1 LEGISLATURA 

COMMISSÕES PERMANENTES 

Policia 

Presidente - O Sr. Carlos Vaz de Mello ' . 
1• Secretario- O Sr. Carlos A. Valente de Novaes "· 
2• dito- O Sr. Angelo José da Silva Netto •. 
3• dito - O Sr. José Arthur Boiteux: •. ' 
4• di to - O Sr. Agapito Jorga dos Santos •. 

SUPPLENTES 

Os Srs. Joaquim Macedo de Castro Rabello ' e Gastão da Cunha "· 

I. • O Sr. Urbano Santos da Costa Araujo ' . 
2 . 0 O Sr. Julio de Mello Filho'· 

VICE-PRESIDENTES 

Constituição, Legislação e Justiça 3 Fazenda e Ind ustria ' 

Os Srs. : 
José Manoel de Azevedo Marques. 
Frederico Augusto Borges. 
Francisco Teixeira de Sá. 
Francisco Tolentino Vieira de Souza. 
Rivadavia da Cunha Corrêa. 
Luiz Antonio Domingues da Silva. 
Arthur de Souza Lemos. 
Alfredo Pinto Vieira de Mello. 
José Joaquim Seabra. 

Orça:rnento • 
Os Srs.: 

Francisco Cornelio da Fonseca Lima. 
Francisco de Paula Mayrink. 
Francisco de Sá. 
Francisco de Paula Oliveira Guimarães. 
Elias Fausto Pacheco Jorrlão. 
Augusto l\Iontenegro. 
Innocencio Serzedello Corrêa. 
Alexandre Cassiano do Nascimento. 
Francisco Antonio de Salles. 

1 J<;! eitos na sessão de 4 de ma io . 
Eleitos na sessão de 5 de ma io. 
E lei tos na sessão de O de mai o. 

Os Srs.: 
Estacio de Albuquerque Coimbra. 
José Gomes Pinheiro Junior . 
João Augusto Neiva. 
Virgilio Erigido. 
Her'."!ilio Pedro da Luz. 
Arthur Pinto da Rocha . 
Firmino de Moraes Pinto. 
Francisco Alvaro Bueno de Paiva . 
João da Matta.Machado. 

Instt~ucção e Saude 
Os Srs. : 

José Antonio Duarte. 
Jayme Pombo Bricio Filho . 
Malaquias Antonio Gonçalve:; . 
Satyro de Oliveira Dias. 
Eduardo Pimentel B trbosa. 
José RoJrigues da Costa Oorfa. 
João Candido Ferreira. 
José Vai ois de Cast l'o. 
Henrique de, Ml}galhli.gs Sal tes. 



~.farlnh.a e Guerra 3 

.rosé Mm oel Alves Barbosa. 
Artbur ndio do Brazil. 
Luiz So e~ dos Santos. 

,Rodolpb Gustavo da Paixão. 
Joaquim e Albuquerque Serejo. 

Oh ·as Publicas e Colonisaçáo 

Os Srs : 

Olegario ~ias Maciel. 
Floriano ntonio de Moraes J:mior. 
Augusta esar de Miranda Azevedo. 
Jósé Ca iro de Rezende. 

. Felix G par de 8<1rros e Almeida. 
José Fr cisco Monjardim. 
Doming Sergio Saboya e Silva. 

• • 
Vespasi · Gonçalves·de Albuquerque e Silva. 
C'el.Sb Fl en tino Henriq ues de Souza. 

Pensões e Contas ·, 

i tos na sessão de ·10 tle maio. 

~ . 

104-

João Luiz de Campos. 
Antonio Augusto Pereira Lima. 
Raymundo Pontes de Miranda. 
Carlos Marcellino da Silva . 
José R~dr-igues Fernandes. 

Peti~·ões c Poderes·~ 

Os Srs. : 
Thomaz Garcez Paranbos Montenegro. 
Augusto Tavares de Lyra. 
José Bernardo de Arroxellas Gal vão. 
Sabino Barroso Junior. 
José Euzebio de Carvalho Oliveira. 

Diplomacia e Tratados 
Os Srs. : 

Bento José Lamenha Lins. 
Eduardo Pires Ramos . 
Antonio Alves Pereira ue Lyra. 
Gastão da Cunha . 
José A velino Gurgel do Amaral . 

l~edaeção das Lei,; 

Os Srs. 
Joiio Tolentino n uedelha Mourão. 
Manoel de Araujo Góes. 
Estevão Lobo Leite Pereira. 
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