
'\ 

I 

' .. : 

-
INDICE ALPHAB.E·TICO 

DAS 

MaterJ&~ aprerentadas, discutidas e votadar no tenado, nas seuiea de 
1 a 81 de Julho de 1869, e contid&e neete· 

m 'VOI.IJIIB 

DIICU8110: Da propoeiçlio da cama r& doa Srs.tle Drscussio :Da proposiçlô da oamara dói &oll:de-
putados autoriaando a ilonoesslio de eartaa de P?tadoa maudnndó sub~iatlr 6 ~111Jlló. con.l!e· 
riaturalieaçlo de cidadão brasileiro a Luiz d1do no Monte-pio Geral doa SerVidoreS' do 
Francisco Otto de Weideman ·e outros, pag. Estado, pelo decreto n.lZ18 de 1884, para.:·s9~ 
423. a 40<&, (23 a 4Z7. 

-Da proposiçlo da camara do• Srs. deputados · . 
autoriaando a. transferencfa do eirurgiiu ds -Da proposiçio da camara d'Os Sra. deputid'oa 
brigada Dr. Antonio José da Fonseca Lessa rest~belecendo nos caeoe nell~ deeigu1clos o 
)lara o quadro elfeotivo do exercito pag. 17~. reeurso á Cor6a, pagsí 119 a 12111: 

-Da. proposiçllo da camara dos Srs. 'àeputadoa -Da proposi~lio da éa'!nara d'oa S.&!, dejÍlÍiidol 
concedendo cartas de naturalieaçlo, de que sobre a lseJU}llo de d~reltoá oo!lcedidi í · oolil· 
trat:~ o parecer da meaa n. 206, pag. 55. panhia de illuminaçlio a gu da capltlll do-

-Da proposiçlo da camara dos Srs. deputados Ceará, pag. 396. 
autori~and() o governo a conceder cartas de - Dll proposiçllo da camrira doa' 'Sra', deputliâoa 
naturalisaçio mencionadlls no parecer da sobre a. isençilo de dire·. i tos· concedida t c&'ni· 
mesa n. 210, pags. 216 e 289. ' h' d '11 • 1 ....; d » h 

-Da proposi~ão da camara dos Srs. deputados pan SOO • 1 UD!Jnaç 0 1 ••1 0 . lrlú . -o, 
autoriaando o governo a conceder um anno pag. ' .. . . .. . ; 
dê lloenQa ao Dr.Lourenço Trigo) de Loureiro, -Da propoalç!o da. camara ~.'os Sr~ .. ~eP.1ltl4os 
J'llfl. 289, 200 e 340. sobre o melhoramento do. porto.de Ptrllam• 

-Da proposiclo da oamara doa Sra. deputados buco,png.342. . . · 
. concedendo á companhia Paulistà dii estrada - Da propoaiçlà da camarlcl\i~ $ri d~~uiidoi 

de ferro de Jundiahy os favoréi concedidos A aobre· umà pensio de ·que trata o' parecir da 
companhia ingleza. pag8. 91!6 a 998. mesa n. 2051 pag. 55. 

-DapropoaiçAodl\camaradosSrs.deputado& Da··· 11 d ··· ·· · d···s···· d.,, t·3:· 
conoedenrlo cartas de naturali.saçiio ." Pedro - propos ç 0 "Ca1Jiara .... os .... r•., e~~~ .. ~·. · 
Celestino dos Santoa " outros, pag. 174.. que approva mllrcês P8CUJJ1&rfal m~~c o~. 11 

- Da propoaiçfio da camara dos Sr~.deputadoa no parecer ~a mesa n.219; pagl, ~2"e 98; ·-· 
concedendo dispens1\ aos estudantes men· - Da propo_a1çlo d'à c~.~ara doll E!rs; .deputl~l!l 
olonados no parecer da mesa n. 216, pag. 341. que autor1sa a readuus.~io do tenen~·.D~'l'O:IIel · 

-Da. propoeiçiio da catria1'& dos Srs. deputados Joiio de Souza Fogunder no q:uadro activo do 
concedendo lioenQ& colii vencimentos 11 um u:~rcito, pa!f. 310. 
empregado. da Alfandega d11 Cllrte, pag. 3!0. -Da propoaiçlo daeamara·doe Sra; deputados 

-Da ·Jlroposiçlio da camara doa Srá .. deputados que autor i" o gover.no a mandar adatl,tir 
mandando aceitar os exames préparatorios uxame na faculdade de PÍl'tlitl! d,!l,Becife O;ll~ · 
feitos pelo estudante Ml\lioel Rodrigue• de tudllnte Antonio de Souza Baildeir&' o outro, 
Carvalho Boriaa; pag. 289. pegs. 34le. 3i>O. . . . . . , . , , • , 

-Da propoiiçiio da oamar& doa Srs. deputados -Da propos1çlo da eamara dos Srs. deputadoa 
mandando matricular na faculdade de direit" que autorlaa o ministro d~jufttiiga a ue~pelider 
do :Ré!oife o eatud~ate. Ootafi&aó Cutrirn , a quantia· que deslgll6''C!t!IIr0' oorpll!lnllit~~ ae 
par, 428. policia, no actual exercioio, pars. 8 a12 ... · ,; 
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INDIC.E 

Dtsouss1o: Da proposiçlo da ca.m11ra doa Srs. de· 
putados que .concede privilegies a Ch. Pradez 
para o f•brico de papel e " José Botelho ri· 
Arnuj'l C•rvalh<J para o do louçn, pags. :341 

·e3JO 
- D,t proposlç~o da Mmara doa Srs. deput•1dos 

que i8enta dn direitos os objectos importnd ~M 
p~Ja empreza do c ·mmunicaçllo entro à cidade 
altu e baixa dn Bohia, pag. 396. 

- De duas proposições da camara dos Srs. de" 
putadoa approvando pens!le~ mencionad6S no 
parecer da meaa n. 209, pag. 216. 

- De duas proposições da camara dos SrR.deputn· 
dos concedendo licenças ao lente da facu11a•le 
de direito do Recife Dr. Jolio José Ferreira· de 
Aguiar e ao empregado da alf11ndega da. COrte 
C~rlos dos Santos Oliveira Pinto, pag. 340. 

-D~ duas proposições da camara dos Srs. depu· 
tados m~neionad>~s no p~recer dn. mesa n. :tll, 
concedendo pensões, p~g 283 a 284 e 289. 

-De onze proposiç!les da camnra do~ Srs. de
putados com o parecer d11 mes11 n. 199 coneB· 
d~>nllo pensões por seni~os prest>ldos na 
guerra contra o II'OVerno P~ragu~y, pag. 12 

- De onze proposiçoe~ da c11mara tios Srs. de· 
putados sobre ~Bnsões mencionadas no pare
eerda me1a n. 20,, pag. 3~. 

-De aete proposições da camara dos Sra. depu
tados corrigindo erros que houve em nomes de 
diversos pensionistas, mencion~dos no parecer 
da mesa n. 208, pags. Bll e 113. 

- De uma proposição da camaN d9~ Sra. depu. 
tado1 approvando um11 pensilo mencivnada no 
parecer da mesa n 205, pag. 3~. 

.... De uma proposiçlo, da camaradas Srs. dApu,ta
das, appronndo d1versoa decretos que tr.·ne
portRrKm' de umns para outras verbas da lei n. 
1507 ds 2ti de SetBmbro de 181l7, na q 11an· 
tiiiN nelJRs dijsil!'n•ldRH e abrindo creditos lltlp· 
plementaras, pago. ln o l9il. 

-De uma proposiçlo da oarnara dos Sra. depu· 
· tadoa approvando pens!les mnncionadas no 
parecer da mesa n. 209, pag. 199. 

- Do parec~r da commisslo da const!tu.iqlto, 
aobre a eleJçio par11 senildor pela provinca do 
Amuzona11 pag. 32 a S:í. 

-Do parecer da commisslo de constituiçtto 
sobra a elelçlo para senador feita na provm• 
ela do Rio-Grande do Nvrte, pag. 12 a22. 

-Da parecer da mesa n. 2!7 sobre reforma do 
regimento do Senado, pags. 3.49 a 3501 39l a 
8~. ' 

- Do projecto do Sen11tlo, mandando pag, r ao 
eacrivllo dos africanos livres oa vencimentos 
que lhe 11lo de,idoR, paga. :no a 350 e' 423. 

- Do projecto do Senado, mandando restabele 
eer o artigo iii do Ootligo tlo Commercio, pag 
~. 

- Do requerimento do Sr. Saraiva sobre as ra
zões que tove o presidente dn Bnhin para n!lo 
snncoillnl1r a lei do, or.;:nmen to dess11 provin· 
cin, png. 4't7 a ·140. 

- D•• reqrterimento do Sr. Sllveira da Motta po
dindo ~.o g.~verno cópia do tratado de •lllinnca 
d~ ltl65, contra o governo do Paraguay, pag. 
46 11 50, 199 11214. 

- Do requerimento do Sr. Stlveira L'lbo :pe· 
dindo cópias d~s p11rtes olftcihOR dus diversos 
combates e dns promoções em re!açito á guer· 
ru do Paraguay, paga. 35 a 4ü, 295 a 300. 

-Do requerimento do Sr. Silveira da Motta 
sobru a concessiio de medalhas do merito mi· 
litar, pag. 2il0 n 211;), 300 a 303, 427. 

-'Do voto· de graças, pag. 87 n 111, 122 a 
l:l6, 145nl7!, l74a LJ6, 21611246,250 a 2771 284, S lO 11 334, 341 a 342, 3/íO a 390, 39,, 401 
a 4l6. 

E:MENo.•s: Do Sr. Silveira da Motta no rcque 
rimentu do Sr. Silveira Lnbo pedindo cópias 
d~ts pnrtes offieiae~ dos diversos combates e 
promoçõF.S em relaçlio á g11erra do Paraguay, 
pags. 40. 

-Do Sr. Souza Franco áproposiçlio dn camara 
· dos Sra. d•:putados que manda subsistir o ·au· 

xilio concedido ao Monte·pio G"r~l dos Ser. 
vidores do Estado, pag. 402 

- D~ Sr. z~carlas ao p.uecer da mesn n. 217 
sobre reforma do regimento, pag. 392. 

PARECERES : Das eommi;;sões de emprezAS pri
vilegin.das e de fazend11 sobre o projecto de 
lei da c~mara dos Srs. depu tactos, autorísando 
o governo pRra rca!isar a·melhornmer.to do 
porto de Pern>\mbuco, pag. 28 e 2íl . 

- D11 com missão de emprezas privilegiadas 
sobre a proposição dn Cltmara dos Srs dapu
tad<Js, Qtte apl)rova o decreto n. 3910 de 17 de 
Julho d<~ 181i7, concedendo a Ch. Pradez e 
W. F. JoneH privilegio por dez annoB para 
empreg~~rem madeiras no fabrico do papel, 
pa.g. 30:> a 306. 

- D& commisqão da lnstruceiill publicn sobre a 
·proposição da camara dos· Sr,, deputados au· 
torisa.ndo o governo 11 mtmd•r nceitar em 
qualquer f•culdade dolmperio os exnmes prd· 
paratorios fuitos pelo estudante Manoel Ro· 
drígues de Carv~Jho B •rias, pag 215. 

- Da commissiio de in~trucção publica sobre a 
Jlroposiçlo da mesm11 camara autorisnndo o 
!l'OVerno a mandnr mntriculnr na f11.cu!dade' 
de direito do Recife o eatudnnte Octaviano Cu· 
trim, pag. 3 e ·i, 

- D~ commissNo de instrucção publica sobre o 
requerimento em (llle o B~cltarel Carlos Au
gusto Soares da C•m».ra pede que por u1n 
acto legislatii'O se mando u admittil·O a fazt•r 
acto do 2• annu da faculd11de de dirt~ito.-de S 
Paulo, pag. 4. 



I - -
... 

PARECEREs: D~..;··Mfi1ân. ·205 do 30 de Junho de 
1809,.«~%.-:-~ondo a mat~rie de urna proposiçlio da 
~l}.:".nara dus Srs deputudos approvundo. uma 

/'iíensiio concedida por serviços prestado3 na 

pondo 11 ma teria de urna proposiçlo da cnma
ru dos. sr~. deputados, autoris~niio ô govcrp'o 
pnr11 rendmitt1r no qurtdro act1vo do exerc1to 
o tenente-coronel João de Souza Fagundes, 
pag. 2:>7 e 288. 

/ 
guerra C·Jntra o governo do Paruguay, paga 
~a3. . · 

- Da mesa n 206 de 3 de Julho de 1869 
expondo a mataria de urna pr<•po:oiçiio da ca· 
maru. dos Sra. deputados, nutorisando o (lO· 
verno p11ra conceder carta de cidadão brusi· 
leiro a diversos estrangeiros, pag. 24 a26. 

-Da mesa n. 207 de 3 de Julho de 18691 expon· 
do a ma teria de uma proposição da camnra 
dos Srs. deputados, autorisando o governo a 
tr·nnsferlr para o quadro dos eft'ecllvos do 
exercito o cirurgião de brigada Dr. Antonio 
José da Fonseca Lessn, pags 27 e 28, 55 11 tl4. 

-Da mesa n. 208 de ii de Julho de 1869, ex .. 
pondo a materia de sote proposições da cam>:· 
m dos Sra. deput&dos. corrigindo erros que 
ht•uvo nos nomes de alguns pen'i~nista11 1 a 
quem foram concedidas pensões por serviços 
p estados na guerra contra o governo do Pa
raguay, pag. li2 a M. 

-DR. mesa n. 20:J de 8 de Julhl) de 1869, ex
pondo a m~tteria de duas proposições dtt ca· 
mllra dos Sr·s. deputad• s approvando mercês 
pecuniurias concedidas pelo poder eX•JCUtivo 
em remunrrução de serviços prestados na 
guArra contra o governo do Paraguny, pag. 
137 a 143. 

-DR. mesa n. 210 de lO de Julho de 1869, ~x: 
pon!IO a materia de uma proposição da c•.· 
mnr•L dos Srs. deputados autorisando o gn
verno para conc~der cnrt11s de cid11dito bra
si!oiro a diV>lrsos estrangeiros,pag~. 197 a 199. 

-Da mesa n. 215 de 19 dA Julho de 1869, ex
p0nrlo a ma.teria de urna proposição da·t.uma· 
ra dos Sra. dHputa~o~, autorieanao o govern.o 
~ mandar r.r!mitt1r a exam 1 do 1• anno·, d1· 
verS••S estudantes ela faculdnde de direito do 
Recife, pag. 304 e ll0:5. 

-lD~ mesa n. 2:6 de 21 de Julho de 18611, · ~x
pondo a materia de duns proposições da ca· 
mara d<·s Sra. deputados, autorisando o go
verno para mandar matricular na faculdade 
de meaicina da Côrte diversos eatudantes, 
pag. 303 e·30'l, · 

-Da mesnn.217de 22de Junho de l869,propon
do no actual regimento do senado uma alto· 
ração ace:ca da hora ria ~bertura dos sesslle& 
dinrias, pag. 337 a 3~0 

-Da. mesa n. 2l8 de 24 de Julho de 1869, ex
pondo a mataria de urna propo·,ição da ca
rnara dos Sra. deput11dos, autorisnndo o go
verno a conceder cartas de n'turalisaçilo a 
diversos estrangeiros, png. 343 a 345, 

-Da mesa n. 219 de 26 de Julho de 1869, ex
pondo a mataria do uma proposiçiio d1t cam:t
ra dns Srs. deputados approvaudo mercês 
pecu11iarlae concedidas pelp poder exocutlvo 
em remuneração de s•:l'VJÇOs pre~otadus na 
guerr11 contra o governo do P~ragnay; p~g. 
346a3t9. 

-Da metla n. 220 de 30 Julho d!l !86\l, expondo 
a mate ria do uma proposição da c11m~ra dns 
Srs. deputados autorisando o gr,verno ·para 
conceder ao bach~<rel Bento José da Costa 
,Tunior isenção de direitos sobre objectos quo 
importar p11r11 a wn~truccno de. urna linha 
ferrer1 entrn a cidade do Recife e a do Ja· 
boatíío, pag. 4li e 4111. 

,...o~ mesa n 211 de 14 de Julho de 1860, ex· 
pondo 11 materir< do tres proposições da Ctl· 
mara dos Srs. d~putados, approvantlo p6nsões 
concedidas pelo poder executivo· em remune
raçito de serviços prestados na grterra co ·tra 
o governo do Paraguay, pag, 277 a 280 

Pao.TECTO : apresentado pelo Sr. Viscoade de S. 
Vi~ente revo~rando o § 24 do art. 2• da lei 
n. 1083 de 22 de Ag .. sb de 1800, e rest11b~le· 
cendo u dia: osiçiio do li r~ .• 45 do codigo do 
commercio; pag. 282 e 283 

-Da mesr• n. 2 l2 de 15 de Julho de 1869, ex
pondo a m11teri~. de duas pr(lpoaicões da ca· 
m11ra dos Sre deputados autorisnndo o governo 
a conceder lliU anno de licenç" com os respec
tivos vencimentos aos lentes cathedr>lticus da 
faculdad" de diruito do Recife, os Drs. Lou· 
renço de Trigo Loureiro e João José Ferreira 
de Aguiar, pag. 28l e 2~2. . 

-Da mesa n. 213 de 17 de Julho de 18U9, ex
ponrtn a mater1a de uma proposiçiio da cama
ra dos Srs. deputados, autorisanilo o governo 
11 conceder um anno de licenç11. ao 3• e.<crip· 
turario da Alfan egn da C6 r te, Carlos dos 
Santos e Oliveira Pinto, pag 287. 

-Da mesa n. 214 de 17 de Julho de 186111 ex-

REDACÇXo : n~,, emenda.d approvadas pelo Se
nado á proposiç~o 'acamara dos Srs dA pu. 
tndos que approva os decretos ns. 39tO e 8911 
de 27 de Julho do 18671 pag. 42L a 423 

REQUII:RIMENTOS: Do Sr. Saraiva pedindo ao gr.· 
Terno por cópia, as razlíPs com que o presi· 
dente da provincia da Bahia devolveu á res
pectiVll aAscnr bléa provincillla1ei do or~amen. 
to. png. 29 a 31. · 

- Do Sr, Silveira d,a Motta pedindo ao governo 
cópia dns informaçõ:~s que servirnrn de base a 
exprdiçiio do decreto concedendo madnlhas 
de meritu militar, pags. 182 a174. 
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IN·:blm. 
RBQUBRIMBNTOS : Do Sr. Silveira da Motta pe

dindo cópia do trat d 1 da alllança do 1• de 
Maio de 1865, pag. 6 n 8. 

........ , 

-Do Sr. S!lveirll Lob~ pediiih't .~~" &'cinmo 
nma relação nominal dos.oftlciaes e 'Jr.'~ças da 
armada que foram aondecorKdo• com à'~ . 
d~lhR de brnvurll, pRg. 31 e 32. . . ..,_ 

-Do Sr. Silveira Lobo 'Pedindo no governo có· 
pill das ordens do ex-presidente de Minll~ •. ~m 
virtude das q Ul\es foram presos o capllãll 
Franciaco da t..:osta Carvalho Fonseca e ou
tros, pug. 143a_145. 

- DJ Sr Z•cRriHs pedindo Ro gnYerno cópias •. 
d"s infJrmnções offlciaes que ~P.nb:\ r~cebido " 
da. província de S. Pedi'O du Sul a respeito das 
occurrenci1111 que afli se d~ram sobre ·fi sub. 
stituiqlo de·notaa do thesouro, pag.248 a 250, 
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INDICE -ALPHA:BETI·C,Q 

DA$ 

Matarias apresentadas, discutidas· e votadae no senado, nas sessões de· 
1 a 30 de Junho de 1869, e contidas neste 

D VOLIJME 

ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS:- DiSCUSSãO da 
pro_Posiç1io da camara dos Srs. deputados sobre 
antiguidade dos magistrados, pag. 98 e 99. 

ADDITAMENTO :-Do Sr. Cansan~áo de Sinimbú, 
ao requerimento do Sr. Silveira Lobo pedindo 

· informaçr>es ao governo sobre ·recrutt<s e de
signados de Minas Geraes, pag. 242 a 247. 

APPENso:..,.... Discurso do Sr. Zacarias pronun
eiado na: sessão de 25 de Maio de 1860, pag. 
1 a 11. · 

CoRPO DE SA.UDE:-Discussão da proposição que 
autori~a.o governo a rever o plano ou organi
sação .do corpo de .saude da armada, pag. 99 a 
104, 127. . 

- Discussão da pro:;>osiç1io-que autorisa o go
verno. a -rever o regulamento do corpo de 
saude do exercito, pag. 104 a 107, 127 a 129. 

'Drscussr>Es:-Do parecer damMm n. 180 sobre o 
contratq para a publicação dos debates do 
senado, pag. 99 •. 

EMENDAS :-Do Sr. barão de Pirapama á Pr.opo· 
siçilo da ·outra camara sobre antiguidade dlls. 
magistrados, pag. 99. 

- Do Sr. Almeida e Albuquerque, á indicaçilo 
do Sr. Souza F!'anco, para que. a coo.J.Jmissiio de 
assembléas provinciaes, examinando os actoR 
das presidencins relativas á negativa. de sa~c
cão de leis provinciaes, dê parecer .a resplillto 
aos mesmos actos, pag. 139 a. 151. 

- Do Sr. Zacnria.s á resposta á· falia do throno, 
pag. 303 a 311. 

FALLA Do THRONo:-Leltura da resposta á fali" 
do throno, pag. 61. 

r- Discussão da res\)Osta á falia do throno. pag. 
\ 200 a 208, 212 a 229, 247 a 255, 283 a 311, 322 1 a 353. · . 

. 
FELITAÇÕES :-Do ministro de estrangeiros de 

Portugal a Sua Magestade o Imperador, em 
nome ·da camara dos pare11 e dos deputados 
pelas victorias alcancadas no Paraguay, pag. 
123. • . . 

FoRÇ.A. NAVAL:-Da proposta do prlder executivo 
fixando a força naval para. o anno financeiro 
do 1869 a.1870, com .as emendas da camara dos 
Srs. deputados, paf:s. 129 a131, 283. 

FoRÇAS DE <rERRA:-Da proposicil.o fixando as fGr
ças de terr~ para o anno finâncoiro de 1869 a 
li70, pag. ::322. · 

INDICAÇCiES :-Do Sr. Souza Franco para que a 
commissiio de assembléas provinciaes propo· 
nha. os meios necessarios para sustentar os 
artigos addiccionaes á constituição do Impe
rio, da lei conhecida poracto addicional, paga. 
25 a 27, 136 a 151, ·15'6. 

MoNTE·.PIO:-Discussilo da proposicão autorisan
do o governo a estabelecer o monto-pio mili· 
tar, pag. 129. • 

PARECERES :-Da mesa n. 192 de 1 de Junho de 
186ll expondo a mataria de quatro proposi
çr>es que approvam diversas merces pecunia
riss concedidas em attenção a serviços pres
tados na guerra contra o governo do ·Para
guay, pag. 3.e 4. 

-Da mesma n. 193 de 1 de Junho de 1869 ex· 
pondo a mataria de qua.tro proposiçr>es que 
a:pprovam diversas· mercês pecuniarias conce
didas .em attenção a serviços prestados na 
guerra contra o Paragusy, paga. 4 e IS. 

- Da comi:nissiio de poderes sobre a eleiçiio a 
que se procedeu na província do Rio Grande 
do Norte para um senador, pags. 9 a 17. . 

- Da mesa n. 194 de 3 de J.unho de 1869 expon
do a mataria de ·quatro proposições que ap
provam diversas mercês pecnniar1as em "tten
çilo a serviços prestados na gueiTa do Para
guay, pugs. 21 e 22. 
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2 INDICE 

PARECERES:- Da. mesa n.l95 de 7 de .Junho de medecina e escola central e vice versa, pags. 
1869, relativo aos pen-sionistas do Estado por 27 e 28 _ . ,__ . .. .. . ·, 
serviços prestados na guerra do Paraguay, -Da came.ra dos Srs. deputados approTando di· 
paga. '77 a 81 . · · versas pensões concedidas por serviços pres· 

- D& mesa n. 196 de 7 de .Junho de 1869 expon~ tados na guerra, pags. 28, 42, 54. _ 
do amateria de duas proposições da outra ca- - Da mesma camara·restabelecendo ·o recurso 
mara sobre as matriculas de tres estudantes ·' á CorO& de quasquer. ·procedimenj;os dos· 
com dispensa de· exames preparatorios, pags. prelados ~egulate~ contra seus subditos.t pags, 
81 a 83. 28 a 41, 42 a 53, 62 a 72; 107 a 122, 12v. 

- Do, mesa n. 198 de 7 de .Junho de 1869 expon- -Da mesm camaN, com o parecer da. mesa. n . 
. do a materio, de uma proposição relativa· ao 199, sobre pensões concedidas por ser,viços 

exame do 2• anno. da faculdade de medicina prestados na guerra contra o Paraguay, 
da. Bahia·do estudante .Joaquim Onofre Perei- pag::~.136, 156. · 
r11. da Silva, pagi!. 83 a 85. - Da mesma, com o parecer da commissão ·de 

"-Da commiesão de constituição sobre as elei- fazenda, autorisando 0 pagamento da· quan-
ções para dous senadores, um pela província ,tia .. ~evida ao marechal .José da· Victoria so-
do Rio de .Janeiro o· Sr. conselheiro Francis- ares de A.ndréa e sua irmã paga, 136. . 157. 
co de Paula Negreiros Sayão Lobato, e outro _Da mesma sobre dispena&s a diversos estu· ·· 
pela província de Minas Geraes o Sr. canse- d t l3o 
lheiro Francisco de Paula da Silveira Lobo an_es, pag, . . • 
:pag. 85 a'98. · , ' -Da ·mesma, cem.os pare~eres da mesa na. 

-Da mesa·n.lg9 de 8 de .Junho de 1869, expon- 200 e 20_1, so_bre naturo,hsação a diversos 
do 11; ma teria de 12 proposi~ões rela.tivas a di- ,, es~rangeiros~: pag, ,156. 188. · . . 
versalil pensões por serv1ços prestados Ra - Da mes~a. . sobre. }1- Isenção . de du-eitos· .á 
guerro. do Paraguay, pag. 123 á 12'7, 136. companhta :hydrarilica Porto:-A.legre!J.se, pag. 

-Da commissão de fazenda sobre a proposicão 157. · . · 
da outra camara autorisando o pagamento" de - Da mesma, de :erminando, q_ue coutinue, em 
26:325S, ao marechal .José da Victoria Soares vigor à. lei. do orcamento v1s-eute durante o 
de,Andréa e sua irmã D. Luiza. Adelai4e Soa- .l• semestre do a:Õ.no financeiro 1869 a 1870, 
res de A.ndréa, pag. 1!7. até que_ seja pormulgada a lei -aeste exerci-· 

-Da mesa n. 200 de lO de .Junho de 1869, ex- cio. pag, 157a177, ,LSS a ],99, 283 •. ~ ... · 
pondo a .ma teria de uma pre posiçlo da cama- - Da mesma, mencionadas· no parecer da mesa 
r& . dos deputados sobre naturaJ.isação de es- n. 202, sobre pensões'"por serviços prestad9s 

-trangeiros, pag. 134 a 136. na guerra. pag, 212, ... 
_Da commissão de constituição sobre a eleiaão _ Da mesma,- mencionadas no pareçer aa i 

do Sr. ba~ão. de Mamanguape para sena or mesa n. 203, sobre pen-<lSes concedidas por : 
pe~a provinc!a da Para:hyba do Norte, pag. serviços prestados na guerra. pags, 26ti e li 
152 e 153, 156. • 267 283. 

-Da mesa n. 20~ de 12 de .JUriho <l;e 1869 ex- _ D,; mesma, autorisando ao ministro da jus- 1 pondo a ~ateria de uma prÇJpos1ção <!a ca- . tiQa a desnender a quantia de 40; 000 S com ~ 
mar~ dos ::;rs. depu~ados sobr~ naturahsaQllo,- 0!corpil militar de policia, no actu~1 exer· . ~ 
de diversos estrangeiros, pag lõJ3. ·· · ' · · · · -. 321 3l!2 l 

· -Da mesa 202 de 16 de Junho de 1869, expon- Cl~1<?• p~g~. e. . · · . · . . , . · ) 
do a materia de 12 proposições da camara: Rl!:QUERWKNTOS,::::-"Po.-Sr. Furtado J;ledindo ln· J 
dosSrs: deputados f!ODre mercêá pecuniarlas. .f~.;~açlS!lS a~ gov~rno sobre o>~ J?l-eios, de mo· 
concedidas por serviços prestados na g11erra bilidade de ,que,d1sp_õe o exercito. em opera-
contra o Paraguay, pag. 179 a 186. · ções no Paraguay;·pags. 5 a 8, 54 a 61. 

_Da commisslto de constituição sobre a eleição - Do Sr._·:.róbim ~·:pedindo 'para ·que seja re-
dos Sra. visconde de Camaragibe e conselhei- mettida á commissll:o .de instrucção. pablica a 
ro .J os6 Bento da Cunha e Figueiredo para, proposiç&:o relativa&. admissão de exames pra-
senadores por Pernambuco, pag. 231 a 235, paratorios feitos nas· diversas· academias do 
267 a 280 Imperio, pag. 28. · , ·,. · · ~ 

-Da mesa n. 2C?S de 21 de J~ho de 1869, ex- -Do Sr. Zacárias para qU:e se convide o Sr. mi· • 
pondo a materif!- d!ll2 propos~cões que aqro!am nistro do Imperio> aihn de assistir á. discussão ~ 
mercês· pecuniariaS conclldidas por serv1ços da proposição sobre.--.~ i_n(or-mata conscientia, ~ 
~s;a~~ na guer~ contra o Paraguay, pag. pagljl, 28 e 29. - ·, .- •·· . _ ·.. . .. ~ 

-Da· mesa n. 204 de 26de .Junho de 1869 ex-· -J:!o alferes phar~aCBU~lCO .Jo&:o Bapt~sta da I 
pondo a mllteria de 11 proposiçlSes sobre re· SilVf!- Freitas, pedmdo licença para a'Dr1r phar
numer&ção de serviços prestados na guerra con- macia na f6rma de uma resoluç&:o da camara 
tru. 0 Paraguay, pag. 312 ti 320 _ ' .. ·. . dos Srs. deputados, pag. 42. . , 

PROPOSIÇlSEs; -Dac~~:mara dqs Srs.deputados· de- -Do Sr. D_ant.as, pedindo· J;>ara que o projecto . 
··'termi:J:lando que seJam aceitos os exames pre- sobre antigwdade dos magistrados vá. á com·~ 
P""'~"" '""'' ... !looulda<l~ do di~to, mioslo do .,....,...,, pog, ,., ' 
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REQUERWENTOS : - Do Sr. barão de Cotegipe, 
pedindo que Õprojecto· relativo á organisação 
do cor~o de saude da armada seja remettido á 
comm1ssiio, de marinha e guerra, paga. 100 
e 127. 

-Do Sr. Paranaguá, pedindo o adiamento da 
· discussão. sobre o recurso á CorOa, pag. 192 
-De Eduardo Antonio de Padua, continuo da 

secretaria do senado, pedindo a.ugmcnto da 
quantia que foi consignada para sua moradia e 
aceio do cdi1lcio, pag. 156. 

-Do Sr. Silveira da :Motta para que na lei do 
orçamento vigente, em vez de 1• semestre, 
diga-se: 1• trimestre do anno 1lnanceiro de 
1869 a1870, pag. 1<>7 a 177, 199. ·. · 

-De Manoel Rodrigues de Carvalho Boreas, es
tudante, o:fferecendo varios documentos para 
justificar a· Jlretenção que teín perante ás ca-
maras, pag. 178. :;;:.· 

....;Do Sr. Silveir!l. da Motta, sobre o apareci· 
manto de notas falsas de 20s··.do thesouro, 
paga. 186 a 188, 236, a 239; ~-'; : · 

..;:,Do ir. Silveira da Mottã, pedindo cópia exacta 
ao governo do aviso de 16 de Juliho deste 
anno~ expedicl.o ao presidente do Rio Grande 
do Sul, sobro eleiçoes do senador, pags. 208 
a 210. 

-Do Sr. 'Silveira Lobo. pedindo ao ~:overno uma · 
relaçlo dos recrutas e designados.de Minas . 

. Geraes, que teem tido excusa do serviço nesta 
C6rte durante a administração actual, etc, 
paga. 210 a210, 239 a 247. . 

-Do Sr. Cansauslo de Sinimbú, pedindo diTer
sasinformações ao governo, soore as eleições 
de 7 de Setembro do anuo passado, pag. 235. 

-Do Sr. Teixeira de Souza pedindo informaçl!es 
relativas ás eleições durante as administrações 
passadas desde o começo da guerra do Para· 
guay, pa'!'S· 242 a 249. . 

-Do Sr. José Dias da Cruz Lima, sebre a em
preza de uma estrada de ferro, entre as pl'o· 
vincias de Santa Catharina e Rio Grande do 
Sul, pag. 265; 

-Do Sr. Dias de Carvalho. sobre o appa.reei
mento de notas de 20$ falsas do tliesouro, 
psgs. 265 e 266, 283. · 

....:..no Sr. Dias de Ca"alho, sobre a eleição de 
sena•lores pela provineia de Pernambuco, 
paga. 267 a 280. 

-Do Sr. Silveira Lobo, pedindo cópia:..:ao go
verno das partes officiaes des commandantes 
des cor~os do exercito etc, pag. 321. 

-Do Sr. ::Silveira Lobo, pedindo cópia ao go
verno do que constar da pagadoria das tropas, 
sobre gratificações ·dos offi.ciaus do estado· 
maior do Sr. duque de Caxias etc, ~ag. 321. 
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DAS· 

llaterias apresentadas, discutidas e votadae no senado, nas sessões de 
1 de Setembro a 11i de Outubro de 1869, e contidas neste 

V VOLIJ!tm 

DscRETo n. ·1109 de U de Setembro de 1868, 
prorogR.ndo IL preseuto sessão legislativ1a1 
png :í8. 

D1scuaao pronunciado pelo Sr. Barii.o do Bom 
Retiro peranto Sua Magc:;tade o Imperador, 
corno orador da depuhçlLo enviada p~lo se
nado ft. comprimentrlr o mesmo Augusto Se
nhor, no dia 7 de Setembro do 1869, png. 55 o 
00. 

DlscussOEs : da mo~fto tlo senn.do contid& no 
puccer dn. mesa n. 2391 pag. 109. 

- Dn. proposição da caman doa Srs. deputados 
abohndo o transito pelns · cbancellarins das 
sentenças e quaesquer actos forenses, png. 
2'lU. . 

-Da propoaiçlo dn. camnra dos Sra. deputados, 
abrindo um credito extraordinario ao miniate· 
rio da guor:a, png. 200 o 218. 

- Da proposlçllo da cam'ft.ra dos Srs deputa· 
dos, abrtndo um credito extraordinarJO ao 
ministerio da marinha, pag. 191 a 200 e 21tl. 

-Da proposiçlio da camara doa Sra. deputados, 
abrindo um credito ao miniaterio da marinha, 
Jl•ll'· 162 a 16U, 181. 

- Du. proposlçllo da C-lmara. dos Srs. deputados, 
•P-t»rovando as pensoea concedidos a D. ELl· 
lalla Candida Cardoao· de Barros e a outros, 
1'18'· Sll a :114, Si:J a 3'7tl e :JVI, 

-Da proposiçllo da camara doa Srs. deputAdos, 
approvando pensões concedidns n. D. Paulina 
de Almeida Campos, e a outroa, pag. 107, 2!7 
(L 21\J o 2~5. 

- Dn. proposiçao dn. camara dcs Srs. deputado", 
approvando pensõea concedidas. ao eoldado 
Manool Francisco de Souz& o a outros, pag. 
415 u 4-ll:l. 

-Da propoaiçllo da camara dos Sra. deputados, 
approvando pcnsOes concedidfts ao soldado 
Manoel Rodrigues de Araujo o a outro~t, png. 
2U2 e 286. 

DxscussôEB: Da proposiçlio dn cam1UR dos Sra. 
d11put1h1oH, approvano-lo pP.n.õea crmeedid11R ao 
~oldado Felix Pereir1L LimH. do Nnscimento .,··a 
Outro.e, pag. 3Jl e ·11:'">. 

-Da proposici'io da Clt.Mft.Tit do"' SrH. deputados, 
untorb:andÔ a concessão do c11.rtnri do nntura
Ii::~açiio de cid1vliio brn~ileiro )l ;__Jiverso~ estran· 
gelros, pag. •20 e 149. · 

-Da propoaiç1lo da cn.mnra dr.s Srs deputndos, 
. Rutorisando n conct"sl"liO de Jicencfl no 1• otll

cinl da secretnria. do Impflrio ·J,~f\o B!!ptiat" 
Calogeras o outros, pHJ:r. ~~). 102 e 109. 

-Da propoRição dn. camnrrt dcs Srrt. deputados, 
Rutorisando a concC'slóli\O do li nnç1t com ven
cimento.;; ao 1• conferente drt alfandegn da Cór· 

. te Lucidio José Cundido Pereirn d.-> Lago c a 
outros, pag. 286. 

..:.Da proposiçlio da cnml\r~t. dos S_ra. ~eputl\d~s, 
autoriaando a conocssti.o do p1lv1legto n.l!ecJ•· 
mim Upton, pag. 14.4 e 2~5. 

-Da propodiÇib dn. cnmara dos Srs. deputados, · 
nutoriroando 11. dispnnsn. .to um proparatorio ao 
cstudanto Mnnoel Rodrigues de Carvalho Bo· 
rens, pag. 102 e 218. 

-Da proposiçfio dR cRmara dos Srs deputados, 
· autorisH.ndo " incorpornçno de comp~t.nhiaa 

pn.1·a construcçlio du umn cstrndn do ferro da 
provincitt do SAntt\ CathtHinn. d. do Rio-Grande 
do Sul, pag. 102 e 103, 109 o 110, 126 e 127. 

-DIL propoiiiçito d1t. camarl\ dos Sra. dep~hdos. 
· ttutoristt.ndo o governo pRra ~onceddr Jsonçlo 

de '"direitos ti.a companhias de nguu.s e ef'lgoto 
d11s cidades dtt S. Paulo o Santos, pag. 239 e 
28U. 

-Dit. propCisiçli.o da cn!Un.rn dns Sr11, dcp~tadoa, 
autoriaando o govurno pt~.rn c~ucedur ll:I6DÇIO 
do direitos á omprt,z''.do.Vt!hlculos. E>Conom~ .. 
cos nn cRpitttl dH. (lruvancto. dll D"htll. e da h· 
nha fdrrea da Bu.rroquinb.a, pt•~· 4:1 e 102. 

O· 
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Discudstfxs: Da proposição da camarn dos Srs 
deputlldos, autorisnndo o govnrno pn.rl\ con:. 
cedor istnçào do direitos pnra o prolongn· 
menta do UIDIL e ... trnd" do rodngarn DIL pro· 
vincia da ParohybtL du NorLo, pRg. 4l o 102. 

DucussOEI: De duna proposiçõ~a da camara. doa 
Srs. deputados, approvando ponsoo~, pag. 115 
• 126. 

-Do duas proposiçlies da CllWRT.t. do'l Sra. do· 
putados, approvando r,ensOctt c~ncedidaH a D. 
Annrt C"tharina Cnvn c&nti Frttnco .e outro1, 
e B Alberto D11nid Pereira dos Ssntol:f1 pag. -Dn pr_opm;içlio da cn'marn. dos Srs. dcputndos, 

autorumr1do o gowrno pt\rn. de~pender a qu11D· 
· tia dcs 4:oO.ISOOO pr1.ra cumprirntnto do c.lo:rc- 238 •262. . 

to n. 13!0 do 1~66, png. 14·1. . 
-Da proposiçio da camarn. dll~ SrA. dtlpUtRdr,s, 

autoritmndo o go\·orno pt!.riL ruundllr constrair 
docns o u.rmnzens cm divor~toli portO.Iil do Im
perio, pa1. 143, IH • 147 

-De dut~.s proposiçlie~:~ d11. cnrna~.r& dos Srs. de
putados. ,.pprovnndo ptm~Gt!i, no f•1rri*'l C•r· 
los Augusto Caminha e outroH, pag. 56 aúS, 89. 

-D~ quntro proposiçõcH dn. C11m11ru. dos Sr~t, de .. 
putado~, n.pprovando pensõE-SUIODCiontidaa DO 
p11r~c~r da 10esa n. 25:), pug. ·1:18 

-Da proposiciio dn carnn.ra do~ Srs. deputadoM, 
autorísaodô o gC~vijrno pu.rn mandar pt~ga.r a. 
Libera. to Lopes dn Silva, tl quantia que indijvi
damente: pagou Q. fazendl\ nt\Cionnl, pag. 16 
• 25. 

-Dn. pr_opodçrto da cama r"' do • Srs doputndos 
autonallndu o gov~rno parn mandar pttg"r a 
Jeronywo Jo~:~é 'l'ILvnrel:i uqu,ntill quo lhu Ucvo 
o tbet~OL.Lro nacional, png ]ü·.! e 191. 

-Da propo~içào d11. camarn do!:.-1 Srs. deputfldoH, 
conced"ndo cartRH de nt\tUrnli~:~nçno du cidl\di'i.o 
brasHeiro, mtiocionlldu.~o~ no p•lrecer da mesa 
n. 2S5, pag. 4~8. 

-Da pro. o"içào d.~~o camaru. dus Srs d~:puttLtluR, 
concudend•' cRrtas de DrLturu.lisnçilo ~o pRdru 
Egydio da.. Pat.,rna. " a outro~:~ estrangeiros, 
P•g 27.e 4l. 

....:na propo~liçAo da cH.mnrR dow Sra. deputn.do!:f, 
concedendo diaptmsn. d~ frc:qut!ncla daa nulas 
do 4Q nono do. f.acu!dndt! de diruito do n~cife 
KO estudunte Joaquim Aurelio .Barreto Nu.
buco do Araujo, pn~ 2 e 27. 

-D'" proposição dn cruuarn. dos Srs. de~utndoa, 
concedendu loterias a beneticio do hoapital 

· d:Jtt Luzn.ro~o~ da Côrte pag. 197 o 262. 
-Da pr' pOMJcf'(o d& cumllrn. dos SrM. d~putados, 

dottH'minnndo que OH exames prepnnüorios 
f~itON DR.H fucuJdadé9 dó direitO Sf'jiLm UCeitOS 
nas de m~dicinu. e escola central ~ v ice-versa, 
png. 27 n 3o.~ 

-Da proposição d11. cumara dos Srs. dljputados, 
Uxttn·do n.H forç11R de torra p11rn. o anno fin,.n .. 
coiro do JB70 -1~71, pllg ~00 a ~02, 218 a 
222, 2:.W a 23ü, 2;!8 a 248, :.?62 a ~72, 2~6 a 290 
e 314, n 325. 

-Da prop'"1siçito d1L camllrU. drls Srs. depub\do:J, 
isentando do iroposto de decimu. addiciona1 
os ediftcios das prnças de com moreia do Impe
rio, p»g. :!o, 41 e 42, 102. 

-Da proposiçl'ío du. carnara das Srtt deputndoH, 
mnndando vigorar no corrente cxurcicili n lei 
n. 1501 do 26 do S•tembro de 18il7, pag. 31~ 11 

3.~3. 361,. 312, 31Gil 381, 39~ n ~08, 431 e .3~, 
43~ a 4M. 

-Do tres pr •. posições 111~ c~~omarn. doM Srs. depu
tt~dos, npprovu.ndo pcnt!ões concedida::~ n. lla· 
ri~t. Amll!ut. Ferreiro., l'll ~a tllhl\s e outros, pug. 
l•l'l e l4;:J, 1U2. 

-Do artigo :i• do proj.·l·to tle lei do orçamento,. 
1••1!· :.l " 16, 17 a 25 . 

-Do n.rt. 3• do proje~t • d.e l~i do orçn.men;o, 
. png. 30, 42 a 50, o.JO m 85, 8~. 103, 1 t l, 11., a 

123. 
-Do art. ·1• do pr()jccto do l"i do orcllimento, 

png. lU, 127 a 13G, HL u Jij;), IUG a 171, 
-Do nrt. 5• do project11 de lei do orçamento, 

pug 171, 187 a J9~. 202 R 210. 
-Do art. '7Q do projec,w de .lo i ~o or~a.rne~.t~, 

png. 210 n 214, 236, 24B • .57, Z72 a 280, .9U 
a 309. 

-Do art. 8• do prfljecto de lei do orçamt!nto_, · 
pnj!'. 326 "315. a57 11 36!, 316, :!92 .. 391, 410> 
" 431' 400 a ~ua e 469, -

DiscussÃo: do parecer da commissiio do fuzendn. 
sobrtJ n reP.resontu.çiio doK cotumurcil•ntes e 
outro~:~ cidailios de Porto Alegr11 ii cerca do re
colhimento o substitUtçiio d11s notas do tbe .. 
souro, pag 31 a 36, 12'7. 

- Do parecer da mesu. n. 2-17 sobro um reque· 
rlmento do proprieto.rio do Dia ria do Rio de Ja· 
neiro, png ~3:3 o 280. 

- Do projecto do senado, concodcndo o. James 
B. Bond idcnçllo do direito:t u.-benatlcio da em
prezt• de trilhos de forro e contttruccAo do uma 
estrada nu. provincia do Pará, png: 162 o 181. 

- Do refiuOrJmonto do Sr. builo de S. Louren
ço, Jlldindo JoformaçOes sobre Kcontecimentos 
occorridos na cidade Ue Lenço~a, pug, 262. 

....:.. Do requ~rimento doJ Sr. SarlUV&, sobre nego
gocioa ao termo do Lenç6es, provincia da Da .. 
hill, png .. 1~1 n. 187, 2tl2 , . . 

- Do requer1mento do Sr; Silvo1ra Lobo, acerca 
dos duspachos damobiliu. do consulado francez 
e dn.s ordcnfl dom inisterio n. tal respeito 1pag.31. 

- Do requerimento do Sr. Sllvo1rtL Lobo BD• 
bro acontecimentos havidos no termo de Mar 
de Htjspanbu. , provincia do Minu.1:1 Geraes, 
png. 181. 

-Da. proposiçi'io da cam11rn. dos Sra. d~putadoB, 
sobro o ong.mo do nomes dt• du&s punMioniR .. 
t11N1 pttg, 81.1 A 102. 

EMENDA. do Sr Nabuco ao nrt. 3• do projecto 
do lo! do orç11monto, pag. 111. 

-Da propoaiçno do sunndo HObro gn.rnnti•' do 
juroH du 5 0/0 RO cnpitnl nddición11l dR f\stmdn. 
do forro do Pernu.mbuc:o 1 pag, 4.;-,7 a ·100. 

- Do Sr F. Octaviano n.o projecto de lei de fixa~ 
ça1o do forçtLH do torra 'para. o onno financeiro 
do 1870-1871, png. 314. 
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ODSEUVAÇliBB dos S:s. Silveira da Motta o bn.
rlio de Muritiba, sobre o numero do pri~ionei .. 
ros de guerrn. que ao achRm nesta C6rte u ven· 
cimtmtos que percebem, pag 112 a J 15 

PA.nBCBRB:I da c.:'lmmísslio do commf.rciu, "gri· 
cultura 1 industria e Krt6N, sobrts um11 re
presentu'inu dtS diVt!r~os b~tbitnntAs e fazendei· 
ros dn. .~.argertJ eHquerJn do rio Par11hyba, p11ra 
baixo dn. ef'ltftçflo do Chindol', DH. e:;tradu. de 
ferro do D. P~dro II, pllg ü5 n. 102. 

PARECERES dn. mesa n. 23D do 10 de ScteÔlbro 
de 1869, expondo a mft.tt!ria. de um officio do 
Sr. rniniHt1·o dnH n~gociaR estrangeiros, re· 
mettendo ·por cópia. tLo sena'lo uma nota que 

- Da commis~ofio di om preZH.H privil~~iadns so-
.. bre 11. f:roposictio dtt. curntt.rn dos Sra. deputRdos 

concedtmdo c~rto"' favores 1i compu.nhua. ou cm
prez L de tram-road que unir centros populosos 
com as estaçõo"' da e.!!tra:.l!~ dA ft~rro do Hecife 
ao Rio de S Frttnci.tSco n11. provincita. do Per
nambuc -~. pag 25. 

o ministro doM negl.lcios e~tr"'ngeiro" de Por· 
tugal dirigiu ao 6DViado d.! Sua Mngesta.de o 
Iwperador, cornmunicando-lhd as moções de 
fellcilltcüo ao Brasil, votados pelns cnml\ras 
dos pai-e.s u doH dcpUtlldOr~, por motivo dal!l 
victoriHs alcu.oçu.das no ·Par:1guay, pag. tl6 
n 88. 

-D"' mesa n. 240 dA ll de Setembro do 18!19, 
expondo a mntcril~o de uma proposição di\ ca ... 
lllara dCls S:·s dHputlldOR, approvli.ndo merct!s 
pecuninria~o~, eonCI!ltidrtf'l J.H1ln.poder .. xecutivo 
como·ramunurKI;fin de ~~rvi<JOB prestados na 
guerrn a Mn.ri~t Mannd:t. Ue lft:<llO Mendonçn o 
rt outros, png. 9~ a 94: - 01\ COiulois:-;6o de empreZRB privilegia.dnH so· 

br~ o requerimento dd James n. B )Dit, png. 9ol 
- D11 canuuisbno de ~mpreznH ._,rivllcghtdcs l!l'O· 

bre o requerimento de João Jol:!é Fngundes 
do Rezondc e Silva, pog. 88. 

- DI\ cornmbsilo de cmpreztts privih·giadl\s ~O· 

-Da mosa n. :!H de 13 du Setembro de 18~9, 
f'Xpondo R m11.t~rin de uma propoaiçlo dft. cn.
mnrn doM S1·s depntftdna, Rutori~ando o go ... 
varnu pun• conceder earbs du nal.uralisaçllo a 
diverso~o~ e.!lt.rangt!iros, p11.g 105 a 107. 

-bre M. resoJuçn.o d" ca1n~rn dos Srs. deputtldos, 
approvrtndo o P:rivilcgio concedido n B. Upron 
para o ftt.bri_c,., âe tijoiJO"' nmericH.nog, pag. HH 

- Da commise~lto de fttzendn sobre os projectos 
de lei pu.rn. J'eftliSRçfio do ptltrimonio em terrns 
par1l as Augustn.s Princozas D. l!!abi'l ê D. L~o
poldina, pog. O L o 05 . 

- Da JDel:l& n. 234 de 3 de S11t:;,mbro de 1860, ex
pondo a m"t.ttria do urnn. proposiçilo da camara 
aos Srs. deputndm•, autorisnndo o governo 
dtLra conceder cart"s do nnturalhmçiio de cida· 
dia brat!ileiro n. diversos ostrnoguirott, pag. 
22 ft 2!. 

- D:1 mes• n 23:; de ü de Setembro de 1869. 
expondo R mnterh1. de uma propo.siçn:o dn ca.· 
mara dos Sra. deputados, r.pJl:rovnndo diversas 
mercõs conccdidns pelo poder executivo em 
attençri·l "' tJerviços du guerrn, R CurloM Au· 
gusto Caminh", forritd reformado do 9° cor
po do voluntnrias da pn.tl'itt. c 11. outros, pag. 
37 .. 30. 

- Da mesa n. 23U do 6 de Setembro de 1869, 
expondo a materin de uma proposiçito dR. CR· 
mara dos Srs. deputados. npprovando mercõs 
pecuniariaa conc:edidnA pelo poder t1xecutivo a 
Joaé CRbeç~t 1 soldado do 12° corpo de cavallttria 
da guardo nacional do Rio Grande do Sul, o 
outros, pog. 30 a 41. 

-D,, m'"" n. 242 do l:l d• Setembro do 1869, 
expondo " ma teria da um"' proposiçli.o da ca
mu.rn dos Srs. deputados, approvnndo mercês 
pecuniHrilta conceditlns pelo poder executivo a 
âun!i tllhn~ cto rnr.rechnl do f'Xercito rtJformade 
bari\o rte Suruby e a um outro pel'.lsionista, 
pHg 107 a 1011. 

-DR. mesn. n. ~43 de 15 do Setembro de 1869, 
expondo n mllteria de tres propm~i~ões dfl. ca
mnra doJf-1 SrR. dttputRdos. um1L decln.rl\tnria da 
pens&o concedid""' D. Mnria Amalia F~rrei· 
rn, o ns outrns npprovnndo pensõ~Js concedi· 
d~ts a D. Mari11 Lulztt. de Menezes Pacheco e 
no }o st~rgttnto do corpo de imp~riaes mari
nheiro~ Frnncisco Xavier C11rneiro dos Anjoa, 
Jlng. 123 a 126. 

-011. mesn. n. 244. de lO de Setembro dd l86J, 
expondo"' mnteriK de uma prt•po~içiio dR ca .. 
mnr& dos Sra dt•putlldos, nutoris1mdo o go· 
verno pRrn. ·mnndtt.r mntriculnr na- r ... culdade 
de medicina da Côrte, o estudante M11noel 
Rodrigues de Cllrvalho Boreas, pag. 139 e U.O. 

-Da me,. n. 2t5 de 18 de Setembro de 1869, 
L:r.pondo 1\ mataria de Ual& proposiçi'lO d11. C&· 
mRra dos Srs. deputados, approvnndo as 'Pen· 
si:Sos concedidu.sa D. Paulinn. du Almeida Cam
pos e outros, e contendo diversns declarações 
n respeito de algumas pensoesjú. Rpprovaaaa, 
png. 173 a 17:;. • - DA men n. :t;)7 deU de Setõmbro do 18GD, 

expondo a mnteria do duns proposiçCSes dn. ca
mar&-doa Srs. deputados, nutoristt.ndo o gover
no para conceder licençll com todos os venci

. mentes R Joio Dapti&Stn. CRlogeras e outros, e 
a Jolio José Henriques, todos empregados pu
bllaos, pag. ~2 a 44. 

-Da ~>.esa n 2~6 de 20 de Setembro do 1869, 
expondo a matcria do umR proposição dn ca
mRra dos Srs. deputados. decl!lrando outra 
~ue approva n. pensão concedida. u D Hqrme
llndR dos Guim11rfieo Peixoto, pag. 193 e 10•. 

- D• mesa n. 238 do O de Setembro de 1869, 
expondo a muteria de unm proposieitiJ dr1 ca· 
marn doa Sra. dttputRdos, corrigmdo ·a on~"no 
que houve nos uomos do dUilB pensiomst~t.s 
cont~mpladas com outra, em nma proposiclto 
nnterior,.pag. 54 e 55, · " 

• 

-Da moBR n. 217 de 21 de Setembro de 1869, 
oxponrlo a mRterill. de um rf'querimento do. 
prot»rietnrio do Diario do Jlio de Janeiro, 
p!!dJndo umn indemnfs'lçno polns despeznaque 
tem ftlito com·n publieaçn.o dosdeb11.tes e im .. 

, prosdo dos Ann11tts do Semtdo, pRg. 215 e 217. • 
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4 INDICE 

PAnRCERES da meFU\. n. 2tH do 22 tit=J Setembro PAnBCEnBs dn. mesa n. 256 de 5 de. Outubro 
de J~OU, expondo u m~tt!ritt. dn dun.s: propo-· de 1869. expondo "'ma.teria. de I}Uft.tro propo .. 
stçaes dn. CRmarl\ doa Sr,.B. deputados nppro- 1içlSea d" carnara dos Sra. deputadot~, appro-
vando pPnal5eA conccdldRa por serviços prea- VRndo mercê"' · pecuntarie.s concedirtns. em. 
tadoK na guerrn. contra o ~roverno do ParRgul'ly, attençlo a. aerviÇoa na ~ucrra, .,o cabo de ea'" 

_a n. Ann" CathRrinl\ Franco c a outros, na qulldra dn bablhfto naval Mnno"l Ansalmo de 
AlbAJtD Daniel Pereira dos ~antos, pr.g. 223 JoRua, n D. Mnria Jonquina Aml\lin. do. Lunhl\ 
a 22~>. . Mattoa e outro. e ·ao scldndo do bRtalhlio'de 

-Dn. mesa n. 249 de 23 dn Setembro 11e 1869, engenheiroR .Fro.ncísco 1\fnrln.no Franco de 
ei.pondo lL mtt.terin. de uJDI\ propol-liçllo du. Cll.· Só. o outrns. pllgB. 411 a 414. 
marfl. doK SrH dcpntnrlo~. ·:·pprrJv»nrlo pcn- -Da meAII. n. 2~~7 de 6 de Out•1bro de 1869, ex-
sõea concedidn.A em rnmunerl\çllo de nerviços pondo n. ml\teria de uma pr~·posiçrf.o di\ camara 
prestados na gueru. no Aoldudo dn 14• corpo dos Sra. dBputndoK apl?rovnndo mercé~t pacu-
de volunta.rio:~ da. pa.tria 1\fllnuel Rodrigue11 :oiarins concedidnR pelo pod~r exr·cutivo, em 
de ArnuJ'O e ou troa, png. 23e n. 238. remunerllçAo de Bllrviços prestrtdo~ DR Q'Ut~rra, 

a D. CJU·JotA. Ferreiro. de Cnstro a outros, 
-D& me•• n. 250 de 25 de Setembro .de 18~9, 1'"8"· 4'.!3 a l3B 

flXp~ndo 1\ mtttt>ria de umn. proposiQtiO dn ea; - D11 m-ean. u. 2!58 de 11 de Outubro de 1869, 
marn do" Sr~:~. deput"dn•, autorisando o gover· expondo a ml\teril\ de uma propoaiçl\o di\ C&· 
no 1\ conceder licençR com todos os vt~nci- mar1t dos Srtt. deputAdos, oppr11VI\ndo mercêa 
mentoa a. Lueidio Jo~é Canllido P<.!reira rlo pecuninril\s concedi daR pelo poder executivo, 
Lago t'l outros empregados publicas, pug. um sttt1nÇi'io a. Bervjços pre;:11adott na gu.,rra 
2!)9 e 261. contrl\ o B"ovorn~· 110 Pnrnguuy, no soldado do 

-Da mes"" :n. 2:ll dB 27 de Sotómbr(') de 18H9, 2;'i• corpo da vnluntl\ríos 11 · patri11. José Luiz 
expondo n mnt!lrin d~ nmn propoaicrto dn ca.- dns Sl\otOH o outraH .. pllg. 4.U6 n 400. 
marn. doA Srs doputndos, approvaildo ltiver· - D1\ me•IL n. 25U dA 1 l de Outubro de i869, 
Bf\B mercê~ pPcuninrhls concet:tidnR pelo p'odor expondo a. ma teria de um:\ propo2içn:o da. ca-
executivo. om remunerl\~rio de Rcrvicos da mnra tios Sr.11. dep1liRdoR, Rpprovande a de-
guerra, t\D. Eul"'lin C11ndlrtllCltrdaso d" Bl\r- ,clnraçâo feita J?Clo po1t.,r~xac•ttivo, emdecre
ros o outros, P"S'· 232 IL 286._ to de 25 de Ma10 do t86G. de que devem se~ en· 

tondída.A stHU prejuízo do meio soldo ua con-
-Da mean. n. 252 do 30 do Sdtembro do 1RU9, cessGes de m"rc81'\ pecunin.riR~ conf'tllntoa da 

ex. pondo a ml\teria de tres proposiçOe11 dH cama.· relaçi\o jt1ntlt.no me$~ mO dnm·oto, pftg 490 ll501. 
ro. do~ Sr$. do:lputul\os, approv1tudo pl.lnRões _ n1~ meSI\ n. 200 de 11 de Outubro de 1869, 
concedida• por serviços do guerra a Clnri- expondo n. mn.terfn do uma propusiçao da ca-
mundo de Scuzft. Lima. e outro~, ~ D. Maria mitro. dos Srs. doputndlll'l. a.pprovando a panelo 
Luizn. Oouhrt Rolim c HCllri filhos menores, e concedida a Tiburcio Vl\lürin.no, patrAo dos 
ás filhas menoreR do ca.pitilo Henrique Jos6 escal·res do n.Mienal de marinha dQ. provincia 
Borges Soldo, p•g. 35~ n 357. da Bnhia, pag. 501 a 503~ 

-D .. mcs& n. 21>3 do 2 do Outubro do1869, ex· -Da mos• n. 2ill do 13 de OLltubro· de 186~. 
pondo a Jlln.tori"' de umn. proposição dn. cama-:, expondo 1\ tn11terin. de uma propoai"l.o da ca-
ra dos Srs. daputad:u'1 npprovando ns mer- maro. dos Srs. dcputadoR, u.pprovando aa mer-
cê:~ pccuniarins concedtdns pelo poder execn· côs peeunht.rinR concedidaR pulo pQder execu-
tivo, em remunernçllo do RtorviÇoFI preP.bdoR tivo ao tenente Augusto Zoydler o a D. Maria 
na guerra, ao soldado do 21~t corpo de volun· Jonquina COrte Real.de Lima, pug. 531 e [>32. 
taríos d• patrí& Fellx Porniro. Lima do Na.cí· _ Da meea n. 1!62 ·do 13 rte Outubro de IBU9, 
menta e outros, pag .3d2 a ;}8·1, contendo redigida p:trn. entr~t.r em :~• discuaslo, 

-Da mesa n. 25t de 4 de Outubro de 1889, ex.- b.l corno deve flcar CO!'l' as emendas otfereci-
pondo n materia de uma propasiçllQ dn. en.mt~.- das pela mosa. e approvadas pelo aenado em 
ra doa Sra. dPputl\dos, approvRnda mercês 2• diseusstio, um" indictLçrio do flnf\do senador 
pecuniaria1 concedidas pelo poder executivo o Sr. Ferreira Penna, ar1dlaiono.ndo algumas 
ao soldado do 9• batalhtia de infauteria Mn.- dlsposiçG~s no regimeQ.to interno; epropoo, ou-
noel FTftnciseo de Soq:a o outros, por serviçoe trosim, para ser oonRiderndn. em a• diBcuseAo, 
prestlldaa nn. guerra contra o governo do Ptl- umn outra emenda á masmn indioaçlo, pag .. 
rasuny, o uma no vig •rio Euscbio de Castro 532 a 584. 
Borbosa por eerviço• fdtos li. IgreJ•, pag. 3Bl RBDACÇIIss: do projecto do senac!o autorisRndo o 
a 301. gnverno a conceder a gn.rantia d~juro do 50/0 

-Da mesa n. 2i>5 de 5 de Outubro de 1869. ex- ao capit'Ll addicion"l da estrada de ferro de 
pondo a mo.t~rin de umn proposiçrio do. cama- Pernl\mbuoo, pag. 518. 
rn. dos Srs. deputlvios, autorumndo o gov~rno - DIL propordçito d1t C1lmarn. elos SrM._ do_putados, 
para concAder c~trtnK de natuJ·alisuçtto de cid~t... declartmdo quA n. lui n. 1007 de ~ft de SAt~mbro 
iifto bra,lfloira n diversos estrangeiros, pngr~. de 18()7 , ontinuRrti. tlm vigor no t:Xorcic=io de 
409 & 411. 1869-1810, p&g. 460 . 
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