INDlCE
DOS

ANNAES DO SENÀDO~

PRIMEIRO

VOLU~IE.

ExPLORAÇÃO DE MINAs:
AnERTUnA. da 2a sessão da 12n legislatura Ja assemblóa geral,
De ouro e perlras preciosas (pretencão de João iosé Fapags. 3 e i.
gundes de Resende e Silva), pags. 35, 47 0 67.
ÁBOLIQÃO DO CASTIGO CORPORAL:
FALLA. DO Tll!IONO:
'
Aos voluntarios da armada (parecer da commissão de ma(llespo~ta), pags. 65, 66, 68 a 73.
rinha e guerra), pag~. 18 a 20, 22.
fiXAÇÃO
DAS FORÇAS DE TERRA:
Peditlo de dispensa do Sr. marqucz dA Caxias, eleito memi>ara .18G4-1861:i, pags. !:i a 15, 20 c 21, 3ã c 36.
bro da cornmis!üo especial, pags. 23 c 2i) 33.
GERALDO
LEITE BASTOS :
APOSE!'Ó'A.DORIA:
I
A Joaquim Dias nicalbo, png. 4.
Parecer da mesa sobre a collocacão do retrato do finado
Ao juiz de direito José .Bernardo Loyola) pags. 3i, 4G, ' conselheiro olllcial-maior da seéretaria do senado, pags.
67 e 68.
1i7 a 64:
GnAo DE D.\CUAnEL E~r ~IATnE~IATICAs :
APOSENTADORIA DE nrA.G!STRADOS:
Indicação do Sr. I>imenta .Bueno ( sobre a attribuição que A João ·.Beltrão de Araujo Pereira, alumno da escola
à camara dos de.put.ados eonfcre o art. 38 da consticentral, pag, 66.
tuicão), pags. 36 a H, G7 (parecer da commiss:to de INDICAÇÃO:
con.stituiçüo}.
Sobre o assistir o ministro competente a 3. a discussão das
CAnTA DE BACITAREL E~! LET!lAS:
respectivas propost~s, pags. 21 e 22.
Pelo collegio de Pedro Il a José Antonio Pereira da Silva, lNFOfiUXÇÃO :
pag. Gli.
Do Sr. presidente, pag. 46.
CAnTAS
DE 1'\A.TURALISA.cÃo:
'
LEI
ELEITORAL :
A Diogo Andrade ~Iesquila o outros, pags. U, 2l, 24, 47.
De 19 de agosto de 1846, pag. 33.
CONSTRUCÇÃO DE UMA. ESTRADA DE FERRO:
LICENÇAS:
Entre as províncias de Santa Catharina e Rio Grande do
Sul !Requerimentos de .Tosó Dias da Cruz Lima e ba- Aos Srs. senadores :
charel Sebastião Antonio Hodrigues .Braga), pag. 3t
Vieira ria Silva, pags. 23, 36, r.i7, Sinimbú, pags. 33, ai
3U, 16.
CREDITos surrLE~IENTARES:
Ao b;;~eharcl Luiz Pinto de nliranda 1\Iontencgro, juiz de
Ao ministerio da guerra. pags. 2:l e 61).
r! imito da comarca do Rio Bonito, e ao conselheiro
Ao da marinha, pags. 23 e 4.i.
Antonio Ignacio de Azevedo, ministro do supremo triDECLARAÇÕES:
bunal de justiça, pags. 34, 46, 1i7
Ao Dr. l?rancisco de Assis Negreiros Castro,pa~s. 3~, 46.
Do Sr. presidente do senado, pags. 1i e 21.
ELEIÇÕES:
JilATniCUU. DE ESTUDANTES:
na mesa e commissões permanentes, pags. 4 c i:i.
I)roposições da camara dos deputados, png. GG.
Do uma commissno especial pam dar parecer sobre aboMEIO SOLDO:
liçüo do ca~tigo corporal na armada, pag. ~2.
A' viuva rio tenente-general Lazaro José Gonçalves, pags.
ELEIQ.\0 SENA. TO !IlM.:
17 e 18.
(ltcmes:1a de documentos), pag-s. 23 cU.
A' vi uva do tenente-coronel Polycarpo PessOa de Andrade
ENcEm:MIENT'l ria ·f • sessão da 12 11 legislatura da assom blóa
c Silva. pag-. 4.i
geral, pags. 3 e 4.
A' filha do chefe de divisão João Francisco Regis, pag. 47.
JISCOLAS AGI\IUOLAS E F,\ZBI'IllAS NOIDIAES:
MINAS DE CAI\VÃO DE JIEDI\A:
(Projecto do Sr. Almeida o Albuque!'IIUO), pags. 31i, 4G c Contrato com o visconde de narbacena (requerimento do
Gi.i.
adiamento), pags. 22, 23, 36, ·W, 46, 57.

.

I.

' .lr

~

NAVEGAÇÃO DO UnUGUAY:

Parecer do duas commissões reunidas, pags. 18, 2i a 32,
33 e 34,
PENSÕES

As filhas do capiti'ío-mór Josó Pereira Filgueiras, pago. !).
Ao padre Jacintho José do Almeida, vignrio collado
da freg-uezia de Caethé, na provincia do nlinas-Geraes.
pags. 34, 46, 57.
Ao vigario collado José de Souza Lima, pags. 46, ti7.
A D. Luiza Dlaria Tanner (parecer da' commissão de fazenda), pag. Gti.
A, D.. ntaria da Concciçii.o Costa ~lnrtins, pag, 66.
A vmva de Bernardo Urbano de Bidogorry. pag. 66.

Resposta, pags. 6 a 17, 20 a 36, 37 a 53, rm
a 8~, 8tl a UG, 97 a 114, 11G, 119 a 128.

n

70, 71

FALLECIMENTO DE SENADOR:

Nomllnção da deputação para assistir ao funeral do Sr.
visconde de Maranguape, pag. 1r;s.
LICENÇAS:

Ao juiz de direito Luiz Pinto de nliranda Montenegro c ao
ministro do supremo tribunal do justica Antonio Ignacio
do Azevedo, pag. õ.
•
nJATI\ICULA DE ESTUDANTES:

A José Roberto Vianna Guilhon e outros, pags, 5,

H~,

1Gi, 168.

MEro SOLDO:
A viuvado marechal de campo Gustavo llenrique Brown
Do Manocl Alves dos Santos, alumno paisano do 3. 0 anno
(parecer da commissuo de fazenda), pags. 3 o 4~ 18, 71,
da escola de marinha, á readmissão á praca do aspi129, 150, 1Gt
rante, pags. 36, 45.
·
A' viuva do tenente-coronel José Polycarpo Pessôa do
QUESTÃO REEVES :
Andrade e Silva, pag. t).
A's filhas do coronel reformado Josó Claudio de ntello.
(Herança Kenny), png. 18.
· pag. 5.
REFORMA RYPOTIIECARIA :
MrNAS DE cAnvÃo Dll PEDnA:
(Parecer das commissões reunidas), pags. 48 a õ7.
Concessão feita para exploração a Luiz Bouliecb, pngs,
SEGUNDO VOLUmE.
W8, 1G8.
PnETENÇÃO : ·

~iONTE·P!O j

ADimTURA ilO AMAZONAS:

(Proposiçã.o d~ can:ara dos deputados), pags. 1liO, 165 a
166 (adwmento).

A' filha do chefe da divi•ão .Toll:o Francisco Hegis,
pags. 18 a 20, 71, 129, HiO, 1G:L
PM<AMENTO DE VENCIMENTOS :

ÁPOSENTADOTIIA:

Ao cx-soluado do extincto corpo de nrtilhnria de m.\rinha,
. João Antonio de Carvalho, pag. 158, 1GS.
.
PEDIDO DO Sn. nAnlo n:> QuAnATII}I:
APOSENTADORIA DE niAGISTRADOS:
Para que se lho ~eji1o abonados os rospcctivos vencimentos,
(Projecto annullando os decretos de 30 do dczombro)•,
pags. 1Hl, W9 (parecer da commissão de conBtiluição),
pug. 167.
pag. 1G8.
CARTA DE DACIIAIIEL mi LETHS:
Ao juiz de direito JoEé .Bernardo de Loyola, pag. 71.

Pelo collcgio do Pedro 2°, a José Antonio Pereira da

Silva, pags. 5, 1Gi e 1G8.
CARTA DE DA.CIIAREL Eni MATllE!>lA TICAS:

A Jorro da Cunha Beltrão de Araujo Pereira pags. U, 1Gt

e 1G8.
,
Cor.o:~IA do S. LEoror.Do:
(Informações sobre questões ali havidas acerca do rcligiilo)
pag. 129.
ComiEIICIO DE CARNES VERDES:

PEDIDO DE EXONEnAQÃO:

Do lugar do officia! da secretaria do senado, pelo Dr.
Francisco de Assis Neg-reiros Castro, pa(;. 158 (parecer
da mm. pags. 1~8, 1~9, 1G4, 168.
PEDIDO Dll IliFOMIAÇUllS :

llequc:rimcnto do Sr.

Cnr~dirlo

IJorges, pag. 5.

PENSÕES :

A' vinva do Bernardo Urbano Bidegorry, pag~, 5, m;, 12P.
A' viuva do Dr. José Candido Murtin~, pags. ti, 55,
12D.
AD. Luiza. nraria Tanner, pags. ti, 18, 129.
Aos vigarios collados, .Jacintho Josó de Almeida e José de
Souza Lima, png. 18.
AD. Joaquina Eliza de Almeida Vasconcellos o D. Leonor
Maria l'crcira do Vasconccllos. viu1·a o filha do sonador
Frnncisco Diogo Pereira tle Vasconcellos e a outras,
pngs. 1i.i8, 161, 1G8.

Pedido do informações, pag. 1ti0.
Conmio DO SENADO:
l'edido ele dispensa do sorvico-parecer da mesa dcfcrin1lo
a prctenciio, pn gs. t)~ a r;;;, 97, 11 G. '
Nomeação de Antonío topes Guerra para o referido Jogar
(parecer da mcsn), pags. 116 e 117, 1~1, 132, H3.
DoTAÇÃO DE SuAs ALTESAS:
RECTIFICA~:ÕES:
Proposicão da cn.mara dos deputados, pngs. 11ti, 11 D, Dos Senhores.
1G2, â 163.
~ill'cira dal\Totla, pugs. 1Hi, e 116.
Dias de CaJ·valho, pag. 117.
ELEIÇÃO SENATORiAL;
llnn1o
do Pirapama, pags. 117 e 119.
Parecer da commissão dõ constiluicão sobro a clciciio a
Pimenta I~ucno, pa;:r. 119.
quo so procedeu em J>crn!lmbuco par:a preerJchimentÍJ da
vaga deixada pelo falleci1lo visconde de AlbUifUCl'IJ ue, fl.El'OIUU IJIPOTilllCAHIA:
pags 159 a 1G2, 1G8.
Hcquerirncn to de adiJmcnto, png-g. 3G c 37, 1!9 a 131,
ESCOLAS AGniCOLAS E FAZENDAS NOHMAES:
132, a 141, H3 a VjO, Wl a 157, 1ll3 o 1G1, 16B.
(llrojecto do Sr. Almcitla o Albuquerque), png. ü.
ExPLORAÇÃo D~ MINAS:

TEHCEIRO VOLUniE.

De ouro c pedr·«s preciosas (pretcneão de João José Fa- CoNCEssÃo:
gundes dll Resende o Silvn), p<1ga. ü, ~~
A Luiz Ilouiicchc para lavrar uma mina de
uo !tio Graudo do Sul,pags. 11, 12.
FA~oLA DO TllflONO:

c~rvão ~o

pedra

II I
Do monte-pio do sua mui, a D. Amalia Rcgis Muniz Bar•
roto, pag. 122.
(Proposta). Ao ministorio do imperio, pags. 30, 58 a 73,
PROPOSTA:
74, 83 a 107, 151>.
De orçamento, do poder executivo, pngs. 76 a 83.
DECRETO:
Nomeando o Sr. conselheiro Jorro PcrJrg Dias Vieira, mi- PnoPOSIÇÕES:
nistro interino dos negocias da agricultura, commercio
Autorisando o governo a rever os decretos, que concedem
e obras publicn3, pag. 121.
ás companhias bahiana e pernambucana, por 10 annos a
DllPUTAÇÕES!
continuação da mesma subvencão, que até ag-ora tem
percebido, pags. 31 e 55.
·
Encarregada do apresentar a Sua nlagestadc o Imperador
o decreto relativo á rlotaçilo do Sua AltozrL Imperial, a ~!andando incluir no quadro d:t 1~ c! asso do ,exercito, o
major reformado Luiz Xavier Torres, pag-s. 31 o 5ti.
Sra. D. Is~bel, e de Sua Alteza, 11 Sra. D. Leopoldina,
Concedendo ao conselheiro D1·. Pedro Autran da Matta c.
. pag. 12.
Albuquerque, lento de direito da faculdade do Recife,
Que foi felicitar a Sua nlag-estarle o Imperador, no paco
um anno ~le licença, com todos os seus vencimentos.
da Boa-Vista. pela uma hora da tnrrlo do dia 29, annipara trata~ do sua saude, onde lhe convier, e igual
versurio natalicio ria Sercnis~ima Princcza Imperial &
favor ao Dr. padre Mamede José Gomes da Silva, pags.
Sra. D. Isabel pags. 12ti, 16i, 180.
tl1, 55, H1, 16i:i.
.
ELEIÇÃO:
Approvando a pPnsão annual de GOOSOOO ao padre Josó
Miguel Martins Chaves, pags. 31, l'itl, 76,
·
De Senador. feita na província de Pernambuco pags. 161,
~Iandando proceder aos estudos technicos, e desenvolvi1GB.
mentos m~is uteis das actuaes estradas de ferro para o
E~mNDAS:
interior rfo imperio, pags. 57, 112 a 121 e 123.
Do Sr. Silveira da ntotta, no orçam.ento do imperio,
Contratando com a companhia que SJl organisar, a cons·
pag. 17.1.
tracção de uma via fcrrea; pelo srstcma. iram ,·oad na
província da llabia, pags. 1.i8, 107 a 109, 111, 112,
FALLECUfllNTO:
165, 166, 180 a 182.
Do Sr. senador Joaquim Vieira da Silva e SouZ!l, pags.
Revendo os regulamentos relativos a terrenos diamantinos
tiS, 109.
pag. 12L
Jri5TflUCÇÃO PUDLIC.~:
Concedendo á província. do Rio Granrle rio Sul moia legua
'quadrada para estilhclccer-se a freguozia do Nossa SllResolução que manda vig-orar por 4 annos os exames prcnhom do Rosario, creada pela lei provincial de 4 do
parat~rios para a matricula nos cursos superiores do
dezembro de 1860, pag-. 121.
1mperw, pa~. 76.
Revendo o pia no de organisação do corpo de saude da arParecer ila mesma comrnissil:o, sr.bra o requerimento de
mada pag. 121.
.
Antonio José Teixeira, pags. H1, 161>.
Revogando ns disposições dos §§ 11, 12, 13, do art. 2°
LJCilNÇ.tS.
da lei n. 1083, de 22 de agosto da 1860, pag. 12i.
Ao Sr. senador Almeirla o Albuquerque, pag. ·HH.
Constituindo as porcentagens dos corretores divida privilcAo St·. senador Paula Pessoa, pag. 11m.
giarla, e comprehenrlcnrlo-ag na disposicão do art. 876
§ 3. 0 do Codig-o COnHUCI'CiaJ, pag. 12f
NEGOCJOS no PnATA:
Approvanr!o o decreto n. 3210 de 28 de abril deste anno,
Hequcrimento rio Sr. Silveira da Dlotta pngs. 110, 111,
que prorog-a vor 15 annos o praso concodir:o a José Jacomo
125 a HO, 141 a 1153.
Tasso, para cxploi".1I' os lugares do interior das provin ·
cias da Parahyha c Pcmambuco, pa~. 124.
ÜDSERYAÇÃO:
Reformando o contrato colehrado coin a companhia de
Dn Sr. r,rosidente, sobro o requerimento do Sr. Ferraz,
-navegação a vnpor do Alto Pm·agunf, pag. 124.
pag. a.a.
Auxiliandr1 desde já, com a quantia de l':iO:OOO$, por
ÜRÇAMENTO:
uma só. V1'7.. a quem se obl'igar a lanear no rio das
Velhas, ou de S. Franci~co um vapor, da· força mínima
Do imperio, pags •. 155 a 16i, 166 a 180, 182 a 19G.
de 20 cavallos, pag. 121.
PARECERES:
Concedendo á companhia de nnvegacão a vapor no rio
Parabyh:~, os favores mencionados ·na conrlicção 2ta do
Da meza o. 21> de to de Julho rio 18Gi, sobre a nomcacão
contrato celebrado eom a companhia brasileira de pa·
do Alo11,;o Carneiro Pr.~t:lna de Aguiar, p:1ra o lu~ar ·rle
qLll:trs a V;!fllll', pag. 124.
í1111anucnso da secretaria du senado, pags. ;3, 1. c 31.
Mandando proceder á cxplora~ão 1los rios Xingú, 'Iapnjoz.
Sobre a el1:ição do um senador em Pernambuco, pngs.
Purus·, Japurú, Icá. e Negro, nas provincins do Par(L
5. 9, 10, 11.
c Amasonas, qnmirlo o permittirem as forcas do theDa commissiio de constituiciio sobro eleições na província
souro, rng~. 121. 121).
•
rio ntinn~-Geraes, pags. 42, ü1, ti5, ü6, 71. 7i.i, 76, 83,
Fazl·ndo :1s do'lii'Za> necessari11~ para a transfercncia· ria
1ü:l, Hiti.
f;1culdade de direito do 1\ecifo, poden~o contratar a
Do conselho supremo militar r1uc extingue o ca~tigo corcompra do l'l!ilirio. que naquella cidade se está constru ·
poral cm relação as praças voluntarias c engajadas,
indo para Ciymnasio, ou do outro que tenha :ts nece~sa
pags. 122.
rias aCCillllllltlllaçõns, pag. 12~.
PENSÕES ANl'iUAE~!
Estabelcccnrlo o monte-pio militar: pag. 125.
De 600$000 (t D.· Joaquina Elisn rio Almeida Vascnncellos,
Creanrlo rnais dous lit~ar.;s de tahelliào do judicial o notas
D. Leonor maria Pe1·cim de Vasconcellos, D. Theorlora
no munidpio rla Côrte, pago. 12a.
Amnlia de Azevedo l1ccanha. o D. Franci~cu llt'nedicta
niodilicanrlo o contrato que fez com n companhia da linha
de Azevedo Peçanha, png. 73.
intermediaria de vapores, pago. 125.
Rcvondo e alterando o regulamento do corpo de saude rio
De SOOflOOO, a D. niaria Fruncisca Leito Camisão, p~g.
exercito, conformando o plano de sua organisacão com
7H.
o da llrmarla, pag. 121.i.
•
PENSÕES:
nrandando oxtrahir mensalmente uma loteria cm beneficio
Do meio snldo do setl marido, :i viuvu do marechal Gusdo montc·pio dos SOl'Vidorcs do estado, pag. 12ü.
tavo llcnriquo Brown, pag. 1'2'2,
J
Resolvendo que os filhos menores dos oillciaes da armada,
CREDiTO SUPPLEMENTAn:

.,"-I

\
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...

IV
tem direito repartidamente com suas irmans solteiras ao ·
QUARTO VOLUME.
monte-pio de milrinha, pag. 125.
Approvando o decreto n. 3091 de 7 de maio de 1863, que CnEAf.ÃO nE UMA FREGUEZlA:
alterou o contra to celebrado em 17 de dezembro de 18ti9
Do Divino Espirito·Santo, em lllataporcos, pag. 3.
com a compallhia brasileira de paquetes a vapor, CREDITO ESPECIAL :
pag. 125.
.
. .
.
Reformando a secretarm de estado dos negoc10s ua agn-. Ao ministcrio do imperio, pag. 26i.
cultura, commercio e o!Jras publicas, e a repartição CREDITO SUPPJ,EMENTAR :
do correio, pal, 154.
·
Ao ministerio do imperio, pags. 282, 291 c 29ri,
Reorganisando a administração central da marinha, pag.
DES)!EMBRAfÃO DE FREGUEZIA :
1M.
Contratando a navegação, a vapor de Delem no P~raná,
Da de S. João Baptista, na Lagóa, pag. 3.
para Demerará ou :::;, fhomaz, de modo a est~e1tar iiS
communicacões entre o lmperio e os Estados·Unidos, EsTnADA DE PEr.no DA n.~,mA :
não excodêndo o maximo da despeza á quantia de
Reqtierimento do Sr. Dantas, page. 11 e 12, 20 a 23
üO:OOO# pa"'. 1M.
(emendas) 2i a2G, 34 a 37, H, 63.
Cumprindo' a d~cizão do poder judiciario, que manda pagar ExPOSJr.ÃQ:
o que deve a fazenda publica, ao reprcsenta~te compeDo
Presidente, pags. 299 c 3oo.
tentemente habilitiido dos herdeiros do espolio do conde
da Barca, pag. 1M.
.
. . FIXAÇÃO :
Entrando em ajustes com a sociedade nfontravel SJlvmro Das forças de terra, png. ~39.
& C.a; obrigando-se pelas dividas dos colonos, fl sobroDas forças de mar, pags. 239 e 2[0.
gando-se nos direitos que tem sobre elles a mesma
INDICAÇÃO :
soc;edade, Dag. ·tlJi.
·
iutborisando o governo a promover ao posto de 2. os tenenDo Sr. visconde de Jequilinhonha sobre a creaeão do uma
tes, os t. os pilotos A[onso Henriques de Albuquerque e
co:nmiss[o de agriculturá, pag. 83.
•
mello, e Joilo José Lopes ~'erraz e Castro, pag. 180

Sr.

fiECLA~!AÇÕES :

Do Sr. Silveira da. ntotta., pag. 109,110.
Do Sr. Candido Dorges, sobre gratificações, pag. 1GB.
fiEFOm!A:

Hypothecaria, pags, 7 a 9, 12a 30, 31 a 41, 12 a !H, 55)
1.i6.
fillPRESEISTAÇÃO :

Da assemhlea. provincial de Minas, pedindo ao senado 1ncrlidas prompt~s c tfficazes, áccrca. do commercio de
gado, pag. tiS.
fiEGTIFICAÇÕOS :

Do Sr. Souza Franco, paj!. 12.
Do mesmo senhor, pag-. 83•
Do Sr. Silveira da ~1otta, pag. 122, 123.

JURA~!ENTO E POSSE DE SENADOR :

Do Sr. conselheiro Francisco José Furtado, pag. 62 •.
LU:ENÇAS:

Ao juiz de direito da comarca da Feira de SAnt'Anna na
Dabia, Antonio Pereira llmnco, pags. 83, 81..
Ao juiz do direito da comarca do Rio Formoso, em PerIlíuilbuco, Ludgero Goncalves da Sliva, pags. 83, SL
Ao padre Antonio da Cunha Figueiredo, pag. 8·1.
Ao bib!iolhccario da Faculdade de ~ledicina do llio de
Janeiro e vaccinador do Instituto Vaccinico da Corte,
.Joaquim Christov<lo dos Santos, pag. 3.
;io Sr. senador l>ilula Pcs~ôa, pags. 11, 31..
Ae Sr. senador Almeida e Albuttuerque, pags. 20, 24.
Ao lente da Faculdade de Direito do Recife Dr. Autran da
Matta Albuquerque (emenda do Sr. l>ompêo) pag·s. 2i,
44, .1~.
Ao padre Mamede José Gomes da Silva pags. 44, 4.9.

Pedindo que a cnwnda do Sr. Ferreira Penna seja rcmct·
tida a commi.~siio de constituição para reconsiderar a
materia, pag. 7.
·
Pedindo adiamento da discussão da reforma bypothecaria,
até serem impressas as suuemendas, pag. 9.
Do Sr. Fcrrnz relativo aos estabelecimentos do credito
tc!ritorial em separado, png. 12.
Pedindo informações de gratificações, pag. 1.i1.i.
Para se veriUcar o emprego do Dr. Mamede, pag. lii).
Sobro as companhias, Bahiana tJ Pcrnamhucana para. que
seja ~~~vida a commissão de emprczas privilegiadas,
pag. 5u. ~
.
Sobre a classiucação rio major reformado .L. X. Torres,
no quadro rio exercito, para que seja ouvitlo o ~arceer
da commissão de marinbil e guerra, pag. rm.
De Antonio José de Souz;L Netto, podindo o lugai' de porteiro do Paço do Senado, pag-. 76.
Do Sr. Silveira da Motta solm estradas de ferro, para
que vú ús commissõcs do emprczas privilegiadas c fazenda pag-. 115.
Do Sr. Dantas, para que o projecto da via-furrea tram
road vá á commiss<10 tlc emprczas privilegiadas part~
o re~onsirlcrar, pog. 166.
YgNCIMENT05 :

A'

ex-pra~a

João Antonio de Carvalho, pag. 11.

J.
I

'1,1

)

·····
.,-!)

LOTEniAS:
fiEQUERillllríTOS:

...

Em beneficio do nlonto l>io dos Servidores do Estado,
pags. a a ~8, 83, 9L
ÜRÇA~!ENTOS :

Da impciia-propostll do poder executivo, pags. ·13 a 10,
23, 27 a 31, 37 a 44.
Da justic;~-(cmcnda do Sr. sennilor Silveira rla Motta)
pags. t7 a 61, 66, 6D a 87 (emenda do tlr. Za~;ariiiS)
83 Si a 87.
De ;.strangeiros-pags. ~2, 95 a 106, (emendas dos
Srs. Dias Vieira e Ferreira Ponna) 110 a 120, 126
a 1\/.n.
Damarinha-pngs. 13U a 113, H7 a HH,·WQ a 167.
Da guciTa-p:•gs. 173 a 17!1, 1R,O a 189, 1,!11 a 107.
D<t agricullura-pags. 210 a 218, 219 a263, 2GG a 269,
9i'~

D;r,;z~ncla-pags. 273 a '.282, 283 a. 2~3, 29B a,298.
PAlll>Cil!IES :

'

Da mesa n. 2G Lle 30 rio julho de 18GJ., sobre a necessirlarle
de concgrlos na :;ccretnl'ia. do senado, pn~:;, 1 a 11.
Da commissiio de Inst.ruce~o Publica indeferindo a pretenccio do estudante Antonio Josá 'l'eixeil·a png. 11:
Da coinrnissilo de emprcz~s piivilegiadas sobro concessões
feitas ús companhias Pornambucana e Bnhiana, pags.
1!l a 20.
Da commissiTO de marinha o guerra sobre il potiç<io do
coroncl·roformado José Claudio do ~lello, pag. H.

;

l'i

!
.. Ii

v
Da commissão de conslituicio úcerca da eleição do conselheiro l<rnncisco José Furtado (emenda do Sr. se'
nartor Fel'l'elra Penna) pags. 6.9 a ü7 .. . . ·
Da mesa ácerca da nomeacão do offiCial ma10r da secre
taria do senado, pags. Gs"a GG, G7 a G!l, 78 a 82.
Da commissão de marinha e guerra, sobre a transferencia
do major reformado Luiz Xavier Torres, pag. 67.
Da commissão de fazenda, ácerca de aposentadorias de
empregados da Camara Municipal da Côrte, pag. 92.
Da mesa, sobre o contracto para a publicação dos debates
do Senado, pags. 130 e 131,.219 a 227, 240 a 2i7.
Da commissão de Constituicão ácer~a da- eleicão de um
·senador por Minas-Geraes. ·pags. 11H e 155, 167.
Da commissão de constituícão ácerca da eleicão de um
senador pela Bahia, pag. 218.
Da mesma commissão sobre a eleicão de senador por
.l\Iinas, pags. 219, 240.
•
Da commissão de fazenda sobre a pretencão de D. Seratlna de Arruda Camai-a, pag. 229.
•
Da commissüo de constituicã() declarando legítimos eleitores do collegio da cidâde de Ubá, o tenente-coronel
Antunes de Sequeira e José Antonio de Sousa Lima,
pags. 248, 273.
Da commissiTo de marinha e guerra, sobre as pretençties de
Alfonso Henrique de Albuquerque Mello e João José
Lopes Ferraz e Castro, pags. 269 e 270.
.
Da mesa .sobre decretos de prorogaçüo e a convocaçi!o
extraordmaria das camaras, pags. 270 a 272.
Sobre estradas de ferro, pag. 298 e 299.
PnETEN~A.o:

Do estudante Antonio José Teixeira, pag. 11.
PaoPOSI~õEs :
Alteração do Regulamento_ das alfandegas e mesas de
rendas, pag. 19.
Concedendo carta de naturalisação a varias estrangeiros,
pags. 62, 190, 20i, 219, 265.
Autorisando o governo a innovar os contractos da Companhia União e Industria. pags. 63. 122 a 126, 133 e
13i, U3 a li7, 1~5 a 1l.i9, 167 a 171, 20t
Autorisando o governo a conceder ao Dr. José Antonio de
Magalhães Castro uma compensacão, pags. 87, 248 a
249.
•
Sobre as companhias .Bahiana e Pernambucana, pags. 84,
171 a 173, 204 a 209 (emenda do Sr ovisconde de Jequitinbonba) 209 e 210.
Sobre a refórma de secretaria de agricultura, pagso 84,
94 e 95, 106 a 110, 121 e.122, 197 a 203.
Mandando naturalisar estrangeiros, pags. 89 a 92, 93 e 94,
120, 121, 133.
Dispensando o bacharel Domingos Gomes Ferreira Vel-

loso da resti tuicão que devia fazer aos cofres publicos,
da quantia de 1:ÔOOfiOOO, pag. 121.
Concedendo pensões, Jlags. 129 e 11m, 197.
Autorisando a creação de um procurador fiscal, na provincil de S. Pedro• do Rio Grande do Sul e outras,
pag. Hli.
Autorisando a mandar pagar a Do Joanna Ricarda Vimra
de Freitas o meio soldo de seu fallcCido pae, pags. 11ii,
190.
Mandando abonar á D. ~Iathildo Emília de Vasconcellos
Pinto Leal, a ímportancia do meio soldo de seu marido,
pagso tii, :H8.
~!andando pag,u a D. Serafina de Arruda Camara os ordP.nados que competiüo a seu marido, pags. 190, 210,

273.

Mandando pagar aos herdeiros do conde da llarca o que
lhes deve a fazenda publica, pag. 204.
Approvando o decreto que alterou o contracto celebrado
com uma companhia de paquetes a vapor em 17 de dezembro de 181>9, pags. 227 e 228.
Approvando o decreto de prorogacão do praso concedido a
José Jacomo Tasso para a exploração do interior das
províncias de Pernambuco e Parahiba, pags. 230 a 239.
Mandando matricular estudantes, pags. 240, 2i8 ..26~.
Sobre passaportes para paizes estrangeiros pag. 261:.
Relevando José Lourenco de Brito e ~liguei Henrique de
Pai v~ o pagamento ·dos juros. que devião á fazenda
publica, pag. 2Gi.
Sobre o Monte Pio da marinha aos filhos menores dos
servidores do Esta.do, pa~. 265.
RECLAMAÇÕES :

Do Sr. senador Dan tas, pags. 48 e 49.
Do Sr. Candido Borges, pago 88.
Do Sr. Ferraz, pago 89.
REPRESENTAÇÃO :

Do barão de Poconé, pag. L
REQUERI~lENTOS ;

Do Sr. Candido .Borges ~edindo informações sobre a
questão de diligencias de Nictheroy, pags. 131 e 132.
Do Sr. visconde de Jequitinhonba sobre negocios da
ordem terceira de S. Francisco da Penitencia, pags.
26i a 265~
Do Sr. Dantas sobre a estrada de ferro da Bahia, pags.
11 e 12.
SESSÃODE ENCEnnAnmNTo:

Pago 300.
TARIFA DAS ALFANDEGAS :

Alteração do respectivo regulamento pago 19.

.
i

