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PRIMEIRO YOLUME.

.

Abertura da assembléa geral, pag. 29.
:Approvação do parecer da commissiio de constituição
aqrca da nomeação para senadores do imperio dos
Si s. conselheiros F. O. de Almeida Rosa e L, P. d<r
Couto. ~erraz, P?S· 30.
Compos1çuo da assemblóa geral, pag. 29.
Decreto n. 8,7114 de 19 ~e dezembro de 1866, man·
dando adiar ~ara depo1s de termmoda a f.uerra, na
provincia de ~. Pedro do Rio Grand~ do .su , a eleição
de deputados á asscmbléa gcrallegJslotJva, pug. 42.

.Sobre pensões concedidos á D. Laurinda Joaquim de
Jesus Pinto c a outras pessoas, P.ag. 43.
:
. Sobre sete r~qucrimcnt~s fe1tos ao sena~o •. pedindo
dispensa dos l~1s ~c omo~t1çiio a favor de seJS·Irmonda·
des c de uma IgreJa matriz, pag. 10.
·
PRoJECTOS: ·
·
·
Declorimdo applicaveis ao princlpe consorte da prln~
ceza imperial as disposições ilo art. 6•da lei de !3 de.
novembro de 1841 relativas aos principes da casa lmpo•
ria! pag 39
De resp'osta á falia do throno pog 43
'

'

'

PROPOSIÇÕES :
DEPUTAÇÕES:·

''

Approvando a pcnsilo concedida á. D. Laurinda Joa·
Para pedir n Sua Magcstade o Imperador a designação quina de Jesus Pmto c a outros pessoas, pag. 46.
do dia e.hora para missa do .Espirito Santo, e do dia, :Concedendo isenção de direitos de im_portaçiio · para
hora e logar da abertura da assembléa geral, pag. 26. · os objectos necessar·ios á companhia hydraullca. Porto·
Para receber os dous senadores os Srs. F. 0.- do alegrense, pag. 48,
.
Almeida Rosa c L. P. do Couto Ferraz,
Concedendo igual favor á companhia de illuminaçíio
EJ.EJÇÕES:
do Ceará, pag. 63,
.
.
. :
Da mesa e das commissões permanentes, pag. 30,
Conced.endo um anno de licença com vencimentos· ao
amanuense da secretaria da policia do Maranhão.
·
PARECRRii:S:
Remettendo á D. Eugenio Gadêa de Sena. Pereira a
Sobre a correspondencia havida entre o Sr. senador divida do 1:500S, pag. 48.
1• secretario do senado e o Sr. ministro do justiça acerca RRQUERJIIENTOS :
da dispensa do serviço da guarda nacional no amanuense
da secretaria Alonso Carneiro Porta na, [l&gs. 16, 48 e 53. De adiamento da proposição que concede lsençiio de
Sobre a despeza que se tem feito desde 1861'> até 26 de direitos de imr.ortaçiio para os objectos necessarios á
outubro de 1866 com a publicação dos debates do senado companhia de Jlluminação á gaz do Ceará, pag. ·á5. . ,
Para que o prOJecto que restabelece o recurso â corôa
e impressão das actus e annaes, pag. 12.
Sobre a eleição a que se (lrocedeu na provincia do Rio de quaosquer-procedimentos dos prelados regulares, v1i
de Janeiro em ~s de setembro do anno proximo pas- as commtssões de legislação e. negocias eclosiasticos,
•
·
·
·
sado Jl8ro preenchimento das vagas dos conselheiros pa~. 4á.
visconde .de Uruguay c Manoel. ••euznrdo de Souza, !!obre o regimento do senado, pag. 39,
Sessões preparatorias, pags. 3 e 27,
.
. ..
pag. u.
Sobre a publicação dos debates da sessão legislativa e Voto separado sobre a materia do parecer da mesa
opinando acerca das propostas feitas pelos diversos jor· n. 73 de H de maio, do Sr. 2• secretario H. F. Penna,
pag. 17.
naes; pag. 83.
Sobre diversos factos concernentes ao senado, que
SEGUNDO VOLU!\IE,
occorreriio durante a ultima .scssiio legislativa, c depois
tJUC clia se encerrou, pngs. 3 e ~8.
.
Sobt•c diversas proposições da camara dos Srs, depu- PAI\ECEI\ES:
tados relativas á dispensa das lois de amortização a Sobre n admissão de estudantes n exame nils diversas
faculdades do impcrio, pags. 78, 1tt, 127 c 149.
favot• de varias corporações de mão morta, png. 7.
· Sobre dous projectos do senado, concedendo dispensa Sohrc a matcria de uma proposição dn camara dos
das leis de amorlisnçito a Jhvot' de duas irmandades, Srs. deputados nutorisando o governo para conceder n
Mnnoel Juvoncio do Saboia, ajudante do escrivão do
png. 9.
.
Sobre o proseguimcnto uos trabalhos dn mesa rela li· aJ•scnul de murinha de Pernambuco, um nnno uo licença
com todo o ordcnudo rcspcctii'O, pugs, 45 cóS.
vos 1i orgnni~uçiio do at·chivo do 'en11do, png. ~~,

·-·.·

(;

;

.I

\\

II
Sobre n prescripção das acções cíveis e crimes rcsul· Declarando que as acções cíveis ou crimes resultantes
tantos da lei de 7 de novembro de 1831 sobre o trafl~o, das disposições da ler de 7 de novembro de 1831, pres·
pags. 57 c 68.
cravem passado um nnno, pags. 67 e 68,
Sobre a publicação dos debates do senado na presente PiioPostçõ&s:
16 • 24 • 44 0 79 •
5cssão
pags.da4•mesa
Sobrolegislativa;
a reclamação
acerca da dispensa do Approvnndo pensões a d1'versas pessoas, pngs. ~5, 125
amanucnso da secretaria Alonso Carneiro Pestana de 126 c 127.
.Aguiar do serviço da guarda nacional, pngs. 11i, 88, 46 Autorisnndo o governo a conceder cartas de natura1i·
e 70.
.
•'
sação do cidadão llrasileiro a diversos estrangeiros, pags.
Sobre as porcentagem dos correctores, c n.s attrlbulções 68Ac"~o2~i.sando o governo a crear na província do Rio
que o art. 21i do regimento· 806 de 26 de JUlho de 1851
•
confere aos correctores, nag. 141i.
Grande do Sul, e nas que estiverem em iguacs circums·
c
d0 d' crsas confrarias c tancias, um procurador fiscal, pag. 74.
Sobre as reJlrcsen taçocs
IV
Autorlsnndo o governo a mandar matricular diversos
irmandades, pedindo dispensa das leis de nmortlsaçiio, estudantes n.as faculda. dos do imperio, pngs. óli, 93, n7
p~.1Hc1W.
·.. 0
Sobre as representações de diversas camaras municl· ~~Íorisando.o governo a mandar proceder aos estudos
pnes, pedindo a reforma da lei do 1• de outubro do 1867, tecbinicos c a outros que forem. necessarios para a deter·
pngs.
e lU.
Sobre111diversas
alterações· que têm occorrido com rc· minnção dos desenvolvimentos ma1s· ute1s· d as actua es
lação á companhia da estrada de ferro de D. Pedro JI, estradas de ferro para o interior do imperio, pngs. 149
c 1&~.
paf:l. 56.
.
Sobre dous projectos quo formulo n-comm1ssão no· Autorisnndo ogoverno a transferir para um dos cor~o!
meada pelo governo para, sob a prcsidencia llo Sr •.conde p,ertenccntcs ás armas scientiflcas, o capitão Secundmo
d'Eu, rever a legislação penal militar, c outros obJectos, fclallano ac Mcllo Tamborim c outro, pags. 5& c ó8.
par:. 145.
.
Concedendo dispensa das leis de amortisação para
Sobre duas representações: uma do Circulo ~gr~eol~, poderem possuir bens de raiz até os valores que so
do município de S. João do Príncipe~~ provinc1.a do RIO declárão:
,
·
·
de Janeiro, e outra da camara mummpnl da Cidade do A' associação de S. Vicente do Paulo da côrte c a
Mar do Hespnnhn, da província do Minas Gernes, po· outros cstabclecimontos pios, pag. 4.
..
.
dindo a promulgação de uma lei. de bypothccas, pags. A' capclla de Nossa Senhora .da. Conceição da Appare·
110 o 147.
.
cida, na província do S. Paulo, pag. 4.
.
.. Sobre duns representações : uma da asscmbléa pro- A' capella de Nossa Senhora da Corrente da c1dado
vincial do 1\linas Gernes, e outra da camara municipal do Penedo, na província das Alagoas, pa@:• 4,
d.
do Ipú, província do Ceará, pedindo a creação de rela· A' capclla de S. Bencdicto da _povoaçao da Ven a,
ção nas duas referidas províncias pngs. 110 e 147.
termo de Lavras, na província do Ceará, pag. 4. .
Sobro duas representações de âiversas confrarias e A' capolla de Santa Precilianna, termo de Iguassu, na
irmandades pedindo dispensa das leis de amortisação, província do Rio de Janeiro, pag. 4.
pags~ 110 e 147.
· A' casa de caridade da cidade de S. Matheus, na pro·
Sobre o prolongamento das actunes estradas de ferro província do EsJlirito Santo, pag. 4. ·
para o interior do imperio, pag. 149.
A' casa de misericordia da cidade de S. Paulo os
Sobre o requerimento de Sebastião José da Rocha mesmos favores concedidos á do Rio dé Janeiro, pag. 4•
Pereira pedindo que sejão avocados pelo senado dous A' confraria de Nossa Senhora da Conceição da cidade
processos judiciaes findos, em que o podor judicinrio das Lnrangeiras na_ província de Sergipe, pag, 4.
profcrio contra ellc julgados evidentemente contradicto· A' confraria de Nossa Senhora de Guadefnpe da ci·
rios, pag. 111,
dado de Olinda, província de Pernambuco, pag, a.
Sotire o requerimento de um fallecido senador po· A' confraria. de S. Vicente de Paulo e ao collcglo de
dindo providencias contra os insultos ás camaras publi· orphãos do Santíssimo CoriiÇãO da cidade da Dalila o a
cada. nos jornaes, pag. 110 e 147.
outros estabelecimentos pios, pag.- 4.
-•
Sobre os requerimentos de diversos senhores senado· A' fabrica da matriz da freguezia de Santa Tbereza do
pedindo licença, pags. lá, 36 e 68.
município de Valença, a 'uma irmandade e á fabrica da
Sobre requerimentos de diversas confrarias pedindo matriz ân freguczia do Rio Preto, no mesmo município,
n ·concessão de loterias, pags •. &8 e 70.
pag. 4.
.
.
•
Sobre um nnno de licença sem vencimentos ao bacba· A' freguczla de Nossa Senhora da Conceição de Jaborel Cassio Antonio da Costa Ferreira, juiz de direito da Ucatuba e outras m·atrizes, png. 46,
· .
..
comarca do Rosario, da província do Maranhão, pag. 146. A' irmandade de Nossa Senhora da Conceiçiio do
Sobre uma representação da cnmara municipal de Marabú, na província da Bahia, png., f,
llncpcndy, pedindo a reforma da lei de 3 de dezembro A' irmandade de Nossa Senhora do Rosario da traguede 1841, pngs. 110 c H7.
·
zia de Santo Antonio1 da proviocia de Pernambuco, e
Sobre um projecto de lei revogando o alvará do 4 de do hospital da caridaae
da cidade de Maceib, IJ~g. 3.
setembro de 1810 e restaurando o§ 2• da Ord., Liv. 4•, A' irmandade de s. José na cidade da· Fortaleza;
~ 5•, pag. 145. .
.
. pag. 4.
S~br!l um proJecto que attr1bue ao~ contratos matrl·
A' irmandade do Senhor Jesus dos Passos da caridada
momacs cel~bra~o~ entre pessoas de diiTerente crença os dos pobres da cidade do Desterro capital da província
mesm9s cffc.ltos CIYIS dos casamentos celebrados na forma, de Santa Cathnrina, pag. f.
' .
das le1s do 1mpcr1o, pag. 146.
A' irmandade Santissimo Sacramento da cnthcdral da
cidade de S. Luiz do 1\lnranhão, pag. 3.
PnOIECTOS:
/ A' irmandade do Santissimo Sacramento da freguozia
Crcnndo uma commissilo de inquirito para colher do Nossa Senhora da Conceição do Angra dos Rela,
todas as informações sobre as operações da guerra con· província do Rio de Janeiro o a outras irmandades,
trn o estado Oriental c contra o Paraguny, pag. 72.
. pag. 3.
·
Declarando applicavcis. ao principo c~nsorte o á A' mesa administrtiva do collcgio dos orphãos do San·
prlncoza imporia! as disposições do art. 6• da lei de 23 tissimo Coração de Jesus da cidade da Dab1a ooüll·os c~·
do novembro de 1841, pngs. !25, 35, 46, 80, V3l11 c 128, tabolocimonto~, pag. 4.
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Ao coligia de Nossa Senbóra de Papacaça da pro· Ptdindo diversos esclarecimento$ ao governo pag. Hr
vingia de Pernambuco, c a.varias outras corporações de Sobre os ercços dos mctaes preciosos, segu n<lo a
mão morta, pag. 3, ' ·
ultimas cotaçoos da praça, pa13. ~&.
Sobre o regimento provisorw da secretaria do sena de
A' ordem terceira dcr S. Francisco da cidade do S.
pag. 66.
·
Christovão, da província de Sergipe, pag. 3.
A' ordem terceira do Carmo da cidade do Rio Grande, Resposta á falia do throno, pags. 100, 116, 128 e 153.
província de S. Pedro, c outros estabelecimentos pios,
pag, 3.
.
APPENDICE AO SEGUNDO VOLUME.
· A' ordem terceira de S. Francisco da cidade do Recife,
e a outros estabcleclmentos JJios, pag. 4. ..
A' ordem terceira do S. Francisco da Penitencia, e a Discurso ao Sr. Zacharias sobrc.a resposta á;raua:d.diversas irmandades da cidade de Cabo-Frio na provin· throno, pags. 1 e 12.
.
Sobre o modo como a mesa executou a deliberaçã? de
ela do Rio de Janeiro, pag. 4. ·
Concedendo isenção do direitos do importação para senado, cm virtude da qual devia procurar sobstl\Utc
os objectos nccessarlos para os caminhos do ferro pelo para o empregado Alonso Carneiro -Pestana de Agurar,
systema t1•am·road na província de Pernambuco, pags. pag. 162.
.
.76 e 79.
Sobre o pfojecto de lei do fallccldo senador .Bernnr:,do
· Concedendo igual isenção para os objectos necessarios Pereira de Vasconcellos, revogando algumas dJsposiçoes
ás obras do Hosplcio do Nossa Senhora da Piedade da da lei de 3 de De~ombro 1!3 1841 e alterando o resuia.
capital da Bahia, pags. 14 e 38.
.
monto das Relações, pag. 44.
. ·
·
Concedendo igual isenção para o material ncccssario Sobre o projecto que altera a forma:dos testamentos,
á construccão do rPmal da estrada de ferro de Valença pag, 44.
.-.
.
· á de D. Pedro II,,pags. 79 e 127.
·
Sobre o projecto. que declara applicavcis ao prinCJpo
Concedendo igual isenção para os objectos necessarios consorte da princcza imperial as disposições do art. 6•
á construcções de pontes de ferro sobre os Rios Para· da lei de 24 i:le Novembro do 1841, pag. 80:
hyba e Sanhauá, pag. 79.
. Sobre os vencimentos ,do deputado da,Junta do com·
Consedendo igual isenção para os objactos necessarlos mercio, pag .. 43.
á companhia hydraulica Porto·alegrense, pag. 25.
Sobre as pensões concedidas a diversas possoas, pags.
20, 26, 117 e lU,
;
REQUERIMENTOS:
' Acerca de dispenso das leis de amortisação de varias Sobre representações de diversas assombléas prqvin~
ciaos e camaras municipaes, pags. 44, 71, l9, 90, 118, 200.
l&:mandades, a saber:
·,,.
'D irmandade de Nossa Senhora do Bom·Fim da ·e 201.
cidade do Rio de Janeiro, paa. 4, ·
.Sobre um projecto da camara dos deputedOHjllatlva
!: Da· mesa administrativa da irmandade de Nossa Se- á divida Jluctuante, pag. 216.
·
, nbora do Rosario dos homens pretos da cidade de S.
Sobre um requorimentll de Carlos Van,J.eao,.,pedindo
Paulo, pag. 4.
a approvação de um contrato seu celebrado. em· 1842,
l>a mesa da irmandade do Sanlissimo Sacramento da pag. ~8.
·
.6-egue~ia de Santa Anna da cidade do Rio de Janeiro,
Sobrr
um
requerimento
de
João
José
Fagundes
do
I
pag. 4,
Rezando e Silva. png. 119.
\
'I
Da mesa regedora da Ordem terceira de S. Francisco Sobre varias mercês pecuniarins concedidas om attenda cidade do Re'eife, pag. 4.
ção a serviços miliinres prestados da guerra contra o
'
i
I.....,, '.
Do padre João da Costa Silva Dossuct, Tigario collado Paraguay, pags. 21, 70, 114, 143 e 196, . .
I .. .. ~ .
da freguozia de Nossa Senhora das Brotas e S. Amaro
;,.l
da Ataiaya na província das Alagôas, pag, 4,
PROJECTOS:
.~
Do provedor da mesa da irmandade do Santissimo Declaraddo que são applicaveis ao príncipe 'consorte
l
Sa~ramento da freguezia do Nossa Senhora da Cande· da princeza imperial as disposições do art ...6e ,dà·!ei d11
~ ~ ,
·Iam, pag, 4.
24 de Novembro de 1841, pags 90, Há c 182;,"'·· ':, ,
....
UJ. ordem torceirà de'Nossa Senhora da Conceição da Dispondo que os contratos matrimoniaes entro }iessbas
Boa.,\lo~te desta Côrte. pag, 4.
de dift'erento crença produzem todos os elfeitos cjvei!l,
Pma que o governo informe sobre a representação de pag. 26.
'· ·
I I
comnwrciantes matriculadoR desta praça contra o vexa· Revogando o alvará de 4 de Setembro de' 18_10, o
'
./
' . me_,tue soffrem os seus.caixoiros o prepostos chamados restabelecendo o~ 2• da 0(d. L. 4, til. li, pl!'g; 26.
~.
a serviço nos corpos da guarda naciona1, pag. U.
1
.:J'"',
'
·· ·1
Para que por intermedio do governo sejiio ouvidos os Sobre as escolas mecicns, pag. 180.
j . ::\
tribunaes do commorcio sobre o projecto do fallocido PnorosrcõEs :
Sr, Josõ Clemente Pereira, pag. 44.
Para que soja nomeada uma commissão de inquirito · Augmentando o nnmcro de deputados da pr~~\1- · .
· ·:... ,..
para investigar as causas da prolongação da guerra de Sorgipe.e outras, png. 218.
AutorJsando o governo para conceder carta de cic)adão
contra o Paraguay, pags. ss, 35 e 68.
Pam que seJa o governo ouvido sobre a noscessidado brasileiro a divoJ'sos estrangeiros, pags, 3, 26 e 6'1';·, ·
.., ~ .•
da cr·eaçao de mais dous Jogares de tabelliiio do judicial Creando varios collogios eleitoraos, pag. 218.
Declarando quu o termo de Alhandra fica pertencendo
c notas no município da Côrte, pag. U.
.
·.
·
Para que o governo soja ouvii:Io sobro a representação aprovíncia da Parabybu, pag. 218
da assemblóa provincial do Pará pedindo a crcnção de Estabelecendo eautcllas contra a fraude dos tesla·
.
um i.uiz. ospecral do commercio na capital da mesma montas, pag. 218
Revogando algumas disposições da lei do s de Dezein~ · ·provmcm, pag. 44.
Para que so poça ao governo as consultas do conselho bro de 1841 o alterando o regulamento das Rnlaçõcs,
· 'de estado quaniio so tratou do docreto de 28 do 1\Iarço pag. 218.
:·
de 18&7, do recurso interposto pelos rcvs. conogos do Sobr·e ds porcentagens;do(corrcctoros, pag. 189.
Sobro dispensa doleis de amortisação, pags. 217 e 218
Rio Grande do Sul, pags. 10 o 67.
'.
Para que se peça ao governo copia do contrato de Sobre matr,icula do estudantes, pags. 178. 179, 186,
·~
187, 188 c 217 '
casawcnto de princeza imperial, pags. 45, á& .e 67, ·
<

I
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IV
TERCEIRO VOLUME

QUARTO VOLUI\IE.
At•m:sF.N'f,\f:ÕtiS DE J•nomr.Tos li INDICAÇÕEs:
Acta da conferencia da meza, anncxa no parecer da
Discursos do Sr. ~'urtado, pug. 10.
nieza n. oo do 17 do julho, pag. 163,
Idem do Sr. visconde de Jequitinhonha, pag. 1 t.
DEI'VT.IÇÔES.
Idem do Sr. Silveira da :Moita, pug. 29.
Para apresentar a resposta á falia do throno, pags. ~9
c 63 •.
DISCURSOS :
.
Para receber o Sr. ministro da agricultura, pags. 4, Do Sr. ministt·o da agricultura sobro o art. 6• da proposição do camara dos Srs. deputados ácerca do pro~9. H, 77, 101, 124, 152, 169, 201 o ~18.
.
Discurso da felicitação ao Imperador no dia 29 do longnmen)O dns vias ferroas, png, 17.
julho annivcrsario natalicio da princezn Imperial, a Do St·. visconde do Jequttinhonha sobre o mesmo
objecto, pag. 17
l'csposta do mesmo augusto Senhor, pag. 217.
Indicação sobre a ordem c regular·isução dos trabalhos Do St·. Jobim a respeito da proposição IJUe autorisa o
govm·no a mundat· matricular no 1• anno da faculdade
do senado, pug, 65.
·
do Ilecifo o estudante Lui.z Vieira de Rozendo, pag. 31.
· Observações sobro a acta, png. 214.
Do Sr. Dan tas sobre Irccnça a um juiz do direito
P.IRECEIIES:
.f
Sobro a autorisação dada ao governo para auxiliar pag. 32. . .
desde já com nquantia de 50:000fl, a quem se obrigat· a Do Sr •. mJ~Istr·o da guert•a ~ rcsJ?cito do requerimento ~
lançar no rio das Velhas ou no de S. ·Francisco um va- do Sr. Stlvcu·a da lloLta pedmdo mformações ácorca d1t
por, pag. 7~.
·
columna cm operações mt provincia do ~latto Gros''···
.
•
Sobre a autorisação que se pretende dar no governo pags. 31 c 39.
para fazer operações do credito dentro ou fóm d·o impo- Do Sr. Jobi~ sobro o mesmo ob.jec(0 , pag. 37,
ria pam conclusão da 2•. secção da estrada do ferro do Do Sr. Almetda o Albuquerque ucer~a da proposição
que concede um anno do licença ao desembargador PcPorto das caixas a cantagnllo, pag. 71.
Sobro a creaçiio o alterações de collegios elcitorae dt·o Autran. da Malta c Alb~rtuct·que, pag. &a.·
nas provincias da IJahia, Sergipe, S. Pauhi Minas Gerae; . Do Sr. vtsco~dc de Jcrttutmhonha n respeito do proe sobre o argumento das deputações do Jlio do Janeiro Jecto quo autortsa o governo ll·fazer opomçõcs do crc·
~ergipe, Piauhy c S. Paulo, pag. 118.
' dito ou ,1 emissão do papel moeda, pngs. á7 98 o 1á7.
Sobro a emenda do nome de Antonio ~lorcim de Ara- Do Sr. Souza Franco sobru o mesmo ·objecto, pags
.
ujo Neves pam Antonio Moreira de Al'auJ·o Nctto, pa"0 75. 97, 102. 121 o 13·1.
'
164.
. Do Sr. Paranhos a respeito da proposição que nu! ·
Sobro alguns papeis ~xis tentes na pasta da commissiio rtsa o governo a ti'Unsfcrtr para um dos cot·pos pe•·•·1 '
da cstatistica, catechcse o colonisação, pag. 25. .
centos ás armas sciontificas o t:apitão de caval.laria Jl'.: \.
. ,,
Sobro a proposição da cnmara dos Srs. deputados de- AlYes Ferraz, pag. 86.
Do Sr. ministro da guotTn sobre o mesmo assumpto·,
clarando que llca pertencendo a provincia da Parahyba
o lermo de Alhandra com a fregueziadc Nossa Senhora pa~. 80.
,, ...1~
~o St·. Paranho~ a respeito da proposta do podeÍ ,;~ (
da renha da Tacouro, pat(. ll8.
cult~o que a~ID!tsa o governo a fazer oporaçõ •:t
·
Sobro dispensa do lets de amorlisação, pag, 4~.
credtto ou emtssao do papel moeda, pag. 93,
.. ,.., }.1
Sobre licença a empregados publicas, pag. 196.
Do Sr. barão do Muntibn sobro o mesmo objecto
Sobro matricula do estudantes, pags. 190, 191. 19~
· .
'
194, 196 o 196,
' paJl. 93, 96, 111 o 122.
Do Sr. presidente do conselho sobre o mesmo ohjcc·
Sobre~ co~tra to celebrado com a Associação Central
to, pag. 95, 122 o 123 •
do Colomsaçno, pag. 73.
Do Sr. Dias do Cat·valho tícot•cn do projecto que fixa
Sobro o prolongamento das actuaos vias ferroas pa"s .
4, 29, 44, 77, 101, 124, 1á2, 169,201 o 218.
' "
o prazo pat·a a prescripção da divida fluctuanto anterior
Sobro os vencimentos do deputado da gente do com- a 1837. paJl. 114 o 119.
mcrcio, pag. 217.
Do Sr. Paranhos sobro o mesmo objecto, pngs. lá o 18
Do Sr. presidente do conselho sobre o mesmo obio~to;
Sobro ponçõcs concedidas a divm·sas pessoas, pags,

r

.... ,

-.
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23, 64, 67, 73, 75, 76, 77, 89, 115,165, 167, 169, 182, 185, pa~. 117.
188, 199, 200 o 201.
Do St•. Dan tas

.
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1 "·''"· · ·t.

sobro o mesmo objecto, png. 120 ''
Do Sr. Carneiro de Campos a respeito do projoc :,
Sobre um. anno do licen~a com todos os vencimentos
110 conselheiro Dr. Pedro Autran da Malta e Albuquor· autorisa o governo a fazer operações do credito ot(•
são do pupél moeda, pag. 140,
.• r' ,
IJUO, png: 187.
Do Sr, barão do Cotogipe sobro o mesmo~ ·~·
-Igual favor ao desembargador Antonio Ladislao de
pa~. 146.
•·
'
Figueiredo Rocha, pags. 180.
- Igual faYor no dosombargador J osó Nicolao Ri· Do Sr. bariio do S. Lourenço sobt·o o mesmo objecto,
gueira ria Costa, png. 186.
png. 161.
·
Do Sr. barão do Cotogipe óccrcn da rproposta do go- Igual favor ao juiz do direito Dr. Candido Gil Custe !lo Branco, pag. 186. ·
verno lixando as forças do torra pam 1868-1869, pug.
- Igual favor ao juiz do direito Dt·. Luiz Antonio 176, 190,209, 223, 224, 232, 23á o 311.
l'ereirn Franco, pn", 180.
·
l~o Sr. ministro da guert·a sobt·e o mesmo obje~to, pa" .
. S~bro um am!o de lic~nçn sem vencimentos ao juiz do 184, 201, 210,_ 2 r2, 22:J, 226, 220, 233, 235, 236, 239 o 3rt
Do S:·. barao do S. Lourenço sobro o mesmo objecto
drrorto Dr. Cassw Anlomo da Costa Foncoca, pag. 26.
pai(.
199.
RECRJl!ENTOS :
Do St•. barão de Muritibn sobre o mesmo objecto,
. ~nra lfllO vão ri comm fssão do fazenda diversas propo- png. 210.
stçucs npprovnndo ponsao, pngs. 67 o 76. ·
JJo St·. bm·ão de Cofegipo n respeito de uma proposiPedindo in~rmaçõcs ao governo, pags. 3, 26, 73, 89, ção que concedo ponsiio a ]). Maria Ferreira da Costa
118, 1to. 183, .oo o 267.
1\ubim, e outros, png. 222.
Sobro cstatistica administrativa, commcrcial e indusDo Sr. ministt·octo imporia sobre o mesmo nssumpto
trial, pqg. ll9.
png. 222.
'
Hesposta a faliu do throno, pag. 4.
Do Sr. Dnntas n rospoilo da proposta do governo
, 1\csposta do lmpm·adot· •í commi~siTo que lho foi apre· flxnndo as forças do toiTa paru 1~68-l8tl9, pags, 226,
sQutur u rcsposltl u fullu elo lhrouo, pag. ua.
2:W o '238.

____

,_.....----

,,
,...,.....
_,...-----.
.

/'

,-

i'l

f
l

1

'

v
Do' Sr. Paranhos sobro o mesmo objecto, pag. 236
Da mesa: E:x:IJocdo a ma teria da proposição da camnra
o 302. ·
dos Srs. deputados do 2,7 do Agosto de 1860, autorisando
Do Sr. barão de CotcgiQO a respeito da pi·oposta o governo para· transfom para ~'!I dos corpos p~rt~nc~n
abrindo um credito c:x:traordinario para o ministcrio da tes ús armas scicnlifica.~ o cap1tao dli cavallal'la hgmra
guerra, pag. 241 c 242.
Diogo Alvos Ferraz. pngs. 7 o 85.
Do Sr. ministro .da guerra sobre o mesmo objecto,
Expondo a ma teria de H proposições da camara dos
pag. 2·11 c 243. ·
· Srs. deputados relativas as mah'iculas do estudantes'
Do Sr. barão de S. Lourenço sobre a fixação do forças nas faculdades de medicina do Impcrio com disponsa do
do mar, pag. 263. ·
proparatorios ,pag.8,
Do Sr. mi!llstroda marinha sobre o mesmo assumpto,
Exyondo a matera do varids proposições concedendo :
paf:IS 264 o 279.
penso os a diversas pessoas. pag. 51, 52, 53, 171 e 217 •
. Do Sr. barão do Cotcgipc sobre o mesmo assumpto,
Fxpondo amateriadcumaproposição da camara ap·
pags. 288 e 319.
·
provando morccs pccuniarias concedidas cm attcnção de
Do' Sr. harão do Murítiba sobro o mesmo assumpto, serviços militares, pago132.
·
303, 312 e 314.
·
Expondo a:materm do cinco proposições relativas á ma·
Do Sr. visconde de Jcquitinhonha sobre o mesmo as· triculas de ostudantcs,pags 133cll5. . · ·
sumpto, pags. 3lá, 3!9c 330.
Expondo a maioria de Ires propsiçõcs autorisando .o
' Do Sr: l'ompeu a respeito do orçamento da receita o governo para conceder licença com vencimentos a cmprc·
' dospeza, pags, 33i c 402,
. . ·
gados publicos,pag.145,
,o< Do Sr. Dias do Cai'Valho sobro o mesmo assumpto,
Expondo a matcriu fias emendas approvadasque au-·
pag. 351.
·..
.
· torisa o governo pa rn mandar proceder aos estudos techi·
. Do Sr. :visconde· de Jcquitinhonha sobro o mesmo as· nicas o outros quo forem neccssarios á determinação dos
sumto, pags•. 365, 372Al"382.
desenvolvimentos mais utcis das actuaes estradas de ferro
- lJo sr: ministro dos estrangeiros sobre o mesmo assum· para o intorior do Impcaio.pag 214.
pto, pag. 370.
.
Expondo a ma teria proposta que fixa as forças de tcraa
Do Sr. barão do Muritiba sobro o mesmo assumpto, para sannode 1868-1899,pag.340.
paf:ls. 378, 379 e 388. · · ·
Expondo a materia officio assignado pelo Sr. Josó
. Do Sr. visconde de S. Vicente sobre o mesmo nssum- Antonio Pimenta Bucno, pag. 364.
· , pio, pags. 380c 422.
p
_
Do Sr.!Furtado sobre o mesmo assumpto pag . .391.
ROPOSIÇOES :
·· Do Sr. bal'ão de cotcgipo sobro o mesmo assumpto,
Approvandodivcrsnspcnções, pags. 13, 29,33,34, ál,
lró·•c~ag. 417.
·
105,220,241,245, 279, U29, ~87 o 393. ·
·
J;f;.
- .
·
Approvando dive1~os licenças com voncimeatos,pags;
cirl" DJSCUSSAO DE RF.QUERUIENTOS :
.
3;r, 70 ,
. . ·Discurso do Sr. barão do S. Lourenço, pags.H, 5I c Approvando diversas licenças para matricula decstu·
lh• " 15 · d S b.. _ d C t .
A,
dantes,pags. 69,70,71, 114,241,393 1 4020 4~5.
Pai• ···Idem O r. arao e Oeg1pc, pags. 16 •2 10 e 250•
PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO:
.
I· ·•Idem do Sr. 1'. Ottoni, pags. 42, 230 c 257,
Emenda da camara dos deputados feita a proposta do
' ' Idem do Sr, ministro da guerra, pags. 47, '09 c 246, poder executivo, pedindo autori~açãoparaemittirpapel
Idem do Sr. Sivcira da Mo tia, pags. 71, 130, 2!á c moeda ou fazc1· operações de credito- pag. 3.
.
376.
Emendas da camara dos deputa dos a proposta do
Idem do Sr. visconde doS· Vicente pags. 87 o 2á3,
p~der executivo que fixa a força naval para o anno llnan- 1
Idem do Sr. Paranhos, pags. 105 c ~4a.
cc1ro de 1868-1869, pag. :;o,
Idem do Sr. Furtado, pags. IH c 186.
Emenda da camara dos deputados a proposta do poder
Idem do Sr. Jobim, pags. 126.
executivo, quo tlxa ns forças de terra para o anno llnan·
Idem do Sr. ministros de estrangeiros, pags, 231 o céiro do 18ü8-1869 pag. 85.
·
.256.
Emenda aprovada pela camara abrindo um credito ex·
..... ··~dem do Sr. visconde do Jequitinhonha, pags, 247 c traordinario ao ministro da marinha, pag. 292.
·· D· · 3.
Emendas approvaáaspela camarn ú proposta do govor·
B •· Idem do Sr. Souza Ramos, pngs. 2á4 ·
no que flxa a dcspezn o ol'ça a receita para o oxcrcicio do
opa·81..,l!dem do Sr. Dias do Carvalho, pags.2ál.
186ü-1S67, pag, ~9-1.
·
Idem S1·. ministro do impcrio, pngs. ~59,
11
~:;', 'riem do Sr. Pedreira, pass.260.
REQUERIMENTOS:
' .. :.}IARECEIIES :
Para que so peça ao governo copia da correspondcn·
Da commiss/l'o do lcgislaçllo.- A respeito da repre- cia havida entro o mesmo ~ovcrno c o presidente do
sentação da assombléa provincial do S. Paulo do nnno Minas Gcracs relativa a cxtincção da comarca do Rio
de 1853 sobro- as funestas consequoncias da pena de Vcrde, par;. 11.
galós npplit:avcl aos escravos. pag, t3.
Pedindo ao governo copias do aviso do Ministerio ·da
Da mesma com?wisstro.- A cerca da ·potição do Dr.
Guerra ordenando a prisiio do DI', Antonio José Moreira,
Joiio IIi beiro do Almeida.
·
Da nwsma commissil'o A respeito do projtirto do e da corrc;pondcncia entre o govci'Oo c o presidente da
lei aprcsonlado pelo SI'. visconde do Jcquitmhonha cm p1·ov inciii do Amazonas, pag. 11.
Pedindo informações ao governo a respeito do resumo
scssiio do lSOá substituindo por outras a pena do mo1··
do p1·aças enviadas da província do Pará pura a do
to. pug. 14.
Da mesma commissil'o c lia de con.,·tituiçll'o.- A ,~mazom)s o a data-cm quo parti1·üo c cm que regressarespeito dos regulamentos pelos quncs o r;ol'cl'llo no ruo, pag. 11.
anuo de t8á9 reformou as secrctarit•s do estado. png. 14,
Pedindo ao governo copia do accordo entro o Brasil
JJct commiss«o tlc lug·islaçllo. - A cerca do projecto o Portu~al sohro varias partes litigiosas concernonlos
do S1', ba1·ilo de l\luritiba ~obi'O a apo;cnlaçt\0 dos magis- a nacionalidade o intorvonçiio dos con;ules nos inven·
tu rio:;, pag. 11.
tratlos, png. 210.
JJa 11111S?lla commissffo.-A cm·ca do projecto do Sr,
Pedindo no gol'cl'llo infol'maçõcs a respeito d~s quan.
visconde do S. Vicente relativo ils sociedades cm com· lias postas ü disposiçilo dos presidentes do prol'incia, · ·
mandita, pag. 2üS.
para acrjuisiçiio do voluutarios; qual o numero do

..

·.
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VI
Do Sr. presidente do conselho, sobre o mesmo objecto
pags. 34, 64, 69, 72, 73 c 92.
Do Sr. Carneiro de Campos, sobre o mesmo objecto,
pafl. 56.
Do Sr. Silveira da Moita, sobre o mesmo assumpto,
pag. 96,
'
·
. Do Sr. barão de S. Lourenço, a respeito do projecto
que lixa as forças de mar, pag. 126.
Do Sr. ministro da guerra, a respeito do projecto que
lixa as forças do terra, pag. 130 •
Do Sr. ministro da marinha, acerca do projecto quo
fixa as forças de mar, Jlags. 134. U7 e 148.
Do Sr. presidente do conselho, a respeito do orçamento da receita o dospeza do imperlo, pags. 15ii,· lb6,
159 e 188.
·
·
Do Sr. ministro da guerra, aobro o mesmo ·assumpto,
pag. 159.
..
Do Sr. Siheira da Motta, sobre o mesmo usumpto,
pag. 177.
.
p.lRECEI\ES :
Da Meza : Expondo a ma teria de varias proposições
approvado diversas mercês pecuniarias pags. U, 13, 64,
ArPENDICE:
68, 112,129, t41l, 142, 146,157 e 193.
.
Acta da conferencia da mesa de 12 de Setembro.
Da Moza : Expondo a ma teria de varias proposições au·
A rospeito do officio de GXoneração do official da Secre- torisando a matricula de variosestudaotes,pags, 111,145,.
taria (lo Senado José Antonio Pimenta Bueoo, pag. 153. 159 e 194,
Das Commisslfet de legislaçtro e negocias eccl1sias·
DISCURSOS,
ticos, á r.erca do projecto que restabelece o recurso á
corôa por qualquer procedimento dos prelados, pag.
Do Sr. presidente do conselho acerca da resposta á 113.
'
illla do throno, pags. t e 6.
·
Da Commissão do legislação, á cerca da punição que
Do Sr. Paranhos, sobre o prolongamento das estradas devem ter os capitães, mestre e officiaes dos navios com•
le ferro, pag. 17.
prebendidos nas disposições dos arls. 82 e 83 do codigo,
Do Sr. Paranhos, a respeito da autorisação para faier pag. 1~1.
.•perações de credito ou cmitlir papel moeda, pags, 22,
Da Commissitode imprezas privilefitada8, arespei·
1 e so.
·
to do projecto n. 118 de 1866, pag. 161.
·

· voluntnrios adquiridos em cada província: quantos csci·avos farão alfilrriados, e quantos libertos forão julgados incapazes do serviço militar, pag. 11. ·
Pedindo quç o governo communique quaesquer informaçõds que tenha recebido dos agentes diplomaticos
ou consulares rolativamente ao tráfico de africanos,
; pag. 12.
·. Pedindo ao governo informações acerca da divisão
ou columna em operações na província de ?tlàlto Grosso,
. pag. 31.
Pedindo que o governo communique em sessão secreta o conteudo do tratado ou tratados celebrados com
.ns Republieas do Prata, pag. 198.
Propondo que o proJecto sobre prolongamento das
actuaes vias ferroas seja adindo, pag. 245,
Para quo se poção ao governo pelo llinistorio da
Fazenda varias informações, pag. 378. ·
· Para que o governo info1·me quaes as condições im·
p01·tantes nos contratos feitos com a companhia de gaz,
pag. 425.
Sessl!o do encc1'1'amento, pag. 428.

FUI DO INDICE.
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