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actos praticados pelo Poder Executivo e
seus agentes, por motivo da revolta de 6
de setembro de 1893. Pags. 182,203,229
e 251.

AQUILINO do Amaral (O Sr.);

Discurso pronunciado, em sessão de 20 de
maio, na 23. discussão do projecto do Se
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Discurso pl"onunciado, em sessão de 22 de
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setemtro tie 1803. Pags. 185 e 241.

CAMPOS Sanes (O Sr.) :

Discurso proD.unciado, em sessão da 11 dlll
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Discurso pronunciado, na discussão do
, projeeto do Senado n. 3, de 1895, que
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Camara dos Depu taelos n. 78, de 1894,
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da Silva Lima. Pags. 66 e 81.

Pelo Esta.do do Rio Grande do Sul:
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maio, sobee negocios políticos do Estado
do Pianhy. Pag. 53.
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Republica pelo Estado da Bahia o Sr.
Severino dos Santos Vieira, Pago 202.



8 ,INDICE;
'"

EMENDAS offerecidas pelos Srs.:

Aquilino do Amaral:

A' proposição da Camara dos' Depu~ados,
n. 62, de 1894, que approvil. os actos
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/de prazo para cons~rucção da Estrada de
Ferro do Natal ao Ceará Merim. Pag.57.

Leite e üiticica:

A' proposição da Camara dos Depu~aelos,

n. 87, de 1894, prorogando os prazos para
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pelo Prefeito dn Districto Federal, á Re?o
lnção do Conselho Municipal que autorlsa
o mesmo Prefeito a contratar com Luiz
Carlos de MC'ura a construccão de uma
Estrada de ferro. circular,· elevada ou
:l.erea, etc. Pag.149.

EXPOSIÇÃO feila pelo SI'. Presidente do Se
nado, em sessão de 6 de maio. Pago 18.

FRANCISCO Machado (O Sr. ):

Considerações feitas, so bl'e a nomeação
de dous senadores, para subslituirem na
Commissão de Constituição, Poderes e Di
plomacia, os que se acham ausentes.
Pago 5.

Discurso pronunciado, em sessão de 15 de
maio, na 3' discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 78, de 1894,
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macia, reconhecendo senador da Repu
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COJlsiderações feitas. em sessão de 10 de
maio, na 2· discussão da pl'oposiçflo de<
Camat'a dos Deputados. n. 69 de 1894,
que concede ao conferente da Alfandega
de Pernambuco, Antonio L. de Menezes
Amorim. seis lfiezes de licenca com or-
denado. Pago 54. '

Discurso pl'onunclado, em. sessão ele 10
de lllaio, na 2a dl~CU::;são ela propo;;ição
da Camal'a dos Deputados, n. 87 de '[894,
que considera prorogaelos até jUllho ele
1395 e dezembro de 1396. os prazos para
conclusão das obras da Estl'o.da. de Ferro
ele Caxias a S. José de C"jazeiras e lni.
ciação das da Estrada ele Ferro ele Caxio.s
a. Araguaya. Pago 55.

Consideracões feitas. em sessão e to de
maio, sobre a emendo. oftúecida pelo S,·.
senador João Bal'balho á mesma proposi
ção. Pago 55.

Discurso" pronunciados, em sessiio de 11
ele maio, na discu,sào do parecer ela Com.
missáo de Coostituição. Podel'es c Diplo
macia, reconhecendo dous senadores pelo
Estado ele S. Paulo. Pags, 61 e 05.

DiscUl'so pronunciado,em sessão de 11 de
maio, na discussfi.o do pal'ecer da Com
mis,ão dI) ConstItuição, Poderes e Diplo
maci:\., reconhecendo senador da Repu.
blica pelo Est:J.do do Paraná o Sr. Dl'.
Vicente Machado da Silva Lima. Pag·s.
72 e 8~.

Discurso pl'onunciac\o, em se"são de 14 de
lnaio, na. cll,,;cussão da propoiiç:io da
Cama"'t dos Deputados, n. \l7, de 1894,
que conceele lIma pengão de 3:60)$ a
D..José Pereira da Silva Banos. Pago 36.

Co:" ic1erações feitas, em .ess"o de 17 de
maio, sobl'e UID(\ emenda que affereceu ao
proJec1o de orçomeil'O da de.peza do Mi
l1isterio do Interior, para o corrente
anuo, e que foi destacada pal'a constituir
l"'ojecto distincbo, sol1 n, 39. Pag.l14.

Discllrsos pronunciarlos, em sessão de 20
de ma.io, na 2:1 di'icussão do pro.lectq do
Senado n. 39 ele 1894, sobl'3 o Hospicio
Kacional de Alienados. Pags. 136 e 141.

Consideracões feitas. sobre a demora n"
apt"esenta~5.o do parécel' relarivo aos acto~
praticldos pelo Poder Executivo e seus
~g'entes durante a l'evolta. Pag·. 149.

Di3CUfSO pronunciado na discussão dD.
propoglção da Camara dos Deputados
11. 62. de 1894, que appl'ova os actos pmt\
cados pelo Poder Executivo e seus ager..·
tes, por moti "O da revol ta de 6 de
setembrJ de 1893. Pags. 184, 203 e 238.

Conside;'acões feita,s, sO')I'e umo. pub!ica
ção, elJl trn1 dos jornaes da tarde, de ali'"
Slll1lpto que illvolve maleria que tem de
ser trat;;tda em sessão secreta. Pago 202.

Considerações feitas, em sessiio de 6 de
junho, s..bl·e o ret:uerimento do Sr. se
nador Pires Ferreira, reiatlvamente aos
documentos da GaiKa iVlili'ar q'le acom
panhou lê 1" Divisão, desde Itararé até
Curityba por occas;ito.ela revolta. Pag.2i5.

LICENÇAS;

Discussão do parecer da Com missão de
Fi na.ncas, sobre a proposição da Carn",ra
dos Deputad"s n. 50, de 1894. q'le con
cede ao conferente da AIC<lndega de Pel'
namil'lco. Antonio L. de Menezes Amorim,
selS mezes de licenca cOm ordenado.
P:\.gs. 54, 84 e i4~_ -

Discussão do pal'ecer ela Commi.ssão de
COllstltnição, Poderes e Diplomacia opi
nando peja concessiio da, licenças soli
citac1~s pelos Srs. sen<lrJores .Toaquim
FdiclO e .Quíntino Bocayuva. Pago 124.

DiscU8são do parecer daCommissão ele
Comlitukão. Poderes e Dipl<imucia, opi
nando peÍa énilce,~são ela ticenço. solici
tada pelo Sr. serrador Ramiro Barcellos.
I'ags. 123 e 124.

Discussão unica do parecer da Commis
são de Constituição, Podues e Diplomacia,
sobre a licença solIcitada pelo Sr. sel\a
dor Aristides Lobo, Pago 203.

MELHORAMENTO de reforma - DiBc'lssão
uni,'a d,\ redacção do projecto do Senario,
n. 3'" de i894, que melbora n reforma
do dce-almit'an'e grlLduado José Luiz
Teix.eira. Pag. 85.

MODIFICAÇÃO das disposições do art. 6 da
lei n. 39 A. de 30 da janeiro de 1892
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- Discussão da proposlçao da Camara
dos Deputados. n. ::;8, de1S93, que mo
difica as disposições do art. 6" da lei
n. 39 A, de 80 de janeiro de 1892. Pago 149.

PARECER da Mesa do Senado - Sobre a re
forma da Secretaria do Senado. Pago 112.

PARECERES:

Da Commissão de Constituição, Poderes
e Diplomacia:

Reconhecendo senarlor pelo Estado do
Paraná o Sr. Vicente Machado da Silva
Lima. 'pag. 39.

Sebre os elocumentos (lue foram apresen
tados ao Senado, relativos á eleição
senatorial a que se procedeu no E"tado
do Paraná. Pog. 45.

Sobre a eleição para dous senadores, a
que se procedeu a 15 de abril do corrente
allUO, no Estado de S. Paulo. Pago 59.,

Sobre o requerimento do Sr. senador Ra-I
miI'o Barcellos, pedindo licença por dous
mezas por se acha.r enfermo. Pag. 91.,.
Sobre o requerimento do Sr. senador
Joaquim Felici~ dos Santos. pedindo dous
mezes de licença para tratar ele sua saude.
Pago 91.

Sobre o requerimento do Sr. senador
Quintino Bocayuva, pedindo licença para
conS2rvar-se ausente pelo prazo de vinte
dias. Pago 91.' I
Sobre a eleição senatorial a qlle se pro
cedeu no Estado do Rio Grande do Sul.
Pago 113.

Sobre a propo~ição da Camara dos Depu
tados n. 6~. ele 189t que arprova oS actos
do Poder Executivo e selts agentes. prati
cados durante a revolta. Pago 15S.

Sobre o requp.l'imento do Sr. senador Aris
tides Lobo pedindo dous mezes de licença
para trataI' de sua saude. Pago 176.

Sobre a eleição a que se procedpu no
Estalo da Bahia, para um senador ft,deral
em substit'lição do Sr. Dl'. Manoel Vi
ctorino PereLra, ele; to Vice-Presidente
da Republica. Pag. 178.

Da Commissão de Finanças:

Sobre o projpcto do Senado, n. 17, de
1891, que cl'êa uma Alfandaga, em Santa
Anna do Livra mento, nõ Estado do Rio
Gr:tnde do Sul. Pag. 175.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 34, de 1894, que manda torllar
extensivas aos A"senaes de Guerra da
Bahia. Pernambuco. Pará e Matto-Grusso,
as d isposiçõe8 elo decreeo n. 157, ele 5 de
agosto ele,JSn. Pag. 228.
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Sobre o requerimento do coronel Pedro
Pa:J1ino d:1. Fonseca pedindo a sua apo
sentadoria com os vencimentos do cargo
que exerce de revisor e examinad.. r da
receita e despeza do Ministerio da Indus
tria, Yiaçãoe Obras Publicas. Pag.228.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
ta,10s, n. 49, de 18\04, isentando de im
postos de importação, os materiaes, ma
chinas e apparplhos destinados á explo
ração de carvão de ped"a, pixe e breu
destinados ao fabrico de bríquettes.
Pago 256.

Da Commissão de Justiça e Legislação:

Sobre a resolução appt'ovada pelo Con
selho Municipal, relativa á pretenção do
cidadão Luiz Carlos de nloura e vetada
pelo Prefeito do Oistricto FederaLPag. 127.

Sobre o projecto do Senado, n. 3, de 1895,
relativamente a amnistia. Pago 151:3.

Sobre a petição ele Tibul'cio doa Santos
Leque, solicititndo o p"gamento da im
pol'tancia de 36:530~061, de que diz ser
credora a hel'ança elo seu falleciclo pae,
Antonio Ferreira dos Santos Leque.
Pago 176.

Sobre o requerimento do bachàrel Arge
miro Alvaro Ferreira de SOllza, substi
tuto do juiz seccional elo t;stado da Para
hyba, pedindo seis mezes de licença par(l,
tratar de sua sande. Pago 180.

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados n. 88, de 1893, que modifica as dis
posicões contidas no art. 60 da. Lei
n. 39 A ele 3 de janeiro de 1892. Pago 1~6.

Sobre :J. proposição da C:lmara dos Depu
tados, n. 61, de 1894, que autorisa o Go
verno a despender ate a quantia de
25:0tlO$ com o e5tabelecimen o de um
pharol de 5" classe, no porto de iVIacapá,
Estado do Pará. Pago 174.

Sobre o projecto do Senado, n. 2, de 1895,
relativo á prova do fallecimento dos mili
tares de terra e mar, parà qlle suas fami
lias se habilitem á percepção do meio
soldo e montepio. Pag. 174.

Sobre a prova elo fallecimento dos mUi
tH.res de terra P. mar. pal':t que suas fami
lias se habilitem á percepção do meio
soldo e monte-pio. Pago 174.

Sobre o requprimento do ex-oflicial de
marinha. João Cordeiro da Gl'aça, em
exerc'cio interino de professor da [!;scola
Normal, pedindo pal'a ser considerado
addido ao respectivo mi1g[stet'io para .er
aproveitado na primeira opportllnidade.
Pago 176.
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Sobre o requerimento de Franklim Fer
reira de Moura, soldado do Asylo de In
validos da Patria, pedindo melhoramento
de reforma. Pago 180.

Sobre o requerimento do tenente-coronel
do 38 0 batalhão de infantaria, Francisco
Luiz Moreira Junior, pedindo que a anti
guidade de sua promoção do posto de
major, seja contada de 7 de janeiro de
1890. :Pag. 227.

Da Commissão de Obras Publicas e
Emprezas Privilegiadas:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 93, de 1894, que autorisa a con
strucção de uma ponte internacional no
rio Quarahim. Pago 173.

Sobre o serviço da desobstruc,ão e nave
gação do Alto Itapicurú, de Caxias a
Picos. Pago 173.

Sobre o projecto do Senado, n. 1, de 1895,
que allivia da multa em que incorreu a
Companhia de Estrada de Ferro de Ri
beirão a Bonito, no Estado de Pernambuco.
Pag.174.

PENSÕES:

Discussão do parecer da Com missão de
Finanças, sobre o prcjecto do Senado
n. 4!, de 1894. que concede a D. Maria
Virginia de Souza Coelho uma pensão
annual de 2:000$000. Pags. 54, 84, 145,
157 e 166. .

Discussão do parecer da Commissão de
Finanças, sobre a proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 97, de 1894, que
concede uma pensão de 3:600$ a D. José
Pereira da Silva Barros. Pags. 85, 108 e
146. .

PINHEIRO Machado ( O Sr.):

Discurao pronunciado na discussão da pro
posição da Carnara dos Deputados. n. 62, de
1894, que approva os actos do Poder Exe-

. "'cutivo e seus agentes, por motivo da revolta
de 6 de setembro de 1893. Pago 250.

Discurso pronunciado, em sessão de 6 de
junho, na 2a discussão do projecto do
Senado n. 3, de 189:>, que amnistia todos
os brazileiros que, directa ou indirecta
mente tomaram parte na revolta de 6 de
setembro da 1893. Pag. 288.

Considerações feitas, em sessão de 5 de
jlwho, justificando um requerimento de
informações, sobre pagamento. de venci-.

"'TIlentos ás forças do seu cornmando du
rante a revolta. Pag. 256.

PIRES Ferreira (O Sr.):

Consider~ções ieitas, em sessão de 15 de
maio, relativas ao discurso do Sr. se-

,.' , nador Costa Azevedo, com referencia ao
\ ..

marechal Floriano Peixoto. Pags. 89 a 91.
(Vide o appendice pags. 30 e 32.)

Discursos pronunciados, na discussão do
projecto do Senado, n. 3, de 1895, que
amnistia todos os braúleiros que, directa
ou illdirectamen te tomaram parte na re
volta de 6 de setembro de 1893. Pags. 109,
Hl8 e 170.

Discurso pronunciado, em sessão de 16 de
maio, na la discussão do projecto do Se_
nado, n. 4, de 1895, que funde em uma só,
as escolas militares existentes. Pago 111.

Considerações feitas em sessão de 17 de
maio. sobre negocios politicos do Estado
do Piauhy. Pago '115.

Discursos pronunciados ,em sessão de f de
junho, jusUficando um requerimento para
que sejam presen tes ao Senado todos os
documéutos relativos á Caixa Mili·tar que
acompanhou a la divisão, desde Itararé
até Curityba. Pags. 275 e 277.

PRESIDENTE ( O Sr. ):

Nomeando em sessão de 2 de maio. os Srs.
s~nadores Leite ( Oiticica e Joao Bar
balho pa,'I\ Bubstieuirem na Commissão
de Constituição, Poderes e Diplomacia os
dous membros que se acham ausentes.
Pago 5.

Communicando ao Senado, em sessão de
3 de maio, haver numero legal de Se
nadores, para ahertura do Congresso Na
cional. Pag. 6.

Observações feitas, em sessão de 8 de maio,
sobre uma indicação apresentada pelo SI'.
s?nador João Barbalho. Pag. 33.

Observações feita~, em sessão de 8 de maio,
sobre a eleição daR Com missões perma
nentes do Senado. Pago 34.

Ob.ervaçÕes feitas,êm sessno de 9 de maio,
sobre o protesto apresentado á eleição a
que se procedeu no Estado do Paraná.
Pago 40 .

Observações feitas,em sessão de 10 de maio,
sobre urna indicação apresentada pelo Sr.
senador Costa Azevedo, relatlvamente a
fuzilamento. determinados por autori
dades legaes, durante a revolta. Pago 51.

Observações feitas, em sessão de 10' de
maio, sobre a publicação dos trabalhos do
Senado no niario elo Congresso. Pag. 53.

Observações feitas, em sessão de 10 de
maio, na discussão do l)arecer da Com
missão de Obras Publicas e Emprezas Pd
vilegiadas, sobre a proposição da Camara
dos Depuaados, n. 87, de 1894, que COL1

sidera prol'ogados até junho de 1895 e cle
zembro de 1896, os prazos para a conclu
são das obras da Estrn.da de Ferrro de
Caxias a S. José de CajJ.zeiras e iniciação
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das da Est~ada de Ferro de Caxias a Ara
guaya. Pago 55.

Observações feitas, em sessão de 10 de
maio, com referencia 6. proposição da
Camara dos Deputados, n. 69, de 1894.
Pago 55.

Observações feitas, em sessão de H demaio,
sob~e o parecer da Commissão de Consti
tuição, Poderes e Diplomacia, reconhe
cendo dous senadores pelo Estado ele São
Paulo. Pago 61.
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abonar ao major reformado do Exercito,
Frederico Lossio Seiblítz, o soldo que
deixou de receber de 1862 a 1864. Pags.
94 e 108.

Do Sr. Eduardo Gonçalves Ribeiro:

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 78, de 1894, que manda
contar de 31 de julho de 1891, a an ti
guidade da promoção do posto de capitão,
ao Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro. Pags.
96 e 109.

Proclamando senador da Republica, pelo PROJECTOS de lei apresentados pelos Srs.:
Estado do Paraná, o Sr. Vicente Ma-
chado da Silva Lima. Pago 84. Campos Salles:

Observações feitas, na discussão da propo
sição da Camara dos Deputados, n. 76 de
1894 que manda abonar ao major refor
madodo Exercito Frederico Lossio Seiblitz,
o soldo que deixou de receber de 1862 a
1864. Pago 96.

Proclamando senador da Republica, pelo
Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. Julio
Anacleto Falcão da Frota. Pago 122.

Observações feihs na discussão do pro
jecto do Senado'; n. 39, de 1894, relativo
ao Hospicio Nacional de Alienados.
Pago 136.

Observações feitas na discussão do reque
rimento do Sr. Pires Ferreira e outros,
pedindo o adiamento da discussão do pro'
jecto do Senado, n. 3, de 1895, relativo á
amnistia. Pag. 171.

Proclamando senadores pelo Estado de
S. Paulo os Srs. Manoel de Moraes Barros
e João Francisco de Paula Souza.Pag. 177.

Nomeando uma Commissão para acom
panhar o feretro do il!ustre brazileiro
Joaquim Saldanha Marinho. Pago 177.

Observacões feitas na discussão da pro
posição da Camara dos Deputados, n. 62,
de 1894, que appro,:a os actos praticados
pelo Poder ExecutIVo e seus agentes,
por motivo da revolta de 6 de setembro
de 1893. Pags. 183, 184, 200, 222 e 249.

Proclamando senador da Republica, pelo
Estado da Bahia, o Sr. Severino dos
Santos Vieira. Pag. 203.

Observações feitas sobre o requerimento
do Sr. Generoso Ponce, pedindo que seja
dado para ordem do dia o projecto do Se
nado, n. 23, de 1894, cujo parecer não foi
dado até hoje pela Commissão de Consti
tuição, Poderes e Diplomacia. Pago 258.

PRETENÇÕES:

Do major reformado do Exercito Fre-l
derico Lossio Seiblitz:

Discussão da proposição da Camal'a dos
Deputados"n: 76, de 1894, que m:l.nd:l.

Sobre incompatibilidade eleitoral dos go·
vernadores ou p~esidentes e dos vice.
governadores ou vice-presidentes dos Es
tados. Pag. 76.

CommiSsão de Finanças:

Aposentando com todos os seus venci
mentos no lagar que actualmente exerce
ele revisor e examinador da receita e
despez:l. do Ministerio da Industria, Via
ção e Obras Pl\blicas, o coronel Pedro
Paulino da Fonseca. Pago 228.

Tornando extensivas aOB Arsenaes de
Guerra dos Estado~, as disposições do
decreto n. 157, de 5 de agosto de 1893.
Pago 228.

Commissão de Justiça e LegiSlação:

Concedendo amnistia a todos os indivi
duas que tomaram parte directa ou indi
rectamente na revolução iniciada em fe
vereiro de 18g3, no Sul, e na revolta de
6 de setembro do mesmo anno no Rio de
Janeiro. Pago 157.

Autorisando o Poder Executivo a conce
der ao bacharel Argemiro Alvaro Fer
reira de Souza, substituto do juiz seccio
nal do Estado da Parahyba, seis mezes
de licença para tratar de sua saude.
Pago 180.

Costa Azevedo:

Fundindo em uma só, as escolas milita.
res existentes. Pag. 76.

Estabelecendo regras para a prova de
f:l.llecimento dos ofllciaes de ·terra e mar.
Pago 45.

Amnistiando todos os brazileiros que, di
recta ou indirectamen te tomaram part6
na. revolta de 6 de setembro de 1893.
Pago 45.

João Barbalho - Relevando da Iílulta em
que incorreu a Companhi:l. de Estrada
de Ferro do Ribeirão a Bonito, no Estado
de Pernambuco, l."ag. 33.
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PROPOSIÇÕES:

Da Camara dos Deputados:

Fixando os vencimentos dos escrivães da
Cõr~e de Appellação. Pag. 255.

Considerando no posto de general de bri
gada a reforma. do major e general de
brigada honorario do Exercito. Luiz José
da. Fonseca Ramos. Pag. 156.

PROVA de habilitação para a percepção
do meio soldo e do montepio - Dis
cussão do parecer das Commissões de
Marinha e Guerra e de Financas sobre
o projecto do Senado n. 2, de 1895, que
regula a prova para habilitação á per·
cepção do meio soldo e do mOiltepio.
Pago 109.

PUBLICAÇÕES:

Do substitu~ivo ao projec~o do SenllC!o.
n. 3, ele 1895, relativo á amnistia,apre.
sentado pelo Sr. senador Campos SaUes.
Pago 274.

Feita em virtude de deliberação do Se
nado tomada em sessão de 31 de maio,
a requerimento do Sr. senador Gonçalves
Chaves. Pago 223.

QUINTINO Bocayuva (O Sr.):

Discurso pronunciado, em sessão de 28 de
maio sobre o fallecimento do Sr. Sena·
nadar Joaquim de Saldanha Marinho.
Pag.177.

DiscUl'so pronunciado na. discussão da
proposição da. Camara dos Deputados,
n. ô2, de 1894, que approva. os actos
praticados pelo Poder ]!;xecutivo e seus
agentes, por motivo da revolta de 6 ele
setem bro de 1893. Pag. 186.

Discurso pronunciado, em sessão de 5 de
junho, na 2a discl1ssão do projecto do
Senado, n. 3, de 1895, que amnisti:J. todos
os brazileiros que, directa· ou indirecta
mente tomaram parte na revoltit ele 6 de
selem bro de 1893, etc. Pag. 269.

:REDACÇÕES:

Do pro.iecto do Senado n. 42, de 1894,
sobre a reforma concedicla por decreto de
3 de fevereiro de 1894, ao vice-almirante
graduado José Luiz Teixeira. Pag.59.

Do projecto do Senado n. 44, de 1894,
que concede a D. Maria Virginia de
t>ouza Coelho, uma pensão annual de
2:000$000. Pago 147.

Da emenda do Senado:i proposição da
Camara dos Deputados, n. 87, de 1894,
que proroga até junho de 1895 e deze~
bro de 1896, os prazos para a conclusao
das obras da Estrada de Ferro de Caxias
a S. José de Cajazeiras, etc. Pago 147.

REDUCCÃO de prazo - DiscU~8ão do proj ecio
(rO Senado n. 5, ele 1895, q l1e reduz a
dous mezes. o prazo de que trata o para
grapho unico do art. 30 da lei n. 35, de 26
de janeiro de 1892. Pags. 111 e 123.

REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs.
senadores:

Aristides Lobo:

- Solicitando dous mezes de licenç:\ por se
achar enfermo. Pag.126.

Christiano Ottoni :

Pedindo preferencia para a votação do
substitulivo que oil'ereceu á proposição
da Camara dos Oeputados, n. 62. de
1894. que approva os actos praticados
pelo Poder Executivo e seus agenres, 1-01'
motivo da revolta ele 6 de setembro ela
1893. Pago 248.

Coelho Rodrigues:

Para que se requiSite do Poder Executivo
a collecção de leis, decretos e avisos rela
~ivos a.o anno passado, etc. Pag. 182.

Para. que a propo~ição da Camara dos de
putado.s, n. 62, de 1894, que approva os
actos do Poder Executivo e seus agentes,
praticados por m<ltivo da revoHa. de ·6 de
setembro de 1893, seja devolvido ás re
spectivas Commissões. Pag. 184.

Pedindo que seja nominal a votação ela
proposição da Camara elos Deprttados
n. 62, de 1894, que approva os actos pra
ticados pelo Poder Executivo e seus agentM
por motivo da revolta de 6 ele setembro
ele 1893. Pago 248.

Costa Azevedo :

Pedindo informações ao Governo, sobre as'
quan~ias recebidas pelo almirante Je
I'onymo Gonçalves, no commando em chefe
da esquadra legal. Pag.81.

Pedindo informacões ao Governo sobre o~

otliciaes marinheIros, praças de pret e
cidadãos brazileiros, presos e fuzilados
durante a revolta. Pag. 135.

Para que se solicite do Governo ÍIifor
mações do destino cio general Bariio de
Batovy, depois que chegou á fortaleza de
Santa Cruz, Estado de Santa Catharina,
etc. Pag. 182.

Pedindo i nformacões ao· Goyerno sobre
a verba pela quai foram pagos os venci
mentos dos alferes excedentes do quadro,
nos exercicios findo e corrente. Pag. 202.

Cruz:

Pedindo informações ao Governo sobre
as nomeações dos supplentes dos Juizes
seccionaes, nos diversos Estados da Ollião.
Pago 114.

•
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Felicio dos Santos:

- Pedindo dous mezes de licença para tratar
de sua saude. Pago 25.

Generoso Ponce:

Pedindo, que seja marcado na ordem do
dia o projecto do Senado, n. 23 do
anno passado que a Commissão de cons
tituição, Porleres e Diplomacia não deu
parecer até hoje. Pag. 258.

João Neiva :

Pedindo que sejam publicados no Dia,-io
do Cong"esso os documentos que ser
viram de protesto á eleição senatorial do
Estado do Paraná. Pag-. 82.

P ara que a proposição n. 93, de 1894, re
lativa. á pretenção da Companhia «Great
Southern» volte ás respectivas Com
missões afim de elucidar o assumpto.
Pag. 85.

Pin heir o Machado:

Pedindo informações ao Governo si con
sta na pagadoria ela Guerra a entrega
de alguma qti'l..ntia para pagamento das
forcas sob seu ~ommando durante are
voita. Pag. 258.

Pires Ferreira:

Pedindo o adiamento da discussão do pro
jecto do Senado, n. 3, de 1895, relati
vamen te a amnistia. Pag. '169.

Pedindo que sejam presentes ao Senado
todos os documentos relativos á Caixa
Militar, que acompanhou a la Divisão,
desde Itaral'é até Curitiba. Pego 276.

Quintino Bocayuva:

- Solicitando licença para conservar· se
ausente pelo prazo de vinte dias. Pago 17.

Ramiro Barcellos;

- Solicitando dous mezes ele licença por
se achar enfermo. Pag'o 25.

Rosa Junior:

Pedindo informações ao Govemo, sobre
os empregados de FazendD. que ficaram
addidos em· consequpncia cla extincção
das thesoLlrarias. l'ag. 108.

Pedindo informações ao Governo, rela
tivas aos membros do Tribunal de Contas,
que foram aposentados dur:lnte o anno
de 1894. Pago 108.

Vicente Machado :

Pedindo urgencia par"- a discuss~o do
parecer da Commissão de Constituição,
Poderes e Diplomacia sobre a eleição se
natorial a ~ue se procedeu no Estado
do Rio Grande do Sul. Pag. 122.

Pedindo que o projecto, n. 39, de 1894,
relativo ao Hospicio Naciomo! de Alie
nados, volte as respectivas Commissões ele
de Justiça e LegislaçãO e de Finanças
para que interponham parecer. Pag. 136.

ROSA Junior (O Sr.) :

Discurso pronunciado, em sessão de }4 de
maio, na 2' discussão da proposiçao da
Camara dos Deputados, n. 97, de 1894.
concedendo úma pensão de 3:6003 a D. José
Pereira da Si!va Barros. Pag. 88.

Discnrso pronunciado, em sessão de 15 de
ma io, na 3' discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 78, de 1894,
que manda conbl' de 31 de julho de 1891
a an~iguidade da promoção ao posto de
capitão, ao Dr. Eduardo Gonçalves R,
beiro. Pag. 96.

Considerações feitas, em sessão de 15 de
maio, sobre o mesmo assumpto. Pago 101.

Considel'ações feiLas. em sessão de 16 de
maio. justificando 'dous requerimentos
sobre OS empregados de Fazenda que fi
caram addidos em conBequencia da ex
tincção das tllesourarias e sobre os mem
bros do Trib'"nal de Contas, que foram
aposen~aelos, durante o au no de 1894.
Pago 105.

Considerações feitas na discussão do pro
jecto do Senado, n. 3, de 1895, relativa
mente a amnistia. Pags. 109 e 265.

Discurso pronunciado na discussão do
'l:eto do Prefeito do Districto Federal,
opposto á Resolução do Conselho Muni
cipal, relativamente á pretenção do
cidadão Luiz Cados de Moura. Pago 150.

SECRETA:8.IA do Senado - Discussão unica
elo parecer da Mesa do Senado, n. 8, de
1895, sobre as nomeações feitas. para os
logares de 2°' oifiClaes da secre~aria do
mesmo Senado. Pago 135.

SESSÃO solemne - De abertura da 2' sessão
ordinaria da 2a Legislatura do Congresso
Nacional, em 4 de maio. Pago 7.

SUBSTITUTIVO do Sr. Christiano Ottoni
- OHúecido na discussão da proposição
ela Camara dos Deputados, n. 62, de 18'.)4,
que approva os actos cio PodeI' Executivo
e saas agentes, praticados por motivo da
revolta de 6 de setembro de 1893. Pag.
236.

VICENTE Machado (O Sr.):

Discurso pronunciado, em sessão de 16 de
maio, na P discus~ão do projecto do Se
nado, n. 3, de 1895, relativo á amnistia.
Pago 110.

Discursos pronunciados sobre á. propo
sição da Camara dos Ileputados, n. 62, de
1894, que approva os ac~oá praticadoB
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pelo Poder Executivo e seus agentes du
rante a revolta. Pags. 147, 184, 187 e 249.

Considerações feitas, em sessão de 30 de
maio, sobre um requerimento do Sr. se
nador Coelho Rodrigues, relativo ao
mesmo aSSllmpto. Pago 184.

Discursos prolllinciados na discussào do
projecto do Senado, n. 39, de 1894, rela
tivo ao Hospicio Nacional de Alienados.
Pags. 135, 136 e 139.

Considerações feitas, em sessão de 1 de
junho, justificando um projecto quo isenta
de imposto de import1.ção uma ponte me
tallica mandada vir da Europa pelo Go
verno do Estado do Paraná para ser col
locada sobre o rio NElgro. Pago 229.

VIRGILIO Damasio (O Sr.):

Discursos pronunciados na discussão do
projecto do Senado n. 3, de 1895, relativo
á amnistia. Pags. 171 e 253.

Discurso pl'onunciado na discu ssão da
proposição da Camara dos Deputados
n. 6Z, de 1894, que approva 06 aetos pra
ticados pelo Poder Executivo e seus

agentes, por motivo da revolta de 6 de
setembro de 1893. Pago 229.

VOTO (declarações de) - Apresentadas pelos
Srs.:

Christiano Ottoni:

Na votação do adiamento da discussão do
projeeto do Senado, n. 3, de 1895, rela
tivo á amnistia. Pago 172.

Costa Azevedo:

Sobre a proposição da Camara dos Depu.
tados, n. 62, de 1894, que approva os
aetos do Poder Executlvo e seus agentes
praticados por motivo da revolta de 6 de
setembro de 1893. Pago 252. ,.

Virgilio Damasio:

Na votação do ::tdiamenlo da discussão do
projecto do Senado, n. 3, de 1895, rela
tivo á amnistia. Pago 172.

VOTO de pezar requerido pelo Sr. Quintino
Bocayuva - Pelo fallecimento do Sr.
senador Joaquim "Saldanha MarlOho.
Pag.I77.
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ACCUMULAÇÃO de empregos publicas re
munerados - Discllssão do projecto do
Senado n. 9, de 1894, que dispõe sobl'e
accumulação de empragos publicos remu
nerados. Pago 276 ..

ALMEIDA Ba'rreto (O Sr. ):

Discurso pronunciado em sessiio de 17 de
junho, na discussão do parecer da Com
missão de Constituição. Poderes e Diplo
macia, relativo á eleição senatol'ial a que
se procedeu no Estado do Paraná.
Pago 93.
Discursos pronunciados na discussão da
pl.'oposição da Caroara elos Deplltados,
n. 7, de 1895, fixando as forças de terra
para o exercicio de 1896. Pags. 230 e
240.

AMNISTIA - Discussão do projectb do SenadO
n. 3, de 1895, que amnistia todos os bra
zileiros q lIe, directa 011 indirectamen te
tomaram parte na revolta de ô de se-o
tembro de 1893. Pags. 7 e 23.

APOSENTADORIA - Discussão do projecto
elo Senado, n. lO, de 1895. qne autorisa
o Governo a aposentar, no Jogar que
actualmente exerce. com todos os venci·
mentos. o coronel Pedro P,lUlino da Fon
seca. Pags. 72, 183, 191 e 244.

APPROVAÇÃO dos actos praticados pelo
Poder Executivo e seus agentes du
rante a rovolta - Discussão da p,'o
posição da Camara dos Deputados, n. 62,
de 1894, que approva os actos do PorJer
Executivo e seus agentes, praticados du
rante a revolta. Pags. 40 e 50.

AQUILINO do Amaral (O Sr. ) - Discurso
. pronunciado em sessão de 7 de junho, na
o 2a discussão do projecto do Senado. n. 3.

de 1895, relativo á amnistia. Pag. 7. o

ARSENAES de Guerra da Bahia, Pernam
buco e Matto Grosso - Discussão cio.
proposição da Camara cios Deputados,

•

n. 34, de 1894, que estende aos Arsenaes
de Guerra da Bahia, Pernambuco e Matto
Grosso as clisposições do decreto n. 157,
de 5 de agosto de 1893. Pago. 72, 146 c
148.

ASPIRANTES commissionados - Discussão
da pl.'oposição da Camara dos Deputados,
]]. 18. de 1895, que mantem na commis
são de Guardas-Marinha, para todos os
e/feitos, até a conclllsã0do respecti vo curso.
os aspirantes commissionados qlle ser
viram na esquadq legal p nas /lotilhas,
durante a revolta. Pago 276.

CHRISTIANO Ottoni f O Sr.) - Discurso
pronunciado em sessão de 10 de junho, na
discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 62, de 1894, que approva
os actos do Poder Executivo e seus agen
tes, praticados durante a revolt<l. de 6 de
setembro de 1893. Pago 40.

COELHO e Campos (O Sr. ) - Discurso pro
nunciado em sessão de 10 de junho, so
bre negocios politicos do Estado de Ser
gipe. Pago 28.

COELHO Rodrigues (O Sr.) :

Discurso pronunciaào em sessão de 11 de
junho, sobre a Constituição do Estado
do Rio Grande do~ul. Png. 47.

Considerações feitas em sessão de 12 de
junho, pedindo a solução de uma indica
ção que apresentou ao Senado, relativa
mente á publicação dos debates. Pago 70.

Consider~çõe, feitas em sessiio de 15 de
junho, jllslificando o pedido de dispensa
de membro da Commissão de Justiça e
Legislação. Pago 76 .

Discurso pronunciado em sessão de 20 de
junho, na 2a discussão da proposição d~

Camara dos Deputados, n. 1 ele 1895, que
considera no posto de general de bri
go.da a reforma do major e general de
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COMPRO:YrISSOS :

COSTA Azevedo (O Sr.):

brigada honorario, Luiz .José da Fon
seca Ramos. Pago. 151.

Pr8s~ado pejo Sr. Arthur Fe1'J'eira de
Abreu, senador eleito e reconhecido pelo
Estado do Paraná. Pago 148.
Prestado pelo Sr. Manoel ele Queiroz
Mat toso Ribeiro, senador eleito e reco
n hecido pelo Estado do Rio de Janeiro.
Pag. 148.

CONSTRUCÇÃO de uma ponte no rio Qua
rahim - Discussão da proposição da
Camara dos Depulados, n. 93, de 1894,
que autorisa a construcção de uma ponte
Robrc o rio «Qu:ll'ahim ». Pags. 26, 146 e
148.

CORRtA de AraUjo (O Sr. ) :

t~·
í :,
!/ !

\ /
'-....<'

Discussão da proposição da Caroara d03
Deputados. n. ~9, de 1894. que autol'lsa
o Governo a abril' o credito exkaordl-

Discurso pronunciado em sessão de 17 de
junho, sobre a eleição a que "e procedeu,
no dia 16 de mut'ço ultimo, no Estado (I)
Parani\' Pag. 95.

Discurso pronunciado etu Res8âo de 1~ de
Junho, com referencia ao fLlzilamen ~o de
dous sargentos cio l~!ercito em Santa Ca
tharina. Pago 120.

Consideracões feitas em sessão de 19 de
jnnbo, sobre um reqnerimento que otle
receu " consiele"açiio d" Senado, relativa
mente ao Barão de Batovy. Pag. 1..3.
Consideracões feitas em sessão de 20 de
junho, jusÍificaudo um l'equerimento em
(lue pede cópia do que constar do livro
,je quartos do vapor Santos. elurante a re-
volta. Pago 148. '

Consideraçõea feitas em sessão de 21 de
junho, com referencia a uma reclamaçiio
'lo Sr. senador Moraes Bal'l'OS. re!n.tiv"
mente á CommissâD de Finanças. Pag.168.

Consideraçõe; feitas em sessão de 25 de
junho, justificando um pedido de proro
gação da hora do expediente, afim d"
submetter :í. consideracão do Senado dous
requerimentos. Pago {90.

Discurso pronunciado e!p. sessão de 25 de
jun ho, C()ffi referencia a um manifesto
publicado no O Paiz, pelo general ~wer
ton Quacll'Gs e contra·almirante Gaspar
Rodrigues. Pago 18i,

COllsideracões feitas em sessão de 2~ de
junho. justUicando 'dotlB requel'imentos
de informações, sobre individuos fuzilados
'no Estado de Santa Catharina por occa
sião da revolta. Pag. 214.
Consideracões leitas em sessão de 4 de
julho, .iustiticando o Seu voto ao requeri
mento da Sr. ~enador (,l. Bocayuva, rela
tivo aos funeraes do fallecido marechal
Floria.no Peixoto. Pag, 226.

Discurso pronunciado em sessão de 4 de
Julho. justificando um requerimento em
que pede informações ao Governo sobre a
morte do contra-almirante Saldanha da
Gama, pelo encontro das forças legaes.
no Campo OS01"ío. Pago 263. '

CREAÇÃO de uma Alfandega em Sant'Anna
do Livramento, Estado do Rio Gran
de do Sul - Discussiío do projecto do
Senado n, 17, de 1891, que crea uma
Alfandeg'a em Sant'Anna elo LiVI'a
mento, Estado do Rio Grande do Sul.
Pags. 26 e 38.

CREAÇÃO de um Consulado de 2' class3
na cidade de Cayenna - Discussiio da
proposição da Cam:ll'a. dos Deputado,~,

n. 12, de 1895. que cl'ea. na cidáde de
Cayenna um Consu!n.do de 2' classe.
Pago 279.

CREDITaS:

Discurso pronunciado em sessão de 12 de
junho, com referencia a uma indicação
que apresentou ao Senado, em 10 de maio
ultimo. Pago 69.

Considerações feitas em sessão de 15 de
jun bo, justiflcando um requerimento de
informações, sobre as bandeiras hasteadas
em todas as repartições da Prefeitura
Municipal. Pago 76.

Considerações feitas em sessão de 17 de
junho, com refOl'encia ao requerimento do
vice-almirante Felippe Chaves, em que
pede exoneração do cargo de membro
efrectivo do Conselho Naval. Pag. 92.

Considerações feit'ls em sessiio de 17 de
junho, sobre as informações recebidas do
GOI'erno, relativamente aos ass'lssinatos
de officiaes e praças do Exercito e da Ar
mada, duran~e e clepoi,~ ela revoltu.
Pago 93.

Di~curso pronunciado em sessão ele 10 de
junho, na 3a discussão da proposicão da
Camara do" Deputados, n. 62, de 1894, que

'" approva os actos do Poder Executivo e seus
agentes, praticados durante a revolta.
Pago 40.
Discurso pronunciado em sessão de 20 de
junho, na 3a discussão do projecto do
Senado n. 8, de 1895, que autorisa o Go
verno a conceder seis mezes de licença,
na íórma da lei, ao bacharel Argemiro
Alvaro Ferreira de Souza. Jniz Seccional
do Estado da Parahyba. Pag. 154.
Considerações feitas em sessão de 26 de
junho, com referencia a um requerimento
approvado na Camara dos Deputados
sobre a terminação do mandato do Go
vernado!" do Estado de, Pernambuco.
Pag.211.
Discurso pronunciado em sessiio ele 5 de
julho, na 3' discussão do projecto do Se
nado, fi. 9, de 1894 que dispõe sobre a
accumullação de empregos publicos re
munerados. Pag. 277.
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nario de S98:486il840, para pagamento do
accesso das despezas com o serviço de
colonisação, no Estado do Rio Grande
do Sul, no exercicio de 1893. Pag. 168.

Discu~são da proposição ela Camél.ra elos
Deputados, n. 72, de '1894. que autorisa
o Governo a abl'ir o credito extraordi·
na rio de 2.096: 135$672 parél. occorrer aos
pag.lmentos das despezas realisadas e a
realisar por conta da verba - Terras
Publicas e Colonisação. ~.tc. Pago 266.
Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 9, de 1895, aulorisando o
Governo a abrir o credito supplementar
de 3.341:816$713, ao !'iIinisterio da Indus.
tria, Viação e Obras Publicas, no exer
cicio de 1894, applicando á rubrica 
Garantia de juros ;1S \!;stradas de Ferro
Pago 279 •
Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 13, de 1895, que autorlsa
o Govcrno a abrir um credito extraordi
nario de 6:000$, para despender no cor
rente exercicio, com o Instituto Benjamin
Constant, no custeio de tres officinas.
Pago 279.

DOCUMENTOS..

Publicados em virtude de deIilJeracão do
Senado, tomada em sessão de 25 de"junho
de 1895, a requerimento do Sr. senador
Costa Azeyedo. Pag. 207.

DOMINGOS Vicente 10 Sr.) - Discurso pro
nunciado em sessão de 27 de junho, jus
ti 'lcando um projecto sobre a acquisição
de tereenos na cidade da Victoria, Es
tado do Espil'ito Santo. Pago 226.

EDUARDO Wandenkolk (O Sr.) - Conside
rações feitas na discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. UI, de 1895,
que mantém na commissão de guardas
marinhas, para todos os etreitos, até a
conclusão do respectivo curso, os aspi
l'antes commissionados que serviram na
esquadm legal e nas flolilhas, durante a
,·evolta. Pag. 276.

ELEIÇÕES senatoriaes:

Pelo Estado do Paraná:

Discussiio <lo parecer da Com missão de
Constituição, Poderes e Diplomacia. e.co
nhecendo senador da Republica, pelo Es
tado do P"rann., o cidadão Arthul" Fer
reira de Abeeu. Pngs. 93 e 122.

Pelo Estado do Rio de Janeiro:

Discussão do parecer da Commissiio ele
ConstiLUição Podel"es e Diplomacia, n. 37
de 1895, reconhecendo senador da Repu.
blica, pelo Estado do Rio de Janeiro o
Sr. Manoel de Queiroz lVIattoso Riheí'ro.
Pag ., 14~.

EMENDAS apresentadas pelos Srs.:

Almeida Barreto:

Ao parecer da Commissão de Constitui~ã_o,
Poderes e Diplomacia, sobre a elelçao
senatorial a que se procede u no di a 16 de
março, no Estado do Paraná. Pag. 94.

Aquilino do Amaral:

Ao projeeto do Senado, n.. 3,. de 1895,
que amnistia todos os brazl1elros que,
directa ou indirectameIlte tomaram parte
na revolta de 6 de setembro de 1893.
Pago 12.

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 62, de 1894, que approva os actos ~o
Poder Executivo e seus agentes, prati
cados durante a l'evol.a de 6 de setembro
de 1893. Pago 40.

Commissão de Marinha e Guerra:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 7, de 1895, que ih:a as forças de terra
para o exercicio de 1896. Pag. 231.

Commissão de Obras Publicas:

A' proposição da Caro ara dos Deputados,
n. 93, de 1894, que autorisa a construc~

ção de uma ponte sobre o rio «Quarabim».
Pago 26.

Francisco Machado e Gil Goulart:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 12, de 1895, que crêa um Consulado de
2a classe na cidade de Cayenna, Pag.
279.

João Neivà:

Ao art. 3° da proposição da Caroara dos
Deputados, n. 7, de 1895, que fixa as for
çás de terra p.ara. o exercicio de 1896.
Pago 249.

Julio Frota:

Ao projecto do Senado, n. 2, de 1895, que
regula a prova de fallecimento dos mili
tares de te1'l'a e mar. Pago 25.

Leite e Oiticica :

Ao projecto do Senn.do, n. 7, de 1895, que
regula a prova de la!lecimento dos mili
tares de tena e mar, etc. Pag.40.

Ao projecto do Senado, n. 10, de 1895.
relati vamente á aposentadoria do coronel
Pedro Paulino da Fonseca. Pago 187•
A' proposição da Camara. dos Deputados,
n. 7, de 1895, que fixa as forças de terra.
para o exerci cio de 1896. Pag. 219.

Vicente Machado:

Ao projecto do Senado n. 7, de 1895, que
regula a. prova de fal1ecimen to dos miJi
tar~s de teeea e mar, etc. Pago 39.
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EXPEDIÇÃO de telegrammas sob a denomi
nação «serviço publico» - Discussão
unica das emendas do Senado. á pl'OpO
sição da C'''lHl.ra dos Deputado., n, 5, de
1894, que determina quae, as autoriclades
que podem expedir telegTammas sob a
denominação de "omciaes» ou de « ser
viço publico». Pags. 146 e 148.

FORÇAS de terra - Discussão da proposição
da Camara dos Deputados n. 7, de 18%,
que fixa as forças de terra para o exercicio
de 1896. Pags. 215, 230 e 266.

FORÇA naval- Discussão da proposiçiio ua
Camara dos Deputados, n. 14, de 1895, que
fixa a força naval para o exercicio de
1896. Pag. 274,

FRANCISCO Machado (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 18 de
junho, sobrrl a eleição senatorial a que se
l)"ocedeu no dia 16 ele março, no Estado
do Paraná. Pago 132.

Discmso pronunciado em ses,ão de 5 de
julho, na 2" discllssão da proposição da
Camara dos Depuados, n, 12, de 1895. que
crêa na cic1<l.de de Cayenna um Consuhdo
de 2a classe. Pago 279.

GENEROSO Ponee (O Sr.) - Considerações
fcitns em .essão de 21 de junho, sobre a
reclamacão do Sr. senador 'Moraes Barros,
relativas ás irregularidades que se teem
dado na elaboração dos pareceres da Com
missão de Finanças. Pag. 167.

GIL Goulart (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessiio de 11 de
junho, solicitando a exoneração de mern·
bro das Commissões de Constituição, Po
deres e Diplomacia e de Redacção. Pago
49.

Considerações feitas em sessão de 18 de
junho, sobre um requerimento do Sr. se
nadai' Costa Azevedo, propondo o adia
mento da discussão do parecer n. 35, de
1895, que approva a eleição senatorial a
que se procedeu no dia 16 de. março, no
Estado do Paraná. Pag,. 122 e HO.

GOMES de Castro (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 7 de
junho, j"stiflcando um requerimento de
inforlllacõe,S sobre recrutas conduzidos
do Marãnhão para esta Capital. Pago 2.
Considerações feitas em sessiio de 18 de
jur,ho, s'Jbre a eleiçiio senatorial a que 'ie
procedeu no dia 16 de março. no Estado
do Paraná. Pags. 123 e 135,

Discursos pronLlllciados na discnssão da
pr"púsição . d:l Camara dos Deputados.
n. 89, de 1894, que autorisa o Governo a
ahl'ir o credito extraordinario de ........
898:48G:i$8W, para o pagamento do excesso
das despezas com o serviço da colonisação.
no Estado do Rio Grande do Sul, nó
p.xercicio ele 1893. Pags. 168 e 172.

Discurso pronllnciado em sessão de 22 de
Junho, na 3' <iiecussão do projeclo do 8e
nado, n. 10, de 1895. relativamente áapo
st'nLadoria elo coronel Pedro Paulino d<l.
Fonseca. Pago 183.

Discursos pron\lUciados em sessão de 27
ele junho, na 2 a discui;são da proposiciio
ela Camara dos Deputados, n. 7, de 1895,
que fixa as for(;as de terra para o exel'
cicio de 1896. Pags. 232 e 24l.

Discursos pronunciados em sessão de 4 de
julho, na 2" discussão d:l proposição da
Gamara dos Deputados n. 72, ele 1894, que
autorisa a abertura do credito extraordi
nario ele 2.096:135$67~, por conta da verba
"Terras Publicas e Colonisação)l. Pags.
266 e 269.
Diqcurso pro'"unciado em sessão de 5 de
julho, na 3" elbcussão do projeclo do Se
nado. n. 9, de 1894, que dispõe sobre a
accLlmul~ção de empregos publicos remu
nerados. Pag. 276.

GONÇALVES Chaves ( O Sr. ) - Discurw
pronunci~do em sessão ele 25 de junho,
sobre uma representação dos le'1les e em
pregados administrativos da Escola de
Minas ele Ouro Preto,. dirigida ao Con
g,'esso NacioLlal. Pago 189.

ISENÇÃO de imposto de importação:

Discussão do projecto do Sellado, n. 11,
de 1895, que aLltorisa o Poder Execntivo
a isentei l' do imposto de importação e de
outroA, devidos á Fazenda da União, o
material de nma ponte metallica, manda
da VII' da Europa pelo Governo do Es
tado do Paraná. Pag. 72.

DiSCll""ão da proposição da Camara dos
Deputados. n. 49, de 1:394, que isenta de
impostos de importação os materiaes,
rnacllirtas e apparelhos destinados á ex
ploração do carvii') de pedra, pixe e breu,
destinados ao fabrico rIe bl·iquettes.
Pags. 72, 93, 176, 182 e 191.

Discursos p,'onunciado em sessão de ~6

de junho. na 2" discussão da pl'Oposição
da Camara dos Dep"tados, n. 7, de 1895,
que fixa as forças de \erra para o exer
cicio de 1896. Pags. 216 e 240.

JOAKIM Catunda. (O Sr.) :

Di,cllrso pronunciado em sessão de 12 ele
junho, sl,jJI'e a eleicão senatorial a que
se procedeu, no dia 16 de março ultimo,
no Es tado do Paran á. Pag, 71.

Consicleracões feitas na discussão do re
querimento do Sr. Cost~ Azevedo, pe
clindo o adiamento da discussão do pa
recer da Commissão de Constituição, Po
deres e Diplomacia, sohre a eieicão sena
tOl'i3.l a que se procedelt no Estado do
Paraná. Pago '144.

Discurso pronunciado em sessão de 27 de
jllnho, na 2" discussão da proposição da
Camar~. dos Deputados, n. 7, de 1895,
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LAPER (O Sr.);

JOÃO Neiva (O Sr.) :

LEITE e Oiticica (O Sr.) :

Considerações feitas em sessão de 19 de
junho, sobre uma emenda offereCldll. pelo

Discurso pronunciado em sessão de 10 de
junho, na 3a discussão do projecto do Se
nado, n. 7. de 1895, que regula a prova
de fallecimento dos militares de terra e
maL', etc. Pago 39.
Discursos pronunciados em sessão de 12 de
junho, na 2a discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 49, de 1894,
que isenta de impostos de importação os
materiaes, machinas e apparelhos desti
nados á exploração de carvão de pedra,
etc. Pags. 72, 87, 177 e 182.
Discurso pronunciado em sessão de 17 de
junho, na discussão do parecer da Com
missão de Constiiuição e Poderes, sobre
a eleição senatodal a que se procedeu
no dia 16 de março ultimo, no Estado do
P~raná. Pago 101.
Discursos pronunciados em sessão de 21
de junho, na 2a discussão da pl'oposição
da Camara dos Deputados, n. 89, de 1894.
q ne autoris1. a abertura do credito de
898:486$840, para pagamento do excesso
das ctespezas com o serviço da coloni
sação no [!;stado do Rio Grande do Sul.
Pags. 169 e 175.

Discurso pronunciado em sessão de 22 de
junho, sobre o projecto do Senado, n. 10,
de 1895, r'llativamente á aposentadoria do
coronel Pedro Paulino d'l Fonseca, no
logar que actual mente exerce. ?ag. 186.
Discurso pronunciado na discussão da pro
posição da Camara dos Deptltados, n. 7,
de 1895, que fixa as forças de terra para
o exercicio de 1896. P ag. 215.
Discurso pronunciado em sessão de 26 de
junho, jus~ificando urna amenda á pro
pOSição ria Camara dos Deplltados n. 7,
de 1895. que fixa as forças de terra para
o exercicio de 1896. Pago 219.
Consideracões feitas em sessão de 27 de
junho, pedindo a retirada da emenda
que offereceu, na sessão anterior á pro
posição da Camara dos Deputados que
fixa as forças de terra para o exercicio
de 1896. Pago 239.
Discurso prónunciado em sessão de 1 de
julho, sobre a morte do marechal Flo
riano Peixoto. Pago 252.

Discurso pronunciado em sessão de 5 de
j alho, sobre a proposição d~ Camara dos
Deputados, n. 14, de 1895, que fixa a
força naval para o exercicio de 1896.
Pago 274.

LICENÇA - Discussão do projecto do Senado,
n. 8, de 1895, que autorisa o Governo a
conceder ao bacharel Al'gemiro Alves
Ferreira de Souza, sub.tituto do juiz
Seccional do Estado da Parahyb~, licença
por seis mezes, na fôrma da lei. Pags.
72, 77, 154 e 168.

MORAES e Barros (O Sr.):
Discurso pronunciado em sessão de 8 de
junho, na 2a discussão do projecto do Se
nada, n. 17, de '1891, que crea lima Al
fandega em Sani'Anna do Livramen to.
Pago 26, •

Discurso pronunciado em sessão de 15 de
junho, na 2a discussão da proposi~ão da
Cam Ira dos Depntados, n. 49, de 1894,
que isenta de impostos ele importação os
ma Ieriaes, machi nas e apparelhos desti
11 ados á exploração de carv ão de pedra,
etc. Pago 84.
Discurso pronunciado em sessão de 21 de
junho, na 2· discussão da proposição da
Caroara dos Deputados, n. 89, de 1894.
que autorisa a abertura do credito de
898:4861)840 para pagamento do excesso
das despezas com o serviço da colonisação,
no Estado do Rio Grande do Sul. Pago 173.

•

que fixa a~ forças de terra para o exer-I
cicio de 1895. Pag. 231-
Discurso pronunciado em sessão ele ~ de
julho, sohre o requerimento de informG
ções apresentado pelo S". senador Vi
cente NIach"do, reia tivamente ao armis
ticio concedido ao., revoltosos do l~gtado

do Rio Grande do Sul. Pago 260.
JOAQUIM Murtinbo (O Sr.) - Discurso pro'

. nunciado em sessão de tO de junho, na
, 3a discussão da proposição da Camara

dos Deputados, n. 62, de 1894, que appro
va os actos do Poder Executivo e· seus
agentes, durante a revolta. Pago 42.

Discursos pronunciados na discussão do
proJecto do Senado n. 7, de 1895, que
reO"ula a prova de fallecimento dos mili
ta~es de terra e mar. Pags. 25 e 40.
(Vide o appendice pago 3.)
Discul'so pronunciado em sessão de 20 de
junho, na 2a discllssão da proposição da
'cam"ra do~ Deput.ados, n. 1. de 1895" que
considera no posto de general de briga
da a reforma do major e general de bri
gada honormoio Luiz .José da Fonseca
Ramos. Pago 150.
Consideracões feitas em sessão de 20 de
junho, na - 3· discussiio do projecto do
'Senado, n. 8 de 1805, que autorisa o go
verno a conceder seis mezes de licença,

"na fôrma da lei. ao hacharel Argemil'o
Alvaro Ferreira de Souza, substituto do
juiz seccional do Estado da Parahyba.
Pago 155.

JULIO Frota (O Sr.) - Discursos pronunciados
em sessão de 8 de junho, n~ 2· discussão
do projecto do Senado n. 2, de 1895, que
regula a prova de fallecimento dos mili
iares de terra e mar. Pags. 24 e 25.

•
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Sr. Mnador Almeida Barreto, com refe
rencia :i eleição senlltoria I a que Se pro
cedeu no Estado do Paraná. Pa-g. 145.

Considerações feitas em sessão de 21 de
junho, sobre as irregularidades que se
tem dado na elaboraçao dos pareceres da
Commissão de Finanças. Pago 167.
Discursos pronunciados na discussão da
proposição da Camal'a dos Deputados,
n. 49, de 1894, que isen ta dd direito~ de
importação os materiaes, machinas e ap·
parelhos destinados á exploração de
carvão de pedra. pixe e breu destinados
ao fabrico de brinquettes. Pags. 77, 176
tl 181.
Discurso pronuncido em sessão de 26 de
junho, Justificando um projecto sobre lo
cação de serviço agricola. Pago 213.
Discursos pronunciados em sessão de 4
de julho, na 2- discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 72, de
1894. que autorisa a abertura do credito
d~ 2.096:135$872, por conta da verba
«'!.'erras Pl~blicaB e Colonisação". P'lgs.
269 e 272.

PARECERES apresentados pelas Commis
sóes:

De Constituição, Poderes e Diplomacia:

Sobre o projecto cio Senado, n. 23, de
1895, que transfere para o dominio do
Estado de Matto Grosso diversos pro
prios nacionaes existentes no referido
Estado. Pago 67.

Sobre a eleição senatorial a que sa pro
cedeu no dia 16 de março ultimo, no
Estado do Paraná. Pago 68.
Sobre a eleição senatorial a que se pro
cedt'u no dia 5 de maio ultimo, no Estado
do ./:tio de Janeiro. Pag. 75.
Sobre a proposição da Camara dos De
putados, n. 12, de 1S95, creando na
cidade de Cayenna um Consulado de 2
classe. Pag. :221

De Finanças :

Sobre os telegrammas officiaes ou de ser
viço publico. Pago 45.
Sobre a proposição da Camara cios De
putados, n. 4, de 1S95, que manda
repartir proporcionalmente, com D. Nar
cisa Candida de Andrada e SUM duàs
filbas, DD. Narcisa Jesephina de An
drada e Silva e Anna Joaquim de An
drada Aguiar, a pensão que aquella per
cebe. Pag. 76.
Sobre. o credito ex:traol'dinaL'io de
S9S:4So$S40, par"- pagamento do ex:ces'lO
de despeza com o serviço de colonisação,
no Estado do Rio Grande do Sul, no
ex:ercicio de 1S93. Pag, 713.
Sobre o requerimento de D. Maria Rosa
Martins Maciel, pedindo uma pensfio,
,~em p,rejuiz? da pequena quota d~ 11$520,

que percebe corno viuva do alferes do
exercito Melchiades Lopes Maciel. Pag.
1[9.

Sobre a proposição da Camara dos. De
putados, n. 72, de 1894, que aUlorisa o
Governo a abrir o credito ex:traordinario
de 2.096: 135$S72, por conta da verba
« Terras e Colonisa~ão ... Pago 142.
Sobre a preten~ão de José Antlllles Mo
reira, escrevente da deleg'J.cia da Capi
tania do Porto e da praticagem da baL'ra
da cidade de S. João, no Estado do Rio
de Janeiro. Pago 142.
Sobre o req Ilerimento de D. Saturnina Ida
I ina da Costa Pereira e D. Petrona Del
mira da Costa Pereira, tilhas do finado
brigadeiro graduado, Domingos José da
Costa Percira, pedindo uma pensão.
Pag. '147.
Sobre a Pl'oposiçãoda Camara dos De
putados, n. 13, de 1895, autorisando o
Governo a abril' um credito extraordi
nario ao Miuisterio da Justiça e Nego
cios Interiores, na importancia de 6:000$,
para despender com o Instituto Benja
min Constant. Pago 209,
Sobre a proposição da Camara dos De
putados, n. 12, de. 1895, que crea um
Consulado de ;2- classe na cidade de
C"yenna. Pag, 221.
Sobre a pretenção de 1I1anod Simões da
Fonseca, relativamente a um privilegio
por 90 annos e garantia ele juros por 30,
para uma estrada ele terro de Santarém,
no Pará, até a cidade de Matto Grosso.
Pago 221.
Sobre a proposição da Camara dos De
puta.dos, n. 51, de 1893, relativamente :i
arrecadação ele impos tos pelo Governo
Federal. Pag. 222.
Sobre o credito ele 3.341:S16$713, supple
mental' á verba de 10.000: 000$, consignada
na lei do ol'çamento do exercicio de 18\H,
para garantias de juros ás estradas de
ferro. Pag. 243.

Sobre o projecto do Senado, n. 11. de 1895,
autorisando o Poder Executivo a isen tal'
elo imposto de importação e de outras de
vidas á Fazenda da União, o material de
uma ponte metallica mandada vir da.
Europa pelo Governo do Estado do Paraná.
Pago 243.

Da Instrucção Publica:

Sol))'e o r~querimento dos professores elo
Gymnasio Nacional, pedindo que os seus
vencimelltos sejam eriuiparados aos dos
professores da l~scola Polytechnica, Pag-.
210.

Da Justiça e Legislação:

Sobre as emendas ofi'erecidas pelos Srs.
senadores Vil'gilio Damasio e Rosa Ju
nior, ao projecto do Senado, n. 9, de
~S9i. Pag, 166,
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De Marinha e Guerra:

Sobre a ref<Jl'ma do major e general de
brigada honol'ario, Luiz José da Fonseca
Ramos. Pago 46.
Sobre a proposição da Camara dos De
putados n. 7, de 1895, fixando as forças
de terra para o exercicio de 1896. Pag.
188.

Sobre a proposição da Camara dos De
putado;, n. 18, de 1895, que manda con
servar, para todos os etrei tos, a commis
são no posto de guarda-marinha oblida
pelos aspirantes que estiveram em ser
viço na esquadra legal, até n conclusão
do respectivo curso. Pall,". 2iJ9.
Sobre o projecto do Senado, n. 4, de
1895. que manda fundir em uma unica
as Escolas Militares existente.. Pag.
223.

Sobre a proposição da Camara dos De
putados, n. 14, de 1895, fixando a força
naval para o exercicio de 1896. Pago 250.

De Obras Publicas e Emprezas Privile
giadas ;

Sobre a pretenção de Manoel Simões da
Fonseca, relltti vamente a um privilegio
por 90 annos e garantia de juros por ::lO,
para uma Estrada de Ferro de Santa
rem, no Pará, até a cidade de Matlo
Grosso. Pago 2:lL

So bre o projecto do Senado, n. ti, de 1895
autorisando o Poder Executivo a isentar
do imposto de importação e de outros de
vidos á \:<'azenda da União o material
de uma ponte metallica mandada vir da
Europa, pelo Governo do Paraná.
Pago 2i3.

PENSÃO - Discussão da proposição da Camara
dos Deputados, n. 4, de 1895, que reparte
proporcionalmente, com D. Narcisa Can
<.lida de Andrade e Silva e sUaS duas
filhas a pensão que aquella percebe.
Pags. 154 e 191.

PHAROL no porto de Macapá - Discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. ti1 de 1894. que autorisa o Gove ruo a
despender até a qtlanti<l. de 25:000:$ com
o estabelecimento de um pharol de 5"
ela sse no porto de lIhcapá, Estado do
Pará. Pags. 26, 146 e 148.

PINHEIRO Machado (O Sr.):

- Discursos pronunciados em sessão de 8 de
junho, na 2-' discussão do projecto do
Senado, n. 17, de 1891, q ne crea um"

• Alfandega em Sant'Anna do Livramento,
Pags. 26, 27 e 38.

Considerações feitas em sessão de 12 de
junho, sobre o parecer da Commiss[o de
Constituição e Poderes, relativamente a
eleição senatorial a que se procedeu no
Estado do Paraná. no dia 16 de março
ultimo. Pago 71 ..

Indice 1895 " •

PIRES Ferreira (O Sr.):

Di scurso pronunciado em sessão de 20 de
Junho, na 2" discussão da proposição da
Camara dos Deputados. n. 1, de 1895,
que considera no posto de general de
brigada a reforma do major e general
de bri"ada honorario, Luiz José da Fon
seca Ramos. Pag. 149. (Vide o appen
dice pag. 35.)
Discurso pron unciado em sessão de 26 de
jonho sobre os factos que se deram no
Estad~ do Paraná, durante a revolta,
Pag. 211. (Vide o appendice pag. 26.)
Diecurso pronunciado em sessão de 27 de
j unho, na 2a discussão da proposição da
Cama.ra dos Deputados, n. 7, de 189~,
axando as forças de terra para o exel'Cl
cio de 1896. Pag. 231. (Vide O appen
dice pago 44.)

PRESIDENTE (O Sr.):

Considerações feitas em sessão de 8 de
junho, sobre a votação do projecto do
::lenado. n. 3, de 1895, relativo a amnistia.
Pago 23 .
Observação feita na discussão do projecto
do Senado n. 17, de 1891, que crea uma
Alfandega~mSant'Anna do Livramento,
no Estado do Rio Grande do Sul. Pago 27.

Considerações feitas em sessão de 12 de
junho, sobre a. indicação apresentada pelo
Sr. senador Costa Azevedo, com refe
re neia aos actos praticados pe lo Poder
Executivo e seus agentes, durante a re
volta. Pag.70.
Considerações feita.s em sessão de 12 de
junho, 80b,'e a indicação apresentada pelo
::lI'. senador Coelho Rodrigues, relativa
mente á publicação dos debates do Senado.
Pag. 70,
Considerações feitas em sessão de 17 de
junho, sobre o requerimento. do Sr,. se
nador Costa Azevedo, pedmdo que as
informações presladas pe10 Goyerno. rela
tivamen te aos assassinatos de oflicIaes e'
praças do Exercito e da Armada, durante
e depois da revolta, sejam publicadas no
Diario do Congresso. Pag. 93.

Proclamando senador da Republica pelo
Estado do Paraná, o Sr. Arthur Ferreira
de Abreu. Pag.145.
Considerações feit~s em sessão de 19 de
j unho, sobre uma emenda oflerecida pelo
Sr. senador Almeida Barreto, relativa
mente á eleição senatorial a que se pro
cedeu no Estado do Faraná. Pago 145.
Proclamando senador d" Republica pelo
Estado do Rio de Janeiro o Sr. Manoel
de Queiroz i'lIattoso Ribeiro. Pag. 145.
Considerações feitas em sessão de 20 de
junho, sobre a proposiçã<: da Ca':fiara dos
Deputados, n. 1, de 189;>, relatlva':fienle
á reforma do major e general de brigada
honorario, Luiz José da Fonseca Ramos.
Pago 152.

oi
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Observações feitas na discus~ii.o d8- propo
sição da Camara dos De,l\l tados, n. 4, de
1895, Clue reparte proporcionalmente, com
D. Narciso. Canelida ele Andrade e Silva
e suas duas filhas 3. pensão que aquella
percebe. Pag. 154.
Consideracões feitas em sessão de 20 de
junho, co'm referencia ás ob~ervacões
elo Sr. senador Correia de Araujo, sobre
a licença por seis mezes, pedida pelo ba
cbat'el Al'gemit'o AI varo Ferreira de
Souza, sub,tituto do juiz seccional do
Estado da Parahyba. Pag. 153.
Considerações feitas em sessão de 21 ele
junho, sobre a reclamação do Sr. se
nador Moraes Barros, relativamente ás
irregularidades que se teem dado na el3o
hora,ao dos pareceres d<l. Commissão de
Finanças. Pago 168.
Consideracões feitas em sessão de 22 de
junho, cOln referencia à proposição da
Camara dos Deputados, n. 40, de 1894,
q lia isenta de dit'eitos de importação so
materiaes, maehinas e 3opp:trelhos desti
nados á exploração de carvão ele pedra.
etc. Pags. 182 e 183.
Ob~ervações feitas em sessão ele 25 de
junho sobre a consulta do Sr. senador
Costa Azevedo, relativa a elous rcque·
rim ntos que pretende ap"esentar á con·
sideração do Sbnadc. Pag. 190.
Observação feita lli\ discussão da propo
sição di\ Camara dos Deputados, n. 7, de
1895, que fixa as forças ele terra para o
exercicio de 1896. Pag. 220.
Nomeando a Commissão q lIe, conjuncta
mente com a da Camara elo~ Depu,ados,
componha a Com missão lllixta que tem
de dar parecer e elaborar um trabalho
sobre a confecção ele organisção ele ta
rifas. Pago 244.

Discurso pronunciando em sessão de 1 ele
julho, sobre o fallecimento cio mar<cbal
Floriano Peixoto. Pago 252.

Considerações feitas em ses$ão de 4 de
julho, sobre a PI'oposição da Camara dos
Deputados. n. 72, de 1S9J, que alltorisa
O credito de 2.096:135$672, por conta da
verba • Terras Publici\s e Colonisacão».
Pago 273. .

Considerações feitas em sessão de 5 de
julho, com referencia ás exequias do
marecbal Floriano Peixoto. Pag. 274.

Considerações feitas em sessão de 5 de
julho, sobre um requerim.nto do S1'.
Senador Leite e Oilicica, relativamente
á proposição d", Caroara elos Depl1tados,
que fixa a iorça naxal para o anno de 1896.
Pago 275.

PRETENÇÃO do tenente-coronel Francisco
Luiz Moreira Junior-Discussão unica
do parecer das Commissàes de Marinha
e Guerra e de Finançils, ,qobre a pre
tenção do tenente-coronel Francisco Luiz
Moreira Junior. Pags. 50 e 72.

PROJECTOS de lei apresentados pelas Com
missões:

De Constituição, Poderes e Diplomacia:

Tl'ansferindo ao dominio do Es,adú de
Matto GL'Osso. diversos prúprios n3o
cion~es, situaelDs no seu territorio. Pago
68.

De Finanças:

Concedclldo a D. Ma1'ia Rosa Martins
"'laciel, viuva do alferes do Exercito
Melchiades Lopes Maciel, a pensào ele
20$000 mensaes, sem prejuizo da quota
do meio soldo que percebe. Pago ti\).

Concedendo a D. SaturllÍna Idillina da
Costa Pel'eira e D. Petrona Delmira cl?
Costa Pel'eira, filbas do finado brigadeiro
Domillgos José da Costa Pereira, umi\
pellsào mep.sal de 120·3000, Pago 148.

PROJECTOS de lei apresentados pelos Srs.

Domingos Vicente e outros;

Autorisalldo o Governo a fazer acqui
sição das propl'iedades p2l'tencelltes a
Hard Rane! & C. súuadas em terrenos de
Mar; nbas. ã. rua da Alfandega da cidade
da Victol'ia, no Estado do Espirito Santo.
Pag.230.

João Barbalho e outros':

Augmentando os venciment09 dos mem
bros do Supremo Tribunal Federal e os
dos empregados da Secretaria do mesmo
Tribunal. Pago 251.

João Neiva e outros:

Autorisando o Governo a. reorgauisar os
diversos estabelecimentos militares de
ensillo, Pago 224.

Moraes Barros e outros:

Alterando o decreto n. 2827, ele 15 de
março de 1879, sobl'e looação de serviço
agricola. Pag. 215.

PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados:

Abrindo ao Ministerio da Justiça e Ne
gocios lnterioreq o credito extraordinario,
de 3;600$000, para o pagamento dos Ven
cimentos de um conservador, um se
gundo officlaI e um amalluense da Bi
bliotheca Nacional, etc. Pago 1.

Repartindo proporciollalmente por D.
Narcisa Candida de Andrade e suas duas
filha' D. Narcisa Josephina de Andrada
e Silva e Anna Joaquill3. de Andrada
Aguiar, a pensão que aquella percebe.
Pag.2.

Coneedendo ao Dr.João Silveira de Souza,
lente jubilado da Faculdade do Recife,
melhoramen~o da sua ju~ilo.ção. Pag, 22.
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Oft'erecendo emendas ao projecto do Se
nado relativo ao Montepio dos officiaes da
Armada o classes amiexas. Pag. 22.

Fixando as forças de te:'ra para o exerci cio
de 1896. Pag. 45.

Autorisando o Poder Executivo a concedel'
ao cabo de esquadra reformado, Amaro
de< Costa Soares, uma petl8ão de 1$000
diarios. sem prejuizo do respectivo soldo,
Pago 74.
Autorisando a abertura do credito sup'
plementar de 3.341:8l6$7'13, ao Ministerio
da Indtlstria, Viação e Obras Publicas
applicados :i. rubrica «Garantia de juros
ás Estradas de Ferro ». Pago 74.
Autorisando o Governo a abrir um credito
Bupplementar ao Ministerio da Marinha
na importancia de 4.516:323$080, Jlara
pagamento das despezas já reconhecidas
e excedentes ás cunsig-nações vot"das na
Lei do Orçamento, n. 191 B, de 30 de se
tembro de 1893, para o exercicio de 1894.
Pago '.li.

Relevando da prescripçiIo em que in
correu, D. Maria da Penha Oliveira
viliva do alferes reformado do Exercit~
Luiz Antonio de ..Oliveira, para que possa
recebeI' o meio soldo, de 25 de agosto de
1875 a 22 de j unho de 18'24. Pag. 92.

Creando Da cidade de Cayenna um Con
sulado de 2' CI<lSse. Pago 92.
Autol'isando a abertura do credito extI'a
ordinario de 6:000$000. ao Mínisterio da
Jtlstiça e Negocias Intáiores, para occor
I'el' ás despezas com o custeio do Instituto
Benjamin Constant. Pago 92.

Offerecendo emendas á proposta do Poder
ExecuI ivo que fixa a força navai para o
exercício de 1896. Pago 118.

Concedendo transporte gI'atuito as Es·
tradas de Ferro construídas pelos Estados
ou por companhias particulares, que
forem prolongamento On ramaes das da
União para as locomotivas, carros, va
gões, tI'ilhos e mais material metallico
destinado á:sua construcção. Pago 166,

Relevando a D. Francisca da SerI'a Car
neiro Dutra a prescripção em que incor
reu. para perceber a difl'erença dI) meio
soldo, a qne tem direito, de 1811 a 1887.
Pago 166.

Reconhecendo como propriedade das
igrejas e confis'ões I'eJigiosas, os bens
declarados proprios nacionaes em virtllde
das leis de mão morta. etc. Pago 166.

DeteI'minand" qlle os aspirantes que fo
ram commissionado. no posto de guardas
mari nha e que estiveram em Serv iço na
esquadra legal e flolilhas, durante a re
volta, conservarão a commissão, para
todos os efleitos até a conclusão do respe
ctivo curso, elc, Pago 182.

PROPRlOS nacionaes - Discussão do pro
jecto do Ser.adt., n. 12, de 1894, que

transfere para o domínio do Estado de
Matto Grosso diversos proprios nacionaes.
Pags. 146 e 148.

PROVA de faIlecimen to dos mili tares de
terra e mar - Discussão do projecto do
Senado, n: 2, de 1895, I'egulando a prova
de falJecimento dos militaros de terra e
mal' no processo de habUi lação á perce
pção do meio soldo e montepio a que teem
direito as familias dos mesmos. Pags.
24, 39 e 77.

PUBLICAÇÕES:

Feita pai' deliberação do Senado tomada
em sessão de 10 de junho, a reqneI'imento
verbal do Sr. senarlor Coelho e Campos.
Pago 51.

Feila em virtude de delibemção do Se
nado, tomada em sessão de 17 da junbo,
a requeI'imento do Sr. senador Costa
Azevedo. Pag. 109.

Feita em virtude da deliheração do Se
nado, tomada em sessão de 18 dejnnho, a
requerimento do Sr. senador Coelho Ro
drigues. Pag.155.

QUlNTlNO Bocayuva (O Sr.) :

Discursos p"onunciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,

, n. 7, de 1895, que lixa as forças de lerra
para o exercício. de 1896. Pags. 239 e
247.

Discnrso pronunciado em sessão de i de
julho, sobI'~ a morte do marechal Flo
riano Peixoto. Pag. 253.

REDACÇÃO:

Do projecto do Senado, n. 7, de 1895, que
regu la a prova de fallecimento dos mi
litaI'es de terra e mar. Pago 69.

Da emenda do Senado, substitutiva da
p,'oposição da Camara dos Deputados
n. 34, de 1894, que manda tornar exten
sivas aos Arsenaes de Guerra da Bahla,
PeI'nambuco, Pará e Ma tto Grosso, as
disposições do decreto n. 157, de 5 de
agosto de 1893. Pags. 188 e 191.

Da emenda do Senado additiva á pI'OpO
sição da Camara dos Deputados, n. 93,
de 1894, que autorisa o Governo a per
miltir á Companhia «Great Southerm) ,a
construcção de uma ponte sobre o 1'10
Quarahim, no Estado do Rio Grande do
Sul. Pags. 188 e 191.

Transferindo ao dominio do Estado de
Matto GI'OSSO os proprios nacionaes situa
dos na seu territorio. Pago 209.

Autorisando o GO"l"erno a aposentar, no
lagar que actualmente exeI'ce e com
todos os vencimentos, ao coronel Pedro
Paulino da Fonseca. Pago 221.
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Gil Goulart :

Discussão da p,'opo>ição da Camara dos
Deputados, n, i, de 1895, relHiva i re
forma do majol' e general de b~igada

honorario, Luiz José d" Fonsec~ Ramos.
Pags. 149 e 168.

REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs.:

. Costa Azevedo:

Pedindo informaçõe.> ao Governo sobr~. o
motivo por que se acham embandeirados
os edificios da Prefeitura Municipal.
Pag.76.
Pedindo ao Governo cópia do requeri
mento do vice-almirante Firmino Chaves
solicitando a sua exoneração do cargo de
membro eifectivo do Conselho Naval.
Pago 93.

Pedindo que voltem á respéctiva com
missão, os p~peis relatí vos á eleição sena
torial a que SB procedeu no Estado do
Paraná. Pags. 101,122.
Pedindo ao Governo eápia elas commu
nicações do capitão-\enen~pCarino ela
Gama de Souza Franco, quando com
mandant, do transporte Santos, em
Santa Catharina, tratando dos fuzila
mentos ele dous sargentos do Exercito.
Pago 122.
Pedindo q,o Governo cópia elo que constar
do livro "'de quarLos do transporte de
guerra Santos, sob o commando do
capitão-tenente Carino da Gama de
Souza Franco, durante a [·evolta.
Pago 148.
Pedinde que sejam publicadas no Dial-io
do Congresso as informações recebidas do
Ministerio da Madnha, com relação a
factos occo~ridos a bordo elo vapor ele
guerra Santos, em Santa Catharina.
Pago 190.

Pedindo i nfJrmações ao Governo sobre
os prisioneiros que entraram para a f01'
taleza de Santa Cruz, Estado de Santa
Catharina, de abril de 1894 em deante,etc.

Pedindo cópia da correspondencia havida
sobre os fuzl1"-mentos que tiveram logar
no kilomelro 65, da estrada de Curityha
a Paranaguá. Pago 202.

Pedindo in formações ao Governo rela
tiva> á lista dos fuzilado~, no Estado de
Sallta Catharina, dllra nle a revol ta, que
o coronel Moreira Cezal' remetteu ao
Ministerio da Guerl'a. Pago 2'17.

Pedindo cópia da fé de omcio do capitão
Luiz 19nacio Domingues. e bem :lssim
iniormações do destino des~e offici"l de

. pois que ~deixou a cidade do Desterro,
Estado de SantaCatharina, elc.Pag.247.

Pedindo informações ao Governo sobre
a morte do contra-almirante Saldanha
da Gama, no Campo 07.0rio, E,tado do
Rio Grande do Sul. Pago 266.

Para que sejam p,'esentes á Commissão
de Constituição, Poderes e Diplomacia os
livro~ de actas e de assignaturas de dei
tores de todas as secções contestadas na
eleição sena~orial a qlle se procedeu no
Estado do Paraná. Pag. 123.

Gomes de Castro :

Pedindo informações ao GovE'rno sobre
os recrutas conduzidos do Estado do
Maranhão para esta Capital, no trans
por Ie de guerra 1I1arte. Pag. 6.

Pedindo o adiamento ela discussão da
proposi\.,'to da Caroara do~ Deputados,
n. 72. de 1894, que autori,a a abertura do
credito de 2.096:135$672, por coqt,a da
verba Terrc.s Pnblicas e Colonisação.
Pago 271.

Laper :

Pedindo informacões ao Governo sobre
a extensão de cáminllOs vicinaes e es
tradas constmidas nas colonias do Rio
Grande do Sul, durante o exercício de
1893, elc, Pago 175.

l

Leite e Oiticica ;

Pedindo a retirada da emenda que
oft'erecell á propOSição da Camara elos
Depu~ados, n. 7, de 1895, que: fixa as
forças de terra paea o exercicio de 1896.
Pago 239.

Para que a proposição da Caroara dos
Depntados, n. 14. de '1895, nxando a força
naval para o exercicio de lS9d, volte á
Commissão de Marinha e Guerra, afim
de l'edigil-a para 3a discussão, etc.
Pago 275.

Pinh9iro Machado:

Para que O projecto n. 17, de 1891,
creando uma Alfandega em Sant' Anna
do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul. vá á Comroi~8iio de Justiça e
Legislação. Pags. 26 e 39.

Quintino Bocayuva:

Pedindo 'pIe o Governo informe si h:l i n
conveniente para OS interesses nacionaes
em red uzir U l1x:l ção das forças do
Exercito ao limite de 24.000 praças.
Pago 240.

Vicente Machado:

Pedindo informações ao G')verno, sobre o~
empregados subalternos que foram' ex
onerados com a nola - Traidor á Repu
blic3. - Pago. 13.

Pedindo inform}ções ao Governo sobre
o armisticio concedido pelo general
lnnocencio Galvão de Queiroz. aos l'e
vol tosas do Rio Grande do Sul. Pago • 260

J ~
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ROSA Junior (O Sr.) - Discurso pronun
ci ado em sessão de 20 de j unho, na 2"
discussão da propsição da Camarn. dos
Deputados. n. 1, de 1895, que considera
no posto 'degeneral de brigada a re
forma do major e general de brigada
honorario, Luiz José da Fonseca Ramos.
Pago 152.

SERVIÇO de desobstrucção do Alto. Itap!
curú, de Caxias a Picos - Dlscussao
da proposicão da Camara dos Deputad0s,
n. 11, de 1894, que provê sobre.o se:viço
de desob,trucção do Alto ItaplCuru, de
Caxias a Picos. Pago 26.

VICENTE Machado (O Sr.):

Discurso pron unciado em sessão de 7 de
junho na 2" discllssão do projecto do Se-

• nado,' n. 3, de 1895, relativo a amnistia.
Pago 12.
Discurso pronunciado em sessão de 8 de
junho, justificando um requerimento de
informações sobre empregados suL 01'
dinados os Ministerioô da Justiça, Fa
zenda e bdustria, que foram exonerados
com a nota - Traidor á Republica.
Pago 22.
Discurso pronunciatlo em sessão dê 10 de
Junho, na 3" discussão do projêcto do
Senado, n. 7, dê 18\15, que regula a
prova de fallecimento dos militares ele
terra e ma1.". Pago 39.
Discurso pronunciado em sessão de 17 de
jllnho, sobre a eleição senatorial a que
se procedeu no dia 16 de março, no Es
tado do Paraná. Pag. 104.
Discurso pronunciado na discussão do
requerimento do Sr. Costa Azevedo, pe
dindo o adiamento da discussão do pa
recer da Commissão de Constituiçiio, Po
deres e Diplomacia, sobre a eleição
senatorial a que se procedeu no Estado
do Paraná. Pags. 143 e 144-
Discurso pronunciado em sessão de 25
de junho, sobre o requerimento do Sr.
senador Costa Azevedo, relativo a fusi
lamentos praticados na estrada de Curi
tyba, Estado do Paraná. Pag. 202.
Discurso pronunciado em sessão de 4 de
julho, com referencia aos factos que se
teem da dono Estado do Rio Grande do
Sul, e que se prendem á revolução. Pago
256.

VIRGILIO Damasio ( O Sr.) - Discurso pro·
nunciado em sessão de 17 de junho,
sobre a eleição senatorial a que se pro
cedeu DO dia 16 de março ultimo, no
Estado do Paraná. Pag. 101.

VOTO (declarações de) apresentadas pelos
Srs.

Corrêa de Araujo:

- Na votação do pal'eCel' da Commissão.,

de Constituição, Poderes e Diplomacia,
reconhecendo senador da Republica, pelo
Estado do Paraná, o Sr. Arthur Fer1."eira
de Abreu. Pago 145.

Costa Azevedo.

Na vol ação do parecer da Commissão de
Constituição, Poderes e Diplomacia. reco
nhecendo senador da Republica, pelo Es
tado do Parana, o Sr. Arthul' Ferreira
de Abreu. P<l:g. 145.
Na vota.ção do requerimento do Sr. se·
nador Qllintino Bocayuva relativo aos
funeraes do marechal Floriano Peixoto.
Pago 256.

Domingos Vicen te:

Na votação do parecer da Commissão de
Constituição, Poderes e Diplomacia, reco
nhecendo senador da Republica, pelo Es·
tado do Paraná, o Sr. Arthur Ferreira de
Abreu. Pago 145.

Gomes de Castro:

Na votação do parecer da Com missão de
Constituição, Poderes e Diplomacia, reco
nhecendo senador da Republica, pelo Es.
tado do P<1raná. o Sr. Arthur Ferreira de
Abreu. Pago 145.

João Barbalho:

Na votação do Pfojecto do Senado, n. 3,
de 1895, relativo ri. amnistia. Pag.28.

João Neiva:

Na votação do parecer da Commissão de
Constituição, Poderes e Diplomacia, reco
nhecendo senador da Republica, pelo Es
tado do Paran,í., o Sr. Arthur Ferreira
de Abreu. Pag. 145.

João Pedro:

Na votação do parecer da Commissão de
Constituição Poderes e Diplomacia, reco
nhecendo senador da Republica, pelo Es
tado do Paraná, o Sr. Arthur Ferreira de
Abreu. Pago 145.

Quintino Boca.yuva e outros:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 62, de 1894, que approva os
actos do Poder Executivo e seus agentes,
praticaclos durante a revolta de 6 de se
tembro de 1893, Pago 50.

Rosa Junior:

Na votação do pareceI' da Commissão de
Constituição, Poderes e Diplomacia, reco
nhecendo Senador da Republica, pelo Es
tado do Paraná, o Sr. Ar~hur Ferreira de
Abreu. Pago 145.
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ALMEIDA Barreto (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 8 de
julho, na 3" discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 7, de 1895,
que fixa as fL~ças de terra para o exer
cicio de 1896. Pago 12.

Discurso pronunciado em sessão de 22 de
julho sobre os alferes e 2')' tenentes
pl'omov idos pelo decreto de 3 de novem
bro de 1894. Pago 124.

ARTHUR Abreu (O Sr.) - Discurso pl'(mun
ciado em sessão de 8 de julho, na 20. dis
cussão do projecto do S.mado, n. 11, de
1895, que isenta do imposto de importação
e de outros devidos á Fazenda da União o
material de uma ponle mandada vir da
Europa. pelo Governo do Estado do Pa
raná. Pago 14.

CAMPOS Salles (O Sr.):

Discurso pronunciado na discussão do
projeclo do Senado, n..23, de 1895, re
lativo á magistratura local do Districto
Federal. Pag. 130.

Discursos pronunciados na discussão do
pl'ojecto do Senado, n. 25, de 1895, que
reduz a dous mezes o prazo estabelecido
no parag['apho uni CO do art. 3D da lei
n. 35, de 26 de janeiro de 1892, para a

-incompatibilidade eleitoral dos Gover
nadores ou Pre~identes e dos Vice-Go
vernadol'es ou Vice-Presidentes dos Es
tados. Pags. 151, 154, 166 e 177.

Discurso pronunciado em sessão de 3 de
agosto, com referencia ao do S,·, Sena.
dor Gomes de Castro, relativo aos
novos e antigos processos eleitoraes.
Pago 199. .,

Indica de i895

CHRISTIANO Ottoni (O Sr.) - Discurso pro
nunciado em sessão de 11 de julho, na
discussão dos pareceres das Commissões
de Obras Publicas e de Finanças sobre
a petição da Empreza Viação do Brazil.
Pago 39.

COELHO e Campos (O Sr.) - Considerações
feitas em sessão de 6 de agosto, na 3"
discussão do projecto do Senado, n. 27,
de 1895, que augmenta os vencimentos
dos membros do Supremo Trihunal Fe
deral e os dos empregados da respecli\>a
secretaria. Pag·. 212.

COELHO Rodrigues (O Sr.) :

Considerações feitas em sessão dt' 13 de
j Illho, solicilando ao Senado dispensa de

0'0 membro da Commis~ão de Justiça e Le
gislação. Pag. 70.

Discursos pronunciados em sessão de 15
de julho, com referencia á ilha da Trin
dade. Pags. 76 e 77.

Consideracões feitas com referencia a
alguns ap-artes que lhe são at\ribuidos
na publicação de um discurso proferido
pelo Sr. Senador Vicente Machado, em
sessão de 7 de junho. Pags. 111, 112 e
113.

Discuroo pronunciado na discussão do
veto opposto pelo Prefei lo do Dislricto
Federal :i resolução do Conselho M uni
cipal que considera nulla a port;lria do
ex-Prefeito que aposentou diversos com
missarios de hygiene. Pago 119.

Discursos pronunciados em sessão de 25
de julho sobre as informações prestadas
pelo Governo, relativas á ilha da Trin
dade. Pags. 136 e 150.
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Disourso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 25, de 1895, que
reduz a dous mezes o prazo estabelecido
no paragrapho unico do art. 30 da lei
n. 35, de 26 de janeiro dé 1892, para a
incompatibilidade eleitoral dos Governa
dores ou Presidentes e dos Vice-Gover
nadores ou Vice-Presidentes dos Estados.
Pag. 154.

Discursos pronunciados em sessão de 30
de julho, justificando um requerimento de
informações sobre os cicladãos brazílei-

-_,_. ros mortos no confiicto do Amapá, ou
presos pelas autoridades francezus de
Cayenna. Paga. 163 e 165.

90nsiderações feitas na discussão do pro
Jecto do Senado, n .. 27, de 1895, que
augmenta os vencimentos dos mem
bros do Supremo Tribunal Federal e os
dos empregados da respectiva Secretaria.
Pago 211.

COMPROMISSO - Prestado em sessão de 15
de julho pelo Sr. Severino dos Santos
Vieira, Senador eleito pelo Estado da
Bahia.. Pago 74.

CONFLICTOS resultantes de duplicatas ou
contestações de legitimidade de Go
vernadores e Assembléas nos Esta
dos da União - Discussão do projecto
do Senado,. n. 43, de 1894, qne dispõe
sobre confhctos resultantes de duplicatas
ou contestações de legitimidade de Go
vernadores e Assembléas nos Es tados da
União. Pago 158.

CONSULADO na cidade de Cayenna - Dis
cussão da proposição da Camara dos
~eputados, n. 12, de 1895, que crêa na
CIdade de Ca.yenna um Consulado de 2&
classe. Pag. 21.

CORRÊA de Araujo (O Sr.):

Discurso pronunciado na discussâo da
proposição da Camara dos Deputados
n. 13, de 1895, que autorisa a abertur~
do credito de 6:000$, para ser despen
dIdo com o Instituto Benjamin Constant.
Pago IH.

DiscurSaS pronunciados na discussão do
veto opposto pelo ex-Vice-Presidente da
Repubfica à resolução do COngre3S0 Na
cional que determina que, n~ execução
das sentenças proferidas por tribunaes
mili~are6 seja computado o tempo drL
prlS~O preventiva na fórma do art. 53 do
COdlgO Penal da Armada. Pags. 101
106 e 107. '

Discurso pronunciado na discussão do
veto opposto pelo Preteito do Districto
F,ecleral á resolução do Conselho Muni

. cIpal, que considera nuHa a portaria do
ex-Pre.feito que aposentou diversoa com.
mlssanos de hygiene. Pago 114.

Discursos pronunciados na discussão do
projecto do Senado, n. 25, de 1895, que
reduz a dous mezes o prazo estabelecido
no paragrapho unico do art. 30 da .l~i
n. 35, de 26 de Janeiro de 1892, para a In

compatibilidade eleitoral dos Governado-
• res ou Presidentes e dos Vice·Governado

res ou Vice·Presidentes dos Estados. Pags.
152 e 169.

COSTA Azevedo (O Sr.) :

Discurso pronunciado em sessão de 8 (le
julho, sobre o fuzilamento de dous sar
gentos do Exercito a bordo do trans- ',_/
porte de guerrilo Santos Pago .i,

Discurso pronunciado em sessão de 9 de
julho. com referencia ao Sr. Flleto Pl-
res Ferreira, Deputado pelo Estado do
Amazonas. Pago 25.

Discurso pronunciado na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 14. de 1895, fixando a força naval

. para oexercicio de 1896. P ag. 36.

Discurso sobre negocias politicos do ES4
---... tado do Amazonas. Pago 43.

Discursos pronunc'.ados em sessão de 15 de
julho sobre a informação p~~stada. pelo
almirante Coelho Netto relatIvamente a
uma lista de individuas fuzilados em
Santa Catharina. Pags. 75 e 99.

Discurso pronunciado na discussão da
proposição ela Camara dos Deputados
n. 19, de 1895, que autorisa o G~verno!"
abrlr o credito supplementar de 600:00~$,
para occorrer ás despezas a fazer ate.o
mez de setembro do presente exerclClO
pela verba do n. 38 do art. 20 da lei do
orçamento em vigor. Pag. 132.

Discurso pronunciado em sessão de 1 de
agosto, com refereneia aos discursos dos
Srs. Senadores Gomes de Castro e Cam
pos SalIes na discussão do projecto do
Senado, n. 25, de 1895, relativo á incom
paHbilidade eleitoral dos Presidentes ou
Governadores e dos Vice-Presidentes ou
Vice-Governadores dos Estados. Pago 183.

Considerações feita.s sobre o requerimento
do Sr. Senador Rosa J onior, em que pede
ao Governo o regulamento proces60al
militar do Exercito e da Armada e o
Codigo Penal da Armado. promulgado em
1891. Pago 210.

CREDITOS:

Discussão da proposição da Caroara do~
beputados, n. 89, de 1893, que autorisa o
Governo a abrir o credito de 898 :486$840,
para pagamento de excesso de despeza
com o serviço de colonisação. no Estado
do Rio Grande do Sul. Pago 14 .

DiScussão da proposição do. Camara dos
Deputados, n. 13, d_ 1895, que autól'Ísa O
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Governo a abrir o credito de 6:0003 para
ser despendido com o Instituto Benjamin
Constant. Pags. 57, 82 e 91.

Discussão da proposição da Camara dos
D~putados, n. 9, de lS95, que autorisa
a abertura do credito supplementar de
3.341:S16$713, para Ser applicado á ru
brica-Garantias de Juros a Estl'adas de
Ferro. Pago 61.

Discussão da proposição da Camal'a dos
Deputados, n. 19, de lS95. que autorisa
o Governo a abrir o credito supplelllentar
de 600: OOO.~ para occorrer ás despezas a
fazer até o mez de setembro do presente
exercicio. pela ,erba n. 38 do art. 2° da
lei do orçamento em vigor. Pags. 130
e 15S.

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 10. de lS95, que autorisa o
Governo a abrir um credito supplementar
ao Ministerio, da Marinba na importancia
de 4.516:328$080. Pags. 150 e 165.

CRUZ (O Sr.) - Discurso pi'onunciado em 5e555:0
de 12 de .i ulho sobre negocios do Estado
do Piauby. Pag. 53.

~

DIREITOS autoraes - Discussão do parecer da
Commissão de Justiça e Legislação, n. 64,
de lS95, sobre os direitos de «autor,..
Pago 35.

EDUARDO Wandenkolk (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 11 de
julho, na 3' di5cuss5:0 da proposição da
Camara dos Deputados, n. 14, de 1895,
que Jb:a a força naval para o exercicio de
1896. Pag.37.

Discurso pronunciado em sessão de 16 de
julho, sobre a informação prestada ao
Senado pelo Sr. almirante Coelho Netto,
relativa aos individuas fuzilados em Santa
Catharina, etc. Pago 90.

1!::M:ENDAS offerecidas pelos Srs. :

Coelho e Campos:

Ao projecto do Senado n. 27, de 1895, que
augmenta os vencimentos dos membros do
Supremo Tribunal Federal e os dos em
pregados da respectiva secre taria. Pag.
212.

Gil Goulart e outros:

Ao projecto do Senado n. IS, de 1S95, que
augmenta os vencimentos dos membros do
Suprémo Tribunal Federal e os dos empre
gados da respectiva secretaria. Pago 211.

Laper :

Ao projecto do Senado, n. lS, de 1S95.
que augménta os vencimentos dos mem
bros do Supremo Tribunal Federal e os
dos empregados da respectiva secretaria.
Pago 20~..

EMPREZA Viação do Brazil - Discussão
unica do parecer das Commissões de
Obl'as Publicas e d8 Finanças sobre o re
querimento da Emprezi\ Viação do Brazil,
em que pede ser dispensada de navegar o
rio da~ Velhas, etc. Pago 37.

ESCOLAS militares - Discussão do projecto
do Senado. n. 4, de 1895, que reune em
uma só as escolas militares existentes.
Pago 204.

ESTRADAS de ferro - Discussão da pro
posiçli:o da Camara dos Deputados. n. 15.
de 1895, que concede favores ás Es
tradas de Ferro construidas pelos Es
tados ou companhias pa~ticulares, que
forem prolongamento ou ramaes das da
União ou que a estas se ligarem. Pago 37.

FORÇAS de terra para o exercicio de lE96
- Discussão da proposição da Camara
dos Deputados, n. 7. de 1895, que fixa as
forças de terra para o exercicio de 1896.
Pags. tO,78 e 82.

FORÇA naval- Discllssão da proposição daCa
mari\ dos Deputados n. 14,de 1S95. fixando
a força naval pal'a o exercicio de 1896.
Pags. 36 e 57.

FRANCISCO Machado (O Sr.) - DIscursos
sobre negocios POlitlCOS do Estado d~

Amazonas. Pags. 21 e 40.

GIL Goulart (O Sr.) :

Considerações feitas em sessão de 24
de julho, com referencia á Commissão
Mixta nomeada pelo Con~resso.para rever
as tarifas aduaneiras. Pag. 129.

Dircurso pronunciado na discussão do---'
projecto do Senado, n. 27. de lS95,
que augmenta os vencimentos dos
membros do Supremo Tribunal e os
dos empregados da respectiva secret~,ria.

Pago 211.

GOMES de Castro (O Sr.)

Discurso pronunciado em sessão de 15 de
julho, na 3a discus8ão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 7, de lS95, que
fi:m as forças de terra para o exercicio
de lS96. Pag. 7S.

Discurso pronunciado na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
11. 13, de 1895, autorisando a abertura
do credito de 6:000$. pal'a ser despen
dido com o Instituto Benj~min Constant.
Pago 83.

Considerações feitas em sessão de 17 de
julho, rectificando um" falta que se nota
na acta da sessão anterior. Pag. 9S.

Discurso pronunciado na discussão da
PL'oposição da Camara dos Depulados,
n. 19, de 1895. (lue autorisa o Governo a
abrir o credIto Bupplemental' de 600:000$
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JOÃO Neiva (O Sr.) :

r

Discurso pronunciado em sessão de 15 de
Julho, sobre o requerimento apresentado
pelo Sr. Senador Coelho Rodrigues, rela
tivo á ilha da Trindade e á lagôa Mi
rim, no Estado do Rio Grande do Sul.
Pago 76.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 25, de 1895, que
reduz a dous mezes o prazo est.abelecido
no paragrapho unico do art. 30 da le~

n. 35, de 26 de janeiro de 1892, para a
incompati bi lidade elei toral dos Governa
dores ou Presidentes e dos Vice ·Gover
nadares ou Vice-PresidenLes dos Estados.
Pago 151.

Barballlo (O SI'. ) - Discul'so pronun.
ciado na discussão do projecto do Senado,
n. 18, de 1895, que augmenta os venci
mentos dos membroJ do Supremo Tribu
nal Federal e OB dos empref!°ados da re.
spectiva secretaria. Pago 202.

Discurso pronunciado em sessão de 15 de
julho, na 3a discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 7, de 1895, que 0_
fixa as forças de terra para o exercicio
de 1896. Pag. 81.

Discurso pronunciado na discussiio do
veto opposto pelo ex-Vice- Presidente da
Repu blica, á resolução do Congresso
Nacional, que determina que na ex
ecução das sentenças proferidas por tri
bunaes militares seja computado o tempo
da prisão preventi va, na fórma do art. 53
do Codigo Penal da Armada. Pago 100.

Discurso pronunciado na discussiio do
projecto do Senado, n. 24. de 1895, que
regnla a promoção dos alferes e 203 te
nen tes promo vidas pelo decre to de 3 de
novembro de 189-1. Pag. 143.

Discurso pronunciado em sessão de 6 de
agosto, sobre o requerimento do Sr. Sena
dor Costa Azevedo, pedindo que seja
remettido á Commissão de Justiça e Le
gislação o regulamento processoal cri
minal militar, expedido pelo Supremo
Trillllnal Militar. Pago 210.

Considerações feitas em sessão de 13 de
julho, sobre a proposição da Camara dos
Deputados, relativa ao credito para paga-

0_._0 'mento de empregados da Bibliotheca
Nacional. Pag. 70.

JOAKIM Catunda. ( O Sr. ):

JULIO Frota (O Sr.) - Discurso pl'onunciado
na discussão do projecto do Senado, n. 24,
de 1895, que regnla a promoção dos alfe
res e 2°· tenentes promovidos pelo
decreto de 3 de novembro de 1894.
Pago 142.

para occorrer ás despezas a fazer até. o
mez de setembro do presente exerclClO,
pela verba do n. 38 do art. 2" da lei do
orçamento em vigol'. Pago 13t.

Discurso pronunciado na discuseão do re
([ uerimento do Sr. Senador Coelho Rodri
gues, pedindo informações ao Governo
sobre a ilha da Trindade. Pag. 147.

Discurso pronunciado em sessão de 30 de
julho sobre o requerimento do Sr. Senador
Coelho Rodr igues, pedindo informações ao
Governo sobre os brazileiros mortos no
conflieto do Amapá ou presos pelas autori-
dades francezas de Cayenna. Pag. 164.

Discursos pron unciados em sessão de 30
de iulho na discussão do projecto do Se-
nado, n. 25, de 1895, que reduz a dous
mezes o prazo estabelecido para a incom
patibilidade eleitoral dos Governadores ou
Presidentes dos Estados e dos Vice-Gover
nadores ou Vice-Presidentes do. Estados.
Pags. 165, 167 e 174.

Discurso pronunciado em sessão de 3 de JOÃO
agosto, com referencia ao do Sr. Senador
Costa Azevedo, relalivo aos novos e an-
tigos pl'ocessos eleitoraes. Pago 198.

o GONÇALVES Chaves (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 11 de
julho sobre a Empreza Viação do BraziL
cessionaria da navegação do Alto S. Fran
cisco e rio das Velhas. Pag. 37.

Consideracões feitas em sessão de 13 de
julho, sobre os erros e incorrecções que se
encontram na publicação do parecer que
foi apresentado pela Commi ssão II1ixta.
Pago 70.

IMPOSTO de importação - Discussão do pro
jecto do Senado, n. 11 de 1895, que auto
risa o Poder Executivo a isentar do im
posto de importação e de olltros. devidos
á Fazenda da União, o material de uma
ponte metallica mandada vir da Europa
pelo Governo do EstJ.do do Paraná.
Pagos. 14, 21, 61 e 72.

INCOMPATIBILIDADE eleitoral - Discussão
do projecto do Senado, n. 5, de 1895,
que reduz a dous mezes o prazo estabe
lecido no paragrn pho unico do art. 30
da lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892,
para a incompatibilidade eleitoral dos
Governadores ou Presidentes e dos Vice
Governadores ou Vice-Presidentes dos
Estados. Pags. 151, 155, 165, 169 e 182.

INDICAÇÃO:

Do Sr. Coelho Rodrigues:

Para que a Commissão de Policia do
Senado proponha a alteração do Regi
mento, regul~.ndo a fórma e o processo
das manifestações de pezar ou l'egosijo
p!lblico. que o Senado houver de fazer
para o futuro. Pago 183,
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LAPER (O Sr.) - Discurso pronunciado na
discus~"io do proj ecto do Senado, n. 18,
de 189;), que augmenta os vencimentos
dos membros do Supremo Tribunal Fe
deral e os dos empl'egarlos da respect.iva
secretaria. Pago 201.

LEITE e Oiticica (O Sr.):

Discursos pronunciadas em sessão de 8
de julho, na 3- discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 7, de 1895,
que fixa as forças de terra para o exer
cicio de 1896. Pag~. '11 e 13.

e
Discurso pronunciado em sessao de 8 d
julho, na. 2- discussão do projecto do
Senado, n. '11, de 1895, que isen ta do
imposto de importação" de outros devidos
á Fazenda da União, uma ponte me
tallica mandada vir da Europa pelo Go
verno do Estado do Paraná. Pa"'s. 14.
63 e 72. o .

Discurso pronunciado em sessão de 2 de ,
agosto, sobre as informações prestadas
pelo Poeler I<;xecutivo, relativas aos em-

~ pregados aposentados do Tribllllal de
~···Contas. Pag''l'195.

Discnrsos pronnnciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 13, de 1895, que autorisa a abertura
do credito extl'aordinario de 6:000:'; para
ser despendido, dentro do corrente exer
cicio, com o Instituto Benjamin Coustant.
Pags. 57 e 87.

Considerações feitas em sessão de 13 de
julho, sobre o requerimento do Sr. Se
nador Joakim Catunda, l'elativo ao credito
para o pagamento de empregados da Bi
bliotheca Nacional. Pag. 71.

Discurso pronunciado na discussão da
proposkão da Camara dos Deputados,
n. 19, de 1895, que :lUtori3a o Governo a
abril' o credito sllpplementar de 600: 000$
para occorrer ás despezas a fazer até o
mez de setembro do presente exercicio
pela verba de n. 38 do art. 2° da lei de
orçamento em vigor. P"g. 133.

Discurso pron'll1ciado na discussiio do
req uerimento do Sr. Senador Coelho Ro
drig·ues. pedindo informaçõp.s ao Governo
sobre a ilha da Trindade. Pago '148.

Considerações feitas na discussão do 1'1'0
jecto do Senado, n. 27, de 1895, que
augmenta os vencimentos dos membros
do Supremo Tribunal Federal e os dos em
pregados da respectiva secretaria. Pago
212.

LEOPOLDO de Bulhões (O Sr.) - Discurso
pronunciado em sessão ele 5 de agosto
sobre o fallecimento do Sr. Senador pel~
Estado de Goyaz, Antouio Amaro da Silva
Canedo. Pag) 206.

LICENÇAS:

Di~cu~são nnica do parecer da Commissão
de Constituição, Poderes e Diplomacia
sobre a licença solicit.ada pelo SI'. Se
nador Aristides Lobo. Pllg. ~7.

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 6S, de 1894, que autorisa
o Poder Executivo a conceder ao Dl'. J.
Alves de Azevedo Macedo, lente de ana
tomia e physiologia da Escola Nacional
de Bellas Artes, um anno de licença com
ol'denado. Pags. 97 e 121.

Discussiio da proposição da Camara dos
Deputados, n. 21, de 1895, que autorisa
o Governo a conceder ao bacharel Manoel
POl'phirio de Oli veira Santos, juiz seccio
nal do Estado do Rio Grande do Norte,
um anno de licença com o respectivo
ordenado. Pa gs. 155 e 158.

Discussiio unica do parecer n. 90, de 1895,
das Commissões de Justiça e Legislação e
de Finanças, opinando pelo indefel"imeuto
do requerimento em que Iclirel"ico Narbal
Pamplona, escrivão do primeiro oflicio
do Juizo Seccional do Districto Federal,
pede um anno de licença. Pago 155.

MAGISTRATURA local do Districto Fe
deral- Discussao do proJecto do Senado
n. 23, de 1895, que faz ex tensiva li. ma
gistl'<ltura local do Districto Federal,
com direito á aposentadoria, a disposição
do art. 30 do decreto n. 848, de 11 de
outubro de 1890. Pag·. 130.

MINISTERIO Publico da .Justiça Federal
e da local do Dis tricto Federal
Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 59, de '1894, que declara
temporarias, as funcções de todos os
orgãos do Ministel'io Publico, tan~o da
Justiç.a Ferleral como da local do Dis
tricto Federal, etc. Pags. 91 e '121.

MONTE-PIO dos officiaes da Armada. e clas
ses annexas - Discussão unica das
emendas ela Camara das Deputados ao
projecto do Senado, u. 29, de 1894, de
terminando que o rn onte-pio dos officiae8
da Armada e classes annexas seja regu
lado pelo mesmo decreto que trata dI)
monte-pio elos officiaes do Exercito Pago
135.

MORAES Barros (O Sr.):

Discurso pronunciado na discusgão d:<
proposiçiio do Camara dos Deputados,
n. 13, de 1895. que autorisa a abertur"
do credito es:traordinario de 6:000.$ par:1
ser despendido com o Instituto Benjami.:
Constant. Pags. 60, 83 e 86.

Discurso pronunciado na discussão de
projecto do Senado, n. '11, de 1895, qu'
autorlsa o Poder Executivo a isenta"
do imposto de importação e de outrc~

devidos á Fazenda da União, o matérial
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de uma ponte metallica mandada vir da
]<~uropa pelo Governo do Estado do Pa
raná. Pag. 61.

PARECERES:

Da Commissão de Constituição, Poderes
e Di"plomacia :

Sobre o requenmento do Sr. Senador
A rlstldes da Sllveira Lobo, pedindo li
cença para deix"-r de comparecer is
sessões do Senaclo. por se achar grave
mente enfermo. Pago 21.

Da Commlssão de Finanças:

Sob"e o requerimento do Dr. Joiio Alvares
de Azevedo Macedo, len te de :ilnatomia e
physiologia da Escola Nacio nal de Eellas
Artes, em que pede um aUnO de licença
com ordenado. Pago 49.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. H. de 1895. relevando da
flrescripção em que incorreu D. 1I1aria
da Penha Oliveira para o recebimento
da quota do meio soldo a que tem direito,
como viuva do alferes do Exercito Luiz
Antonio de Oliveira. Pago 98.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 19. de 1895. autorisando o
Governo a abrir o credito supplementar
de 600:000$ á verba - Soccorros Publicos.
Pago 109.

Sobre o re_querimento em que Sebastião
da Roch:l. Fragoso, aposentado no ca"go
de 1o escripturario do Tribunal rle Contas,
reclama coutra o modo por que lhe
foram fixados os vencimentos da aposen
tadoria. Pago 110.

Sobre o credito supplementar de .•...
4.576:323.$080, ao Ministerio da Marinha,
solicitado pelo Sr. Presidente da Repu
blica. para pagamento de despezas reco
nhecidas e excedentes a variots consigna
ções votadas na lei do orçamen 'o para o
exercicio de 1894. Pago 123.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, fi. 3, de 1895, abrindo ao Minis
teria da Justiça e Negocios Interiores
o credito extraordinario de 3:GOO$ para
pagamento dos vencimentos de um con
servador, um ollicial e um amanU3nse
da Bibliotheca Nacional. Pago 197.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 25. de 1895. autorisando o
Poder Executivo a abrir dous credit08
supplementa~es, um na importancia de
51 :OOOs e outro na de 60:0')0$, para os
serviços de 8tenographia, redacção e re
visão dos debates das duas Casas do
Congres8o Nacional. Pago 205.

Da Commissão de Justiça e Legislação:

Sohre a proposição da Camara dos Depu
tad08, 11. 25, de 1894, relativamente a
direitos de «au,or >l. Pago 33.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 59, de 1894, que declara te:n
pararias as f,mcçoes de todos os orgaos
do Ministcrio Publico. Pag. 52.

Sobre a i'ewlução do Congresso Nacional
que determina que continuem em dispo
nibilidade os juizes de dll'elto e desem.
bargadores niio contemplados n:: orga
nisaçiio da magis,ratura da UnJao ou na
dos Estados. Pago 70.

Sobre a resolução do Congresso Nacional,
determinando que, na execução das sen
tenças proferidas por tribunaes ml!'tares,
seja computado o tempo da prlsao pre
venti va, etc. Pag. 70.

. Sobre o requerimento de Adolpho Arthur
de Si Monteiro 20 escripturario apo
sent"do da Alfan'dega do Rio de Janeiro,
reclamanrlo contra os vencimentos de sua
aposentadoria. Pag. 75.

Sob~e o veto oPpo.~to pel() Prefeito do
Districto Federal, á resoluçao do Conselho
Municipal relativamente aos commis
sarios de hygiene. Pago 88.

Sobre o requel'Ímento de Iclirerico
Narhal Pampl"ona. escrivão do 10 OffiClO
do Juizo Seccional do Dislricto Federal,
ped indo um anno de licença com seus
vencimentos. Pag. 126.

Sobre a proposição da Camar~. dos Depu
tados, n. 21, de 1895, autorisa ndo o Poder
Executivo a couceder ao bacharel M"noel
Portirio de Oliveira Sant08, Juiz Seccional
do Estado do Rio Grande do Norte, um
anno de licença com o respectivo orde
nado. Pag. 127.

Sobre o projecto do Senado. n. 5,. de 1895,
reduzindo a [lous o prazo de seIs mezes
para a incompatibilidade eleitoral dos
Governadores ou Presiden,es e dos Vlce
GOl"ernadores 01\ Vice-Presidentes dos Es
tados. Pag 127.

Sobre o projecto do Senado, n. 18, de 1895,
que elel"a os vencimentos dos membros
do Supremo Tri'1unal Federal e os dos
empregados da respecti.a SecretarIa.
Pago 169.

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Sobre o requerimento do general de di
visão graduado, reformado, Joaquim José
de ~Iagalhães. pedindo melhora de re
forma. Pago 3.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados. n. 14, de 1895, que fixa a força
navall'ara o exercicio de 1896. Pag. 33.
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Discussão do projecto do Senado, n. 13,
de 1895, que concede a D. Maria R asa.
Martinho Maciel.viuva do alferes ao Exer
cito Melcniades Lopes Maciel, a pensão de
20$ mensaés, sem wejuizo da quota do
meio soldo '1 ue percebe. Pags, 15, 21 e 72.

Discussão do projecto do Senado, n. 14, de
1895,'1ue concede a DD.Saturnina Idalina.
da Costa PareÍl'a e Petrona Delmira. da.
Costa Pereira a pensão mensa.! de 120$000.
Pago 151.

Observações feitas em sessão de 8 de julho,
sobl'e o requerimento da Commissão de
Finanças, relativo á pretenção do ge
neral de divisão graduado e reformado
Joaquim José de Magalhães. Pago 3.

Observações feitas em sdssão de 8 de julho,
sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 7, de 1895, que fixa as forças de
terra para o exercicio de 1896, Pag. 13.

Observações feitas em sessão ele 8 de julllo,
relativas á falta de materia para Do ordem
do dia.. Pag. 16.

PIRES Ferreira (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 12 de
julho sobre negocias políticos do Estado
do Piauhy. Pago. 56. (Vide o appendicé á
pago. 50.)

Discurso pron unciado na discussão do
'Veto oppos to pelo ex-vice-Pl"esidente da
Republica, á resolução do Congresso Na
cional que determina que, na execução
das sentenças profericfas por tribunaes
militares, seja computado o tempo da
prisão preventiva, na forma do art. 53
do Cedigo Penal da Armada. Pag. 103.

Considerações fei tas na discussão da pro_o
posição da Camara elos Deputados, n. 11,
de 1895, '1 ue releva' da prescripção em
que incorreu D. Maria da Penha Oli
veira, villva do alferes reformado do
Exercito Luiz Antonio de Oliveira, para
que possa receber o meio soldo a que tem
dil'eito. Pago 125.

Discurso pronunciado em sessão de 23 de
julho sobre o fallecimento do ex-Se
nador da Republica José Antonio Sa
raiva. Pago 128.

Consideracões feitas em sessão de 24 de
julho coníra as incorrecções que se notam
Da publicação do seu discurso, pronun
ciado em sessão de 26 de junho. Pago 129.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 24, de 1895, que
regula a p,'omoção dos alferes e 2°' te
nentes promovidos pdo decreto de 3 de
novembro de 1894, Pago 138.

PRESIDENTE (O Sr.):

Sobre a pretenção do capitão de mar e PENSÕES:
"uerra reformado Francisco Romano Step
pIe da Silva. Pag. 50.

Sobre os contingentes com que cada Estado
deve concorrer annualmente para o preen
chimento dos claros nas fileiras do E:xer
cito. Pago 69.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 8. de 1895, que concede a pensão
de 1$ dia rios ao cabo de esquadra refor
madõ, Amaro da Costa Soares. Pago 99.

Sobre o requerimento do anspeçada re
formado DomingoB José Sant'Anna, pe
dindo melhoramento de reforma. Pag. 99.

Sobre as emendas da Camara dos Depu
tados ao projecto do Senado, n. 29, de
1894, que detel'mina que o monte-pIo
dos officüles da Armada e classes an
nexas será regulado pelo mesmo. decreto
que trata do monte-pio dos officiaes do
h;xercito. Pag. 109.

Sobre o requerimento em que o contra
almirante graduado reformado, Felippa
Orlando Short pede qlle lhe seja melho
rada a sua reforma. Pago 157. (Este pa
recer tem o n.-'95 e não 59, como se acha
no volume d" annaes.)

Sobre o requerimento de João Ignacio de
Medeiros, 10 sargento reformado do Exer
cito, pedindo uma pensão ou augmento
de soldo. Pag. 207.

Sobre a projecto n. 43, de 1894', relativo
á materia do art. 6° ela Constituição
Federal. Pag. 191.

Sobre o projecto do Senado, n. 43, de 1894
relativo ás questões suscitadas no Estad~
de Serpipe com referencia â. attribuição
conferiaa no art. 6° c13, Constituição da
Republíca ao Governo Federal, de in
tervir D os negociaR peculiares d03 Es.
tados. Pag. 51.

Sobl'e a Companhia da Estrada de Ferro
do Ribeirão ao Bonito, no Estado de Per
nambuco. PaP".. 50.

Sobre a Empreza Viação do Brazil, ces
sionaria da navegação do Alto S. Fran
cisco e rio das Velhas. Pag. 2.

Sohre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 15, de 1895, que conce,l" trans
porte gratuito nas estradas de ferro da
União, dos materiaes destinados á con
stl'ucção de p"olongamentos ou ramaes
emprehendidos pelos EstadoB ou por com
panhias' particulares. Pag.2.

Da Commissão Mixta:

Da Commissão de Obras Publicas:

•
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capitão de mar e guerra reformado
Francisco Romano Stepple da Silva
- Discussão unica du parecer dus Com
missões de Marinha e Guerr[l e de Fi
nanças, sobre a p,'etenção do ca.pitão de
mar e· glJerra reformado Francisco
Romano Stepple da Silva. Pago 125.

Do contra·almirante graduado e refor
mado Felippe Orlando Short - Dis
cussão do parecer da Commissão de Ma
rinha e Guel'ra. opinando pelo indeferi
mento do J'equerimento do contra-almi
rante graduado e reformado Fclippe
Orlando Short, em qne pede seja melho
rada asua reforma. Pago 18?

Do

Do Sr. Almeida Barreto e outros:

Dividindo em dous grupos os alferes e se
gundos tenentes promoviclos pelo decreto
de 3 de novembro de 1894, etc. Pag.124.

Do Sr. Campos Sal1es e outros:

'l'ornando extensiva á magistratura local
elo Districto Fedeml, com direito a. apo
sentadoria, a disposição do art. 39 do
decrelo n. 848 de il de outubro de
1890. Pago liO.

Do Sr. Coelho Rodrigues e outros:

Compl'ehendendo na prohibiçiio do § 2 0

da Constituição a concessão de honras
militare~ á pessoa que não fOI' militar,
e mesmo a quem o f()r, desde que ex
cedam a da graduação que por lei lhe
competir. Pago 34.

Dos Srs. C. Ottoni e Joa.quim Pernam
buco :

Relevando a muita imposta á Compa
nhia Estrada de Ferro do Ribeirão ao
Bonito, par não conc1nir as obras no
prazo que foi pro rogado. Pago 50.

Da. Commissão de Justiça e Legisla.ção :

Reduzindo a tres mezes o prazo esta·
belecido no paJ'agrapho unico do art. 30
da lei de 26 de janeiro de 1892, pal'a du
ração das incompatibilidades eleitoraes
dos Governadores ou Presidentes e dos
Vice-Governadores ou Vice-P"esidentes
dos Estados. Pag. 127..

PRIVILEGIO - Discussão unica elo parecer
n.54, de 1895. das Commissões de Obras
Publicas e de Finanças, sobre a petição
em que Manoel Simões da Fonseca soli
cita privilegio por 90 annos d garantia
de juros por 30, para uma estrada de
ferro da cidade de Santarém, no Pará, á.
cidade de Matto Grosso. Pago 21.

PROJECTOS DE LEI: "

JU- PRETENÇÕES:
dos
ao~

Observações feHas em sessão de 11 ele
lho, sobre a proposição da Camal'a
Deputados, n. 25, de 1894. relativa
direitos de "alltOI'~. Pago 35.

Observações feitas em sessão de 11 de ju
lho, sobre a Commissão Mixta nomeada
pelo Congresso Nacional. Pag. 40.

Observações feitas em sessão de 13 de ju
lho, sobre a proposição da Camara dos
Deputados, relativa ao cred i to pari. paga
mento de empregados da Bibliotheca
Nacional. Pago 71.

Observações feitas em sessão de 17 de ju
lho. sobre o requerimento do Sr. Serwdor
Pires Ferreira, relativo ao veto opposto
pelo ex-Vice-Presidente da Republica á
resolução do Congresso Nacional, que
determina que na execução das seo tenças
proferidas por tribunaes militares Beja
computado o tempo da prisão praventiva,
na fôrma do art. 53 do Codigo Penal da
Armada, etc. Pags. 107 e 108.

Observações feitas em sessão de 18 de ju
lho, com referenda a uma reclamação do
Sr. Senador Coelho Rodrigues, relativa a
apartes que lhe são attrihuidos no dis
curso do Sr. Senador Vicente Machado,
pronunciado em sessão de 7 de j unho.
Pags. i12 e 113.

Observações feita na discussão do p"ojecto
do Senado, n. 24 de 1895, que regula. a
promoção dos alferes e 2°' tenentes
promovido~ pelo decrdo de 3 de no
vembro de 1894. Pago 142.

Observações feitas em sessão de 27 de
julho, sobre um requerimento do Sr. Se
nador Gonçalves Chaves. relativo ao pro
jecto do Senado, n. 43. de 1894, e ao
parecer da Commissão Mixta. encarre
gada de regulamentar o art. 6') da Con
stituição Federal. Pag. 158.

Ot.~ervações feitas em ses~ão de 29 tie
julho, sobre o projecto apresentado pelo
S1". Serrador Severino Vien·a. relativo aos
magistrados aposentados, a que Se refere
o art. 6" das disposições transitarias da
Constituição Federal. Pag. 161.

Obsenaçõcs feitas em sessão de 2 de
agosto, sobre oa documentos remeLtidos
pelo Poder Executivo, relativos aos em
pregados aposentados do Tribunal de
Contas. Pago 195.

Discurso pron unciado em sessão de 5 de
agosto sobre o fallecimento do Sr. An
tonio Amaro da Silva Canedo. Senador
pelo Estado de Goyaz. Pago 206.

Ob~érvaçõe.~ feitas na discus~ão do pro
Jecto do Senado, n. 27, de 1895, que
augmenta os vencimentos dos membros
do Sllpl'emo Tribunal Federal e os dos
empregados da respectiva. Secretaria.
Pago 213.



AIterando a tabella do art. 23 do de-I
ereto 11. 848, de i1 de outubro de 1890.
relativa aos vencimentos dos membros do
Supremo Tri bunal Federal e dos em pre
gados da respectiva Secretaria. Pag. 169.

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Estabelecendo regra para o pag'amento do
soldo dos officiaes de terra e mar, refor
mados compulsoriamente com mais de
40 annos de serviço. Pago 3.

Da Commissão Mixta:

Estabelecendo regras sobre a attribuição
conferida no art. 6° da Constituição cI a
Republica ao GOverno Federal, de inter
vir nos negocios peculiares aos Estados.
Pago 191.

Do Sr. João Barbalho e outros:

Regulando os casos em que os prejudi
cados poderão recorrer á justiça do mu
nicipio, das deliberações e actos dos
Poderes Municipaes do Districto Federal.
Pago 159.

Do Sr. Severino Vieira:

Regulando (:)s vencimentos que devem
perceber os magistrados que foram apo
sentados pelo decreto n. 2056, de 25 de
julho cOI'rente. Pago iGi.

PROMOÇÃO dos alferes e 2°' tenentes - Dis
cussão do projecto do Sellado, n. 24, de
1895, que regula a promoção dos alferes e
2°' ~e"entes promovidos pelo decreto de 3
de novembro de 1894. Psgs. 133 e 150.

PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados:

Autorisando o Governo a abrir um cre
dito sllpplementai' de 600:000:, para occor
rer ás despezas a fazer até o mez de
setembro do presente exercicio pela verba
n. 38 do art. 2° da lei do orçamento
vigente. Pago 35.

Estabelecendo regras relatiTas á renda do
Deposito Publico e aos vencimentos dos
respectivos funccionarios. Pag. 35.

Autorisando o Poder Executivo a conceder
ao bacharel Manoel Porphirio de Oliveira
Santos, juiz seccional do Estado do Rio
Gl'ande do Norte, um anno de licença
com o respectivo ordenado. Pag. 98.

Revalidando, em favor da nova Companhia
Estrada de Ferro Estreito e S. Francisco
ao Chopim, a concessão a que se refere o
decreto n. 896, de 18 de outubro de 1890.
Pago 157.

Amnistiando todas as pessoas que dire
cta ou indirectamente tomaram parte nos
factos occorridos em 1 de maio do COr
rente anuo, no Estado das Alagôas e no
movimento sedicioso ultimamente havido
no Estado de Goyajl. Pago 157,
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Autorisando o Governo a abrir o credito
supplemental' de 2;;0:000$, ao Minis~el"io

da Fazenda, para pagamento da inde
mnisação devida aos negociantes Pedro
Diniz & C. Pago 162.

Autorisando o Podel' Execu~ivo a abrir,
li/) corrente exercicio, os creditas extra
ordinarios de 54:000$ á verba n. 5 e de
60:000$ á de n. 7 do art. 2° da lei n. 266,
de 24 de dezembro de 1894. Pago 168.

Autorisando o Governo a abrir ao Mi
nisterio da Justica e Negocios Iuteriores
o credito sllpp'lementar de 104:036$
para occorrer às despezas do n. 13 do
art. 20 da lei n. 266, de 24 de dezembro
de 1894 - Policia do Districto Federal.
Pago 183.

Autorisando o Governo a abrir ao Mi.
nisterio da Marinha o credito extra
ol'dinario de 257: 152$518 para despender
em concertos e acquisição de roupas,'
mobilia e o mais quejulga.r necessa;-iO a
reorganisação do respectiVO hospital.
Pag.205.

AII lorisando o Governo a abrir o credito
supplementar de 44:826$423 ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interi?res. para ser
applicado á rubrica - SerViço sallltarlO
marHimo. Pago 205.

PROPRIEDADES pertencentes a Hard
Rane! & Campo - Discussão do projecto
do Senado, n. 16, de 1895, que autorisa
o Governo a fazer acquisição das pro
priedades . pertencentes a Hard Rand
& Comp. sitnadas em terrenos de mari
nhas, no Estado do ESpll'lto Santo.
Pago 125.

PUBLICAÇÕES;

Feita por deliberação do Senado, tomada
em sessão de 8 ele julho, a requerimento
do SI', Senador Costa Azevedo. Pago 16.

Feita pOr deliberação do Senado. tomada
em sessão de 13 de julho, a requerimento
do Sr. Costa Azevedo. Pago 73.

Feita em vir~ude de deliberação do Se
nado, tomada em sessão de 13 de jlllho,
a requerimento do Sr. Senador Costa
Azevedo. Pago 87.

Feita, por deliberação da Mesa do Senado,
em sessão de 19 de julho. Pago 121.

Feita por ordem da Mesa em virtude de
deliberação anterior do Senado. Pago 156.

Feita em virtude de deliberação do Se
nado e a l'equerimento do Sr. Senador
Costa Azevedo. Pago 196.

QUINTINO Bocayuva (OSr.):

Considerações feitas em sessão de 31 de
julho, justificando um requerimento em

6
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que pede que se insira na acta um voto
de pezar pelo fallecimento do general
Fonseca Ramos. Pag. 169.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 25, de 1895, que
reduz a dous mezes o prazo edtabelecido
para a incompatibilidade eleitoral dos
Governaclores ou Presidentes e dos Vice
Governadores ou Vice- Presidentes dos Es
tados. Pag. 180.

RECURSOS interpostos ás justiças do mu
nicipio - Discussão do projecto do Se
nado, n. 26, de 1895, que determina o
processo de reCursos interpostos ás jus
tiças do municipio, das deliberações e
actos elos poderes municipaes do Dis
tricto Federal. Pags. 182 ~ 190.

REDACÇÕES:

Da emenda do Senado á. proposiçao da
Camara dos Deputados, n. 12. de 1895,
que crêa na cidade de Cayenna um Cou
sulado de 2· classe. Pag. 35.

Das emendas do Senado á. proposição da
Camara dos Deputados, n. 51, de 1893,
que manda incluir no orçamento da re
ceita da União as taxas de concessão de
pennas d'agua e os impostos de transmis
são de propriedade e de industrias e pro
fissões no Distric~o Federal, com destino
ás despezas com os serviços de justiça,
Policia, COl'PO de Bombeiros e abasteci
mento de agua etc) mesmo Districto, ate
que seja este elevado a Estado Federal,
etc. Pag.52.

Da emenda do Senado á proposição da
Camara dos Deputados, n. 89, de 1894,
que aut.orisa o Governo a abri r um cre
dito de 898 :486$810, para pagamento do
excesso de despeza com o serviço de co
lonisação, no Estado do Rio Grande do
Sul. Pag. 'i0.

Da emenda do Senado, substitutiva da
proposição da Camara dos Deputados,
n. i4, de 1895. que fixa a força naval
para o exercicio de 1896. Pag. 74.

Do projecto do Senado n. !t, de1895, au
torisando o Governo a isentar de quaes
quer direitos devidos á Fazenda da União,
o material de Uma ponte metallica man
dada vir da Europa pelo Governo do
Estado do Paraná. Pago 75.

Do projecto do Senado, ri.. 13. ele 1895,
que concede a D. Mari:t Rosa Martins
Maciel, viuva do alferes elo Exercito Mel
chiades Lopes Maciel, a pensão de 20$
mensaes. Pag. 75.

Do projecto do Senado, n. 21, de 1895,
relevando a multa imposta pelo Govel."no
Federal á Companhia Estt'aJa de Ferro
do Ribeirão ao Boni~o, no Estado de Per
nambuco. Pags. 129 e 136. (Es~e parecer
tem o n. 93 e não 96, como se acha no
volume de annaes.)

Da emenda do Senado á propOSlçaO da
Camara dos DeputadOS que fixa as forças
de terra para o exercicio de 1896. Pags.
123, 129 e 138.

Do projecto do Senado n. 29. de 1894,
relativo 3.0 monte-pio dos officiaes da
Armada e classes annexas. Pago 146.

Do projecto do Senado, n. 25, de 1895,
reduzindo a tres mezes o prazo estabe
lecido para duraçãó das incompatibili
elades, definidas !la oaragrapho unico do
art. 30 da lei n. 35: de 26 de janeiro de
1892. Pags. 198 e 208.

REGO Mello (O Sr.) - Discurso pronunciado em
sessão de 15 de julho, na 8' discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 13, de 1895, relativa ao credito ex
traordinario de 6 :OOOS destinado ao Ill~

stituto Benjamin Constant. Pag. 82.

RELEVAÇÕES: .

Da multa imposta á Companhia de Es
trada de Ferro do Ribeirão ao Bo
nito - Discussão do projecto do Senado,
n. 21, de 1895, que releva a multa im
posta á Companhia,de Estrada de Ferro
do Ribeirão ao Bonito, no Est:).do de Per
nambuco, etc. Pags. 97 e 121.

Da prescripção em que incorreu D. Ma
ria da Penha Oliveira - Discussão
da proposicão da Camara dos Deputados,
n. H, de 1895, que relevi!. da prescripção
em que incorreu D. Maria da Penha Oli
veira, para que possa receber o meio
soldo a que tem direito como viuva do
alferes reformado do Exercito Luiz An
tonio de Oliveira. Pags. 125 e 151.

REQUERIMENTOS:

Da Commissão de Fin.anças:

Pedindo informações ao Governo sobre
o augmeilto de despeza que acarreta o
projecto da Com missão de j\'Iarinha e
Guerra, relativo ao soldo dos officiaes
de terra e mar, reformados compulsoria
mente e que contam mais de 40 annos de
serviço. Pago 3.

Do Sr. Coelho Rodrigues:

Pedindo informações ao Governo sobre
a ilha da Trindade, etc. Pag. 76.

Pedindo informacões ao Governo sobre
a supposta occupa"ção da ilha da Trin
dade em nome do Govel."no ele Sua Mages
tade Britannica. Pago 137.

Pedindo informações ao Governo sobre
08 brazileiros mortos no confticto do
Amapá ou presos pelas autoridades fran
cezas de Cayenna. Pago 164.

J
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Do Sr. Costa Azevedo:

Pedindo que sejam publicados os do
cumentos relativos ao fuzilamento de dous
sargentos do Exerci to a bordo do trans
porte de guerra Santos. Pago 4.

Para que sejam publicadas no Diario do
Congresso as informações prestadas pelo
Ministro da Marinha, relativas ao pedido
de demissão do vice-almirante graduado
Firmino Chaves, do lagar de membro ef
fectivo do Conselho Naval. Pag. 72.

Pedindo novas informações ao Governo
sobre os fuzilamentos praticados no Es
tado de Santa Catharina. Pago 100.

Pedindo que seja submettido ti Com missão
de Justiça e Legislação o regulamento
processoal militar expedido pelo Supremo
Tribunal Militar. Pag. 210.

Do Sr. Gonçalves Chaves:

Pedindo informações ao Governo sobre a
subvenção concedida :í. Empreza Viação do
Brazil. Pag, 39.

Pedindo que o projecto do Senado, n. 43
de 1894. volte i/. CommissãoMixta para se~
corrigido. Pago 158.

Do Sr. Joaquim Sarmento:

Pedindodispen~ade impre.;são da redacção
da emenda do Senado á proposição da Ga.
mara dos Deputados, n. 12, de 1895, que
crea na cidade de Cayenna um Consulado
de 2a classe. Pag.35.

Do Sr. Pires Ferreira:

Sobre o vcto opposto pelo ex-Vice-Presi
dente da Republica á resolução do Con
gresso Nacional que determina que, na
ex.ecução das sentenças proferidas por
tribunaes militares, seja compntado o
tempo da prisão preventiva, na fórma do
art. 53 do Codigo Pen"l da Armada.
Pago 106.

Do Sr. Leite e Oiticica:

Para que a proposição da Camara dos
Deputados n. 7, de 1895, que fixa as forças
de terra para o exercicio de 1896, volte á
Commissão de ;\'Ltrinha e Guerra, etc.
Pago 12.

Sobre a occupação da ilha da Trindade
pelo Governo Britannico. Pago 149.

Do Sr. Rosa Junior:

Pedindo que ,e solicit~ do Governo o re
gu1amento processoôl.l militar do Exercito
e da Armada e o Codigo Penal da. Armada
promulgados em 1891. Pag.21O.

Do Sr. Severino Vieira:

Para que o projecto do Senad~, n. 27, de
1895, que augmenta os vencImentos dos
membros do Tribunal Federal e os dos
empregados da respectiv" Se~retaria, seja
enviado á Commissão de Fmanças para
interpor parecer. Pag. 212.

ROSA Junior (O Sr.):

Discurso pronunciado na discussão do vcto
opposto pelo ex-Vice-Presidente da Re
publica á resoluçiio do Congresso N::;
cional, que determina que na e~ecuçao

das sentençflS proferidas por trlbunaes
militares seja computado o tempo da
prisão preventiva, na fôrma do art. 53
do Codigo Penal da Armada.. Pago 103.

Di.~curso pronunciado na discussão do pro
jecto do Senado, n. 24, de 1895, que re
gula a promoção dos alferes e 2°· tenentes
promovidos pelo decreto de 3 de novembro
·de 1894. Pag. 143.

D;scurso pronunciado em sessão de 2 de
agosto sobre as informações prestadas
pelo Poder E xecutivo, relativas aos em
pregados aposentados do Tribunal de
Contas. Pago 191.

Discurso pronunciado em sessão de 6 de
agosto sobre o regulamento da justiça
militar confeccionado pelo Supremo Tri
bunal Militar. Pags. 208 e 211.

SEVERINO Vieira (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessiio de 19 de
iulho, na discussão do vcto opposto pelo
Prefeito do Districto Federal á resolução
do Conselho Municipal que considera
nulIa a portaria do ex- Prefeito, que
aposentou diversos cornmissarios de
hygiene. Pag. 120.

Discurso pronunciado em sessão de 23 de
julho sobre o falIecimento do ell-Sena
dor da Republica José Antonio Saraiva.
Pag.127.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 23, de 1895, que
faz extensiva á magistratura local do
Districto Federal, com direito :.í. aposen
·tadoria, a disposição do art. 30 do de
creto n. 848, de 11 de outubro de 1890.'
Pag. 130.

Discurso pronunciado na discussão do
requerimento do Sr. Senador Coelho Ro
drignes sobre a ilha da· Trindade.
Pago 149.

Discurso pronunciado em sessão de 29 de
julho, fundamentando um projecto sobre
os magistrados aposentados a que se re
fere o art. 6° das disposições transito rias
da Copsti tuição Federal. Pa~. 160.
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o
Ao parecer ela Commissão de Consti
tnição, Poderes e Diplomacia sobre . ..L
liceu,a solicitada pelo 81'. Senador Al'ls
tides Lobo. Pago ô[).

Sobre o requerimento .do Sr. Se!1~,dor
Quintino Bocayuva pedllldo que se lnslm
na acta um 'voto de pezar pelo fa!lecl
cimento do general Fonseca Ramos.
Pag. 182.

Costa Azevedo:

CoelhO Rodrigues:

Discul'sO pc'onunciado na diecussão do 'r VOTAÇÃO - [i;m ~a cliscuss~o do pc'o.i~c~o d,o
pro.iec~o elo Seuado, n. 25, de 18\15, que Senado, 1\:. 9, de 1::;9J, que (Ilspoe soble
reduz a dous mezes o pl'azo estabelecido I accumlllaçoes de empregos pubhcos remu-
para a incompatibilidade eleitor.. t dos nerados. Pago 10.
Governador8s ou presi I entes e dos Vice-
Governadores ou Vice-Presidentes dos VOTO (declaração de) dos Srs.:
Estados. Pag. 176.

Consideracões feitas na discussão do
projecto d'o Senado, n, 27, de 1895, que
augmenta os vencimentos dos membl'os
do Supremo Tribunal Federal e os dos
empregados da respectiva Secl'e~aria.

Pags. 212 e 2l3.

SUB-EMENDAS:

Do Sr. Almeida Barreto:

Ao projecto do Senado, n. 4, de 18[)5, que
reune em uma só as escolas militares
existentes. Pago 204.

Do Sr. João Neiva :

Do

Ao projecto do Senado, n. 4, de 1895, que
reune em uma só as escolas miJitares I
existentes. Pago 20L

Sr. Rosa Junior:

Ao pl'ojecto do Senado, n. 4, de 1895, que
reune em uma só as escolas militares
existentes. Pago 204.

SUPREMO Tribunal Federal - Discussão
do projecto do Senado n. 18, de 18[)5,
que eleva os vencimentos dos mem bros
do Sup,'emo Tribunal Federal e os
dos empregados da respectiva Secretaria.
Pags. 15,21, 20l e 211.

TAXAS e impostos - Discussão da propo
sição da Camara dos Deputados, n. 5\,
de 189:3, que determina quaes as taxas e
impostos que serão incltlidos no Ol'ça
mento da receita geral, etc. Pago 10.

Gomes de Castro;

Sobre a aberlura do credito de 6:000$
para se,' desllendido com o Instituto Ben
jamin Conslant. Pago 97.

Sobre a proposição- da Camara dos Depu
tados, n. 1[), de 18[)5, que autorisa o Go·
verno a abrir o credito supplementar de
600:000$ para occorrer ás despezas a fazer
até o mez ele setembro do preseute exer
cicio pela verba do n. 38 do al't. 20 da
lei do orçamento em vigor. Pago 13-!.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, 11. 10, de 1895, que autorisa o Go
verno a abrir o c~edito supplementar ao
Mi nisterio ela Mar inba na imponancia
de 4.516:328$080. Pag'. 150.

João Barbalho:

VETOS:

Discussão do 'feto opposto pelo ex-Vice-Pre
sidente da Republica á resol ução do Con
gresso Nacional que detel'mina que, na ex
ecução das sentenças proferidas por tribu
naes militctres seja computado o tempo da
prisão preventiva, na fúrma do art. 53 do
Conigo Penal da Armada. J:'ags. 97 e 100.

Discussão do veto do Presidente da Repu
blica á resolução do Congresso Nacional
que determina que contlnuem em disllO
nibilidade os juizes de direito e desem
bargadol'es não contemplados na orga.
nisação da magis~l'atura da União ou na
dos Estados. Pags. 97, 108 e 110.

Discussão do veto opposto pelo Prefeito do
Districto Federal á resolução do Con
selho Municipal que considera nuUa a
portaria do ex-Prefeito que aposentou
divet·sos commissarios de bygiene, sendo
elles reintegrados nos cargos que oc
cupavam. Pago 114.

Sobre o 'Veto elo SI'. Presiden te da Repu
Llica á resolução do Congresso i'lacional
que determin..L que continuem em dispo
nibilidade os juizes ele direito e desem
ba,rgadores não con~ernplados na orga
nisação da magis\r::<tura da União ou na
dos Estados. Pag. lil.

Moraes Barros;

Sobre o projecto do Senado, n. 11, de
1895, que autorisa o Poder Exe~utlYo a
isentar de direitos de importaçao e de
outros devidos á Fazenda da União o
matel'ial de um" pon~e metallic:l. man
dada vil' da U;uropa pelo Governo elo
Paraná. Pag. 72.

Pinheiro Machado e Julio Frota:

Sobre o projecto do Senado, n. _9, de
1894, que dispõe sobl'e accumulaçoes de
empregos publicos remunerados. Pag. 10.
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VOTOS de pezar requeridos pelos Srs.:

Leopoldo de Bulhões:

Pelo fallecimento do Sr. Senador pelo
Estado de Goyaz Antonio Amaro da Silva
Canedo. Pago 206.
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Quintino Bocayuva:

- Sobre o fallecimen~o do general Fonseca
Ramos. Pago 11\\).

Severino Vieira:

Pelo falIecimento do ex-Senador da Re~

puhlica, José Antonio Saraiva. Pago 128.
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INDICE

ABDON Milanez (O Sr.)- Discul'sos pronun
ciados sobre negocias politicos do Estado
da Parahyba. Pags. 87, 151 e 167.

ALMEIDA Barreto (O Sr.)- Discurso pro
\/Ilunciado em sessão de 12 de agosto, sobre
'\ negocias politiros do Estado da Parahyba.

Pago 72.

AMNISTIA - Discussão da proposição da Ca
mara dos Deputadas n. 23, de 1895, qlle
amnistia as pessoas que, directa ou indi
rectamente tomaram parte nos movimentos
politicos dos Estados de Alagôas e Goyaz.
Pags. 239, 263, 277 e 2\)6.

ANTONIO Baena (O Sr.):

Considerações feitas em sessão de 28 de
agosto, sobre a falta de um dos membros
da Commissão de Instrucção Publica. Pago
236.

Considerações feitas, em Mssão de 29
de agos to, na discussão unica do pa
recer da Commissão de Consti\uição e
Poderes, n. 112, de 1895, que opina
pela approvação da eleição a que se
procedeu no Distl'icto Federal no dia
20 de julho proximo findo e reconheci
mento do cidadão José Lopes da Silva
Trovão. para o cargo de Senador da Repu
blica. Pags. 253 e 254.

CAMPOS Sanes (O Sr.) - Discursos prolluncia-
, dos na discussão do projecto do Senado,

n. 43, de 189+, que dispõe sobre confii
ctoa, resultantes de duplicatas ou contes
tações de legitimidade de exercicio de
Governadores e Asaembléas nos Es\ados.
Paga. 27 e 192.

CASAMENTO civil - Discussão do projecto
do Senado, n. 32, de 1894, que d'ispõe
sobre as formalidades do casamento civil.
Pags. 312 e 317.

Indice de 18Q5

CHRISTIANO Ottoni (O Sr.)-Discurso pro
nunciado em sessão de 28 de agosto, na
2" discussão da proposição da Camara
dos Deputados. n. 23, de 1895, que amnis
tia todas as pessoas que, directa ou
indirectamente tomaram parte nos movi
mentos politicos dos Estados de Alagôas
e Goyaz. Pago 241.

COELHO e Campos (O Sr.)- Discurso pronun
ciado na discussão do projecto do Senado
n. 43, cl~ 189+, que dispõe sobre conilictos
resultantes de duplicatas ou contestações
d.) legitimidade de exercicio de Governa
dores e Assembléas nos Estados. Pago 106.

COELHO Rodrigues (O Sr.) :

Discurso pronunciado em sessão de 9 de
agosto, sobre negocias politicos do Es\ado
do Piauhy. Pago 37.

Discllrsos pronunciados na discussão da
proposição da Caroara dos Deputados
n.25, de 1895, que autorisa o Poder Execu
tivo a abrir, no corrente exercicio, os cre
ditas extraordinarios de 54:000$ á verba
n. 5 e de 60:000$ á verba n. 7, do art. 2"
da lei n. 266, de 2+ de dezembro d·e 1894.
Pags. 42 e 43.

Considerações feitas em sessão de 16 de
agosto, sobre a renuncia do 81'. Santos
Andrada do cargo de Senador pelo Estado
do Paraná. Pago 133.

Discurso pronunciado em sessão de 22 de
agosto, na 2" discussão do projecto cio
Senado n. 43, dp- 189+, que dispõe sobre
confiicto8, resultantes de duplicatas ou
contestações de legitimidade de exercicio
de Governadores e Assembléas nos Es
tados. Pago 189.

Considerações feitas eru sessão de 26 de
agosto sobl'e varias telegrammas que
foram publicados e que dizem respeito ao
Estado do Amazonas. Pago 219.

7
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Discurso pronunciado em sessão de 30 de
agosto, na 3" discllssão da proposição da
Camar" dos Deputados, n. 23, de 18115,
que amnislia as pessoas que, direcLa ,:u
indirecLamente tomaram parte nos movI
mentos poli ticos dos Estados de Alagôas
e Goyaz. Pago 268.

Discurso pronunciado em sessão de 4 de
setembro. na 2a discussão do projecto do
Senado, n. 32, de 1894, que dispõe sobre
as formalidades do casamento civil. Pago
313.

Considerações feitas sobre o parecer da
Cornmissão de ConstiLuição, Poderes e
Diplomaciê., opinando pela n.pprovaçao
da eleição senatorial a que se procedeu
no Districto Federal e reconhecimento
do Dl'. José Lopes da Si! va Troviio.
Pags. 253 e 254.

Discurso pronunciado em sessão de 6 de
setembro sobre telegrammas recebidos "
do Estado da Santa Catharina relati-va
mente aos abusos n,lli praticados por di
ver'sas autoridn,dee. Pago 326.

Discurso pronunciado em sessão de 6 de
setembro, com referencia ao do Sr. Se
nador Esteves Jllnior relativamente ás
queixas contra algumas autoridades no
JJ;stado do Santn, Catharina. Pago 328.

COMPROMISSO - Prestado pelo Sr. Dl'. José
Lopes da Silva Trovão, Senador eleito
e reconhecido pelo Districto Federal.
Pag.276.

CONFLICTQS resultantes de duplicatas
ou contestações de legitimidade de
exercicio de Governadores e Assem
bléas nos Est..dos- Discussão do pro
jecto do Senado n. 43, de 1894, que dispõe
sobre conflictos resultantes de duplicatas
ou contestações l1.e legitimidade de exer
cicio de Go-vernadores e Assembléas nos
Estados. Pags. 9, 16, 44, 60,77,91,106;
135, 154, 184, 185, 1S9, 199, 219 e 228.

CORRÊA de Araujo (O Sr.):

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado n. 43, de 1894, que
dispõe sobre conflictos re81lllantes de du
plicatM ou contestações de legitimidade
de exercicio de Governadores e Assem
bléa, nos Estados. Pag. 91.

Considerações feitas em seseâo de 17 de
agosto com referencia ao projecto que
regula a propriedado li tteraria no paiz.
Pago 150.

COSTA Azevedo (O Sr.) :

Discurso pronunciado em sessão de 16
de agosLo, com referencia ao Sr. te
nente Fileto Pire6 Ferreira, Deputado
pelo Estado 11.0 Amazonaa. Pag. 127;

Considerações fei tas em sessão de 27 de
agosto, sobre uma representação que re
cebeu de um eleiLor', o Sr. Xavier de Brito,
contra a recente eleição a que se pro
cedeu nesta Capital para preenchimento
de uma vaga existente no Senado. Pago
223.

Considerações feitas em sessão de 29 de
aQ"osto sobre uma. falta que lIe deu na
publicação da. aeta da sessão ant9rior.
Pago 247.

CREDITOS:

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados n, 25, de 1895, que autorisa
o Poder Executivo a abrir, no corrente
exercicio, os creditos extra.ordinarios de
54:000$ á verba n. 5 e ele 60:000$ á -ver !I n,
n. 7 do art. 20 da lei n. 266, de24 de
dezembro de 1894. Pags, 16 e 42.

Discussão da proposição da Car..! ara dos
Deputados, n, 3, de 1895, que abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riore., o credito e:tLraordinario da qun,nLia
de 3:600,ji para pagamento dos vencimen
tos de um conseryador. um 2° official e
um arnanuense da Bibliotheca Nacional.
Pags. 135 e 317.

Discussão da proposição da Caroara dos
Deputados, n. 67, de 1894, aulorisando o
Governo a abrir o credito supplementar
de 108:713$995, com applicação ás obras
do prolons-aroento da Estrada de Ferro
de Porto Alegre a Uruguayana, Pags.
135 e 317,

Discussão da proposição da Camara dos
Deputado., n. 30, de 1895, autorisando o
Poder Execuli.o a abrir, no exercicio
corrente, o credito supplementar de .....
7.905:410$565, para OCcorrer ás despe
zas com diversas rubricas do Ministerio
da Guerra. Pags. 315 e 317.

Discussão da proposiçiio da Camara dos
Deputados, n. 24, de 1895, que autorisa
O Gover'no a abrir o credito supplementar
de 250:000$ li. verba -Exercicios findos
do orçamento do Ministerio da Fazenda,
para pagamento dll indemnisação de-vid(1
aos negociantes Pedro Diniz & Comp.
Pago 330.

Discussão da proposição da Camara do~
Deputados, n. 28, de 1895, que <lutorisa o
Governo a abrir o credito supplemeutar
ele 44:826$423, ao i\linisterio da Justiça e
Negocias Interiores, para ser applicado á
rubrica - Serviço sanitario maritimo.
Pago 331.

DIREITOS autoraas - Discussão da. propo~
sição da CaIDara dos Deputados, n. 25,
de 1894, que define e garante os direitos
lIutorues. Pagl'-. 245, ~O e 263~
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DOCUMENTOS - A que se refere a Mensagem
do Sr. Presidente da Republica sobre a
pacifica~ão do Estado do Rio Gl'ande do
Sul. Pago 215.

ELEIÇÃO senatorial - Discussão unica do
parecer da Commissão de Constituição,
Poderes e Diplomacia, opinando pela ap
provação da eldção a que se procedeu no
Districto Federal e reconhecendo Sena
dor da Republica o Dr. José Lopes da
Silva Trovão. Pago 253.

EMENDAS offerecidas pelos Srs.:

Christiano Ottoni e outros:

A' proposição da CaiUara dos Deputados,
n. 23, de 1895, que amnistia as pesso<ls
que, directa ou indirectamente tornaram
parte nos movimentos politicos dos Es
tados de Alagôas e Goyar.. Pago 239.

Gomes de Castro:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 16, de 1895, que releva a D. Fran
cisca da Serra Carneiro Du tra a pre
scripção em qu'~ incorreu, para perceber
a differença do meio soldo a que tem di·
reito de 1871 a 1887. Pag. 274.

João Neiva:

- A' proposição da Cam"-ra dos I;legutados,
n. 33, de 1895, que fixa a despeza do
Ministerio da Guerra para o exercicio
de 1896. Pag. 330.

Leite e Oiticica:

Ao projecto do Senado, n. 27, substitu
tivo do de n. 18, que augmenta os ven
cimentos dos membros do Supremo Tri
bunal Federal. Pag. 6.

Leopoldo de Bulhões e outros

Ao projecto ~fferecido pela Comrnissão
Mixta, sobre conflictos resultantes de du
plicatas ou contestações de legitimidade
de exercicios de Governadores e Assem
bléas nos Estados. Pago 188.

Moraes Barros:

A' emenda substitutiva da proposição da
Carnara dos Deputados, n. 23, de 1895,
que amnistia as pessoas que, directa ou
indirectarnente tomaram parte nos movi
mentos politicos dos Estados de AlagÔas
e Goyaz. Pag. 267.

Quintino Bocayuva e outros:

Ao projecto do Senado, n. n, de 1895,
que reune em uma ::>ó <!os Escolas milita
res existentes._Pag. 173.

Ramiro Barcellos e outros:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 23, de 1895, que amnistia todas as
pessoas que, directa ou indirectarnente
tomaram parte nOl! movimentos politicos
dos Estados de Alagôas e Goyaz, Pago
297.

Rosa Junior:

Ao proje~to do Senado n. 29, de 1895,
que reorganisa o Tribunal de Contas.
Pags. 202, 230 e 238.

Severino Vieira:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 25, de 1894, que define e garante 03

direitos autoraes. Pag. 260.

Vicente Machado:

Ao projecto do Senado, n. 27, de 1895,
substitutivo do de n. 18, que augmenta.
os vencimentos dos membros do Supremo
Tribunal Federal e os dos empregados da.
re~pectiva. secretaria. Pag. G.

Virgilio Damazio :

Ao projecto do Senado, n. 43, de 1894,
que dispõe sobre conllictos resultantes de
duplicatas ou contestações de legitimi
dade de exercicio de Governadores e As
sem bléas nos Estados. Pag. 220.

ESCOLAS militares - Discussão do projecto
do Senado, n. 17, de 1895, que reune
em uma só as Escolas militares existentes.
Pags.173e 183.

ESTEVES Junior (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 28 de
agosto, sobre a venda. e medições de ter~

ras, feitas pelo Governador do Paraná,
na zona. contestada pelo Estado de Santa.
Co. tharina. Pago. 236.

Discurso pronunciado em sessão de 6 de
setembro, Fobre os telegrammas apre
sentados pe lo Sr. Senador Costa Azevedo,
contra as autoridades do Estado de Santa
Catharina. Pago 326.

FRANCISCO Machado (O Sr.):

Discursos pronunciados sobre ne[ocios
politicos do Estado do Amazonas. l'ags.
223 e 249.

Discurso pronunciado em sessão de 29 d"
agosto, na discussão unica do pare~

cer da Commissão de Constituição e
Poderes, n. 112, de 1895, que opina pela
app.rovaç.ão da eleição a que se procedeu
no Districto Federal, no aia 20 de julho
pl'oximo findo e reconhecimento do cida~

dão José Lopes da Silva Trovão, para o
cargo de Senador dJ. Repl,lblica,. Pago 259~
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Discurso pronunciado em sessão de 17 de
"gosto, sobre ne~'ocios poliLicos elo Estado
da Parahyba. P·a~. 148.

Discu L'SO pro nunciado em sessilo do '18 de
agcsto, na 3' discussiio do projeclo do Se
n,ado n, 17, de 1895, que reune em uma
su, as Escolas nJiJitares exis tentes.
Pago. 178.

Discul'so pronunciado em sessilo dc 30 de
agosto, na 3a discussão d", proposkão da
Camara dos Deputados, n. 23, de' 1895,
que concede amnistia. a todas as pessoas
'lue, directa ou illtlirectamente tomaram
pal'te nos moviment()s politicos dos Es
tados de Alagoas e Goyaz. Pag, 268.

JOÃO Neiva (O Sr.):

Discurso pronnnciado em seasilo de 23 de
agosto, na 2" discUS5iio da proposição
da Camos" dos Deputados, n. 23, de
1895, que am nistia toelas as pessoas que,
directa Oll ind Íl'ectamente IOmar"m partc
nos movimentos politicos elos Estados
de Alagôas e Goyaz. P"g. 241.

GIL Goulart (O Sl'.) - DisClll'SO pronunciado
n~ discussão do projecto do Sen~do,
n. 27, de 1895, substitutivo do clc n. 18,
que augmenta os vencimentos dos Iuern
bras elo Supremo Tribunal Felteral e os
elos empregados da respectiva secret~ria.

Pag.6.

GOMES de Castro (O Sr.) :

Considerações feitas em sessão de 30 de
"gosto, sobre a proposiçáo da Camara
dos DeputLdos, n. 16, de 1895, que releva
a D. Francisca ela. Set'l'~ Carnciro Dutra
a. prescripç:i:o em que incorreu para pel'
ceber a differcnça do meio soldo a (Jue tem
direito de 1871 a 1:;87. Pago 274.

DiscUl'so pronunciado em sessão de 6 eie
setembro, na 2' discussão da proposição
d" Camara dos Deputados, n. 33, de 18<;):>,
'lue fixa a elespeza do Ministerio da
Guerra' para o exercício de 1896. Pago
329.

Disclll"o prontlnciado Da discussão (~<I

proJecto do Senado, 11. 27, ele 1895, sub
stitutivo do de 11. '18, que augmenta os
vencimentos dos mellhros do Supremo
Tribunal Feder~.J e os dl)S empre
gados da respect-ira Secretaria. Pago 3.

Discul'so pronunciado em sessão de 12 de
agosto, j,:stificando um requerimento de
mfol'lnaçoes sobre a emissão de 110""/$

alltorisacla ao Banco da Republica do
Bmzil. Pago 73.

Considerações feitas em sessão de 19 de
agosto, ~om "cferencia ao Banco da
Repnblica do Drazil e á. Com missão de
revisão das tarifas das Alfalldegas.
Pago 173.

Discurso prouunciado em sessão de 21
de agosto, sobre a paciJicação do Estado
do Rio G"ande do ::iul. Pago 209.

LEITE e Oiticica (O Sr.):
Discnrso pronunciado em sessilo de 2 de
setembro, sobre o fallecimenlo elo S". Se
nador Cunha Jnniar. Pag'. 293.

Discurso pronunciaclo em sessão de 3 de
setembro, na 3" discUl~ão da PI'oposi.;ão
da Camara dos DepntCldos, n. 23, de
'1895, que amnistia as pessoas que, dil'ectJ
ou indi"eetamenle, tomaram parte nos
movimentos politicos d08 Estados de
Alagoas e Goyaz. Pago 2\)7.

JüAKIM Catunda (O Sr.):

GONÇALVES Chaves (O Sr.)- Discursos pro
nunciados na discussão do projecto do
Sena/lo, n. 43, (le '1894, flue dispõe sobre
conflictos resultantes de duplicatas ou
contestações de le.c;-itirnidade de exe"cicio
de Governadores e Assembléas. nos Es
tados. Pags. 44, 60, 77 e 154 ..

Discursos pronnnciados em sessào de 19
ele agosto, na 3' discussão elo projecto do
Senado. n. 17, de. 1895, que reune em uma
so ,lS Escolas milital'es existent~s. Pags.
174 e '177. .

Dlscnrso pronunciado em sessao de 24
de agosto, soLee " pac,Ctcação elo Estado
do Rio Gl'ande do ~1lJ. Pago 208.

JOÃO Barbalho (O Sr.) - Discursos p"onun
ciados na discussão do projeeto do Se
nado, u, 27, ele 1895, substHutivo do de
11. 18, q tle augmenta os vencimentos dos
membros do Supremo Tribunal !,'ederal
c os dos empregados da respectiva Secre-
taria. Pags. 7 e 15. .

Discurso pronunciado em sessão de 26 de
íl.gost(), !la 2" disc~ssâo do projecto elo
Senado, n. 29, de 1ô95. reorganisando o
Tribunal de Con tas. Págs. 220 e 229.

Considerações feitas em sessão da 28 de
agosbo, na 2' discussão da proposiçiio da
Camara c:t0s. Deput:ldos n, 2:3, de 1895,
que amnlstla todas as p<38Soa< que, di-.
recta ou indirectamen te tomaram parte
nos movimentos politicos dos Estados de
Alagúas e Goyaz. Pago 245.

Discurso pronunciado eID sessiio de 4
de setcmbro, na .2" discussão do projecto do
Senado, u . .3.2, de 1894, qlle dispõe sob"e
as formalidades do casamento civil.
Pago 313,
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Discurso pronunciado em sessão de 4 de
setembl'O, na 2' discussão da proposição
da Camara dos Depu t<tdos, n. 30, dc 1895,
'lue autoris:l o Governo a abrir, n~

corrente exercicio. o cr~dito supple
mentar de 7.905: 41O,~j65, para oc"orrer
á, despezas com diversas rnbricas do
:NIinisterio da Guerra. Pago 3l5.

Di scurso pronunciado em sessão de 5
c1e setembro, na 2" discussão da propO
sição d(\ Caroara dos Deputados, n. 33,
de. 1895, que fixa a despem do Minis
terlO d" Guerra para o exerci cio de 1896.
Pags. 322 e 330.

LEOPOLDO de Bulhões (O Sr.):

Discurso pronllnciado n"- discu..;são do
projecto do Senado, n. 43, de 1894, elue
dispõe sobre conllictos resultantes de du
plicatas ou contestações de legitimidade
de exercicio de Gov~rnadorese AssembléM
DOS Estados. Pags. 16 e 71.

Considerilcões teita s em sessão de 28 de
agosto, na'Z~ discussão do art. 10 d,) pro
jecto do Senado. n. 29. de 1895, reorgani
sando o Tribunal de Contas. Pôg. 238.

LICENÇA - Discus.são do projecto do Senado,
n. 31, de 1895, autori,ando o Poder
Executivo a cOllcec1er a Eduardo Poyarl,
ailtannense interprete da Secratal'ia de
Policia do Districto Federal, um anno de
licença pal'a tra tal' de sua siluele. Pago 331.

MANOEL de Queiroz (O Sr.) - Discurso pro
nllnciado na discnsB5:0 do projecto elo Se
nado. n. 43, de 18\)!. qlle dispõe sobre
conflic,os resu\Lantes de duplicatas ou
cont',st,«;ões de legitimidilcle de exercicio
d,' Govern"dores e Assemb!éas nOB 1<:,,
lados. Pags. 9 e 4·L

MENSAGEM - Do Presidente da D.epublica
. communicando a t~rminação diJ, luta civil

que perturhou o Estado do Rio Grande do
:Su l. Pag. 21~.

MORAES Barros (O Sr.) - Discursos prollun
ciados na discllsaão da proposição da Ca
ma,'" cio. Deplltildos. n. 23. de 18\);'í,
amnisLiando todó.s as pesooas que, direeta
ou inclireetamente tomal'am parta nos
movimentos políticOS elos [,stados ele Ala
gôas e Goyaz. P~gs. 263 e 306.

ORÇAMENTO - Discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 38, dc 1895, que
/i'Ca a despeza do Ministerio da Gllel'l'a
para o exerc;~io de 18%. Pags. 321 e 329.

PARECERES apresentados pelas Commis
sões :

De Constituição, Poderes e Diplomacia:

:'50 ure a p,'oposição da Co miJ,ra dos Depu
tado,. n, :23, do 1895. amnistiando todas
,IS pessoas 'lue, directa 011 indirccla
rnenle tornal'am partA nos factos OCCOI'
ridos em 1 de maio do corrente anno nos
Estados de Alagóas e Goy"z. Pog. 15.

Sobre a eleicâo do Sr. Dl'. José Lopes ela
Silv(\ 'rro~ão. para preenchimento da
vaga de Senador pelo Districto Feeleral.
Pag.2:16.

So),re o proteslo as.ignado por Frederico
Augusto Xavier de Brito contra a eleição
'lue se procedeu uo dia 20 de junho do cor
I'ente anno. Pago 263.

De Finanças:

Sobre a PI'oposição da Camara rlos Depu
tados, n. 28, de 1895, 'lue autol'isa o Go
verno a abrir o credito supplemeLltar de
4!:8Z6$!2', ao j"linislerio da Ju.tiça e Ne
gocio~ InteriOl'es para ser applicado 11
rubrica - Serviço sanHado maritimo.
Pag. 15.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados. n. 6., de 1894, autorisando o Poder
Executivo a ahrü' o credito supplemen tal'
de108:3l3.~9P5 com applicação ás obras
do pro!ongamen~o da ji;,traeb de Ferro
de Porto Alegre a UI·ugllaYillla. Pago 72.

. Sobre a proposição da Caroara dos Depu
tados, n. 24, de 1895, que autorisa o Go-

• yel'no a abri<' um cl'edilo ,upplement:lr de
250:00).;; ú verba - Exercicios findos
para pag"mento da indelllnisação devida,
pelo i\linisteríó da F"zend~. aos nego
ciantes Pedro Diniz & Comp. Pago 189.

Sobre o requerimento e documentos apre
sentados por Edua,·.!o Poyarl, amanuense
interprete da Secretari" da Policia do
Diskicto Feeteral, pedindo um anno de
licença com vencimento para tratar de
sua saude. Pago 2:23.

",utorisando o Pode,' Executivo a abrir,
no escercicio c01'l'enle, o credito suppIe
mental' de 7.905:410.S565 para occorrel'
ás despezas COm divel'sas ritbrica.~ do Mi
nisterio ela Guerra. Pago 293,

Sobre a p"oposição da Cama,'a dos Depu
tildos, n, 33, de ítl95, 'lue ti'Ca a despeza do
i\linisterio da Guerra Incra o exercicio de
18\)13. Pag. 295.
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Sobre a proposição ela Camara dos Depu
tados, n. 36, de 1895, concedendo a
D. Maria Lins Vello.lO da Sllvelr", filha
leU'itima do capitão de <l.rtilharia Pedro Ivo
V~lloso da Silveira, uma pensão de 100$
mensaes. Pag. 325.

PIRES Ferreira (O Sr.) :

Discursos pronunciados em sessão de
19 de agosto, na 3a disCllssão do projecto
do Senado, n. 11, de 1895, que reune em
uma só as Escolas militares existent~s.

Pags 177 e 179.

De Justiça e Legislação :

Sobre a proposição da Camar<l. dos Depu.
tados n. 16, de 189:i, que releva a
D. Fr<l.ncisca da Serra Carneiro Dutra da
prescripção em que incot'reu, p:ua perce
ber a dilferença do meio so Ido a que tem
direito, de 1871 a 1887. Pag. 2.

Considerações feitis em iOessão de 3 de
setembro, com referencia á. votação da
proposição da Cama.ra dos Deputados,
n. i!3, de 1895, que amnistia as pessoas
que, directa ou indirec!arnente tomaram
parte nos movimentos politicos dos Es
tados de Alagôas e Goyaz. Pago 306.

Observações feitas na discussão do pro
jecto do Senado, n. 27, de 1895, substl
tuti vo do de n. 18, q lIe augmenta os ven
cimentos dos membros do Supremo Tri
bunal Federal e os dos empregados da
respectiva secretaria. Pag. 7.

PRESIDENTE (O Sr.) :
Sobre o proJecto do Senado, n. 32, ele
1894, relativo ao registro ele casamentos,
Pago 248.

Sobre o projecto elo Senado, !i' 15, (~e
1895. relativo á locação de serVIços agrl
colas. Pag. 308.

Sobre a. propú~ição da Camara dos Depu
tados. n. 5, de 1895. que concede ao Dl'.
João Silveira de Souza, Jente jllbdado da
Faculdade do Recife, melhoramento de
sua jubilação. Pago 325.

De Marinha e Guerra:

Sobre o projecto do Senado, n. 17, de
1895, substitutivo do de n. 4, que reune
em uma só as Escolas militares existen
tes. Pago L

De Obras Publicas e Emprezas Privi
legiadas :

Observações feitas em sessão de 9 de
agosto, na 3a discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 25, de 1895,
que autorisa o Pc>der Executivo a abrir,
no corrente exercicio, os creditas ex
traordinarios de 54:000$ á verba n. 5 e
de 60:0110$ á verba n. 7, do art. 20 da
lei n. 265, ele 24 de elezembro de 189-1.
Pago 43.

Observaçõe.~ feitas na discussão do pro
jecto do ::lenado, n. 43, de 1894, que dis
põe sobre contl.ictos resultantes de dupli
catas ou contes tações de legitimidacl e de
exercicio de Governadores e Assembléas
nos Estados. Pag. 71.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 93, de 1894, autorisando o Go
verno a permittir a construcção de nina
ponte sobre o rio Quarahim. Pag. 222.

Sobre uma petição apresentada em agosto
do corrente anno pelo CIdadão Pedro de
Mello. Pag. 249.

PAULA Souza (O Sr.) - Considerações feitas
em sessão de 30 de agosto sobre a falta
da inc1tlsão do seu nome entre os signa
tarios do protesto apreseutado pelo Sr.
Senador Ramiro Barcellos, com referencia
á votação da proposição da Camara dos
Deputados, relativamente à amnistia.
Pag.263.

Observações feitas em sessão ele 13 de
agosto, com referencia aos annaes do Se
nado. Pag. 87.

Observações feitas em sessão de 16 de
agosto, sobre a renuncia do SI'. José
Pereira Santos Andrade, do cargo de
Senador pelo Es tado do Paraná. Pago 133.

Observacões feitas em sessao de 17 de
agosto, - sobre o projecto do Senado que
regula a propriedade lltteraria no paiz.
P"gs. 150 e 151.

Observacões feitas em sessão de 20 de
agosto, sobre o requerimento verbal do
Sr. Senador Vicente Machado, para que
seja invertida a ordem do dia. Pags. 181
e 183.

PHARÓES - Discussão do projecto do Senado,
n. 28 de 1895, que manda construir, para
maiol' facilidade e segurança da nave
gação, no canal de S. Roque, costas do
Estado do Rio Grande do Norte, dous
phar6es. Pago 275.

Observações feitas em sessão de 20 de
agosto, com l'eferencia ao requerimento
do Sr. Vicente Machado, pedindo adia
mento da discussão elo projecto do Senado,
n. 29, de 1895, que reorganisa o Tri
bunal de Contas. Pago 183,
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Observações feitas em.. sessão de 23 de I
agoBto, sob!'e O reque1'lmento do Sr. Se
nado," Virgílio DnmaslO, relntivo á paci
ficação do Rio Granele elo Sul. Pago 200.

Observacões feitas em sessão de 23 ele
agosto, êom referencia ao requel'imento
do Sr. Senador Vicente }Iachaelo, sobre
o prújecto do Senndo, n. 29, que reor
gani.a o Tribunal de Contas. Pago 201.

Observações fei tas ero sessão de 24 de
agosto, com referencia a um telegramma
recebido pela Mesa do Senado, sobre a
pacificação do Rio Gt'ande do Sul.
Pago 203.
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Observações feitas em se~são de 30 de
agosto, com referencia á emenda apre ..
sent"cia [la lo S'·. Senador MOI'aes Barros,
ú proposição da Camara dos Deputados,
n, 23, de 1895, so bre a amnistia ás pes
soas que tom aram parte nos movimentos
politicos dos Estados de Alagôas e Goyaz.
Pago 267.

Observa,;ões feitas em sessão de 30 de
agosto, sobre a proposição da Camara dos
Depu tados, n, 16, de 1895, que releva a
D. Francisca da Serra Carneiro Dutra
a prescripção em que incorreu, para per
ceber a elttl'erença do meio soldo a que
tem direito, de 1871 a 1887. Pago 274.

Observações feitas em sessão de 26 de
agosto, sobre um l'equerimento do SI', Se
nador Coelho Rodrigues, I'elativo á Con
stituição do Estado do Amazonas.
Pago. 219.

Obsel'vações feitas em ses<ão ele 27 de
agosto. sobre o projecto do Senado, n, 4:3,
de 18\)4, que dispõe sobre confiidos, 1'0

sultan~es de duplica tas ou co ntestaçõ8s
ele legitimidade do exercicio de Governa
dOl'es e AssemiJléas nos Estados. Pag, 2:28.

Observacôes feitas em sessão de 28 de
agosto, na 2.. discussão da pl'Oposição da
Camara dos Deputados, n. 23, de 1895,
que "mnistia todas a s pessoas que, di
recta ou indirectamen te tomaram parte
nOS movimentos politicos dos Estados de
Alagôas e Goyaz. Pags 239 e 240.

Observacões feitas em sessão de 28 de
agosto, sobre um pedido de adiameLl to da
discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 25, de 1894, que detine e
garante os direitos autoraes. Pago 246.

Observações feitas em sess",o de 29 de
agosto, na discussão unica do parecer da
Commissão de Constituição, Poderes e
Diplomacia n. :!l2, de 1895, que opina pela
approvação da eleição a que se prucedeu no
Districto Federal, no dia 20 de julho pro
XImo findo, a reconhecimento do cidadão
José Lopes da Sil va Trovão, para o caro-o
de Senador da Republica. Pag.253. o

Procl.amando Senador da Republica pelo
DIstncto Federal o Dl'. José Lopes ela
Silva 'l'rovão. Pag. 260.

Observações feitas em sessão ele 29 de"
agosto, na 2a discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 25, de 1894,
que define e garante os direitos autoraes.
Pago 260. .

Observações feitas em sessão de 30 de
agosto, sobre um:;>. reclamação do Sr. Se
nador Paula Souza, relativamente á vo
tação <lo p"ojecto do amnistia. Pag. 263.

Discurso pronunciado. em sessão de 2 de
setembro, sobre o fallecimento do Sr. Se
nador Cunha Junior. Pag. 293.

Observação feita em sessão de 3 de se
tem,bro, sobre a votação ela Pl'opo"ição da
Camara dos Deputados, n. 23, de 1895,
que amnistia as pessoas q!le, directa ou
indireclamente tomaram parte nos mo
vimetltos poli Licos dos Estados de Alagê~s

e GOYClZ. Pag.306.

Observações feitas em sessão de 5 de
setembro, sobre a proposição da Camara
dos Deputados, n. 33, de 1895, que fixa
a elespeza do Ministedo da Guerra para
o exercicio de 1896. Pag. 321.

Observação fei ta em ses~ão de 6 de se
tembro, sobre o projecto Clpresentado pelo
SI', Senador Severino Vieira, creando no
Exercito e na Armada uma reserva es
pecial. Pag. 326.

PROJECTOS de lei:

Do Sr. Almino Affonso

Autorisando o Governo a mandar con
struir dom pha1'óes no canal de S. Roque,
costas do Estado do Rio Grande do Norte.
Pag. 105.

Da Commissão de Finanças;

Reorganisando o Tribunal de Contas.
Pag. 141.

Autorisando o Poder Executivo a con
ceder a Eduardo Poyal't, amanuense in
tet'prete da Policia do Districto Federal,
um ~nno de licença, com ordenado, para
tratar de sua saude. Pag. 223.

Da Commissão de Justiça e Legislação

Estabelecendo regras para o registro de
casamentos. Pago 248.

Regulando os serviços applicados á agri-
cullur:l.. Pago 309. .
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Da Commlssão de Marinha e Guerra :

Autorisando o Go.erno a reorganisar os
divel'sos estabelecimentos militares de
ensino, Pag, '1 •

Do Sr. Severino Vieira e outros:

Creando no Exercito e na Armada uma
reserTa especial para a qual seriio trans
feridos os officiaes de terl'a e mar que,
tendo desertado de suas fileiras, voltarem
depois a ellas por qualquel' circumstancia,
que não seja em consequencia de sen
tença prorerida em tribunal competente.
Pag.317.

PROPOSIÇÕES "da Camara dos Deputados:

Prorogando por dous annos o prazo
concedido á Estrada de Ferro Leopol
dina, como cessionaria da de Santo
Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim, para
a conclusii.o das obl'as entre estes dous
pontos. Pago 181.

Autorisando o Governo a abl'Ír, no cor
rente exercicio, o credito supplementar de
7.905:410$565, para ser distribuido pelas
dhersas verbas do arL. 5° da lei n. 266,
de 24 de dezembro de 1894. Pago 198.

Determinando que sejam da livre escolha
do Governo, além de outros cargos que
já o são pela legislação em vigor, as no
meações de directores do Thesouro, in
spectores da Alfandega da Capital Fe
deral e da Caixa da AmorLisação, Dire
ctor da Casa da Moeda, administrador
da Imprensa Nacional e Díario Otfioial
e director da Recebedoria. Pag. 221.

Estabelecendo regras sobre o rencimento
diario dos opemrios contractados para o
trabalho das oflicinas custeada~ pelos
cofres da União. Pago 222.

Autorisando o Governo a despender no
exercicio de 1896, pelo Minister io da
Gllerra, a quantia de 53.190:438;1;599,
distribuida por diversas verbas. Pag 231.

Concedendo a D. Francisca Amalia
Bittencour t Cardoso, viuva do desembar
gador Francisco José Cardoso Guimarães,
a pensão :lnnllal de 1:200$000. Pago 247.

Concedendo á viuva do Dl'. Antonio da
Cruz Cordeiro Junior a pensão annllal
de 2:400$000. Pago 247.

Concedendo a D. Maria Lins Velloso da
Silveira, filha legitima e unica do ca·
pitão de artilbaria, já fallecido, Pedro
Ivo Vellooo da Silveira, a pensão de
100$ mensaes. Pago 248.

Creando o quadro extranumerario do
Exercito. Pago 248.

Autol'isando o Governo a mandar contar
ao capitão do 8° regimento de cavallaria
Antonio Lago, a antiguidade do posto de
alferes, de UI de janeiro de 1868. Pa". 262.

Concedendo uma pensão annual de 2:400.~

em favol' de D. lIIaria Leonilla Affonso
de Carvalho, viuva, e das filhas do des
embarg-ador AntonilJ Lui7. Atl"()nso de
Carvalho. Pago 262.

Concedendo a D. Leopoldina C~ndida de
Araujo Jacobina, viuva do juiz ele direito
Dl'. ~'rancisco J ustiniano Cezar Jacobina,
uma pensão mensal de 100$000. Pago 262.

GaranLindo a pensão assegurada pelo
al't. 31 elo regulamento approvado por
decreto n. 942 A, de :31 de outubro de
1890, a D. Laura Aug-u.ta de Moraes;
viuva do thesoureiro da Estrada de Ferro
de Paulo Affonso, Luiz Augusto ele Mo
raes. Pago 263.

Garantindo as pensões a D. Rosa Sancoes
de Souza Carneú'o, D. Anna de Aguiar
Prado e D. Thereza Angelica de Souza.
Pago 263,

Prorogando a aetl'~1 sessão legislativa,
até o dia4 de ol1tubrodo correnle anno.
Pago 276.

Estabelecendo os vencimentos que devem
perceuer os ofliciaes inferiores dos corpus
e brigadas de marinha. Pag, 276.

Autorisando o Poder Executi vo a applical'
as sobras da verba - Empreitadas - da
Estrada de Ferro Central da Parahyb,~,

ao pagamen lo do pesso<l.l d<l. me~ma

via ferrea. Pago 316.

Autorisando o Governo a abl'ir o credito
sllpplementar de 28:000$ ao lIIin isterio da
Fazenda, para occorrer á despeza da ru"
brica n. 11, do art. 7", da lei n. 266, de
24 de dezembro de 1891. Pago 317.

Autorisando o Governo a abrir ao l\li
nislerio da Marinha os creditos extraor
dinarios de 381 :000$ para dar execução
ao § 10 do art. 20 da lei n. 242, de 18
de dezembro de 1894, e o de 1.883:575$080
para di versos pagamentos, etc. Pago 323.

Estacelecendo os vencimentos que devem
perceber annualmente os enviados extra.
ordinarios e ministros plenipotenciario•.
Pago 323.

Autorisando o Governo a a brir ao Minis
terio da Guerra o credito extraordinario
de 3.000:000$ para occorrer ás despezas
de restauração das fortalezas. Pag. 324.

PROROGAÇÃO da actual sessão legislativa:

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 43, de 1895, que proroga
a actual sessão legislativa até o dia 4 de
outubro do corrente anno. Pt\g. 296.
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PUBLICAÇÃO - Feita em virtude de delibera.
ção do Senado, tomada em sessão de 19
de agosto, e a requel'imento verbal do
Sr. Leite e Oiticica. Pag. 180.

QUINTINO Bocayuva (O Sr.) :

Discurso pronunciado em sessão de 16 de
agosto, sobre a renuncia do SI'. San tos
Andrada, do cargo de Senador pelo Estado
do Paraná. l'ag·. 1:34.

Discurso pronunciado em se9'ão de 19 de
agosto, na 3a discussão do projecto do
Senado, n. 17, de 1895, que reune em
uma só as Escola9 militares eIistentes.
Pago 175.

Discursos pronunciados em sessão de 20 de
agosto, na 2' discussão do projecto cio
Senado, n. 43, de 1894, que dispõe sobre
confiictos resuliantes cle duplicatas ou
contestações de legitimidade de exercicio·
de Governadores ou Asôem bléas nos Es
tados. P ags. 184 e 185.

RAMIRO Barcellos (O Sr,):

Considerações feitas em sessão de 16 de
agosto, sob"e a renuncia do Sr. Santos
A ndrada do cargo de Senado!' pelo E<tado
do Paraná. Pago 13-1.

Discurso pron unciado na discussão do
substitutivo oj-I'ereciclo ao projecto do Se
nado, n. 43, de 1894, que dispõe sobre
confiictos resultante, de duplicatas ou
cont'stações de legitimidade de exercicio
de Governadores e Assembléas nos Es
tados. Pag. 135.

Considerações feitas em sessão de 17 de
agosto, com referencia ao proJecto que re
gula a propriedade litLeraria no paíz.
Pago 150.

Discurso pronunciado em sessão de 22 de
agosto, na 2a cliscuss50 elo projecto do
Senado, n. 29, de 1895, reorganisando o
TribuLHII de Conla~. Pago 196.

DiscUI'SO pronunciado em sessão de 24 de
agosto, com referennia ao telegramma re
cebido pela Mesa do Senado, communi-

'-'cando a pacificação cio Estado do Rio
Grande do Sul. Pago 204.

Discursos pro.LUnciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 2:3, de 1895, que anlOistia todas as pes
soas qlJe, directa ou indirectamente to
maram parte nos movimentos politicos
dos Estados de ~\lagôas e Goyaz. Pags.
239. 2i7 e 296.

Considerações feitas em sessão de 29 de
agosto, sobre a proposição da Camara
dos Deputados, u. 25, de 1894, que detine
e garante os direitos autoraes. Pags. 200
e 2t.H.

Indice de 1895

REDACÇÃO:

Do projecto do Senarlo, n. 27, de 1895,
que augmenta osvencimentosdos membros
do Supremo Tribunal Federal e os dos
outros empregados ela respectiva secreta
l·ia. Pags. 3(] e 55.

Do projecto do Senado, n. 17, de 1895,
gue reune em uma só as Escolas militares
existentes. Pago 198.

Da emenda do Senado substituti va da pro
posição da Camara dos Deputados, n. 23,
dé 1805, qLle amnistia as pessoas que, di
recta ou indirectamente tomaram parte
nos movimentos politicos dos Estados de
Alaguas e Goyaz. Pag. 308_

RELEVAÇÃO a D. Francisca da Serra Caro
neiro Dutra da prescripção em que
incorreu - Di.scussão da proposição da
Camara dos Deputado~, n. 16, de 1895,
Que rdeva a D. Francisca da SeiTa Cal'
neirfJ Dutra a prescripção em que incorreu.
para recebeI' a difi'erença do meio soldo a
que tem direito de 1871 a 1887.Pag. 274.

REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs.:

Christiano O~toni:

Pedindo préferencia, na votação, para a
emenda substitutiva offerecida por diver~os

Senadol'cs it prop09ição da Ca mara dos
Deputados, n. 23, de 1895, qne amnistia
todas as pessoas que tomaram parte nos
movimentos políticos dos Estados de Ala
guas e Goyaz. Pag, 252.

Pedindo disoensa ele inter.~licio, afim de
ser a proposi<;ão da Camara dos Deputados, 
n. 23, de 11:195, incluicla na ordem dos
t"abalhos da sessão seguinte. Pago 252.

Coelho Rodrigues:

Pedindo que, por intel'medio da Mesa do
S;mado, s, peça ao Presidente da Repu
blica uma cl1pia d IS emendas ultimamente
feitas na Constituição do Estado do Ama
zonas. Pag. 219.

Esteves Junior e outros

Pedindo informacões ao Governo sobre a
venda de teri'M é medições feitas pelo
Governador do Paran", na zona contes
tada pelo Estado de Santa Catharina.
Pags. 237 e 238.

Gomes de Castro:

Para que seja nominal a votação da pro
posição da Camara dos Deputados, n. 23,
de 11>95, que amnialia áS pessoas que, di
recta OLl indirectamente, tomaram parte
nos movimeLltos politicl's dos ~stados de
Alagõas e Goyaz. Pág. 306.

8
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João Barbalho :

Pedindo preferencia na. votação do pro
jecto do Senado, n. 32, de IS94, que dispõe
sobre as formalidades do casamento civil,
para o substitutivo offerecido pela r.om
migsão. Pago 317.

Leite e Oiticica :

Pedindo informações ao Governo, ~obre as
series e valor dos b0711lS q lle foram au
tOl'isados para serem emit tidos pelo Banco
do. Republica do Brazi!. Pag. 77.

Leopoldo de Bulhões e outros:

Pedindo preferencia na votação para o
projecto sllbstitutivo que offereceu ao de
n. 43. de lS94, que dispõe sobl"e conflictos
resultantes de dllplicatas ou contesta.ções
de legitimidade do exercicio de Governa
dores e Assembléas nos Estaclos. Pago 228.

Moraes Barros:

Pedindo que sejam votados separada
mente os ns. 1° e 2') do projecto do Se
nado. n. 43, de 1894, que dispõe sobre
conflictos resultantes de daplicatas ou
contestações de legitimidade do exer
cicio de Governadores e ARsembléas nos
Estados. Pago 228.

QUintino Bocayuva:

Pedindo para que seja nominal a votação
do art. io do projecto do Senado, 11 43,
de 1894, que dispõe sobre confiictos re,ul
tantes de legitimidade do exercicio de Go
vernadores J l1.ssembléas nos Estados.
Pago 228.

Ramiro Barcellos

Pedindo dispensa de impressão em avulso,
do parecer da Commis.ão·de Constituição,
Poderes e Diplomacia, sobre a eleição se.
natorial a que se pl"ocedeu no Districto
Federal. Pag. 236.

Rosa Junior :

..,... Para que Se requisi te do Sr. Presidente
da Republica cópia do accol'dão do Su
premo Tribunal F~deral sobre o habeas
corpus impetrado em favor do Coronel
Manoel P. de Oliveira Valladão. Presi
dente do Estado de Sergipe e Carlos
Olympio Ferraz, commandanle do 23"
batalhão de infantaria. Pago 42.

Severino Vieira :

Para 'lue, sem prejuizo da 2° discussão,
seja submettido as Comrnissões de Jus
tiça e Legislação e de Conati tuição e Po
deres, o projecto do Senado n. 29, que re·
organisa o Tribunal de Contas. l?ag. 201.

Pedi ndo urgencia p" ra ser dado para
ordem do dia o projecto q us oifereceu ao
Sena.do, cr~anclo no Exercito e na Ar
mada uma reserva especial, etc.. Pago 325.

Vicente MachadCl :

Pedindo adiamen to da discussão do pro
jecto do Senado, n. 29. de 1895, que re
organisa O Tribunal de Contas. Po.g. 184.

Para que o projecto n. 29, de 1895. que
re.rgJ.nisa o Tribunal de Contas. vá n.s
Commiss6es de Constituição, Poderes e
Diplomacia e de Justiça e Legislação,
para que interponham parecer sobre a
constitucionalidade do mesmo proJecto.
Pago 201.

VirgUio Damazio :

Para que seja levantacl3. a sessão em re
g'osijo pela pacificação do Estado do RIO
Granele do Sul. Pago 200.

Para que se insira na acta a declaração
ele que o Sen3.do Federal congratula
se com a Nação e com o Pl'esidente
da Republica pda pacificação do Rio
G"andc do Sul, sl'spendendo-se a sessão.
Pago 204.

ROSA Junior (O Sr.):

Discursos pronunciados sobre ncgoci.~~

pollticos do Estado de Sergipe. Paga. o~
e 16S.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 29, de 1895, que
reorganisa o Tribunal de Contas. Pago 2U2.

RUY Barbosa (O Sr.) :

Discurso pron unciado em sessão de 24
de agosto, sobre a pacificação elo Estado
do Rio Grande do Sul. Pago 210.

Discursos pronunciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 23, de 1895, que amnistia todas as
pessoas que, direct,\ ou indirec~amente

tomaram parte nos movimentos politicos
dos Estados de Alagoas e Goyaz. P ags .
281 e 305.

SEVERINO Vieira (O Sr.):

Considerações feitas na discussão do pro
jecto do Senado, n. 27, da 1805, stlbsli
tutivo do de n. 18, que augmenta os
vencimentos dos membros do Supremo
Tribuno.l Federal e os do. empr~gados

da respectiva Secretaria. Pag. 7.

Discurso pronunciado em sessão d. 22 de
agosto, na. 2· di8cussão' do projecto do
Senado, !l. 29, de 1895, reorganisanclo o
Tribunal de Contas. Pago 197.
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Discurso pronunciado em sessão de 23 de
agosto, na 2' discussão do projecto do
Senado, n. 43, de 1i394, que di~p(ie sobra
conflictos resuILantes de duplicatas ou
contestações de legi~imidade de exercicio
de Governadol'es e Assembléas nos Es
tados. Pago 199.

Discurso pron unciado em sessão de 23 da
agosto, justIficando um reluerimento so
bra o projecto do Senado, n. 29, de 1895,
que reorganisa o Tribunal de Contas.
Pago 201.

Discursos pronunciados em sessão de 28 de
agosto, na 2" discussão do art. 10 da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 25, de 1894, que define e garante OS
direitos autoraes. Pags. 245 e 260.

Discursos pronunciados em sessão de 4 de
setembro, na 2a discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 30, de 1895.
que autorisa o Poder Executivo a abrir,
no exercicio cOI·ren~e. o credi~o supple~

mênta r de 7.905 :410$565, para occorrer
ás despezas com di versas rubricas do Mi
nisterio da Guerra. Pags. 315 e 320.

59

Discursos pronunciados em sessão de 20
de agosto, justificando llm requerimento
em que pede a inversão da ordem do dia.
Pags. 181 e 182.

Discurso pronunciado em ses~ão de 20 de
agosto, na 2a discussão do projecto do Se
n'tdo, n. 43, de 1894, que dispõe sobre con
flictos resultantes de duplicatas ou contes
tações de legi timidade de exercício de Go
vernadores e Assembléas nos Estados.
Pago 18L

Discurso pronunciado em sessão de 28 de
agosto, sobre o requerimento do Sr. Se
nn.dor Est",'es Junior,pedindo informações
ao Governo da União sobre a venda de
terras e medições feitas pelo Governador
do Paraná, na zona contestada pelo I's
tado de Santa Catharina. Pag. 237.

Discur,~os pronunciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 23, de J895, que amnistia. todas as
pessoas que, directa ou lndirectamen~e

tomarll.m parte nos movimentos politicos
dos Estados de Alagôas e Goyaz. Pags.
240, 245 e 277.

Discurso pronunciado em sessão de 6 da
setembro, na 2a discussão da proposição
da Ca.mara dos Deputados, n. 33, de
1895, que fixa a despeza do Ministerio
da Guerra pal'a o exercicio dé 1896.
Pago 329.

SUPREMO Tribuna.l Federal - Discussão do
projecto do Senado, n.27, de 1895, substi
tutivo do de n. 18, que augmcnta os venci·
mentos dos membros do Supremo Tri
bunal Federal e os dos empregados da
respectiya secretaria. Pags. 3 e 15.

TABELLA das gratificações dos ministros pleni
potenciarios, para despezas de ['epresen
tação. Pag. 324.

TRIBUNAL de Contas -DiscU3são do projecto
do Senado, n.29, de 1895, que reorganisa
o Tribunal de Contas. Pags. 183, 200,
220, 229 e 238.

VICENTE Machado (O Sr. ) :

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 27, de 1895, substi
tutivo do de n. 18. que augmen~a o, von
cimentos dos membros do Supremo Tribu
nal FE'deral e os dos empregados da respe
ctiva secretaria. Pago 6.

Considerações feitas em sessão de 16 de
agost,), sobre a renunci.a do Sr. San tos
Andrada, do cargo de Senador pelo Es
tado do Par!in~.. Pags. 127 e 134,

Discurso pronunciado em seseão de 5 de
setembro, na 2a discussão da proposição
da eamara dos Deputados, n. 30, de 1895,
que autol'Ísa o Poder Executivo a abril'
o credito supplementar de 7.905:4iO$565,
para occorre" ás despezas com a.s di
versas rubricas do Ministerio da Guerra.
Pago S18.

VIRGILIO Damazio (O Sr. ):

Discurso pronunciado em sessão de to de
agosto, sobre os conflictos que se teem
dado no Estado da Bahia. Pag.55.

Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 43, de 1895, que
aispõe sobre confiictos res,iltantes de du
plicatas ou contestações de leg. timidade de
exercicio de Governadores e Assembléas
nos E~tados. Pags. 200 e 219.

Considerações feitas em sessão de 24 de
agosto, justificando um requerimento
sobre a pacificação do Rio Grande do
Sul. Pago 203.

VOTAÇÕES:

Do projecto do Senado, n. 17, de 1895,
que reuue em uma só as Escolas mili
tares existentes. Pag. 183.
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Do projecto do Senado, n. 43. de 189-1, que
dispõe sobre contlictoB reBult"ntes de du
plicatas ou conte·qtaçõ,s d·, Iegilimidude
do exercício de Governadores e Assem
bléa'; nos Estados Pag. 238.

Da proposição da Camara do~ Deputados
n. 23, de 1895, amnistiando as pessoas
(lue, dil'ecta ou índil'ectamentJ tomaram
parte nos movimentos politicos dos Es
tados de Alag<Jas e Goyaz. Pag, 252,

Da propraição da Camara elos Deputados,
n. 16, de 1895, que releva a D. Fran
cisca da Serra Ca meiro Dutl'a a pre
scripçiio em que illcorreu para perceber a
elitferenç~ do meio soldo a que tem di
reito de 1811 a 1887. Pago 276.

Eduardo Wandenkolk :

Sobr" a proposição da Camara dos De
tados, u. 23, de 1895, que amnístia
toelas as pes'o'l.s 'Lue to maram pal'te, di
recta ou iadirectamente, nos movimentos
politicos elos Estados de Ala g'>as e Goynz,
Pago 2.52.

Gomes de Ca,tro

Na votação da proposição da Caman elos
Deputados, n. 3, de 1805, que ahre ao
Millistel'io da Justiça e Negocias Inte
rim'es o creelito extl'aorriin:J.l'io da quantia
de 3:6003 para pag:uuento dos venci
mentos de um conservador, um 2" omcial
e um amanuense da. Biblioth~ca ~acional.
Pago 311.

Do projecto do Senado, n. 28, ele 18(15
que manda constrllit', pal'a maior faci
lidade e segurança da navegação, no canal
de S, Roque, no Ii:gtado do Rio Gnnde
do Norte, dOIl" pha:óeõ, Pago 2/6.

Em 3" discUS8ão da proposição d~. Ca
mara dos Deputaelos, li. 23, ele 1895, que
amnistia as peS30as que, direeta ou ineli~

['ectamente tomaram parte nos movi
mentos politícos dos Estados de Alagoas
e Goyaz. Pago 307.

Em 3a discussão da proposição da Ca.
mara dos Depnta-ios, n. 3, de 1895, que
abre ao i\flnisterio da JusLiça e Negocios
Intel'iorea o credito ex~raorelinario de
3:600$ ]Jura p3gamento dos vencimentos
de um conservador, um 2" ameial e um
amanlleme dn Biblio,heca Na.cíona,l.
Pago 317.

Em 3" discussão da prnp01ição da Ca
mara dos Dep Itados, n. (li, de 1894,C]lle
autorisa o Governo" abril' o cred ito sup
plomentar de 108:113$995, com applicação
ás ob"as do pl'Olongamento da Estrada
de Ferro de Porto Alegre a erllgllaY3f\a.
Pago 317.

VOTO (declarações de), apresentadas pelos
Srs.:

Antonio Baena :

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 23, de 1895, amnistiando toelas
as pessoas que, dlreda ou indil'eeta
mente' tomaram parte nos movimentos
politicos dos E:stados <1e Alagôas e Goyaz,
pago 307.

Joio Barbalho

Com referencio. ao projeclo elo Sen:J.do,
n. 43, de 189·1, que dispõe sotll'e con·
fiictos rMIl1tautes de duplicatas ou con
te .• taçôes de leglti:.nirlac\e do exercício de
Governadores e Assembléas noq E:stados,
Pag.233.

Na vot'1çào ela proposl,;ao da Camara: dos
Deputados, n. 3, éle 1895, que ab"e ao
Milli8tel'io da Justiça e Negocios Inte
riores o creelito extraordinario de 3:600.$,
para pagamen'o do, ~encimentos de um
cúnserval1ar, 11m 20 omcia] e um ama
nllense da Bibliotbeca T\<lcional. Pag, 311.

Moraes Barros :

Na vola,iio do projpcto do Seaado, n. 43.
de Ul9-i, 'lue dispõe sobl·. conílicto.s r08ul·
tantos de duplic~tas ou conle.t:J.ções ele
legitimidaele do exercicio de (jovel'aadores
e Assemoleas nos Est",los, Pago 229,

Ramiro Barcsllos e outros:

Sobre a pro]Josição da Camara do.,; Depu
Lados, n. 23, dA t895, q\le amllist.ia todas
as pessoas que, dil'ecta ou indirectamente
tomaram parte nos movimento,; politico"
dos Estaelos ele Alagoas e Goyaz. Pago 252.

Rosa Junior

Sobl'e a proposi,ão da Camara dos Depu
tado9, n. 23, de 1895, qne amnistia todas
as pessoas que, direct-i ou indil'ectamente
tomaram parte nOM movimentos politicos
dos Estados de Alafô:ts e Goyaz, Pag. 301 •

<
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Severino Vieira :

Sobre a proposição da Cama ra dos De
putados, n. 23, de 1895, amnistianclo
todas as pessoas que, directa ou indi
rectamente tomaram parte nos movi
mentos politicos dos Estados de Alagôas
e Goyaz. Pag. 307.

61

Virgílio Damazio :

Na votação ela emenda otTerecida pelos
Srs. Quintino Bocayuva e outros, ao art. 40

§ 10 elo Sllbstitlltivo da Commissão ele
Marinha e Guerra ao projecto n. 17 do
corrente anno, que reune em uma só as
Escolas militares exislentes. Pago 181.

Vicente Machado:

Sobre a proposiçiicl da Camara dos Depu
tados, n. 23, de 1895, que amnistia toelas
as pessoas que, direcla ou inelirectamente
tomaram parte nos movimentos politicos
dos Estados de Alaguas e Goyaz.
Pago 252.

VOTO de pezar requerielo pelo Sr.:

Gomes ele Castro:

Pelo fallecim~nto do Sr. Senador Ge
neral Francisco Manoel ela Cunha Junior.
Pag.294.



Sessões de 9 de sJtembro a 5 de outubro



INDICE

Dis"Il'SO pronnnciado em sessão de 18 de
setembro, na 3" discus,~ão da proposição
da Camara elos Deputados, n. 33, ele
1::1\<5, qne lixa a despeza do Ministerio .la
Guerra para o exercicio de 1896. Pags.
142 e 149.

Cun.>ideracõe~ feitas em sessão ele 15 ele
setem bro com referencia ao eliscurso pro
nnnciado pelo Sr. Senauol' Vicente Ma
chado na sessão de 12. Pago 1l8.

COELHO Rodrigues (O Sr.) :

Discllreo pl'onunciado em sessân de 10 de
setembro com referencia ás considera
ções feitas pelo Sr. Senador Vicente Ma
chado na 6es~ão anteriol', relativamente
á amnistia. Pag. 27.

DiBcur.os pronu'nciaelo8 '~m ses,âo ele 3 de
outnbro na 2," discussão da proposição
da Camara dos Deputaelos, n. 51, de
1895, que fixa a elespeza do Millisterio da
~brinh" pHa o exercicio de 1896. Pags.
317 e 3.26.

Di~cnnü8 pronunciados na eliSC1\';são da
proposição da Camara dos Doputados,
n. 33, de 1895. que fixa a despeza do
:lIinisterio da Guerra para o exercicio
de 1896. Pag9. t:32 e 19:1.

AMNISTIA - Discuss<'io ela emend<t do Se
nado, substitutiva da proposição ria Ca
mara dos DepuLados, n. 23. de 1895, que
amnistia todns as pessoas que, directa
ou indirectamente tomar~m parte nos
ac:ontecimentos sediciosos nos Estados de
AlagClas e Goyaz. Pag. 330.

ALMEIDA Barreto (O Sr.) ICOELHO e Campos (o. Sr. ):. _

Discureo pl'Ollunciatlo em se@sii.o de 13 de - plscnrso pronuncmdo na d'õcusa,\O elc p~o-
se(embro sobre a pretenção do capitão J~cto do Senado, n. 40, de 18ü5, que auto-
elo 80 re"imento de cavalJaria Aillonio l'lsa o Governo a. l1ltervlr no Estado de
elo Lago~ Pa g. 6ü. .' Sergipe afim ele asseglll'ar o exercicio da

Assembléa Legislativa e o do Poder Execu·
tivo, ao coronel Antonio de Siqueira BorLa.
Pago :334. (Vide o appendice pago fi2.)

CASAMENTO civil - Discussão do projecto
do Senado, n. 32. de 1895, quo dispõe
so I)re as forma I idades elo casamento civil.
Pago ~91.

Considerações fEdas em sMsão ele 20 de
setembro, com referencia a nm pro.iecto
ele Constituiçiio Positivista. Pago 166.

CHRISTIANO Ottoni (O Sr.):

Discurso pronunciado em sess~o de 24 de
sptembro, em discussão unica, da emen
da do Senado li propos ição da Call1al'a lias
Deputados. n. !J:3. de 1804, Cjlle permitle
(, Companhia "Great Southern Hailway"
constr,til' uma ponte sobre o rio Qna
r:J.him. no Estado do Hio Grande do Sul.
Pago 198. .

indica de i895

. Discursos pronunciados justificando um
peel do de informações ao Governo, sobre
o Banco da Rppublica dos Estados Unidos
do B'·azil. Pag~. 208 e 251.

Discnrso pronnnciado em sessão de 2G de
~etembro, sobre a indicação apresentada
pelo Sr. SeGador Vicente Machado, rela
tivamenLe aos successos occort'idos na
Cama!'a elo.. Deputados, no dia 25 do cor··
rente. PDg. 233.

\)
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Discurso pronunciado na discus~iio do
projecto do Senado, n. 33, de 18\)5, que
manda entrar nOVé\.lnente em vigor, com
alterações, o decreto n. :2827, de 15 de
março de 1879. Pago :252.

Discul'sO pronunciado em sessão de 23 de
setembro, na 3" discuss5.o do projecto do
Senado, n. 20, de 1895, que reorga,nisa. o
Tribunal de Contas. Pags. 185 e 214.

Discurso pl'onunciado em sessão de i de
outubro, ll2. ia discussão do projecto do
Senado, n. 37, de i895, que autoriBa o
Governo a fundar uma coionia correccionnJ
no archipelago de Fernando de Noronha.
Pago 287.

Discurso pronunciado em sessão de 1 de
outubro, na 3' discussão do projecto do
Senado, n. 32, de 1895, que dispõe sobre
as formalidades do casamento civil.
Pag.291.

Discursos pronunciados na discussão do
projecto do Senado, n. ·10 de 1895, qU8

autul'iza o Governo a intervir no Estado
de Sergipe, afim de assegurar o exercici@
da ...-;,õ:;emblé:;. Lzgisla;ivv. e O do PodeI'
Executivo, ao coronel ,\.ntonio de Siqueira
Horta. Pags. 307, 341 e 346.

COLONIA correccional no archipelago de
Fernando de Noronha - Discussão do
pro]ecto do Senado, n. 37, de 1895, q1!e
autoriza o Governo a fllUdar uma coloma
correccional, no archipelago de Fernando
de Noronha. Pags. 281 e 286.

COMPANHIA Great Southern Railway
Discussão unica da emenda do Senado
á proposição da Camara dos Deputados
n. 93, de 1894, que permite á Companhia
« Great Southern Railway" construir uma
ponte sobre o rio Quarahim, no Estado
do Rio Grande do Sul. Pag. 198.

CONFLICTOS resultantes de duplicatas ou
contestacões de legitimidade de Go
vern"dores e Assembléas nos Es
tados - Discussiio do pl'ojecto do Senado,
n. 43, de 1894, que dispõe sobre confiictas
resultantes de duplicatas ou contestações
de legitimidade de exercicio de Governa
dores e Assembléas nos Estados. Pags.51,
8i, 121, 129 e 142.

CORREA de Araujo (O Sr.) :

Discurso pronunciado em sessão de 1:2 de
setembro, na discussão do requerimento
do Sr. Senador Leite e üiticica, pedindo
informações ao Governo sobre a orga
nisação da Companhia ~ Lloyd Bremen ».
Pago 42.

Discur,so pronunciado em sessão de 16 de
set~mbro, na 3a discussão do pl'ojecto do
Senado, n. 30, de 1895, que dis'põe sobro
conflíçtos rêsuHan tes de dupltca·tas ou
contest~\cões de legitimidn.de de exercicio
de Governadores e Assemb1éas, nos Es
tados, Pag. 122.

Discurso pronuuciado em sessão de 26 de
setembro, sobl'e os successos occorridos
na Camara dos Deputados no dia 25 do
corrente. Pago 235.

Discurso pronunciado em sessão de 1 de
outubro, na la discussão do projecto do Se
nado n. 37, de 1895, 'iue autorisa O Governo
a [umhr uma colonia correcciünal no al'
chipelago de Fernando de Noronha.
Pag.21>9.

COSTA Azevedo (O Sr.) :

Considerações fei tas em sessão de 9 de
setembro com referencia ao orçameuto
do ilIinisterio da Marinha. Pag. 5.

Discurso pronunciado em sessão de 9 de
setembro sobre o manifesto pulJlicado
n'O Paiz, relativo á organisação do Club
i\1ilitar. Pag. 5.

Discurso pronuncIado em sessão de 20
de setembro, na 3a discussão da propo
sição da C"mara dos Deputados, n. 33, de
1895, que fixa a despeza do i\linisterio
da Guerra para o exercic io de 1896.
Pago 1ô8.

Consideracões feitas em sessão de 26 de
setembro sobre uma indicação do SI'. Se
nador Vicente Machado. Pago 229.

Disc:Jrso pronunciado em sessão de 3 de
outllbro, na ia discussão da P"oposição da
Camara dos Deputados, n. 51, de 1895, que
fixa a despeza do Ministerio da Marinha
para o exercicio de 189ô. Pag. 320.

Discurso pt'onunciaclo em sessão de 4 do
outubro, Justificando um projecto sobre
os vencimentos do escrivão e do meirinho
da Auditoria de Marinha. Pago 331.

Considel'ações fei tas em sessão de 5 de ou
tubro, justificando quatro projectos de lei.
Pag.339.

CREDITaS - Discussão da proposição da Camara
dos Deputados, n. 30, de 1895, que auto
ri:a o Poder Executivo a abrir, no exer
cicio corrente, o credito supplementar
de 7,905:410$565 para OCcorrer ás des
pezas com diversas rubricas do Ministerio
da Guerra. Pago 28.

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 72, de 1894, que autoriza o
Governo a abrir o credito extraordinario
dt) 2.0\)6:135$672 para Occorre r ás despezas
l'ealizadas e a realizar por conta da verba.
- Terras Ptlblicas e Colc)IJisação. Pags.
145, 159, 185 e i99,
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Discussão da pl'oposição da Camara cios I
Deputados, n. 47, de 1805, que au lol'iza I
o Governo a abri" os credito,> e"traordi
narios ele 3S1 :000;:; pal'a dal' "xecuç;lo ao
§ 10 do art, 2' ela lei n. 242, ele 18 ele de
zembro ele 1:394 e de L 8:)3:575.,080 para
pagamento de fl'e~es o reparos ele vapores
durante a revolta. Pag3, 175, 183 e 203.

Discussão ch Pl'op:Jsiç;lo da Camara dos
Deputados, n, 50, ele 1895, que autOl'isa o
Governo a abrÍ!' ao ~linisterio da Fazenda
o cl'edito snpplemental' de 1.700:000~ á
verlJa - Reposições e l'esLiLuições. Pags.
17s, 183 e 203.

Discussão ela proposição da Cam~ll'a dos
Deputados, n, 40, de 1895, que autoriza
o Governo a aurir o credi ~o supplemell~al'

de 28:000$, ao Millistel'io ela Fazenda, para
occorl'el' á, despezas da rubrica !l. 11 elo
." rt. 70 ela lei !l, .2I3G, de 24 de dezembro de
1894, "Caixa rle Amortisa,ão». Pag, 278.

Discussão da JJI'oposição da Camam dos
Deputaelos, n. -iD, de 1:)()5, que autoriza o
Governo a auril' ao Ministerio da Guerra
o credito extraordinario de 3.COO:OOO.-;
para occorrer á elespeza com a restauração
das fortalezas. Pago 278.

Discussão ela proposição ela Camanl elos
Deputados, n. 26, de 1:;95, que autoris3. o
Governo a abrÍ!' ao Ministerio' da Justica e
Negocios Interiores, o credi to supplementar
de 104:036':; á verua - Policia do Dislricto
Federal. ·Pag. 291.

Discussão da pro,Josição da Camara uos
Deputados n. 52, de 1895, que aU~oriza o
Governo a abrir ao Ministerio da Marinha
o credito de 830:800~, supplementar á vel'ua
- Obras. Pago 291.

DIREITOS autoraes - Discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n, 25, de 1894,
que dellne e garanle os elil'eí~os auto
raes, Pags, 268 e 276.

DOMINGOS Vicente (O Sr.)

Considerações Ceitas em sessão de 1 ue ou
tubro, justificando um pedido ue dispensa
de Membro da Commissão de Financas.
Pag.286. .

EMENDAS OFFERECIDAS PELOS SRS.:

Almeida Barreto:

A' propos ição da Cama l'a d os Depu ~ados,

n. 33, de 1895, que lixa a despeza do Mi
nisteriú da Guerra para o exel'cicio de
1896. Pago 136.

A' proposição da Camara dos Depu tados,
n. 51, de 1805, que lixa a despeza do Mi
nisterio da Marinha para o exercicio de
1896, Pag, 3...8.

C0311lo Rodrigues:

A' proposiç5.o da Camara clos Depal aclos,
lL ~5, ele 18lH, flue define e g'J.l"ante os
dlreitos autoraes. Pilg-. 27G,

Commissão de Finanças :

Ao projec~o do Senado, n. 20 de 1805, <[lte
reorg'anisa o Tl'ibunal ele Contas. Pag, 2:38.

Corrêa de Araujo:

Ao projecto elo Senallo, n. :,(), dc 18)5, 'Iue
eli~põe sob,'e contlietos resultantes de du
plicatas Ol! contestações ele legitimidaue
de exercicio de Govel'llaelores e Assem
uleas, nos Estados. Pag. 12~.

Gomes de Castro:

.\.' proposicão da Call1at'a uos Deputiluos,
n. 72, ele 1804, clae autoriza o GoVel"110
a abt'ü' o credito extl'aordi nal'io de
2.09iJ:13:.:';672, por conta eb \'erua-1'elTas
Publicas e C01oniso..çfi.o. Pa3's. 159 e 18;:).

João Barbalho :

Ao [ll'oJeclo do Senado, n. 30, ele 1895, 'In"
dispõe sobre contlictos t'esultantes de du
plicatas ou contestaç6es de legitimidade
de exel'cicio de Govel'naelores e Assem
bléas, nos Estados. Pag.128.

A' pl'oposição da Camar,,- dos Deputados,
n. 25, de 18JI, que delinp, e garante os di
rei'.os autoraes. Pag'. 277.

João Neiva:

A' pl'oposiçiio da Camara do, Deputados,
n. 33, de 18J5, qlle fixa a llespe'la do i\li
nis~erio da Guerra para o e:s:ercicio de
lS9li. Pags. US e 195.

L:tpér;

Ao pl'ojec~o do S3naelo n, 33, de 11305, que
ma.nda entrar nOV~l1nente em vigol', com
alterações. o decreto n. 28n ele 15 de
março de '1879. Pag. 207.

Leite e Oiticica e R:tmiro Barcellos :

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 25, ele 1891, que deJine e garante os di
rei~os autoraes, Pag. 2li8.

Moraes Barros:

Ao projecto do Senado, n. 33, ele 1895, que
manda entrar novamente. eUl vigor, cOIn
a lterações, o decl'e~o n, 2827 ele 15 de
março de 1870. Pag'o 267,

Vicente Machado :

A' proposiçii:o da Camara elos Depu~ado",
n. 72, de 1894, que auLorisa o Govarno
a abril' o credito extr60rdinario de
2.096:135$672, por cont,t ela vel'ba-Terras
Publicas e ColoniBaç5:o. Pago 200.



G8 n-tD!Ct.

Virgilio Damazio:

Ao pt'ojec~o do Senado, n. 30, ele 1895, que
dispõe sobre conf!ictos resul~antes ele du
plicatas ou contestações ele legi~jmidacle

ele exel'cicio de Governadores e Assem
bléas, nos Estados. Pags, 121 e 131,

EMENDA substitutiva apresentacla pelos
Srs, Leite e Oiticica e Pires Ferreira
-A' proposicão da Camara dos Deputados,
n, '19, de 189~. que autol'isa o Uoverno a
abrir ao Miuisterio da Guerra o creclito
('x~l'aordinario de 3.000:000$ para occorrel'
ús despezas com a restauração ela3 forta
leza,. Pag.27.S.

ESTRADA ele Ferro Central da Parahyba
- Disc:u"sllo d", t,,'oposição r!;t Camal'a dos
Deputarlos, n, 4.-', de 1893. clite au torisa o
Govel'no a ll]1plica I' as solJras LIa vel"i.,a
Empreitacln.-da Estl'llda de Fél'l'O Central
ela Parallyba. ao paganlento do p~nsüal da
me,ma yln. ferrea. Pags. 178, t85, 203 e
21,L

:FRANCISCO Macllado (O Sr,):

Di~Cllr~O pl'onnnci:lclo em sess<.Ló de 14 de
sdom!>L"J, ,oilre o, telegrammas expedidos
do EsLac10 elo Amazoll,ls, com reiel"encia:í
depo~i\':io das Lltenelelleio,s MIlllÍcipaes elo
mesmo P;skeJo. Pag. 10.).

Di;clll'SO IH'un nnci"do em se,s,'io ele 1 de
ou ldl bl'o, na ';2'1 d iscn8~ão da proposição ela
CaJllal'a elos Dcputados, n, 56. ele 1895,
que cOllceele Ú. 11'I1Janclade cIo Santissimo
Sacramento d!1 Canllel"ri(l tres loterias
rle 1.00')'000$ racla nton. Pag, 2\12.

GOMES de Castro (O Sr.):

DiSCUl'2.0 vrol111IlCicll..lo em :::::85<::::1:0 cle 1.'3 de
setellllJl'o sobl'e a PI'opo;içi"'J eh, C;ullara
tIos Deputados. concedendo ao Millistel'io
ela Inclllstria. ViacITo e O~l-"S Pu"li""s o
credito estt~ll'ol'Clin·ari() ck ;2 .O~)G: L:33;;G72.
Prlg'. 71.

DisClll'~O pronunciado na dir:ells::::uo da
lJt'Opo-iç:io ,iJ, Cama r", elos Deputaclos,
ll. 72, de ISSH, qne alttol'i~a O Governo
.1 alJ"i,' o c l'ec1 i to extl'aordinario cle
2.0\1\1: 13"8672, pOl' routa ela ver)" -Ter
ra.s PlllJ!iC[lS e Colonisaçao. f\"b''3 • ..I ~.~

e 200.

GONÇALVES Chaves (O 81'.) ;

Disclll'sO pronnnciado na discnss,LO cio
J"oledo do Sen.tclo, H, :37, do Ih95. q'le
<.LIllonsa o nOVel'nO a rund~u' no :.u'chi
pelago ele Fel'nando ,le Noronha Ullla
coloní.'\ cOl'r~ecion.al. Psg. 288.

•

Discnrso ptoll nlleiaelo na d iscms;;.o do pro
jecto elo Senado, n. 40, de ISO.-" 'lue aulo
risa O Governo a intervir no Es~aelo de
Sergipe, "fim ele assegUl'<ll" o e,ercicio ela
Assembléa Lezislativa p o do Poeler Exe
cu\ivo ao coro~neI Antonio ele Siqueira
Horta, Pago. 300 e 345.

INDICAÇÃO do Sr. Vicento Machado
SolJre os snccesaos accol'ridos na Camara
dos Deputaelos. no dia 25 de setembl'o cor
rente. Pago 230.

INTERVENÇÃO do Governo no Estado de
Sergipe- Di$C1l6São elo projecto do Se
nado, n, -lO, de \805, qlle alltorisa o Ga
vel'no a int.ervÍl' no Estado dé Sergipe
afim ele assl\gurar o eXPfcicio da Assem
blea Legi,latlVa installada a 7 rle setell~

itl'O cl8 I~\)'), p:e. Pago. :305, 328, 3:33
e 3'iO.

JOAKIM Catunda (O Sr,) :

Dl:5cuno p:'onnncia..do em sessão de 2ll
de "e~emhra, sobl'e a inelicac:io n.presen ..
tarja 1!e lo Sr. Sen aelol' Vicen ~e ~lachado,

reln.~ivll aos Sll(;cessos occol'l'ielos na Ca
mara do, Dep'lt:l.c1os no dill 25 do Cor
rente, Pag. 232."

.JOÃO Barb:l1ho (O Sr.):

DisClll'.'O pronunciado na :3" discussão elo
pro.íeclo do Senado. n, 30, de i803, que
li iSl'üe so iJl'e co nf!ictos resultan lps ele
elllplieat",s ou con~8s~açõesele legitimielaele
ele eWfcicio ela Governatlures e Assem
bleas nos ~stados. Pags. 5l e Sl.

Discurso pronttnciaelo na eliscussão cIn.
propO';ÍçC,O da Camara elos Depntados,
n, 2:-', ele 1Sr)-l, rlll~. del\ne e garal1te o,
'Iireilos alltoraes, Pag',277.

Diq~nr.so prOll!lnciado na ia clisc~lS~~O elo
proJPclo elo '';enaelo, n, 37, ele B05, rjue
outurisD. (; Govet'no a fundar nn1a calúnia
coneccional no arcltipelago de Fernando
ele Noronha. Pag.281.

JOÃO Neiva (O Sr.) :

DisClll'SO pl"onnneia,clo em sess5:o ele [3 de
setemlJl'o, ~obl'e " pl'eten~ãu do capitão
elo S" reg'imenlo ele eal'allariaAntonio do
L~go. p[lg. 6~).

DisClll'SO pl'ol1l1.l1ciaclo na clisCllSRâ.O ela
pt'oposir;50 ela Camn.ra dos Deputados,
n, ,1 l, ele IS03, qne lixa a despeza elo Mi
nisterio da Gnel-"a par:> o exercicio ele
1806. Pag·3. III e ISl5,

r'onsielel'acC,es Ceilas em sess:Co de 20 ,.lo
,~eL\~lllbl·O.· soi)l'e o l'ec]'llCl'llnento do Sr.
Sonador Vicente :\Iadlaelo p"c!indo in[oL'
nl().~·i)es ao Govel'no, 1'81ati V'.1111CnLe Ú. cOU'"
t,:lgelll de lelllpo de se\·vit:.o {los olflciaes du
Exel'c:ito e da .\rrnada qU8 8'2l'vil'am eln
r,:l11te n revolta. P~~g. 11l.i5.



JOAQUIM Sarmento (O Sr,):

Di,cUl'so pron unciado em sessão de H de
selembl'o, sobre teL'gmmmas expedidos
,l" J~st:\do do Am:uonDs. CJm rel'ereneia
~.s Inlelldencio.s Municipaes do mesmo
Estado. Pago 95.

JULIO Frota (O Sr.):

Discul'sO pl'onUJH;;aelo na 3" discussão
ela pro]Jc,sição da Camal'a dos Deplüados,
n, 33, de 1805, que fixa a despeza do Mi.
nistel'io da Guel'l'a para o exercicio de
180(;, Pag, 13S.

Discurso pronunciado na 2' discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 51, de lS03, que flX:a a despeza do
?lI inisterio da ?lIat'Ínlla pal'a o exel'cicio
de 18\)6, Pago 318.

LAPÉR (O Sr.):

Discursos pronunciados na 3" eliscussão do
projecto do Senado, n. 33, de lS()3, elne
mallLla dntrar ::J.DY,1,mente €ln virror. com
alterações, o decreto n. 2827 'éle 13 de
março de 1870. Pags. 20cl e 267.

LEITE e üiticica (O 'sr,) :

Discurso pronunciado em sessão de 10
de setembro, sobre a Companhia AlJemã
«Norte Bremen». Pags. 28 e 34,

Discursos pronunciados na elis'~llssão do
pl'ojedo elo Senado, n. 15, ele 189", qne
manda éntrar novamente em vigol" com
"s altel'ações qn" aponta, o decreto n.
2827 de 15 de março ele 1879, Pagos, 34,
2:3G e 252,

Co n"iclel':>ções fei laR em sessão de 16 ele
setembro sobre a falta ele cuidado ua
revisão dos pareceres das Commissões elo
Sellado, p1lblicaelos no Diario do C'on
!jr'e8so. Pag. 118.

Discursos pronllllei"elos na discussão elo
pl'Ojecto do Senado. n. :30, de 1SG5, que
dispõe sobre conflietos réSU ltantes de
duplicatas ou contestações de legitimidade
de e~el'c:cio, de Governadores e Assem
hleas nos Estados, P ags. 124 e 12J.

DiRcurso prollunciallo na 3'" discussão da
proposi\.'[lo ela CanHl1'[t elos Dep'ltalloR,
11, 33. de 1895, (lue lixa :t c1espeza do 1\1 i
nisterio da Guerra para o cxercicio ele
1S\J::i , Pag. 136,

Discl1l'sO pronunciado na eliscmsiio elapro
[los(.:ão da Cumar" dos D6putados, 11. 47,
de i8'J5, que alltorisa o Governo a :tbril'
D8 creditos extracl'llilln.rio de 381:000':;,
p,\l'a elar e~ecuçiio ao § tO do art. ;<0 ela
lei n, 2cl2, de 18 de c1ezemIJl'O de 18'04, e ele
1.S8:1:575,S080, pal'a pagamento de fretes
e reparos cle I-apores, durante a revo!tn..
Pago 17::;.
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Dj,gcur,o pronunciado na di.scussiLo da
,rroposi~iio LIa Cumara dos Deputados, n.
12, ele 18')·1, que all~ori,sa o Governo ahril'
O Cl'ellito e,tt'aol'C\inario de 2.096:1:35:;;672,
))')1' cunl" el" verba - Terras Pnblicas e
Colonisação, Pago .20l.

Discurso [ll'onunciado na 3' disCllssiio da
proposição ela Camar:t dos Deputados.
n . .J.5. ele 1~95, que autorisa o Governo
a appllcar as sobl'as ela verba - Emprei
tadas' - lla Estrada de Ferro Central
da Parahyba, consig'nalla no ol'çamento
vigente, ao pagamento do pessoal ela
mesma estraela. Pago 203.

Consielerações feitas na 3' discussiio .da
11l'0poslção da Call1ara elos Deputaelos,
n. 23, ele 1894, [l\1e rletine e garante os di
l'eitos au toraes. Pag. 278,

Discursos pronuncbelos na discussão unica
elo parecer n. U5, ele 18()5. da Com
mis;ii:o de Finanço.s, opinando que nada
La a resolvel' 80bre a patição ela Com
panhia « Lloyd Bl'azileiro », Pags,279
e 280.

Considerações feitas na 1" eliscussão cio
projeclo do Senado, n. 37, de 1895, q'le
autorisa o Governo a fundal' no archi
pelago ele Fernando ele Noronha uma
colonia correccional. Pag. 28{.

Djscurs0 pl'onullciaclo na 2" discussão
da proposi6o da Camara dos Deputados,
n. 56, de 1895, que concede á Il'manLlacle
elo Santissimo Sacramento ela Cande!"ria
tt,ps loterias de LOOO:OOOO,j; cada uma,
l'o,g, 2\)7, .

LEOPOLDO de Bulhões (O Sr.)

Discursos pronunciaelos na discussão do
p,'ojecto elo Senado, n, 2J, de 1895, que
reo('ganisa o Tl'ilJltnal de Contas. Pags.
192, 197 e 223.

LLOYD Brazileíro - Discussão llUiea do pa
r'cer n. 145, de i895, d:t COlllmi~são de
Finanças, sobre ~ petição da Companhia
Lloyd Brazileit'o. Pago 27\J,

LO:JAÇÃO do servíçJ agricola - Dicllssão
elo j,,'ojecto LIa Senado, n. 15, da 1895.
que manda entrar novamente em "igor,
com as a!tern,ções que aponta, o decreto
n. 2cl27. ele 15 ete marco de 1879.
Pagos. 29,' 3cl, 51, 203, 239, '252 e 259.

LOTERIAS Discussiio da proposição da
Camara dos Deputados, n. 56, de 1895,
'['Ie concede à Irma ndadaele do San
tis;imo S"craLllento da Candelaria tres
loterias de LOOO:OOO~ cada uma.
Pag, 292.
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MELHORAMENTO de jubilação - Dis
cussão da pl'oposição ria Cama l'a des
Depu t::tc]o,. n. 5. ll~ 1895, f] ll? concede
ao Di' ..roiio S'lwir,l. ele :),1UZ1., lente
.iubLiaclo rla FacnJc1arle elo l~ecife, 111e
lh,)l'a111cllto d(~ Slla jlllJiIJ(~·ão. Pago 29:2.

MENSAGEM - Do SI'. Presidente da Itepu
blica acompanhando os documentos e a
exposiçã0 attinent.e3 ::ta cl'edito de
:2.096: 1:')5:387:2, para OCCOl'rer ás despezas
realis::tdas e a rl'alisar por conta ria
verb t - Terras Publicas e Colonisação,
etc. Pago 90.

MESSIAS de Gusmão \0 Sr.):

Discflrso pronunciado em sessiio de 18 de
seLembl'o, sobre negocios politicos do Es
tado de AIa,~õas. Pags. 11'1 c U8.

MORAES Barros (O Sr.):

Discurso pronnnciado em sessiio de 11 de
set'mbro, sobre o reqllel'imento do Sr. Se
nadol' Leite Oiticica, pedindo ilfor
macões ao Goyerno, relativamente ú. 01'

g-anisação da Companhia «L1oyel Bl'emen,'.
Pago 30.

Discurso3 pronunciaclos na discussão do
projecto cio Senado, n. 15, de 1895, que
manda cntrar novamente em v;gor,
com as alteraçrjes que aponta, o drcretn
TI. 2827, de 15 de março de 1,S79. Pags
:3;) e 25\),

Discurso pl'onunciado na 2' discussiio da
proposi.;ão da ('amar" dns Depurados,
n. S6, de 189.), que concede á Irmandaele
do San tissimo ~acramen to lIa Canelelal'ia
tres loterias de 1.000:0011:[; cada uma.
Pago 294. .

ORÇAMENTOS :

Discussão da proposição ela Camara dos
Deputados, n. 33, de 1895, que fixa a
despeza cio Ministet'io da Guerra para
o exercicin cle 1896, Pags. 1:32, 142,148,
luS, 1\):2 e IU6.

Discussão da pl'Oposição da Camara cios
Deputados. n. :,1, ele 1895, que lixa a des
peza do Min istel'io da Mal'inlla para o
exerci cio de 1~9IJ. Pag. 317.

PARECERES:

Da Commissão de Constituição, Poderes e
Diplomacia :

Sobre o projecto cio Seuado n, 29, de 1895,
regulando a Ol'~·anis"~.:'io, as attl'ibuiç0es
e i'uncções do TrilJnnal ele Cont'ts, Pago 118.

Sohre a pi'oposição ela ('amara dos Depu
tarIas, n. 5G, de 189,\ concedendo á
Il'mamlalle cio Santissimo Sacramento da
CandeIa ria tres ]otel'ias, de mil contos
cada uma, em beneJicio do Hospital do~
Lazaro". Pag,228,

Sohre a proposição da Cam"r" dos Depu
taelos. n. 48, rle 1895. dando nova or
gD.nisaçilo D.O Corpo Diplcllnatic" (Ice Re
pLlI<lica. Pag, .'OU.

Soill'e a emenda do Senado, á proposIção
da Camm'a cios Depntados, n. 23, de 1895,
relativa á amnistia. Pago 30:)

Da Commissão de Finanças:

SObl'C a proposição dD. Camal'a dos Deprl
~n.dos, n. 26, de '1895, re1<ttiva á ab?rtura
dp um credito supplementar de 104:036$,
no ela verba n. 13, do art. 2" da lei
n. 2136, de 2.). (le dezembro de 1894.
Paó', 26.

Sobre a proposição da Camara dos Depn
t.a'los, n, ·n, de 18()5, q ne aut.ol'isa Co
Governo a abrir ao i\Iinisterío da Marinha
um cl'edito e:<tl'aol'dinario de :38 I :OOO.~ e
Outl'O' de 1,883:575':;080. Pago 41.

Subl'e a prupoRição ela Camara dos Depu
Lados, n. 45, de '1805, que manda applicar
da vel'ba. - Empreitadas, da Estl'a.ua de
Feno C~nlral da ParJhyb:t, as resp2ctivas
sobras, ao pagamento do pessoal da
mesma estrada. P,1g'. 68,

So1Jre o requerimentn de Josá Antunes
M"reira de Souza, escrevente da Delegacia
elo Porto da Ca.pital Federal, em S, João
da Bart'a, Estado do Rio de ,Janeiro.
P"g. 93.

Sobl'e a propo8içiio da Camara dos Depu
t.ados, n. 4G, de 1895, autol'isanclo o 00
;~l'n() :!' :,brir o cre,dito supplemen tal' _de
_0 :OOO,~ ~. \'erila - CaIXa de Amortlsaçao.
Pa.g. ().)..

Soi,,'e a Pl'oposiçiio ela Camara dos Depu
tados. n. 50, de 18()5, qlle autorisa o Go
verno a abril' á vel'ba - Reposições e
rcstituiçõüs - o credito supplementar de
1. 500:0UO$000, Pa g, 05,

Sobre o requel'imento ele Paulo Machallo
Fr'anco, Eduardo dos Santos Mesquita e
João Lopes da Fonseca e Souz~, olllciaes
de. descarga, extinctos, da Alfandega do
RIO de Janeiro. Pago 95.

Solll'e o l'er[uerimento da Companhia
Lloyd Bl'azileiro, pedindo o pagamento
de quantias que ,julg<J. lhes Sei'eGl devidas.
Pago 1,),0.

SOill'C a petil'âo do cal'teiro de l' classe
da. Repartição Geral dos Corl'eios, Phi
Jomeno Jocelim Ribeil·C'. Png. l.J.7.

Sobl'e a proposição ela Camara dos Depu
tados que autor;s:l O Governo a ahrir ao
i\1inisterio da Ouerl'a um credito de
3.000:000$, para OCCOl'l'er ás despezas de
restauração das forta:ezas. Pa'j. 148.
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Sobre' a petlcão c!:J. Companhw. Lloyd
Bmzíleiro rebtiva. ao pag"mento de
quantia" que jl,lg-:l lhes serem elevit.bs.
Pag. IM.

Schre a p~tição elas filhas elo falIecido
ex-Senador pelo Estado elo Pia.uhy Dl'.
Elyseu de Souza i\lat'tins. Pago 162.

Sol",e a proposição ela Camara elos DeDu
t:ld08. n. 3,1, de 1805, c!ne concedê ti.

D. Francisca Amalia Bittencollrt Car
doso a pensiio annual ele 1:200S000.
Pago 227.

Sohre a proposição da Caro ara dos Depu
n. 52, de 189fí, anto!'izando O Governo a
abrir ao Ministerio da Marinha o credito
supplementar de 830:800 ú verba - Obras.
P;lg. 227.

Sobre o reqaerimento elo 3' escripturario
da Alfandega ele Manáos, Emilio José
Moreira Jlmiol', pedindo um anno ele li·
cença. Pago 229.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tadü.5 , TI.. .51, ele 1895~ orçando as des
rezas do Ministerio da illarinha para (;
exercicio de i896. Pago 254.

"
Sobre a proposição da Caroara dos Depu-
tados, n. 53, de 1895, que ;1.utorisa o
Poder l,xecutlvo a conceder a ülympio
Pereil'a d<ls Ne"es, I" oflicial da Biblio
theca Nacional, um anno de licença com
ordenado. Pago 300.

Sobre a proposiçiio da Camara dos Depu
tados, n. 58, de 1895, autorisarrdo o Poder
El:ecu~i,'o a concedel' ao engenheiro civil
José Di3s Delgado de Carvalho Junior,
lente do Externato do Gymnasio Na
"ional, um anno de licellça com orde
nado. Pago 3UO.

Sobre a proposiçiio da Camara dos Depu
tados, n. 59, de lS~'5, autorisando O
Gove,'UO a conceder ao Dl'. Julio Tra
jano de Moura, dire~ tor da 4' secção do
Museo K acionaI e do labol'atorio ana
tomo-pathologico da Assistellcia de A lie
nados, um anno de licença Rem venci
~entos. Pago 301).

Sobre a proposiçiio da Camara elos Depu
tados, n' 67, de f825, que concede um
anno da licença com ordenado ao en
genheiro Pedro Pereira de Andrada.
Pago di5.

Sobre o credito de ·L700:01)0:~, solicitado
pelo S~. Presidente da Republica. :i verba
- Exercicios findos - do Ministerio da
Fazenda.. Pago 330.

Sob~e as emendas, approvaclas em 2" dis
cussão, ú proposição da Camal'a dos
Deputados, n. 5i, da 1895, ([ue fixa "
despeza do Ministerio da Marinha para
o exel'cicio de 18~6. Pag. 334.
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So bre o requerimon to da D. Maria Ange
lIca de Mello, !ilha unica. elo [inado ma
rechol rle campo, gradllMlo, Lapa de
Almeida Henrique Botelho e Mello.
Pag-,. 3J7.

Sobre o requerimento de Luiz Pedro
Monteiro ele Souza, fiel de armazem da.
Alfanclega do Rio de Janeiro, pedindo
licen", de sei~ mezes para tra.tar de sua
s'lllde. Pago 338.

Da. Commi,?são ele Instrucção Publica:

Sobl'e a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 55, reorganisando o ensino nas
Faculda(les ele Direito. Pago 338.

Da Commissilo de Justiça e Legislação:

Sobra a resolução do Conselho :Municipal
que estabelece regras para o trn,fego dali
COlllpallhias de carris urbanos. Pago 26.

Sobre o requerimento do engenheiro Con.
seante Atl'onso Coelho. Pag· ..286.

Da COlUlllissão de Marinha e Guerra:

Sobre a proposição da Camara dos De
pueados, n. 44, de 1895, que fixa os ven
cirnentoe dos olliciaes inferiores dos cor
pos e brigadas ele J'lhrinha. Pag.41.

Sobre :'l pretenção do capitão elo 8. regi
menLo de cavallaria, Antonio do Lago.
Pag, 68.

Sobre o requer-imento do 10 tenente da.
Armada, reformado, Arthur ,Valdemiro
da Serra Belfort, pedindo melhoramento
ele refOl'nla. Pag. 181.

Sobre a proposição da Camara dos De
pu tad os, n. 8, de 18\1.5, C[u.e autorisll. o
Poder Exec utivo a couceder ao cabo de
esquadra refol'mado Amaro da Costa
Soups a pensão diaria de lS, sem pre
juizo do s01110. Pag.314.

Sobre O projecto do Senado. n. 28, de
1895, qne mane!a construir dous pharoes
na c08ta elo Rio Grande do Norte. Pago
315.

Sobre a pensão solicitada por D. Anna.
Allg'usta Muniz Braga, viuva do capitão
ltollorario do Exercito Manoel da. Costa.
BI·uga. Pago 316.

Sobra a pensão solicitada por D. Marga
rida l\luniz Lessa, viuva do tenente re
formado do Exercito, Manoel João dll.
Fonseca Less3. Pag. 316.

SolHe a pl'etençiio ele D. Ombelina Ara
ripe Cavalcante de Albuquerque, viuva
do tenente honurario do Exercito Francisco
de Paula Cavalcante de Albuquerqua, Pago
316.
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Sobre a Pl'oposlçao da Caman\ dos De
putados, n. 37. de 1895, creando um qlla
dro extl'aordinario pua os omciaes que
exercem comrnissões de caraclel' pJrma
nente, etc. Pag'. 329.

Sobre o requerimento do 2° tenente ho
norario da Armada, José Moreira da
Cos~" Tllpinambá, pae do fallecido alfe
res em commissiio, Anlonio Moreira da
Costa Tupinumbá. Pag. 337.

Sohre o requerimento de D. Virginia
Janull.l'ia da Silveira Soares, irmã do fi
nado 10 tenente da A\'mada Manoel JOI;é
da Silveira. Pag, 3:37.

Da Commissão Mixta:

Sobre a intervenção do PodeI' Executivo
no B;stado de Sergipe, afim de assegLIrar
o exercicio d3 Poder Lég;lslativo " Assem
blé'l. Legislativa, insta'llada em 7 de se~
tem bro de 1894, Pag. 181.

Observações fei tas em sessão de 20 de
setembro, sobre um req lIerimen to do
SI'. Serrador Vicente Mnchado em que
pecle que, independente do pal'ecer, seja
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se refere a promoções de alferes. Pago 1613.

Observações feitas, em sessão de 20 de
setembro, na 2" discussão da proposição
da Camara dos Dep!ltados, n. 47, de
1895, que autorisa o Governo a ahrir os
credito, extl'aordinarios: de 381 :OOo,~

para dar execução ao § 10 do art. 20 da
lei n. 242, de 1:) de dezem hro de 1894, e
de 1.883:575$080 para pagamento de
fretes e reparos de vapores, ciLlrante a
revolta. Pago 178,

Obserl"ações feitas, em sessão de 26 de Ee
tembro, sobre um pedidú de urgellcia d,>
Sr. Senador Vicente Machado, para tra
tar cle assumpto que S3 prende aos suc
cessos occorl'idos na Camara dos Depula~

cios no dia 25 do corrente. Pago 22ü.

Da Commissão de Obras Publicas e Em·
prezas Privilegiadas:

Sobre a proposição da Camal'a dos De
pntados, n, 29, de 1893, relativa á Com
panhia Leopoldina. Pag. 68.

PIRES Ferreira (O Sr.):

Considerações feitas em sessão de 25 de
setembro, justificando um requerimento
com referencia ao fallecimento do ex·Se~

nador Thomaz José Coelho de Almeida.
Pago 214.

Consideracões feilas na I" discussão do
projecto cio Senado, n. 37, de 1895, que
autoriza o Governo a fundar uma calonia
correccional no arcbipelago de Femando
de Noronha. Pago 281.

Discurso pronunciado na 2a discussão da
Jlropo'içãod~Camara dos Deputadog n. 51,
de 1895,quefixaadespezadoMitlislerio da
Marinha para o exercicio de 1896. P"g. 318.

PRESIDENTE (O Sr.) :

Ohsp.rvações feitas em sessão de 12 de
setembro, sobre a ausencia ,le dons mem
hros da Commissão do Finanças. Pag, 41.
Obs,,'vações feitas na votaç.ão do projecto
do Senado, n. 34, de 18~5, que crea no
Exercito e na Armada uma reserva espe
cial. Pag. 116.

Obsel'vações feitas em sessão de 17 de
se te mbro, na 3,' discussão da proposição
ela Camara dos Depiltaelos. n. 33, de
18'.)5, que fixa a daspeza cio Minist.erio da
Gllena pa,'a o exercicio de 1896. Pag.
138.

Observacões feitas em sessão de 30 de
setembro, na 3a discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 25, de 1894,
que define e garante os direitos autoraes,
Pago 278.

Observações feitas na discussiio do pro
jecto do Senado, n. 40, cle 1895, que au
torisa o Governo a intervil' no Estado de
Sergipe. afim de assegUl'a" o exercicio da
Assembléa Legislativa imtaUada a 7 de
setembro cle 1894, Pags. :305 e 313.

Observacões feitas em sessão cle 3 de
outubro; na 2' discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 51, cle 1895,
'pie fixa a despeza cio Ministerio da Ma
rinha para o exercicio de 1896. Pagos.
317 e 318.

PROJEC'l'OS de lei;

DO Sr. Coelho Rodrigues e outros:

AutoL'isaudo o Governo a fLlndar uma co.
lonia correccional no archipelago de Fer
nanclo de NOI·onha. Pago 128.

Autorisando o Presidente da Republica a
emprestar a cada um dos Estados do i\la
ranhão, do Piauhy, do Rio Gmnde do
No!'te, da Parahyba e de Goyaz, a quant.ia
de L 000: OOOS nos exercicios de 1896 a
1899 eem prestações iguaes. Pago 338.

Da Commissão de Finanças:

Elevando á categoria de amanuense o
cargo de escrevente da Delegacia elo
Porto da Capi tal Fedel'al, em S. João da
Barra, Estado do Rio de JaneiL'o. Pago 94.
Cuncedendo a cada uma das fi lhas cio
fallecido ex-Senador pelo Estado do
Piauhy, Dl'. Elizeu de Souza i\lar:ins,
uma pengão de 40,~ mensaes. PV8. 161.
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Da Commissão de Marinha e Guerra:

Au(ol'isando o Podel' ]!;:.;ecutivo a mandar
contar ao to tenente da Armada, reI'01'
lll:J.do, Adh,U' 'Valdemi,'o da Súl'a Bel
fort, para os e/feitos da reforma, mais
oito mezes e .28 dias de serviço. Pag, lS\.

Da Commissão Mixta:

Autorisando o Poder E:.;ecutivo a intenir
no Es(ado de Sergipe, para o fim de a~se

gtll'ar o exercicio do Poder Legislativo ó.
A8sernblea Legislativa, installada em 7 de
setemlH'o de t8~14, Pag. 184.

Do Sr. Costa Azevedo:

Elevando os vencimentos do escl'ivão e
do mdrinho da Auditoria ele lIiarillha,
Pag, 332.

Do Sr. Costa Azevedo e outros:

Elevando as gratificações elos pa trões-mu
res dos Arsenaes da Bahia, Pel'l1ambuco,
rará, i'tlatto Grcs:o e outl"OS. Pago 339.

Elevando os vencimentos doa gllardas de
policia dos Arseniles de Marinha. da Ca
pital Fedel'al, Bahia, Pel'n"tllb~co, Parú.
e Matto O,'OSSO. Pl1g. 339.

Elevando os vencimentos elos ofticiaes das
secretat'ias dos Al'senae, dos Estados da
Bahia, Pernambuco, Pari e Matto Grosso,
Pago 339.

Elevando os vencimentos dos secretar'ios
das Capitanias dos Podos dos Estados <la
Bahia, Pernambuco, 1I1al'anh<10, etc .. etc.
Plt.3". 339.

PROJECTO de lei (substitutivo) :

Do Sr. QUintino Bocayu·va:

'- ,1 Creando no Exercito e na Armada lIma
reserva especial. Pag. 72.

PROPOSIÇÕES da Caroara dos Deputados:

Autorisalldo o Governo a abrir ao Minis
terio da Fazen'la o credi to supplemelltar
de 1.700:000.$ á verba -Reposições e restl
tuiçues. Pag, 1.

Antoris~ndo o Go~e,'no a despender pela
repartlçao do Mllllsleno da Marinba no
eXeL'cicio ele 1896, a qu~ntia de .••••. ~ '"
25310:182$643. Pag, 2.

Autorisando o Governo a ah"ir ao Minis
tel,io da Marinho. o cl'edito de SaO:800ii,
snpplementar li. verba - Obras. Pag, 41.

Autorisando o Pode" Executivo a conceder
ao i o oflicial ela Bihliotheca Nacional
Olympio Ferreira das Neves, um anno d~
licença, com c~denado. Pag, 68.

Indice de 189;
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Concedendo ao Dl', Ladislau José de C"r
valho e Araujo, medico do. Hospedaria de
Jrnmigrantes, em Pinheiros "JU anno de
lícen\'a. com o respecti VO ordenaelo, pa,'a
tl'atar de sua ·saude. Pago i17.

Regulando o ensino e dando outras pro
videnciassohre as Faculdades de DiI'eito.
Pag, 126.

('onceclendo ú. IJ'man<lade do 55. SacI'a
mento da. Candelal'ia tI'es loterias de
1.03:):000&;, cada uma, em beneficio elo
Hospital cIos Lazaros. Pag, i28.

Approvando o ,'egtllamento que baixon
com o decreto do Pocler Executivo, na
parte qlle elevou vencimentos e creou no
vos empregos, na Estrada de Feno cIe Porto
Alegre a GI'uguayana. Pago 146.

Autot'isallcIo o Governo a concedeI' ~o

engenheii'o civil José Dias Delgado de
.Carvalho, lente do Externato do Gymna
sio Nacional e professor do Collegio
Militar, um anno de licença com o res
pectivo ordenn,do. Pag. 1413.

Autorisando o Governo a concedel' a Julio
Trajano de Moura, di ,'ector da .p secção
do Museo Nacional e elo laboratorio ana·
tOlllo-pa.lhologico da Assistencia dos
Alienados, um anno ele licença sem ven·
cimento. Pago U7.

Autorisando o Goyerno a conceder ao
escriptnrario da Estrada de Ferro de
Paulo Afronso, Luiz Fernandes ele Al'.:lUjO
Bezouro Filho, um anno <le licença eum
ordenado, Pag, 147,

Autorisando o Governo a abrir, no cor
rente exercicio, ao ~linisterio da Justi.;a
e Negocios Interiores, o credito sllpple
ment"r de 5ô(j:226~ôlO destinaclo a
diversIs verbas do art. 2' da lei n. 260,
de 2-1 de de7.embro ele 189.. , Pag. 1.47,

AnLnrisand'J o PodeI' Executivo a con
ceder a Emilio José lIIoreil'a Junior, 3,'
escriplurario cla Alfanclega de Manllos,
um anno de licença sem vencimento, Pag,
1G!.

Antorisando o Govel'oo a abril., no cor
rente exercicio, ao Mioisterio da Fazenda·
o cI'edit~ stlpplementar de 193:000$ 1'0;'
conta ela vel'ba - Exercicios findos. PaD".
16t. Q

AIllorisando o Governo a abrir, no cor
rente e:.;ercicio, ao ~1inisterio da Fazenda.
o credito supplementar de ·4.700:000$ á
verba·- E:rel'ciciús lindo, - para oecorrer
ao p~galtlento das <livida~ Já liquidacla.~

e as que estiV€l'êlll em via de liquidação.
Pag, tu!.

1')
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Autorisando o Poder Executivo a con
ceder a Luiz Pedro Monteiro de Souza, fiel
de armazem da Alfnndega do Rio de
Janeiro, seis mezes de licença com o
respectivo ordenado. Pago 179.

Autori3ando o Presidente da Republica
a de-;p~nder com os diversos_serviços do
Ministerio das Relações Exteriores,
no exercicio de 1896, a somma de
2.043:012·3000. Pag. 241.

DiRcursos pronuncirtdos na discussão
unica do parecer n. 1-15, de 1895, da
Commissão de Finanças, opinando que
nada ha a resolve" sobre a petiçii.o eJa
Companhia « Lloyd Brazileiro». Pago 280.

Discul'so pronunciado na i' discussão do
projecto do Senado, n. 37, de 1895. que
autorisa o Governo a fundar uma colonia
correccionaI no archipelago de Fernando
de "'oronha. Pago 287•.

Autorisando o Poder Executivo a con
ceder a Pedro Pereira de Andrade, en
genheiro de 3' classe da Insp'~ctoria

Geral de Estradas de Ferro, um anno de
licença com o respectivo ordenado. Pago
269.

Prorogando a actual sessão legislativa
até o dIa 3 de novembro do corrente
anno. Pags. 298 e 305.

Autorisando o Poder Executivo a con
ceder a Alcides Catão tia Rocha Me
drado, bibliothecario da Escola deMinas
de Ouro Preto. um anno de licença com
o respectivo ordenado. Pago 29g.

A,Jlorisando o Governo a conceder a An
nio Leonardo de Menezes Amorim, 10
escripturario do Thel'Ouro Nacional, um
anno de licença com o respectivo or
denado. Pago 299.

Transferindo ao Eslado do Ceará divElor
sos proprios nacionaes de que a União
não necessita. Pago 336.

RAMIRO Barcellos (O Sr.):

Discurso pronunciMl0 na 2' discussão do
projecto do Senado, n. 34, de 1895, que
crea no Exercito e na Armada uma re
serva especial. Pags. 25, 28, 71 e 108.

Discul"sO pronunciado na discussão do re
querimento do Sr. Senador Leite e Oiti
cica, sobre a organisação da Companhia
«Lloyd de Bremen». Pag. 70.

Discurso pronunciado na 2' discussão da
proposição da Camm'a dos Depu~ados,

n. 47, de 1895, que autorisa o Governo a
abrir os creditos extl"aordinarios: de
381:000$ para dar exec<lção ao § 10 do
art. 2°, da lei n. 242, de 18 de dezembro
de 1894, e de i.883;575$080, para paga
mento de fl'etes e I'eparos de vapores,
duran te a revolta. Pag. 176.

Discursos pronunciados em sessão de 25 de
setembl'o, com referencia ao requeri
mento do Sr. Ser:tador Coelho Rodrigues,
pedindo informações ao Governo, relati
vas ao Banco da Republica dos Estados
Unidos do Br<lúl. Pago 212.

DiRcurso pronunciado em sessão de 26 de
setem bro, sobre os successos occorridos na.
Camara dos Deputados, no dia 25 do cor
rente. Pago 237.

Discursos pronunciados na 2a discussão da
proposição rIa Camara dos Deputados,
n. 56, de i895, que concede á Irmandade
do Santissimo Sacramer:tto da Candelaria
tres loterias de 1.000:000:) cada uma.
Pags. 292 e 294.

Discurso pronunciado na 2' disCllSS ão d0
projecto do Senado, n. 40, de 1895, que
antorisa o Governo a intervir no Estado
de Sergipe. afim de assegurar o exel'cicio
da Assembléa Legislativa e o elo Poder
Executivo, ao coronel Antonio de Siqueira
Horta. Paga. 306, 3iO e 342.

REDACÇÃO:

Para a 3,' discussão das emendas do Se
nado á proposição da Camara elos Depu
~ados, n. 33, de 1895, que fixa a despeza
do Ministerio da Guerra para o exercicio
de 1896. Pag. 116.

Da emenda do Senado á proposlçao ela
Camara dos Deputados, n. n, ele 1894,
que autorisa a abertura do credito de
2.096: 135$872, para pagamento de despe
zas feitas por conta da verba - 'ferras
Publicas e Colonisaçiio. Pags. 250 e 268.

Das emendas do Senado á proposiçio da
Camara dos Deputados, n. 33, de 1895,
que fixa a despeza do Ministerio da
Guel'ra para. o exercicio de 1896. Pags.250
e 268.

Do projecto do Senado, n. 29, de 1895,
qlle reorganisa o Tribunal de Contas.
P.,g. 270.

Do projecto do Senado, n. 33, de 1895, que
dispõe sobre locação de serviço agricola.
Pago 301.

REQUERIMENTOS apresentados pelosSrs.:

Abdon Milanez;

Pedindo dispensa de intersticio pal'a a
3' discussão da proposição da Camara dos
Deputados, que autorisa o Governo o
applicar as sobrrts da verba - Emprei
tada - da Estrada Central da Parahyba,
no pagamento dos vencimentos do pessoal
da. mesma via fel·rea. Pag. 135.
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Coelho e Campos:

Pedindo di~pensa de intersticio para a
3a discussão da propo.<:;ição da Cam')ra dos
Deputados, que autorisa o Governo a abrir
o credito supplemelltar de i.iOO:OOOi'i ao
l\Iinisterio da Fazenda, á verba- Reposi
çiie~ e restituições. Pago. lx5.

Coelho Rodrigues:

Pedindo dispensa de in tersticio para a
:3" discussão da proposição da Camanl. dos
DeputadC\s, que autorisa a abertura do
credito extraordinal'io de 2.096:135:~672.

Pago 185.

Pedindo informações ao Governo, relativas
ao Banco d't Rep'Jbliea dos Estados Uni
dos do Brazíl. Pag. 212.

Para que O projecto do Senado, n. 32, de
1895, sobre as formalidades do casamento
civil, volte á Commisõão de Justiça e
Legislação para reconsiderai-o. Pago 292.

Gomes de Castro:

Para que se)a nom inal a votação da
emenda do Senado, sllb5litntiv,," da propo
sição da Camam dos Deputados, n. 23,
de 1895, que amnistia todas as pessoas
que, direcla ou indirectamente, tomaram
parte nos movimentos sediciosos nOs
Estados de Alagi'Jas e Goyaz. Pag. 3-10.

João Barbalho :

Pedindo que a votação das emenC!a~ oJfe
recidas á proposição da Camara dos Depl\.
tados, que flXa as despezas do Ministel'io
da Guerra, para o exercicio de 1896, sdja
1'01' partes. P.lg. 1\)(;.

Leite e Oiticica :

Pedindo informações ao Governo relativas
:i Companhia N:l.Cional ,Lloyd de Bremen".
Pago 28.

Pedindo que seja onvido o Govel'no por
intermec!io do Sr. Ministro da Indllstria
sobre a reclamação da Companhia L10yd
Brazilei1'0 re LI tiva aos vaport's S(~ntos

e S. Salvador. Pago 176.

Pedi ndo o adiamentJ da discussiio da pro
posição da Camara dos Deputados, n. 25,
de 1894, que define e garante os direitos
autoraes. Pag. 278.

Pedindo que a proposiçii:o d:J. C,mara dos
DepilGados autorisanclú o Governo a abl'ir
ao Ministerio d:l Gnerra o credito extraor
dinal'io de 3.000:000$ volte, com as emen
das a ella c.fferecidas, á respectiva Com
mis,gão. Pago 278.

Q
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Leopoldo de Bulhões:

Pedindo dispensa d~ intersticio para a
3' discussiio da proposiçi'io da Camara dos
De[mta'los, autol'isando os creditos de
038 j :000$ e de 1.883: 575~080. P~g. 135.

Moraes e Barros:

Pedindo preferencia, na vo ~ação, para o
substitutivo dD proj~cLo do Senado, n. 15,
de 1895, que manda ent.rar novamente
em .vigor, com as alterações que aponta,
o decreto n. 2827, de 15 de março 110

1879, Pag. 51.

Pinheiro Machado:

Para que seja nominal a votaçiio do pro
jecto do Senado, n. 30, de 1895, que
dispõe sobre conflictos resultantes de du
plicatas ou contestações de legitimidade
de exercicio de Govet'nadores e Assem
bléas, nos Estados. Pag. 131.

Pires Ferreira:

Pedindo que seja lavrado na acta um
voto àe pezar pelo fal1ecimento do ex-Se ..
nador Thom,,"z JOôé Coelho de Almeida.
Pag.214.

Pedindo prefet'encia na votação para a
emenda substitutiva offerecida á propo
sicão ela Camal·a. dos Deputados, n. 49,
de- 1895. que autorisa o Governo a. abril'
ao Ministerio da Guerra o credito c:xtra
ot'dinat'io de 3.000:000$ para occorrer ás
despezas C0ffi restauração das fortalezas.
P"g. 2i8.

Ramiro Barcellos:

Para que o projecto do Senado, n. 40, dcl
1895, que a utorisa o Govern? a in ter:V Íl'
110 Estado de Sel'gipe, voHe a respectIva
Commissiio. Pago 341.

Rosa Junior:

Sobre o projecto do Senado, n. 40, de 1895,
que alltorisa o Governo a intervir nO Es
tado de Serg'ipe, afim de as~egurar o ex
ercicio da Assembléa LegIslatIva l11S

teJ.1lada a 7 de setembro de 1894.
Pago. 306.

Vicente Machado

Pellindo ao Governo COPUl. da petiçiio e
mais documentos com que Amazona8
de Araujo Marcondes solicitou o paga
mento da quantia de 97:200$, por ser·
v iços que diz prestados P01' dous vaporeH
e cinco lanchas, no Estado do Paraná, 1'01"
occasiào da revolta., Pago 165.

Pedindo informações ao Governo sohre o
tempo de serviço, contado aos officiaes do
Exercito e da Armada, que serviram du·
rante a revolta. Pago 165.
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RESERVA especial no Exercito e na Ar
mada- Discnssão do pt'oJeeto do Senado
n, 34, ele IS\)') , que creo. no E"ucHo Q na
At'mada, uml\ reserva especial. Pags, l()
2"', 71 e 107. '

ROSA Junior (O SI'. ):

Discul'.~o pronunciado na 2·' discussão elo
project') (lo Senftelo, n. 31, ele lSV5, qne
ae;]. uma l'esel'Vo. especial no Exel'ci to e
na Armftda. Pag, IV.

Discur.,os pronunciad03 na discussão do
JH'oJe: to do Senado, n. 40, de 1895, qlle
autorlsa o Governo a intervi!' no Estaelo
de Sergipe, afim ele asse;.:;ural' o e:cerciciú
da Assemblea Legislativa, installada a 7
de se~em\)ro de 18V4, etc. PaO's, 305 313
328 e 33:3. o, ,

RUY Barb:>sa (O Sr, ):

Discursos pronunciados na 2a eliscussão
do projecto (lo Senado, n. 34, de 1895,
que crea no EXt>l'eUo e na A.rm~da uma
reser,1\. especial. l'ags. 72, e Jl0.

SEVERINO Vieira (O Sr ):

Considel'ações feitas na discussiio elo pro
Jec~o do Senaelo, n. 34, de 189,3, cl'le cI'ea
no Exercito e na Armada ulIla reserva
especial. Pags, 25, 101.

Disclll'SO pl'onunciado em sessão de tG de
.etembro, sobre incidentes politicos do
Estaelo da Bahia. l'ag. 121.

SUB-EMENDA apl'esentada pelo Sr.

Jo!io Bal'b3.Iho :

A' emenda' da Commissão ele Finallca" ao
projecto cio Senftdo, n. 29, ele 1S95, que
l'eoc'ganlsa o TI'ibuDZl.I de Contas, Pago 23~,

TRIBUNAL de Contas - Discnssito do projecto
do Senado, n. 20, de iS9:;, que I'eor
ganisa o Tribunal de Coutas, Pag~. 185,
197, 214 e 238.

VENCIMENTOS dos offi·~iaes inferiores dos
corpos e brigadas de Marinha - Dis
cllssão da .proposição d'l Camaraelos Depu
tados, D. 44, ele 1895, que li xa \ enci
mento, aos officiaes inferiores dos corpos
e brigadas ele Marinha. Pag, 279.

VETO - Discussilo unicft do parecer da Com
missão de Jus~iç;]. e Legislação, n, 122,
ele 18'05, opinando pela approl'a~".o do
,'elo opposto pel,) Pl'cfeiio dó Disiricto
Federal, á Resolução do Coni;elho Mu
nicipa.l, qu~ estabelece regras 11'-11'.1. o
trafego das Companhias de Carl'is UI"
hanos, Po.g, 279.

VICENTE Machado (O Sr. ):

Discul's) l))'OI1\llldado em s~,siio ele 12 de
sekmbrü, com referencia :'l.s consiel81'açõ1Js
f2itas pelo SI'. Senador Coelho Rodrigues,
na discussiio do projecto sobre alUuisLi:\.
P<lg. 49.

Discurso pronllucialo em sessiio de 13 ele
setembl'O, sobre a pl'eten~:'io do capitão
do 8 0 I'e,,'imento de cal'allaria Antol1io
do Lago. 'Pago 69.

Discurso jlronutlciado em sessão de 16 de
setemb,'o, com referenci" {IS consi(lel'a
ções fdta,s pelo SI'. Senador Coelho Ro
drigues, na llleSllla sessão. Pago. 120.

Discursos PI'Onllllcin.dos na discussão da
prop"si,ão da Camar" dos Deputados,
u. 72, ele 1094, qllB autoris<I o Govemo
a aLrit' o cI'edito extr<lol'dinario ele
;2 .096:135~G72, para occorrer ao,s p:J.g;a
mentos por conta cb vel'ba - Terr<l8 Pu
\)Iicas e Colonisação, elc. Pags, 15\:1, 113,
199 e 201.

Discurso pl'únunciado na sessão ele 20 ele
setembro, fundamentando elous requeri
mentos de informações, so]we a contn.gem
elo tempo ele ofliciaes do Exercito e ela
Armada. que serviram durante o. revolta.
Pag's, lG3 e 1íi:'l,

Consielernçü2s feitas, em sessão de 26 de
setembro, justilicanclo um pedido de ur
gencin, para tratar de aS5umpto que se
prende a Sllccessos occort'lclos na Camara
dos Deplltados, no dia 25 do corrente .
Pags, 22\.l, 230 e 234.

Discursos pronunciados na ;2" disCllSsClo
elo projecto do Senado, n. 40, ele lS95,
q\l~ aulorisa o Govel'llo o. intel'Vll' no Es
tado ele Sergipe, afilll de asseguraI' o exel'·
cicio da Assemblea Legislativa e o elo
POllel' !<;xecutivo, ao coronel Antcnio de
Siqueira Horta. Pagos, 310 e 345.

Cousidemções feitas em sessão de 3 ele
olllubro, rcctilicanclo aro engano que ~e

cleu na publicação do seu discurso. pro
nunciarIa no dia 2. Pago :317.

VIRGILIO D:llnazio (O Sr.) :

Discnrso p:'onunciado na 3 \ disclIssiio do
pl'''jecto elo Seno.c!o, n, 30, ele 1895, que
dispüe sobl'e contlictús resultantes de
cluplicatM ou con test:tçües de legiti nH
dftcle ele exercicio cle Govemadores e
c\.ssembleas, nos Estados, Pago 130.

DisClll'SO pronunci:Lllo na 2' discussão do
projecto do Senado, n. 40, ele 189:;, qllc
antorisa. O Governo ,1. intervir no Estado
de Sergipe, afim de assegul'al' o exerciclO
da Assemblé" Legislativa e O cio Podei'
Execn ti vo, ao coronel AD tOD io de Si
cl11cira Horta, Pu g, 108.
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VOTAÇÕES:

Em 2" discussão da Pl'oposição d" Call13.ra
elos Deputados, !l. 33, de 1805, que nxa
a despeza do Mínist~rio da Guerra para o
exel'cicio de 18(16. Pago, 18.

Em 2' discussiio da proposição da Camara
dos Deputados, n, 2el, de 11195, que aulo
risa o Governo a abril' o credito supple
men~ar de 250:000::; á verba - Exercicios
findos - do orçamen~o vigente do Minis
~erio da Fazenda. Pag. t9.

Em 2" discl1ssão da proposição lia Camara
dos Depu~ados, n. 28, de 1895, que au~o

ris" o Governo a abrit' o cl'édit,) supple
men~a,' de 4-!:82ii:f;42:3 ao Mil1isterio da
Justiça e Negocios Interiores applicado li
ruiJrica - Servir;o sanitario mal'i~imo,

Pago 19. .

Eu:: 2' di.SGLlS~fio do pro,j.ecto do sen.2'do,1
n. 31, de 18,1;), que autot'lsa o Podei' J',X8

Cl1UVO a conc'c·de,' 8, Eduardo Poyark !uua
l1uense interprde da Secl'e~ariaela Polkia
do Di;t"id,o 1,'edel',d, llIn anUo ele licença
COIll onlen'Jelo. P"g. l'l.

Em 3" lliscu,sào da P,'op,)si,iio da Cam8.l'a
dos Depntadus, n. 30, lleI8()J, 'l"e anlo
l'i:::a o POdl!l' Ex:t'Gllti\"o a alll'ir no exer
cicio con'el1te, o credito ""j!plel1wnkll' de
7 .005:4tO'~;)G5, lJal'~ Occol','er (l, cl~spezn.s

com di\,e,'sas rul)l'ic:\s do ~Jil1isterio ela
GnerL":J.. Pag. 3 L

I~m 2" eliscussiio da proposição [la Camara
de.s Deplltadns 'lne autol'isa o Governo
a "b1'i,' o crecli~o ex~raorclinario de
2,0%:1:3:';';1172. por conta da 1'llbrica 
'!"?l'l'as Publicas e Caloni'açã,). Pa[:·.185.

1~1ll 2" ,liscuss,;o da l'roposi",;,o ela CanLlr~

dos,DeJllltados, q lIe alltorba (> Governo a
al,rir os c,'editos edraorclinal'ios de
381:01)0, Il o ele 1.883:;)/;;8080, Pag, 183.

Em 2" c1iscnssão. <.la pl'ol'usi';flO da Ca
11 11 11'a dos lJep'ltado" que alItol'Ísa O 00
""rno a abrir aO ilIinisterio da Fazemla
a credito sU[1plementar de, 1.700:0003 á
YCl'ba - Reposkõr.s e rt's~i~lliçüi"~. Pn.~·.

185.

Em 2" discucsi'io, ela ]1l'oposlçao da Ca
lIlara Ilos Depulados, que antarisa O Go
v('rI1O Do applic~ll' as sobt'as cLt vel'1Ja
- Elll]Weitll.rbs - ela Estrada de Fel'ro
Central lla PnrnllY!Ja ao pagamento llos
Vpncinlentos uo pessoal da. lne.,ma via ..
ferre,,, Pa~', .185.

Em 3" eliscussiio, lla propOSlçV,O ela Ca
mara dos Deputados, n, 3:3, de 1805.
'Jlte lixa a despoza do ~llniste,'io da Gllerr:t
para. o exercicio de 1896. Pago 196,

Da emendll. do Sen:tclo á proposição da
Camara dos Dep"1tados, n. 03, de 180el,
qlle permitte j, Companhb «Great S011
therJl RaI! \V a)'» conB~rlJir 1una ponte
sobre o rio Qllarahim, no Estado do Rio
Grande çlo Sal. Pago 109.

Em 30 discussão, cLt proposição da Ca
lllara dos Deputados. n. 72, de H194, que
"utorisa o Governo a abrir o credito ex
traorelinario ele 2.096:135$672, por conta
lla verha - Terras Publicas e Coloni
sação, Pag, 203,

Do parecer da CommissC\o de Finanças,
TI. 135, de t805, sobre a petição da Com
panhia Lloycl Brazileil'o relo.liva ao
pagamento ele fretes e reparos de vapores
da mesma companhiil. Pag.286,

Lh ]1l'oposir;ão da Camara dos Depu
tado,;. n, 51, de t8[)5, que fixa a despeza
do .~Iillistel'io da ~IUl'illlta pal'a o exer
CICIO de I8G6, Pag, :3:32,

D.1 emenda do Senado, snbs~itntiva. da.
Pl'o}Josiçfio da Camara dos Deputados,
n, 23, de 1805, que amnistia todas as
pessoas que, directa ou indirectamente,
tomaram pa.l'\e nos acontecimentos sedi.
cio'DS nos 1':skldos ele AlagiJas e Ooyaz.
P<lg-. 3elO.

VOTO (declaração de) dos Srs,:

Co~lho e Campos:

Sobl'c o projecto do Senado, 11. 40, de
1895, que antorisa O Go.erno a intervir
no !<:staelo de Sergipe, afim ele assegurar
o e,ercicio da Ass:'mbléa Legislativa, etc.
Pag:o :HG.

Eduardo Wandenkolk :

Sobre a emenela do Senado, eu bstitntiTa
da proposição da Camara dos Deputados,
n, 23, de 1805, que amnistia todas as
pesso;]s elne, directa O~l indireclamente,
tomaram partCl nos movimentos sedi
CiOROS nos Estados ele Alagôas e Ooyaz,
Pago SelO.

Ellgellio Amorim:

Sohre a emenda llo Senado, snbstitutiTa
da [H'oposição ela Camara dos Depntaelos.
n. 2:3, rle '1805, qne amnis~ia todas as
pessoas que, dÍl'ecta on indil'eciamellte,
tomaram parte nos acontecimentos sedi
ciosos nos Estados de Alagôas e Goyaz.
Pego 3ell).
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João Barbalho:

Sobre o projecto do Senado, n. 40, de 1895,
que autoL'Ísa o Governo a itltervir no
}!;s~ado de Sergipe, afim de assegllral' o
exercicio ela Assembléa Legislativa. Pago
346.

Lopes Trovão:

Sobre a emenda do Seuado, substitutiva
da proposição da Camara dos Deputados,
n. 23, de 1805, que amnistia todas as
pessoas que, diNcta ou indirectamente, to
rnaram parte nos movimentos sediciosos
nos Estados de Alagôas e Goyaz. Pag. 340.

Moraes Barros:

Na votação do projecto do Senado, n. 30,
de 1895, qlle dispõe sobre conflictos re
sultantes de duplicatas 011 contestações
de legitimidade de exervicio de Governa
d0res e AsseJubléas dos Estados. Pag.1.32.

Ramiro Barcellos e João Cordeiro:

Na votação du projecto do Senadu, n. 15,
de 1895, qlle manda entrar novamente em
vigor, com as alterações que apl'esenta, o
decreto n. 2827, de 15 d~ março de 187U.
Pag.51.

Severino Vieira:

Sobre o requerimentu ele adiamento da
discussão do proJecto do Senado, n. 34,
de 189:5, que Cl'ea no Exel'cito e na Ar
mada uma reserva especial. Pago 28.

Vicente Machado:

Sobre a emenda do Senado, substitutiva
da proposição da Camara dús Deputados,
n. 23, de 1895, que amni,qtia todas as
pessoas que, direcla ou indirectamenle,
tomaré'm pat'te nos acontecimentos sedi
CiOf~08 nos Estados de Alagàas e Gaya",.
Pag.31O.

Moraes Barros e outros:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 56, de 1895, que concede á ir
mandade do S<tntissimo Sacr~mento da
Candelaria tres [o~erias de 1.000:000$ cada
uma. Pago 298.

VOTO de pezar:

Do Sr. Pires Ferreira:

Pelo fallecim~nto do ex-Senador Thomaz
José Coelho de Almeida. Pa.g, 214.
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ACTOS que não se devem considerar Reso
luções Legislativas do Congresso
Discussão do prujecto do Senado, n. 55,
de 1895, que determina quaes 09 actos
que não se devem considerar Resoluções
Legislativas do Congresso. Pag,. 367 e
394.

ADDITIVO apresentado pel'!. Commissâo
de Finanças - A' proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 73, de 1895,
que fixa a despeza do Mínisterio da Fa
zenda para o exercicio de 1896. Pago 352.

ALMEIDA Barreto (O Sr.) :

Discurso pronunciado na discussão unica
das emendas do Senado, á proposição da
Camara dos Deputados, n. 33, de 1895,
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra
para o exercício de 1896. Pag. 112. \

Consideracões feitas na 3" discussão da
proposição' da Camara dos Depu tados,
n. 8, de 1895, autorisando o Poder J<::x
ecutivo a conceder aI) cabo de esquadra
reformado, Amaro da Costa Soares, a
pet'.são diaria de 1$, sem prejuizo do
901d<.J, Pago 190.

Discnrso pronunciado sobre o requerimento
do Sr. Senador Coelho Rodrigues, em que
pede informações ao Governo, relativas á
condemnação do cabo Amaro da Costa
Soares, pelo Jury de Santo AnlãC(, no
Estado de Pernambuco. Pago 289. .\

ALMINO Affonso (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão de 14 de
outubro sobre a proposição da Camara
dos Deputados, n. 63, de 1895. que auto
risa o Governo a abrir o credito supple
mental' de 193: 000::;, á verba Exercícios
findos - do Ministerio da Fazenda.
Pago 80.

Indica de i895

Discurso pronunciado na 2' discussio
da proposição da Caro ara dos Deputados,
n. 76, de 1895, relativa á amnistia. Pago
154.

AMNISTIA - DiSCllssão da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 76, de 1895, que
amnistia tndaH as pessoas que, direeta ou
indirectamente, se tenham envolvido em
movimentos revol ucionarios occorridos no
territorio da Republica. Pags. 154 e 162.

ANTONIO Baena' (O Sr.):

Considerações feitas em sessão de 30 de
outubro, sobre erros que se encontram
na publicação do parecer da Commissão
de Obras Publicas, referente á proposição
da Camara dos Deputados, n. 29 de 1895.
Pago 354.

Discursos pronunciados na 3a discussão
da proposição da Camara dos Deputados,
n. 31, de 1895, que declara de livre es
colha do Governo, além de outros cargos,
a nomeação de directores do Thesouro,
inspectores da Alfandega da Capital Fe
deral e da Caixa de Amortização, director
da Casa da Moeda. administrador da
Imprensa Nacional, etc. Pags. 359 e 393.

Considerações feitas ~m sessão de 4 de
novembro, justificando a falta de compa
recimento do Sr. Senador pelo Estado
do Pará, Justo Chermont, áB sessões do
Senado. Pago. 387.

AUDITORIA de Marinha - Discussiio do pro
jecto do Senado, n. 47, de 1895, elevando
os venoimentos do eBcriviio e .do meirinho
da Auditoria de Marinha. Pags. 190 e
396.

CAPITANIAS de Portos - Discussão do pro
jecto do Senado, n. 45, de 1895, que
eleva os vencimentos dos secretarias
das Capitanias de Portos dos Estados.
Pago 396.

H



INDlCB

COSTA AZ8vedo (O Sr.) :

Dlscm'so pronunciado na :3" ,li,Qcllss:l0 lia
propo"içiio da Camara d"" Dqmtados,
ll. 55, de 1895, que l'PürgaIlisa. o ensino
elas Faculdade 3 do Direito. Pai:. 126.

DisCLlrS') pl'onuneiado em sessão de 11
de o11tubrn, sobre" proposição d:J. Call1:lra
dDs Deputados que lluur1:l auonm' 20:000$
a0 <l\mil'ant~ Jer'mymo Gnnçal vea. Pel:;. 65.

COl1siclcra,c-õeR feit,1~ na 2'1 cliscussj.o Llu
prnject,) d;, Senacl,', n. 50, d,' 1895, que
regula a promnçã'J dos juizes elo Tribunal
Civil e Criminal. Pago 156.

Consider.'l.cõcs fcitas cnl ::;ess5n de 21 de
(Jutubrll, conl l'eferencla ;), Uln tl-oaha.lhn
'I ue 'foi apresent~\dn peLl Commissilo em
e<lrregadc> de dar pJ.recer sobre os drms
Pl'"(ljcctos do Cotligo Civil. Pug. ii30.

discuss:íu elo
(le 1895, que

ministros do
Pago 70.

Consider,Lções feiti-'" (~lll 5e5S5,(1 de '7 de
olltubr,\ .iu~tificando uma sub-emenda i
prop<osiçio (\el. CltnllUa ck" Deputados,
n ~ 51, de 180~, ~lile H:(;1 :1. dc~.ip(:z~l. do l\'li
Ilistel'io da ~'L\.rlldl'1.J pil,r:i o l~:x:er~icio

de 13913. P:lg. 28.

Discur.:.:;o prununciaclo em sessão üe D
de outuln'il, Finbre neu:-)cios puliticos do
Est.~do do Am;tznnas.cPag. 45.

Discllrso pl·()11U11ei~.do na l' llisCllssão do
PI'Ojt1cto do Senado, 11. 4.2 de 10305, que
eleva as gr:,tific~,õe9 dos pa trões-móres,
P<lg. 5~_

Considerações feitas na i'
projecto do Senado, n. 46,
rt'gula. os vencimelltds dos
Strpremo Tribunal Militar.

Discurso pronunciado nD. 1" discussiio
do projecto do Senado, n. 42, de 1895, que
eleva as gratificações dos pntrõeS-IUÓl'es.
P,'g. 57.

Discurso pronunciado na 3~ discussão da
pl'opüdi,iio da Camara dos Depu tD.c1os,
n. 55, de 1895, qne reorganis:t O ensino
d~9 Facnldades de Direito. P"g. J02.

Di3Clll'SO pi'ollunciu,(lo n~, 3a ÜiS~USBãu da
proposiçiio ua Carnal'a dos Deputa.dos,
n. 55 (\e 1895, (Fie l'Borganis<lo Corpo Di
plomatico da lêepublica. Pag, 1-17.

Discurso pronuncio.do em 5e5"iio de .21 I
Lle outubro, juslilicanLlo UIll project/) regu
lamontar dos aetos do Congressn, inde
pendcIltos de sancçiio. Pag. 159.

Disclll'BO pronunciado na diseussiio da
proposição da Camat'a dos Deput.D.(los,
n. 82, de 1895, que disJ,lensa llas cxigen
eias regularnentilres, para a mat.ricula,
os aluIllllos da Escola :\Iilital', desla Ca
pital, desligados da mesma, por motivo
ue Ilisciplina. Pag, 238.

COllsllJeracões feitas em sessâo de 26 de
,,~tubro, jllstiJieanc10 um re(luBl'imento de
informação soure a. condemn<lç5.o do cabo
Amaro da Costa Soarcs, 1'010 Jury de
Santo Antão, no Eslad'l de Pernambuco.
Pags. 287 e 290.

Discurso pronunciadu na 3~ diôcussiio d~

propo~içiiu (Lt Camara dos Députados,
n. 36, de 1895, quc concede a D. Maria
Lins Velloso da Silveira, filh" le!l"itima
do faIlecido capitão de artilharia, Pedro'
Ivo VeIloso da Silveira, a pensão de 100$
mensaes. Pago i9J.

COELHO Rodrigues (O Sr.):

ConeidcraçÕ3S feitas em scs~ão de :28 de
outubro, sobre a act[t, P"-g. 297,

Considerações feitas em sessiilJ ue 20 de
outubro. COlll referenci3. ó. Cornmissão
l'IIixta. Pag·. 313.

CONT AGZM de tempo de serviço - Di~cllssão
do projecto do Sen3.do, n. 30, d" 1805, au
tUl'hianLlo o Gl)yel'UO a l)w,ndur contar ao
10 tenente ,h ill'mael::\ rdorma(lo, Arthur
\V~Jr1pmil'o da Serl"a Bclfo:rt. nn.ra os ef~

J(~'ltDEl (la r:.. rUl'ill:_L lllaifl oito lU-e7.e.-:; e vinte i
,1 oito lhas (],c ser·viço. Pilgs :25U, 20,2, 370!
€ 394. '

Discursos pronullciadns s,.bt·e as obras
do coura<;ado Aq1tid"úan. Pags. 77, 95,
107 8 111.

Di..,cul'SO pronunciado na. discussã.o unica
elas emendas do Senado â prop'Jsiçiio do.
Camar;]. dos Deput:v-)os, n. 33, cle.;i895 ,
que fixo. a despeza do Ministerio da
Guerra para o exerciciu de 1896.
Peg·. H7.

Di8CllrG.1 !1ri1nunci;J(w (~m "'-'':l~;J:i~1 ele 1.'3
tld outulll'O~ SOIH"I~ os k'iBt'vif;US presta.dos
1'010 alllllr:~n t', .Jerc'nYll1') Gonçalves.
Pag, D9.
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Consic1el';;tCOes feit,\s em 88S8:'(', <lo 2·1 do
outllhro, jíls~ificalldo um ap:1rte quo deu
ao Sl". Senador João Cordeiro. Pag.230.

Considera\,ões feit;I.S elll sessão de 28 de
olltl1bl"o justilkw,lo um requ0l"iment',
"lll '1u~ pede ;l p'.lhlicação el.IS i nfor~
nL' ções qUfJ f"!':Ull p,'e,t:1.CL! s pelo Go
vernl), subre (l almirante .Jcrunyml) Gun ..
calvos. Pc)::;. 2G5,

Discnrs') pronunciado na 2" discussão eLl
propnsiçãll da Cama!':\ dos Depntados,
n. 8:3 <le 1895, qlle <lutoris" n Governo a
"bril". !lO corrente exercicio, ao Ministerio
das Rebções Exteriores, o credito suppIe
mental' de 19:500$000. P:\g. 297.

C'Jilsirleracões fcitas na 2' disCllssào da
jlroJ)osiçãó da CamDra dos Deput"dos,
n. 74, de 18\J5, que /i:m em 200;000·S a
quanti:l, devida <tO almirante Jeronymo
Francisc') Gonçahcs. Pag. 317.

Con"id"r;J,cões feitag em sessão de 30 de
outubro, Ju~tific"ndo um requerimento de
informações s~")brc o oab!) teloaraphico
euUe Belém e l\bn6.0S. P:lg". 356.

Di[4eurSil pronunei::ldo em sessão de 1 de
n')i'úlnbr.p. Conl referellcLt aGS artigos pu
blicados pela I'edacçiin do O Paiz:, censu
rando o m',r1o pelo qual se houve o chefe
dc" missiio mal1Lbela Ú China. P:Lg. 373.

C'Jl1siel"l'acões reit~.s em sessiio de ~1 de no
v€Inbl"O, s~)bre um requel'imcutlÍ que se
acha lia Comll1issão de Jnsttçet e Legisla
ção, ue Arthur j\lünt<Jiro, escript.urario
"p"sont".dn ela AlfandAg:l desta Capital.
Pag.388.

COll,~iclera()ues feitas na discussão do pro
jecto dI) Sen"üo, n. 47, ele 18\J5, qne eleva
os vencimen tos do escri vã,) e d,) mei l'inho
ela ,\uditori:\ de Marinha. Pago 396.

Discurso prilllllil,:íaelll na 2' discussão ela
proposição ela Celmar:l d"s Deputados,
n. 27, de 1895, flue antorisa o Poder
Executivo a :tbrir ao Ministerio da
l\brinh:\ o credito extr~()relin:ll'io de

• 257: 152$518. Pag. 404.

83

DiHcnssão da prnpnst'~',a') cl:t Call10-l'D. dos
Deput:tel,'o, n. 49, de lSc15, que ::lllturisa o
credito extranrelin:lrio ele 3.000:000$ ao
Ministerio lLt Guerra. Pag.q. 39 e 54,

DisCUSS;LU da propi),sir;::io ela Calnara dos
Deplllados, 11. 52, ele VI(}5, q"e auto~isa o
credito Rllpplemenku' de 8:30:800$ ao l\ti
uisterio da M;l,rinha, Pago 39.

Discuss:i\.o da pl'nposi.çãl) da. Camarn. dos
Deplítado8, n. 63, de 1895,qlle autoriaa o
Governo" ail!'ir ao l\Iinisterio da Fazenda
o el'cditll oupplementar de 193:000:::; á verba
-Exercidos lindos. Pags. 49 e 80,

Discussiio d:l. proposiçiio da Cama!'a dos
Depu t.ados, n. 64, de 1895, que alltorisa a
abertura do credito ~uppIomentar ele
4.70U:0I)O;~ ai, 1'vIinisterio da Fazeneb..
Pag". 4<1 é 56.

Discussiill da propusiciio d:'l Camal'a dos
Depnlo.dos, n. 63, ele 1895, que autorisa a
aberlura llo cradito supplementar do
19:J:OOO:;t ao Ministerio da Fazenda.
Pago 4\':>".

Discussão da proposição da Camarn. dos
Depntaelos, n, 61 de 1805, que autoris<1. o
Governo a abrir ao i\linisterio ela Justiça
e Negocios Inlerwres o credito suppIe.
m011~ar de 566:220:'610. Pags. 137, 146
~ 238.

Discl\S.,ão unica e1;J, emenda elo S~nado á
proposiç~r) da Canlara dos Deputados,
n. 72, de I8\J4, que auiorisa o Governo ~

:l brir o credito ext.raordinal'io de .••.•
2J)96: 1:J5:S872, por con ta da verba-Terras
PubllcllS e Colonisaçi:ío. Pago 189.

Discussão ela pel) posição da Carnara elos
Depu tado8, n. ~3, de 1895, que antoris" o
Poder Execll ti vo a abril' ao &iinisterio d::ls
Relações Exteriorc8 o credito sllpple
meutar ele 19:500$000. P:Jg. 297.

Discllssão da propo8i~ão da Camar3 dos
Deputados, n. 27, ele 1895, autorí8ando o
Governo a abril' ao l\linisterio da Ma
rinha o credito de 257:152$518. Pago 404.

DOCUMENTOS:
CREDITaS:

Discussiio c1a proposição da Camara dos
Depnt:tüos, n. 26, de 1805, que alltorisa o
Governo a abrir "O Ministerio da Justica
e Negocias Interiores o credito supplé
mental' de 101:036>;000. Pags. 30 e 54.

Discussão do. prop,osiçiio ela Camara dos
Depllt:tdl)s, n. 28, de '1895, que :\utorisa o
eredi to supplementar elo H: 826$423 ao
l\finisterio da Justiça a ~egocios Inte
riores. Pag. 39.

Discnssã" el:\ prnposi,.ão ela. Camar:\. dos
Deputô.d.os, 11, '!d, de 1895, que :tutorisa"
credito supplement:U' de 28:000.~ <:lO l\li
:J.ist~rio d& Fazenda. Pag. 39.

Publicados em virtude ele deIiberaeão do
Sen"clo, tom"t1a em sessão de 22 de ou
tubro do corrente anno. Pago 20ô.

Publieadus em vi1'tuele (b delibel'aç."o rIo
Senado tomada em se8são de 23 de ou
tuhro, sob1'e a invasiio do tel'ritorio hra
zilciro pelos inglezes da Guyana. Pago
223.

DOMINGOS Vicente (O Sr.):

Discurso prollunciado na la discuilsão
llv pl'0Jccto do Senado, n. 53, elo 1805,
qno trand'el-eo.o clominio do Est.ado do
Piauhy diversos propl'íos uaciol1aes, nelle
"xíst~nle6. Pag, 2'32,
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Discureo pronullci",llo na discussão unic"
da p,'oposiçâo da Camara dos Deputados,
n. 97, de 1805, proroganc\o a actual sessiio
legislati va" até o dia "3_0~ de novembro elo
corl'ento anno. Pago 00/.

v-- Discul'sO pronunciaelo na 2' disCllssãr> da
proposição da Caroara dos Deputados, n.
27, de 1805, que ;Lutorisa O Poc\el' Executivo
a abrir ao Ministerio da Marinha o cre~

dito extraordill<l,rio ele 257:152.$518. Pago
401.

EMENDAS do Senado:

Discussão da red:lcçiio final elas emendas
do Sen"do 5, proposiç1io da Cam:wn. dos
DeputCldos, n. 51, de 18\)5, 'lu" fixa "
despeza do Mínistel'Ío da Marinha pal'a
o exercício de 1806. Pago 38.

Discussão unica das emendas do Senado,
á PI'oposição d.. Camar[l. elos Deputados,
n. 33, de 1805 que fixa [l. despeza do 1vh
nisterio da Guerra, para o exerci cio de
189G. P"gs. 112 e 126.

EMENDAS:

Da Commissão de Finanças :

A' propOSição da Caro ara dos Deput"elos,
n. 73, de 1895, que fixa a despez," elo l'rli
nistsrio ela Fazenda para o exercicio de
1896. P"g. 351.

A' proposição da C:tmara dos Deputados,
n. :31, ele 1895, que elcda"" de livre es
colha do Governo, além elc outros cargos,
a nomea,.ão de dil'ectores do Theso\1ro,
inspectores da Alfanelega da Capital Fe
deral e outros. P'lg. 62.

OfferecidaB pelos Srs.

Antonio BaenóL ;

Aos a,elditivoB offcrecidos á. proposição cl:l
Camara do. Deputados, n. 31, de 1895,
que declara ele livre escolha elo Guverno,
além de outros cargns, n nomeiJção de
directores do Thesouro, inspectores da
Alümeleg[l. da Capital Federal e outros.
Pag, 361.

Coelho Roelrigues :

A proposição d[l. C"mar" dos Deput",elos,
n. 55, de 1895, que reorganisa o ensino
d,l.s Faculdades ele Direito. P"g. 102.

Costa Azevedo:

- Ao projecto do Senado, n. 44, de 1895,
que eleva os vencimentos doe offieiaes elas
::lecret<J.rias dos Arsena.õ dos Estados da

• Bahia, Pernambuco, Pará e M"tto Grosso.
P'lg. 396.

Eduardo Wandenko1k ;

A' proposiçii:o el" Cmnara doa Deputados,
n 31, de 1895, 'lne decbr,,, de livre es
colha do Governo, além de antros cargo~,
a nomeação de dil'ectorcs do 'l'hesouro,
inspectores d;l A1Candeg;, d" CapH,\1 Fe
cler"l, etc. Pag. 253.

João Barbalho :

Ao projecto do ::ien"do, n. 50,' de lSD5,
que regub;~ promoção dos juizes do Tri
bunal Civ,l e Crimin:ll. Pag. 20.2.

João Neiva:

Ao projecto do Senado, n. n, ele 1895,
elevando os vencimentos do escl'ivii:o e do
meirinho da Auclitol'ia ela Marinha. Pago
390.

Leite e üiticica :

A' propOSição da Camara dos Deputados,
11. 31, de 1805, que declara de livré
escolha do Governo, além de ontros
cargos, '" nomeação ele dil'ectores do
Thesouro, inspectores da Alfande"'a ela
Capital Fedcral e OU'l'O§. Pags. 15G, 254
e 361.

Leopoldo de Bulhões:

A' propOSição da Cama"a dos Deputados,
n. 55, elo 1895, Cj ue reorganisa o Corpo
Diplomatico da Republica. Pago 147.

Ao pl'ojecto elo Senado, n. 50, de 1805,
que regula a promoção dos juizes do
TrIbunal Civil e Crímiua,l. Pag. 156.

A' p"opoeição da Camara dos Deputados,
n. 31, de 1805, 'lue declara de livre
escolha do Governo, além de ontros
cargos, a. nomeaçilo de dírectores do
Thesoul'D, inspectores da Alfancle"'<l da
Capital, etc. Pali' 253. "

Pires Ferreira:

A' prop0sição da Camaradas Deputados
n. 56, de '1805, que concede á lrmall;
clacle do SS. Sacramento da Canele1aria
tres loterias de 1.000:000$, cada uma.
Pago 40.

Q uin tino Bocayuva:

A' proposição da Camara dos Deputados
n. 82, ele 1895, que dispensa das eXígeD~
cias regulamentares p[l.ra matricula, os
~L!u':1nos ela ~scola Militar desta Capital,
deslJgados da mesma, por mo ti\'o de
disciplina. Pag. 243.

Severino Vieira:

Ao projecto do Senado, n. 50, de 1895,
que regula a promoção dos juizes do
Tribunal Civil e Criminal. Pag. 190.
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Vicente Machado:

A' proposição da Cam~."a dos Depl1tados,
n. 7~, dc 1895, que fixa em 200:000$ a
quantia devicla ao almir<lnte Jeronymo
Francisco Gonçalves. Pag, 318.

A' propodiçiio da Camarlt dos Deputados,
n. 55, de 1:::05, [Ine reorg<lnisa o ensino
das Faculdades rle Direito, Pago 87.

ESCOLA Militar - Discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n, 82, de 1895,
que dispensa das ex:igencbs regul"men
tares, pal'a a matricula, os alnmnos da
Eqcl"la Militar c\e~~a Capital, desligados
ela mesma, por mo ~ivo ele elisci plina.
Pag.238.

ESTRADA de Ferro Leopoldina - Discu,<ilo
da proposiçiloda Cuma,'a dos DepuLaelos,
n, 29, de 1895, qne proruga POI' elous annos
o prazo concedido á Estraela de Ferro
Leopoldina para a c",nclu?ao das obras ria
lenha d~ S, Edll'lrdo ao Cac!lneiro de
ltapemerim, Pags. 377. e 3,)5,

FACULDADES. de Direito - Discussiio ela
proposiçã{) da Caroara elos Deputados, n. 55,
ele 1895, que ol'ganisa o ensino das Facul
dades de Direit,), Pagos. 49. 8l, 10:2,
103 e U6.

FRANCISCO Machado (O Sr,) :

Discurso pr()nunciado em sessão de 7 de
out',bl'o, sobre um telegramma expedido
d.P.. l\faulÍos, a11n 11l1cíando [L queda do prll
ject() ele re visão cio art, 6 0 d" Constituiçiio
Feder:ll. Pag. 213.

Discurso p~()nunciado em sessão de 9 de
outubro, sobre negocias políticos do Es
tado do Amazonas, Pag, 4:3,

DiSClll'SflS pronuncittdos sobre os telegrnrn
mas publicadl>~ no O Paiz e .TuJ'?wl do

., (Jol1lmei~cio de 12 do c~wrente lUCZ, COIU

referenCl8. ao Estado do Amazonas. Pag~.

73 e 7G.

Discurso pronunciadn em sessã,.l de 23 de
outubro, s>bre as informações recebid1\s
do Governo, com relaçilo a í o"asilo de
inglezes no. GUY'tfi:l br'lzileira, Pago 183,

Conqideru"ões feitcls em se.,Bão de 26 de
outubro, êom" referencia <'lo um disCU1'30

'lue pr,,['eriu no Senado é que foi publi
cado no Diario do Congl'esso ele 2~ do
corrente. P".!\. 2,);1.

D'scurso prm1Unci~do em sess5.o de 3') ele
outubro, sobre llifOl'mações peelidae ao
Guvel'no, relativamente ao ~sk\do elo
Amazonas, Pa~. 353.

GOMES de Castro (O Sr,):

DiscUl'sos pronllnci.\dos na discussão
Ilnica das emenelas do Senado, á propo
sicão dcc C'\lllara dus Deputados, n. 33, de
l895, que fixa :l desp~za do l\Iinisterio da
GLlerl'a, par" o exe,'CLClO de 1896. Pags.
114 e 121.

Considerações fai t,)S em sessão ele 21) ele
ontubro justificando um req lIerimento. de
informações sobre a cobrança el:l taxa JU
diciarí:l, Pago 286.

GONÇALVES Chaves (O Sr.) :

Discul'So pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n,. 40, :le 1895, qlle
aJltorisa. o Governo a lllterv,r no Estado
de Sergipe, a1t~ de a~S?g~lrar .0 oxerci
ci·> cla Assemblea LeglslaLLva, m~ta!lada
:l 7 ele setembl'O de 1::\94, etc. Pag, 3~.

Discursos pron llnciados na di~cussão da
pr()posic[i(J da Camara dos. Depllta~os,

n. 55, de 1895, que reorg'alllsa o enSIno
elas FaCilidades ele Direi~o, Pags, 87 e
10:1. (Vicie o Appendice, pago 131,)

Considerações feitas em sessiio de 19 de
olltubro, sobre o estudo da Commissiio
Mixla rela~ivamente ás perturbações po
liticas nos Estados. Pag, 153.

Discurso pronunciado em sess5.o ele 22 ele
ouwbro, 'Obre o f:tllecimell~o doSr. Sena
dor Joaquim Felicio dos Sant'Js. Pag, 174.

GRATIFICAÇÕES dos patrões-móres - Dis
CllSS[iO do prc,jec~o do ::ie nad~, n. 42 de
lS()5, que elev" ;IS gr:\tlficaçoes dos pa
trõeS-111Óres. P ag. 57.

GUARDAS de polícia dos Arsenaes de Ma
rinha - Discussilo el" projecto d" Se
nad" n. 43, de 1895, que eleva os venci
mentos elos guardas ele p,,!icia d()s Al'
seo "es de M".rinha, Pag, 395,

INTERVENÇÃO elo Governo no Estado ele
Sergipe - Discussii'J elo pro.Jecto elo
Senadu, 11. -i0. ele IS()5, que a ut()l'isa o
Uovel",\o a. iutervü' no EstJ.do ele ~erglpe,

.:l.fim de assegural' o ex.ereicio da Asaem
blé:l LegisLttiva., instalbda a 7 ele setem
bro ele l89~, etc, Pags, 28 e 49.

JOAKIM Catunda (O Sr.):

Disctll'SO p""l1unciado em sessão ele 14 de
Clut1lbl"O, com referencia ao requerimento
dlls S,'s, Senadores Fr;Lncisco Machado e
C".ta Azevedo, pedindo llI1'urrna,ões ali
Governo S lbl'e a invasã.n elo tel'ritol'in bra
zileim, pelos ioglel.es da GLly"n:l. Pag, 7~.

Discurso pronunciado em sessiio de 15 de
ontubro, sob,'e o requerimento do Se. Se
nado,' Costa Azeveelo, pedindo infol'mações
ao Governo relativamente ao cont"act.o
lJara os l'elJal'03 do cOllL'aç.aelo A'luidubwl.
Pago 9~.
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Discll.';;Slto d:L prnpl)~i{~fio d~l CCtm:ll':l. do;'3
Dp.pnt:.lLlo:::\. n. 5:3, ele '18D5, qll{~ C:t)nccllr
ao I') o!fiei~11 (l;) Hihli()tll~'c:! N;lciC'n~I,

Ofympio Ferreil':1, dna NAY8S. 11111 aono de
lic(':n(~:l, c:on1 ordení:1l1o. Pag:s. 4t 0. Z7ti.

D)~Cll:.::;~rro do pl'iljccto do SGna.rlo. n. ,te:
de L-~0.), conceclendo Ú IrmanfIadA rf:{
Cnu: d08 :\lilit.1rcs trcs lotcrif.l,p, clp.
!.()')O;UO:}", cad" um~. P"fi' 190,

Di~cus,são cl:l. {)l'oposiçfio d;1. CI,m8-r;l rIos
D~rlrLad()s, n. 58, de 1005, que conc\..~dc

,tO engenheiro José D,;'s Dei.-'Ildo de Car
vrtlbo Junior, l~l1te elo Intel'n"to elo Gv
mnasiv N0cion;1l, um anno de licenc;l.
com o respectivo ordeIllldo. Pllgs. ·11. 258
e 291.

MANOEL ele QEeiroz (O Sl'.) :

Ihscul's:") pl'onnllciado nU:)[1 diacUASâo rln.
proposic"," da Ca.1l1 :J.l'::l dn,~ I)epu tados,
11. 3:1, (le 1803, (inc concerle ~l D. IUal'ia.
Lins Vell030 eb Silveira. f,lha legitima
do f;ll1"cido capitito c1B o,rtilh"ri.t, Pedro
lvo Yelloso da· Sill'ei~a, a pensiin de 10ll,S
mensaes. P:1g. [(n.

Discussão da p,'oposição da Camal'a dos
Deputados, n. G7, de 181J5, qllC autorisa.
a concessào de um anno ele 1icenç:1, corn
ordenndo, " Pedro Pereir" de Anelr"de,
Gng(mheil'o ela Inspectüria Gel',ll de Es
tl'nellls de Ferro. P"gs. '11, .9 e 57.

MORAES BClrros (O S.·.):

D.iSClltS{)S pl'0l1l111Cl;:\dI'IS sol)l'e rlU:1tro pro
jectos (1l1e fi gnr;l,rn n;l. nrdeu1 elo dia,
c"ncedr;nc1n pens,"iês. Pag·s. i·W e U6.

Sllh1"ü (j projflr.to do Séll,1d,)., n. 20 tl.8
li3~Z"~, (lne prLJlill'J :) cnnceS'd:tO c1ü h()~ra3
miltt:-tl'eS, illt,'1.nüu elLts 2xeed<1ill rt gol":\.

,1uaç:i.o (IU~ P,1f lei lhr'8 cnmpetiL P:l.g. 9(L

Discurso pI':-lnnnciadl'l na, 3:l discussão da
pnpnsiç;l:n da Caro"",, dos Deputados.
n, 5·5, rIo 1895, que faorganiso. o Corpó
DipLlm,üicn da Hel'uulica. P<t~·, 148.

Da Commissiio ci ú CO:Istlt:ÜÇdO, Poderes
f1 DllJlolIL I,CiCL

PARECERES:

OFFICIAES inferiores dos corpos e brigadCl
do J\tlarinha -- DiBCUSS:tO d:l pr()posit,~ü('

11:>. C:tmar:t dJS ncputaelos, n. '1-1, de
1~:!5, que {Lu os vencimentos dos oillci"eg
inl'2ri,','es dos COl')!,," e 1.il'ig,tJa tie Ma
l'lnha. Pag-. :39

ORÇAMENTO - DiscllRs"" ([,1. Pl'op,'siçJ.o rIa
C;lInlll"\. rllJS l'Jeput'1.Clos, n. 51, de 1895,
r'1"€ lix" a despe":! ,lo Uil11Stel'Íu da ~l:t
L>ildi~l.) lr:I1':'l (} exeL'cicio do 13~J6. Pn.g. 27.

OFFICIAES ebs S3cretarias dos Arsenaes da
Bahül, Pernambuco, Pará e Matto
Grosso - DiAcussiiu do project.o do So
n~dli, n. ·H, (lo 1:395, quo eJe,J, os '1ell
cimcn VIS lhs nilicines de,t 8ecl'etn.ria dos
Arsenaes elos Est,"el'·.S ela Ba!Jüt, Pel'
n~rnl1Ucu~ P;ll'~i. c ~:r<ltto Grosso. Pago :395.

,
DisoUS;i,J,() ela, pl'opo~içfio cia Canl:lL'~ do,~ 1
~)tl~pllttlclilS, n. 50. de 18D3. f]lW cOflGClln
~1. ll·lnn.ncl~dn rio I');). ~;)Cra:nell!,o da. Cnl1
rlcbi'ia tees lotnl'j~s rle 1.11()(hIOú,:;, clllla
um;),. l--'J.g-. 19. T

Discm8ii.o da pl'oposiç:lo da C:IIllllr't ,los
f)eptlla(los, n. GO, de '1805, '1UB autol'is<1
f) Gon~i'nO;lconcr:der ;10 escl'iptur:lrio da
ESll'êlCb. de Feno de P:Llt]o A1101l8n, Lltiz
Fern;llltles rIo ;\rzI11jo Dezonro Filho, um
anno de llCe'tl,I<t, "um 01'dCll ("lo , Pil.gS.
250, 292, 37ú c 395.

ClU1i)Ídel'~tcDes feH:1S 11.1. :1(;1 discuss5.o do
p,'oiACto do Senado, n, 38 ele 1895, que

Discl1ssüo da [f~oposiçJ.o ela Cam'íl'~. elos c.~ncede um~ pensilr, de 40$ meus:J.e., a
De!,\lbdo,~, n 54, de 189,5, que autOI'isa cnda uu],. das lilhll.S do Dl'. Elyseu de
o Podor Executivo:1. concede" ao Dl'. LG- S'UZ:l r,r"rt.ns. Pago 190.
dislfto .José ele Carvalho e Ar;1.ujo, medico _
ela Hospedaria ele Im:1lÍgrrtntes, em Pi- NOMEAÇOE8 de llvre escolha do Governo
nheiro I tnn anno de licenç:l COIU oro-I - DlscnssiIo d,i propnsH.:5.o ela Cnmara
spectivo ordcllOldo. Pags, 259, 292, 370 rios Dep,,!a,!, s, n. 3J, de 1395, que de-
e 305. cb,ra (te liyre escoHlil rIu Governo, além

(le ontens C;)'l'S"'I1\ a nunreaç:til elo dire
ctlwes d" Thes,'ul"), ins]lectr.res da 1\1
fandega da C[lpital e ou~ros. Pngs. 155,
1G2, 233, 313, 359 e 40·L

Discnssiiú d" proposIção da CillUal'O dos
Deput:l.[los, n. 69, de lK~)5, que rllltoris;l
o Poder Exocutivo J. conceder I\. AlCldes
C"kio da l{ocha Medrado, bilJliothec:trio
da ~SCOL1 de ~\lina5 ele Ouro Pl'cto um
a.nno de licenç~\, com o ~o8pectivo ~rde
Il"do. P"gs, 25(.), 292, 370 e 395.

Di:-Clls:;;u,o el:1 pl'nposlGáo rla Camata dos
Deputll.dos, n, 70, de 1803, 'lue Imtorisa O

Poder IGx.eclltlvo a conceder fi, Antonio
Laonardo Ile ~Ienpz~s An1Ül'iln, 1:1 rscl'i
ptlli'!lrio do Thesuul'o Feclern.l, um anno
rle ltCent;,,~ C0t11 o respectlvo ol'den;ldo.
P;lgS, 259, 20:2, .370 e :395.

DisC\lssiio d" proposição da C'1.m,"'a dos
Deputados, n. 50, de 'I8D3, que ;:lutoriso
o PodeI' b;xeclltivo a conceder lUll etuno
de licenç)., sem ,encimentos," Julio 'fr'1
jano ele ~iOlU';J, dü'cctor da -1 a sec(~:to do
MllSe11 Naciona I. Pags. 5ri, 70, 253 e 292.

LOTERIAS:
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Sohre a pr,)posição d:t Camara dos Depu
tados, n. ,li, de 189:;. :>mnistiando tod:ts
:lS pesgoa~ que, direct" ou indirectamente,
~e envolveram nos movimentos ,'evolu
cinnarin8. nccorl'idns no tet'l'itmoio da
RepubliC<l.. Pago 124.

Da Commissão de Finanças

Sobre a proposição da Camar:> dos Depu
tados, n. 57, de 189.3, memdando appro
Tal' o regulamento relcüivo a vencimentos
e novos empregos na E~trad:t de Ferro
de Porto Alegre n Uruguaynnil. Pago 25.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
bdos, n. 69, de 1895, que autoris;). o
Poder Executivo a conceder ao Dl'. Al
cides Catão da Rocha Medrado, biblio
thecario da l'.;scola de Minas de Ouro
Preto, um anno de licença com ordenado.
Pago 25.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 70, de 1895, que aLltorisa o
Poder l<:xecutivo a conceder a Antonio
Leonardo de Menezes Amol'im, I" escri
pturario do Thesouro Nacion.,I, um anno
de licença, com o respectivo orden"do.
Pago 25.

Sobre Il. proposição da Camar" ,los Depu.
tados, n, 63, ele 1895, que autorisa o
Governo a abrir no corrente eyercicio á
verba - Exercicios findos - do Miois
teria da Fazenda, o credi to suppl~men tal'
de 193:000$000. Pago 25.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 31, de 1895, qne declara de
livre escolha do Governo, além de outros
cargos, a nomeação de d irectores do T he
SOUl'O, inspectores da Alfandega da Ca
pital Federal e outros. Pag. 60.

Sohre a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 42, de 1895, mandando garan
tir a D. Rosa Sanches de ::>ou", Car
valho, D. Anna de Aguí:lr Prado e
D. Therez0- Angelica. ue Souza, a pensão
que percebem P<lg. 62.

Sool'e a proposição dl\ Camar[l. dos Depu
tados, n. 54, de 1895, que concede um
anno de licença com orden"do "O Dr. L,,
disláo José de Carvalho, medico da Hos
pedaria de lmmigrantes, em Pinheiro.
Pago 62.

SOOI'e a proposição ela Camara dos Depu
tados, n. 60, de 1895, que concede ao
escl'ipturario ela Estrada de Ferro Paulo
Affonso, Luiz Fernandes de Araujo Be
zouro Filho, um anno ele licença, com
orden"do. Pag. 62.

Sobre a proposição d" Camar" dos Depu
tad03, n. 6l, de 1895, autorisando o Go
v.erno a abrir ao Min islerio ela Justiça e
Negocios Interiores o credito supplemen
tal' de 566:226$610. Pago 6.2.

Sobre " petIção de D. Brazdta Augnsta
Pinheij'o ela Cunh", viuva do general Se
nado,· Francisco Manoel da Cunha Ju
nior. Pago G3.

Sobre a~ emendas do Senado ú. proposição
da Camara dos Deputados, n. 33, de 1895,
que lixa " despeza do illinisterio da
Guerra pat'a o exercicio de 1896. Pag.63.

Sobre a proposição ela CVlll[l.ra dos Dépu
tados, n. 72, de 1894, que autorisa o
Governo a aOl'ü' o creelito extraordinarío
de 2.096: 135$872, por con ta da verha
Terras Publicas e Colonisação. Pago 90.

Sobre o. proposiçã.o da Camara dos Depu·
tados, n. H, de 1895, que garante a D.
Laura Augusta de ,\'1oraes, a pensão do
montepio, assegurada pelo elecreto n. 942,
ele 31 de outubro de 1890. Pago 230.

Sobre a proposição da Camar" dos Depu
tado, n. 83, de 1895, autorisando o Poder
E:s:ecutiTo a abrir ao l\linistcl'io das Ra ..
lações Exteriores o credito Bupplementar
de 19:500~OOO. Pago 230.

Subre" proposição da Camara dos Depu
tados, n. 27, de 1895, autorisando o Go
verno a ahrir o credito extraordinario de
257: 152$518, ao Ministerio da Marinha.
Pago 260.

Sobre o projecto do Senado, n. 47, de
1895, elevando os vencimentos do escri vão
e elo meirinho da Auelitoria de Marinha.
Pago 262.

Sobre a proposição ela Camara dos Depu
tados, n. 90, de 1895, q1le concede a pen
são annualde 1:200$ aD. Rosada Cllnlw.
e Si Iva, viuva do tenen te ,lo Exel'ci to
Alfreelo Silva. Pag. 315.

Sohre a proposição da Camara dos Depu
tadõs, n. 73, de 1895, que fixa a despeza
do Ministerio ela Fazenda, para o exer
cicio de 1896. Pag. 326.

Sohre a proposição da Camarr dos Depu
t.ados, n. \13, ele 18\15, que reverte em
favol' de D. Florindo. Menna Barreto Fer
reira. a pensão de 80$, concedida a sua
fallecida mãe D. Balbina Carneiro Fon
toura Menna Barreto. Pag. 365.

Sobre as emendas otlerecidas em 3" dis
cussão da proposição da C"mara dos De
put"doB, n. 31, de 1895, que declara de
livre escolha llo Governo, além de out1'os
cargos, a nomea~ão üe dil'ectores do
'l'hesouro • outras. Pago. 370.

Sobre a proposição da Cama l'a dos Depu
tados, n. 87, de 1885, que concede ao
offieial do Contencioso do Thesouro Na
cional, bacharel Arthur Vieira Peixoto,
um anno de licen~a para tratar de sua
saude. Pag. 387.
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•

Da Commissão de Justiça e Legislação:

SoLre Do emenlIa da Camu:l elos Depllta
dos ao pl'o.íecto elo Sen"do que mand,t
1l',1l1sferiL' diverBOs proprios nacionaes si
t'w.dos no Estado de Ma [·to Grosso ' ao
mesnlo Es taclo. P<t g'. 38. '

Sobre. o l'equerimento, em que. os juizes
do T"lbunal Civil e Criminn,j pedem que,
a sua promoção para a Côrte de Appel
lação, ,eja feit" por antiguidade absoluta.
Pag, 63.

Sobre a Pl'oposição da Camara dos Depu
tados, n. 74, de 1895, lhando em 200 :OOO,\>
a quantia devida ao almirante Jeronymo
Francisco Gonçalves. Pago 178.

Sobre o projecto do Senado, n. 50, de
1895, q Lle regula a promoç:io dos juizes
do Tribunal Civil e Criminal. Pag: 2:31.

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Sobre o requerimento ele D. Demelill"
Flavia da Silveira Alvares, viuva do offi
cial de fazenda lIa 2" CLt"Be, Joi:io Fl'an
CJ sco Al vares Coelho. Pag. 53.

Sobre D rl'op~sta da Camara dos Depu
tados, n. 72, de 1895, que autol'isa o Go
vel'no a transferil' do quadro do Exerci to
e inclnir corno efl'ectivo em um dOB
corpos militares subordin"dos ao Minis
terio ela Justiça e NegocioB lnteriores, o
alferes Benevenuto de Souza "Iagalhães.
Pag, 105.

Sobre a proposição cb Camara dos Depu
tados, n. 82, de 189:;, que diBpens" elas
exigencias regulamentares, 1'''1':\ a matri
cula,os alumnos da Escola Militar da Ca
pital', desligl\dos por motivo de diBciplina,
Pago 171.

Sobre o projecto do Senado, n. 45, ele
lSa5, que eleva os vencimentos dos se
cretarios das Capi tanias de Portos de di
ve l'SOS Es tados, etc. Pag. 30ei.

Soqre o projecto do Senado. n. 42, de 1895,
que elev,,, IIS vencimentos dos guardas lIe
policia d"s Al'sen:les de Marinha da Ca
pital Federal, Bahi", Peru:l.lulJllco, P"l'i
e Matco Gl'Osso. P"g. 3Gei.

Sobl'e o projectn de Senado n, 4ei, de '1895,
que eleva os vencimentos dos omciaes das
secret,wi"s elOB ri.l'senaes dos Estados da
13 l1.h ia, Pernambuco, Part' e Ma,\ to Grosso.
Pag 364.

Snbre a proposição rl" Camltl'a dos Depu
t"dos, n. 38, de lS95, que manda contar
au capiti:in Autonio do Lago a antigui
dade elo pOBlo rre alferes, desde 18 de ja
neiro de 18G8. Pag. 392.

Sobre o requerimento de D. Albertina
Nllgueira Pereira, viuva do capit50 Can
dido Dulcidi) Pereira, Pago 393

radica de 1895

Sobre a proposição da Camara dos De
pu tado", n. 95, do conen te anno, man
dando rever!el' li l' classe elo Exorcito, o
tenente reformado, Carlos Augusto Cogoy.
Pago 403.

Da Commissão de Obras Publicas e Em
prezas Privilegiadas:

Sobre a propnúção da Ca,mara dos De
plltadns, n, 29, de 1893, relativa á "Com
panhi:l. Le;JpulLlilllL». P,'g. 314.

PENSÕES:

DiBcussãü d:, propo8ição da Caroara dO~

DeputnetuR, 11. 36, de 1895, que concede
a D. Maria Lin, Velloso dlL Silveira a
pen~ão de 100.} mens:l.es. P"gs. 40, 191
e 257.

Di.cussão do projecto elo Senado, n. 38,
de 1895, que concede a cada um", das fi
lhas rlo Dl', Elizetl de Souza ilJutin3 a
pensão ele 40:S mensaes. Png~. 40 e 190.

Discussão da proposição d", Camara dos
DeputCldos, lL 3ei, de 1895, que concedé"
D. Francisca Amalia Bittencolll't Cal'
do,o a pensiLo annHal de 1:2003000. Pag's.
40 o 191.

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 8, de 189:;, que coucede ao
cabo de escluadra reform"do, Amaro da
Costa Soarés, a pensão diaria de 1:$,
sem \1l'ejuizo do Boldo que j:i percehe.
Pags. 5G, 70 e -190.

Discns,;"io do proJecto do Senado, n. 49,
de 1895, concede nelo a D. Brazi lia Au
Q'llsta Pinheiro da Cunha, viuT" do ge
neral Francisco Manoel da Ctlnha Junior,
a pen8i:io al1nual de :~:GOO$OOO. Pags. 258,
292, 370 e 394.

DiscUSBão da proposição da Camara dos
D.~putadDs, n. 41, de 1895, que garante
a pensão a.ssegurada pelo decreto n. 942
A, de3! de olltubro de 1890, a D. Laura
Augusla ele ílIorae,s. Pags, :)70 e 394.

Discu'Rito ela pr"posiçãn da Ca.mara dOB
D~ILutadoB, n. 9U, de 1895, que concede
a D. Rosa da Cunha a SilTa, viuvll
d" tenente do Exercito .All"l'edo Silva.
a penslLo anllual de 1:200$000. Pago 38:1.

DiscnsBão d" propogÍção da C:1ID:lrD. dos
DeputadoB, n, 42, de 1895, que garante
a pensão aBsegur:\da pelo decl'e,o n.942 A,
de 31 de outubro de 1890, a DD. Rosa
SancheB de Suuza Carneiro, Anua de
Agll iar Pr.ldn e 'l'heJ'"za Angelica de
Sollza. PagB. 370 e 3G4. .

Discussão ela prúpc,Bição da Camara dos
Deputados. n. 93, de 1895, que ["z re
verter em favor de D. Fl"rind" Menna
Barl'eto Ferreira, a pellsito concedida a
D. Balbina Cameiro da Funtoul'a Menn:t
Barreto, Pago 396.

12
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PIRES FerreirJ. (O Sr.) : I
Discurso j1rnnunciado na 3,' discussii,o da

propnsiçào d8. C;1111artl.tlos DApllt:tdos, 11. SG.
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8io Nacional e professor do Collegio ~1i

lital'. Pago 258.

Considencões fei tas em sessão de 1 do
novembro: dando as l'aZÕe8 pp las quaes
deixou ue assignar O p:.trecer sobre o 01'

Gamento <1;). elespeza do lIfinisterio do.
Fazenda, na qua.lülade de ulCrnuro d:'L
Commissiio de Financas. Pago :376. (Vide
o Appendice.) pago 154.

Considerações feitas em sesdo de 5 de
novembl'o, sobro raHas encontradas na
pub\lcação do seu discurso, no Dicwio do
Cong"csso de 2 do corrente mez. Pago :393.

RELEVAÇií.O e!;.t prescripç5:o em qne incorrell
D. FI'ancisc:J. da Serra Carneiro Dutra
- Discuss "O ela proposiç5:o da Cum<1ra
dos Deputados, n. 1il, de 18\.15, quo relel'a
a D. FI'anciRca ela Seera Carneiro Dutra
~t prescripçiio. em que incorreu, pm'a
perceber a rliJlerença. do meio soldo.
Pago 40.

REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs.:

Antonio Baeua:

Pedindo dispensa de intersticiu lJa.ra a
3a discussito da propusiçüo da Camara cios
Deputados, n, 55, de 18\)5, que reorga
nisa o ensino elas Facull!;teles elc Diroito.
Pag.49.

Christiano Ottoni :

Pedindu que se snspenda a sessfin, em
demonstl'açiio ele pezal' pelo fal1ecimento
do SI'. Senador JOClquilll Felicio dos San
tos. Pago 17L

Coelho e Campos:

PeclindLl llispensa de intersticio par;). fi

3" di"cussfto da proposição da C;).mara dos
Deputacl08 n. 07, ele 1895, que concel1e um
anno de licença, COIU ordE'nauo, ao en
genheiro Pedt'o Percira de Andrade.
Pago 49.

Coelhq' Rodrigues:

Pedindu 'jUO :;;eja nominal a ,0taç5:o do
project" di) Senado, n, 40, do 1895, 'lue
ant.oriSLL li Go-yel'oo ;J., ínlel'vit' 110 Estado
de Gerglp~~ ~fim d: a,ss.egura,~· ~ GXerCiciO.1
da ""8mble", leg'lsbhv,,-, ln;tallael:1, a
7 de ;setembro de 1894. Pag, 38,

Pedinr.lo in ["ormaçr:i8s ao GOyel'nO sobre a
cODllemnaç~lO do c:lb'J Amaro eb Cost"
Suares, pelo Jlll'Y de Santo Antáo, no
Estad,) de Pel'Uamhuco. Pag. 28ÇJ. .

Costa Azevedo:

Pedindo infol'mações ao G,'vel'no sohl'e <lS
"OI':1S do cour;lçado Aqui<i"b"n. Pag, 80.

Pedindo ao 'GOyel'W) cópia do" e,\it~I.I pelo
qu~d se Ch,llllllU cOllcun'encin para esta
belecer () c;).bo teleióraplIicLl entre Dolén
o ilI<J.nn.os. P<lg, 350.

Francisco Machado:

Pedindo infcwmações ao Governo sobre a
il1v~sã", do territorio brn.7.ileiro pelos in
glezes da Guy;).na. Pag, 7'1.

Gomes de Castro:

Pedindo informacões ao Governo sobre a
cobrançn. da taxa- judicial'i:l, n. flUO for::uu
sujeitas as causas julgau<ls no Distl'icto
Federal. Pag. 287. \ ,

João Barbalho:

Pedindo adialll"nto ela discussão, por 48
horas, U<l l:mposiçiio da Cam<lra do;
Deputados, li. :31, de i8()5, que dec1ar<l d;.t
IIvre escullIa do Governo, além ele outros
cargos, íl nunleação de directores elo
'l'hesoUl'o, inspectoros da Alfandoga d"
Capital Fecteral, ote. Pag.257.

Pedindo infol'mações ao Governo soLre os
predios l1esapropri<ldos, na pr;),ça eb, Pro
clamação da Repu blica e ru;.t Visconde
do Rio Branco. P<lg. 350.

João Neiva:

Pedindo dispensa de intersticio para. a
3' discussão da proposiciio ua Camar;).
do,; Ueputados, 11. 04, de 18\.15, 'lne au
torisa ;), ~bert,nl'a do credito supplernon
tal' de 4.700 :OJil$, ao l\lini.terio cb Fa
zenda.. Pag. 49.

Leopoldo de Bulhões:

Pedindo dispensa de intersticio l,ara a
3' di.'cussiio do projecto do Senado n. 40,
de 18\)5, 'l\le a\ltori~a o Governo a inter
vir no Estado ele Sergipe, afim de asse
gurar o exercicio ela A~semhléa Legisla
tiva, instal1aua a 7 de setembro ele 18\)4,
otc. Pago 3D,

Pcdinl10 a nomeação de clous Srs .. Sena
dores p;).ra substituirem, na Commissão
cle Finanças, os Srs, Campos Sal1e'; e
i\iorae~ "Barros, que se acham ausentes.
Pago 08;:>.

Ramiro Barcellos:

C01l1 referencia ao:; "vencimentos devido.9t
ao almirante .Terollymo Francisco Gon
çalves. Pago> 318,
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Sevcl'ino Viei r:1.

t\:~rlindo ([\lU aS l~llll'nllaG otl'crecidas á
proposição' ela Call1,na dos Deputados,
n. 31, do 1~'J5. que declari1 d" h vre es
colha lla Governo, ~lém de ouLr~~ cargos,
a nome:lçãü de cltreetores do I hesouro
e ontros. v",o á COlllmissão ele Fin;lnças.
IJag- .. :367.

Vli,en te :;:VIacl1ado'

l'ellímio dispensa de interstlcío para ;l
3<\ discussão da lH'Oposição ela CalnJ-ra.
dos Deputados, n . .J.~, de lSD;), que. dá
nova org;llüs;lCiio ao Corpo DIplomatleo.
Pago 56.

Podindo informações ao Governo so~r~ os
llloti":os qne determinal'alll a üx~ç,~o, nQ
ilha elas Flores, de boletíns prohlbmdo, a
icl::t de colonos pelr::t o Est::tdo do Pa.ntn<J..
P;lg, 126.

Pedinelo ínform;lções rebtlv;ls ::to Go
verno do Est;lelo lb Bahia, Pago 161.

95

Discltrso pronnllci:lelo na 3" discussão
ch [lroposiç,tr) ll:c C::tm:u':' dos Deputaelos,
u, 53, de 1S\J:"í, ql1e autorísa o Poder Ex
eClltivo a conceder;lo 10 oflicial cio. Bib1io
theca Nacional, OJympío Ferreira das
Neves, um anllO de licença, Conl orelenaelo.
Pago 257.

Cou5irJer,1,ç6es feit"-s na 3' discuMiio ela
proposíção ela Gamara elus Deput::tc\os,
n, 5;-;, de 18\J5, que autorisa o Poeler
Executivo 'a, cunceLlet" ao engenheiro civil
Jdsé Dí"-s Delg"-clo de Carv;llho, lente elo
Externv,to do Gymu"-sio Nacional o pro
fessor do Collegio Militar, um anno de li
ceuç::t com o respectivo ordenado. Pag, 258,

Considel'açõc, feitas na 3" elíscussão d::t pro
posição da Camal'a dos Deput::tdos, u, 31,
ele 1~D5, que dcclara ele lívre e8colha elo Go
verllv~ aléul ele outros cargo8, a nomeação
de directores elo Thesollro, inspeetores ela.
Alfande;,;'a d::t CapI tal Feclerai e C;lixa da.
Amodização, director ela Clls ô. da l\loeela,
administl'ador d3. Ill1pren~a. Nacional,
etc, Pago :1152.

Consiclera<;6es fei tas em sessão de 31 da
outubro, com referencia io reqnerimento
llo SI', Sen::telor Virgilio Dall1azio, rebti
vall1cnte a negocios politicos do Estaelo
cio. B::tlria. P;lg,2Q5.

RUY Ba,rbosit (O Sr.):

Díscurso pron unei::tdo na disclIss5,0 da
proposi'.'io d::t C;llllara dos, Depu tados,
n, 76. de I"D5, que anmIsllCl toelas as
pessoás que, direct:t ou. inclil'ectamente,
tom::tram parte no,s movJm"llios revolu
cion::trius, occorrillus 110 territol'io da Re
puhlic;l. P;lg. 1G2.

SENADO do Estado da Bahia - Discussiio
elo projecto do Senaelo, n. 57, ele 1895,
que dísp6e qu" o Gov"rno J:i'ederal, reco
nhecenclo a le;::itimid<.llle tio Senado do
Estado lb Bahia, tOl"lnaelo [lelos dOtls
terc'JS subsís tent~s depois de lindo o
biennio le~isbtivo de 1SD3 e lSD4, !pran
tirá ao l~~smo o li vre c pleno exercicio
clc su"-s funcç6es. Pogs, 377 c 3D5.

SEVERINO Vieira (O Sr.):

Discurso pronunciado em sessão ele 21
de outubro soure o requerimento do
Sr. Sentldor Vicente Macklllo, pedindo
informacões ['eiativas "-o Governo do Es
tallo da "Bahia. Pag'. 161.

Considel·::tc<3es feitas na elíscussão do pro
j8CtO elo Senado, n. 59, de 189,5, (lue
regul;l oI promoçiio dos Juizes do frtbu
nal Civil e Criminal. Pog.190,

Discnrso prOllll]l~i:J,do em, sess~,<)de 24 _de
uu Ln1)l'o COttt r8terollCl~ aa COlj sI.der;:t.Ç"oes
fl~ita"J p~lo Sr* Seua~l?r Vil"gUio D[l.mazilJ~
sob!"'., negucio8 polItlcOS do .Estado lia
Bahill, P;J.g,231.

Discur.o pronuncíado na discllss:to do
P"Oj<Jcto cio Senado, n. 57, de 1895, que
g-ar::tnte ao Senad" do Estado ela B;lhia,
f'ol'mado pelos elous tel'ços suhsistentes,
elcpois el" linclo o biennio le~islativo de
1893' e J394, o liTre e pleno ~xercicio ele
suas fUilcções. Pago 373.

Gongícleraç6es feitas em Sessão de '1 de
novembro, sobre faltas encontrlldas na
publicação cio discurso que pronunciou
em :31 de outubro, ímpugoanelo um reque
rimento aprese n tarlo pelo Sr. Senador
Virgilio Damazio. Pag. 387.

Consúlera cõcs feitas na 2~ discussiio da
proposiç,\o" da .C::tmara elos Deputaelos,
n. 27, de 1395. rlue autorisu o Poder Ex
ecutivo a abrir ao i\1ínisterio da Marinha
o credito extraorelinario de 257:152$518.
Pag, 108,

SUB-EMENDAS apresentadas peios Srs.:

Costa Azevedo:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n, 51, de 1::\D5, que lixa a despez;l do Mi
nisterio eb Marinha par[\. o exercicio de
18913. Pag, 28.

Ra.miro Barcellos:

1\' proposição d"- Camara elos Deputados,
n. :31, de '1 ~\J5, rI ua deel"-ra de 1ine es
colha tIl) GOYerno) aléln ele Ol1tro~ cargo8,
:"L llr)Jl1t:'aeuo clt: di-t'ectores do Thesoul'o,
in:;pcGtores lia Alfanele,'-C'''' da C::tpital Fe
'.!enl r~ ontws. Pag, 3,2G.
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Vicente Machado:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 31, de 1895, que declara de livl'e es
colha do Governo, além de outros cargos,
a nomeação de directores do Thesouro,
inspectores da Alfandega ela Capi tal Fe
deral e outros. Pags. ::l19 1"362.

SUPREMO Tribunal Militar - Discussiio do
jJroiecto do Senado, n. 46, ele 1895, que re
gula os Tencimentos dos Ministros do Su
premo Tribunal Militar. Pago 70.

TRANSFERENCIA para um dos corpos mi
litares, subordinados ao Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores 
Discussão ela proposição da Camara dos
Deputados, n. 72, de 1895, que manda
transferir elo quadro do Exercito e in
cluir, como effectivo, em um dos corpos
militares subordinaelos ao Ministerio da
Justiça c Negocias Interiores, o alferes
do Exercito, Bellêvenuto ele Souza Ma
galhães. Pa;;s. 259, .292, 370 ~ 395.

TRIBUNAL Civil e Criminal - Discussão elo
projecto do Senado, n. 50, ele 1895, que
regula a promoção dos juizes elo Tri
bunal Civil e Criminal. Pags. 156, 190 e
292.

VICENTE Machado (O Sr.):

Discurso pronunciaelo na discussão do pro
jecto do Senado, n. 40, ele 18Q5, que au
torisa o Governo a intervir no Estaelo de
Sergipe, afim de asseg-urar o exercicio da
Assembléa Legislativa, illstallada a 7 de
setembro de 1894. Pago 28.

Discurso pronunciaelo na 3a discu5são da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 55, de 1895, que reorganisa o ensino
das Faculdades de Direito. Pago 81.

Considerações feitas em sessão de 17 de
outubro sobre a prohibição de transporte
de colonos para o Estado do Paraná.
Pago 125.

Consielerações feitas em sessão de 21 de
ou tubro, justificanelo um requerimen to de
informações. sobre o Governo do Estado
da Bahia. Pag·. 161.

Considerações feitas em sessão de 23 de
outubro, com referencia ás informações
prestadas pelo Ministerio da Guerra, sobre
a indemnisação requerida por um indi
viduo do Paraná a proposito de gados
arrebanhados pelas tropas legaes. Pag.
188.

Discurso pronunciado na eliscussão unica
ela proposição da Camara elos Deputados,
n. 72, de 1894, autorisando um creelito
extraordinario de 2.096.:872$ por conta da
verba - Terras Publicas e Colonisação.
Pag.189.

Considerações feitas em sessão de 24 ele
outubro, sobre a abertura de unl creelito
extraordinario de 300 :000$ para ser en
tr'gue ao Estado de Goy/tz. Pagos. 232
e 216.

Discurso pronunciado na discussão da
proposição da Camara elos Deputados,
n. 74, de 1895, que fixa em 200: 000.$ a
quantia devida ao almirante Jel'onymo
Francisco Gonçalves. Pag. 318.

Discursos pronunciados na 3a discussão
da propo~ição da Camara elos Deputados,
n. 31 de 1895, que declara de livre esco
lha do Governo, além de outros cargos,
a nomeação de directores do Thesouro,
inspectores da Alfandega ela Capital Fe
deral e da Caixa de Amortização, directol'
da Casa da Moeda, administrador da
Imprltnsa Nacional, etc. Pags. 318, 361
e 367.

VIRGILIO Damazio (O Sr.) :

Considerações feitas em sessão ele 10 ele
outubro, sobre o fallecimento do Dl'. Luiz
José de Almeiela Conto. Pag. 54.

Discur~o pron nnc';'ado na 3a discussão da
jlroposição da Camara dos Deputados,
n. 55, ele 1895, que reorganisa O ensino
elas Faculdades de Direito .. Pago 136.

Discurso pronunciaelo em sessão de 18 ele
outubro, sobre as considerações feitas pelo
Sr. Senador Morae~ Barros, relativamente
aos projectos que figuram na orelem do
elia, conceelendo pensões. Pago 145.

Considerações feitas em ses~ão de 19 de
outubro, sobre os trabalhos que se acham
em poder da Comrnissão Mixta, relativos
aos casos de perturbações politicas nos
Estados. Pags. 152 e 153.

Considerações fe i tas em sessão ele 22 de
outubro, com referencia ao eliscurso do
Sr. Senador Vicente Machado, relativa
mente ao Governo elo EstaJo ela Bahia.
Pago 172. '

Consideracões feitas em sessão ele 24 de
outubro, com referencia ao discurso do
SI'. Senador Severino Vieira, sobre ne
gOCias politicos do Estado da Bahia.
Pags. 232 e 365.

Discurso pronunciado na Ia discussão do
projecto do Senado, n. 57, de 1895, que
dispõe que o Governo Federal, reconlie
cendo a legitimidade elo Senaelo elo Estado
ela Bahia, formado pelos c!ous terços Sllh
sistentes depois ele findo o hienn ia legis
lativo de 1893 e 1894, garantirá. ao mesmo
o livre e pleno exercicio de suas funcções.
Pago 378.
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VOTAÇÕES

Eln :3::1 discl~S'-tO dil pl'Opos(/;a.o da CJ.mara
rios DeputiClI,)s, n. 5l, ele 18\)5, <JIlC fixa
a deq,eza elo J\1inisterill ela M;'l'illha
para o cxercicin de lS9ll. P'Jg". 2S.

Du .projed" ti" Sen"el", n. 40. ele lS'J5,
que alltr)fisa I') Guvel'l1ü a. intel'vü- no
l~stad(1 de Sel's'ipe, afim ele assegul'ar (I

exercicin da ASSeJnhléa LegislativiJ, in
stallada "' 7 ele setembro rIe 18'.14, etc.
P"g.38.

Em 3' diBCI1SSC\", ria p,'oposi,:lO ela Ca
mal'L elos Depllta(\l's, u. 51i, de 18a5, 'lue
cIJnced'"J á Irmandade do SS. Sacr~l

mento ela CilllUOiari,' tres 10tel"ÍCls de
1.000:000" cada uma. Pago 40.

Elll ~3a discllss~I.:) do prnjecLo do Senado,
11. 40, [le l8Çl5~ rllle a 11 tOl'iS:l o Gcrverno a
iuLel'vir no Estado de ::>ergipe, aJim de
"ssegurar o exercicio ela As,emblea Leg-is
lati "el. installad,t a 7 ele se lembro de 189e!,
etc. P"G'. 4')

Em :1" disc"ss',o,.d" prop"siçii" ela Camara I
elos Depntael"s, n. 67, de lb95. que auLo
riS:.l () Pod2-l' ExecuLivo a conceder um
a11n" ele !Lcença. com ordenado. a Peelro
Pereira de .'.rÍelraele, engellheil'" de :1,'
cL15ee cLt Inspect"riu. Ge.l'a! (le Estrad"s
de Ferl'o. Pag". 70.

Enl 3:\ discussão, ela l1rnp(,sit:;1.o ua C~mara

lluti DepuLa.cbs, n. 5::1, de 1895, que reOl'~
ganisa o en:;in,) cLts Facnld:l(les de Di
reiln. Pilg, 146.

Em :j~l díscus~,Tolela, l1.l'Oposiçü,) da CiLmal'n
(los Depl1l.ad"s, 11. ';3. de 18U,-" ~lJe re')r
g;t.t)isa n Corpo Dipl,)matico LI", Itep:l!J!Lca.
Png. [l9.

Ti:m 3<.1 dÜCUSS:lO~ ua pl'op'J'llçúo da Camara
(ll)s Dej111tadus, n. 7G, ele 18()::J~ que aI1l
nistia toelas as j1es~oas qne, directa Oll

illdil'el"~l.l.nIente, tomal'anl parte nos movi·
lnen tos re1'olucionario'3, Decorridos no ter
\'itol'io ela Repnl,]ica. P"g·. J60.

Da emonda do Senaclo i jll'Oposi<,'C\o ela.
('apura cloo Depu lados, n, 72, de 1894,
que ;ultOl,jsa o GOVeruo a abril' o credito
exlra'wdinnl'io cl:i q \Ianl,iade 2.0%:13::i:872,
]1"1' conta da vel'oa - 'renas PubliciI" e
Colonisaçiio. Pag. 100.

EIL1 :3 a cliscw;c:;10, cLt pl'oposi~~il(l da C;lll1ara
dos lJAplltados. n. :-31\ de 18~15, que Cl J11
cede a O M:Il'i:1. Lins Vell"so da ::>ilveira.
ftll1a legitima do cnpitiío ,le artilharia,
.lá tallecido, Ped,'o Ivo Velloso da Sil
veir,l~ ;1 pC':ns;}o et~~. ll)O3 lUenSJ,es.
Pl'g. 257.

Em 3" discuss;i:o, ,l;t pl'. !,osiç5.1l da Ca
mar~ elos Dcpulaelos, n. 5:" de 189:;, (l11e
(OllloL'isa O Governo" conceder :t ülympin
Fcnei!'a d"s :--ieyes. 1" olIici,il LIa l3iblio
theca NaCional, 11111 anuo de )i cp'}1r:a, com
tH·den~vlo. I'ag, 25tL

luJioe Jo 1·~:JJ

97

Eut 31 disc!lRsfio, da prop(),~il;ão da Camara.
elos Deputaelos, n. 58, ele 18a5, que auto
ris" o Poder ';xecutivo a conceder a<>
engenheiro Jose Dias Delgado de Car
valho Junior, ]Pllte do K~tOl'l1a.t0 do
Gymnasio Nacional e professer do Col
legoio Jlititar, UCll anno de licenp, com o
l'eSIJectiro ol'deDaelo. P:<g. 291.

Em 3" discussáo, da propo.üç;lO ela Ca
!UMa elos Dep·ltados, 11. 59, de 18%,
conceelelldo " Julio l't'ajano ele :lIlJura.
diL'ector da 4' secção do Museu Nacional
e do laboral.ol'io anaLomo-pa.thologico
da Assistencia rI" Alienadus, um anno
ele licença sem vencimentos. Pag. 292.

Em 3" disClls,ilo, d,t Pl'oposição da Ca
mara uo.s Deputados. n. 62, de 18!J5,
coucedendo a K"lilio Jo~é Moreira Junior,
3° eSCl'iptllrari .. da Alfandega de .I'1an:ios,
um anno de Jicenca. sem vencimentos.
Pago 2~2. . .

Em 3" discn~sii,), do pl'ojecl.o do Senado,
n: 50, ele lS\);), qu~ regula a promoção
dos juizes do 'l'ribLlual Civil e Criminal.
P,'g. 297.

Em disC1Issão L;nica, do picreCel' n. 178, ele
U~5, propondo" inelefeL'imenlo do reque
riment.o ele D. Oometillll Flayia da Sil
vei ra AI vares. Pag. 207.

Da pl'Op0B i".o rIa Camam dos DeJllltados,
n. ~7, ele 18a5, )Jrorogatldo a actu:l!se.•são
leg,slativa alé o LlIa 30 de nO\'ém1)ro do
corrente anno. P.1g. :359.

Ent :1' eliscl1ssão, ela proposição da Ca
maL'a doa DCplll Ldos, n. 3l, dé lô05, que
declara de livre escolha elo Governo,
,,1ém ele OIlI,'OB cargos. a nomeação de
di rec tOl'es do 'l'besoul'o, i n'pectores da
A1Lwdega cl:1, Capital Federal e outros.
Pilg.30:1.

Em 3" discnss:'lo. d" proposlçao da CH
maca do.s Deputados, n. 5+, ele 18a5. 'lne
autueis:l o Porl"'l' J3:x.eülltivo a conceder no
DL'. Lalliillau J,·sé de Carvalho e Araujo,
medico ela Hospedaria elo Itllllllgrantes
arn Píllheil'O, 11m anuo de l\t:~n\:a, COHl
oL'denado, para tratar de sua sallcIe.
Pilg. 3ii::J,

Em :3" dlscllssão, ela Pl'op.)siçüo da Ca
roara uos J)e[lulados. n. 7:2, de 18~5, qll8
m31llia tl'[tnsCel'ir elo quadro do l~xe.rcito

e illcluir como efl'eeti \'0 em um do~ c.'l'pOS
militares sillJorLlin",dC1s ao '\li,tislerio ria
Jn3ciC"a e Ne!:!llcios Interiores. o alferes
do E'xCl'cito 13 'n,,"enutú ele Soum 1>1a
g0.lhã:,s. Pag, 305.

P.1l1 3;1 discus~5.o, Lb pl'opoaiciio da C:I,
mara dos DepJ1tados, n. G:J, ele 13,'5, 'jU"
(lutorisrt D Goverl1o a conceder ao e.'3cl'i
[1Lut'aL'ío da EStracb ele Feno rIe JY,ullo
_~lrol1s{), Llli;o Fel'll,,"des de AL';]uio l:Je
zouro F'il1lO, unl ,UIllO ele lieença'~ com
orueu"do. Pago 383.

13
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Em 3. discussão, da proposlçao da Ca- I
mara dos Deputadop, li. 69, de 1895, qu~

a.utori'" o Governo a concede" a ,\.Icides
Catão da Rocha y[edrac!o, bibliothecario
da Escol" de Mi lias de Ouro Preto, um
anno de licença, com o respectivo arde·
nado. Pago 395.

Em 3a discussão, da proposicão da Ca
mara dos Deputados, li. 70, de 1895, que
autorisa o Govel'llo " conceder a ADtoDio
Leonardo de Menezes Amorim, 10 escri
ptul'ario do Thesouro Nacion(l.l. 11111 anno
de lieetlça, com o reBpecti vo ordenado.
Pago 395.

VOTOS (Declaração de) dos Srs.;

Christiano Ottoni e outros:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tadoe, n; 76. de 1895, que "mnistia tod"s
as pessoas que, directa ou indirecta
mente, se tetlham envolvido em movi
mCDtoB revoluciona rios occol'ridos no
territorio da RcpubJica. Pago 155.

C0(;i.ho Rodrigues:

Ao requerimento do Sr. Senador Costa
Azevedo, pedindo itlformações ao Governo,
relativas ás obras do couraçado Aqui
da,bam. Pag. 112.

Sobre a P"oposição da Camara dos Depu
tados, D. 55, de 1895, que reoro-anisa o
Corpo Diplomatico ela Republica. !5ag. 149.

Sobl'e a proposição da Camara dos Depu
tados, n. 76, de 1895, retativa á amnistia.
PnS·. 170.

Sobre o projecto rio Senado, n. 53, de
1805, que transfere. para o Estado do
Piauby diversos pl'opl'ios nacionaes nelle
existentes. Pag. 297.

Sobre o projecto do Senado, n. 57, de
1895, 'lue disi'õe que O Governo Federal,
reconhecendo" legitimidade do Senado
d" B,lbia, furmado pelos uous terços
subsistentes depois de lindo o biennio
legislati vo de 1893 e 1894, garantirá ao
mesmo, o liVl'e e pleno exercicio de suas
funcções. Pag. 104.

Gonçalves Chaves e outros:

Sobre a proposição da Camar" dos lJepu~

tados, n. 55, de 1803, flue reorg.u<Ísa o eH
slno das Faculdades de DireiLo. Pago 146.

VOTO em separe,do da Commissão de Marinha e
Guerr~l.. :

Ao substituUvo da Commissão de CDnsti
tuição, Poderes 0 Diplomacia 60bre a
concessão de honras milit"res. Pag. 92.

VOTO de pezar (do Sr.):

Virgilio Damazio:

Pelo fallecime.nto cio Dl'. José V,i2 de
Almeida Couto. Pago 54.
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ADDITIVO offerecido pelo Sr.:

Leite e Oiticica:

A' propo,~iç5:o da Camal'a dos Deputados
n. B. de 18Q5, que fixa a despeza do l\1i
nist,erio da Fazenda, para o eX8l'cieio ~,e

18913, Pago 83.

ALMEIDA Bél.rre~ (O Sr.) :

Discurso pronunciado na discussão do pa
receI' da Commi~são de Marinha e Guerra
n, 2113, de lSQ5, sobre a pretenção de
D. Albertina Nogueira Pereir,', viuva
do capitão Candido Dulcidio PereÍl'a,
Pago 17.

Discurso pronunciado em sessão d'l 11 de
novembro, com re!el'encia ao do S:'. So
nadar Vicente Machado, publica(\o no
ni""io do CongJ"esso de 9 do referido mez,
Pago 36.

Discurso pl'onunciado na sa discussão da
proposição da Camara dos Deputados
n. 9.), de IS9:>. qu? autol'isa o Poder Exe·
cutivo a revcl'ler á la clas8e do Exercit·)
O tenente refOl'mado Carlos Augusto Co
goy, Pa g. 1813.

ALMINQ Affonso (O Sr.) :

Disc'u'so pronnnciado na 2' dlscussào da
proposição da Camal'a dos J)eputado~

n. 102, de 1895, que fixa a despeza do Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores,
para o exel'cicio de 18913. Pag, 259,

Discur~o pron ;mciado em ses'lão de G ele
dezembro, jus'ificamlo uma emonda {q.N
posicão da Caroara dos Deputados n, 102,
de 1895, que fixa a despeza do M inisterio
da Justiça e Negocios Interiores, par" o
exercicio de 1896, Pag, 301.

ANTONIO Baena (O Sr.):

DisCUl'SO pronunciado na 3a discussão da
proposição da Camara dos Deputados
n, 73, 'de 1895, que fixa a despeza do
Mini~·terio da Fazenda, para o exerci cio
de 18~(), Pag, 67,

Comideraçõe s feitas, em sessiio de 28 de
novembro, rectiílcando um equivoco qne
se deu 80 bre uma emenda que ol1'el'cceu
n~ discl1~são do pl'oject() n. 4 E, refe~

rente ô. Delegacia Fiscal do Estado de
S. Paulo, Pag·. 2213.

Discurso pronunciado na 2a discussão do
projecto do Senado, n, 63, de 1893, que
equipara os vencimentos dos professores
do Gymnasiu Nacional aos dos outros
estabelecimentos fede,'aes de instl'uc~i\o

superior. Pago 231.

A UDITORIA de Marinha - Discussão do p"O'
jécto do 'Senado n. 47, de 1893, qlle
eleva os ,'encimentos do escrivilo e do
meirinho da Auditoria de J\/ill'inlla,
Pag's, 148, 1:31 e .212.

CAPITANIAS de Portos -Discus,~ão do pro
jecto de Senado, n, 45, de 1895, que eleva
os vencimento., dos secretarios da~ Capita
nias dos Portos dos Estados da Bahia, Pel"
namhuco. Maran hão, Pal'á, S. Par.Jlo e lUa
Grande do Sul. Pags. ·H, 4:3 e 48,

CHRISTIANO Ottoni (O Sr.):

- Disc1lrso pronunciado sobre a ESLrada de
Ferro Central do Bl'aziJ, Pago M,

COELHO e C3.mpos (O Sr.):

Discurso pronunciado na discussão do
parecer da COllllilissão de Jusliça e Legis
lação, relativo á petição do Abbade do
Mosteil'o de S. Bento, Pag. 186.

COELHO Rodrigues (O Sr.):

Discurso p"onunciado na discussão da
proposição da Camar;]. dos Deputados,
n. 91, de 1895, que autoriB:J, o Governo a
conl1rmar no primeiro POW} do Exel'cito
todas as praças commissionadas nesse
posto, até 3 de novembro de 189t Pago 137,

Considerações feitas, em sessão de 25 de
no~embro, sobre a falta de publicação, no
/)i<wio do COlliJ1'eSSO, do parecer da Com
missão de Finanças, ['elativo ao orça
mento do Ministel'io da !fazenda. Pag, 175,
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Discurso pronunciado na 2' diBcussão da
propú!lição da Camara dos Deputados,
n. 107,de '1895, que approva o decI'eto do
Poder E,ecutivo, abrindo ao Ministerio
da Justiça c Negocios Intuiores o cre
dito cxkaordinario de 53:3iWM 90, para
pa1;\amenvJ das despezas realizadas com
() !unera! do marechal Fhriano Peb:cto.
Pags. 176 e 177.

Discursos pronunciados na discussão da
proposiç;lo da Camara dos Deputados,
n. 103, de 1895, que autorisa O Poder Ex
ecutivo a conceder a Joaquim Augusto
Freire, 10 escripturario (1ft Alfandega do
Rio de Janeiro. um anno de licença, sem
Tencimentos. Pags. 179 e 205.

Considerações feitas, em sessão de 26 de
novembro, sobre um cI'edito distribuido
para instal1açâ<l da Alfandega da Capital
de S. Paulo. Pago 201.
Considerações feitas, na discussao naica do
projecto do Senado, n. 66, de 1895, pI'O
rogando a acllIal sessiio legislativa, até
o dia 20 de rlE'zembl:"rj P:'C:;::ill0 fu~uro.

Pags. 202 e 204.

Consideracões feitas. em sessão de 27 de
novembro,' sobre 11m engano que se deu
na publicação do resumo do seu discurso,
pronunciado na sessão de 26. Pag.212.

Discurso pt'Onunciado na 2a discussão
da proposição da Camara dos Deputados,
n. 102, de IS~15, que fixa a despeza do Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores,
para o exercicio de 189<5. Pag·. 240.
Consideracões, feitas em sessão de 2 dc
dezembro; rectificando duas faltas que
encontroll na publicação do se:l discurso,
pronunciado na sessão d~ .30 do corrent~

mez. Pago 256.

CONFIRMAÇÃO de postos do Exercito
.- Di"cussão da proposição da Camara
dos Deput",dos, n. 94, de 1895, que auto
riso. O Governo a confirmar no primeiro
posto do F;:xercito as praças commissiona
das nesse posto, até 3 de novembro de 1894.
Pags. IH, 134,147,161 e 212,

CORRETORES de fundos publicos do Dis
tricto Faderal - Discussào d" pro
posição da C",mara dos Deputados, n. 105,
de 1895, que reorganis3. a corporação dus
corretores de fllOdos publicos do Dis
tricto Federal. I'a gs. 280 e 297.

COSTA Azevedo ( O Sr. ) :

Considerações feitas, em sess5.u de 12 de
novembro, com I'~f.rencia á reclamacão
do Sr. Senador Ramiro Barcellos, relati
vamente á proposição da Camara (los De
putados, n, 75, de 1895, que antorisa a
abertura do credito de 3.717:66l$260,
para ser elltre&"ue á administ.ração cio
Districto Fec!eL·al. Pag.46.

Considerações feitas, em "essão de 13 de
novembro, sobre a dispensa solicitada
pelo Sr. Selndor Leite e Oiticica, do lo·

gar de membro da Commissão de Fi
nanças. Pag. 48.

Discurso pronunciado, em sessão de 18 de
noveml:,ro, .obre a Estrada de Ferro
Cen tL'al do Brazil. Pilg. 7[,

Discurso pL'onunciildo na 3a discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
reh,tiva ao ~redito sl/pplementar de
7.616 ;993$250, de~tinado ao Ministerio
da Marinha. Pago 121.

Discurso pronunciado em sessão de 22 de
novembro, fundamentando dOllS requeri
mento~ de informacõe•. com referencía ao
a1m i rante J e ronyme, Francisco Gonçalves,
e á soroms dos acleantamentos fei~08 aos
m ditares de mal' e terra. Pa gs. 141 e
145.
Discurso pronunciado na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
a. 103, de 1895, que autoeisa o Poder
Execn'tivo a conceder a Joaquim Augllsto
FreIre, 10 escripturHio da Alfandega do
Ri0 ue JoHêiro I um ? nno da licença seln
vencimentos. Pags. -148, 162 e 181.
Considel'ações feitas na discussão unica
do projeclo do Sonaclo, n. 66, de 1895,
prorog:mclo a actllal sessão legislativil até
o dia 20 de dezombro proximo futuro.
Pag.204.

Discurs:J pronlInciadn na discussão unica
do parecer da Cnmmissão de Constitl/ição,
P,)deres c Diplomacia, sob,.e a eleição
a quo se procedeu no Est.ado do Paraná,
!lO dia 15 ele ou~ubro ultimo, "econhecenclo
Senador pelo mesmo Estado o Sr. padre
Alherto José Gonçalves. Pago 227.

DiscuI'so p,'onunciado em sessão de 3 de
dezembro, jll~tjficando_um requerimento,
em que pede JnfoL'maçoes ilO Governo so
bre o fallecimento dos lQS tenenles Al
val'O Augusto rte Carvalho e Arthllr Au
gusto de Carvalho. Pago 21il1,

CREDITOS:

Discussão dil proposição da Cam;;.ra dos
Deputados, n. 27, de 1895, que autorisa
n Poder Execlltivo " ahrir ao }Iinist€rio
(h Mal'inha o ~redlto extraorc1inario de
257:152$518, pilril as de~peza8 com a re
nl'ganisaçan do Hospital do, Marinha.
Pago 41.
Discussão da proposi,;5.o da Camara dos
Deputados, n. 80, de 1895, que autorisa
o Poder Executivo a abril' ao Ministerio
cio. Industria, Viação e Obras Pu blicas ó
ol'edito extr;.orclinario ele 9:873$660.
Pags. 45 e 137.

Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n, 86, de 1895, que autorisa
o Poder ]!;xeculivo a abrir o credito sup
plementar de 819:01)0~, li verba n. 4 do
art 60 da lei n. 266. de 24 de d~7.embro
de 1894. PJgs. 45 e 113,
Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 75, de 139.5, que autorísa o
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Poder Executivo a abril' o credito de
3,T17:6GI:i'2GO, para ser ent,-egue á admi
nist,-açâo do Dist,-icto Fede,-nl, Pag'i. 46
e 113.
Disc ,issão d<l. prop<lsic:iio da Camar" dos
Deputados, 11. 85, de 1895, que auto,-isa
o Governo a alJ,-ir ao Thlin is,erío da Jus
tiça e Neg-ocios In,eríores n credito espe
cial ele 76: 000", para pagamen 'o das
despezas com o . pe.ssoa I e ma terb] (ia
colonia cnrreccional dos Dous Rios. Pags.
113 e 146.

Discussão da proposição Ih Camara dos
Deputados. n. 39, de 1895, que autorlsa o
Governo a abrir ao Ministerio da Marinha
o credito s;ppiementar de 7.616:993::;250
ao art. 4° da lei n. 266. de 24 de de
zem bro de 1894. Pags. 113, 121 e 147.

DECRETO do Poder Executivo n. 2126, de
10 de outubro de 1895 - Discussih da.
proposição da Camara d<ls Depu,adns,
li. 101. de 1893, que approva O decreto
do Pudei." Executivo) n. 2126, de 10 de
outu\lro de 1895, ahrindo ao i\ll11istedo da
Jl1stiça e Neg:)cios Int~riol'es o Cl'(~{Jito

e::dranrdiaario d~ 53:364;;;190, para o fu
neral dn marechal Fil)riano Pei.toto,
Pags. 175 e 205.

DOCUMENTOS:
Publicados em 'Virtude de deliheração .do
Senado, tomada em sessão de -U de no
'VBmbro e a requerimento do Sr. Lap',r.
Pago 171.
Publicados em virtude de deliberaçao do
Senado, tomada em sessão de 23 de no
vemb,'o e a recllltH'imento do Sr, CORta
Azevedo. Pago 207.

DOMINGOS Vicente (O Sr.) :

Considerações feitaS em sessão de 7 de
,,"vembro, sobre o JIlodo por que são pu
blic,,-dos alzuns discurso, no Diario do
Congt·esso. 'Pag. 5.
Discuto;)!) pronunciado na 3::\ discu);são ela
Pl'oposicão, da Camara dos Deputados,
11,..73 (le 1895, que fi'a a despeza do
Mi'nisterio da Fazen da, pal'a o e"€l'cicio
de 1896. Pel g. 4S.

Discurs·) pronunciado na discussão unica.
elo proiecto do Senado n .66, de 1895, pro·
rogando a D.ctual sessão legislativa, até o
dia 20 de dezem brü proximo I"u turo,
Pag. 202.

Discurso pronunciado na 2a discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 78. de 189,). relativa á divida em que
incorpeu para com a l?azenda Nacional,
o fallecíd" cOl'onel do Exercito, ,Vences
lau Freire de Carvalho. Pago 212.

Discurso pronunciado na 2< discussão
da proposição da Camara dog Deputa
dos. 11'. 100, de 1895, relatim á licença
ue seis mezas com o respectivo ordenado,

solicitada pelo Dl'. Henrique Autran da.
Matta e Albllqllerquc, assistente de clínica.
da Faculdade de Medicina. da Bahia.
Pago 214,

Consideracões feH~s em sessão de 6 de
dezembro, -justificandu llma emenda á pro
posição da Camara dos Deputados, n. f02,
de 1895. que fixa a (lespeza do Ministerio
da Justiça e NegoclOs Intedopes, para o
exercício .de 1396, Pago 304.

ELEIÇÃO senatorial no Estado do Paraná
- Discussão unica do parecer da Com
missão de Con.<t ituição, Poderes e Diplo
maci a, reconhecendo Senador pelo Estado
do Paraná o Sr. padre AI beNo José Gon
çalve.s. Pag. 227,

EMENDAS offerecidas pelos Srs.:

Almino Affonso e Fraucisco Machado:

.....,. A' proposição da Camara dos Deputados,
n. J02, de 1895. que fi:w a despeza do
i\Iini.sterinda Justiça e Kegocios Interiores,
p~_ra o exercicio de 1896. Pago ,26'1.

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 102, de 1395, que fixa a despeza do
iI-linistel'io da Justiça e Negocios Inte
riores, para o exercicio de 1896. Pago 304.

Antonio Baena:

A' propnsiç[o da Carnara dos Depntados,
n. 73, de 1305, que fixa a despeza do Ivli
nisteri" da Fazenda, para o e:xercicio de
1896. Pago 65.

Costa Azevedo:

Ao proje<:'co du Senado, n. 44, de 1895,
que eleva os vencimentoô dos oflieiaes das
Secretarias dos Arsenaes dos Estados da
Bahia. Pernambuco, Pará e Matto Grosso.
Pago 22.

Domingos Vicente

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 102, de 1895, que lixa a despem do
Mini.s~eri(l da Justiça e Negocios Inte
riores, para o exercicio de 1896. Pago 305.

Domingos Vicente e outros:

A p~oposição da Cama\'a do, Deputados,
n. 73. de 1895, qne fixa a despeza do Mí
ni,terio da Fazenda, para o exercício da
1896. Pago 58.

Esteves Junior:

A' proposição da Camúa dos Deputados,
n. 7:3, ele 1893. que fixa a despeza. do Mi
nisterio da Fazenda, plHa o exel'cicio de
1896. Pag_ 60.

João Barbalho e outros:

A' proposição da Carnara dos Deputados,
n. 102, de 1895, que fixa a despeza do
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lIHnistel'i,)da Jus',iça e Negocíos 1ntel'iu
r~s,pal'a o exerclci" de 1896, Pag, 306,

João Neiva. e Almeida Barret[):

Ao pl'ojecto ele) Sen Hlo, n, 47, ele 18"5,
eleVLtllJo os venciment-Js do escrivão e
elo meil';nl", ela Auditoria da Harinha,
Pag,23.

João Neiva e outros:

A' p,'oposiçilo da Co.maro. elos Deputaclos,
n. 102, de 180~, qlle Ih:t a desp~zo. d" :'ofi
nisterio da Ju.~tiç:t e ~eg-ocios In~eril'r~3,

paro. " exercício ele 1806, Pag, :300.

Joac(llim Murtinho e Aquilino do Ama
ral:

"\. pl'Oposiç:L" da Camara dos Deputado••
n. 73, de 1893, que fixa a despeza do
Ministel'io ctn Faz9nda, para u exercicio
de 1896, Pag', 6'3.

Joaquim Sarmento:

A' proposiçilo da (]amar\ d()S Depu lados,
!l, 102, de 1893. que fixa a deipeza do
i\Iinisterio da Jl1s\iça e Negocias lnledo
res. para o exercicio ele '1896. Pag. 2}ll,

Leite e Oiticica:

A' P"OPORiç:'ío ela Camata dos De[Juta(lo~,
n, 7:3, de 18')5, qll'~ rua a de<peza do
Ministerio da Fazenda, pal'a o exercicio
de 1896. Pag. 8.2

Pires Ferreira:

A' P"OPOSIÇão da Camara dos D~pntado,~,

n. 73, de 1S93, !J.llC lha a despeza do
l\Iinislerio da Fa~enda, pam o exel'cicio
de 1896. Pag, 38.

A' P"oposiçilo ela Camura dos Deputados,
n. 8-1, elc 1895, q te autorisa o Governn
a cOl1urmar no primeiPo posto elo Eser
cito todas as pl'aç"s commissi0naJas
nesse posto, até 3 Lle novembl'O de 1894.
Pago 118,

A' proposiçi\o da C:,mara elos Deputad,)s,
n, 102. de '1895, qne lha a despeza do
JIlinisterio da Jns,iça e Negocios 1n:e
r[nres, para o exercI cio de 1896, Pag, 30l.

Quintino Bocayuva e outros:

.\' proposiçiío da Camara elo~ Deputados,
n. 29, de t895, qu" p,'oroJ;:t por dous
annos, o prazo concedido á Estr:u{a dc
Ferro Leopoldina, para CJnclusão das
ob"<ls da linha entre Santo Ednardo e
Cachoeira de ltaperuerim, Pago U8,

Rego .M:ello :

A' pl'Opo&ição (la Camara d03 Deputados,
n, n, de 1895, q119 fi xa a despeza do
Ministerio da Faze.uda, para o sxeJ'cicio
de 18%. Pags, 5\1 e 6::>,

Severino Vieira:

A' pr,)posiç:lo (1:\ Caroara elo;; Depn!ildos,
n. 73, de 1,895, que Ih,\ a de,pcz:l do
jIinistel'io d", F'azencLI J pa.r:1., 11 e1::ercicio ele
18(1), Pag'. 39.

.~' pl'Opo;;ição ria Camara dos DelJu ~Lclo",

n, 102, de lSg5, que lisa o. c1e,peza dn
'\I in isteri" ela .J llstiça e Ne g'"cio~ [n Le
l'jot'e:;~ para o exel'cici,) de 18':l(L PUg's. 2.jQ.
2H e 308,

Severino Vieira e Leo;:lOido de Bulhões:

A' pl'~posiç5:o ü:\ Camal'a dns Deputados,
n. 37, ete t892~ que dá novn pla.no ás
L'is do O""ament) da receiLa e do, cles
p~zn. (la Rep·ublica. Pags, 261 e 2ü),

Virgilio Damasio e outros:

A' proposi.çil'l da Cam:\l'a dos Deputado,.
n. 73, de 1303, que nsa a ciespez:l do
lIIin"terio <1:\ F:lzep.Li:l, p:11'a o exerC1ClO
de 18)6, Pago 'iD,

EMENDAS oif,reclL!as peh Commissào da
Finanps - A' proposiçã,) da Camam
dos Deputados, n, ';:3, de Jx9;), (lue 11xo. a
dêspeza elo Ministel'io dJ. Fazenda, para
o exel'dcio ele 180li. Pag, 67.

A' proposição da Camal'a do, Deput,lelO<,
n, '102, de 1893, que' fixa a despeza elo
lIIinistel'io ela Justiça e :'-:e';ocios Inte
riot'êR, para o eX:fH'cicio d0 180J. Pugs. HH3
e 274,

EMENDA da C tmara dos Dapn taios - Dis
c:.lssão nnica da elllencla. (l:\ Camara dos
Deputados au project') do Sena"lo, n.2.),
ele lS~)5, ctue \'ed'll a tres mozes o [,,'azo
esL;d,elecido no pill'agril,nho unioo do art,
30, da lei n. :35, de 2'J de j:tnei"o ele
1S~\2, Pagos. U7 e 16,).

ESTRADA de Ferro Leopoldina - Discussiio
da prnposi,;ã ,da Camata elos Depntados,
n. :29, ele 1893, q UB pl'Ol'9ga 1»)1' d 'lI'

annns, o pr<:tzo c'nce~l:.clo á E,trada de
Ferro Leopolelinil, p ira a cO<l""lugã') d:\s
obras d:\ Jinh" entre Santo Eduardo e
Cachneil'o de 1Lal'emeríl1l. Pilg<, 143, lGl
e :212.

ESTRADAde Ferro de Porto Alegre a Uru
gllayana - Discussão da pr,posição ela
C:lma ra dos Depllt I<:I')B, n. 37, de 1893,
q118 app~'OV:L II l'eglllament·) qu':} baixol1
com o decreto !l. 2jn, de 15 ele julho d"
eOl'rente anno, na parte q Ile elevou ven
citnentos e C~'e')u IlUVOS empl"egos na
Estl'"d" de FeITO de P'Jrt) Alegre á
Urugu;)yana, P:tgs, 177 e 205,

EXTINCÇÃO de divida - Discu-;sã', ela propo
sirão d:t Caruara d,)s DepUlad,'s, n, 7S, de
1395, qUG declarei ectiincta a di"icl!t em
que iucon'eu pn.l'~L com a Fazenda. Na.cio..
lula f,dlecido coronel do Ex.,rcit, '\Ven
cesláu Freil'e de Cal'Y<ilho, P:tg-, 212,
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GIL Goulart (O Sl'.):

OIJSel'Vacües feitas <'lU ses,qfio de 7 de
novembro, sobl'e D. acLa puhlic lc\a no
Diu'J'~'o do COl1[//\'s:::o de G elo cOlo/'ente.
Pago 2.

GOMES de Castro (O Sr.)'

Discurso pI'onunciarlo nft 2" discussfio clft
Pl'oposi,ão da Camara elos D2p"tado-,
n. 73, de 1805, que fixa a elespeza do i\li
nistet'io da Fazenda, p:J.l'a o exercício ele
1806. Pag. 31,

GONÇALVES Chaves (O Sr,)'

Consideracâes rei tD,S lla 2' discussão ela
pl'oposiçfio' da Camara elos Deputados,
n. 102, ele 1805, ~lle lixa a e[espeza do
J\linistel'io da Justiça e Neg<lcios Intel'io
res, para o exel'cício ele 18Jô, Pago 2,'i[).

GUARDAS de policia. dos Arsena,~s de Ma
rinha - DísC<lssiio do pl'o;ecto elo Se
nado, n. 43, ele 1895. que eleva OS venei·
mento" elos guarelas ele policia elos A 1'8'
naes ele ~Ial·inhD.. Pago 4L

GYMNASIO Naciou3.1 - DísclIsaão do pro
jecto do Sel1a'!o, n. 135, el.~ 18,1.\ que equi
para os ,'encimentos dos p,·ofe.'dores do
GYlllna~io Nacioual, 10S dos outros esta
Lelecimen tos fcderaes de i nstl'llci'ão Sl1-
pel'iol'. Pag'. 2:30. .

JOAKIM Catullda (O Sr.):

Consicleraeâes fei tas em sessão de 7 ele
novernhro: sobre a reclamação do Sr. Se-
nadoI' Ramiro BaI'cello'. L'e!ativ,lIllente á
ausencia de alg'LlIls SI'S, Senadol'e~. Pag,:3,

Consic1eracues fe i til s na rl i.srus,.lo elo
pareceI' (L1 Commissiio de Mnrinha e
Gtterra, n, 21G,.d~ 18)5, sobro rl pretenção
de D_ Albertina Nogueira Pereira. villv:l,
elo capitão Candido DlIlcidio Pereíl·a.
Pago 21.

JOÁO Bar lJalh'J (O SI', ):

Considel'áções f'itas em ses,iio de 3 rle
dezp;nbro, sob,'e a elcm01'a das i nfOl'lll a
ç6es pedidas áO Governo. relntí rumen t,
a propríos nacionaes, Pug, :272.
DiscUNO pt'OnunciaLlo na 2' discus3<l'1 ela
I)I'Oposição ela Camara dos Deputado"
n. 10;:;, ele 18J3, que reol'gJ.nisa a corpo
ra0ão dos cOl'relores de fundos pubticC1s
cio 'DistI'ioto J!'ellel'al, Pag, 280.

Consieler:L\'Õe~ ["i tas em sessl0 de (i de
dezembro, justificando uma sub-emenda
á emenda da Cornmissão ele Financas á
pl'Oposiçlio ela C"mar.l elo. Deputado.s,
n 10.2, ele 1835, qne lixa a clespeza elo
J\JinisteI'io da Justi,a e Negocios Inte
riores, para o exel'cicio de 18JG. Pag, 303.

JOÃO Neiva (O ;3r,):

- Discurso pl'onunciado na discussão elo
pai 'ilCel' ela Commissiio de Marlnha e

Indice de 1~V~)

(hI8I','<1, n. 2lt\, de 18,)~, so1H'e a lH'eten
ç:'io de D. Albertina No:zne rDo Percil'D.,
rinva elo cal'illi'j Candi,lo Dulcídio Pe
rei l'a. Pag~21.
DiSCUt~_;;o T1L"ul1lluein.clo n~t 2,' di,)'cuss:to
da I'ro[1osi';'lo da Call1a1'lL dos Dep"taelos,
11. 94, de ·1805, Cf 10 ltucol'isa. o Governo a
confil'mal' \lO primeil'o posto do Exercito,
lOtlas a<; )Jl'aças COlllll1issionü.dü." nesse
Insto. até 3 de norembro ele -1891, P~g.

J:JL
Di.,ClU'SO 111'onnnciaclo na, discussão cto
re luel'imento do SI'. 8en:l rlor CosIa Aze
ve<io, p"clinclo infurmaçues ao Governo
solJr,~ ac1eantarnentos r~itos a mílital'es de
mar e t~l'I'::L. até 15 rI~. novembro ele 1804.
Pag;o -J-Il. .

COllsi,Jer::Lcões fcilas em ,<es",o ele 22 de
novembl'O: sobre a yotllç,'io elo. pl'Oposiçiio
ela Cn.maI'a elos Deputaelos, n. 9-1, de
lSV5, que auLorisa. o lto\'erno :1 confil'nl:lf'
no primeiro I'0,slo cio ]<;,el'!'ito, toelas as

. pl~açns CO!llllliso.:íollarlas neSse pnsto, a.té
2 de llo\'embl'o de 18'0.. Pago. 1-l7.

Consic1e:'a("Jes Ceitas em sessilo ele G ele
elezembl'C),· sustentanrlo as elllenLhs elue
offercceu " proposi<;ão ela CamJ I'a elos De
putados, n. -lO!, ele '18')3. CJlIe lixa a ,!es
poza cio ~linisterio da JúsLiça e ';eg'ocios
InteI'loI'es, [Jl.\L'a o exerc'cio lle 139G, Pagos.
29) e :l00.

Di "lCLlrS') ]1Ponul1cin.do na. 3a di"cw;stio
ela pr'.']l~si<:L'io ela CamaJ'a elos TlepuL'lclol'.
u, 1'12. de IS9;'>, que tixa a cles[Jeza do Ml
nisLel'io da .Jnstil~a e Negocio3 Inl_el'iOl'es,
para o exercido de 18\1:). Pago ['lJ.

JOAQUIM Murtinllo (O Sr l'

Discurso pl'onunciaclo na 3" disCLlss:to da
pL'o]losi~:'i[) ria Ca!llara elos DepllLaelos,
n. 73, de 18'].3, quo lixe, a el,'spez:1 do
M inis[eL'Ío eL, Fazenda, paI'a o exercicio
ele 18)0. Pa~, 65,

LAPER (O Sr.):

Con~ideracr3eq feHns em ses~ito ele t -! Lle
nove m bro: so Ul'e as in 1'0:' nl~';óes fIU~ l'e
cp.JJell elo Governo, reI aLi val11en te nos cre
ditas cie,tinurlos á eolonisae,io elo Hio
Gl'"nele do Sul. Pag. -1-1, (ViZle [) al'pen
dice, pago '155.)

LEITE e Oiticica (O Sr.) :

Considerac0es lHitas em se,s"o de Sele)
no\'embl'u,~ sobre a Pl'oposição da Camara.
do, Del',ltado" n. :J[, ele IS\J'J, cl"e declara
ele livl'e escolha dI) GoVel"llO, alem de
outros cargos, tI lle já o :550.pela legislaçào
P-tU víg~1L', a nOlneaçüo de dircctol'e~ elo
Thesollro, inspectores da Alfanelega ela
Capital Federal e ela. Caixa ele AnoI'tisa
cão, dil'ect'Jr da. Casa ela Moeda e admi
ílistl'aeloI' (Ia Imprensa Nacional. Pag'. 2:1.

Discursos pronunciados na 2" discussão da
pI'oposiç50 ela Camal'a dos Deputados,

j-\
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n. 73, de lS93, que fixa a elespeza do Mi
nistec'io da Fazellda, para o exercicio de
189b. Pags. 3. e (lo.

Considel'aeõe~ Litas em ses~ão ele 12 ele
novembro,' sobre uma emenda offereciela
pela Commi.isiio d~ Finan(;as. ao Or,;a
mento do i\Iinisterio da Fazenda, autori
sando o GOVel'110 a revel' as tabelJas
do Monlepio dos fnnccionarios pnbliccs.
Pago 44.

Considerações feitas em sessii.1l del2 ele
novembro, com refcrcncia. á reclam;-tção
do Sr. Sen<Jdol' Ramit'o B:ucellos, sobl'e o
parecer da. Commis.;:;ã:) de Fillan<;as l rela
tivo á propooiçãu da Cama r,; dos Depu
tados, n, 73, ele J895, que autorisa a
abel'tu"a do crediLo de 3.717'661$260,
para ser entreg'ue á administra(:ão do
Distri8toFederal. Pago ·16.

Consideracõe3 feitas em sessito de 13 de
novembro; justificando um pedido de dis
pensa do logar de membro da CommÍôsão
de Finanças. Pago 48.
Discllrso pronunciado na 30 discussão ela
proposiçãú da, CU.1l.HU'iL do;:; Depl.ltados,
n. 73, de 1893, clue fixa a de'peza do
J\Iinisterio da Filzenrla, par L o exercicio
de 1S96. Pag. SO.
Discurooa pronunciados na 2a discussão
da proposição da Camara elos Deputados,
n. 57, de 1395, que approva () regula
mento, na pade que eie,'ou vencimentos
o crcou novos empregos na Es.tra.da de
Ferro de Podo ..\ legre o. Uruguo.yana.
Pags. 178 e '170.
Discursos pronunciJ.dos no. 30 discussão
ela proposiçJ:o da Camara dos Dcput.ldos,
n. 87, de189:>, q'le dá novo plano is Leis
ele Orçamento elél receita e da despeza
do. Republica. Pags. 232, .237 e 26~.

Considerações fei Las em sessão de 29 de
novembro, com referencia ao Banco da
Repu blica do Brazil. Pag. :2:35.

Consiclel'acões feitas em sessão de :> de
dezem 111'0, 'sobl'e as emendas apl'esentadas
á proposição cLt Camara eI'" DePLltaelOS,
n. 37, de lS02. que di novo plano ás Leis
cio Orçamenlo da receitn e uespeza elaRe
publica. Pago .296.

LEOPOLDO de Bulhões (O Sr.):

ConsiderJeões feitas em sessão de 1:2 de
nove m bro; com l"eferencia oi l'f'ciamação
cio S'·. SenlClor Rami,'o Bal'cellos, sobre
o pu.recel~ ela. Commiss:io ele 1-i'illança,St l'e
btivo á pl'oposição da Camo.ra dos Depu.
tados, n. 7.'5. de '1805. que alltorisa a abel'
tma do crediLo de 3.717:6Gl:';.260. p~l'a se!'
entl'egue á aclministl'ação do Districto Fe
deral. Pag. 46.

Gonsideracões feitas e m sessão de '13 de
novemhro: 'obl'e a dispensa solicitada
peles Sl's. Senadol'es Leite e Oiticica e
Ramiro Bo.l'cellos, dos logal'":; de mem
bros da Commissão cle Fini"mças. Pago 43.

Discurso pronunciaelo na 3a discussão da
proposição da Camara dos Depn tados,
n 73. de [89.), que fixa a despeza elo
i\Iinis,erio d" Fa7."ncia pal'a o exercicio
ele 1886. Pago 68.

Discurso pronw·,cio.do na discussão d"
proposicão da Co.mal'a dos Deput.aelos,
n. 66, de 1805, que fixa a desjJeza do Mi
niSLel'io das Relações E,tel'iol'es para o
exercicio de 18%. Pago t05.

Discursos pronunciados .na eliscussiio da
proposicão da Camara dus Deputados,
n. 37. de 18\)2, que cla novo pl<J.no ás Leis
rle OrcamenlO da receita e ela despeza da
Republic:l,. Pags. 232, 233,277 e 311.

LICENÇAS:

Discussão da propusição da Gamo.ra dos
Deputados. n. S7, de 1895, concedendo
um anno de licença, com ordenado, ao
officia1 do Con tencioso cio ThesoufO Fe
lleral, Dl'. Arthllr Vieir" Pei:<:oto.
Pago S.
Discllssão dôo proposição da Camar'í. dús
Deputados, u. 10-±~ ele 1893, que autoriSll
o Governo a c('nceder um aLl no eI" licen
ça. c'.Im o respectivo ordenado. a Ulrico
de Souza Mlu'sa, Ilsc,,[ das Docas de San\os.
P"gs. 148, 1ôl e 212.
Discussão d" proposição cb Cam"ra dos
Deputados, n. lO'3, de 189:;, que :lutorisa
o Governu a conceder a Joaquim Augusto
Freire. to escriptllrario d:l Ali'andega do
Rio de Janeiro. 11m anno de licença sem
venc:mentos. Pags. 148,162, -179, 205
e 212.

Discussão ela proposição da C"mara dos
Deputados, n. tOO. de 1S95, que autorisa
o ['oeler Executi vo " COllc~eI"r ao Dl'. HeLl
;'iclne Autran da Matta e Albuquerque,
assistente de clinica da Faculdade de
Medicina da Bahia, sees mezes de licen~a

com o respectivo ordenado. Pago 214.

Discussão ela proposição cl:l Camara dos
Dep'llados, n. 1l0, de 1895, conce<.\endo a
Canelido Gneeles CiJ:jg:ts, cOllfel'ellte da
Alfandega elo. Babia. um anno ele licença
cOm ordenado. Pag'l. 278 e :<J7.

MEIOS de communicação dos portos de São
Francisco e Amarante ao da Tutoya,
nO Estado do Maranllão - Discussão
ela proposi~ão da Gamara elos Deputados,
n. 88, de 1S05, que autorisa o Governo a
cúntractar, POl' cinco annos. o sel'Viço de
duas viagens mensaes, dos portos ele São
FraLlcieco e Amarante, no l'Ío Parnahyba,
ao eLe Tutoya, no Estado do Maranhão.
Pago 278.

MORAES Barros (O Sr.) :

Considerações feitas em sessiio de 20 de
novembro sobre UlUél e::Jenc!a que apre
senku na discussão do orç.amento do i\Ii
llísterio da Fazend3.. l)ag. 103.

Consideracões feitas na 2' cliscussão da
Pl'oposiçã'; da Camara dos Deputados,
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n. 103, de 1895, que a\l~ori~a o Poder
Executivo a conceder um anno de licen
ça, :-.e)ll vencimentos , a Joaquim Augusto
Freire, [o escriptlll'ario da Alfandega do
Rio de Janeiro. Pago. 18·1.

Cons:d"rações fAitas em ses;ão de 26 de
nO\'em 1)1'0, com referencia ao d iscu rs"
pronunciado pelo S'·. Senador Coelho
Hodríglles, sobre despezas realizadas com
a instal!açào da Alfanrlega da capital de
S. Ponlo. PlIg. 201.

Considerações feitas em sessão de 3 de
dezembro, sobre um r0'luerimento verbal
do Sr. Senador Pires Férreira, relatIva
mente á demora de pagamento ás guar
nições militares doa Est"dos. Pago 274.

MOSTEIRO de S. Bento-Discussão unica do
parecer n. 236, de 18(l5, da Commissâo
de Justiça e Legislagão, opinando pejo
indeferimento da petição do aobade do
Mosleíro ele S. Bento, sobre o impos~o em
dobro a que estão slljeitos os predios de
sua ordem, etc. Pags. 185 e 202.

NOMEAÇÕES de livre escolha do Governo
Discussão unica da emenda dn Senado
sllppressiva do art. :3° rIa proposição da
Camam dos Deputados, n. 31, de 1895,
que declara ele "livre escolha do Go verno,
além de outros cargos, a nomeação de
directores do Thesouro, inspectores da
Alfandega da Capital e outras. Pag, 278.

NOVO plano ás leis do orçamento da receita
e despeza da Republica - Discussão da
proposição da Caman dOR Depttlado.q,
n. 37, de i892, 'lue dC, novo plano ás leis
do orcamen to LIa réceita e da de,peza ela
Republica. Pags, 143,2:32, 236.26-1,277,
295, 299 e 3U.

ORÇAMENTOS:

Discussiio da proposi~ão da Camara dos
Depu~ados, n. 73, de 18ü5. que lixa'a des
peza do !'ilinisterio ela Fazench. para o
exercício ele 1896. Pags. 31, 38, 48, 65,
79, 91, 104 e 158. .

Discussão da. proposi~.ão da Camara dos
Deptt~ados, n. 66, de 1895. que lixa ao
d~sl)(,za do Ministel'io das r.elações Ex
teriores, para () exercicio de 1896. P~gs.

45 e 103.

Discus,ão da proposicão da Camara elos
Deputados, n. 102, ele 1895, que lixa a
despeza do ~linistel'io da Jus~iça e Nego
cias Interiores, para o exel'cicio de 1896.
Pagq. 2:39, 256, 274 e 299.

Discussão das emendas d,) Senado, ti pro
posição da Cnmara dos Deputados, n. 51,
de 181)5, que fixa a despeZ<l do )1i>lIsterio
da Marinha, pal'a o e~ercicio de 181)6.
Pago 311.

OFFICIAES das secretarias dos Arsenaes
dos Estad')s da Bahia, Pernambuco,
Pará e Matto Grosso - Discussáo do
pro.iecto do Stmado, n. 44, de 1895, que
eleva os veocimentos dos officiaes das

Secre tarias dos Arsenaes elos Estaelos da
Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso.
Pago 41.

PAGAMENTO do montepio e meio soldo a.
D. Mathildes de Accioly Lins -Dis
cns',lo da Pl'oposiç"'o da Camar[1 dos Depu.
tados, n. 120, de 1895, que manda con
ti n nar a p;)gar a D. Mathildes de Accioly
Lins lJ mon tepio e meio soldo do seu
11 nado li] bo, o alferes Sebastião Carlos
de Accioly Lins. Pags..279 e 2D7.

PARECERES:

Da Commissão de Constituição, Poderes
e Diplomacia:

Sohre a eleíção a que se procedeu no
l~staelo do Paraná para pl'eenchimento
da velga aberta no Senado, com a rennn
~Ia do Sr. José Pereir8. dos Santos An
drade. Pag. nL

Sobre a prnposiç:lo da Camara dos Depu
tados, n. 3.28, de 1895, rejeitando as ra~

zões do vdo OppGstc it mesma, pelo ex
Vice-Presil1ente da Republica, relativa
aO processo da a[luraciio na eleição do
PI'esirlente e Vice-Presidente ela Repn
hlica. Pago .226.

Da. Commissão de Finanças:

Sobre o credito especial de 76:000:[), aberto
ao '\linistel'io da Justiça e Negocias In
teriore.' para pagamento .das despezas
feitas com" resô"al e materlal d~ col"llla
cOl'l'eeciona! dos Dous Rios. Pago 2.
Sobre a proposição da Caroara dos Depu
tados, n. SÔ, de 18'05, que autorisa a.
abertura do credito supplementar de
819:000) â verba n. 4, do art. 6") da lei
n. 266, de 2-1. de clezem bro de 1894.
Pago 10.
Sol're a proposic)iio rIa Caroara dos Depu
tados, n. 66. ele 1895, que fixa a despeza
rio iYlil1istel'Ío das Rela.ções Exteriores,
parCi o exercicio de 1896. PHg.I0.

Sohre a !ll'oposição da Camara dos Depu
tadils, n. 80. de 1805, relativa aO credito
de 1):873,,6", destinado (Ia resgCite dos
compromissos inherentes :í commissiio
exDminadora da escripturação da Socie
dade Anonyma de Gaz. Pago 11.
Sobre a proposição ela Camara dos Depu
t:ldos, n. 37. de 1892, que elá nOTe plano
ás leis do Orçamento da receita e despeza
da Republica. Pago H.

Sobre a pro[losiçCto da Camal'a dos Depu_
tados. n. 75. ele 1805, relativa ao credito
de 3.717:661$2GO, para ser entregue á
administraciio do DIstrlclo Federal
Pago H. . .

Sobre o credito de 7.616:9938250 aberto
ao Müü,terio da ilhrinha. no e~ercicio vi
gente, pal'a occorrer ás despezas naces
sarias e excedentes a diversas verbas do
mesmo Millisterio, Pag·. 25.
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Sobt,C O~ vencinl~n tos do e.'HTi vão e do f
meirln!Jn da ,\uditoria. da ~farinha,

P~". 43.
S"Lre " ,Evida em que ficou pUl'" com "
Fazenda N"cional n fJ.llecido c"rnnel d"
Exercito, "VVellcesl:i.n Fr~ire de Cal'YaHlO •
.Pag, 63,

Sobre a proposL:1éo da (>\ln~\l'8. (los Depu
tado~, n, 108, de 189J, que coaeede uln
anno d(~ licença, ~€lU venciment'-,St â') -i l

)

escriptl1l'at'io ela Alf;mdega do Rio d.·, Ja
neiro, Júaquim Angusto Freire, Pago 64

S"bre o reql1erimen'o do engenheiro
clvi\ Ull'Íco de S""S<1 ~Jur3a, fJscal elas
o]n'8.S das elocas dc Sant·)s, pellindo llU!

anllO ele lice.11,a c,m orden:tú", P"g. iH.
Sobre a Jlrop',siçilo da C;imal'" dos Depu
tados, n. 100, de lSÇi5, concedcndo ao Dl'.
Helll'iqtle Antro.n ela Matta e ,Ubll
(LUE'rqllc, ac;sis~ent8 de clillica cL\ F'lcll.l
dade cI~ IIJecticina da B"hi", sels mezes
de licença com o l'espectivo ol'uenac1o.
Pago 103.

Sobt'e :.:J. pr(lpo~irão dn C~m_ara UiJ~ Dew~

t adús, n, 107 l de 1895, que tlbdn ,J,lJ, i\Ii
nistel'io ela JUS\ íça e ~eg()cios In tel'lnres
o credit·, extraol'd inario de 5:, :3ij!$190,
para M despezas com o f /nel'a! elo mare
chal FIOl'i"no Pei:x:oto, Pago 110,

Sobl'a a Pl'/1posição eb Camar:l el,)S Dep"
tudos, n, 1l0, de idD5, ,1ukl'isanelo a
conceEsâo d~ lHU anno de licen~:l" com a
respectivo ord.enado, ao conf0r0nte dn
"\Ifandega da Bahia, Candido Gll~dAS
Chagas. Pago, 158,

Sobre;t proposição da Camar" do, Depu
tados, n, 88, de 189.), que autoris:l o
Go\'e1.~no a. contrackll" por ci llCO annos,
O sel'viço de dHa~ viagens m~nsae~~ do~

pOl'tos de S. F"~ncisco e Amarante no
rio Pal'n.hyi)a, ao da '1'lItoya, no Eslado
do Maranhêlo, Pag. 189,

Sob,'e o requerimento de Jo.,'; Francisco
Rodl';guee, 3,' Dmcial cla Adminislraçilo
lIa, Curreios, pedindo l) pagamento d"
:-iens vencimentos. correspondente::; ao
tempo em qlle esteve t'·"';). do emprego.
P"g', 18\J,

Sobre a pr:'pnsição da Cam;\l'a dos Depl
\<telas, n. 102 de 1895, qlle fixa ;t desl'eza
do ~Ji nistel'io ela J uatiça e :-legnci,',s ln
tel'i,)res, p1iro. o exercicio de 1896. Pag·. 100.

Soln'e a proposiçã,) da ('[l.m,w[l. U"g Depu
tad',s, n. 31. de 18]5, dispondo 'lue sec'iio
(12, livre eAcDlha cllJ GOV21'nO, alénl ele 0\1

tI'OS CUl'gS, q',lB j" o silo pClalegisIaçiio
en1 vigOl', as nomeações de clil'ectol'es do
'l'he"Jur". inspecbres da Alfandeg[l. da
Capital Fede,'al e ontros, Pago 233.

S"IJI'e a pt,(,p0siçii0 da Camar[l. do.~ Depu
tados. n. 08, de 1805, ([u. concede a 1),
Tl,end"lil,D di! Mott" Cc,mes e Silva a
reversão ela pensilo qne percebia rr. sua
Ji nad" mãe D, Pulchel'ia Pires da Mnlta
Gomes, viuvD. elo> cilpilão ele volnlltarios

da patl'ia Fralleis"ú Coelho d:1 C')811 Gn
mes, Pag. 231.
:-;"bl'e o pl"'ject·, (.rl'el'eciuo pela Com
missilo de OIoI':1s P"blic;l.s cio Sen"do, que
m:tnd:\ C'lOstrllll' o l'am,,[ telegraphico elo
Ril) P"l'do " Encruzi lllac\". Pag, 234.

Sobre a pl'Oposiçâo rb Camar" dos Depll
t<\dos, n. 105, de 1395, 'jue I'eol'ganisa a
CllrplJzoaçàn dos COl'l'e~ot'e~ ele fundos pu
blico" cio Distl'icto Fedel'a!. Pago 238.
S"bre a pr"p.,siçãl} da Camara dl}s Depu
tadl}s, n. j 09, de 1895, dcchl'and" que a
pensiio de 261S00") 1iillluae.e, concedido. aI}
cI},"mel Afl'I}nso de Albu'luerciue Mello,
com sobrevivencia püra sua mulher D.
ílbria Bo.l'bat':l de Albllqllerque, é sem
prejnizo dI) meio sillcln. Pag. 2aS.

SolJl'e " "I".anlent,j da clespeza d', Mi
nistel.'i ' ) ela 1Ial.'inha pat'a () excl'cicío de
1806, dev(,lvicl" pelo. Co.maru. dos 0ep"
tacl'J:;;; P')l~ h:~ver l'ejeitadn {\ s €"lnendas c!n
Sellad" a elle "P!,'lStU.5. Pog, 24'1.
S'lbre a Pl'flp"!siçãfl (.1:\ Cilmara I..1I)B Depll
\:ld"s, n, 108, eh 18<)-" (fie alll'e ao Mi
nieterio da Guerra crec!'t>s pal'CiaeR até
o. Sl)ffill1;t de U, 000: OOO~'}OO. Pa:;·. 204.

Da. Commissão de Instrucção Publica:

Sob,'e ;t peti,iío cloe professore, do Gy
mnasio )\;aelonal. Pago lU.

Sobre " prc,posiçii.<J ela Cama l'3. elos Depu
tados, n. 121, de 1895, 'lue autoris" o
Poele,' Gxeclltivo a l'ef<Jrmar 0< estatutos
da [~scol" Polytechnica do Rio d" Jetnelro,
Pago 204.

Da Commis3ão de Justiça e Legisla.ção :

Sobre a peti<:ão do i'cyel'emlo abbade ele
S, Rente,. relat.iva ao imposto em dobro,
" que estão suj eíto.s os !l\'edios Ill"hanos {l~

sua onlem, a t.itul" ele ([ecima urban;t e
impúsLo pl·ellia1. Pa.g, (jJ.

S,)1Jl'e o pt'lljec!'o cio Sen:\elo,!l. 25, de
lti9;:;, rdiltivo ú incompatibilirladG' eI9;
to,''') dos gO\'ernaclOl'os ou presidentes
e dOf3 vice-goverlladllre~ e víc~"'[)l'e~i,-lent€'s

dos Estados. l'ag tiL "

Sol.Jl'e o ~eto 0I'P 'SLO pejo Pl'efeito <lu ]);3
tl'icto B'edcl'a l ú t'e.,olllcão (lo Conselho
Municipal \-Jlllilela em ')- de setembro do
c',,','ente ann". P'lg. iH.
SqbL'e a pr(Jp'lsil:ão da CalDrtl",l chs lJepu
tadl.s, n, 10G, (L, "18")5, emenrlanu" o pro
jecto do Senac1'J {llH~ augmenLa. li.:;;; venci
ment().') (hs membl'o:'> ÚI) ;-.)npremfl Tribunal
Fede,'''] e dos empl'eg;<.clos da re.3pecLiv;l
secreta rLI. P'lg'. 158.
S"J,,'e O p,'oiect1 do Senado, n _ 26, IIe
1895, (lua esto.belece li jJ"oc'SS') a segui,'
em juizo, pal'a os rrCllrs.03 contl'(J a~ in·
l"t'ac,;oes elo. lei, v"r allt"l'icla<.les muni
cipaes_ Po.g. 226.

Sobre o teto do Preferto do Dislriclo Fe
c1el'J.J, :\. .'esllluçii:o do Conselho ~Illn icipal
intel'pl'et(\\iva da pal'te final elo ai'\, OU,
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tla lei n 18, tle 9 de maio de 180:3, pal'a
() nIn de consic1cl'"al' pl~ofes30res cathe
dratico, !lS 'lue !louVel'Clll mllstl'ac!o coru
petencia prollssional, etc, l'ag 268.

Snbl'e o ceto opposto pelo Pl'efeito do
lJistrictll Fede"ul á resoluç5:o do C','n
selho ClIllnicipal, que c'lllcede ao enge
nheiro Tito BaneLo Galvun, a abel'lUl'a de
uma avenida entt'e as pr"ças Quinze de
Novembro e Til'aelentes, PilO'. 290,

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Sobre a propo,i~:Lo da Camal'a dos ])epu
tadns, n, f14, iJe 1895, que autorisa o Ca
vel'no a conlirmar no prim~iro postll do
Exercito as praças commissinnac!<J.s neste
pllsto, até 3 ele n"vemb,'" de 1894. Pug. \lo

S"bre a ref,I['llla cnncedlda a', tenente do
ExerciLo C" dos .\l1l;l1sto Cogoy. Pago 43.
Sobl'e :l preten~il') de D. Leonilla OcLa
viana ele Menezes S(IlIZD., relativa:i pensil,o
de 60S mens"es, ele que goz" nl sen fal
lecid,,' mal'ielo, o capitão hnnoral'Ío elo
E.:A:Gl'ci to Luiz Franci:'5co de Souza.
P:'g,64,

Sobre a proposição ela Camara dos Depu
t"cto~. n. 120, ele 1805, (Ine autOl'isa O

Governo a continl1ar a pa8'a .. a D. i\la
thilde ele Aceioly Lins o monLepio e meio
soldo tle seu Jinado filh", o alfere" Se
bastii'io C"rlos de Accioly Lins. P"g. 226.

Da Commissão d8 Obras Publicas e Em
prez3.s Privilegiadas:

Sobre o oflicio eln Consélho MlInicipal d"
EncruzIlhadD, Estaelo elo Ri" G"ande el"
;-;ul, relativo a constl'IlCCCío ele um l'amal
telegrupllico que ligue aquelJa localidaele
aO Riu Pardo. P,W 42,

PZNSÕES:

Discussão da pl'op"si~,'10 el:J. Camal'a elos
Deputados, n. (l3, de 18\l'1, que faz re
vel'ler em favor de D. Florinda i\lenna
RIl'l'eto Fel're;ra, II pensfio concediela a
D. Bq)bina C:\l'neir" eb, Foutol\l'a :\lenna
Barre to. Pag. -ll,

Discussão da proposi,:Lo c!a Call1al'l\ elos I
lleplltaelos, n. ·H, de 18(l,5, que gnl'nnte n
pens"o assegurada pelo art. 31, do regu
lamento appro\'ado por elecl'eto n. \l!2 A
de 31 de outubro de 1890, a D. Laura
August,) ele MOl':tes, Pago 46.
1'iscllssão ela j)l',-,posiçiLo da Camara elos
Deput:t,los, n. ·12, ele 1895, e[ue gar:lnte
a pens'I" a"e,Q'lll'ad[(, pelo art. 31, do re
gubmellto :1ppl',waclo P01' decre:o n, !H2 A
ele ai de outubro ele 1890, a DlJ..Ros:t
~anches ele SOl1z:t Carneiro, Anna dI'
Aguiar Prado e Thel'eza Angelic:t de
Souza. P"g, 4G.

Discuss,'io d~, pr"posi<;:,o ela Call1al'a elos I
Deputados,n. ~O, de 18\l5,qlle cOllcedea[
D. F.os", da Cunh.. e ~tlv .. , viuva do le·

nen Le elo Exel'cito A1ú'eelo si lva, u l'en ~:co
anllual ele 1:200~OOO Pags. 148 e 161.

Disc\ls<io d" pl'ojedo dI) Senado, n. IH,
ele 189:1, qlle müorisa o Goveino a .cun
li'l11ar a pagar a D. LeoodJa Octavl:tna
ele ~lenezes e SOllZ:t, :t pellsi'io ele 60S
mensaes, 'lHe percebia o se\! fi n:1c!0 mal'ielo,
capitã» hnllorario eli\ Exercito Luiz I"ran
cisco dé Souza. P"g 2l5,

PINHEIRO Mach",do (O .sl' ):

Di,gcLlrso pronunciado em sessão ele 2\J ele
novembro, sobre um tcIeg"l'~1nlnla expe
dido do Rio Grande elo Sul, com uferencl<l
ao 3'>nel'al G:Ilvi'io. P"g. 2:35.

PIRES Ferreira (O Sr.) :

Consieler,'1ções feitas em sessão ele 7 de
novembro, soiJre '" reclamação do SI', Se
nador R'llniro Bal'cello,s. l'elativamente
á allsenéia de alguns ::1rs. Senadores.
Pag.3,

Discurso pl'onunciado na discHssi'io do
parecer ela Commissiio ele Marinl1a e
Guerra, n. 2 lli, ele 18D5, sobl'e '" l1l'e
tenção de]). Albertina Nogueir:L Pe
reira, viuva do capit5:o Candido Dulcidio
Pel'eirJ.. PDg-_ 1.2.

Considerações feita" em sessiio de 1:3 de
nGVembl'o, SO],I'e a clispensa pedida pelo
Sr. :::ienadol' Leite e Oiticica do car"o
lle membro lI" Commiss5:o de' Financa~.
Pago 18. .

Discurso pronunciado na discuss"o ela
)H'oposição ela C"'m:1r1\ dos Depu tados,
n, 94, ele ISD5, fJllB autorisa o governo a
confirmar no primeil'o posta elo Exercito,
~oelas as pl'aças commissionadas nesse
post.o, até 3 de novembro de 1894,
Pago 114.

Discul'sO profil.lnciaelo em ~essilo ele 22 ele
novembro, com referencia ao l'equ"'l'i
men Lo elo Sr. Senadol' Costa Azevedo,
pedindo informações ao Govel'llo sobre
neleantamentos feitos a mlliklres de mUi'
e t'cl'ra. até 15 ele noveml,ro ele 1881.
Pago '143.
Considel'ações feitas em Sé8ó:lO ele 22 d:l
novembro, sobre a votação ela proposição
da Camara elos Deputados, n. 94, ele
1805, que alltol'isa o Go\'erno a confirmar
no primeil'o posto do Exercilo todas as
praças commissionadas nesse posto, ate
3 ele nOvembl'o de 189'1. Pag, 147.

Discur,so pronunciado n3 20 eliscussão
'la l'l'oposi,:lo ela Camar:t eloo Depu
tados, n, 7-'3, de 18\l,1, sob.'e a elivida em
(lue incol'rell, pal'a com a 'Fazenda Na
cional, o fallecido coronel \1' enceslAn
Fl'eire ele Carvalho. Pag, 213.

Considel'o.cLlcS feitas em se;;s:Lo elo 3 ele
r1e7.em1Jl'0 'sobre a demora rio pa8'amento
["S bllal'lliç0e~ militares dos l!;star1os.
Pago 273.
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Consideracues fel tas em Hessão de 6 de
dezembro, justificando uma emenda :í.
proposição dJ. Camara dos Deputados
n. 102, de 1895, que fixn. a despeza do Mi
nisterio da Jus CíçJ. e NegocioR In teriores,
parJ. o exercício d~ 1896. Pag. 300.

PRESIDENTE (O Sr.) :

Observacôes feitas em sessão de 7 de
novembro. com relação á reclamação do
Sr. Senador Ramiro Barcello,. relativa
menle á ausenda de alguns Srs. Senado
res. Pago 5.

Observações feitas em sessão de 7 de
novembro, com referencia a uma recla
mação do Sr. Senador Domingos Vicente.
Pag.7.

Obsel'vações feitas na discussão da pro
posição da Camara dos Deputados,
n. 87, de 1895, que concede um "nno de
licença com ordenado ao officiaI do Con
tencioso Arlhur Vieira Peixolo. Pago 8.

Observações feitas em se,Aiio rle 13 elo
novem Dro. com referencia ao pedido ele
dispensa dos Srs. :;enador~s Leite e
Oitidca e Ramiro Bal'cel1()S do Ioga I' de
mcmbros ela Commlssão de Finanças.
Pag. 48.

Observaeões feitas em sessão de 18 de
novemb~o sobre as di vcrsas emendas apre·
sentadas ao orçamento do NIinisterio da
Fazenda. Pago. 81..

Obsel'Vações feitas em sessão de 19 de
novembro com referencia a emendas apre
sentadas pelo SI'. Senador Severino Vieira,
ao Orcllmen to do Ministerio da Fazenda.
Pags:97 e 98.

Observações feitas em sessã.o de 20 de
novembro, com referencia á reclamação
do Sr. Senador Moraes Barl'Os, relativa
mente a uma emcnda que apresentou, na
discussão do Orçamento do Ministerio da
Fazenda. Pago I04.

Observações feitas em ,essão de 22 de
novembro sobre a proposição da Caro ara
dos Deputados n. 24 de 1895, que auCo
ris!). O Governo a confirmar no primeiro
posto do Exercito, todas as praças commis
sionadas nesse posto, até 3 de novembro
de 1894. Pag. 147.

Observações feitas em sessão de 23 de
novembro, com referenci" a. votaçã.o da
proposição da Camara dos Deputados
n. 29 de 1895, que proroga por dOllS annos
O prazo concedido á Estl'ada de Ferro
LeopoIdina, para conclusão das obras.
Pago 161.

Observações feitas em sessão de 25 de
novembro, com referencia ao r?qn~ri-'

mento do Sr. Senador Leite e Olt\c\ca,
relativo á proposição da Camara dos
Deputados, u. 57, de 1895, que lI.pprOYa, o

reguIamen to que baixou CoIll o decreto
n. 2043, de 15 de julho de 1893, na
parce q'1e elevou vencimentos e creou
novos empregos na Estrada de Ferro de
Porto Alegre a Uruguayana. Pago 178.

Observações feitas na discussão da pro
posição da Camal'a dos Deputados, n. 57,
de 1895, que approva o rcglllamenCo que
baixou com o decreto n. 2743, de 15 de
julho do corrente anno, na parte que
elevou vencimentose creou novo.s cmpregos
no. Estrada de Ferro de Porto Alegre a
Uruguayana. Pag. 205.
Observacões feitas em sessão de 26 de
novembro, na 3" discussão da proposição
da Camara dos Deputados, n. 103, de
1895, que autorisou O Poder Executivo a
conceder um anno de licença, sem venci
mento, ao lo escripturario da A1fandega
do Rio de Janeiro Joaquim AllgustO
Freire. Pago 206.

Observacões feitas em sessão de 27 de
nov~mbr'o, sobre o projecto do Senado,
n. 114, de 1893, que autorisa O G,werno a
concinu".r :t pagar a D. Leonilla Octa
virla de Menezes Souza a pensã() de 60$
mensae8, que percebia o sell finado ma
rido, c:tpitão honorario do Exercito, Luiz
Francisco de SO'lza. Pago 215.

Proclamando Senador da R~publicD. pelo
Estado do Paraná o Sr. padre Alberto
José Gonçalves. Pag: 230.

Nomeando o Sr. Sellador Joaquim Mur
tinho para prcellcher a yaga existente
na Commissão de Instl'llCção Publica.
Pago 235.

Observações feitas em 8es5ão de 29 de
novembro, na 3" discussão da proposição
da Camara dos Deputados, fi. 37, de
1892, que da. novo plano ás l"is d~ Orça
mento da receHa e da despeza da Repu
blica. PJ.gs. 236 e 237.

Observações feitas nOl discussão da pro
posição da Garoara dos Depútados.
n. 102, de 1895, que fixa a despeza do
Ministerio da Justiça e Negocios Inter
iores, para o eXércicio de j,~96. Pags.239,
258 e 259.

Observações feitas em sessão de 6 de
dezembro, com refereucia a.s emendas
offerecida8 pelo Sr. Senador João Neiva,
á pnposição da Camara dos Deputados,
n. 102, de 1895, que fixa a despez;a do
Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res, para o exercido de 1896. Pago 300.·

PRETENÇÕES:

De D. Albertina Nogueira Pereira:

DiscllSS:iO unica do parecer da Commis
são de Marinha e Guerra, n. 216, de 1895,
indeferindo a pretenção de D. Albertina
Noglleira Pereira, viuva do capitão Can
dido Dulcidio Pereira. Pago 12.,
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da lei n 18, de 9 ele maio ele ISCJ3, pal'8,
o 11m ele consieleral' pl'o[essores cathe
drD.blco.~ ()S (pIe hou\'el'Cll1 mostrado con-l
petencia prollssional, etc. I'ag 2GB.
Sobre o ,'Clo opposta pelo PI'efeito elo
Distl'ict" Fedel'ul á resotuçiio elo (}In
selho ~lunicipal, que c'lncecle ao enge
nheiro Tito !3arreto Go.l v5.0, a abertura de
uma a venie/;). en tl'e as pr;1ç,as Quinze de
Novembro e Tiraelentes. Pago 29\),

Da Commissão de Marinha e Guerra:

Sohre a jlropo;iç~l,o ela Cam~ll'a elos ]Jepu
'tados, n, 04, tle 1895, que autorisa o G']
verTIa n. contírmar 110 pri m"jil'ü postll do
Exercito as praças commissionaelas neste
p"s~o, até 3 de ]}!)Vembl'" de 1891. Pú g,9.

Sobre a reflJl'l1Hl clHlcedicln. ':h·J tenente do
Exercito Carlos .~IJg-llstn C']goy. Pago n.
Sobre a pretençâ·' de D. Leonilla Ocla·
dana tle l\lenp-zes~(ll1z[l" relativa á pensiio
de 60S mensaes, de qlle gOZil ya sen [al
lecido marido, o capitiio honoral'Ío elo
EXCl'cito Lu!'!, Francisco de SlIuza,
P;,g, 64.

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tado,. n. 120, de 18\)5, (F"~ autorisa o
Governo a continnar a pagar a D, i\la
Lhillle ele Accioly Lius o montepio e meio
soldo ue sen finado ftlllll, o alferes Se
basti"o Carlos de Aceioly Lins. P"S"' 2.26,

Da. COlllmissão d'3 Obras Publicas e Em·
prez3.s Privilegiad.as :

Sobl'e o omcio dll ConseI!lO Municipal da
Enel'Hzilhada, Estndll do Rill Gl'ande dll
Sul, relativo :i COllst"\ICl:Ô:O ele um ramal
telcgrJpuico que ligue aquella localidade
ao Riu Pardo. Pag·. 42.

P.óNSÕES:

Discussão da prop"siç"o ela Camara dos
Deputados, n, 0:3, de 180;:;, que faz re
verter em bvor de D. Florinda i\lellna
RIl're!o Ferre;ra. a pensiio concedilla a
D. B'l,lbina C:lroeiro lb F,mtoura Meno~

Dane ~O. Pago .ll .

Discussão da proposieii.o da Camara elos i
Deputados, n • .JoI, de 1~05, que garante a
pens~l..o assegurada pelo art, 31, do l'egu
Jamento a[Jpro 1'11do por decl'eto n. 942 A
de 3 t de on lubro de 1890. a D, Laura
August" de Moraes. Pag. 4G.
Discllssão da rlPClposiçiio da Camara dos
Depulallos. n. -12, lle 1895, 'lHe g8l'ante
a pensi'" aS3e.~·IlI"Hh pelo art. :]1, (lo re
g'Ub""'I\lO appr"\'aclo POI' decl'e~o n. 042 !\
ele :31 ele Olltuhl'O ele 1890, a DD. Rosa
:-lanches de SOl1Z~, Caroeil", Anna ele
Ag'uiar Prado e 'l'llereza Angelic:t de
SOllza. P"g, 4e].

Discussilo d:o. p,·"posi",o da Ca mara dos I
Deputados, n, 00, de IS05, que concede a l
D. 1:08a da Cunha e ~ilva, YÍUYd. do le·

nente elo Exel'ei~o A1ft'eelo Si Iva, a pensâo
anullal de 1:.2003000 Pags. U8 e Hil.

DisCllS<i'lO elo pl'Ojecto dI! Senado, n, cJ I,
de 18rn~ que nutDl'isa O Govei.'no a con
lin\1ar a pa"'ar ô. D. LeonilJa Octaviana
(le .\Ieuezes" e i'iOllZil, a peliS:l.O de 60S
mensaes, ctne percebia o sen Iln,]do marido,
capilil'j hl!oorario (lo Exercito Luiz Frau
cisco d8 S']uza, P;lg, 215.

PINHEIRO Machado (O SI'.):

Discllrso pronnnciaelo em sessiio de 29 de
novembro, sobre um telegl'amma expe
dido do Rio Grande cIo Sul,com r2ferenci,'
1\03"ner;:tl Galviio. Pago 2:35_

PIRES Ferreira (O Sr.) :

Consielel',lçÕeS feitas em SiJssão de 7 de
novembro, soiJre a reclamação do SI'. Se
nador Rumiro Barcellos, relativamente
ú allsencia de u]g11ns 81"8. Senadores.
Pag, 3.

-:- Discurso pronunciado na discnssão dI)
parecer da Commissão de Marinha e
Guer!a, n. 2lli, ele 1895, sobre a pre
tençao de n. AlbertIna Nogueira Pe
reiJ'a, viuva do capitão Candido Dnlcidio
Pel'eira. Filg. 12.

Considerações feitas em S0ss~ío de t:3 de
novembro, sob"e a dispensa pedida pelo
Sr. ::lenador Leite e Oi~iciea, do car3'0
de membro da Commissão de Financas.
Pago 48, .

Disclll'so prouunciado na discussã.o da
proposição da Camara dos Daputados,
n.94, de 1S~)3, que n.utorisa o governo D.

confirmar no primeil'o posta do Exercil o,
Lodas as pl'aças comnliBsionada, nesse
posto, at<i 3 ele novembro de 1894,
Pago 114.

Discurso prOUilllciaelo em ~essilo de 22 de
novmubL'o, com rcferencia ao reqllPl'i
mel! to elo SI', Sen'idor Costa Azevedo,
pedindo informaçJeli ao Governo sohre
a(leô.lltamentos feitos a milit"reli ele mal'
e t'erra, ate 15 de novemi,ro de I8~1j.

T\\g. 14.1.

Considerações fei tas em seti.,Zio ele 22 d3
novembro, sobre a votação da proposição
lla Camara elos Deputados, n. \'14, de
ISO;), que alllüris~. o Goveroo a confirmar
no primeiro posto do Exel'cito todas as
praças cOlnnlissionaL1as nesse posto, até
~ de novembro de 189,1. Pag, In.

DiscurRo [H'onunciallo 113 2' discussão
'la [lroposi"ío da Camara do.~ Depu
tados, 11, 78, ele 189\ sobre a di vida em
~ue incorreu, paI'" com a. Fazenda Na
cional, o rallecido coronel \YenceBl;\'ll
Freire de Carvalho. Pag. 213.

COllSidel'acJes fei las em se.ssio ck 3 de
llezembl'o 'sobre a demora elo pagamento
;I,S g'IIaI'niçõeô nlllitar~s elos I!.:sl,tdos,
Pag, 273.



INDICE

1
I
I
I

1

C'Jnsideraçoes f~i t:tS em sessi'iu ele 7 el,:
Jll)\'eIl11)l~o, SolJ l'e a (l....llsc·ncia de ~IIC'lll1'-;

81'S. 8enadr)l'es. Pags. ~ e -L

Discurso pronunciado n,,- 2" discussão cl:l
pl'op08i,itu da C~IlI:ll'ét dos Deputacl,,~,

n. 107, cl~ 1895. rple appl'ova o decret'!
d" Poder Executiv,', abl'i<id" ao j\liniste
l'io d:t .JustiçD. e Negocios Interiores,,,
credito extraorl!ino.l'in de 53:36·1)190, pal'o.
pagamento das despezit> realizadns COlll
o i'unel':ll cio mnrechétl Flol'l~n" Pcixút"
Pag·. 176.

Di"3CUl·SO pronunciado n;1 rliSCllSSÜO cLI.

proposição d~ Camara elos Deputados,
n. 66, ele 1895, 'Iue lixa Jl, despezit cio j\\i
nislerio elas ReLLções EXCel'iot'es, para (J

exercicio ele 1896. Pa.g. i05.

Discussão unira do proJeeto do Senildo.
n. 66. de 1005, proroganllo "aclual
sei;são legi8lat, va, até o dia 20 ele dezembro
prnxiU1fJ futul"(). PUS'. 202.

Consideracões feitas em sessão de 11 ele
nm'emht'O; com referencia á pl'oposiçii:o
da Camara dos Deputados n. TI, ele
1895, que fixa 'o tlespe~". do ~lin;,stel'io c\:l.
F'l.zenel:t, para o exercicio ele IS()ô
Pag, -1.0.

Alllorisaneld o PodeI' Executivo a niJrir
ao ~linistel'io da Justiç::l e Negocios In
teriores, o cl'edito 8u]!plemeutilr ele
21 :8-1.0:);3613 á ve<'ba «Exercicios iinclo~ ",
pal'a occorrer :ís clespezas com o sel'viç.o
quarentenario ele Santa, Catlwrina, c!1I
rar.te o anno de 1893. Pago, 208.

Tornando ex tensi \'0 :"'8 praças ela Bl'ig~ela
Policial d:J. Capi tal Federal e do Corpo
de BUlllueiro." que se inr1tilisarem elu
rante o tempo de praça, o diNito, de que
gos~un as pl'aça~ do fI~ xel'ci to e Arlnn.da,
ele Serelrl recolhidas ao Asylo elos Inva
lidos. Pag-. 2Dei.J~..ulorisall(ln o GIJVel'nO a alJl'ir ao .Minis..

tt~l'io drL Inclustrin., Viaçfio e Obras
PuIJlic~s, o credüo sllpplemenl~r de
113:000.) paea OCCOITer ás despéz~s rela
tivas (, verba « "L~enCla Cenkal de
Inllnigl'açâ.o»). Pag. l'a7.
r\.utorisando o Poder Executivo a abril'
um credito até 1:200:3. Bupplemental' á
rubrica « Exercicif)s findos.." pD.l'[l. paga
mento da qnalllia que for devida á C"m- PROROGAÇÃO:
panllia União SOl'Ocabnn~,etc. Pago J37.
Concedend" a D. ~bl'i:1 Amalia rle Ca,Btro
Fel'rei,'a, viuva d" coronel .Joaquim Mau
ricio Fprreira, uma pensão de 200.~ men
s,tes. Pag. 157.

Concedendu ~ D. Clemencin S'alles Galvão.
vi"v,," do c'Jllselheiro Manoel ela Cunhá QUINTINO Bocayuva .(0 81'.) :
Galvãu, nma pensá,.. annuaI de 1:200~r)00.

Pag, Fi7,

Concedendo ;l D. Ludol'ina AITes POl'to
carrero, vluva do mal'ech:lllIe,'menegildo
de AlIJUCjuel'que P"r\ocalTero, uma ]1~n

Au'O igllill (lO lneicl-SI,11.1o filIe percebe.
P:lg, [;)7.

C"ncpdendo a D. Olympia Cal'olina da
Silva Baraur, viuva do desembargador
Juaqllim Ant"niu da Silvo. B:\r,1Ia, ;1 pen
são de 100·~ menS;les. Pago 173.

Relevalldo a pre~cripc:iio enl qUE' incorren
D. Maria Josephina Fei.a! Lima,lnra
pe<'ce],er o IIJeio soldo a que len1 direito,
ele ô ele setembro ele 1f8J a 1\) ele agust'!
ele 189-1, Pago. 173.
~LIllI,l.Ilcl" pagar a D. ~In.lhillle ele .\ccioly
Lins, o montepio e meio-s·,lelo do falleciclo
seu Iilho, alferes do 11 o l'egimento de ca
vallaria Sebastião C:l.rlus ele Accioly Lins.
desele 1 ele jnlho ele 1Sn. P~g. 17:3. .
Autorisanc1o o p(Jdel' 8:s:ecutivo :1, refurmal' DisCllt'SO pronunciadn na c1iscuss,1.0 unicil
os eslatutos da Escola Pulytechuic:t d" d" parecer li" C"mmiss:lu ele CunstltrlÍ-
Rio de Janeiro. Pago lS\). ção, Pode.rés e D;plométcla, s"bre a eleiçã"
'. , .. . :l qUé se pl'oceeleu nd Eslac],) elo Paran:I,

Autol'lsanell (o (,ovel'n'l a abl'<r ~o Mlnls- n,) elia 15 ele oulubl'O ultimo. reconhecel!-
teri,,~ d,?: .~?~z.:~:;:~,;, o credllo sllppleme,~~ar d,o Senad'lt' pelo, mesmo Estado, o SI.
de J,:./2':'.~-!'~Jt'_ a. verbLt ~(l-tep' ..SlÇO~S' padre Albertu Jose Gtln~alves. P;lg. 230.
e restltulçoes )} parét p:llZ:lmento ela dl- -
Vill:1 p,'oveniente ele imposlus :ll'l'ecael",el"s RAMAL de linha telegraphica da villa da
pela Uniào e pertencentes ao Estado de Eucruzilhada i cidade do Rir> Pardo
S. Paulo. P"g, 216. _ Discussào do ]lrojecto do SelJ~do.

Cl'e'l.lldu o Eslaelo-~laiol' elo Exercit" e a n. Gl, de 1095, que aut'Jl'isa o Poder Ex-
InteudencÍ<o LTerétl d" Guerra. 1'(10'. 216. ecutivo a despen.cler a (lu,mtia de 10:000';

o C"lll a c"nstrucca.o de um r,un'll ele !JnlL:t
A~tol'is:tnelo" Governo :t ~esp.enelel' pelo teleg-I':lphic<l, 'llle ligue '1 vllla ch En-
~1l nlstenl lLê Indust.rl:t, '\ laça0 e Obr"s I cru~ilh'l.cla á cidade elo nio Pardo, '10
PllblíC;lS. no ex.ercicj(l de 1806, a. (LUL'lllli,) I Est~ldo di) Ri,·j Gl';\llck c{t-, Sul. P'lgS. 2~S
de ItlG.8G2:\IGI,'-1.53. Png, 220. e 2\)7.

Elevétnelo á c~teg-ol'ia de Alfandega de
'1' ordem a Mesa de Renelas cb ci<bele RAMIRO Barcellos (O 81'.) :
,le Pelota8. P~g-. .:'81-

l)r,·.o.nelo a receita gerétl LI" Repul,lic3.
para o e:>ercicio de 10t16. Pat;o 206.

Conc3elenclo a pensão de 100$ mensaes,
rep,1rticlaIll0nte, a n. Ursu'ino. Caneliela
do Cout" e D. ~ln ria F~liciado COllto, mãe
e il'lllii elo f:dlecido cil'urgião naval,
Dl'. JoElo Pinto el', Couto. Pago l-!O.
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Consülel'açõcs feitas Affi sessão de 12 de
novcmbl'o, sobre ;\ colnnisação do Estado
do Rio Grande do Snl, Pag. 45.

Considerações feilas em sessão de 12 de
novembru, sobre uma parte do parecel'
da Commissão de Financas, relativa
mente 6. pl'Opoúção da Camar<t dos De
putados, n. 75, de 1895, Cjue autol'isa <)

Poder Executivo a abril' o credit" de
3.717:GG1$2(íU, p<tra ser enlregue 6. admi
nistração do Districto Federal. P;'g. 4G.

Considerações féitas, em séssão de 13 de
novemllro, jnstificando um pedido de dis
pensa do lagar de membro l!<J. Commissão
de Finanças. Png. 48.

Consider~ções feitas na 3' discussão da
proposição da Camara dos Depu1<lclos,
n. 73, de 1895, qne li x" n, despeza do
Ministerio da Fazellc18, par" o e"ercicio
de 1896. Pags. 58, 66 e O±.

Discur80 pronllnciado em sessã', de 18 de
novembro, sobre a Estrad:l de Ferro
Central do Brazi!. Pago 71:\.

Considera.cões feitas em sessflo de 2:3 de no
vembro, sobre um engano que se 111 ltn. no
extracto do ..sell dlscul'sn, publicado no
Di""io elo COllg'I"CSSO de 20 do corrente
mez. Pag,IGi.

Discursos pronunciados na 2" discussão
da Pl'oposição da Camara dos Deplltados,
11. 103, ele 1895, que autul'Ísa IJ Poder
Execlltivo a conceder 11m anno de licenç",
Sem vencil1len~os, a Joaqnüu Augusto
Freire, 1° escript1lrario dll Alf,mdega do
Rio de Janeiro. Pags. 162 e 1:31.

Consideracões feitas em sessão de 25 de no
vembro, com referencia ao requerimenlo
do Sr. Senador Leite e Oiticica, relativo
á proposição d<t C"mllra dos Deput<tclos,
n. 57, de 1895, que approvl\ O regu
l"mento que uai mu com o decreto
n. 20±3, de 15 de julho de 1895, na pule
ql1e elevou yencimentos e Cl'eoU novos em
pregos na Estrada de Ferro de Purto
Alegre a LJrugUitYlllla. Pags. 178 e 181.•
Discurso pronunciado na discussão unica,
du parecer da Commissão de Justiça e
Legislação, relati 1'0 á petição do :tbbade
do Mosteiro de S. Bentu. Pago 185.

Discurso pronunciado na discussão da pro
posição da C:l.lnnra dos Deput:ldos, 11. :37,
de 1892, que dá novo pbno ás leis do
orç:tmento d" receitn e da despez:\ da
Republica. Pag. 263.

REDACÇÕES:

Do prlljedo do Senado, !l. 39, ele 1895,
autorisando o Poder Executivo a mandar
con tal' "O 10 tenente dll Armada, Arthur
'\Valde~iroda Serra Belfort, para os ef.
feitos ocla reforma, mais oito mezes e 28
-liels de serviço. Pago 2.

Indice de·18~5

11:3

Do projecto do Senad'l, n. 42, de 1895,
concedendo a D, Bl'azilia Augnst:l Pi
nheiro da Cunha, villva do general
Fra',cióco Manoel Ih Cunha Junior, a
pensflO annual de 3:601)$000. Pag.2,

Das emendas do SCllado 6. proposição da
Camara dos Depulad'Js, n. 31, de lS95,
que declara de livre escolha do Governo,
Hlém de outrcs cargos, a nomeação de
directores do Thesoúro, inspectores d~,
Alfandega el<t C.\pital Fecleral e outras.
Pago 28.

Do pcojecto do Senado, n. 45, de 1895,
elevando os YCncimentos dos secretal'Íos
das Capitanias do Pal'to dos E8tado.~ da
Ballia, Pernambuco, Maranhão, Pará, São
Paulo e lUo Grande do Sul. Pag. 43.

Do projecto do Sen aelo n. 42, de 1805,
elevanllo as gratiücações dos patl'ões
móres dos Estados da Bahia, Pernam
buco, Pará e Mattu Grosso. Pa.gs.
43 e 48.

Do projecta do Senado, n, 44, de 1805,
elev,tndo os vencime ntos dos oillciaes dos
Arsenaes de MClriuha dos Estados da
Bailia, Pernambuco, Pará e Malto Grosso,
Pi.lgs. 43 e 48.

Do projecto do Senado, n. 45, de 1893,
que. eleva os vencimentos lias secretarias
clas Capitanias do Porto dos Estados da
Bahia, Pernambuco, ilIal'anhflo, P1rá,
S. Pa ulo c Rio Gra nde cio Sul. Pags, 43
e ,18.

Do projectodo Senado, n. -13, de 1895,
que eleva os vencimentos dos guardas ele
policia dos Arsenaes de illm'inha da Ca
pi [·al Federal e dos Estados da Bahia,
Pel'namhuco, ParlÍ e Matto Grosso. Pags.
4± e 48.

Da emenda do ::ienado á proposiç:i.o da.
Camar" dos Deputados, antorisandn o
Podel' Excecutivo a auüJiar, por empees
timo, á iIlunicipaliclade do Dlstricto Fe
deral, com a quantia de 3.700:000$000.
Pag.141.

Das emendas do Senado á proposição da
Comara dos Deputados, n. 73, de '1895,
(lue ftxa a despeza do J\Jinísterio da Fa
zenda, para o e.xel·cicio de 18\)6. Pags.
158 e 175.

Do projeclo do Senado, n. 25, de 1895,
l'ednzinclo a tres mezes o prazo estabele
cido no paragrapho 1111ÍCO do art. 30, da
lei n. 3~, de 2G 'le janeiro de l8'J2, para.
duraçfio elas incompatibilidades, etc.
Pags. 160 e 175.

Da emenda do Seharlo, sllbslitulhoA da
proposição ela Gamara elos Deputados,
n. 94, de 1895, que autorisa o <Jovem')
a confirmar no pi'imeit'o pesto do Exercito.
todas "s praças commissionac"'s nessEt
posto, até 3 cle novembrD cle 1894. Pog. 200,
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Do pr('jec to do Sen ado, n. 47, de 1895,
que eleva os vencimentos elo e~criviio e elo
meirinho da Auditoria de Marinha.
Pag.201.

Das emendas elo Senado â proposição da
Camara dos Deputados, n. 27, ele 1895,
que proroga por dous annos o prazo con
cedido á Estrada de Ferro Leopoldma,
para a conclusão das obras da lintla,
entre San to Eduardo e Cachoeira ele Ita
pemerim. Pag. 201.

Do projecto do Senado, n . .63, de 18\l5'
que autorisa o Poder Execull vo a mandar
pagar ao c:lrtJiro de la classe ela Repal'
tição Geral dos Correiod, Phi\omeno Jo
ceIyn Ribeiro, os venci mentos que deixoll
de receber, de 7 de fevereiro de 1894 a 28
de junho de 1895. Pag. 231.

REFORMA do decreto n. 981, de 8 de no
vembro de 1890 - Discus3ão do prO
jecto do Senado, n. 62, de 1895, que
autor isa o Governo a reformar o decreto
n. 981. de 8 de novembro de 1890.
Pags. :lA8 e 161.

REGO Mello (O Sr.):

Consideracões feitas em sessão de 13 de
novembro,- sobre as razões que motivaram
o pedido de dispensa do Sr. Senador
Leite e Oiticica, de membro da Com
missão de Finanças. Pago 48.

Discurso pronunciado na 3a discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 73, de 1895, que fixa a despeza. ~o
Ministerio ela Fazenda, para o exerC1ClO
de 1896. Pag. 58.

Discurso pronunciado na 2' discussão da
proposlçao da Camara dos Depu tadas,
n. 100, de 1895, relativa á licença de
seis mezes com ordenado, pedida pelo
DI'. Henrique Autran da 1\1atta e Albu
querque, assistente de clinica da Facul
dade de Medicina da Bahia. Pago 214.

REPARTIÇÃO Garal dos Correios:

Discussão do proJecto do Senado, n. 63,
de 1895 que autorisa o Poder Execlltlvo
a mand~r pagar ao carteiro de ~a classe
da Rep3.rtição Geral dos CorreIOS, Ph 1

lomeno Jocelyn Ribeil'O, os vencimentos
que deixou de recebeI', de 7 de fevereiro 1
de :1894 a 28 de junho de 1895. Pags, ,
185, 212 e 234.

Discussão d" prl>jecto do Senado, n. 67,
de 1895, que autorisa o Govel'110 a
mandar pagar pela verba « Exercicios
findos» ao 3" escripturario da Repal'
tição Geral dos Correios, José Francisco
Rodrigues, OS vencimentos que deixou de
perceber, de 29 de agosto de i894 a 28 de I

julho de 1895. Pags. 278 e 297.

REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs.:
Almeida Barreto:

Pedindo dispensa de intel'sticio para a
3a discussão da PI·oposiç5.o da Camara
dos Deputados, n. 95, de 1895, que au
torisa o PodeI' Executivo n. reverter á la
classe do Exercito o tenente reformado
Cados Augusto Cogoy. Pag. 161.

Pedindo dispensa de intersticio para a'
3,' discussão do projecto do Senado,
n. 67, de 1895, que autorisa o Governo
a mandar pagal' pela verba « E:.rercicios
findos », ao 30 escripturario da Repar
tição Geral do~ COl'reios, José Francisco
Rodrig'ues, os vencimenlos que deixou de
pe1'cebe\', de 29 de agosto de 1894 a 28 de
Julho de 1895. Pago 297.

Antania Baena:

Pedindo dispensa de interstício para a 3a

discussão ela P"oposição da Camara dos
Deputados, n. 86, de 1895, que autorisa
,) Poder Execntivo a abrir o credito sup
plemenlar de 819:000$ á verba n. 4 do
art. 6" da lei n. 266, de 24 de dezembro
de 1894. Pago 46.

Pedindo dispensa de intersücio para a
3a disclls~ão da proposição da Camara
dos Deputados, n. 57, de 1895, que ap"
prova o l'egl1lamen to (IU3 baixou com o
(lecreto n. 2043, de 15 de j I1lho de 1895, na
parte que elevo.u os vencimentos e creo u
novos empregos na Estrada de Ferro. de
Porto Alegre a Uruguayanao Pago 170.

Costa AZ3vedo:

Pedindo informações ao Governo sobre
a causa da suspensão do 10 official da
secl'etaria da Est1'ada de Ferro Cent1'al do
Brazil, DI'. Rica1'do de Albuquerque.
Pag.76.

Pedindo inlormações sobl'e a somma dos
aeleantllmentos feitos aos militaru d8
mar e terra. Pag. 143.

Pedindo informações ao Govel'n" 30b1'e a
licença de um anno, sem lencimento3,
solicitada nelo lo escripturario da Af
fandega do' Rio de Janei['o, Joaquim Au
gusto Freire. Pag. :155.
Pedindo informações ao Govel'llo sobre o
fallecimento dos I'" tenentes da Armada
Alvaro Augusto de Carvalho e Arthur
AUgl1StO de Carvalho. Pago 272.

Domingos Vicente:

Pedindo informações aI> Govel'llo sobre a
import:mcia da dividll do coronel do
Exerci to vVencesIáu Freire de Carvalho
para com a Fazenda Nacional. Pag.213.

Francisco Machado:

Pedindo- dispensa de iHtersticio para ao
3' discussão do projecto lo Senadol
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n. 63, de 1895, (lue autol'isa li Poder
Execu ~i vo a lua ndar pagar a.o carteiru
de 1" classe da Repartição Gel'al dos
Correios, PhihmeClo Jocclyn Ri beü'i), oS
vencimentos qne deixou de receber desele
7 de fevueiro de 18\14 a 28 de junho ele
1895. Pag.185.

Pedindo dispensa da impressão da reda
cçâ() do projecto do Senado n. 63, de 1895,
que au~orisa o Governo a mandar paga.r
a" cal'teiro da Repartição Geral elos Cor
reios, Philomeno Jocelyn Ribeiro, os Ven
cimentos que deixou de receber de 7 de
fevereiro de 1894 a 28 ele .,unho de 18)5.
Pag.235,

Gonçalves Chaves:

Pedindo di~pensa de i ntersticlO par.ê a
3a discussão da prop0slçiio da Camara
dos Deputados, n. 37, de 1892, q oe dá
novo plano ás leis do orçamen to da
receita e da despezil. da Republica.
Pago 296.

Julio Frota:
a

Pedindo dispensa de intersticio para a
:3 a discussiV, da proposiçtlu da Camar
elos Depu~a';~s, n. 93, de 1895, q ne faz
reverter em favor de D. Florindo. Menna
Barreto Ferreira, a pemão concedida a
D. Balbina Carneil'o da Fon~onl'a Menn;].
Bur eto. Pag. 2:3,

Leile e Oiticica:

Pedindo o adiamento da discussãu da
propos iç''\o da Camara dos Depn tados,
n. 57, de 1895, qua appl·ov.t o regula
men~o que baix')ll com I) decreto n,2043,
de 15 ue julho de 18~]5, na parte que
elevou veacimentos e creou n:wos empre
gos na Estrada de Ferro de Porto Ale
gre a. Uruguay~,na. Pag.178.

Pedindo infol'macões ao Governo sobre
as verbas da divida do Banco da Repu
blica do Brazil ao Tbesouro Federal.
PDg. 2:36'-
•

Leopoldo. de Bulhões:

Pedmdo dispensa l!e intel'sticio pau a
:1a discussão d.t proposição da Camara
dos Deputados, n 66, de 1895, qlte lixa a
despeza do i'vlinistel'in elas Relações Exte
rim'es, para o exercicio de 1896, Pag, 45.

Leopoldo de Bulhões e Leite e Oiticica:

Pedindo que, sobre a proposição da Ca
mara dos Depula,jos, n. :37, ele 1895, que
dá novo plano is leis do orçamento da
r«cei ~a e da despeza da Republica, sejam
ouvido~ o Ministuio da Fazenda e o
Presidente do Tribunal de Con~as.
~ag. 2~2.
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Manoel de Queiroz:

Pedindo dispensa de intersticio para :1
3' discussão da pro posição da Camara
dos Deputados, n. 107, de 18'J5, que ap
prova () de~~re~o do Poder Executivo
abrindo ao ~linis~el'Ío ela Jus~iça e Ne
p-ocios Interiores o credito extraOl'dinario
ele 53:364,190, para o funeral do mare
chal FIOl'iano Peixoto. Pag. 177.

Nogueira Accioly:

Pedindo dispensa de in~ersticio para a
3' discu~são da proposição da Camara
dos Deputados, n. 104, de 1895, que au
torlsa o Poder Executi vo a conceder li
cença POI' um anno, com o respectivo oro
denado, ao fiscal das Docas de Santos,
Ulrico de Souza Mursa. Pago 161.

Pires Ferreira:

Pedindo dispensa de intersticio para a.
3' discussiio da proposição da Camara
dos Deplltallos, n. 85, de 1895, que au
torisa o Governo ,ê abrir ao NIinisterio
dn. Justiça e Negocias Interiores o cr~

dito especial de 76:000$, para pagamento
das despeza~ com o pessoal e malerial
da colonia coueccional dos Dous Rios,
Pago 113.

Pedindo dispensa de interslicio para a.
3a discussão da proposição da Camara
dos Deputados, n. 94, de 1895, que auto
rlsa o Oov8l'no a confirmar no primeiro
posto do Exerci~o, todas as praças com
missionadas nesse posto, até 3 de no
vembro de 1894. Pag. 147.

Pedindo dispensa de inter.sticio para a
3' discuss5.o da proposição da Camara
dos Deputados, li. 103, de 1895, que ,,-u
~Orlsa o Poder Ex:ecati vo a conceder um
anno de licença, sem vencimentos, ao 1.
escl'ipturario da Alfandega elo Rio de
Janeiro, Joaquim' Auo'us~o Freire.
Pago 184. . o

Para que entre na ordem do dia da ses
silo seguin~e a proposiçiio da Camal'a dos
Deputados, relativa ao credito extl'aordi
nal'io de 14.000:000$ aber~o ao NIinisterio
da Guerra. Pag. 273.

Severino Vieira:

P",edindo dispen.sa de intel'sticio para a
3 dlscussao da proposição da Camara
dos. Deputadus, n. 75, de 1895, que au
tonsa o Poder Execu~ivo a abrir o cre·
~i~o ele 3.717:661$260, para ser en~regue
a. administl"a~ão do Distriç~() Federal•
Paz, 46.

Pedindo dispensa do iatel'sticio para a
3a lliscussão da propo~içiio da. Camara
dos De[lut ,dos, n. 8J, de 18J5 que alt
torisa. O Governo a abl'ir ao Minisferio da.
Mal'inha o credito supplementar de·
7.61ô:993~250. Pago 114.
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Vicente Machado:

Pedindo cópia de todos os documentos
que instruiram a pp.tiçãn de D. Albertina
Nogueira Pereira, villva do capitão Can
dido D1I1cidio Perei ra, Pag. 21.

Pedindo ao Governo cópia do ioque
rito que Ee procedeu s(,bre os factos
occorridos na Estrada de Ferro CentraI do
Brazil, nos dias 13 a 15 de novembro
corr·mte. Pag.78.

Pedindo a retirada do ~ell r~querimento

de informacões sobre a Ystrada de Ferro
Central do -Bl'azil. Pago 91.

REVERSÃO do tenente ref1rmado Carlos
Augusto Cogoy, á 1" classe do Exer·
cito-Discussão da prop0sição da Camara
dos Deputados, n. 95, de '1895, que autorisa
o Pouer Excecutivo a reverter â'l a classe
do Exercito o tenente ref.~'rmado da arma
de ca',a!hrio., Cor10s Augusto Cogny.
Pags. 148, 161, 186 e 202,

SEVERINO Vieira (O Sr.):

Consideracões feitas em sessão de '12 de
novem bro: com referencia â reclamação
do Sr. Senador Ramiro Barcellos, sobre o
parecer da Commissão de Fin"nças, re·
lativo á P\'oposkão da Camora dos Depu
tado" n. 75, de 1895, que autorisa a
abel·tur" do credito de 3.7i7:661~260,

para ser entregue á a lministraçiio do
Districto Federal. Pag. 46.

Considerações feit"s em sessão de 13 de
novembro, jllstificando 11m projecto sobre
ensino secundario. Pago 46.

Considerações feit:\s em sessão de 19 de
novembro, justific:\ndo um" emenda quc
apresentoll ao orç:unent1 do Ministerio
da Fa.zenda. Pago 97.

Discurso pronunciado n" 3' discusoão d"
proposição da CamorCl. dos Deput"dos
n. 89, de 1895, relativ""llente ..o credito
supplementar de 7.616:993$250 destinado
..o Ministerio da Marinha. Pago 121.

Considerações feitas na 2a discussão do
projecto do Senado, n. ô5, de 1895, que
equip..ra os vencimentos dos p,.ofessore.~

do Gymnasio Nacional, aos dos "litros es
tabele·;imentos federae, de instrucção
superior. Pag. 231. •

DisCltrSOs pronunci"dos na 3" d;~cus~iio
d" prlposiçiio da Caro,wa dos Deputados
n.37, de 1892, que dá novo pl:\no ás
leis de orçamento da receita e da despeza
da Republic". Pags. 23ô e 2M.

Discurso pronunciado n:\ discussiio da
propo.ição c]" Call1,,ra dos Deplltados
n. 102, de 1895, que fi::a a despeza elo
Ministerio da Justiça e Negocios Jnte
Tior~s, pus o exercicio de 1896. Pago 256.

Discurso pronunciado na 2" discússão ela
proposiçiio da Cam'1rCl. dos DeputCl.dos,
n. 105, de 1895, que reJrgauisa a CO['po
ração elos corretores de fundos publicos
do Districto Fed~ral. Pago 281.

DIscurso pronunciCl.do na 3" discussão da
proposiçii·, d.. CCl.mara do~ Deputados,
n. 102, de '1895, que ih.. a despez,," do
Ministerin d" Justiça e Negocios Interio
res, pOtra o exercício de 1896, Pago 3')6.

SUPREMO Tribunal Federal- Discussiio dCl.s
emendas da CaIDara dos DeputCl.dos ao
prnjecto ctn Senado. n. 18, de 1895, que
augmenta Os vencimentos dos membros
dn Supremo Tribunal Federal. Pago 205.

VETOS:

Di~cussã', unica do veto oppnsto pelo
Preleito elo Disl1'icto Federal á r~solução

. do Conselh,) Municipal, relativa á con
s trucção de predins. Pago 162.

Discussão nnica do 'l:eto opposto pelo ex
Vice-Presidente da R~publica, á resol ução
do Congresso Nacional, que regula o pro
cesso de apuração na eleição de Presi.
(lente e Vice-Pre.,;idente da Republlca.
Pag.278.

VICENTE Machado (O Sr.):

DiscUl'so pronunciado na discnssã.o do
pal'ecer da Commissão de Marinha e
Guerrel, n. 216, de 1895, sobre a pre·
tenção de D.Albel'tina Nogueira Pereira,
üuva do capi tão Gandido Dulcid;o Pe
reir:\. Pag. 18.

Discurso pronunciado em. sessão de 18
de novem brü, sobre a Estrada de Ferro
Central do Brazil. Pago í6.

Discursos ]Jronunciado~ na 3" discu3são
da proposição da Garoara dos Deputados,
n. í:J, de1895, que fna a despeza do,Mi
nisterio da Fazenda. para o exercicio de
18116. Pa gs: 91, 9;') f 105.

VOTAÇOES:

Em 3" discussão do projecto do Senado
n. 47, da 1895, ele.andn os venciment.os
do escrivão é elo meirinho da Auditoria
da Marinha. Pag', 23.

Da emenda do Sena(lo, contendo ID'Itel'i"
nova, oíferecida e apprüvada n~ 3" dis
cussão ela pl'oposi~ão da Camara dos
Deputados, n. 31, de 189:;,' que dec1al'a
de livre escolha do Govel'llo, além de'
outros cargos, a nomeação de d:rectores
do Thesourll, inspectol'es da Alfandega
da Capita! Federal e outras. Pag. 23.

Em 3a discussão da proposição da Ca
IDara dos Deputadoi;, n. 83, de '1895,
qlte a.utorisa o Podel' E::l!ecut;yo 11 ahrir ao
;';Iinisterio das RelaçõM Exteriores o cre·
dito sllpplementar de 1.9:530$000. Pago 23.
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Em 3a discll.~.~ão do projecto do Senado,
n. 42, da 1895, que eleva as gl'o.tilico.
ções dos patrões-móres. Pago 23.

Da pl"oposição da Camara dos Daputados,
n. 87, de 1895, concedendo ao Dl'. Arthllr
Vieira Peixoto, official do Contencioso
do Thesouro Federal, um anno de licença
com ordenado. Pag. 23.

Da proposição da Camara dos Deputados,
n. 38, de 1895, autorisando o GDverno a
mandaI" contar ao capi tão do 8° regimen.
to de cavallaria Antonio Lago, a antigui
dade do posto de alferes, lle 18 de janeiro
de 1868. Pag. 24.

Da redacçtio final do projecto do Senado,
n. 39, de 1895, que autorisa o Govemo a
mandar contar ao 10 tenente reformado
da Armada Arthur "IValdemiro da Serra
Belfol"t, para os effeitos da reforma, mais
oito mezes e 28 dias de serviço. Pago 24.

Da redacção final do projecto do Senado,
n. 49, de [8\1;;, que concede pensão a D.
Brazilia .tugusta Pinheiro ela Cunho.,
nuva do general Francisco Manoel ela
Cunho. Junior. Pago 24.

Da redo.cção das emendas do Senado á
proposição 'tio. Cam1ra dos Deputados.
n. 31, de1895, que declaro. de livre esco·
lha do Uovel'no, além de outros cargos,
que já o são pela legislação em vigor, a
nomeação de directores do Thesollro,
inspectores da Alfandeq,'f\ da Capital Fe
deral e outras, Pag. 36.

Em aa discussão da proposiçlio da Cama
ra dos Deputados, n. 73, de 1895, que
lixa a desjJeza Llo Ministerio da Fazenda,
paro. o exercicio de 1896. Pag. 105.

Em 3a discussão da pl'oposiçiio da Cama
ra dos Deputados, n. 66, de 1895, que
fixa a despeza do Ministerio das Rela·
ções ExteriOI'es, para o exercícIo de 1896.
Pago 113.

Em 3a discussão dc\ proposiçlio da Cama·
rDo dos D!jputados, n. 85, de 1895, que au
~risDo o Governo a abrir ao Ministerio da
Justiça e Negocios IntJriores, o credito
especial de 7ô:OOOS para o pagamento das
despezas com o pe.soal e material da
colonia cOl'l'eccional dos Dous Rios.
Pago 146.

Em 3a discussilo da p\'oposiçilo da Cama
l'a dos Deput~dos, n. 89, de 1895, que
autorisa o Podei' H:xecutivo a alJril' ao
Ministerio da Marinha, o credito supple
mental' de 7 .616:993$·25U, ao <1.rt. 4" ela
lei n. 26G, de 24 de dezembro de 1894.
Pago 147.

Em 3a discus~ão da pl'oposição da Cama
ra dos Deputados, n. 80, de 1895, que au
torisa O Poder Executivo a abl'ir ao Mi
nisteri'b d::l Industria, Viaçiio c Obl'as
Publtcas, o credita extl'am·dino.rio de
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9:873$760, destinado ao resga.te dos com
promi5sos inllerentes á commiBsão ex
aminadora da escripturação da Sociedade
Anonyma do Gaz. Pag.H7.

Em 3a ,liscu~ 'iLo da propos.içiio da Cama.
ra do, Deputados, n. 29, ue 1895, que
proroga por dous annos o p:'a~o concedi
do á E:stro.da de Ferro Le,)poldma, para a
conclu·do das oUl'as da linha, entre Santo
Eduardo ao Cachoeiro do Itapemirim.
Pago 161.

Em 3a discussão da proposição da Ca
mara rlo~ Deputados, n. 94, de 1895, qUll
autorisa o Governo a confirmar no pri
meiro jlO~to do Exel'cito, todas as praç~i<

commLsionaclas nesse posto até 3 de ne·
vernuro de 1894. Pag. 161.

Em disc"ssão uniaa do pal'ecer da Com
missão de Justiça e Leg'islo.ção, n. 236,
de 1895, opinando pelo indeferimento da
petição do Abbade do Mosteiro de São
Bento, reclamando contr", o imposto erro
dobro .' que estão sujeitos os predios d"
'sua 01' lem, a titulo de decima \lL'bana"
imposto predial. Pago 202.

Em 3a discussão d,\ pro (Xlsição da Ca·
mara dos Deputados, n. 95, de 1895, q"e
autori<a O Poder Executivo a rFvertet' ;,
la classe do Exel'cito, o ten~nte ref,rmarl..
da arlua de cavallario., Carlos Augusl6
Cogoy. Pag. 202.

Em discussão unico. do projecto do Se
nado, n. 66, de 1895, prorogando a actual
sessão legislativa ate o dia 20 de de
zemL,,'o pro~imo futuro, Pago 205.

Em 3a discussão da proposição da CIl.
mara dos Depu tados, n. 107, de 1895,
que approva o decreto do Poder I<;xecuti\'o,
abrindo ao ~Iinisterio da Justiça e Nego
cios Interi0res o credito extraorc1ino.l·;o
de 53:364'iiHJO. para pagamento das des
pezas 'ealizadas com o flueral do m't
rechal Flol,jano Peixoto. Pag. 205.

Em sa discussão da proposição da Ca·
mara dos Dep"tac!0s, n. 57, de 1895, q,:e
approva o regulamento que baixo'l com 'I

decreto do Poder ExecutIVO, n. 2043, d..
15 de julho do corrente anno, na paI' li

que elevoa vencimentos e creou no\ u.~

empl'e"'os na Estrada de Ferro de Porio
AlegreO :i Uruguayana. P~g. 205.

Das emendas da Camara dos Deputados
ao projecto do Senado, n. 18, de 18.:.-',
que angnlenta os vencimentos dO;i meJn
bros do Supremo Tribunal Federal.
P"g. 205 .

Em 3' discussão da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. W:3, de 1895, que
alltorlsa o Poder Executivo a concede,· a
Joaquim Antonio Freire, lo escriptu
ral'Ío da AHandega do Rio de Janeiro,
um anno de licença, sem vellcimentos.
Pago 212.
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Em 3" discussão do projecto do Senado,
n. 63. de 1895, que autorisa o Poder
ExeclI tivo a mandar pagar ao carteiro
de 1" classe da Repari iça0 Geral dos Cor
reios, Philomeno Jocelyn lUbei 1'0, os ven
cimentos que deixou de receber, de 7 de
fevereiro de 1894 :1 28 de junho de 18~5.

Pago 212.

inspectores da Alfandega da Capital e
outl'as. Pago 297.

Em, 3"' discussão da proposlçao da Ca
mara dos Deputados, n. IlJ2, de 1895, que
fixa a de~peza do Ministerio da J nstiça
e Negocias In'teriores para o excercicio de
1896. Pago 310.

Em 3" discussão da prop,)sição da Ca
mara dos Deputados, n. 104. de 1895,
qne autorisa o Governo a conceder licença
por um anno, com o respectivo ordenado,
ao fiscal das Docas d~ San tos, Ulrico de
Soma Mursa. Pago 212.

Em 3a discussão da proposição da Ca
mara dos Depulados, n. 37, de 1892, que
dá novo plano ás leis do orçamento
da receita e da despeza da Republica.
Pago 295.

Em discussão unica do 1'eto opposto pelo
ex-Vice-President" ela Republica, á reso
lução do Congresso Nacional que re
gula. o pi'Ocesso de "pui'ação llà eleição
do Presidente e Vice-Presidente da Repu
Mica. Pago 296.

Em discussão unica da emenda do Se
nado, SI. ppressi va do art. 3° da propo
sição da Camara dos Deputados, n. 31,
de 1895, que declara de livre escolha do
Governo, além de outros que j~, o silo
pela legislação em vigor, as nomeações
para os cargos de directores do Thesouro,

Em 3" discussão das emendas do Se
nado, :i PI'oposição da Camara dos Depu
tados, n. 51, de 1895, que üxca a de'peza
do Ministerio da Marinha para o exer
cicio de 1896, a que a mesma Camara
não deu o seu assentimento. Pago 311.

VOTO (Declaração de):

Do Sr. Gomes de Castro:

Sobre a proposição da Camara dos Depu
tados, n.. 94, de 1895, que autot"i8a o Go
verno a confirmar no primeiro posto do
Excercito, todas as praças commissionadas
nesse posto, até 3 de no....embro de 1894.
Pago 147.

Dos Srs. João Barbalho e Francisco Ma
chado:

Sobre as emendas da Camara dos Depu
tados ao projecto do Senado, n. 18, de
1895, que augmenta os vencimentos dos
membros do Snpremo TriQunal Feder11.l.
Pago 205.
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ABDON Milanez (O Sr.): IAQUILINO do Amaral (O Sr,}:
_ Consider8ções feitas s0bre a fo"t1ta de sua _ Discll!'90S pronu!1cütd09 nrt 3' discussão da

assignatul·rt na publicação d" emendrt proposição da Camara dos Deputrtdos, n.
oll'erecida pelo Sr. Senadür João Ncivrt, 121, de 1895, que :tutorisa o Poder Exe-
:í. proposiçã<) da Cô,mara dos Deputados cuti'l'o :t reforma,' os estatutos drt Escolil.
n. 124, de l~~5, relativ,\ a uma c\rag,\ Puiytechnica. Pags. 278 e 279.
p:tl'a. o serviço d,)s POl'tOS, no Estado d<t CHRISTIANO Obt '(O S ).
Parahyb:t do Norte, Pag. 1l1. om r, •
Discurso pronunciado em sessão de 26 de Discllr~o_ pronun,ciado na discussão da
dezemb,'o, sobre negocias politicos do Es- propos'çao da _ CJmrtl'a dos Deputados,
tado da Parab.yba do Norte. Pago 263. n.121, de 189.'), que ,fixa a .<:!espeza do

. l\1inisterj" d!i Industl'lrt, Vi~çao e Obras
ADDITIVOS offerecldos pejos Srs.: Publicas, para o exercicio de 18116. Pag,

Pires Ferreira; 112,
A' proposiçtio da Camara dos Deputados, Observaciio feita na. discussão da. emenda
n. 126, de 1895, que orça a receita geral do Senado suppressiva do ~\l't. 30 , á pro-
da Republica, pal'a o exet'cicio de f896. posição da Gamara dos Deputados, n. 29,
Pago 193. de 1895, que pl'oroga por dous annos o

Severino Vieira: prazo concedido ~i EstrD,cb, de Ferro Leo-
p"ldina, para conclusão das obras da

A' proposição da Camara. dos Deputados, linha entre Santo Eduárdo e Conceição de
n 124, de 1S85, que fix~ a despez" do Ita1Japoana, Pago 2t9.
Ministerio ela Industria, Vi"ção e Obras d 27
Publicas, para o exercicio ele 1886, Discurso pronunciado em sessão e
P 08 de d"zembl'o, com refel'encia ao projecto

ag. 1 . • e ao parecer da Commissão de Ohras Pu-
ALMEIDA,.Barreto (O Sr.): hlicas e Emprezas Privilegiadas, relativos
'I Consider"ções feit,,,s snbre a recbmação ao al'rendamento da Estra(b de Ferro

• do Sr. Senador Pil'es Ferreira, relativa- Central do Brazi!. Pago 270.
mente á proposição da Camal'a dos Depu- COELHO Rodrigues (O Sr.):
tados, n, 213, de 1895, flue organisa o
Estado Maior do Exercito. Pag 201. Discul's') pronunciado na discussão da

proposiçtio da Camara dos Deputados,
Discul'SO pronunciado em sessão de 26 n. 88, de 1895, qlle autorisa o Go-verno a
de ciezembl'o sob,'e negocios polilicos do contract~\I' o serviço de duas virtgens
Estado da Parahy1Ja do Norte. Pag.254. mensaes, dos portoa de S. Francisco e

ALlIUNO Affonso (O Sr.): Amarante, no rio Parna.hyba, ao da Tu-
Considerações feitrts na discussão da, pro- toya, no Eatado do .\Iaranhão. Pago 5 .
pOSição da Camar<! dos Deputados n, 124 Discurso pronunciado na discussão da pro.
de 1895, que fixa a despez" do Ministerio pusição da Camara dos Deputados, n. 121,
da Industria, Viação e Obras Publicas, de 1895, que lha a despeza do Ministerio
para o exercício de 1896. Pags. 108 e 214. da IltClustria, Viaçtio e Obl'as Publicas,
Considera.ç~esfeitas na votação das emen- para o eKercicio de 1896, Pago 202.
das nflerecidas á propo~icão da Camara. Discul'so pronunciado sobre a moção vo·
do~ Depuhdos, n. 126, de 1895, que orça tada pelo Congresso Federal e envia.da ~o
li r~ceita geral da Republica, para o ex- Senado da Republica dos Estados Unidos
ercicio"de 1896. Pags. 235 e 238. da Americê), do NUl'te. Pag. 225.

JQdice de 189.; jô
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Considerações feitas na discussão da pro
posição da Camara dos Deputados, n. 121,
de 1895, que autorisa o Poder Execntivo
a reformitr os estatutos dit Esc',la Poly
technica. Pags. 278 e 279.
Discurso pl'on unciado em sessão de 28 de
dezembro, sobre negocieis politicos dos Es
tados do Rio Gr;lnde elo Sul e Amazonas.
Pàg. 283.

COMMUNICAÇÃO - Feita pelo SI'. senador Mo
raes Barr03 sobre os incomm'Jc!os de saude
do Sr. senador Camp'ls S~dles. Pag. 2.

CONGRESSO Nacional - Discussã') do pro
jecto do Senado, n. 68, de 1895, que pro
videncia sobre as vagas que se derem no
Congresso Nacional. Pag. 37.

CORRETORES de fundos publicas do Dis
tricto Federal - Discussão da proposi
ção da Camara dOB Deputados n. lU5, de
1895, q1le reorganisa a Corporação dos
corretores de fundos publicos do Distri·
cto Fecl.eral. Pago 44.

COSTA Azevedo (O Sr.);

Discurso pronunciado em seBsão de 9 de
dezembro, sobre negocias políticos do Es
tado do Amazonas. Pag. 21.
DiscurBo pronunciado em sessão de 13 de
dezembro, com rel'erencia a um artigo pu
blicado n'O Pai., sobre '1 responsabili
dade do almirante Jeronymo Gonçalves.
Pag.L26.
Discurso pronuciado em sessã,) de 14 de
dezembro, sobre um artigo publicado na
Gazeta de N otici(~s e que se refe re á sua
pessoa. Pag. 135.
Discursos pronunciados em sessão de 18 de
dezembro, sobre um artign de fundo pu
blicado n'O Paiz, com referencia ao Secre
tario do Ministro da Marinha. Pags. 181
e 209.
Discurso pron unciado em sessão de 28 de
dezem bro, com referencia ás informações
que pediu ao Governo, s'lbre os crimes
commettidos por au toridades federaes, de
pois da revolta de 6 de setembro de 1893.
Pago 291.

CREDITOS:

Discussão da proposlç~w da Camara dos
Deputados, n. 108, de 1895, que autorisa
o Governo a abrir ao i\linisterlo da Guerra
o credito até a somma de 1-1.000:000:3000.
Pags. 30 e218.

Discllssão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 121l, de 1895, autorisando
o Poder Executivo a ab"ir o credito de
21:840$336, supplementar â ve,'ba "Exer
cicios findos", pal'a occorrer ás despezas
com o serviço quorentenario de Santa Ca
~harina, durante o anno de 1898. Pags. 269
e 282.

Discussão da proposição da Camara dos
Depc' tados, n. 113, de 1395, que autorisa
,) Governo a abrir o credito supplementar

de 115: 100$ i verba «Agencia Central de
Illlmigraçiio». Pags. 269 e 283.
Discussão da proposição da Camara. dos
Dep'; tados, n. 114, de 1895, que autorlsa o
Governo a abril' um cl'edito de 1.200:000$,
sllpplementar {, rubrica" Eiercicios fin
dos", para pagamento do que for devido
á Companhia União Sorocabana e Ituana.
Pags. 269 e 283.
Discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 129, de 1895, que aulorisa o
Governo a abrir o credito de 6:333$3l0,
para pa:~'amento do pessoal e expedien te
da, Delegacia de Terras e Colonisação no
Estado de ~linas Gel'aes. Pags. 269 e 283.

CRUZ (O Sr.):
Discurso pronunciado na discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 88, de 1895, alltorisando o Governo a
contractar o serviço de duas viagens men
Baes, dos portos de S. Francisco e Ama.
rante, no rio Parnahyba, ao da Tutoya,
no Estado do r-tLlranhilo. Pag .. 3 ~

ConsÍilel'ações fcitas na discussão da pro
posi\,ão da Camal'a dos Deputados, n. 124,
de 1895, que fixa a despeza do Mim,terlO
da Industrla, Viação e Obra, Publicas,
para (j exerciéio eb 1896. Pag. 100.

DOCUMENTOS:
Publicados em virtude de deliberação do
Senado, tomad.~ em sessão de 7 de de
zemb,'o de 1895, e a requerimento do Sr.
senador Pires Ferreira. Pago 17.
Publ icados em virtude de deliberação do
Senado, tomada em sessão de 27 de de
zembro e a re-querimento do Sr. Senador
Leopoldo Bulhões. Pago 272.

DOMINGOS Vicente (O Sr.) :
Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n. 67, de 1895, que
autorisa o Governo a mandar pagar pela
verba '" Exercicios findos" ao 3" escri
pturario da Repartição Geral dos Correios,
Jo,é Francisco Rodrigues, os vencim'entos
que deixou de perceber de 29 de agosto de
1894 a 28 de julho de 1895. Pag. 8.
Considerações feitas na disç,'lssão da pro
pvsição da Camara dos Deputados, n. 1:'0,
de 1895, que manda continuar a pagar a
D. Mathilde de Accioly Lins o montepio
e meio soldo do seu finado I1lho, o alferes
Sebastião Carlos Accioly Lins. Pago 49.
Discurso pronunciado na discussão da
proposi"ão ela Cama!'a dos Deputados,
n. 124. de 1895, que fixa a despeza do
Ministerio lia Industria. Viação e Obras
Pu blicas, p:11'a o exercicio de 1896. Pag.,
212.

EMENDAS offerecidas pelos Srs.:

Almino Affonso e José Bernardo:
A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 12-1, de 1895, que fLxa a despeza do Mi
nisterio da Industri.\, Viação e Obras Pu
blicas, para o exercicio de 18\,'6. Pag. 104,
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Aquilino do Amaral e outros:
A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
drt Republica, Vara (I e:t~rcicio ele 1896.
Pag.227.

Coelho Rodrigues:
A' proposição da Camara dos Deputados,
n 126, de 1895, que orça a receita geral
da Repn blica, para o exercicio ele 1896.
Pags. 191, 192 e 230.

A' pl'oposi~ão da Camara, elOq Deputados,
n. 124, de 1895, que lixa a elespeza do
Ministerio da Industria, Viação e ObraB
Publicas, para o exercicio de 1896. Pag.
207.

A' proposição da Camilra dos Deputados,
n. 121, de l895, que autorisa o Poder Ex
ecutivo a reformar os estatutos da Escola
Polytechnica. Pag. 279.

Costa Azevedo e outros:
A' proposição da Gamara elos Deputados,
n.124, de 1895, que fixa a despeza do
Ministerio da lndustl'ia, Viação e Obras
PUb!iC~.8, pflra o exercicio de 1896. Pago
206.

Cruz:
A' proposição d'Í! Camara dos Deputados,
n. 124, de 1895, que lha a despeza do
Ministerio da Industria. Viacão e Obras
Publica,s, para o exel'cicio' de 1896.
Pago 101.

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
da Republica, para o exercicio de 1896.
Pag.192.

Cruz e outros:
A' proposição da Caroara dos Deputados,
ti. 124, de 1895, que fixa a despeza do
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 205.

Esteves Junior:
• A' proposição da Camara dOB Deputados,

n. 124, de 1896, que fixa a despeza
do MiniBteri~ da Industria, Viação e
Obra,. Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 205.

Est~ves Junior e Gustavo Richard:
A' proposição da Caroara dos Deputados,
n. 124, de 1895, que fixa a despeza
do Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 101.

Esteves Junior e outros:
A' proposição da Camara dos DeputadoB,
n. 12±, de 1895, que lixa a despeza
do Ministerio da Indust.ria , Viação e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pags. 205 e 206.

Gil Goulart e outros:
•

A' propo~ção da Caroara dos Deputados,
n. :~26, de 1895, que orça a receita geral
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da Republica, para o exercicio de 1896.
Pags. 174, '185 e 193.

João Cordeiro:
A' proposiçil) ela Caroara elos Deputados,
u. 12± ele '1895 que lha a despeza
do Mi~isterio da' lndustria, Viaçio e
Ohras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 104,

Joio Cordeiro e Pires Ferreira:
A' proposição da CamarD, dos Deputados,
n. 124, de '1895, qlle fixa a des peza
do Ministerio ela lndustria, Viação e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pags. 205 e 206.

João Neiva e outros:
.,.... A,' proposição da Caroara elos Deputados,

n. 124 d~ 1895, que fixa a despeza
do ~Ii~islel'io d;;. I r.clustl'ia , Viação e
Obras Publ icas, para o exercicio de 1896.
Pago 97.

João Pedro:
A' proposiçio da Caroara dos Deputados,
n. 124, de 1895, que fi~a a de~peza

do Ministerio da Industrla. 'Vlaçao e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago lUO.

Joaquim de Souza e LeopOldo de Bulhões:
A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 124, ele 1895, que fixa a. de~peza
elo Ministerio da Industrla, Vlaçao e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 99.

Joaquim Sarmento e outros:
A' proposição da Caroara dOB Deputados,
n. 12±, de 1895, que fixa a despeza
do iV1inisterio da Industria, Viação e
Obras Publicas, pal'a o exercicio de 1896.
Pago 205.

Laper e outros:
A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 124, de 1895, que, fixa a despeza
do Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 119.

Leite e Oiticica :
A' proposição da Gamara das Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
da Re!JUblica, para o exercicio de 1896.
Pago 132.
A' proposição da Gamara dos Deputados,
n. lU, de '1895, que fixa a despeza
do Ministedo da Industria, VIação e
Obras Puhlicas para o exercicio de 1896.
Pago 206.

Leopoldo de Bulhões:
A' proposição da Caroara dos DeputadoB,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
da Republica, para o exercicio de 1896.
Pags. 191 e 192.

Manoel Barata e outros:
Ao art. 19 da proposição da Carnara dos
Deputados, n. 126, de 1895, que orça a
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receita geral ela Repllblica, para o exer
cicio ele '1896, Pago 227.

Moraes Barros:

A' proposição ela Caroara dos Deputados'
n. '126, de 1895, que orça D receita geral
da Republica para o exercicio de 1896.
Pags. 13.1, 192 e 227.

A' proposição da Caroara dos Deputados,
n. 12.1, de 1895, qlle fixa a despeza
elo Ministel'io da Il1dustria, Viação e
Obras Publicas, para o exercicio de 1896,
Pag.206.

Pinheiro Machado:

Ai proposi,;ã~ da Camal'a dos Deputados,
n. 124, de 1895, que fixa a despeza do
Minioterio da Industria, Vif'ção e Obras
Publicf<s, para o exercício de 1896. Pag"
'100.

Pinheiro Machado e outros:

A'· proposição da Caroara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
cht Republica, para o exeréÍcio de 1896.
Pag.230,

Pinheiro Machado e Severino Vieira:

A' proposição da Gamara dos Deputados,
n. lU, de 1895, que fixCl a despeza do
MiniJ'iterio da Industria, Viação e Obras
Publicas, para o exercicio de 1896. Pago
205.

Pires Ferreira;

A' proposi,:ão da Caroara dos Deputados,
n, 102, de 1805, que lixa a despeza elo
Minislerio da Justiça e Negocíos Intc
riol'es para, exercicio de 1896. Pago 2.

A' proposição ela Caro ara dos Deputados,
n, 88, de '189,), autorj~ando O Governo a
contractar o serviço de duas viagens men
~aes, dos podos ele S. Francisco e Ama
rant,e, no rio Parnahyba, ao ela Tlltoya.
no Estado elo Maranhão. Pag, 3,

A' proposição da Camara elos Deputados,
n. 12.1, de 1895, que fixa a [lespeza do
!'dinisterio da lndudtria, Viação e Obras
Publicas, para o exercicio ele 1896, Pag~,

98 e '117.

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita ~·eral

ela Republica, para o exercicio ele 1896,
Pago. 13t, 170, 178 e 192.

A' proposi<;ão da Camara dos Deputados
n. 121, de 1895, que autorl~a o Poder
Executivo a reformar os eSLa\utos da Es
cola Polytechnica. Pag. 278,

Quintino Bocayuva:

A' Pl'oposição da Camar!l. dos Deputados,
n. 126, ele 1895, que orça. a receita geral

da Republica, para o exercicio de '1896.
Pag, 227.

Ramiro Barcellos:

A' proposição da Camara dos Deputados,
n. 124, de '1895, que fixa a despeza do
Mini~terio da Illctllstria, Viação e Obr"s
Publicas, para exercicio ele 1896 Pags.
205 e 212.

Severino Vieira:

A' proposição da Camara dos Deputados,
u. 124, de 1895, que fixa a despeza do
l\Iinisterio da Industria, Viação e Obras
Publicas, para o exercicio de 1896. Pags.
1'17, 205 e 206.

A' proposiçiio da Camara dos Deputados,
n, 126, de '1895, que orça a receita "eral
da Republica. p~ra o exercicio do f896.
Pago 170. .

Severi·no Vieira e outros:

A' proposição da Caroara dos Deputados,
n. 124, de 1895, que fixa a despeza do Mi
nisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas, pal"a o cxerciéio ele 1896. Pag.99.

A' p,'oposição da' Caroara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que O"ça a .r~ceita geral
da Repubtica, para o exerC1ClO de 1896.
Pag, 2.27,

ESCOLA Polytechnica-Discussão ela proposição
da Camara dos Deplltados, n. 121, de
1895, ql1e autoris'l O Governo a r efor~ar
os estatutos da Escola Polytechmca.
Pags. 37,278 e 283.

ESTEVES Junior (O Sr,) :

Considerações feitas na discussão da pro
posição da Caroara dos Depuhelos, n. 12.1,
de 1895, que fixa a despeza elo Ministerio
da Inelllstria, Viação e Obras Publicas,
para o exercício de 1896. Pag. 101.

ESTRADA de Ferro Leopoldina - Discussão
do. emenda do Sanado Buppressiva do
art. 3", á P1'oposição da C~~ara dos De
deputados, n. 29, de 1895,' que pror~ç;o.
por dous annos o prazo concedid.o i Es
trada de Feno Leopoldina, para conclusão
elas ob,'ua ela linha entre Santo Eduardo e
Conceição ele Ho.bapoana, á qual aqllella
Camal'a nii:o den o seu assentimen to.
Pags. 219 e 270,

GIL Goulart (O Sr,) :

COllBidel'ações feitas sobre a reclamação
do Sr. Senador Leite e Oiticica, relativa
mente ao parecer da Cororoissão de Fi
nanças que trata do orçamento da re
ceita. Pago 90,

Discurso pronul1ciallo na discussão da
proposição da Camara llos Deputados,
n. 126, de 1895, que orço. a.,receila geral
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Discurso pronunciado em sessão ele 10 ele
dezem bro, sobre o fallecimento do Dl'.
Manoel do Nascimento l\lachaelo Portella.
Pag.43.

Considerações fei tas na discussão da pro
posição da Camara dos Deputados. n. 124,
de 1895, que fixa a de.speza do Ministerio
Industri~, Vi'jJ.ção e Obras Publicas, para
o exercicio de 1896. Pag. 120.

JOÃO Neiva (O Sr.) :

Considerações feitas na discussão da pro
posiçiio d[l Caroara dos Deputados. n. 124,
de 1895, que lixa a despeza do Ministerio
da Industriól, Viação e Obras Publicas,
para o ex~cicio de 1896. Pago 100,

JOAQUIM Pernambuco (O Sr.) :

Discurso pl'Ouunciado na é' discussão da
proposição d'\ Camara dos Deputados,
n. 120, de 1895, que manda continuar a
pag'ar a D. Mathilde de Accioly Lins, ()
mon tepio e meio soldo do seu finado
/ilho, o alferes Sebastião Carlos Accioly
Lins. Pago 50.

Discursos pronunciados na discussão da
proposição d,), Camara dos D~putados,

n. 108, de 1895, qlle a"torisa o Governo a
abrir ao Ministerio da Guerra creditos
parciaes. a té a somina ele 101.000:000$000.
Pags. 30 e 36.

Discurso pronunciado na discussão da
proposieão da Camara dos Deputados,
n. 105, de 1895, que reorganisa a corpo
ração dos COl'retOl'es de fundos publicos
do Districto Federal, etc. Pago 44,

Considerações fe i tas sobre as declarações
publica.das pelos joruacs. com referencia
ao_ parecer da Comm i8são ele Finanças,
1ge1ativo ao orc;aUlento da receita, ele.
Pag, 95.

Discursos pronunoiados na discllssiio da
proposição da Camara dos DeputadoB,
n. 126, de 1895, que orça a receita gHal
da Republica, para o eJ:ercici0 de 1896, •
Pags. 130, 187 e ~2.

LEITE e Oiticica (O Sr.):

Considerações feitas sobre uma reclamação
do SI'. Senador Pires Fel'reiL'a, relativa
mente á proposição da Cama.ra dos Depu
tados, n. 213, de 1895, que organisa o
Estado ,Maior do Ex:ercito. Pag, 202.

Discurso pronunciado na discussão ullica,
das elllendas do S,'nado.6. proposição ela
Cama"". dos Dp,putados, n· 7:3, de 1805,
que fixa a des]!eza do J\linisterio da Fa
zenda para o exercício de 'l896.Pag. 129.

Discul'so pronnnciado na discussão da
proposição da Cama.ra dos Deputados,
n. 124, de, 1895, que fixa a clespeza do
i'llinistel'io da lndustria, Viação e Obras
Pllblicas, para o exercício de 1896. Pago
117.

Discllrso pronunciado na discllssão unica,
das emendas do Senado á proposição da
Camal'a dos Deputados. n. 73, de 1895,
que fixa a despeza do Ministerio da Fa
zenda, para o exel'cicio de 1896. Pago 129.

DisClll'SO pronunciado em sessão de i6 de
dezembro, sol.re um adclitivo, em favor da
Companhia Saneamento, offerecido pela
Com m issilo de Finanças, á proposição da
Camara dos Deplltados qlle fixa a despeza
do Ministerio da j'~zellela. Pago 153.

JULIO Frota (O Sr.) :

Publicas, para o exercicio de 1896. P~g.

103.

LAPER (O Sr.):

Observações fei tas con tra a inexactidilo,
que se encon tra no resumo do discurso
que proferiu, sobre os melhoramentos do
porto de Pet'nambuco, Pago iH.

JOAQUIM de Souza (O Sr,):

Pedro (O Sr,):

Observaçã,? feita na discu~são da propo
siçiio da Camara dos Deputados, n. 125,
de'~S95, que eleva á categMia ele AHan
dega de 4a classe, a lYJesa de nendas
alfandegada da cidade de Pelotas. Pag.
247.

Discnrso pronunciado na discussão ela
proposiç:to da Camara dos Depu tados,
n. 12,1, ele IS05, que fixa a rlespeza do
Ministerio da Industria, Viação e Obras

Discurso pronunciado na discussão da
proposição, da Camara do,s Deputados,
n. 12J, de 1895, que li xa a despeza do
Ministeri~ da lndustria, Viação e Olll'<lS
Publicas, para o e~ercicio de 1896.
Pag.96.

JOÃO

da Republica, para o exercicio de 189<:i.
Pags. 170 e 173.

Considerações feitas sobre as emendas que
oll'erecel.l. á proposição da Camara dos De
putado,;, n. 126, de 1395, que orça a re
ceita geral da RepIlblica para o exercicio
de 1896. Pags. 228 e 234.

INDICAÇÃO:

Ramlro Barcellos e outros:

Saudando o Senado dos Estados UnidoS
elo. America do Node pela digna menS[l
ge1l1 do Presidente Cleveland que, com
tanta altivez resgual'da a dignidade. [l
sob'JI'ania e a liberdade das n~,ções ame
rican:ls. Pag. 200.

JOÃO Barbalho (O Sr.):

•

•
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Considerações fe~~as na vot::ção das emen.!
das ollerecIclas a pro[JOsLçao da Co.mo.ra
dos Deputados, n. 126, de 1893, que orça
a receita geral da Republi~a, para o exer
cicio ele 18\)G. Pago 19.1.

Considerações feitas na discussão ela
proposiçil:o da Camara dos Deputados,
n. 103, de 189.), q LLe auto riso. O Governo
a abrir ao Ministecio da Guerra creditos
parciaes, até a somma de 14.000:000$000.
Pag.219.

Discu('so pronunciado llil discussão da
P"oposição da C:lillara dos Depllt~clos,
n. 12'5, de 189'5, que eleva ú categorIa de
alfandega de 4" classe. a Mesa de Rendas
da cidade de Pelotas. Pag. 2-17.

Consirleraçõeo fei tas sobre a redacção das
emenda0 do Senado á prop"sição da Ca
mara dos Deputctdos, n. 12G, de 1895,
que orça a receita geral d<t RelJUblica
pa~a o e~e!"cicio rlp- 1896. PfJ.g. 251.

LEOPOLDO de Bulhões (O Sr.):

Discurso pronunciado na discllssão da
íJroposiçiio da Camara dos Deputados.
n. 126, de 1805, que Ol'ça a rece, ta gera I
da Republica para o exercicio de 1896.
Pags. 133, 180, 185 e 227.

Di~c"rso prollunciado em sessão de 27 de
dezembro, COID referencia a um artigo
publicaLlo na GaZ'ecc& de M)!iaias, 80bre a
epidemia reinante no sertão. Pag, 272.

LICENÇA - Discus,iio ela proposiç?io da Ca
mara dos Depntado>, n. tiO, de 1893,
qlle alltorisa o Pode,' Executivo a COll
ceder a Candlc10 Guodes Chaga" confe
rente ria Alfandez'a da Bahia, um anno
de licença com ordenado. Pag. 51.

MEIOS de communicacào dos portos de
S. Francisco e' Amarante ao da.
Tutoya, no Estado do Maranhão
Discu$sao ela proposição da Cama"a dos
Deputldos, n. 88, de 1895, aut.orisando o
Governo a contrac ta r por cinco annos com
a companhiJ. ou partiou!;lr que melhores
vanta~'ellsolferecer, o serviço de du~s via
gens mensaes, dos portos de S. FranCISco
e Amal'an te no rio Parnahyba ao da Tu-
toya. Pag.2. l

MESA. de Rendas da cidade d3 Pelotas - f

Discussão da proposição da Camara dos,
Deputados, n. 125, de 1895, que eleva á
categoria de Alfandega de 4a classe, a
Mesa ele Rendas ela .-\.Uandegada da cidade
de Pelotas. Pags, 21'), .226, 217 e 253.

MORAES Barr03 (O Sr. I ;

DisCUl'SO pronunciado lla discnssão da
proposiçio ela Camara do~ Deputados, I
n. 108, de 1895. que a utol'isa o Governo!
a ahrir ao Ministerio da Guerra creditas
pa"ciaes, até á somma de 14.000:000,$000.
Pago 34.

Discur.sos pronutlciados na disclLssiio da
proposiç;10 da Cam,wa dos Deputados,
n. 124. <le IS05, 'lue lixa a elespezã do 1\Ji
nistet'io da IndrIstL'ia, Vi:lcão e Obras
Public'a8, pal'a o exercicio dé 18%. Pags.
99, 10Z, 20)6 e 207.

Discurso pl'onllUciado na discussão da
proposição ua Camara do, Deputados,
n. 126, de 1895, 'lue orça a receita geral
da R"publica, para o exercicio de 1896.
Pago 156.

Discurso pronunciado em sessão de 23 de
dezembro, sobre o s9rviço da Companhia
Doca~ de Santos. Pago 220.

ORÇAMENTOS:

Discussão das emendas, contendo materia
nova, offerecidas e approvadas na 3a dis
cussiio da pro posição da Camara dos De
putados n. 102,. de 1893, que lixa ti. des
peza do Ministerio da JU.~liça e Negocio.5
In t"dores, para o e;;:ercicio de 18913. Paga.
2, 95,225 e 226.

Discussão da P"oposiçiio da Camclra dos
Dep'ltados, n. 124, de 1895, 'lue fixa a
despeza do i\Iinisterio da Industria, Via
ção e Obras Pllbl;cas, para o exercicio de
1896. Pags. 96, 112, 120 e 212.

Discussão unica, das emendas do Senado
6. pl'o!,osiçiio da Camal'a dos Deputados,
n. 73. de 1895, que fixa a despeza do lIii
nis~erio da Fa7.e nda, para o exercicio de
18G6. Pag lZ9.

PAGAMENTO do montepio e meio soldo a
D. Mathilde de AccioIy Lins - Dis
cussão da proposição ela Camara dos De
pnLa' los, n. 120, de 180;5, q <18 manda
contínllar a pago.,' a D. lIfathilde de
Accioly Lins, O montepio e meio soldo do
sel1 finado filho. o alferes Sebastião Carlos
.\.ccioly Lins. ·Pag. 49.

PARECERES:

Da Commissão de Finanças:

Sobre' a propogição da Camil'a dos Dep,lJ.
taclos, n. 124, de 1895, que fixa a ..despeza
do lvlillisterio da Indllstria,Vi~.çãoe Obras
Publicas, para o exercicio de 1896.
Pago 9.

So bre as emenelaq do Senado oíferecidas 6.
proposição da Cc! ma"a dos Deputados,
n. 7:3, de 1895, que fixa a despeza do Mi
nistecio ela Faz"nda. Pag'o 39,

Sobl'e a proposição da Camara (los D;'pu
lados, n. 126, de 1895, que orça a receita
geral da Republica~al'a o exercicio. de
i8G6. Pag. 51.

Sobre as ememl~.s da Camara dos Depu
tados ao projecto do Senado que eleva os
vencimentos dos mei,"bros do Supremo
Tribunal Federal e dC-3 emp,'egadoB da,
respectiva. Secretaria. Pago ilO.
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Discurso pronunciado na disCllssão da pI'O~
posição da Camari·' d(,g Dep'llados, n, 88,
de 1895, que autllrisa o Governo a con •
tratar o serviç" de dl1as viagens mensa.es,
dos por'08 d~:S. F!'Jl.!lcisco e Amarao.te,

Considerações feitas na discussão da pro~
posição da Camara dos Depulaclos, n. 124,
de 1895, que Lixa a despeza do Ministe
rio ela Indllstl'ia, Viação e üoras PLILli
cas, imra o exerciei" do i896, Pag. iOO.
Observações feitas, n:\. vot,;'ção das emen~
das offerecielas á pr"~osição da Camara
dos Deputad(j~, n. 126, ele 1895. que orça
,I. receila geral da Rep lblica p:lri' o exer•
cicio de j,~96. Pago 236.

Discussão da proposição da Camara dos
Depntados, n, to9, de 1895, declarando que
a pensiio concedida ti o coremel Affonso de
Albuqnerql1e Mello, com sobrevivencia.
para sua mulher D. Maria Barbosa de Al
buquerque, deve ent,>nder-se que é sem
pl'ejuizIJ do meio solc!e) qne lhe compete.
Pago 50.

Discussão da proposição da C~,mara dos
Depntados, n. 98, de 1895, (lue concede a
D. Theodlllina da Mutta Gomes e Síl va,
a re\'ersã" da pens'ão que percebia sua
Iinada mãe D. Pulcheria Pires d~t Motta.
Gomes, viuva do caniti'io de VolLllltario5
da Patl'ia, Francisco Coelho Gomes.
Pago 50. .

PINHEIRO Machado (O Sr.):

.Maior do ]i;xel'cit.o e a Intendencía Geral
da Guerra. Pag.252.

Sobre 11. emenda additiva ela Camara dos
Deputados ao pwjecto do Senado, rela
tivo aos aspirantes que sel'viram na esq ua
ell''' leg",1. Pago 281.

Da Commissão de Obras Publicas e Em
prezas Privilegiadas:

Sobre a proposição (b Cam:wa dos Depu
tados. n. 79, de 1895, danelo licença ao
engenheiro Ayres Pompen e outro, para
a con.struccão de um l'amal da Estrada
d~ Fen'o Cerltr:ll, pa.rtindo das immedia
ções de Sapopemba e terminando na ponta
da Ribeil'a, nel ilha do Governadol',
Pago L

Sobre a proposíção da Camara dos Depu
tados, n. 29, de 1895, que proroga por
doas annos o pl'azo concedido á Estrada
de B'erro Leopoldina. para conclusão elas
o ol'as da linha entl'e San to . Edl1ardo e
Conceição de ltabapoama. Pago 57.

Sobre o requerimento do engenheíro
l:<lduardo dlls Guimal'ães Bonjean, pedindo
pur arrendamentll todas as estradas de
lerl'o do Estad,), Pag. 220.

PENSÕES:

Commissão de Marinha e Guerra:
•

Sobre ,:. proposiç:1o ela Camara dos Depu
t"uoB, n. 123, de 189;'), 'lue crea o Estado.

Sobre a rropos ição da C" mara dos Depu
tll dos, n. 114, de 1895, :llltorisando o Go- ,
v~rno :. abril' uln c.r,'dito extl'aoL'dinal'io 1

ele 1.200:0008, pal'a·pagamento de g-aran- I
tias de ,]'lr.;s ti Companhia União Soro- PIRES Ferr31ra (O Sr.):
callana e It'lana. P:lg. ,242.

Sobl'e a p,'oposição da C~mara dos D~~ I
putados, n, 125, de L890, qile eleva a
cateo<lria de "\lfaodeQ'a de 4' classe,
a H~a de Rendas ela cidaele de Pelotas.
Pago 125.

Sobre o cl'eC!it.o de 6':3'H3:3LO, para paga
mento do pessoal e expediente da Delega
cia de Terras e Coloni,ação, nn Estado ele
Minas Geraes. Pag, t2t3.

Sobre o creilito de tl5:100;3, pal'a occorrer
ás despel:!s relativas á verba - Coloni
sa<;i'io e Immigração. Pago 126.

Sobre o. [Jl'opnsiç:lo d:1 Camara dos Depu
tallos, n. 117, de 1895, (lue conc~de uma
pensi'io iglJaL ao meio soldo que perc.cbe,
a D. Lndovina Alve, Portocarrero, vmva
do marechal Hermenegíido .\lves Porto
canero, Pag', 153.

Sobre a proposição ,la Camara. dos Depn
tados, n. tl6, de 1895. que conc.ede uma
pens:io annuaL de i:iuO.), a D. Clemencla
Snlles Galvi'io, viu"a do conselheiro Ma
noel da Cunha Galvão. Pago 172,

SobL'e o requerimentn de D. Leonila
Octaviana de Menezes Souza. em que pede
a r., VDl'Si'iO dai peusão dd 60$ rnensaes que
percebia o seu li nado marido, Luiz Fran
ci~co de Souza, capitão honorario elo
Exercito. F ag. 172,

Sobre a pr"po,i<;iio da Camara dos Depu
lados, n .115 de 18')5, que concede a D,
Maria Amalia de Caqtro Feneil'a. viuva
do coronel JoaqLlirn Mauricio Fel'reira.
uma pensi'io ele 200 ~ Inensaes, Pag L72.

Sobre a propo,içi'io da Camara dos Depu
tados, no 130, de 1895, abl'llldo um Cl',,
dito extraor,linario de 8.000:00U$ pal'a
oecorrer its despez:\s com as oiJras e me
lhoramentos indispen,a\'eis ao serviço da
Estrada de Ferro Centt-aL do Bmzil.
Pago i99,

Sobre as emendas do Senado oJIerec.idas
á proposi,;fo:J da Cam;ll'a dos Depntados,
qu~ fixa as despezas do Ministel'io da
,Justiça e Negocios Interiores, p:ll'a o eXer
cicio ele 1896. Pa::;-. 201.

Sohre a proposição eli Camara elos Depu
tados, no :39, ele 1895, concedendo a pensão
rle 2:400$, annuaes, ti viuvCl e filhas elo
desemb11.l'gJdor Antonio Luiz Affonso de
Carvalho. Pag, 221.

Da

•
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no rio Parn~,hyba, ~,o ela Tut()ya, no Esta
dó do llaranhão. Pags, 2 e 7,

Considerações feitas, na discussiio unica,
do 'vcto opposto pelo Prefeito do Dis
tricto Federal, á Resolução do Con~e

lho llunicipal, interpretaliva da parte
linal do 1U't. 66 da lei n. 18, de 9 do
m"io de 1893, par," o 11m de considerar
professores cathechaticos os que houve
rem provado competencia profissional.
Pag,I:L

Discurso pronunciado na 2' discussão d~1

proposição cb C,lmOr<l d"s Deputaelos,
n, 98, de 1895. que concede a, D. 1'1100
dolina da Motta Gomes e Silva, a rever
são da pensão que percebia sua finada
mãe, D, Pulcheria Pires ela Motta Gnmes.
Pag,50,'

Consideracões sobre diversas emendas que
otlereceu á proposiçiio da C~m~r:1 rios De
putados, n. 124, ele 1895, fixanelo a despeza
do 1I1inisteJ'io cLt lndustria, Vlacão e
Obros Publicas, para o exenicio ele 1896,
Pags. 97 e 108.

Discurso pronunciado na discussão da
proposlcão ela Caroara drJs Deputadus,
n. 126, de 1895, que orca a receite. g,ral
da Repuhlica, para o e"ercicio de 1896.
Pago 175.

Consideracões feitas sobre um engano que
se uen na publicação dos t"abalhos da
sessão anterior, a respeito ele uma emenda
que oll'ereceu a pl'opusição da Camal'~l

dos Deputad()s, 11, 126, ele 18\;15, que orça
a receita geral ela Republica, p"ra () exer
cicio de 1896, Pag, 198.

Considerações feitas sohre a proposicão
ela Camara d(lS Deputados, n. 213 de 1895,
relativa á ol'Q"n.nisacão do Estado maior
do Exerci to, Pags, ,200 e 2.) L.

PRESIDENTE (O Sr.):

Observações feitas na di5Gu'5ão d" propo
sição da Camara dos Depu tad03, n, 88,
de 1895, autorisando o Governo a con
tractar o serviço de duas viagens mensaes,
elos portos ele S, Francisc', e Amarante,
no rio Parnahyba, ao ela '1'11loya, no Es
tado elo Maranhão. Pag. 7.

Obsel'Vações feitas na discussão unica do
veto do Préfeito do Districto Feeleral á
Resolução do Conselho Municipal, inter·
pretativa da parte llnal do aI'L 66 da lei
n. 18, ele 9 de maio ele 1803, pal'a o fim
ele considerar professores cat!te,haticos os
que houverem provaelo compelencia pro
Jissiona!. Pag, 8,

Obsen ações feitas na discussão ela re
elaccão final das emendas elo Senado i
proposição da Camara dos Deputaelos

n. 102, ele 1893, que flxa D. elespéO'a elo Mi·
nisterio elo. Justiça e Negocios Interiores,
para o exercicio ele 1891.5. P'eg'. 95.

Observações feitas no. discussão ela 1'1'0
posiç:lo ela Camar<J, dos Deputados,
n. J24, de [89,:;, que fixa a ele;peza elo ~Ji

nistel'io ela lnd"stria, Vi:1ção e Obras Pu
blicas, para o exercicio ele 13~6, Pags,
101 e 103,

Ohservações feitas na discussão unica,
das emendas elo Senado á proposição ela
Camara el, s Deputados. n. 73, de 1895,
que lha a elespeza do ~Jinisterio da Fa
zenela, para o exercicio de 1896. Pago 130.

Observações fei(ao; na discussão ela pro
posição rla Cumara dos Depu(ados, n,
/2(1, de 1805, qLle Ol'ça a receita geral da
Républicl1, para o exercício de 1890. Pags
134, 185, 191 e 192.

Observações feitas ém "essão ele 16 ele
elezembro, com referencí" ao eliSClll'SO,
elo Sr. senaelOl" Jüaq',im ele SOUZ8, rela
tivamente a um adllitivo em favor ela
Companhia Saneam~nto, offerecido pela
Commissão de FioTlanças á proposição ela
Camara dos Deputad()~. que íh" a eles
peza elo Mínisterio ela Fazenda, Pag, 155.

Ousenações fé, tas na vo Laciio .1a.< e;uen
elas otrerecidas i prc)lloslçio da Camara
dos Deputado~, n. 126, ele 1895, que orça
:J, receita g'el'al da Republica, para o exer
cício de 1896. Paga 193, H)1, 196, 197 e
228.

Observacão feita sobre uma rec!a
m~cãv do SI', Sen:ldol' Pires Ferreira,
rehlt.i\~a a Ulll eng1.no que se nota na
publIcaçilo do~ trab,tlhos da ~essão ante
l'ior, Pago 19D.

Ouservaciio feila na vfilacão das ell'endas
olférecidas i proposicão'd" Cam~l.\'a d"s
DepUiaelns, n. 124, ele 189.5, clue fixa '"
despeza el,) l\liniste'tio ela lndustri:J., Via
ção e Obras PllbliciLS, paL). o exercicio
ele 1896. Pag .215, J

Observa.;ues felta, n,L tIlscllssão da, emen
elas do Senado, á proposição ela Camam
dos Deputaelos, n. 102, de 13~5. que ["o.
" desp"z:l do i\linistei'io ela .T1Btica é
Negoci"s Interiores, para rJ éxercicio de
1896. Pags, 225 e 221),

Observações feitas na v"tacão das emen
d:ls o[l'crecielas 6. )lroposidio tIa Camara
elos Deputados, n. 126, ele 1895, que orç,a
a recelta gera] che RejJublica, para o e'
ercicio de 1896. Pag. 239.

Observações fcitas ~m sess!\o ele 28 ele
dezem h1'0,' sn!Jl'e a ~es,<fio solemne de en
cerramento. Pago 2\15.'
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PROJECTOS de lei:

Da Commissão de Obras Publicas e Em
prezas Privilegiadas:

Aut"risando o Poder Executivo a adju
c! icar em hasta yubJica a um indi \~iduo
ou emp"eza, a Estrad" de Ferro Central
do Brazil com todos os seus ramaes e
dependencias pertencentes ",o Estado.
Pago 221.

Do Sr. Ramiro Barcellos:

Prorngando '" presen te sessilo legislativa
c.té o dia 30 de dezembro do corrente
anno. Pago 173.

PROPOSIÇÕES da Camara dos Deputados:

AlltúrisJ.ndo o Poder Exec'Jtivo a abrir
o credito de G 333s310, p",ra pago.menLo
do pes8Jal e expediente da Delegacia de
Terras e Coloni~açào, no Est",dn de :lIinas
Geraes, PLJ.g. 38.

A ut'"Jrisando (J Gúvel'rlO a. abrit~, no pro
xim.. exercicio, o credito extl'aordinario
de 8.000: 000$ pam Occorre r á despeza
com as ob,'as e melhoramentos Ul'gen tes
ao ser7iço da Estr",da de Ferro Cen traI
do Brazi!. h~. 111.

Offerecendo emendas ao projecLo do Se
nado, que autorisa O Poder Executivo a
mand",r canl",r mais oito mezes e ~8 dias
de serviço ao 1° tenente da Armada,
Artlmr \V áldemiro de Serra Belfort, par"
os eifeitos da reforma. Pag. 111.

Aut'Jrisando o Poder Executivo", read
mi ttir nD Corpo de Engenheiros do Exer
cito, no posto de tenente-coronel e no
cargo de lente d", Escola Militar, o Dl'. In
nocencio Senedello Corrêll. P",g. 152.

Autorisando o Poder Executivo a mandar
proceder á escolha do logar apropriado á
mudança do Arsenal de Marinha da Ca.
pital Fede,'a!. Pag. 152.

Âutorisando o Poder Executivo a mandar
reverter á lctividade do serviço milita!',
no '"osto em que sa achava, o general de
brigada reformado, Dionisio Evangelista
de Castro Cerqueira. Pago 18t.

Âlltorisando o GOverno a substituir por
apolices de capital e juros - ouro - do
valor nominal de 1:900$ e juros de
4 %, todo O lastro efl'ectivamente depo
sitado, até 17 de dezembro de 1892, etc.
Pag. 281.

• PROROGAÇÃO - Discussão unica do projecto
do Senado, n. 69, de 1895, prorogando a
actual sessão Iegielativa até o di", 20 ele
dezembro do corrente anno. Pago 185.

PUBLICAS-fôrmas - Dos contractos a que se
refere o djscurso do Sr. Senador Coelho

Indice de 18~3 .

Rodri,~'ues, pl'onunc1â.do enl sess5.o ele 28
de dezembro corren~e. P:cg.295.

QUINTINO Bocayuva (O Sr.):

Discurso pl~onnnciad.o na discussão da
proposição da Cam,ua dos Depul;).(J.:>s, 11.

12ô, de 1895, que orça a receit8. g'el'~l da
Repu blica, pal'a '1 exerclcio de 1886. Pag.
178.

RAMIRO Barcellos (O Sr,) :

Consideracões fei tas sobre um'" noticia
dada pela~imprensacom relação u:) Orça...
menta da receiL"'. Pago 96.

Discursos pronunci",dos na discusõi\o ela
pro poslção da Cam",r" d08 Deputados,
n. 124, de 189::>, que fixa", despeza do
~linisterio da lndllsteia, Viaç"o e Obras
Publicas para o exercicio de 1896, Pags.
104, 109, 119 e 206.

Discursos pronunciados na diõcussi\o da
. proposição d", Camara dos Deputados,

n, 126, de 1895, (lne orça a recei\r. geral
da Republica para o exercicio de 1:396.
Pags. 140, 185 e 187.

Observação feita na yotaçii:o das emendas
offerecidas á proposição da C.lmn.ra dos
Deput",dos, n. 126, de 1895, que orça a
receita geral da Repu blica para o exer
cicio de 1896. Prego 196,

Consideracões feita' em sessão de 19 de
dezembro,' j nstilicando uma indicação,
com referencia ao Sena~lo da Repuhlica
dos Estados Gniclos da America do Norte.
Pag.200.

Considerações feitas na discussão da prol'
posição da Camara dos Deputado~, n. 108,
de 1895, que autorisa ,o Govemo a abrir
ao Ministerio da Guerra, creditos p"'rciaes,
até asomma deU.OOO:üOO$OOO. Pago 219.

Discurso pronunciado sobre a moçi\o vo
tada IJe10 Congresso Feder",l, e enviada
ao Senado da Republica dos Estados
Unidos d", America do Norte. Pago 225.

Discu rso pronunciado em sessão de 24 de
dezembro, sobre o sel'viço da Empreza
Dóc"s de Santos. Pag.212,

Di~curso pronunciado na discussão da
proposiçiio d<l. Camara dos Deput",dos,
n. 125, de 1895, qne eleva á categoria de
Alfandega de 4" classe a Mes" de Rendas
da cidade de Pelotas. Pag. ·247 .

RECEITA geral da Republica - Discussão da
proposição da Camara dos Deputados,
n. 126, de 1895, que orça a receita geral
ela Republica, para o exercicio de 1896.
Pags. 130, 139, 155, 173, 185, 226, 230 (>

249.
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REDACÇÕES:

D:\s emenda0 do Senad,) á pl'oposição da
C"-ma,':; dos Deputados, n. 37, de 1892.
que d" novo plano ás Leis do Orçament(,
da ['eceita. e da clespeza d:l. Republica,
P"gS..21, 43 e 49,

lJ~s êmendas do S~n:lelo á proposição ela
C.,relara dos Deputados, n. 102, de 1895,
q "e E:;::a a despeza d" Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiures, para o e:;:ercicio
de 18QG. Pags. 40 e 95.

D'J projecto elo Senado, n. G7, fIe 1895,
qu.e auwris~ r.' Governo ,:1 1nandal' ])agal~

pe!:l verba - U;:;::ercicios findos- ao 30 es
cript,n'ario da Reparti~"o Geri1.1 dos Cor
reio::;, José Franci8co Rodrigues, os \'cn
cimentos que deixou ele perceher de 29 ele
agGs~o de 1894,:' 28 de julho e[e 189.::;.
Pag5, 42 e 93.

Da.s emendas do Senado á proposição da
Cawara elos Depu taelos, que fi:;::". a eles
peza elo IY1inisteri" da Industria, Viação e
ot)['as Publicas, para o e:;::ercicio ele 1896.
P.:.lg3. 222 e 230.

Do.8 emendas do Senado á proposição
da r;"''loc,ra elos Depurados, n. 126, de
1893, que 0['<::1 a receita geral da Repu
Llica. pD.l'a () exercicio de 1896. Pags. 24~

c 253.

Do p:'o;ecto do ~enado, n. 21, de 1895,
que aui;ment.a os vencimentos do,,; mem
bros do Supremo Tl'ibunal Feeleral
e G,ltl''', funcionarios da jllstiça. Paga.
254 e 270.

Da proposit;:io da C" mara dos Deput.ados,
n. 29, de 1~9J, que pro roga por dous
an!1os o prazo concec1ictos á Estrada de
Fe"~o Leopoldina para conclusão das
01m•.s elu linba entre Santo Edual'do e
Cacboeil'O elo Itapemirim. Pago 254.

RELATORID - Da Con1l1lissi'io 0\1ixta nomeada
pel·) CI>ng-resso Nacional, para rever as
tarifas dãs Alfandegas. Pago 57.

REP ARTIÇÃO Geral dos Correios - Dis
cussão d" prt>jecto clt> Senado, n. 67, de
1895, que <lutorisa o Goyerno <l mandar
pa.zar pela vel'1n1" U;xercicios linc1os" ao 3 0

e,cl'iptu ",'aio da Hepartiçao Geral dos Cor
re-ir~'S José Fr(\.ncisco Rr)clrigues , os venci
mentos Ci'le deixou de perceber, de 29 ele
ag-ost" de 1894 a 28 ela julhlJ ele 1893.
P~lg. 8.

REQUERIMENTOS aprósentados pelos Srs.:

Christiano Ottoni e Joaquim Per
nambuco

Para que o parecer, n. 291, e prr,jécto n.
70. de 1895, dn arrendamento da J<:strJ.da
de Ferro Centl'al, sejam l'emettidr,s ao
Governo, conju['~ctamente COIU () reque-

riment'J eh enge[lhei~o E. dos G. Rm
Jean. Pago 272.

Coelho Rodrigues:

Peuindo inform:lções ;'lO Grn'erno sc\bre
a rerOl'ma da Constituição da EstJ.clo e[c.
Amazonas. Pag. 291.

Costa AZ3vado:

Pec1indr, informacões an Governo sobl'e
um saCjue de 4,00:000:3 que fôra t'eitu
pel" almimnte Jeronymo Gonçalves. ar,
Banco Italu-Urllg'uayo e[e ~1onte\'idé'.

P~g. 139.

Pedindo dispensa ele intersticio para o. 3"
eliscussão elas emel1cL,s elo Senado á pro
posição dJ. Camara elos Deputados,
n. lOZ, de 1895, qlle liJ::a a elespez", do Mi
nistsrio ela Jus~iça. e NegocieiS Interiores,
pal'<l. o e:.:ercicin lle 189(\, a que a mesmo.
Camara não deu o sen assentiment:).
Pago 226.

Pires Ferreira

Pedindo u adiamento, por 4S hl-lr3s, eb.
discllssii(, d" reto oppoHo pelo Prefei t,) dI'
Di;;tricto Federal, á Resolu,ãu di) Con
selho :\Iunicipal, relativa aos jlrofesanres
cathedra ticos. Pag". 8.

Pedindo dispensa ele intel'séicio para :t
3a eliscusslo da proposi,ão da Camaro.
dos Deputaelos, n. 109, dtJ 189:5, rel~1tiva,

á pensão conc'elida ao corollel AffilIlSO de
Albuquerque Mrllo. Pago 50.

Pedindo a retir:.da da emenda que offe
recen á prnposi\'i'io da Camar", clr,s Dêpu
tados, n. 121. de 189:5, que autoris:t o
Poder U;xecntivo <l. refol'm"'" os est:1 tn to"
elil. Escola Poly leclmica. Pag. 283,

Severino Viaira :

Pedindoa ['et.irada da eillene!<t :ldditiva CJlle
oíferecen á proposição da. Canl3"ra lios:
Deputados, n. 124, de 189:5, qlle fixa a eles
reza c\o i\linistél'io da 1lldllstl'iu, Viação e
Obras Publicas. Pag.'· 117.

J
SESSÃO solemne - De encerrament() da 2~

sessão ela 2~ legislJ.t<ll'a. Pago 289.'

SEVERINO Vieira (O S,',):

Discurso pronunci:1do nil discussão ela
proposição da Camara dos Deputados,
n. 105, de 1895, q lle reorgilni;;a a CrJrpora
ção elos corretores de flllldns publicos d"
Districto Federal. Pag·. 48.

Considerações feitas na discussão ela re
elacção llna1 das emendas do Sena(lo, á
proposi,ão da Camara dos Deputados,
n. 102, dê 1895, que fi:;::;, a despcza do
~Iinistel"io [ia Jllsti,a e Negocios Interiores,
para o exerc iGio de 1890. p~ g. 95.
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•

Di5cU1'ws pronunciados ú8. di5cussâo eia
proposição da Camal'a dos Deputados,
n. 124, de 1895, que fixa a despeza do
Minis~erio da Indusiria, Viação e Obras
Publicas. para o exercicio de 1895.
Pags. 98, 109, 117 e 207.

Considerações feitas na discussão unica
das emendas do Senado, li proposição da
Camara dos Deputados, n. 73, de 1895,
que lixa a despeza do il1inisterio da Fa
zenda, pa ra o exercicio de 1896. Pag. 130.

Discursos pr,munciados na discussão da
proposição da Camara dos Deputados.
n. 125, de 1895, que orça a receita geral
da Republica, para o e,ercicio de 1896.
Pags. 170, 191, 227 e 230.

Obsenaçiio feita na votação da proposição
da Camara dos Deputados, n. 126, de
18Q5, que orça ~ receita geral da Re
pu1.>lica, para o exercicio de 1896, Pago 196.

Observação feita na votação das emendas
ofI'erecidas li proposiçiio da Camal'a dos
Deputados, n. 124, de 1895, que fixa a
despeza do Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas, para o exercicio de 1896.
Pag.215.

Consideraçõe~ feitas na discussiio das
emendas do Senado, á Pl'oposiçiio da
Camara dos Depu~ados, n. 102, de 1895,
que fixa a despeza do Ministel'io da J us
tiça e Negocios Interiores, par~ o exer
cicio de 1896, a que a mesma niio den o
seu assentimento. Pago 2.26.

Considerações feitas sob"e a redacção das
emendas do Senado, :i projlosição da Ca
mara dos Deputados, n. 126, de 1895,
que orça a recei ta geral d~ Republica,
para o exerci cio de 1895. Pag. 251.

Considerações feitas na Yot~ção da pro
posição da Camara dos Deput~dos, n. 121,
de 1885, que autoris~ o Poder Executivo
a reformar os estD.tlltos da Escola Poly
technica. Pago 283.

SUB-EMENDAS offerecidas pelos Srs.
i •

Gil Go~lart e outros:
•

~ A's emendas approvad~sem 2" discussão e
offerecidas :J. proposição da Camara dos
Deputados, n. 1.26, de 1885, que orça a
receita g'eral da Republica, para o exer
ciciu de 1896. Pags. 226 e 230.

João Barbalho e Joaquim Pernambuco:

A' propusição da Camara d,'s Deputados,
n. 124, de 1895, que fixa ~ de.,peza dó
Ministel'io da Industria, Viação e Obras
Publicas, para o eyercicio de 1896.
Pago 104.

João Neiva e outros:

A' Pl'opos'!ção da C:J.ma,a des Deputados,
•

•

n. 124, de 1885, qlle fiyr., a despeza do
1I1inisterio da Indllstt'ia. Viação e Obras
Publicas para o exel'cicio de 189ô.
Pag.212.

Leopoldo de Bulhões e Severino Vieira:

A' emenda da Commissão de Finanças,
sobre a Pl'oposição da C<l.rnal'a dos De
putados, n. 126, de 1895, que orça a
receita geral da Repllblica, p~ra o exer
cicio ele 1896. Pago 185,

SUPREMO Tribunal Federal - Discussão
unica das emendas da Camara dos Depu
tados, ao projecto do Senado, n. 27,
de 1895, que eleva 08 vencimentos dos
membros do Supremo Tribunal FeJeral.
Pags. 218 e 270.

VETO - Discussão unica do TctO rIo Prefeito do
Districto Federal. :i Resolução do Con
selhu ilIunicipal, . interpretativa da parte
final do arL 66 da lei n. I8, de 9 de
maio· de 1893, p:ua o fim de considerar
professores cathedral icos os que houverem
provado competencia prolhsional. Pag, 8,

VOTAÇÕES:

Em 3' disclls~ão da [JropOSlçaO da Ca
rnal'a dos Deputado.s, n. 8S, de 1895, auto
risando o Gnverno a con tratar o serviço
de duas viagens mensaes, dos portos de
S. Francisco e Amarante, no rio Parna
hyba, ao da Tutoya, no Estado elo Mara
nhão. Pago 7.

Em 3a discussão da proposição da Ca
mara dos Deputallos, n, 51, de 1885, qlle
fixa a despeza do il1ini,terio da 11arinha,
para o exercicio de 1896, Pag, 7.

Em 3" discussão do projecto do Senado
n. 57, de 1895, que autorisa O Governo a
mandar pagar [leIa verba «Exercicius
findos» ao 3D escripturario da Reparti
ção Geral dos Correios, José Francisco Ro
drigues, os vencimentos que deixou de
perceber, de 2Q de agosto de I89-l a 28 de
julho de 1895. Pag. V.

Em 3a di~cussão da [lruposição da Ca
mara dos Deputados, n. 120, de 1895, que
manda continuar a pagar a D. lIIathilcle
de Accioly Lins, o montepio e meio sold"
do seu tinado lilho, o alferes Sebasti:Lo
Carlos Accioly Lins, Pag.50.

Em 3a discnssão da PI'oposiç:Lo da Ca
mara dos DeputadoB n, 110, de 1895, que
autorlsa o Poder Execlltivo a conceder a
Canelido Guedes Chag~s, conferente da AI
fandega da Bahia, um 8nno de licença
com ordenado. Pago 51. .

D~B emen,las do Senado :J. propOSlçau da
Camar~. dos Deputados, n. 73, de 1895,
que fixa a despeza do .i\lini~terio d~ Fa
zenda, para o exercicio de 1896 e ás quaes a
mesm~ Camara não deu sell assentimento.
Pago 130 .
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Das enlenclD.s orrerecidas á propOSlç,W da
Camara dos Deputados, n. 124, de 1895,
que fixa a despeza do l\1inisterio da In
elustria, Viaçi'i.o e ODl'aS PublicM, para o
cxercicio ele 1893. Png. 214.

Das emenelas dn. Camara elos Deputaelos
ao projecto elo Senado, n. 27, de 1895, que
eleva os vencimentos dos membros do
Supremo Tribunal Federal e dos empre
gados da respectiva secretaria. Pago 218.

Em 3' discussão da proposição da Ca
mara dos Deputados, n. 108, de 1895, que
antorisa o Governo a abrir ao lIlinisterio
da Gucrra creditas parciae•• até a s,)mma
de 14 o 000:000$000. Pô g o 219.

Da emenda do Senallo snppressiva do
art. 3°, á projl8sição ela Camara elos De
putados, n. 29, de 1895, que proroga por
dons annos o praz1 concedido á Estrada
de Ferro Leopoldina, para conclusão das
obras ela linbo. entre Santo Eduardo e
Conceição de llabapoana. Pago 219.

Em 3" eliscussito elas emenelas offececidas
:t prúposiçio da Cetmara dos Deplltados,
n. 1:26, de 189J, (l"e orça a receita geral da
Republica, para <J exercicio de 1896. Pago
234.

Em 30 discussão (b, PI'oposição ela Camara
,los Deputados, 11. 125. de 1893, Cl ue eleva
:i categoria ele 4a classe, a. Mesa de
Rendas ela cidade ele Pelotas. Pago 253.

VOTO (Declaração de) :

Do Sr. Almin::> Affonso:

Sobre 12ma. emenda offer 'ida :i prúpoili
çito cLt C,'IDara do;; Deplltetelos, n. 126,
de 1895, que orça a receita geral da ':'.e
puhlica, pa,'a o exercicio de 189,J. Pago 240.

VOTO de pezar :

João Baroalho:

Pelo fallecimen to cl" conselheirn ~LJ.noel
: do N8.scimento Machado PorlelIa. Pago 43.
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