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(hldus tria :,is;;ucarei1·a do norte, principalmente 

ela de Ahg9a.q Pags. 362 e 363. . 

Es;ta(lô-m;Lior do Ministro da ~farinh:i. e elo Arthur Rios: 
::i.j11dante-gcne1·al da al'm:l.du..) Po.g. 420. 

A..ic'incio Guannbara = 

(Nom~açiio de uma comrniss:.i:o de profisfliona.es 
b1·:izileil·os para estnd:ii· o lll'Ocessa pre~erY~\
tivo da febre am:i.rella qne o Dr. Domingos 
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e -±01. ·. 
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(PMindo {i, Mes:J. pa.t'a. con-tempfar, no. ordem 
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Abertura da 1a sessão 01•di1ia1·i:i. da 3a ler:-ís
Jatlll'il ck1 Con)::'i'ess,; ~acional. Pt\~fi. iGl,)G2. 
1G~;_~lG4-, 105, lGü, 1G7, iüS, iõQ, 110, 171,. 172 
() 11.0. -

Anon~·1u::J>i:o n:t imprensa. (Projecto n. i4~. 
~l~ -18Vl~.) P~gs.~~~j, q~-~4, 3?4, .3~5, :3G~~ ~~~~ 3GS, 
3~0, 310, 311, .Jrn, <>li,_3~3, 384, .1Q., e 4i.!'i. 

.cl..ssi.;;teac!a aos alienn.dos. (l~l·ojecto n. 78 A. 
de 1~01\.] Png-s! 317, 318, 3~1, 322, 3i;:i, 393; 
3!H, 4-U e '142. _ 

Bens isentos de µenlwr:i.. (Project-o n. mi, 
de 1S9u.) P~gs. 33:$, 3;3'1. 30t.l, l!!Jl, 3~2, 3!13, 
3[)iJ, 3UG, ,121, ·122, ,1;>5 e '15!3. 

Cod>>;o P~naL Pai;r. 3S2. (Pl'Ojceto n. 17G, de 
1SQG.) Pags. 3.J7, 31S, 3-19, 383 e 384. 

. <1" Cc.lonisação) (Vide projecto n. 48 C,_de 
1S0G.) .P<J.g. 151. . 

riec!ar:1ção ele voto contra 9. doutl'ina dopa
recer n. 44, ele 1897, que approva as eleíções 
do 1º clistl'ido do Ce:i.rú.. Pag. 147. 

Demarcação da por~ão terrilot·ial indispen
s:i.vel i defesa das fronteiro.s, etc. (Projecto 
n, 23, de 1S~6.) Pag. 424, 

Deputados r~connecidos qlle niio tenli;i.m 
presL:.ulo a compron1isso regiment;i.l inhi~idos 
d~ receberem vo<os pa~a :.ts ooromissões perma
uen·tes. P:i.gs. 215, 216, 2i7, 218, 219 e 220. 

Dispenso. dos earg-os de 2• ajo seeNt:i;rios, pe-/J 
(licla. pelos Srs. t'onsec:i. Portell::i. e G-ust::i.vo 
Vet·:i.s. P;1g. ·110. 

Counuio;<são de cinco m~mbros que tem de 
Mganis:u· as listas a. qlte s~. refere o art. 50 do Eleições ; 
H.cgimento. Pag. 3. · 

Co1np>'o1nisso rcgirucnlal a que $e i·ofcr~ o 
ad. ,17 <lo liegimcnto e numet·o de d~puLados 
p:na. a ab~rtmado Congresso,X:i.cional. l'•g-.15,!. 

Con:1prou1iss~ dos dcput:t.do$. Pag5. i7G, 
~~~· ~:~7: 2SG, :331. 33G, 3{{), 3·íG, 355, 361, 362, 
-> ;;J, ->W. 432 e 4.60. 

De 8S:2f:i$80tl, suppknwnt:tl· ao concedido po? 
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Pags. i'J, 20, 21 e 35. - ~,t 

Do 2º districto da fü1hü1.. (Parecer n. 16 d~"· · 
1897.} Pags. 25, 2ô e 41; 
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ad. ,17 <lo liegimcnto e numet·o de d~puLados 
p:na. a ab~rtmado Congresso,X:i.cional. l'•g-.15,!. 

Con:1prou1iss~ dos dcput:t.do$. Pag5. i7G, 
~~~· ~:~7: 2SG, :331. 33G, 3{{), 3·íG, 355, 361, 362, 
-> ;;J, ->W. 432 e 4.60. 

De 8S:2f:i$80tl, suppknwnt:tl· ao concedido po? 
d~creto n. 202, de 1SM, par:i. s:ddar desp~zas 
íc1ta~ com a oonstnlc~ão de quatro p.i.iôe5 de 
polvol':l. na ilh:i. tlo · Boqu~ir;.'"(o. (Projecto 
u. Híli B, de iS9ô.) Pags. 29G, 31S e 340. 

De 2,5:326.)_, para ii::igamento do marechal Jo.,é 
_(to Almeida. Rtt·r<?to. reve1·tido ã ~ffectividade 
do 8cn-iço do ex~rcúo ( co ll1 tuua emenda do 
Sr. Cocll10 Cintrol a.utoris.:indo o Gov~1·no :.i. 

abrir um c1·edito de 21:500.) ptir~< pa"amén·~ 
dos vencizueutos d:i. extincta Agenda Oficial 

D:t :\fos:i. Pags. 1$1, :1.s::; e :!SG. 

Dr·-~ coin1nissões pe1·ma.nentes. Pags. 22(), 221, 
· 275 e 276. 
Do 1º dístricto de Abgôas. {Parecer n. 43 de 

1897.) Pags. 64, HS e 141. 
Do mesmo iº districto. (Parecer u. 60 de 1.897, 

1·econhecendo deputado o Sl'. Luiz Joaquim 
da Costa Leite, coJll. o "Voto em separado reco
nhecendo deputado · o s~. Angelo Josê da. 
Silva Neto.) Pags. 323, 32-l, 325, 326, 327, 
337, 33S, 339, 340, 342, 343 e 344. 

Do 2° districto das Alagoas. (Parecer n. 3i de 
:LS97.) Pn.g. 53. 

Do Alll(l.w11as. CP:irecer n. 45 de i897.)Pags. 71, 
12, 7~l, 7-!, 75, 76, 7l e 14i. -

Do 1° districto da Bahia. (Parecer n. 2 de iS97.}, 
Pags. i'J, 20, 21 e 35. - ~,t 

Do 2º districto da fü1hü1.. (Parecer n. 16 d~"· · 
1897.} Pags. 25, 2ô e 41; 
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Do 3° di'slricto da B:ihio.. (P:ll'cccr n. 3 de 1897.) 
· -·Pags: ·J 9-e-35·;-- ----- - ----- · · -

·Do ·iº districto da J,:i.hi:l.. (í'<u·~ce1· n. ::; de 
1897.) Pags. 2Z e 38.. 

Do 5• dist1·icto da Bahia. (Parec'er n. 58-de iSJ7. 
i·econheceuclo deputados os Srs. João d0s 
Reis de So1na Dan<as Filho e l\fa.11oel Adal
berür !le C-fo·eira Guimarães.) Pags ... 314 e 
340. . . . 

Do (l0 districto d:i. Uahia. (Parecei· n. 29 de 
:l.S9i .) P~gs. 3G, :37 e 53. 

Do 3° dist1·icto de 
Efcú1to · dos_-S1'·íi. 
B;i.l'l'D5 ; pa1·ece1· 
52 ~ G3. 

?.ÜnuB Ger:i.es. (Reco11heci
Y:i.z·· r1e ~Iello e··jfonteiro-·cte· 
n. ~G de i8'1i .) Pag-s. f>l, 

Do :io ll?,l1•iclo elo mesm.o Est:).(]o, (Parecar ll. 52 
uw·l8\l7. reconhecendo o s~. Ildefonso .Alvim.) 
P~g-s. 1iJi, füS, -159 e ii9. · _ 

Do fr•, 8° e 9°.rlis~rictos de Minas Ge~o.cs. \I;'a~-
1·ecer n. 17tfo 1sn.) P::.g-s. Zôe 41. · 

'no 70 diôlricto de Minas Ge1·ae;. (Parecer n. ;:-,o 
cl~ -1S'J7. i·er.onhecenclo cl•putado o Sr •. Jose 
C:.1rlos Fet·1•eh':l. Pil'es.) P.ig~. 1-15e157. Do c.0 dist.ricto d:i. Bahia. {P;\L'ilce1· n. ,H de 

:1897,. r,>conlw..:~nrlo o Si·. Eduardo Raruos.) 
P:igs. ô3, 71, ili. 79 e i4G. Do me~mo dístricto .. (Parecer n. Gi llc 1897,· 

) 
i:econllecendo depnludos os S1·R.. Lamou11ie1· 

Dci"iº districlo rh !hhi:i •. (P:1reccr n. 6 de iSvi. Codofredo e Antonio Z:i.c:i.~i:i.s Alv:i.l'es <l:i.·-Sil-
P;J.gs. 22, 23 e 38. va.) Pags. 327, 3~8~ 32\:l, :~30, 3H. e 3-l.5. 

Do i 0 d is trie lo <h C~pit:il F~deral. (Parecei• Do 100. 110 e 12·• dist!'ictos de Míno.s Geto.es. 
n. 2G.de 1S\J7.) Pags. 33 e -15. (Parecern. 2;i. de iS97.} Pa;;s. 33 e 43. 

·Do 2° dlstricto d:i. Capi:al J~edern.l. (Pa1·ec"r Do iºllisl!'ictodoPai·ú. (Po.t·ccer n. H _de i8()7.) 
. n. ft7 do 1807.) Pri.gs. 3'?, 3-1 e 'fi. Pags. 25 e 4.0. 

Do 3° distdcfo da C:i.pilo.l Federal. (lli!conh~- D,, ~o di~l-l'icto <lo mesmo Estado. (P:i.t•ocer 11. 13 
- cilnentodó< STs. ~~g~~ Vasconccllos e P.971 lle iS\)7 .) lºags. 25 e '10. 

Banoso.) Pa;.;s. :3' e'/'-. .) J Da P:.u·al1yha. (Pru·ecor n. 51 de 18[)7.) Pags. 
Do 3° distt-icto .da m<'~m:1. Capital.· (Pat·ece1· 1G5, i5G e 179. 

lL 57 de i89i, reconhecendo o Sr. Pelip,pa , ~ . , _ 
B:i.sHio C:i.rdoso Pít·es.) P~gs. 2J7 a 314e ;3!5 ,1Do

1 
Par::ii~~·· (P:i.recer n • .:>\J de fo9L) P:i.gs. GO, 

D i 'l d' - d ' e ' /!. 44 e .;.>. o 0 e :.o 1st-ri_ctos o Estado do eat·a. (Parecer '!/. . . . , ~ _ 
n. 49 de 1S\J7 .) Pa.~s. Bô. B7, 13S. i~D, 140.; /Do mesmo Est-.:.do. (Parec.ir n. 62 de .i~O,, r~co-
Hi, 14.2, 143, i-H, 15;3 e 15·1. ' ·. nheceo.~l~ ~,':JlU~a-~?o .-~-Sr._ Leoncw Corr.,a.) 

Pags. 349, .><>!, 3<>~. ,,,o e 31~. 
Do 3• dist~icto do mesmo Estado. CP0.rece1· :i. ·H 

de 1897.) Pags. G4, G5, GG. G7, GS. G9, 70 
e U7. · 

~Do -1• di~tricto Je Pe~nambuco. (Pa1·ecer 11; 21 
de 1s:r7.) Pags. 32, 43 e H. · 

De Goyo.z. (l"csecer n. 4G ue 1S9i .) P:igs. 8(), 81, 
, j}'iO e 151. . -

De Goy:i.z. (Pal"ecer n. :>G de 18~7, l'econheccndo l 
ueputa~o o Sl'.Il~rmeuegildo tl' j)fo«;i.~s.) Pa~s. 
270. 271, 219, 280, 2S1, ~S.2, 283, 2S4, 31S, 3L9e1 
320. 

Do 1° e 2° rlistrictr,5 do :!II:n·anhiio. (P:.wecer 
n. 2;:; de 1897, reconhec.,n<lo depnt:i.rlô3, p,üo 

· :[e districto o Dr. Casemiro Di:.i.~ Vieira Ju- 1 
ll ior. e ueio 2° disttict<J o Sr .. fo[o Tolentiau 
Guedelli:i. ),fourào.) P:.i.gs; 34, 45 e ,16. 

·no 1° di>t-ricto do ;-.fal';.i.nhií.o. (Pa1·0ccr n. 47 de 
18!.rt, t·eccmhecenrlo dep11t;idos "s s,·s. Urbano 
S:i.ntos ela Costa- A1·:i.ujo. Luiz Antoiüo De.--"~,--. 
mingues. eh $ilva e José' Rodrigues Fem:mdes.) 
Pags. 81, S:t a 1:l6, -151, 1.52 e 153. 

!)o 2º <1istricto do '.\faranhão. (P:i.recer n. 4S 
de iS(fi. reconhecemlo os St·s. Guat~vo Ver;.i.s 
e Edu.ardo Berte(lo.) I'ag. i.53. 

De Mat.to Grosso. (Purccer n. 34 de i897.) Pags. 
-10, 47, 4S, 49, 50; 51 e 62. 

Do i.". ·1ºe 5º <listdctos de l\Iinas Geraes. (Parecer 
n. iií de :!8:!7 .) P;.i.gs. 25, 40 e 4l. 

Do 2º districtD de j)füia.s Geracs. (Reconhecimento 
dos Srs. Joflo Luiz de Campos e Frnncisco 
j\Iende~ Pimentel; Jlô!l'Cte1· n. 35 de :1::>97 .) 
PDgs. 51, li.2 e 6:3 .. 

Do mesmo díst1:icto. (Pa\·ecet· n. 63 de ·1897,- f 
1·econbe~endo o Sr. Ca~,·~1bo Mourão.) P:i,gs. \ 

_.. 404 a -i(;9, e. 440. .. 

Do m~smo clistrieto. (P:i.:-eccr n. 5~ d'? iS\JI. re-· 
conliecen<lo d~p·:tados os :5rs, Afibnso Costa e 
Teb:eil':i. ele 8â.) P::g-s. 322. :323, 3-H e 342. 

Do 2> ;li;;.tricto do m~snw E>1auo. (Parecet· n. 40 
de iS\!7.) Pags. 6~, 61 e -145. 

Do 3" districto do in~smo Est:tdo. (Parecer n. 24 
de :lStl7.) P:ig;;. 32, 33, 44 e 45. 

Do •1º rli~~t·icto rin mesmo l~slado. (P::il'ecer n. 23 
ele {897. reconhe~cmdo deputado o St·. Col•nelio 
da Fon•ec:i..) P:i.gs. 32 e -H, 

Do ~-~ di>Lt-ictu do me;:no E•t:i:1o. (RecnnhP-ci.· 
mcnt.~ 1lo Sr. Julfo de ).lelfo Filho; p:u-ece1· 
n. :38 tle iS97.) Pags. 53. i>4, ;:;5, 56, 57, 5S 
e ~U~ 

Do meSJ!lC1 districto. ( Parcc~t· n. 53 tle iS97, 
reconheceu !o o ·sr. Jos~ 11oreira Ahds da 
Sih·;:i..) Pa:;s. 159. 160, 179, iSO, :l.Sl, tS2, 
1$3, ·18-l, iS5, i&>, 187. iSS. 189. :LOO_._ipl, i9Z, 
193, 194, 26(), 270, 271, 272, 273 e 2)!'· . 

Do 50 districto do mesmo Estado. (Parecer 
n. 22 d~ :l.S97.) Pags. 32 e 44. 

Do meõl'.n<l dist~icto. (Parece~ n. !'\4 de 1S97, 
reconhecenâo o Sr. João de Siqueira.) P:i.gs. 
178, rn5, 18G, i97. i98, :l.99, 200, 201, 2U2, 
2,:3. 204, 205, 206, 207, 2uS, 209, 210, 2i1, 
2t2. 213, 212. 273, 27.J. e :ti5. . 

Do Pinnhy. tPare~er ii. 55'<líl 1897.) Pags. 221 
~ f, 2GG, .:Z\Jl, 292, 203, 294, 295 e 269. 

Do 10 distríc~o d.o Ri.o de Janeiro. (P:i.~ecer 
n, 9 ue i89i.) Pags. _23, 24 e 39. 
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_ .Qo 30 diskiclo do Rio de Janeiro. (Parecer 
n·:42clelS97.) P<'lg~;- 63,-$4 e-·Hti. - -· . -

Do -1° distric.lo •lo llio de ,Ja,teit•J. (ParC!ce1· 
n. S de :l.897.) Pags. 23 e 30. 

Do 5° rlistricto do llio de J>\nelro .. (Parecer 
n. 37 ile iS!J7;) Pag-s. ~2 e·63. 

Do Ria Grande do Norte. (Pare~r n. 4 de 1807.} 
Pags. 22 e 3S. • · · · · 

Do :i.0 , 2°; 3•. 4° e 5º district;)~ do Rio Grande 
do 8111. (Parecer n. 7 de 1~97.) Pago. 23 e 39; 

Do i 0 distl'icto (]~·s. P:úilo. (Parecer n'. H de 
lS97.) Pags. 24,. 30 e 40. 

Do 2•. <li$LL'ieto de S. Paulo. (Pa!'ece~ n. 10 dê 
iS97:) Pi1gs. 24 e 39. 

Do 3° disfricto ,\e S. P:rnlo. (Parece>r n. 32 de 
iS97.) Pag~ .. 42 e 59. 

Do 4° cfütríct'> rle S .. Panlo. (Parece·r n. 33 de 
iS97.} Pags. 42, 59·e 60. 

Do 5• districto de S. Panlo. (Pa!'~C~l· n." i() de 
iS97.} Pag.~. 26 e ,11. 

Do 6• di~l;riat.o do 'E:stado·de S. Paulo. (Parecer 
n. 1S de 1Sfl7.) Pag. 26 • .iv]// 

Do io clistricto de S. Paulo. (Pa~ecer n. 20 ele 
1S97.l Pagi;. 26, 27 e 4L 

De Santa Catha!'in:i.. ,(Parecer n. 12 de 1807.) 
Pags. 24 e 40. 

Es.t.ado de sitio. Pags. 356, 357. 35S 35~ e 
3i:-O. (P1·ojecto n. 5 ele 18:17.) P:>gs. S63, 304 
e 432. 

IF~~ita de nu.met·o n:i. Cam.ara pat·a a :ched·Ut'a 
tlo Con)?res•o Nacional na din 3 de m:ci_,, 
P:i.gs. 14i e 148. 

Falta de nnmero no Sena.do p:rni. a. aber·tni-a 
(~n Corg1·~,.;so N°<lcionaL o!llcio do SenaJo. 
1 ag8. 150 e :L5J. 

Fe,.t;..-.s :i o!Iicialid:idc cl:t 3farinhn Cllilena. 
(índicação do Sr. Ltrnro i'lfolkr.) Pag-. 215. 

Foi•ça N:i.,·:il. (Proje.::tn n. 2 d~ :!.8~)7.) Pa"'s. 352, 
353, 354, :ns. 304. 3ft5 e -!25. " 

Lh;taiõi org-o.nisadas pela Cmnmiss~o de qut> 
·tt"at" o ai·t .. ';• do Reglm1'.llÜ•}. (P.:tt·ecer n. 1 
de 1897.) Pags. 7, 8. 9, 10. 11. 12. t;:>. H. 15, 16. ·17 e 1S. . . . . . . . . 

l\lajo.-es. tenentes-corone.is, coroneis do estado 
m:i.ior obrigados o. um nnno de serviço m·regi
!1Jen tado. :l.pós a promociio a esses pns~os. (Pro
,iecto n 183 A de i.)95.) Pag,;. 333, 335 371, 
S72, 373, 374, 377, 378 e 404. ' 

:i\lanií'estaç:ão de pe~r 11elq_ insuccesso do.s 
armas legaes em C:i.nudos. Pag. 2l6. 

l\Ieusagens : 

Eavin.n.do a proposi.:i. do Poder E~ecutivo fixando 
:i. força nu n1.l Jla1•u. 1S9S. Pat;s. 267 e 268. 

Enviando o tnLada c1ne suj~ito. a questão do 
limites com a Guy;in.;,i. Fran.ceia ao arbitra· 

mento do Go\'crn.o da Confederação Suissa. 
l'o.g. 2,n. 

En>frludo (• ka ctv1o de e:dr::i.dic~ho Ai•madô' com_ 
o pienipotenciario d:i. Rcp11blic:t do . . ChiJe~~" 
Pag. 287. ,,.,- · :._:-- e"_, 

E{i-·iO:iido uma convenção do commercio e n:i.ve- .. 
gaç~o finn:üla corn n. Republica do Chile .. 
Pags. 287 ~288. -

-Enviando a can>en~ão sobre ·O exe~cicío das 
1irofissões lilierae.s e!ltre o. Bra.zil e o Chile. 
Po.g. 2$8. - . . · . 

Enviando 11 p1'opost'1. da íb:a<;iio de forço.s de 
terra par::i.1sgs. Pagos. 315 e Slô. 

S ubnrnttmdo á consideracão do Congresso urna. 
exposi,5.o relati\'a ;i. el!minaçiio 1ia diYisão do 
ensinn elas disciplinM· profesoadas nos kes· 
cu1·sos t ~chnicos üa Escol:i. Sl!perioi- de G~erra, 
etc .. Pag. 355. · · . 

F.:uvia.n<lo o tratado de extradi.c1·ãc lirmaclo em 
H de m;i,io <le 1897 com o plenipotcnciario elos 
Est:ldas Guidosdv:Amc1·ica. Pag. 383. 

Nocne.::u;,,ão para " c::irgo de olflci:tl da s~cre
tarfo. da Cama r;i, do& Deputa dos. Y:lg'o pela pro
rnocltu do ollicbl Carlos F 1·ancisco Xavier ilo 
c~r~·o <le chefe de se~cii.o, do cid:i.dito ,\rthur 
:Dias. (Parecer n. G-1 de 1897.) Pag. 455. 

Numero legal de senadores par:i. a :>bertura do 
Congresso ?'facional. (Olllcio do Sen:i.do füzcndo 
a con11nunicttçi'lo.) Pag. 157. 

Passan1ento de deputarlos. Pa.gs . i76 e i77. · 

Patentes dos ofliciaes honorarios do e:>:el'cito 
e <ln ar·mach concedidos eru Nnnmer:i.çilo o. ser
>iços mllir:n·c.~ cns conc~didas pelo go.,er110 do 
nrnrechal Flori;cno Peixoto "ºs defe1\.;n1·~s dó. le
gu.lidade. (Projccto n. 1:3 tle J.811<5, isentando do 
p;i.!r;i.mcnto cl~ impostos ou quaes:J1i.e1· emolu
JUQllt"s t1S 1•eleridas p:rten1es.) Pags. 346, 347, 
370,"304 e 425. 

Pessoai dos ('Siados .m:üorcs do Ministro da 
)fa•·inha e do chefe do Estado !lfaiar G"Mral da 
Armacl:i.. (Prc>,rc~to n. 4 '! A de 1S96.) Pags. 31"!, 
3iS, .J24. -125, J2S. ;2[) e 155; 

Preenchi1nento chs vag:!s de capitã.o que 
se derem nú~ e •rpos t1e estado-maior e de en- · 
g-e11hail'os. (Projecto n. 1S4 A, de 1896. Pi-o
fecto n. L2de l::\J7.tP:1gs. 333, 335, 39G. 397, 
3\JS, 423, 430, 431 a 4,) L 

Pre~ldo Pasteur em 400:000$ ouro para o au
to1· do trabalhei que der ::i. deacobeL"~:l. do mícro
hio da l'ehre o.mo.rdl:l. ,, J)O.L':>. o. descoberta de 
u1n tn1.1~Lm~1üo especiHco da mesm'1.. (Projeoto 
n. 4de1897.) Pags. 35;; e 356. 

Pre-ser,·a1:;vo di febi·e ama1•ella (descobe1·ta 
do Dr. Doming-os F1•eire). {Projecto n. ·!O de 
1SJ7, ;i.utoriso.ndo o Go,·eruo o. nomeai.' .urna. 
coium issfio de pt•o lissionaes com. o fün de estu
dar o mesmo preservativo.) P:i.gs. 420 e 42i. .. 

Pronaoçüo dos affi.cíaes do exercito. {Projecto . 
ll, ii, d.e 1s1.rr .) P:.1gs. 421, 455 e 457. · .. 
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·~Pro~osta da. re~eita e despeza geral. da Re-1 
. :·. :rmbl1ca. Pags. 319, 380, 381, 382 .e 383. · 

·:;Il.eCorrna. 'compulso1•ie, ou voluntaria. (Pi·oje-
cto n. 6 de i897.) Pag~. 388 e 423, 4.27, 4~S, 
410 ~ 44L 

·:nef'ornia eleito1·aL··(Projecto n. 122 de 1896.) 
-: • -Pagd. 429 e -131). · 

~enuncia do mandato fei·to polo Sr. Fir
miano Pinto, dermtado eleito pelo 1~ .distticto 
de S . .Paulo_. Par;. 1cí4. 

Reo.1·;;;anisação dos diversos· e~tabeleci-. 
roemos mili1al'es de ensinp. (Projecto n. 142 
. de 1896.) Pag. 390; 

Responsabilidade daa Estradas .de- Fel'ro 
·: iiela. perda t:o~al ou parcial, furto ou a.vada elas 

~., 

m~1·c:i.dorias que recebP.rem paea transpo1·ta1· . 
(Projecto n. :m A, de 1896.} P3gs. Si7, 320 e 
321. 

Secret:aria da Cama.r:i. dos Deputados, Yide 
nomeação. 

Set'um :mti-.,.a'doloso. (P1·ojecto· n. i62 A ·de 
i89G. aUtOl'isando o GoYel'no a. nomear uma 
cominis>~o pa1·0. estlld:J.r e verifi= a. effieacia 
e Y;).!or d;J. de~coberta <lo <'Crim1. feita .pelo Dr. 
Felipi1e Cald::.s.) Pags. 333, 334, 335, 3GQ e423. 

Sorteio das cbco. comnüssões YcrificadorM de 
poderes. Pag, 18. 

Subsidio do;; deputn.dos. (Pa.recer n. 72 Ae 
:LS96.) P«gs. 31G. 317 e 320. 

"\lagas n:i.s co=issões. Ptcgs. 31G, 41Z3 e 430. 
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A' png.161, onde se1ê - das• Legislatura - corrija-se: da 3• Legislatura. 

o projecto n. 183 A, de que se nota à. pag. 371, ·e de 1896 e não de l~. 
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CAMARA -Do:s· DEPUTA-DOS-

... . 

SESSÕES PREPARATORIAS 

l• SES~Ã.O PRll:PA.R..-!cTORIA E .1.1 lS D@ ..!.'lRlL 
DE 1897 

. ·Pre~;.J.enc~a do Sr. Melto Regi) . 

Ao meio-dia comparecem os Srs. Mello 

O Sr; Mello Rego (por ser o ?n tiis 
r~Zho entre os presemes occupa a cadeira C(T, . 
preside~icia) - Convi'lo os Srs; Angelo . Nett0 
e [rineu :Vlachado a occuparem às .radeiras ele 
!• e 2° secreta.riOs e os Srs. Elias. Martins e 
Thoma.z Accioli a occuparem .as cadeiras de 
3° e 4'0 .secreta.rios. 

' Reg9, Angelo Neto. Irineu Machado, Tho-
maz Accioli, Elias :'<fartins, Seabra., Neiva, (Os mencionados senhores occupam na Mesa 
Arthur Rios, Syl via.Romero, Felisbello Frei• e, os rcspecti'llos logm·es.) . 
Ivo do Pm (lo_ Gouveia. Lima., Galdino Loret o, 
Monja.rdim, Pinheiro Junior, Her eàia de Sá, O S~·- P .r•esiden. e-Vou ler o a1·t, 3' 
José Murtinho, Alcindo Guu.na.Qa.ra., Oscar do Regimento: 
·Godoy, Raul B~wroso, Augusto de ·vascoocellos, « Cada. um dos deputa.dos deporá .nas mãos 
Felippe Cardó.-.;o, Belisario de Souza.. N.ilo dn Pr~~idente o seu diploma. e um r1os ~=!cre
Peçanh:i, Urba.no Ma.rconnes. Alineida Gomes, j tarios fal'á. a relação nominal dos s.presenfa- . 
Calogeras, llrle :onso Alvim, Olegario Maciel, dos-» . · · '.-

. Necesio Tavares, .A.nthero Botelho, AUreio 
~ Pinto, Aril.lur Torres. Rodolplio Pa.ix:ão; 
Telle3 de Menezes, ·Franciseo Glicerio, Urbano 

·de Gou'li·eia, Ser(\jo; Nery, Carlos ·Ma't'cellino, 

PeQo aos Srs. Deputados que façam entreg" 
dos seus diploma5, come~:i.n.do pelo Estado do 
Ama.zonas. 

'Figueira., Pires Ferreira, Anisio de AbL•eu, P rocedendo-se á chamada·. fazem entre,iià. 
Henric.i.ue Valladares, Marques de . Araujo, de seus diplomas os Sr~.: 
Francisco Sant' Anna, Rodrigues Fernandes, 
Eduardo de Berrê ·lo. Gustavo_ Veras, Luiz 
Domingues, il1Iom•ã.o, Pedro Borges, Frederico 

· Borges.~ Augusto Se.vero, Jose P~regrino, Er,.. 
·mirio Coutinho, Jo:io Vieira, Herculano Ban
dira.: M:i;etios .Junior, -Barbosa. Lima,· JUlio 

.de Mello. Cornelio. ·da FoD'leci:l., .. Joã.o de Si~ 
queira, Moreira. Alves, Luiz Adolpho, Leove-

Serejo. 
Sil ver.:io Nery. 
Carlos Marcellino. 
Figueira. . 

},gildo ·Filgueiras, Teixeira de Sá., Arthur 
.'.·Peixoto, La.uro. Müller, · L:unenha .LillS, Yi-
· ~torino Monteiio e- Rivadavia Corrêa.. · M:atta Bacellar. 
:, [·,_ ·'c~~~~3. ; V..~ i· · · 

. ~ . : ; 

1 -=-- : 
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Piaulzy 

Pires Ferreira. 
·.c&rva.lho ·e Sil "ª. 
Francís~o Sant' Anna. 
Anisto de Abreu. 

. ·· ~ · . -Henrique ValliUia:res. ... . 
Manoel. Pereira. de AraUJO. 
.Elias Martins. 

Maranhão 

Rodrigue$ Ferna:Mes. 
Urbano Santos ... 
Efoàr<lo de BeiTêdo. 
Gusta\'O Veras. 
:Mourão. 

· Luiz DJmiogues. 

Pedro Borges. 
T h.omaz Aocioli. 
Frederico Borges. 

Cear d 

Rio Grande rlo 2''ioNe 

Augusto Se>ero. 

Paral1y!ía 

José Peregrino. 

Pernambuco 

2rmí.rio Coutinho. 
Jeão Vieira. 
Hercu!s.no Bandeira. 
Pereira Lyra . 

. Teixelra. de Sá. 
Martios Junior. 
·Barbo;;a Lima. 
MalaquiM Gonçah·es. 
.íulio de Me!lo. 
Corne!io da. Fonseca. 
It.!oreil!a Al>"es •. 
Joã:O de Siqueira. 
}.liguei Pernambuco. 
Juvencio de Aguiar. 

Angelo Netto. 
A-:'l!.tljO Góes. 
Rocha. Cava.lcanti. 
Arttrnr Peixoto. 
Enclides Malta.. 
Tlieo!lhilo dos Sant-Os. 

Seabra. 
Neiva. 

Bahia. 

Aú.stricliano de Carvalho. 
Adalberto Guiinal'ães. · 
João Dantas; 
Arttrnr Rios. · · 
Marcolino Moura . 
Leoveglldo Filgueiras. 

S~rgipe 

Sylvío Rome~'o. 
Ivo do Prado. 
Gi•u veia Lima. 
Fefübello Freire. 
Cosw. Di)l'ia. · 

Espfrito-Santo 

Gall'líno Loreto. 
Monjardim. 
Ribeiro Junior. 

Districto Federal 

José Murtinho. 
Heredia de Sã. 
Irlnen Machado. 
Ti mot.heo da. Costa. 
Alcíndo Guanábam. 
Oscar Godoy. 
Augusto de VasconceUos. 
Fettppe Cardoso. 
Raul Barroso. 

Rio de Jcmeiro 

Belisarío de Souza. 
Fonseca Portella. 
Nilo Peçan·ha. 
Urbano Maroondes . 

Minas Ge-raes 

Almeida Gomes. 
Calogeras. 
Udefonso Al virn. 
Ma.yrlnk.. 
Antbero Botelho. 
Alfredo Pinto. 

· Arthur Torres. 
Rodolpho Paixão. 
Olegario Maciel. 
Nece,;io Tavares. 
Telles de Menezes. 

'--~ 
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s. Paulo 

Rubiií.o: 
Fra.ncisco Preste;i.. 
Francisco Glicerio. 
Monteiro ele Ba.rros. 
Driedricl.lsen~ · · 

Goya:; 

Vl"bano de Gouveia. 

Matto Grosso 

·Luii Arlolpho. 
Mello Rego. 

".I:.arnenha. Lias. 

Lauro "Mülle:-. ·,· 

Rio Grande da SuZ 

Victorino Monteiro. 
Ri va.da. via Corr~a.. 

REQUER.L'4E!l.'TO. 

Não. tendo havido na séde do 5° districto-
~- eleitoral do Esta.do da.-Ba.hia uma apuração 

geral das .a.u thenticas. das eleiçfüis de todos_ l)S 
municqiios. que ·o compõem •. :visto se terem 
orgailisado duas •.juntas apuradoras, da.S 
quaes uma. ap_urou authenticas de um certó 
~umero d<:i eleições seccion>;e·s ·e· a outra. apu: 
xou as a uthenticas de outras eleições seccio· 
riàes, · dando' em. resultado a expedição ~e 
d~plomas a cinco canJidatos vota•lo,; para. 
deputa.dos por ag_uella _ circumscripeão; re-: 
queirp.que as_ acw.s de' apuração geral feita<: 
por uma e por outra junta apuradora- dQ 
5° districto da Bahia, sejani considerauas· 
pela. Commí!l$ã.o como contestações reciprocas,., 
a.tim de·que a respectiva Com missão de Eo< 
deres, 41.ntes dó exame que lhe coinpete da. ·. 
validade ou nullida.de de ~leições,-proceda â 
apuração geral das votai;-ões constantes das ' 
autheutica.s do mc-.smo districto existentes ·· 
na secretaria e varitlque a qua.es dos candi~ . 
datos deveriam ter ·sirlo · legitimamente ex:~·; 
pedir1os os diplomas de deputados.. . · · 
, Sala: das sessõe;-., 18 de abril de 1897 .~ 

. LeovegiZda .Filgueiras. 

O §r. Prerddeute- Os senhores 
que q ui zerem apresem tar contestação á elei
.çã.o do,; Deputados cujo.s cliplom:i.s acabam de 
ser rela.c}ona.dos, queüram razel-o. (Pausa.) 

Vêm á Mesa os protestos : d9 Sr. Chris~~ 
tíuo Cruz •. contestando a eleição do· 2.' dis- : 
trictO ·do Estado do Maranhão; do Sr. Gas- , 
par Druwmond, contestl.ndo a eleição no Es- : 
tado· de Per:iawbuco; do Si·: Costa Rodri· 
gues e outros, co·ntesta.odo a. eieiçâ.o do 
1 • districto do Maranhão, e do Dr. Lins de·: 
Vasconcellos, contestando a eleição do 3° dis~ · 
tl·icto da Capital Federal, os quaes são remet~ · 
tidos ã. respectiva. Comrnissão. 

Acham-se sohre. a. Mesa. 93 diolomas. tendo 
-sido alguusdestes remettidos por Srs. Depu
ta.dos que não estão 1mlsentes. 

:· _ Vou nomear a commissão de'cinco roem
. b-ros que tem de orga.uis1r as listas a que se 
·
1 refere o art. 5• d::1 Regimento. ··. 

Em stiguida. o Sr. Presidente nomeia. os 
.Srs. Befüat:"io de Souza., Cornelio d a Fonseca, 

· Neivá, Pandiá Galogeras e Rivadavia. Corrêa. 

·o Sr~ Leove~ildo Fllgu.eirai;; 
(pela. ordem) a;;iena.s vem. fundamentar li-
geiramente . o requerimento que pei.e pàr_a;. 
.enviar à commissão, refórente à.s eleições do 
.5° àtstricto do Estado da Bahia:. · · 

O Sr. Presidente - Convido os 
Srs. deputa.dos a comp11.recerem .amanhã â:' 
hora. regimental.afim de se prosegu1r nos. m_.:, 
balhos preparatorios. Designo para. amanha. 
a seguint~ ordem de- dia: , · . 
. Continaaçiú dos trabalhospreparatorios. · · 
Levanta-se a. sessão ás 2. horas.· 

· 2° SESSÃO PREPARATORIA E)!' 19 DE A"BR.IL : 
.DE 1897 

O SR. PRESIDEifrR-: v. 'Ex. nia.n4~ o seu . . :,--_-_:-.·; ___ ' 
-requerimento. O Regimento não . permitte Presidenéia. do Sr. MeUo Rego 
. :fazer· 0stas_-aJl~li.Ções ag~ra. •. 0e~,Sim .. P?r.nn te -a· - <~~-~ 
. commissã.o, opportuna.mente; ·:· . . . Ao meio:dia compa.rec~m os Sr~~:- Me~o: 

Vem a MeSa. 'e é: envíadô á:CoÍnmls~ão .re-:." Rego; Aogeli? Netq, Irineu. Machado, Thoi;t~ 
·-s,p~c~i va o se,,"11ÍI.ite · · · , "· , · Acc1oli, Elias Martins, Joã.o Siqueira, J ~~ 
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>:::vieira. Galdino Loreto, Belísario de Souza; O Sr. Belisario de ~ol1za.·....::
:;.Rivada.via. Corrêa, Neiva~ Francisco Glicerio, Sr. Pr~sirlente, -honra:das~pela incumbencia 
.,'_.COrnelio da Fonseca, Raul Barroso, Felippe com que V. Ex . ._;nos distinguiu.. eu e meüs 
• Cardoso, N'ecesio T-à'ltares, Heredht de Sá, comp;,i,nb.e!ros de commissã.o prlricipiâmos 
~: :Jc:lse- Peregrino, Al.istricliailo de Carvalho, 'lesdc hontem o traball10, .conforme deter-
·o'. Edtiardo de Berredo, Mourão. Alfredo Pinto, mina o Regimento._ _- _ _- __ · _ --- · · 
• <Juliod.e Mello;Moreira Alves~ ;..1artins Junior, A' prime.ira vista, Sr·• Presiden'tà~- nos hn~ 
: Teixeira.de Sã, Almeida Gomes, Antberc> 80- pressionou· o.grande nuinero de eleições con-
":'.telhó, Moilja.rdim; Serejo, José Mnrttnho, Ro- testadas. - - - · _ • · - -

-dolpho da Paixão, Bernirdes Dias. Telles -de Apurar ~leiçõesliquid \S, sem contestaÇão; 
.Menezes, · Artb.ur- Rios. Torquato Moreira.. na phrase do Regimento,· era imignificante_ 

- H~rcula-p.o BJ.ndeira, Jldefol)so Alvim, Ju- trabalho, e o numero de rJ.eputados que ;po
• vencio de ,<\.guiar, .Figueiril, Augristo Severo. dhm tomar parle- na yerificação de poderes 
. . Léovigildo Filgueiras, Henrique Valia.dares~ seria sufficieilte. · · · 
, _Gustavo Veras, Carvalho Mourão, El"mit•io Nestas_ conrliçõe• . . nã0 qu<>.rendo antepôr o 
··-: coutinho, Barbosa. Lima. FI"ede?ico Borges, juizo que podiá. ser o m·eu·molo de_vel' pes
e Pinheiro .Junio1;, Ro~frigú~s Fernandes,. La- soal. consultei· a commissã.o sobre si tJe
. mounier Godofredo •. O lega.rio_ Maciel, May- via mos examiu:'l.r as eleições, adstrictas "'x·~fo- _ 
'.· :rink, Marques Araujo,_ T1mott1eo da Costa., siv.i.mente ao Regimento quandodiz-eleições 
,_.Jv:o do Prado, Gouvêa Lima, Sylvio Romero, liquidas. e'tc., ou si:podiarnos. com a respon• 
;,·-Oscar Godoy, Clodoal<lo Freitas, Xavier da- sabilidw1e da mesma com missão, examinar 
·- ·Silveira, Paulino de Souza. Jmlior, Ca.Iogeras, quaes as contestações que deviam ser toma-
::··suva. Casko e Marcolino Moura. das como podendo invalidar diplomas. ou a$ 
... : . . _ Abre:se a sessão. que eram meras allega.ções, 11esprovidas de 
- - - provas: 
.. < E' Uda. e approvada a. acta da.sessão· ante- Esta discussão, Sr. Presidente, não ficou. 
- , cedente. - restricfa aos Deputados -me•ribros da .com-

o· Sa. 1° SECRETARIO procede á IeÚ.ura. do missã.o.; nella. tomaram pat'te outros oollegas, 
·seguinte e entre esses o nosso illu.;tre cllefe o Sr. ge-
-'-

EXPEDIENTE 
neral Francisco Glicflrlo~ -

·A- commissã.o,-por ·uma. maioria. de:quatro, 
contra o voto vencido do Sr. Calogeras, en· 

_ Diplomas: tendeu que tinha competencia par:.\. ex.a.mi· 
.Do Sr. José de Barros Franco Junior, depu- nar as contestações, distinguindo, entretanto, 

tado eleito pelo 4.0 districto <lo Esta.do do aqnellas que se bll.seam em documentos, da-
Rio de Janeiro.-A' Commissão de q_ue trata quellas que são meras alle~raçDes. -

. o art. 5• do Regimento. E esta interpretação. Sr. Presidente, me 
parece a mais cahivel. pois que. sobre ser o 

- Do Sr. Joaquim Berna.rdes Dias, deputado que está. ma.is accord!l eom 0 Regimento e 
eleit~ :pelo 4~ districto do ~s~do do Rio de com a. lei eleitoral. é 0 que está.d.e accordo 
Jane1ro.-A. mesma Comm1ssao. _ . cc•m o espirita da jul'isprudencia. eleitol'al; 

Do Sr. EduR.rdo Pires Ramos, deputado , e me ·pareceu a. mais acceita.vel. Sr. Presi, 
·• ·eleito :pelo 6° rlistricto do Estado da Bahia. . ..,-- dente, _sobretudo diante dos perigos crescen--

·A' mesma Commissão. · tes dessas contestações, que imp[)ssibilita.m a-. 
': __ .Do sr. Oscat" Godoy; deputado eleito '])elo Ca.~ara do3 Deputados de fazer a. verificação .. \ 
-<-2° districtp do Districto Federal.-A' mesma dos poderes.. . _ . . 
:: Commissão. _ Em uma ep_oca memoravel <lo· imper10, 
.-. . . . . .. - _ . . qua.na.o estava a frente dos negoci•)S pubHcos _ 
, --. , .. Do SL'. ~a.v:er da S1lv_e1r~. deputado eleito o glorioso· Senador D>l.nts.:s, a. -Camara.'-viu-se 
' ;'.pelo l~ d1str~ct~ do ·D1str1cto Federal.-A' div_idida em. dous grupos distiuctos. A.Ca.· 
_·mesma Comm1ss_y.o. _ _ _ ·ma.ra qua.s.i que duplicou'.se ·em todos os 
.- -. , Do Sr .~Ca't'valho Mourão, deputado eleito ~stado~. . _ · _ . _ _ . 

:> <pelo 2r·d1strlcto de Minas Geraes .-A' mesma . E a comm1ssao- daquella epoca, Sr. Prest
~:: Qommissão. den~e. -.deilllte desse !'i:lcto, j utgou-se até .;0.rl 

{ · - Do Sr. Antonio A·tl'onso Lamounier' Godo· o direito..,._d~ examia.a.l', ~nt~; ~ous di_ploflJ.<&, 
:~.)r~do, deputa.do ·~Leito pelo 7• districto de qualo le,,tt:mo e q_uai o ille.,1t1mo: ,· : 
,,-,Minas Geraes.-A- mesma Comm·s·ão . T~ta.:ido se. d~ ~!11 tra.b.~lho d1ffi .. ill_uno, 
-:>·'· · _ -_. _ . __ . .:- - 1 ~- • _ - -- q_ual_aqu,elle que fonncumb1do. á: comm1ssão >>-_ Actas d:i.. a. pu~açao_ geral das eleiç~es _proce· de qu~ :s~u m~mbr.o;. v .· ~x. _ comprehende 
~;;;_füdas D:? E~t11;do do P1a.uhy e ~o 4° d1sti.-1cto do_ que na.o e pos~lyei hoJe e Sllll amanhã, apre:
~:t:i'E~~~o do Rio de Jane1ro.-A -mesma Com- sentar el~a a. hst~ do_ tra_ba.lho que lhe foi 
,~,~m1ssao. commettido, na. forma d~art; 5°. 
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· <' M~res~eiind~, sr~·P~idente; q'ue,quand.9 ATthur Rios, João Vieira. Paranhos · Mo~~:-,'.~~ 
· <>que venb.o 'c!e allegar não fosse procedente, tenegro, .Barbosa. Lima,'Alfredo ·Pinto, Nilo\·,,; 
· · h a o requeriment0 bontem a:presents.do pelo Peçanha., Oliveira Sraga., Carvalho Mou:i.o, :.:\ 

mi:,µ · honrado afuigo_ o Sr . . Leo'vigi!do .Fil-' José Pere,,o-ripo/ Mourã-0, Moreira .. Alves,:_;;/ 
.. ;gueiras, em que pede S. Ex.· que a cómmis; Ei'mirfo CoU:tinbo,SebastiãoLa.ndulpho • .CaJo-t:'.1 

sã<isomm·e a votação de.todasas nut;benticas. geras, Heredia ·<le Sá,. Jo$é Maria.no; Ma.noer.;;~;. 
O SR.. LEOVl~lLDO FrLGliE~RAS -~ Âpen~ caetano·~ :figueira, Ro1ul Barroso; _Marqué~:~;;; 

]?.edi: que a commis~ãQ nffe.o me córisidera:sse de A;ra~JO, .Augui>to Seyero,_ Ivo :do. P1"'.1do, '..":-\ 
contes.tante. mas ao mesmo tempo contestante. Syl:v10 Romero, G?u>"ea L~m.a, Henrique : t: 

. ,"e contestado.- _ . . · . . .· -Valladares. {uvenclO de Aguiar, Olega.ri~:; : : 
. . . . · · . · . i\lacleJ, Gusoavo . -Veras, T1motheo da..C.osta, .. , ,: 

. ·.o sa. BEX:.ÍS.l.RlO DE SOUZA-Pois bem ; sr. Martins Junior; Telles de Menezes, Paulino·:_,:, 
. Presidente, o nobre Deputado pelá. Bahia., 1 de Sóuza Junior, - Castro Rébello; ·Lauro _.'.'.'. 

pelo s~u requerimento estabeleceu a dou.trina 11:1üller. · P inh(?iro ·Junior, Mayrink. · Luiz~ ." 
de.que a e:ommissão de_ve entrar no -valor. D9míogues. Leovigildo F'ilgueiras, .' Anthero .. ·' 

. das_- contestações ; entendo ,ser essa,. wna. Botelho~· Bernardes :. Dia.S,. Herculano Ban- ,.:.'. 
. dou.trina· que merece o favor e o_applauso da. deira, Silva Castro, Nery, ·Monjardim. Luiz _;_; 
·Ga.nia.ra: . · ·. : - . · · · Aiiolpho, Carlos. Mareellino, Anisio de·Abreu,; . . 

Arthur . Torres. ·.- serejo, · Torquato Moreira., .·" 
Jtilio de . . Mello, Pe~ro Borges, 'Rivarla via '. 
Corrêa.;Geminiàno Brazil, Osc•'.r Godoy. Pires :.· 
Ferreira;, · Urba.no Santos e La.menh::i- Lins: :·: 

·. · o· sr. P:•;.esidente ~· A com missão 
· hoje não pôde a.presentar o tralralho? · , 
· o SR~ BELisAruo DE SouzA,.- Não pôde, por 
este motivo ; .póde.ser a.pres~ntado amanhã, á. 
·h1m.\ J'egimenta.1 . · 

. 0 Sn.. PRESlDENTE - Á' 'vista dJ!. dec la.ra.Ção 
·do nobre Deputado, presidente da Commissão 
. de Pon eres, · encerro a sessão,aguarda.nd o para. 
amanbã. . o seguimento da. lis~a que depende 
da. oommíssã.o. · . · · 

Não ha. vendo ma.is nada a. tratar .con ~·ido a.os 
. nob.rés Deputados a comparecerem amanhã, 
'â hora. regimental. Desigfio para amanhã.' a 
seguinte . ord~m do dia:_ · • . 

continuação <los trabalhos preparatoi·ioi:. 
. Levanta-se a. sessão ás 12 horas e SO ~li..:. 
nut.os. · - · 

Abre-se a sessão. 
E' Üdà. é posta. em diScussão a. acta. 

. O Sr. J o sê Mar iano - Peço a _ 
palavra... · . · 
. o si:t. PR'Es1»ENTE - v .. Ex. quer . rauar 
sobre a acta ? . . . . 

O Sn. . JosÊ MAIUA.NO- Sim, senhor . 
. O. SR. PR.'ESIDENTE- Tem a pala'Vra. o Sr~ 

José .Me.riano. 

O Sr- • .:rosé l\l:ariano ouviu. 
coru ielig1osa attenção, a .leitura dá. a_cta e 
notou· que delta não constam telegrammas 
que. do Estado da. Bahia., foram pasS3dosá 
Mesa da aama.ra pel<JS · seus collegas c>s S•-s. 
Drs. Lourénço de Sá e Gonca,lves Maia. . Esses 
tele~ra.mmas· visavam eon~stDr as eleiç9e8 ; 
do 4° e 5° districtos do Estado de Pernam
buco; e;' apeºzar de terem sido remett idos á. . 

· 3 • .sESSÃo PREPARATORIA. EM 20 .DE A.13RlL commissão incumbida de separar os diplomas-· 
DE 1897 · liquidas do's illiquidos. parece ao Ol'a.<lor .que: 

Preside~cia -d~ Sr~ M ello Rego 
deviam .constar da acta que vem de ser lida.: . · 
· o Sa. PRESJDE"ITE- A Mesa só recebeu mi • 
telegramma. de Pernamb:oco,que vae ser lido. · 

Ao melo-dia. êomparecem os srs. Mello · . Do Estado da Bahia não recebeu nenhum · 
:R,ego, Ange>lo -Ni>to, Irineu Macha.do,. Thomaz teleg1'3.mma., nem do Sr . D~- Lourenço de Sá. 
Accioly, Elias MarLios. Tolentino dps Santos, nem do Sr~ Gonçalves Maia. . .. . · 
Jldefomio Alvim; Austricli?.no de Carvalho, Ago;:a mesmo a Uesa ~caba de recebe~ ou-• 
·Aristides de Queiroz cornelio da. Fonseea tros tele~amma.s, que vao ta.mbem ser lidos• . 
E · -~ · -0 i· · · 'u · ·a T ·' E' possrvel · que os telegrammas a que ·se · 

. •.~nc1.c_o .G 1ce~10, Be ~r1~ e SQuza, e1- Tefeie 0 nobre Deputado, fossem endereça-
xeira;, de Sá. J_oao de· S1guerra., Edua_rdo-de dos á. Secretaria; mas y _ Ex. sabe que:a. · 
B3rrêdo, R~l'lgues Fe':'Iland~; Neceaio Ta.. actil: só pôde . mencionar · a.s commnnica.ções 

., v~res, Gald!n~ ~oret.o, Almei_d!!- ._G9mes, ·Ro· ue sã.o dirig· 'das directamente á Mesa. · · 
. dolpbo -da. Pa1xao, Seabra •. · Neiva, . Arthur q . . 1 . . - .. . . . . . .· 

," 
0 ·Pe~xoto; Urb&no de Gonvêa, . Pereira. doi! .·. o SR. JOSÉ _MARIANO- Observa. que os te=. 

- ~s;n'toS; José Murtinho, r..a.m·ounier:Godo~o,, Iegrammas a que se referiu,: foram passados . . ~ . . . . . -:#~~ff 
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r'no dia 18, e, como já disse, está inrormado de Dos sr·s. João Galeão carvalhal. Fra.ncisco
/ que foram entregues á. pro11ria commis~ão de A~sis de Oliveira Br?-ga., .Antonio José.da 
::~nomeadapeiohonrado.Sr. Presidente. Costa Junior e Adolpho Affonso da Silva; 
( .,Sabe,~~ póie me!imo adeantar,. que os t.e- Gordo, deputados eleitos pelos 1°, 3° e 4° dis- ·
.:legrammas.foram lidos perante a commissão, trictos do Estado' de S •. Paulo. - A' mesma . 
<'.d.os. quaes . tomou conhecimento; mas, corno. Commissão. 
;;toram didgicfos ã Mesa da; Gamara.~ o orador T 1 " • • 
:11ede ao Sr. Presidente que, reclamando-os, e 0_0ram~as · . . 

'~':faça-os cons.tar da acta.. . · Bahia, l ! de abril de .1897 - Presidente 
·· · · · Camara dos Deputaoos-Rio_ - Contestei di-

;.).' O Sr. A~t.hur Rios-Deve da.r a!- ploma Moreira. Alves, renovo ftos couvenien
:,guns esclarecimentos em relação ao assumpto tes protesto feito· perante Gamara. - Lou-

·. d~ .que se occupou o honrado representante renço ele' Sá. · · 
··de Pernambuco. · · · Bahia, 17 de abril de 1897 - Presidente 
;: ~ntregue:s em sua residencia. .os telegram- Cam:ua dos Deputados-Río.-Contestei pe
}.m~ a. que ;;e referiu o nobre Deputado. oelles rante junta. apUI·atlora eleição João Siqueira~ 
401 poJ·tadoz', e, de prompto, o orador o:S fez 5'' d tstricto Pernambuco ; renovo protesto 
'.,"cbe!rar a Mesa. perante Garoara para ser considerad.a contes-
:,·:· E' o que tinl1a a dizer. tada eleição.-Go:11çalws Ma:ia;. 

Reclfe, 19 de abril de 18&7 .._ Presidente 
:'.: O Sr. Pres.idell'.it:e-A quem en- Ca;rnara dos Deputados - Rio. - Protestei· 
:.,·_tregon o nobre Deputado os telegrarnmas ~· perante junta. apuradora -validade· eleições l" 
o O Srt. -ARTII'GR Rros mandou-os entregará dist:r_:fcto Pernam~~co. ~:x:_ce~to eleição Jose. 
';Mesa por um dos continuas da camara. Mariano. Junta re}~1tou mser1rprot~stoacta. 
· · Fll·o tomar.tabelha.o. DeputaàoJose Marian.o 
.<. O Sr . .Joeé Mariano pede ao, rar~. valer :meus :d!reitos perante Cama~. 
Sr . .Presidente que mande bmcar os tele- j A:s;;im co~testo ele1ç?es. A:ffonso _Costa, Erm1-
:gram mas ~os faça _constar da acta rle hoje, rio Coutmho e Teixeira de Sa.. - Arthm~ 
sendo precisamente isto o que o ora.dor deseja. l OrW.ndo. · · 

Na.tal, 19 de abril rle l89i-Ao Presidente· 
· O Sr. Presidente- Não carece da Gamara dos Deputados-Rio. - Tenho a 
mandar \Íl' os telegramma.s; basta constar da honra de commuoicar-vos que não sofü·eram, 
acta c-ssa. reclama~ão, visto corno 0 nobre contestação as eleições fer.era.es procedidas a. 
Depufado já expoz (~e q_ue materi:i. elles tra- 30 de di:zembro neste Esta.do e apuradas n0-
tavam. prazo e termos da. lei, tendo sido expedidos 

O SR. JosÉ MARlA!'\O-Perfeifamente. O 
que pede ao Sr. Presidente é que os faça 

·constar tia. acta de aman hLL 

ªº"eleitos os com:petentes diplomas. Sauda
ções. -G oeernador. 
. Ceará, W •'e abril de 1897 - Presidente· 
Camara dos Deputados-Rio. - Sciente tele

Em seguida é approvacfa. a acta. da sessão. gr·amma. dahi não constar diplomas candída.
antecedeote. tôS .. protesto a.presentado Camara apuradora. 
~· o ~R. 1° SECRETARIO i:roccde á 
: ~egumte 

leitura do Capital contra elei<;ões Ceara, publicado im-
1 prema denuncfando. Denunci~mos ma.is esta. 
prevarica~ão.-Redacçâo do Ceará. · 

EXPED1E;\'TE 
. O !!ir. Prel'ident,e - Acham-se· 

· Diplomas: . sobre.ª _Mesa as duas !lstas organisadas pela.. 

1 
• DO$ Sr.s. Mancel caetano de Oliveira Passos 

1 C?IDJ'.!l 1~~ao de que ~rata º, art. 5". em que se 
·; e. Joaqui_m Macedo de Castro Rebello, depu- d~scr1mrnam ('S rllplomas contestados e. os
: fados ele!tos pelos 1 º e 3u distl'ictos do Es-:.ado ~ao contest~dos, e que devem ser submetti.dos . 

·' da Babia • .;_A' Commissão de lnquerito. a appro..aça? da Camara. _ :: Do Sr. Gemin·ano Brru;·1 d or . · G- As duas listas acham-se subordmadas aa> 
:1.. • l. 1 e iv~rra oes; parecer sob n. 1, o qual vou submetter â. 
i·d~putad<? !~eito pelo Estado de Sergipe. - A approvs,ção da. camara, depcis de lido elo 
·;,2 • ComllllS~ao. Sr. 1° secretario. · p 
'','.Do Sr. Joaquim Pereira dos Santos. depu· o s L A _ 
;fu.do eleito pelo 1" districto do Estado do Rio R • urz DOLI>no Peço a. palavra. 
~e Ja.neiro • ....;.A' 3" Commissão. 
\' .Do. S~~ Victorino. ·ae Paul:i. Ramos, depu
iado eleno pelo Esta.do de Santa Catllarina.-,. 
-.A' 4° Commissão. 

O Sr. Presidente - O Regimento 
neste ponto é omisso; não di~t.'si é ou nã.o 
permittído submetter as mesmas listas â 
discussão. · 
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Todavia, como o mesmo Regimento falla
em :parecer que os deva. acornpa.nbar, não 
<1.cbo 1•azoa:vél privar a. camara..de entrar na 
apreciação rlcs motivos em que se tenha 
fundado a Commissã.o na elaboração do seu 
tl'abalho.- Por isso, darei a palavra aos 
Srs. Deputados que a. queiram, pedindo, en
tretanto, que resumam a.s suas observações, 
afim de qiie possamos hoje mesmo proceder 
ao sorteio _das Com.missões de Inquerito, que 
é materia urgente-. · .. 

o SR. PRESlDEi.'<TE~~estas condições tem a 
palavra-O Sr. Luiz Adolpho, a quem peço ainda 
que restrrnja o mais _p:>ssivel as suas conside
_rações, de mod_o que depois -se possa proceder 
ao sorteio da.s Commissões. 

2º districto 

Theotonio Raymnndo de Brito. 
[nnocencio Serzedello Corrêa.. 
José Teixeira da:: .Matta Bacella.r. 

Maranhão 

1° districto 

Casemiro Dias Vieira. Junior. 
Urbano Santos Costa Araujo. 
Luiz Antonio Domingues da Silva. 
José Rodrigues·~ernaodes. 

2° districto 

Em seguiàa o Sr. _1° secretario .Procede á Mon~enb.or João Tolentíno Guedelha Mourüo. 
leitura. do seguinte. Gustavo col!aço. Fernandes Veras. · 

PARECER 

N. l - 1897 

Cónsidera liguidos os diplomas dos Depp,1.taclos 
.constantes da lista gue apre$enta. e cttja 
ekiç'7o não .~offreu c;antestacéi.o, e env.merá os 
diplomas dos Deputados cuja eleição foi 
contestada _. 

A Commis~ã.o abaixo assignaila, em cum
primento do preceito regimental (art. 5"), 
a.presenta. as inclusas lista.<;; de deputa.dos cujo 
diploma nã.o soll'reu contesta.cão documen
tada e dos que tiveram seus diplomas contes
ta.dos, com <locumentos e uro:vas l'efereutes 
aos protestos. -

Sa.lti. das se~sõe~. 20 de abril <1e Í89í.- lle· 
Zfaario Augusto Soares de Sott;;a .-Joo.o !lu
gu.sto Neiva.-Fra.ncisco Cornelio da Foii$eCa 
Lima. - Joüo Pq.ndía Calog~ras.-Ri-ca.dcniia 
Corrêa. · · 

LISTA DOS DEPUTADOS CUJOS DIPL())rAS NÃ.O 
SOFFRERA?>t CO::\TESTAÇÃO FO'NDA.i>IENTAD.~ 

Ama;;onas. 

Silverio José Nery. 
Joaquim de Albuquerque Serejo. 
Carlos Marcellino da Silva. 
Raymundo de Amorim Figueira. 

Pai·a 

,·-1 º districto 

Pedro Leite Chermont. 
Augusto Montenegro. 
Carlos .Augusto Valente d~ Novaes. 
Enéas .Martins, 

Antonio Ed'ua1:do ,Berrêdo.. · 

Cearei. 

1° districto 

Thomaz Pompm Pinto Accioly. 
Pedro Augusto Borges. . 
Manoel Ambrosio da Silveira Torres Ponng~I. 
Jo;;ê Freire Bezérril Fontenelle. 

2° dístricto 

Ildefonso Corrêa. Lima. 
Francisco de Sã.. 
João Lopes Ferreira. Filho-

Paru.hyba 

Josê Pere!rrino de Araujo. 
Antonio d:i. Trindade l1.ntunes r.:eir:i. Henri· 

ques. _ 
João Coelho Gançalves Lisboa. 
A_polloaio Zen;i.ydes Peregt·ino de Albuqu1::r-

que_ . . 
Antonio Marques da Silva. Mariz. 

PernambHCO 

.1 1° districto 

Ermirio ceslr Coutinbo. 
A:ffonso Gonçalves Ferreiro da Costa. 
Francisco Tetx.eira. de Sá. 
José ~Ia.ria.no Carneiro da Cunha.· 

2° districto 

Jose Cupertino Coe_lho Cintr&;. 
Hercnla.no Bandeira de Mello. 
João Vieira. de Aritujo. · 
Antonio Alves Pereira de Lyra. 
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3• districto 

M:aJ.acruias Antonio Gonç.aJ:ves. 
A:lexa.ndre Jose Barbosa Lima.. 
José IsidO!'O l\1artin5 Junior. 

Jlllio de 1Iello Filbo. . 
F!an~is~ cci:rne11o da. Fonseca L1ma.~ 

-Josa Màreira .Alves da Silva. 

5° districto 

Miguel Jo:>e de Aln'leida Pernambuco. 
Joã.o Juvencio Ferreira üe Aguiar. 
João de Siqueira Cavakanti. 

. .Jlaqoa.s 

l" diskido 

Augel1:1 Jo$e da. S1l-va Netto. 
.Arthur Vieir8 Peixoto. 
José da Rocha Ca:viilcanti. 

Manoel de Araujo Góes. 
Euclides Vieira Malta. 

·· Theophilo Fernandes do;; Santos. 

Bahia 

1° füstricto 

João J. ugusto Neiva. 
Jayme Lopes Villasboas. 
.J'ore 3bati1Yím .Sei~bra.. 
Joa.qulm Maeedo de Castro Rebelfo. 

..!ristides Gal vi'.o dê Queiroz. 
11-fanoeI ~aeta nu de Olh·eira Pas~os. 
Eugenio Gonç&l'Tes Touri:üho. 

4° districto 

7° districto 

Arthur cesar Rios. 
Tllomaz Garcez. Paranhos Monieneg:i'o. 
Marco1ino Moura e Albuquerque. 

Minas Gera;;s 

l 0 distrícto 

José Gaeta.no da Silva. Campolina. 
r'rancisco de Paula Mayrink. 
foã() P<1.udioi, C'().logeras. 
Jose Caetano de Almeida Gomas. 

21
' nistrícto 

F'raocisco Menaes Pimentel. 
João Luiz de Campos . 
José Mart1ns <le Ça!'"Valho Mourão. 

3• districto 

Cn!Os Vaz de r.fello_ . 
Luiz Eugenío Monteiro de Barros • 
Ildefonso Moreira r1e Faría Alvím. 

4° distrlcto . 

Lu\:r. Arthur D;;tsi.. 
.Joaquim Gonçalves P.amos. 
Amonío Jacob da Pai:tão. 

Antbero de Andrade Botelho. 
Altt'edo Pinto Viei:i.'<'- de Mello. 
Francisco Luiz da Veiga. 

6" districto 

Octa.viano Ferreira d<' BrHo. 
Al>'a.ro Augusto de AUd1•ade Botelho. 
Joaquim Leonel üe Rezende Filhó. 

7° d istricto · 

Antonio A1fofüo La:munier Godofredo. 
José Carlos Fetreíra Pires. 

9• districto 

F:rancisco. ne Paula de Olheira Gni:rna:rães. Josê Raymundo· Telles de Menezes. 
Pedro Vergne de Abreu. Th 
Amphilophío Botelbo Freire .de.Ca"va.lbo. eotonio de Maga.lbã.es e Castl'o. • João da Matta.Macba.do. · 

- 6° distrieto 

.:~ntonio nodrigues Lima.. 
· Nicoláo Tolentino àos Santos. 
: Edua.i:da Pires Ra.mos. 

lo• districto 

Ma~oel Fulgencio Alves Pereira. 
Jose Bento Nogueira. 
A-cfüu.c Fe-rwi!'a 'r<ll>-t~::;. 
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1 I • d_istJ.·icto 

·Liodolpho Caetano de Souza e SUva. 
Edua1•do Augusto Pimentel Barbosa. 
Olegario Dias Maciel. 

12° districto _ 

· Rodolpho Gustavo da Paixão. 
·· Antonio de Pa.dua Assis Rezende. 

Lamai'tine Ribeiro Guimarãe5. 

D2stricto FedCJral 

lº districto· 

José Antonio ?.furtinho. 
Artbur Ambrosino Herêdia. de Sá . 
Joaquim Xav iel' da Silveira Junior. 

2° districto 

Oscar Godoy. . 
Irineu de Mello Mach:i.do. 
Alcindo Guanabara. 
Manoel Timotheo da Costa. 

.• 3• districto 

Augusto·ue Vasconce!Ios. 
Raul Capello Barroso . 

Rio de Janeiro 

l • districto 

Belisario Augusto Soares de Souza.. 
Joaquim Pereira dos Santos. 
Manoel Henrique da Fu.J· ~'"\ Portella.. 
Erico Marinho da Gama .lho. 

4° districto 

Deocleciano Alves de Souza. 
José rle Barros Franco Junior_ 
Joa.quim Bernardes Dias. 

5° districto 

Urbano Marcondes. . 
Paulino Jo~é Soares de Souza Junior . 
Ado!pho Pereira. de Burgos Ponce de Léou-. 

S . Paulo 

1° distril}t.o 

João Galeão carvalhal. 
José Luiz Flaquer. 
Firmiano de Mors.es Pilit.o. 
José Al"yares Rubião . 

Camara V. l 

2.0 disti'icto 

Francisco Granadeiro Guimarães. 
Manoel Jaci.ntho Domingues de castl'o . . 
alfre1o Casimiro da Rocha. 

3'' districto 

Antonio José ila Costa .J unior . 
Gustavo ele Oliveira. Godoy. 
Fr11.nci:>co de Assis c'!e Oliveira. Br:>.ga . 

4° ilistricto 

Antonio Manoel Bueno de Andrada.. 
Adolpho Affonso da Silv~ Gordc. . 
Fernando Prestes. · .. 

5° districto 

Cesà.rio Gabriel de Freitas. 
Lucas Monteiro de Barros. 
Edmundo Goyauaz da Fonseca.; 

6° distr icto 

Cesario Motta Junior . 
Alfredo Ellis. · 
Paulino Carlos de Arruda Botelho. 

7° districto 

Francisco G lycerio; 
Ar thur de Aguiar Dicdericksen . 
Rodolpbo .Nogueira da. Rocha :\1íra.ndu. 

Paranci 

Mo.noel de Alenca1• Guima:r·ães. 
Br·azi110 Ferreira da. Luz. 
Bento José La.menba Lins. 
Leoncio Corrêa.. 

Santa Oati.arina 

Lauro Severiano Müller. 
Victorino ele Paula Ramos . 
Francisco Tolentino Vieira de Souza. 
Per1ro Ferreira e Silva. 

Rio Grande do Sul 

I 0 clistricto 

Plínio de castro casado. · 
José de Almeida. Martins Costa Junior. 
M:irçal Pereira Escobar. 
Francisco Alberto Guillon . 

. 11' "' . 

2 
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2• districto 

Possirlonio M1!ncio da Cunha. Ju1ior. 
Appa.ricio Mariense da. Silva. 
Francisco de Paula. Alenca.stn.-

3' dísti•icto 

Vicbrino Ribeiro Carneiro Monteiro. 
Riv~dãvi:a Corcêa. 
Aureliano Pinto B3-rbosa. 

Bafiia 

50 districto 

1

1 
Jo::io dos Reis de Souza. Dantas Filho. 
Austricliano Honorio de CarvaUio. · 
IlfanoeJ Adalberto OH veira Guimarães • 

. Leovigildo do Ypiranga Amorim Filgueiras.. 
Fl;J.vio Guedes de Araujo. 

Ceawí 

3> d.i3tricto 

ArthurPinto.da Rcichii.. · H 1 · d ~-1 ~ te 
Vesp:i,sianc> Gonçalves éle Albuquerque cSilva. i, ~ YE'C!O • a ::,i va i•lOU •• 
João py crespo; "ºªº M~rmho de Anrlrade. 

Frederico Augusto Bo!'ges. 
5" districto 

l\faooel '1e Campos Cn.rcier. 
Alexandre C:i.~siauu do N:.iscimento. 
Antonio Candfdo do Azevedo Sodre. 

Goya:: 

Ovi<lio Abra.nte~. 
Urbano C;.,elhu de (L uvê:< . 
. foii.o Alves de Ciiscro. 
Hermen<:gílc1o V:ipes de l\foraes Filho. 

S3.ln. das >'e?-;;ocs. :W ,\e n br\l t~e 1 S~7. -
Belism·io .Av.yi1.<!o Suares de Silu~a.-Fntncisco 
f'ornelio do. Po,.scca J_frac..-Joüo Augusto 
Néi~n .. -Joffo Panclid Calo9eras,- Rivadallia 
Cor»Ga. 

LISTA DOS DEPül',\DCS co;:o.;TE~TADOS 

Fiav.hv 

. _.\nisio Auto A.e Ab!'eu. 
Elias Firmino de Souza. Mo.1·tins. 
Ht!nrique Vall8.dares. 
!\farcos Pe1'eira de Ataujn. 
Coriolano de Carvalllo e Silva. 
Joa.q_uim de Lima Pires Fe1·veira. 
Francisco .José de Sant'Anna .• 
Clodoa.ldo de Fl'eibs. 

Ser9íp~ 

Olympo de Souza campos. 
José Korirignes da Costa Doria. 
Geminíano Rraz:il de Oltve.ira. Góes. 
Fe!isbello Firmo de Oliveil·a fl'eire. 
Gonç,110 de Faro Rolemberg. 
João Alves de Gouvêa Lima. 

. Sylvio Romero. . 
lv-o do Pr:i.do Mm1tcs Plres dii. Frn.nca. 

Espírito S arilo 

t

. Galdino Teixelra. Lins de Barros loreto_ 
José Gomes Pinheiro Junior. 
Je.ronyrno de Souza Monteiro. 
Jllsé F:rancisco :ti.Ionjardím. 

Minas Geraes 

7" districto 

Di:stric!o Federal 

3' dístricto 

Felippe Ba:>;ilio C':i.rdoio Pires. 

Nilo Peçanba. 
João Antol!io Al\Pll de Brito. 
Leonf'l Lorettida Silva Lima. 
Luiz d:i. Si! va C;.stro. 

1l:fa !to .Grosso 

Luiz Adolpbo Corrêa da. Costa. 
Franci~co Rafael de Meno Rego. 
Joaquim Caracciolo Peixoto de Azevedo. 
Joaquim Antonio Xa.~ier do Valle. 

S3.la das commis~ões, 20 de abril de I89í. 
-Bei>sa.rfo Augusto Soares de Souza.-Pran
císco Cornelio da Fonseca. LimrJ,. -João· Au
r1i1siG Neiva.-loéi.o Pandiâ CttUogeras,-Ri'lJa
dai;fo Corr8a. 
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.·o S1·. ~tl.iz Adolpho-Sr. Pre-]rante ella todosº? _efreitossãoiguaes,foi, 
s1dente, pedi a. palavra para lavra.r o-meu; a.ttendendo ao prestigio e decoro da camara, 
protesto contra o modo por que a. comm1ssão 1 impedlr ·que se apresPnta.ssem.· á ultime;: 
dos cinco desempenhou o mandato que V. Ex.. hora,contesiacões inteiramente de::px·ovidas rle 
lhe conflo:u. . . _ prova,s; foi i_mpedJr, ja não digo no presente, 

O Reg·m~nto da Camara e claro: nao ad- mas numa situaçao grave, n'urna imminen"{)ia 
mitte. q~e a· commiss5~ dos cinco entre na. j r~>_olucionaria, os representant€s du.s oppo
apreciacao. da contesta~ao. . s1çoes protestassem contra. t0das as eleições 

Todo b 'hploma contestauo exclue o depu- ·havidas na Republica. . 
tado ·de. fü.zer parte da outra li$ta; entre- Mas este julgamento não offende dfreitos, .. 
tanto a commiss:.ã.o, tendo diversas contesta- nem (·e1•cea 6 processo da defesa na verifica· 

·.ções, declarou que umas podiam ser tomadas çã.o de -poder·e~. Expo~to o penwrnento da· 
em coosid~raçã.v e outras não. com!I).issão, a Gamara :pôde ou não . approvar 
. Como disse. o Regimento e cla.ro; e peço per- :.rs listas que 1he tirem a.pre::entadss. 
missão iiara lt-1-o : · . · · · . Demais. ·o julga.merito não é definitirn,'por~-

«ln~tall~rla a Mfs~; o presideoú, reuni~os, que _a Cama.1'a póde approvar _oi~ l·ejei.tur :is 
os diplor.oa;;:, nomeará uma cornmio:sâo àe 'i l1stts a.presentadas pt:la. commm~o. S1 a Ca
cinco mem brcs. quo or«ani:;ará; á vista dos mara approvar as lí~tas apre~ent:.u1as pela 
diplomas. protestos, reclamações cu repre. I commis,-a.o, implicitamente tem sanccionaclo o 
sentaçõe~ que fürem pre~entes ó. ylesa. ou à v~ocediu; ento da 1.:eleri~a c(m~mi~sã.o ; si re
comrn1$>i'ío. duas 1.i#as, i.<ma dos Def'uta1fos, JPltar. e.;ya - ~nao V('.lO r~zao parn que a 
eleitos que,· velo ))isii·icto Federal. qwJr pelos comm~ss~o deixe _rle funcc1ona1\ ou ~iutra. 
Estari.os, sobre c'·'.Íª eleição n'io leaha Tuwida comm1ssao podera apresentar outra.;; Jt13tas. 
úu'Uido. nem contestação, e outra d{lq1"elles Mas. S::-. Presidente, quill o crlterio qua 
cuja eleiçl1o for contestada po1- pro!e~to ou de· presidiu a. deliber.~çüo da. com missão 1 
n•tncia contra a sua talíd?de, opi·esenfodos d O c:rite1•io_. (la, commissão foi conhecer d:i.s. 
Ca·m.ara O•.k inser&os .ias a::tas da~ eleiçiJes.» cuntesta<;õe:,·, ma~ das contestações qu;~ se ba-

Ora., to.dos sabem. que deputados quo e~tüo seasser.n em docurne11tos. 
com os seus diplomas pel'feitamento conte~- 9 Sa. JosÊ :\fAr..rA:s-o dà um-aparte. 
ta.dos por dive1·sos documentos aprescntn.rlos, 
acbam-seinc1nidosna.outralist,a.,quando·oRe- O SR. BELIMRio DE SouzA - $11a compe
gimeato da Camarn. não permitte ó. c:ommis$U.~' tencia. re~ulta dos termos d~ lei eleitoNl, que 
aos cicco er:t1·i;.r na aprec:ia.çã.o <los documen- mar ca os tel'~nos dn.g contescações que ser. 
tos, deven<lo dize!' sõrnente quaes os depu'u· podem -prodmU". aº 
o.los contestados e os que o não s~.n. Accr~sce Sr. Presi•iente, já. hou"l"e aqui uma ses~- -
que <!Ste proc<!Jimo11to da commi:;;,fi.o pôde dar famo::>:t. altamente memoravel na h!sto·1·:ajc 
lagar a que um deputado com o dipl_orrm con- parlamental', em que definiu-•e o que era d5e< 
testado fa~:i. piwte das cornmissve:< viH·itlcado- p~oma, pela impo.'Slbilidade q i:e a Gamara ~;i 
rase SE"ja. ju íz de outras, cujas eleiçües. per fel- vm ~m ree?nhecer os seus p~de_;es. i: 
tamente liquidas, apnsentem a menor contes- . . Foi p~r _ 1s~o que a comm1,sao t0mou pal'l'u. 
tação. ·i s1 o arbitr10 prudente, honesto e bem inten-1 

Sã.o estns a~ consideraçu~s que entendi tlc 1 ciomi.110. de ~~bmetter â. considers.çil.o _d:i. Ca- , 
meu da ver submetter . a apreciação da Ca- mara. si d~v1a. . conhecer das c_onte~t:i.çues d?
mara. afim de que elt:i. rejeite a lista. ap1·e· cumP;ntad:'.s 1.m1camE>nt~, ou St tambem dev;a 
sentat.la. p~Ia commis:são. conhec~r oas contestaçoes que Re base:ivum 

· emmeras allegaç:.ões produzidas fora de tempo. 
O §r. Beli~a:rio de §ou:<z;a-Não em logar não competente. Assim, por exem .. 

sei si o nobre De:puta<lo <JUe acaba de fallar pio. Sr. Presidente. ha um prot,~Ho na elci-
. esteve presente t\. sessão de hontem. Come. ção do 7° dlstrlcto do Estado àe S. Paulo; isto 
V. Ex. viu, em nome -O.a Commisl<ii.o declarei é, h~ umti."contestação ã. eleição do Sr. gene
que ella tinha re~olvido uma ·prelíminaJ'., de ral Fra.ncisi:o Glicerio. Mas estai contestação •.. 
a.ccordo com o espirita da lei eleitoral e 0 Sr. Presidente, é-J'.ll'oduzida pelo directorio 
art. 5°. Isto füi exposto à camara e não do partiqo. 'lne apresmtou fütas completas 
houve um só deputadoquenaquelle~omento pa~ as eleiçõe~; trat3.-se. port11.nto, de um 
levantasse a questão que 0 ncbre · Deputar1o c:iso de economia interna de pa.rtid.os, com o· 
a~ba de agrtar, ou estabelecesse a.lgu_ma pre- que a Camara nada tém que ver. 
liminar definindo o que fo~se contestação, Aproveito, Sr. Presidente, esta oppOI'tuni··· 
como em algum tempo se fez em :rehlção aos da·'e para repetir a Y .Ex\. e à Cam~m o que 
diplomas. tive o~asiã.o de 11onderar no seio da. commis-

0 que a com missão teve em vista, sem são, na presença d-o Sr. genl!ral Francisco 
~ o.trender nem perturbar dirtiitos, porque pe· Glicerio. 
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Deciarei ã. Commissão encarregada. de or- organi~ação dos poderes constitucionaes da. 
ganisar as duas listas. que tinha acceifado Republica dos Estados Unidos ·do Brazil. 
essa nomeação porque ignorava que no meu íJiuito bem.) · 
diploma houvesse um prote.~to. . , 

Peço a V. Ex. que man~.le vir- o meu di- O Sr .J'osé J\lariano...,.. Sr. Pre-
ploma.. (O Sr. Presidente 1nanda e.itregar o 1 sidente, propondo-me a cmitestar o parecer 
diploma.~o. orador.) • da C(omroissã.o Especial, não- venho de modo 

Sr. Pre>Mente, ao receber D(). Mesa r'.a. algum pôr .em dµvida as boas intenções de 
oommi~~ri.o o meu diploma, que tinha sido <ine elfa se. acbou animada quan.Jo lavrou 
preserrte a V_. Ex., ainrla lacrado; ignorava. es1e parecer . 

. que l1ouves-se e~se protesto. . Sou o primeiro a. reconhecet• as boas inten
. Pa1•a q_ue V. Ex. e a Gamara vejam a. cor r,:ões. e não pi'eci>ava que o notre deputado e 
recção do meu p1·ocedimento no seio dessa meu iUtostre amigo. as tornas~ll paten-.io p ao 
commi~são, lerei o que consta da. acta geral que bastava comprehender a. mi~são ·~a,_poc
da apuração. . . fiança de que_ fürarn revestidos . .os. nobres 

(O oradcr li! ·a acta da apu;.,~ç,!o, no topico 
rdati-vo au protesto, pela nutlidade da eleiçcw 
de wn collegio C!!jo resultado f!<ro iri ftiu! no 
·T~$ultado geral.) · 

0. protesto .COfil que Se CQUtestn.va O meu 
diploma, niio destruía as authenticas de ).la· 
ricá. Nesse protesto affirma o (lrador q_ue o 
Sr. Gomes de Mattos confessava; que essa 
nullidade não invalidava o di:t>lom.a. 

Eu pergunto ... 

o SR. Jo,;E MARlANo-Isto e outra questão. 
(Ha (!partes). 

O SR. BELtSARIO DE Souu-Mas tambem o 
Regimento oão distingue o que e eleição 
contestada. 

·:o., Pela doufrioa larga do nobl'e Deputado, 
f"o:tPbretudo <t do honrado l'epresentante de 
.:Veit'Ltto Grosso, que quer os termos I·estrfotos 
Corr-' Regimento. a minha eliiição era uma 

· reição coatestada. 
Pergunto eu: uma eleição sobre :1. qual ha 

. ·.i.m protesto que se refere á eleição oe uma 
·'.Mesa, e ou mio uma eleição conte~ta.da ? 

·.Creio que. havendo um pouco de boa. vontarle 
f da. parte dos nobres Deputados, poderemos 

.- chegar a 1.lm accordo sa.tisfatorio. A com
. missãt> declarou liquidas todas· as eleições. 

cujo resultado não affectllva. o resultado final 
da. eleição; e em relação ãs duplicatas, mesmo 
porque ellas niio eram muitas, mas apenas 

·em tres--Esta<los-Ballia, Piauhy e Sergipe, a 
commissã.o entendeu de considerar como não 
liquidas. 

Não me julgo.autorisado a crear neologis
mos. A commissão considerou como pl'otes
·tadas e não liquidas as eleições desses Esta.dos. 
A commis~ão assim procedendo, não teve 
outro intuito sinão interpretar- o Regi
mento de accordo com · .a lei eleitoral e os 
interesses superiores dll. administração pu
blica nMional. Foi este o criterio da. come 
missão e qualquer que seja. o voto da Ca
mara. a com1uis~ão declara desde já ã. cama:ra 
e ao paiz que não t eve outro intuito sinão 

, trabl\lbar no sentido de facilitar a. :prompta. 

Deputados, para. não se poder duvidar do 
mono exemplar. pór que elles procurariam 
desempenbar·:se.: 

Mas. Sr. Presi<Iente. a 1.Joa vontade, a boa. 
intenção não exdue o erro da <tpreciaçã.o, e 
eu. que reconheço a boa vontade e a boa in
tenção d,·,_ commissão l~specw.L peço licença. 
:?.O mf>U illustrarlo a.migo, rela,tor da commís
.i'ã.o, e que foi aquelle que apresentou apre
limina.r á decisão da Camara, peço licença 
para contestar os fundamentos rlo seu 'pare
cer. 

O parecer, Sr. Presidente, é attentatorio 
do Regimento e, me permittam 1t expressão, 
sem que pretenda fazer a menor injuria aos 
membros da commissão, não é decoroso para. 
a commissã.o. 

E' atterita.torio do Regimento, i:iorque, em 
tennos claros e precisos, o Regimento diz ; 
{nem preciso ler o Regimento, :porque foi lill.o 
pelns oradores que me preccdr.rnm). que a. 
denuncia., prot:esto ou contestação,apresenta
da~ perante as juntas apuradoras ou perante 
a Camara, são motivos par;i. S!' considerar 
contestado o diploma. . 

E de outro modo a commissão não poderia 
proceder, deante das actas, deante dos diplo
mas que lhe foram apresentados, porque, a 
não sei· as,;im, seria antecipar o trabalho da 
commiss~o de Veritlcaç,ãs de Poderes. 

Esta cornmfs..~o, Commissão Especial no
meada para separar o joio do trigo, os diplo
mas líquidos dos illiquidos, tem um traba
lho quasi materjal a fazer. Compete-lhe sim
plesmente, ver quaes são os diplomas que 
não tiverem- c.ontestaQões, constantes <lo seu 
texto, nem apresentadas :perante a Mesa., 
para oonsiderar liquidas esses diplomas, e 
illiquidos todos os outros, contra os quaes 
teuham sido levantadas nas mesas eleitoraes, 
nas junta.s apura<loras ou perantE:- a _camam 
as contestáções autorisadas pelo R.egtmento. 

Ora. no caso em questão, a comiiíissãô diz 
que não póõ.e tornar conhecimento de conte11-
r.ações que não vieram <locumr.mtadas. 

Mas col!!o poderforo os contestantes apre.. 
sentar seus documentos ? Como, si a Cama.ra 
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nas'suas sessões preparatorias, si a Me~a. que esses füpfomas de•em ser considerados illi
organisar a Commissã.o Especial que tem de quidos e não Iiquidos. 
conh?rer dos diplomas liquldos e tlliqui tos. O SR. M11.arms Ju:.;rüR-Com a declaração 
não teem que entrai• no merecimento da elei- de motivos, note bem. 
çãu, ne~. dos diplomas. . o Sa. Jo~É 1Lo\.RIANO~Não sã.o documentos. 

osa. ?-.IARTINS JuxIOR- Isso e responder a Urna cou.sa é dN!aração de motivos e outra 
questão pela prapria questão. COU'1a. e demonstraçãOMffi documentos. 

O SR. JOSE MARIA:Xo - Mas o Regi- Todcs os diplomas, repit·r., dos quaes con-
ment.o &o que determina, isto e. que >-ejam sta.1' a apres_entação de protestos, reclamações 
considerados iUiquidos . os diplomas que. tive- e contestaçoes fü.ndamenta.das: PQrq ue serà 
rem tido cont-estaçG~:>. ·11gna de se!' c!espl'esada a coote>tação aérea 

Em que iei. em que artigo do.Regimento, que simplesmente venha. dizer - contesto o, 
em qun precedente . baseou-se o. ·corurnis-ão .eleiçi7o tal pelas nulUdades que mllâ s13 deram. 
pa.r;i exigir.~ ue as conte:>tações .s<?jam estri- (Ha apades prolongado.ç). 
ba,Jas em documento~ 1 · . .Tá q.ue os nobre,.: Deput:l.rlc.s se interessam 

Peço a commissã.o que informe em QUe pela mmha. argumentação e õão-me a honra. 
precedeu'te, quer das Camaras do extineto re- r!a sua. ;1ttencão. peço que continuem a dis
gir:ien. quer ~as da Republica, firmou-se pa1·a. pPnsal-a para 'er si podemcs chegar. a um 
exigir Q.Ue seJu.m documentz.das as conte~ta- accordo, que, não attacando o Regimento, a.o 
ções. me~mo tempo respe:i:e os direitos dos contes-

Deroa.is, V. Ex., Sr. Presidente. cujo nome tantes nos termos do Regim~nto. 
acaba. de ser· insc!:'ipto no índex, sabe que, O Sr.. SEABar.-Nunc-~ ficaram preteridos 
bem felizes são os candidatos que j)Odem con- os contestantes. 
seguir,uestes tempos.que as suas contestações O SR. José MARIANO-E' outro argumento; 
e protestos sejam acceJtos pelas mesas apura- lá chegaremos. 
doras. pa.rn. concordar que muito diffkü será ·Eu poderia, Sr. Presidente, •ir ·sustentar 
que as mesa.s apuradoras acceitem, alem do com muitos bons fundamentos a simples de• 
iileUs protestos, os respectivos dooumentos. nuncia de que falla o Regimento; úlaS ;jii. 

Depois. que garantia poderão ter ·os Depu- cuego ai) ponto de concori.lar que a. comm:~são 
ta.dos contestantes .. entre:?;ando os seus do- no empenho dê desbastar o t,.aba Ih.o e de 
cumeuto~ ;'is juntas apuradoras~ fa.cl!:ta:• a organisaçii~ da Caro.ara ii'lesr;e, 

o SR. Mon.siP •. \. ALYE:>-Elles pode:u gua~- appl_iea~ilo-se um pou~o á jeitura das actas, 
:lar a.s publicas-formas. , a.cr:e1ta .. o as. ccmtestaçoe;; formul ,das nos ter-

. . mos do Regimento e iespreS;tsse roe,mo as 
O SR .. JO$E MARU.:-<o- De!o declrmn• a~ contest:u;õe,; vagas e áereas. . 

y. Ex. q~e este argum~nto na~ tem grande Mas considerar liquidas diplorr.as em eujo 
unpol'hnct ... ; empreguei-o apenas. par;'· ra- texr.o es:ão ex:~rados pt"<ltc;cus e cantesta.ç0es 
forç~i- ~s ou tro.s. O argu rnento captt.'l-1 e que pot' irregularidades e ;-i.cios nas eleições. 
a._lm n:10 exige que os prot~s'.os e contesta- V. Ex. co;Dp·i·ehende que e ahrgar demai:i; 
çoes seJ:Lm documentados. as attríbuiçõe::; da commis~i\.o O.os cinco e in-

0 SR. Moirnm.A ALV"ES dã um n.pute. irn.dir as attl'ibuições das c.)mmíssões veri-
O SR . .JosÉ M.ARIA.);"O- Jâ r!is;e que a com- fie:adores que assim quasi nar!a. terü;.m c,.ue 

missfi.g nfi.o ê capaz de ;i1ire>entaL' nen.hum 1 f~~;~menta-se que, a passar este prec2d;nte, 
prece .. ente. . nas futuras verificac;ties cl.e poderes o Poder 

O ~R. JoXo. DF! S.l.QU!l:m11.~A lei ebtoral de-
1 

Legislat. iY.:i se >era emba.raçado, impedido 
termrna. que se.iam. trafücl'rpto> os llocumen· mes1no de func~íonar. Ora. estou pugnn.ndo 
tos apresentado.o. s1 bem que em resum0. pela. execuç'í.o da lei e do Regimento, o 

O Sn.. Josê M,\RIA"i'.O-Cita·se o art. 44 Re~iment.a . deve ser interpretado ta! qu~l 
§ 8" ! )lfas este ,artigo no· cas'.l ni:to pó(\e existir e,;tn. ~scr1pto e ~elizment~ para todos. no; nao 

. isolado; iteve ser applicado <{e accordo com o se da essa crise. a que se referrra.ni. os 
Regimento. nobre$ D~puta.d.os. 

Ora., si o Regimento não díz ciue ·as re ~ia- ~1, porem, SS.EEx.., prev-en!1o o futuro, re-
mações apresenta.das nesta. primeira. inst:Ln- ce!am _qu~ este l?rece iente rle Iogar. ;i. com
cia sej·im documenüd."ts, o§ 8" do art. 4J da pl1C:1;coes 1mp_oss1ve1s de serem v~ncLdas e re
lei tambem nã.o nol-o diz; diz q11e o re:;umo scih'l.das, entp.o reforme-s~:; Regimento; m~· 
das reclamações deve ser ap1·esentado. reforme-se so para a:> eletçues ruturas e nao 
. F:i1•ma.do nesto artigo e no Regimento é que para essas. 
venho dizer que todos os d.iplomas. dos quaes O SR. ~'!OREIR.,\ ALYEs-Detln:i.-se o que é 
constar a. a')re~enta.ção da protestos, reol:i.- contestação, como j;\ se definiu o que é di
ma.ções, com o. uecla.raçü.o de motivos, todos ploma. 
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O sa: Jo.>E MAR.IAKO - Pedeitam'.eote, che· qu>i.ndo é o nobre Deputado contestado quem 
gar-se.:.ha. ao ponto de definir o qu~ é pe<le a leitura (Lê). 
-eontestação e )mo já se definiu o que é di- Si nã.o h:t neste proteeto um facto, si. ü1to 
ploma, pa.1·:1. se resol vPr a crise q11e entã.o não e ·po~itivo, então na.r1;,i. ha que possa. 
.p8ssa apparecer e que hoje se anto!ha. a ri.l· merecér este nome! 
-a:un,:; à.os Deputado;. Mas o que eu sustento O SR. :\ToREmA ALVEs-:vias onde se deram -e atfü'm0, é que peran~e o Reg1meuto, a. so- estes factos·? Isto é que é a.llegação de mo_; 
l.nção não ê e~ta que a. comrnhsã<i rleu e que ti vos ! 
neth·ao ID~DOS h11.·o perigo que ss. EEx. 

,,, ~pont•m. porque 0 numero de contestaçõ~s O St<t. Jos:E MÁRIANJ (contitt.ua»-do a ler) 
não é tal que impeça. o fonccím1ament..i_re- -Por este pequeno· kecho a r-amara vê que 
,guiar das c:immissõe3 da ca.m3.i·a. . a Ccif1:1nil~sii.~ n!lo pód~ nivelar e!ses diplomas 

P.erantc o R~<•imento, de acctlI·Jo com a let aos diploma~ hqmdo~. 
elêiroral. não µ~dêm ser consiilerados liqui· 1 O SR. SE.\BR.A.-~ão ha: diplomas liquidas ; 
·dos t!. ipl.oma. s dos qu~ .. es cor.stem crint~shçõ?,S to los os d} plo111:as~ po _!el!l. s~r contest:i.dos 
-ou J.JrDtE>stos com dPcla:raç1í.1) dos m >t! vo~ em perante a t Jmm1ssao v er11ica.dora. 
-que se fün·1aram. A commissão n~ve, po:-- O SR. Jo~E: MARIA.No-Diz o nobre Deputado 
ta.mo. rev~~· e,:ses d1plomas e e:x:clmr do nu- pelo l·· dbtricto da Bab.ia que não ha di
mero dos]1qu1dos oquelles de que~ •nsta:rem plomas llt1uil'tos. Concordo·; todo o homem 
-conte.star:oes e protestos. ~· per-~1tta-me. o emquil.nto n<lo e· casado é solteiro. Mas a 
men 1llu~t1·e c.)llega,que e~ta a Jninh~ drretta lei di~ün!!ue diplomas liquido;; de diplomas 
-e que me hoi:ra cvm 0:0 >cns apartes, _que eu contestado~. Diploma liquido ·e 11quelle que 
comece por :s. Ex. ya:·!I. dar·ltle i1:;~1m m:na ná, ao caudidato o direito de julµar os seus 
<prova do reconhecrrnento em que lhe fico pai·es de jal"'ar a. validade· da eleição dos 
pela uis~inc~o com que me tem hom·a"l~- seus pa.res '. " 

Co:i~ta ào <liploma.. c'lo illmtre candidato As~eg-uro que não !;>Stou fü.Uando levado 
.que for cantt,sta.do na J~nta apnr<l: Iara e con- pelu sentimento -partidario ; estou f<Ll
·testado com a declaraçto (le motivos .. · tan<lo J•Ol"que desejo defüude1• a verdade 

O SR.. MoaEnu. ALYEs-Ahi é q_ue não é eleitoral e po-rque entendo que. neste re-
-çt:rdade. gimen. no re;?imen p~·esidencialista.. ern que 

. _ . a; s1tuaçõe5 só se- podem mudar pelas mani-
0 SR. f)SE ~.~R:A.:-<o-P r~a.n, ~r.'; ~ont1>s- 1est:wões da.s urnas, os verdadeirü:;; republi

tado am a ma.1~_ com 3'. apre~ent~ç 10 de d-> canos de,·em ter o coropromi~so de fazer das 
.curnent,·,s, Que nao podiarn con_5t:lr ih act11.. eleições uma verJade. porque no dia em que 
eomo.p9r ex:~mplo. a f\pl"ese'lt:J.ç;-i.o rio boletim os parti<lo3 s~ co:wencet•em de que pelos 
.da secç:10 de CaalJotrnho. oude o nob:•e 'uepu· meios regulare; não consegmrão jamais 
.ta.do nao_ tev_e um vuto_ e a acta. pos.erto;.-- rnmar as l'edeas do governo, nesse dia. elles 
mente f.,;1ta d,1 lhe votaçao tuts.l. lanç:i.1•ão mão das revoluçõe.~ ! 

O SR. ~IORElRA. ALVES - C) b)letim é o SR. i\lA.RTrNS ,JUNrort-Eru outra occasião 
-falso. a doutrína seria. boa ; agot'J., porém, e que 

O SR . .JosÊ \Lrn.u.~o -E~se boletim tem 9S não tem raz;1o de ser. 
iirm:is recouh~cid;\s por ta.belliã.o. O nobre o sr.. J,1sÊ MA.RIAXO-Mas, diz o nobre 
.!Jeputado rol votaria em Bat•r·eiros. só c:>n- OPpntado pelo l" district.> du. Bahia q11e não 
.sta.ndo tal votaç;i.o tla. act:l.d:i. com,nis-5.u veri· são de:initiYos os diplomas, por isso mes1no 
ncadora. que o reconheciment.o não ê definitivo. Poi;; 

De5de que e conte:;ta.1.a a. eleiçãf) p1t este bem, urge que a cnmmbsãll .Proceda com o 
funfamsn~o. a co:nmi~~ã!;l nio pôle consi- maiOl' esc!'Upulo possível, para que não as
.a.eral-a Liquida. sist <mos ao e~pecta.culo pouco eJifkante de 

O SR. :1-ioREIR.\ ALVES-V. Ex. nã.o esti ver D~puta.dos, cujas eleições uii.o ~stão 
·relataa<lo o que se pcLssou alli. Peço-lhe que liquidas. cuj:1.s eleições estão já contestadas, 
leia o p:·otesto do Sr. Loclrenço de sã.. o votando no reconhecimento dos Deputado.; 
mais slfoallegações vagas de S. Ex. (Ha ou- Hquidos; e, ma.is do que isso. f1zendo trans
tros apar-te~). ac.;ões no voto que tenham de dar nas ques· 

tões duvidosas, para. angariar votos pa.ra a 
· O Sa. PR.:.::slDENTE:-Peç~ ao nobre· Depu- sua. eleicão (Aparte$). 
tado que resuma as considerações que tem a Este ê n facto. 
fazer. · Póde um Deputado liquido no dia ~eguinte 

O SR.. JosE: MAR.TA:-lo-Não tenho o menor ser contestalio e até ser depurado. M<J.s 
.empenho em tomar tempo â. C<\mara., mas qu:1odo não ha. suspeição sobre a· voto do 
-ewero da benevolench da Mesa. nã"J ser IJeputa<:Io. porque elle veiu para a Caroara 
.tJlhido·no direito de ler o prote~w, maximc. sem contestação ao seu diplonH .... (A.vartes) 
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.. 
Mas considerar _líquidos. p;i.ra o racto de E' uma questão qu~ a C~ma_ra, tem de jul-. 

reconhecer poderes, Deputa.dos que estã.o ja gar ;. emquanto, porem •. nao JUlgar pode-se 
dependentes r1e apuraçfio. i>. arriscal' a apu- considerar llquula es~a. eletçao ·~ 
ração, é rebaixar mesmo a Ca.mara. dos Depu- Nã;o queria. . refl}l"ir-me ao l" dis-trido. 
tados na varific~ção dos poderes ! . do mey E~ta~o, vou porém, fazel-o para. 

A commi~são póde.tel'.' um certo arbítrio, que nao se .i'.Jga que sou p·1rcial. o Sr. Ar
r.omo já ba. p::mco ctisse. p,1ra. exemplo h:i. o thur Orlanrlo protestou· contra ta.es e taes 
caso do Sr; Belizario de Souza, JUrque a cori- eleições. Permilta agora a. Camal'a que 
testação não alte1·a a eleição, e ~·io1u apenas =estabeleça uma demoostmyão muito neces
eluci<lar .uma questão de facto e 11ão alter-cl. o S!l.ri.a. A 03.mara ou acceitarit o protesto. 
resultado dx eleição. para o fim de deduzir V")tos nullos e man-

·No:;te caso. sim, p)rque o proprio contes- dar d::i.r •~ip!oma a quem subir na vota
tante é que vem dedara.r que não coate.sta ção. ou con•ideeará inquinado de nullldide 
-0 diploma de Del)utado; aprovelta a occasião todo o processo elaitoràl ? · . 
tle levantar uma questão que deve ser apu Declaro de.sde já que, si tivesse de 
rada pela.Gamara. Mas quando o contestante pl'onun11ia.r-me por um dos·dous alvikes vo
apresenta o motivo, como é q,ue a commissã.o t~ria pel~t nullítladé .tota_l d~ ·el~ição, para 
pode exigir, po.r·<t considerar illlq11idos os di· na:o par·ecer que queria a immuu1dade pira. 
planas .contestad .. s, que sejam a.presentados mim e o castz~o para os meu~ companheiro~. 
os documentos á Cama.ra ~ . A Camara, ten·:o de pronunciar-se p1ra. sa.- .. 

Depois, isto po,leri>t. se1· uma cilada que tisfa.zer "º canà.ld:i.to contestante, terá. de 
estaria. fóra à.os intuitos da illustre com- deduzh·. '"?tos e ann!lllar a eleição, o que 
missão, como folg-a. de reconhecer. me prejudica. E a.~s1m, outros e outi·os 

Os Deputados· conr.est3.dos teem o dever de prote>tos que constam das actas. 
con.:>ultal' 03 precedent"s da Camai•a. ; e os Oi:-a, pergunto: Il() Maranhão. por exemplo 
precedentes da Gd.ma.ra, tanto na passado Re- ha. ou não h:i. coutesta.ção, tanto no 1 • comÓ 
gimen como no actual, füzem que ps diplo- no 2 · distrlctos ~ . 
ploma.s contestados, nos term•lS ào Regi· O SR. EDUARDO fü.m.R1~00 - Lá. a oppo-

. mento, teudo sido cousidera.dos illiq:uidos, não sição não teve m~ioria. (Jia oi<tros apai·te$.) 
podem os ·conte~tante~ anticipa.d.amente 11pre- · 
senta.r documentos.niio só porque a commís5ii;> O SR. JosÉ MARIANO-Não pos~o nem devo 
ê incompetente IJal.' l recebei-os. como por- eo.tr:nnomerito des,as eleiçÕ~s. Estou citand" 

1. h' factos de eleições contestada~. 
que o Regimento não ourlgava. 0 pt·cenc l- A. eleição do St•. João de Siqueirii. està nas 
menta desta forma lida.de. 

·Nestas condições, · p~i1irla á Comrni.;são mesmas condiçõf-S, tem protesto lavrado e 
Especial que completasse a obra. do seu acceíto pelil. junta. apuradora. 
patrimonío. do seu es(orço. da ·sua b:>a Ora, conta.to o p:trecer da. comm[ssão sem 
•ontad.e, modificando a c!assitica~ao. que me preoccupar absolutamente quem ficará. 
acaba <le a.presenlar à. Ca.mara dos Deputados, com a mafo,·ia nesta Carna.ra, si o sul ou o 

d. · · · - 1 d' , norte, ao qus.l perten<;:o e pol' cu.lo progresso 
pe L!'la a commissao que re esse os 1P<Omas devo trJ.b:i.lhar, e que teve a. inrelicidade de 
apresenta.dos e que considera.sse illiquirloB 
todos aquelles contl'a. os q_uaes veem conteg- -ver gl'ande numero de contestações apre-
t'1.ções com decla1·açi:io de motivos na fórma s~ntadas. 
do Regimento. de accordo com o a~t. 44, § S O SR- Jo.io DE SrQOErRA-Oberleceu a um 
da lei eleitoral. pl-,no. 

No 6" <1ist1•icto da Bania foi a eleicão con~ 0 Sn.. JosÉ MARIAN"O _ Plano d3 quem ~ 
slder.i.da liquida. No.4." di::;trído à.e Perna.m- Mei1 não póde ser, porque não tenho que 
buco foi a.pre~enta.da contestação á eleição do intervir nesta. luta de no1•te e sul. quando 
Sr· Julio de ll.f.~llo, pela. incompatibilidade de ella tem de ser deci-lída. pelos que governam. 
S. Ex., por ser o chef.i da. m1g-i~tratura. cs Seria suspeitar eh. isenção dos meusillustres 
tadual. Entretanto, a c0mmis5ào julgou o seu collegas admitti.r que 05 Hlustres represen
diploma. liquido· tantes do sul, em mu.iori:i. accidenta.l na. Com-

O Sn.. JULlO DE MELLO - Kão comta da 
acta. · 

O SR. JosÊ MAR.!A1\'0-Consta da. acta. que 
foi apresenta.<io protest') que a junta não 
acceitou, p1•imelro :porque quem o apresentou 
não levou procuru.çií.o, depois porque a firma 
não estava reconhscida. Consta, porém, da 

.acta. que a junta a.utoritaria. e arbit1•aria re· 
jeitou o protesto. (Ni'ia apoiados). ·• 

missão dll Vedfieãcã.o rle Poderes. fll;;sem e~
ma.;::-iir os direitos dos representantes do 
norte ! · 

O Sr. ARTHUR. Rros - A argumen~ã.o é 
fJ!sa., porque ii ba.se ê falsíssima: nã.o ha. 
luta. entre norte e sul (Apoiados geracs). 

O Sa. JosÊ MARIANO - E'ltimo que u~o 
ha,ja., por isto mesmo é que digo que, des11e 
que não ha. nem póJ.e hll.Yer, porque s~ria. 
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uma. injuria ao cara.cte:· dos nos;1H ce>ll·~g:is, 
o gra:1cle numer..:> de cuntestaçJes Ceitas IJJ 
norte não obe1leceu a um plat10 d:t oppo-
sição ! . 

O Sn.. A.RTIICR Rn>" ....:.. )fas uot"° q ut'! foi o 
nobl."e ·Deputa.do quem· coute:;wu a eleiçã~ 
inteira iie Per·nambuco. . 

O í)à._ N1Lo PEÇ,i:xnA. - o GoYet·no ta.inbem 
contestou ~ · -

O Sn, .Jos:E '.l.-L-1.RIANo___::.ras ·nao 11ouve nem 
pôde b.aver plano. como se _ac.1.ba. de dizer •. 

-porque as representaçõ,~ do· sul cer ~:unente 
não: abusarão de sua. força para supplantar 

.. : os· direitos <1:i,~ re.pre:::emaç5es d.o norte. 
Todo o rneu empenho neste in~tante e 

evitar que a Oamara. não ten11a. occ.\'\sião de 
a.ss1stir ao e~pcctacalo de votar p»omi~cua
mente pelo r·econhecimento de a.epu.tados li
quidas e illiq lticlos; is~o e. de liquidos e d.e 
outros que ainda. não passaram pe1a::: {ll'Ovas 

.purific«dora.s e que amaob.ã poderão serdes
. classificados. de;xando de ser Deputa.dos e 
: tendo, entt'et~.nto, cc,no candidat0s illicttos, 

coutribuitlo p;:i.r-a. o i.-econhecimento de Depu
tados, falsíficãnúo, portanto, a representação 
nacional ! 

Neste sentido vou mandar a Mesa. um rc. 
· :querimeoto. · 

Vem á :\fes1. é lido, a[lota.do e posto em 
discussão o seguinte 

ReqneirJ que o parece-r volte ã commiss1io 
para quo esta separ·e dos diplomas liquk'oJ os 
que conti \"e1•em pro~esi.os ou crmtestações com 
declaração oe mo~ivo.s apresrnt~.,1.c:; ás jantas 
apumdo:·a.~ nn à ?.-fesa da Catnara. no:; ·~ ~mos 
do art. fi • do Regimento. combinado ."'ffi o 
§ 8° do art. 44 da. lei de 26 de Janeiro de 1892. 

Sala 11as sessõe:;. 20 de abril (le 1697.-
Jose Jfarfo.;w. · 

O §r. l\Ia rr.ins .. :Junior começ<. ~ã. 
.. ·ctecl:J.t•a.udo á c~.mai•a que não se demor~~l'á. 
· muito ne;."'' tribuna, e não s ~ demorara 

:oorque. o ::i.ssumpto a tr:itar é. me.itis~imo 
facil, muitisõimo claro. 

Demai~. a Caanra já ouviu tão longa c'--
•cussão a. respeito qlle não· seriam precis:i.s as 

! · pi!av!"as do orado~ p:i.ra provar que é s:mples 
1, a questão a re:.olver. _ 
; Nem a nobilissima comrn.i~sã.o no ·.neada pela 
r"--Mesa.. para eff'ectuae o trabalho em di~~ussão. 
i; :pJ>eci.sat•ia qua o ora.dor tomnúe a. pa.l:ivrá 
L~ :para deiender o precedente e o t1·ahal\lo !eito, 
~-·quando .iã. tão brilhantemente encarregou-se 

·desta. difeza o ::>eu presidente, cujo brilhan
tismo de pa.la,•r.:i. e talento tanto admiram 
todos 1 

Não e. por con~equencia, que precise a 
commissã.o das palavras co orado1· para. esclr. 
recer o deba te, mas sim por.que,_ não <iepo'~. 
de organiso.dfl. a lista, não depois d~. di:;cussão 
havida nesta Camara, mas logo que foi.contie.~ 
ciúo o resultado geral das eleições do- pàiz, o 
ora.dor se cOl}"Yenceu de que havia tJecessdade· 

·c e que a Camara, em a sua. primeir~ sessão 
prepa.ra.foria, tomasse um:i. mod.ida. ener~ica.', 
mais ou menos legal e· justa.~ que pudes~e dar 
Jogar ao seu· funccioriamento sem o~ensa de 
direi.to de siuaesquer dos candidatos 

EsB~. necessid'ad.e 'JUe o orado'.' sentia e que 
o tra.:.: agora á tribuna par:i. úec!ai:-:•.r o seu 
decidido apoio ao procedimento ew:i,belecillo 
pela commissão. · 

O SR. · .TosE ~L\R.nNo - Cod;•a o P..cg·. 
mento. 

O SR. MARTINS .Jus10R p~ns:i. qu·e para 
discutir est:1 íjues·cão, por mai.s que p,,, ,;a 
e lia füfficil, nao é absolutamente p~eci~o u•na 
grande intuição, assim come não é prei!'<Jo 
eritr.~r-se uo exame de qr:i.e;;quer r> • peis que 
estejam vo seto <la com...aissfo, poi'que se 
tr~.ta de uma questào e:xcluslvamer~e de in
terpreto1r,f.o de arti.gó de lei; •le uma. questão 
de her1neueufüa jm·ir.lica. ! o que e preciso 
e esctareee;.• :i questão. 

Nas· rl'ie..stões de interpreta(ii:i.O juridica não 
lla absotu·~ameute precedentes a l"l'SJcit:l.«, 
t.t·:i.h.-<e de u11u. interpi:etacã.o jurld cidada 
justamente no momento ern que se prcci:;a 
applícar o texto da lei ! 

o~a, si ha leis que vigora.m durante ~'"l· 
003 e .annos, durant e seculos e sec1tlo8, sem 
nunca. serem.retocada.~. por i~so qu., regu
lam taeg e t3.es intel.'osses 11ue nunca t'or~m 
discutiõ.os, como quer o nob<'e depuc:\do pré· 
gar a dou t r'ina tle que tod<i.s as leis elevem 
~sr refur·mada;; ? l Isto seria um traball10 
continuo de rernoclelação de leis. um trnb:tlht) 
de !egísla.ç:Ji.o or~•iaaria que ahsolut.'.ment.· 
Dão e teit:i. siniio pelos Tribuno.es que leem de 
appric:i.r +'.:.~s leis ! 

Pois bem. est.a. que3tii.o é uma questão ele> 
in~erpreta0ão ele lei; e uma questão de her· 
menelltic:a jnri•iica ! Para esta Carnan que 
se a.cba aqui reanida., compostaem qua~i sua 
maioria de homens de direito, eUa e simples 
de decidir! 

O :i.rt. 5• do-Regimento já foi. aqu\ mui~-o 
cifado e, por conseguinte, o orar.:or não' prc· · 
cis<l. relel-o; ·mas,- o que é pre"is;, é p~> 
gunta.r si no a.rt. 5" se rleve fazer simples
mente a interpret.a.ção crua da leí. 011 si ao 
fado da ioterp;:-etação crú.a da lei, se deve 
vêr o corpo, o espirit1 da lei, o pensamento 
do legislallOl'. . 

Não se comprahencle absolutamente lei 
alguma, sem este corpo, sem esse espi.rito~ 
sem o pensamento do leaislador. ! 
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Nessas condiçOOs, como pretende~ que a Ma.tto Grosso & Perna.mbuc.:i, uma véz que 
commissão incumbida desse tr-.ib:i.loo. nós ~e ma.nífüstaram idola.tl':ls da lettr.l da lei. 
termos no art. 5°. venha simplesmente (Apartes.) 
ater-se ás palo.vt'as-denuncin. contestação e Quer toráar oem saliente que, si· · a aom
:protesto - para. inquinar de illiquidos os missão, que orga.nísa a list:i. dos líquidos, 
papeis que constituem diplomas i ! (Apa1·til$ .) n.ão tem competencia para examinar quae;;-

Mas, a prova de que esta é a verdade, a quer protestos ou contesbções juntos aos di- . 
camara teve no proprto discurso do illustre ploruas e te:n 1le fazer ~im.plescn.eote um tra.- · 
repi'esentante de Pernambuco; o Sr; Jose balho ma.terial ele estudo sobre as acta.s par.:i. 
Mariano. ·. · · · >er si ha alguma c':>usl, si alguem se lem· 

Si não fossem realmente · tii.o Jla.grantes as b~ou de protestar na junta apuradó1>a., bas
contronicções sobre que repousa o discurso tava. simplesmente que este serviço fosse 
do nobre deputado, certo que o orador uão feito unica e exclusi'l.~rnente pela. _Secretaria 
se· sentiria. tomado sinão dé u.01 calor da Ça.mara. dos Depatt\dos . . 
muitissimo 'Vago. . . . Pois bem, a Secretaria da C:i.mi.ra limitar· 

Mas, deve a.ppelfar . para a memoria de ! se-hia então, si a lettra- do Regiinenb va!e, · 
S. Ex., .porque S. Ex. pareceu ·fürnal;cse a dizer q·ua.es eram os diploma.?. de q.ue.cons- · 
e:x:clusiv.:i:mente na lettra._ da lei, como sendo taram t?-es o.u qu·,1es con.testacõ.~s ; a o:·ganic 
a determinante da questao ; m3.S; a. Carnara zar os dtplomas que fossem enviados; a apre-
recorde.-se muito bem e s. Ex. recorilar-se-ha. sentar mesmo uma lista á Mesa! . 
melhor ainifa, de que, entrando no exame .Mas;' é para isso que cinco deputado> pre·
da questão (e o 'tez malfad<tdamente) t ratou sumi veis, que cinco homeus eleitos rcpresen
de casos particulares~ e, lendo o art. 44 da lei tantes do paiz, s(lo nome.a.dos em com missão ? 
eleitor:.t, § 8". c!!egou a declarar â. Gamara E' só pa~a. füzer o serviço mechanir.o, mil.te
muito conveocii.lamente_ q:~$ e!·a preciso _que r~al,d~ olear pa.ra o:s diI?lomas, que esses cinco · 
houve~s3 protesto com ind1caça.o dos motivos c1dadaos foram escollndo·s p3.r-.l. urna Com.
em que se fundava, para que este protesto missão Especial~ 
pudesse valer. (Jfidtos apar/es.), o Sn.. JosÉ :.\faRI..l..No-Só. 

O SR. Josú 1faRri1.Ko - M::i.s o que é a. l ei? O -SR. :MARTINS JfüIOR - Absolut-0.mente 
A lei é o Hegiment:J, é a lei ehitoral. · - não ! Nem o iltustre deputado po1• Pdt'nam
(Hz apartes .) buco póde d~zer isso. sabendo q tie a.Jlegações 

o SR. ?,faRTn<S JuxÍOR-0 nobre deputado, vaga.s niio valem para. o caso. . 
que é idolatra da lettra da lei. achou no es- Em ta.es condições o orador não ade;i.nta,. 
pirito da lei eleitoral uma prova.de que não mais por acuar inutil accrescanta.r p:i.lav:::as 
bá.st~mi. a. simples alleg.:ição vaga, inteira- ás que ficam ditas-tem o ptazer de dec:ara.r 
mentensi:i. de base.para que fosse a cceito um a S. Ex., que reputa. logico,.jUJ'idico, neces· 
prote~to . foto que!.' dizer q_ue S. Ex. destruiu sario·pelas circumstaricias actuaes ela reunião 
simples::nente, tMs cabalmente, a sua pro- do Congresso. o preceU.ente assentado pela 
pria. theoria soke o art. 5• do R~gimento ! . . . digna. commissã.o ; e. mai.s ainda, que acha 

s.- Ex. diz que, quando o.protesto · e vago do ta.l moilo neces~al'io, urgente, esse prece. 
e liquido o deputado, embora. protestado. deute que tomo. perante a Caml\ra. o compro· 

Assim. :pois. s. Ex. implicit.•mente dã :1 misso de, em oc::casiií.o 'opportuna. apre.;entar 
commis,:ão o dit'eito de examinar o protesto, sos Srs. deputados um" inrlic::içiio que. depois 
para S.1.IJel." si a.s aUegn.ções são fundamentadas. de sujeita. ti. :i.pproYaçâa da Cumal'a. e appro-

Logo, o illustre deputa.do por Perna.mbuco vada, possa. ser appens:i. ao Regimenw. consa
enca.rregou-se el!e proprio de d11.r profundo gr<1ndo e.<peci/lca.du. e definitivamente O C0.$0 
g;ilpe na uase. que era uece~ario ao edificio e o modo por que se davcm o:·ganizar as 
da. sua clia.lectíca, da stta argumentação ; logo listas. (Apoiados gcra~s .) 
o. illustre deputu.do derrui pelos alicerces o 
edificio quo estava construindo e a opinião 
de S. Ex:. h:i. de ficar sepultada sob as ruinas 
desse mesmo edificio J 

Disse o ora:lor que isto era: por conse
quencia. ume questão de bcrmeneutica. Que 
e uma. questão de hermenêutica acaba. de 
affi.rmar. como poude fazer, e não póde ser 

· contesta.do. 
A.gora chama.rã.~ attenç;i<i da Ca.mara para. 

outra consitleração, que lhe parece 1!e muito 
peso e que deriva das palavras proferidas no 
recinto pe!os seus i!lustres collegas por 

C:i.:u:ir:i \' . 

O Sr. Urbano de Gou:~;ei.a 
(pela. orclem) - Sr. Preside.nte. não vou de 
modo algum censur.ir a V. E:'(. decla.rando 
que, a meu ver, em virtude do art . 5", opa..:. 
recer da commissão dos cinco nâo devi:i. 
~ofüer uiscussã.o alguma. 

Desde;porém, que, pin· c~urlescendeoc'a., qua 
·tambem nã.o censuro, V . Eic. :1briu discussüo. 
e entendendo ~ue dcs~:.i. discnssã.o nnda mais 
se póde ai\ea.mar áquiUo que se tem dito, re
queiro a V. Ex. que consulte a Cama.ra. si 
cqnsente qne seja. encerra.d;,. a d;scussã.o. 

3 
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O Sr. Presiden.t.e'- Devo dizer 
ao nobre Deputa~o que observei que o Regi
mento é omi>~ü quando manda submetter ú 
vota.cão da Gamara as listas de diplomas, 

-mas que ach"" ª razoavel que não se impe· 
disse a disc'u~são do parecer. 

Em se~uída e posto a votos e approvado o 
requerimento de enceITamento. · 

Postb a votAS, é rejeita.do o requerimento 
do Sr. ·José :.V!ariano. 
· . Posto a votos, é approvado o parecer n. l, 
de 1897. 

O §~· P~·esident:e-Vae se pro
ceder a.o s•wti>io das cinco commissões veri
ficadoras de poderes. 
· Para que a. Mesa possa. verificar quaes . os 

Srs. Depu : ~dos que se acham ausentes e 
quaes º' qn.; sa acha.m l)resentes, convido

. os a tomar os :.oeus lagares na banectda. 
Procedendo-se ao sorteío, são dosignatl1)s 

. os Srs.: 

Pata a l" Commissão: 

Irineu :\fachada. 
Moreira Alv»~. 

· João Vie ira. d~ Araujo. 
Arthur Peix>to. 
Ri v:i.da via. Corrêa. 

Para a 2ª Commissão: 

Olegario ;\l3ciel. 
Pandiit Caln::;era~. 
Rodrigues F~mandes. 
Castro Rebel lo. 
Jose Murtínl.lo. 

Para a 3 .. Commissão: 

João de Si;11ieira. 
Thom«z Aecioli. 
Monsenhor ~faurão. 
Eduardo de Bel'rêdo. 
Cornelio da Fonseca. 

Para a 4ª Commissão: 

Paranhos Montenegro . 
Seabra.. 
Eduardo Ramos. 
Gustavo. Veras. 
Bernardes Dias. 

Pa.ra a 5" Commissão: 

Julio de Mello. 
Oliveira Brair:i.. 
Belisario de Souza. 
José Maria.no. 
Francisco Glicerio. 

o Sr .. Pre8ident.e- Não. havendo 
nada. mais a tratai', convido os s·ri:. Depu
tados a comparecerem amanhã. á hora regi
mental. 

Designo para amanhã. a seguinte ordem do 
dia~ -

Continuação dos trabalhos preparatoríos. 

Levanta-se a. sessão ás 2 horas e 40 mi
nutos. 

4" SESSÃO PREPAR.ATORIA E~I 21 DE ABRIL 
DE 1897 . 

P residencia do Sr. 1\Iello l~ego 

Ao mcio·dia, comparecem os Srs. Mello 
Rego, Angelo Neto, Irineu .Ma.chl~do, Tho
mn.z Accioli, Elias Ma1•tiris, João de Siqueira, 
!ldel'onso Alvim. Belisa1·io de Souza, Jose Pe· 
1·c>grino. Francisco Sant'Anna , Nilo Peça.nha, 
Galdino Loreto, Seabra, Rodrigues Fernan
des, .João Vieira, Anisio de Abren, Marques 
Araujo. Larnounier fi.odofredo, ~\lmeida Go
mes, Amorim Figueira, Felippe Cardoso, Ma· 
noel Caetano, Tolentino dos Santos, Arthur 

· Poixoto, C:i.rlos Marcellíno, Necesio Tavares. 
Eduardo de Berrêclo, :.1onjardin, Ulympio de 
Campos, Costa Doria, Antero Botelho, Calo
grras, .Tulio de Meno. Heredia de Sa, Alfredo 
Pinto, Paranhos !1lontenegro, Raul Barroso, 
Moreira ·Alves, .José Maninho, Lauro Muller, 
Urb:i.no Sant.os, Arthur Rios, Oliveira Braga., 
Guedelha Mom•ã.o. Pinheiro Junior, -. Bernar
des Dias, Pedro Borges, Rivadav ia Corrêa.. 
Henril]ue Valladares, Telles de :Menezes; Sy1. 
vio Romero e Ivo do Prado. 

A brc-se a. sessão. 

E' líd:t e som debate approvada a acta da 
sessrío antecedente. 

-
O Sr. ll" Secretario declara que 

não ha expediente sobre a Mesa. 

O Sr. President.e- Não tendo as 
Commissões apresentado pareceres e nã.o ha
vendo nada mais a tratar, convido os Srs. 
Deputa.dos a.comparecerem amanhã a hora. 
regimental. Designo para amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Continuação dos trabalhos prepri:ratorios. 

Vão a imprimir os seguintes 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 00:56+ Página 1 de 8 

SESSÕES PREPARATORIAS 19 

PARECERES c~ona.do mez e anno .• pela respectí va. Camara. 
Municipal; 

N, 2 - 1897, 

Reco~iliece Depu!aâos pelo 1°·-aistriclo do Estado 
da Bahia aos Srs. João Augusto Neii;()., Jay
me Lop~s Villas Boas, Jose Joaquitli Seabra 
e Joaq'aim .!lfaced.o de Castro Rebello 

2< que sejam reconhecidos Deputados os· 
candidatos-diplomados : eng~nheiro Ari~tides 
Galvão-de Queiroz.Dr. Manoel Caetano deüli--· 
Yeíra Pas5os e Eugenio Gonçalves Tourinho~ 

Sala das Commissões em 21 de 3.brii de l897. 

A 3" Commissão Verificadora de Poderes. 
tendo exarn inado todas as actas do 1 º districtó 
do Estado da Bahia, acta da apuração e diplo
mas conhecidos dos candidatos mais votados, e 
verificando que nenhum fundamento existe no 
protesto :.1p'!'esentado perante a. junta apura· 
dora. desprovido de documentos e factos de-

RauFCorneU.o da Fonseca. Líma, presidente.
João âe -Siqiieira, relator. - Eduardo de . 
Berrêdo.-T!wmas AccioU.- Monsenhor J. 
Mourão. 

. termimv'rs, é de parecer: · 
l", que S('jam approvadas todas as eleições, 

procedi.las no l" ,:i8tricto do Estado da B1hia, 
para deputados ao Congresso Nacional. no dia 
30 de dezembro do anrio proximo fin'io; 

2°, que sejam reconhecidos Deputa.dos, pelo 
refe1·i"o fr·tricto, os candidatos diplomados: 
Cidadã.o João Augusto Neiva, Dr.· Javme 
Lop.-~s Villas Boas, Dr. José Joaquim Se~~bra 
e D:·. Joaquim Macedo de Castro Rebello. 

Sala das Commissões, 21 de abril de 1897.
Raul Cornelio da. Fonseca Lima, presidente.
Jotco de Siqueira. relator.- Antonio Eduardo 
de Berrêdo, -Thomas Accioli.- Monsenhor 

· Joao T. G. Moiiriro. 

:N. 3 - 1897 

Rccoahece Deputados pelo 3 ,, distr.icto do Estarlo 
da Ba!lia MS S;-s. e;igenheiro .4.ristícles 
Gal'>Y7.o de Ql!eiro:;, "lianacl Caetano de Oli· 
.:cfr,,_ Passos e D.-. Eugenfo Gow;afres Tou
rinho. 

A 3' Commiss;:l.o de Verificaçã.o de Poderes 
exn.rninou detidamente todas as actas. pro
testos e acta da ~puração da eleição do :3° 
!listricto do Estado da Bahia, procedida no dia. 
30 de dezembro ultirqo. e verificou que a c::on
test3.QãO otrereéida á eleícã.o das 1 ", 2" e ·3' sec
ç,õe!': do l" cl" stricto da cida"dede Santo Antonio 
de Jesus nenhum valor tem quer quanto aos 
fundamentos apresentados, quer pelo facto de 
não produzir alteração na- collocação dos can· 
didatos diplomados, pelo que é de parecer; 

l •,que sejam app1•ovadas todas as eleições 
rirocedidas no dia 30 de dezembro do anno 
:findo, p ' ra Deputados ao Congresso Nacional. 
no 3° districto do Estar1o da Bahfa, inclusive 
as l •, ~" e 3·· secções do lo a istricto' da cidade 
de Santo Antonio de Jesus. cujas mesas foram 
nomeadas de cõnformidade com as disposi
ções da lei, no dia. 10 de dezembro do men· 

Levanta-se a sessão âs 12 horas e 20 mi
nutos. 

5' SESSÃO PREPA.R.'i.TORIA. E~1 22 DE AfüUL 
DE 189i 

Pre$idencia do S.-. Jliello Rego 

Ao meio dia, comparecem ·os Srs. Mello 
Rego, Angelo Neto, Irincu Machado, Tho,naz 
Accioli, Elias Martins, João de Siqueira, 
Ara.njo Góe~, Francisco Gl ícerio, Artb.ur 
Torres, Urbano Marcondes. Het·culano Ban
deira. Tolentino dos Santos, Seabra, Fi·ancisco 
Tolentino, Rodolpho da Paíx'1o,Alfredo Pinto, 
Felippe·Cardoso. Austricliano de· Carvalho, 
Calogera~, Rodrigues Ferw1ndes, Amorim 
Figueil'a, Luiz Adol_pho, Pereira dos S:.1.ntos, 
Eduardo rle Berrêdo, Urbano de Gouveia, 
Arthur Peixoi.o, Carvalho Mourão, lldefonso 
Alvim. ivloreira Alves, Pedro Borges, Nilo 
Peçan!Ía, Euzebio de Queiroz, Hel'edia de Sâ, 
Belisario de Souza, Hem·iq_ue Valladares. Ne
cesio Tavares, Cornelio da Fonseca. Raul 
Barroso, Olegarlo Maciel, Aristi<le~ de 
Queiroz, Carlos Marcellino, Antero Botelho. 
E.uge!lio Tourinho, João Vieira, Manoel 
caetano, Francisco Sant' Anna~ José Mariano, 
José Murtiullo, Eduardo R:mos.Artlmr Rios~ 
Mayrink, Timotheo da. Cosra,- JuvenciQ de 
Aguiar, Gustavo Veras, Telles de t;Ienezes, 
Rodrigues Lima., Ptmmllos Montenegro, 
Silva Castro, Galdino Loreto, Serejo, La.· 
menha Lins, Oscar Godoy. Erroirio Coutinho, 
Anisio de Abreu,- Martins .Junior; Luiz Do
mingues, Olympio de Campos, Xaviér da · 
Silveira. Lamounier. Godofredo, Almeida 
Gomes, Lauro MtJller, Castro Rebello, Neí'<a, 
Julio de Meno, João Marinho,OHvdra Bragci, 
Augusto Severo. Gemínlano Brazil, .José Pe-
re,,o-ríno, Nery, Costa Doria, Bernar~es Di~s, 
Gouveia Lima, Marques AraUJO, Enco 
Coelho, Urba.no dos Santos, Rivada;via. 
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- ., Correia, Jeronymo Monteiro. Alcindo Guana
.bara, Monjardim e Clodoaldo de Freitas. 

Abre·se a. sessão. 
E'_ lidit e sem debate approvada a act[l. da 

sessao :mtecedente _ · 

· · Ó SR. l"' S.t:CRE1'AIUO procede à. leit ura. do 
seguinte - -

EXPEDIE~TE 

Diploma~: 

Do Sr. Francisco de Sá,_ De!Juta.ilo eleito 
.· - Jlelo 2° •1istricto do Esta.dó do Ce.a1•á.- A' I• 

Commis~ão de [nq ue1·i to; 
Do Sr. Francisco Tolentino Vieira de Souza, 

Deputado eleito pelo Estado de Santa Catha
rina..-A' 4' Co:nmissiio de lnquerito ; 

· ·Do Sr. Joaquim L1>011el de Rezenile Filho. 
Deputtdn .eletto pêlo 6' <listricto do E$tade> de 
1\Iinas.-A' 5ª Commissão de lnquerito. 

O Sr.· .Joflo d.e §iquetr~ (pela 
ordem) -Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que 
manrle bu~car na Secret;nfa. o:> pareceres da 
3• Commi~são... . 

O SR. PREsmE:S:TE- Os pareceres foram a 
imprimir. 

O Sli • .Jo.A:o DE SrQ;;EIRA- .•• par:i. reque
.rer dispen~a de imp1·essão e de intersticio,atlm 
de serem votado$ hoje. 

O SR.. Pai::~mExTE- Não ha vantagem na 
app1'0Yaçã) do~ pareceres hoje. Set•ia conve
niente que o illusL·e De:mtado ílgua.rd~sse a 
sua publicação. 

O SR. Jolo DE S1Qt:Em.A- A Imprensa 
Nacional, por- descuido. deixou de publicar os 
pareceres oiTere~irlo~ hontem à Gamara pela 
3• Co:nmisoã.o de Veriric<1.çüo tl.e Poderes. 

O Sa. ARTIIUR Rrn~- Não tem razão o il
lustre Deput.a.010 ; n:lo foi publicado boje o 
Diai·ia ·O(fi.cial. 

O SR. JoÃ.o r>E SrQei::mA.,.-Eofüo, si a lm
prens;L füi.:.;icmat nã.o t rabalhou houtem-. 
os pa.rec~res 11evia.m estar na Mesa. pá1·a 
serem liclo3 ho.~e na orJem da dia. E já que 
não estão, peç::> <!. V. Ex. que suspenda a 
sessão por algur:.s momentos , t antr;s quantas 
bastem par;1 mandar vir da Imprensa Na
cior.:d cs autogni.phos dos pareceres: afim de 
1>0der ea repro.Juzit' o requerimento, que !la 
pouco fiz, d:l cfüpema de impressão e de ia-

. terstic;,o, u;i.ra s;;rem votados hoje os pa.re
. ceres da :3, Commissã.o. 

O .§r. I:lt"incu. ~'.l:í:ach3.do (.éo ücre~ 
ta<"io)-Hontcm, a. :\le5>L recebeu os pare :eres 
Telati\·03 i e'.eiç'io da, Dalü<t, e, conf.:irme os 

estylos da Ca.mara, immediatamente o respec· 
ctivo secretario mandou-os á Imprensa. Na
cional p:i.ra serem publicados. Esta., porém,. 
uão funccionou hontem por ser dia de festa 
nacional, sendo esse o motivo do retarda
:nen to da pu blicaçií.o . 

Ci·eio assim ter dado a. explicação neciissa
ria ao illustre Deputado. E. concluindo, (,ie· 
claro estar de perteito accqrdo com o reque-
rimento de ~. Ex. · 

O 81-. A..rthur Rios (pela ordem)·. 
-A· marcha· trHçada. ·pelo Regimento ·para O· 
caN •ertente é a seguh'l.te: as Commbsôes de
po:;itam sobre a Mesa os seus p;i.receres •. os
quaesJido;; em sessão.a. Mesa manda publicar .. 
Na~ sessões-anteriores, U. vista da urgen- ' 

eia em procejer-se ao reconhrcimento dos
Srs. Depurados, pa.ra que se efC<!ctuasse a 
abertura do Congresso Nacional no dia 3 de 
mn.io, a Camara, muita!;; •ezes, dispensou a 
impre.•~ão desses pareceres par3. que fossem· 
tmmediatameme votados. 

Po1• ü•so, parece-me. si o;; parecere;; estãC> 
na Cama:ra, et:lbora. não impressos, a. Mesa 
pó,~e acceitar o requerimento de <lispensa de 
impressão, para que sejam immerliatamente· 
votados. 

E' esse o requerimento que faço, cnso os 
pareceres estejam n~. Ctl.mara, como devem 
estar. 

O SR. PRESIDE;-;TE-Declaro que não estãe> 
na Ca.mara.. Vou suspender a sessii.o. 

S usuende-se a sessão ãs 12 horas e 20 mi
nutos. 

Reabre-se a.sessão a 1 hora. e 5 minutos. 
0 SR. 1° SKCRETAlUO ]_)l'OCede a leitura dos 

seguintes 

PAUECERES 

N. 2- 1897 

Reconliece deputados pelo t" districto do Estado. 
da Bahia .aos Srs.JoiJ.o Au_qustoNeiva, Jayme. 
Lopes Villas Boas.JosrJ ·Joi:tqii:m Seabra e 
Joaqiiim Macedo de Castro Rebello 

A 3~ Commissão Verificadora- de Pode••es~ 
tendo exa1riinado todas as actas do 1 º districto 
do Estado da Bahia, acta da apuração e di
plomas conferidos aQS ca.ndida.tos mais vota
dr>s, e Yel'iticando que nenhum fUndamênto 
exist•; no p:.-otesto apresentado perante a 
Juutr. Apuradora., desurovido de documentos 
e factos determinados;ê de par~cer: 

1°, que sejam approvadas todas as eleições 
proceílidlls no 1 ° districto elo Estado da. Bahia, 
para Deput:i.dos ao Congreaso Nacional, no dia. 
:lO de dt'zembro do armo 1:1roximo findo ; 
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2°, que sejam reconhecidos Deputados pelo 
-.eeferiio districto os candiruttos diploma.-

.. das: cidadãos João Augusto Neiva, Dr .. Jayme 
Lopes V\]fas Boas, Dr. Josê Joaquim Seabra 

·e Dl.".Joaquim Macedo de Castro Rebello. 
: Sala das Commissões, 21 de abl'il d~ 1897. 
Raui Cornclio da Fonseca Lima, presidente.~ 
Joáo de Siqtiefra. relator .-Anlonôo· Eduardo 
de Be·uello.-:-: Thoma:;' .-1ccioli.- Monsenhor 
.Joel.o T . .. G. Mvurão. · 

N. 3 - 1897 

Reconhece JJeputados pelo .']• districto do Es
tado da Béi.hia aos Srs. enpenheiro Aristides 
Galvt"io de Quefro::, ])r. ilfanoeZ Caetano de 
Oli-veim Pas~os e Eugenia Gim~alves Touri-
nho. . 

. ) 

A 3'' Commís;são de Verificação de Poderes 
ex.a.minou d~tidamente todas as actu~. pro
,t~stos e a<:ta. aa apuracao da. eleição do 3" dis· 
tricto do Esta/lo (la Bahia, proce•Hd;i no dia. 
30 àe dezembl·o uhimo, e ve1·ificou que a 
contestaçao offerecida á eleiç,ão das l". 2" e 
3" secçõe.:; do l º dist1'icto da cidade de Santo 
Antonio de Jesus nenhum valor tem quer 

. -quanto aos fundamentos apresentadoo'. quer 
:pelo facto de nií.o -produzir alteração na col
~ocação. dos c:i.ndídatos diplomado3; pelo que 
'e d0 :parecer: . 

1° que sejam approvadas toaas ·as eleições 
procedidas no <1ia 30 de dezembro do armo 

'lindo, para Deputados ao Congresso Nv,ciona.l, 
.no 3° districto do Estado diL Bahia, inclusive 

·as l", 2" e 3" s~cc0es do 1° districto da cidade 
·de Santo Antooio.deJesus, Clljas mesa.s foram 
nomeadas de conformidade com as disposições 
da lei. no rU:i 10 rle dezembro c1o mencion;~.dc 
mez e armo, pela. raspectivà· Camara. Muni· 
.cipal; 

2•. que s.-..jam reconhecidos deputa.dos os 
·candidatos diploma.dos: engenheiro Aristides 
Galvão de Queiroz, Dl'. Manoel Caetano de 
Oliv-eil'a Pa~sos e Eugenio Gonçalves Tou-
rinho. · · 

Sala -das Commissões, 21 de abril de 1897. 
-Cornctio da Fonseca, :presidente.-JocZo de 
Siqueira, relator. - Eduardo de Beri·erto.
·xhoma~ AGc:"oli .-il.-Ionsenhor J. Motinro. 

O Sr. Presiden~e- Vou ler à ca· 
ma.ra. dos. Srs. Deputados o que dispõe o 

'.art, 8º do Regimento : 
«.As disposi6ões, as contestações, e osrela

t.o~1os serão logo impressos no jornal que pu
blicar os .debates da. Gamara e distribuídos 
em avulso, com o voto em separado. si hou-. 
zer, de qua.lquer membro da commi.ssão. Dos 
documentos a}..lreseuta.dos pelas partes só 

~erão impressos ~quelles cuja. :publicação for 
Julga.da nece;,sar1a pela Commissíi.o. Vinte e 
quatro hoi-a.s depois<lessa. publlco.ção, o Pre~ 
siõ.ente da Gamara dará nara ordem do dia 
seguinte a >otaçü.o, sem niais debate <:0lgum, 
dos pareceres de cada. inquerito; baveüdo, 
porém, votos em separado ou emendas, se 
abrira u1scussão.>~ 

Entretanto, o Sr. Artbur Rios.consi.dera.ndo 
matel'ia. u.rgente, requer. Oispen~a de inter- . 
sticio e de impressifo para os pa.receres Eerem. 
votados imrnedia.tamente. A Gamara resol
ver<i. em seu alto Cl':terio como entender~ 

O SR. JoÃo DE SrQGEIR.1..- Ha precedentes 
a.do_ptados n::i. Camara. da dispensa da publi-
caçao dos pareceres _ · ·· .-

0 SR. PRE'iIDll:STE- N:Ys sessões ordinarias 
e não nas prepa1atorias, e isto quando, a. re
que::.·imento <le algum Sr_ Dtputado. a ma.te
é considerada mgente. Vou,porém,submetter 
á votação d;1. Cama.1·a o reque1·il.nento do 
Sr. Artb.ur- Rios. · 

O -Sr. Lal.u:·o J\l!uller (pela o;·f.leni} 
-Peço que a Mesa. me informe si os parece
res da 3' Commissã.o são os unicos a presenta
dos, pois, no caso contr:i.rio. desejo tornar 
extensi.-o a todos os. pareceres o requeri
mento feito. pelo illustre Deputado por Per
na.m~uco. 

O §r. Art.hur Rio8 (pela ordem) 
-O l'equerimento que submetti 3. considera
ção da. Camara foi o sEiguínte: pedi dispensa. 
de intersticío para os pareceres impressos e 
dispensa. de impressão para. os ]:treceres a.pre
sentados que existirem sobre a Mesa, afim 
de serem immediatamente -votados. 

O §r-. "l?J.·eside:n.te-Entro em du
vida si posso submetter á. ·votação o requeri
mento de Ut'gencía apresentado pelo nobre 
Deputado, a V!Sta d-Os termos expressos do. 
Reg:mento: 24 ho1·as depois de impre~sos. diz 
o art. 8°, serão dados p:i.ra ordem do dia. 
(A.Fartes.) . 
. Atten:la.m os nobres De:putn.dos. trata-se de 

sessões prepn.ratorias e não de sessões ordi- · 
narias, depois de constituída, a Cama.ra.. 

Entretanto, submetterei o requerimento á. 
deliberação dfJ, ca.mar:J,. 

O Sr. João de Sique~ra (pel~ 
ordem) - Sr. Presidente, o meu l'equep
mento :pedindo dispensa de impressão N>'tã 
firmado na 1ettra expressa do art. llOdo Re
gimento, que diz: <1. Quando a ma.teria do 
projecto for de simples intuição e constar de 
poucos artigos ou mesmo em qualquer caso 
de urgencfa· e absoluta ·necessidade, a Ca-
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·.•·· ~arà-poderá dispensar a impressão, a reque- e veritieado que todo o pl'Oc8sSo eleitoral cor
.·. rimento de qua.lquer Deputado, independente reu com a re,,"'11,a.ridade legal, sem qu_e coo/'te 

de discussão». apresentação de protestos e reclamaçoes, e de 
. Vê V. Ex. que-não ataquei o Regimento parecer: · 
com-o meu requerimento pedindo dh<peas(). -1•~ que.sejam appruvadas as eleições r~ali
deimpressão é ínters.ticio para votação dos sadas no Estado do Rio Grande do Norte a 30 
:pareceres remetti·los á ~esa.;Estes. pareceres, de dezembro ce 1896 ; · ·_ 
em vez de ser remettídos IJara a Imprensa 2•. que sejam reconhecidos e prodamados 
Na.ciou_a),.de-viam, como e do Regimento, s~r deputados pelo mesmo Estndo os Srs, Au-. 
api'est:inta'!os :i. Mesa :pa.i·a. o~ mand_a.r iO?-Pl'l- gusto Severo de Albuquerque Maranhão, Au
mil' e ser submettidos no dia. segumte. a vo- gusto Tavares de Lyra,. Francisco Gurgel de 
ta.çã.o; mas. emfa~e do a.rt. 110, a.presentai o Olivei:ta e Amaro Ca.ve,lcanti. 
requel'imento q·ue espero que V· E:x:. sub- Sala. ::!.a.s.ComrnissõtS, 22 de abril de 1B97 • ..:.... 
metterá à .votação (~a. Gamara. · . · Joaa Vieira. presidente.- Arthitl" Peixote, 

. o =r. Fre,,.idente-Declil.ro ao no- relator.-J.M"oreiYa Ali;es' . .,.-lrinei~ 11:1achado. 
""' ' - Ri'Vadania Oorrfo. bre Deputado que o artigo do Regirnentoeitn.r.o 

por S. Ex. refe~·ê-se a pt·ojectos apresenta.~os 
em ses~ão ordinarh1 e que para as ses~oes 
prepa.ratorias ha di:;posições e~pec_iaes. Em 

. todo o ca.~o a Ca mara resolvera s1 con vem 
:preterir formufas regirnentaes garantidoras 
do direitD dos ínteressa.dos. 

O Si:º. A.rtho:r Rios (pela ordem) 
O meu requerimento é funrlado em p1·ece

·. N. 5 ->1897 

Rvconhece deputados pelo 4; dist1•icto do Es
tado da Bahia os Srs. 1)1·. Francisco 
de Paula de Oliueira Guiniaraes, D1·. Pedro 
Vergne de Abreu <?Dr. Amphilophio. Botelho 
Freire de Co.rMlho. 

dentesestabelecidos na Camara. mas. q_ueren- A 3" Commissão de Verificação de Poderes, 
do dar à presidenc:ia. com? é do meu dev~r, em vista da. regula.rifa.de presidid:t em todas 
uma prova do mcüor respetto e co~s1dera.ç.ao, as eleições do4" distrícto do Estado d.a Bahia, 
curvo-me ~nte o escrupulo m_amfestado e é de píl.recer. · 
peço a retirada. do meu requerimento.. l lº, que sejam approva.das torla.s as eleições 

Consultada, a Camara concede a retiraila' do 40 distr-icto do Estado da Baltia, effectna.das 
do requerimeuto. em 30 de dezembro ultimo, pa.ra. deputa.dos 

~ - . =~ - ,~ l ao Congresso Nacional; 
O ~r .• Toa() de =•qu~•x-a. v'º 1Z 2", que sejam reconhecidos depu.t~dos os 

o:dem) Tambem CI!1; homenagem a Mesa, re- can,lida.tos diplomados Dr.. Franci-seo de 
tiro o meu requerimento. Pa.lll.a de Oliveira Guimarães, Dr. Pedro 

Consultada, 3. Cama-ra concede a retira.da Vergue de Abreu, Dr. Amphilophio Botelho 
pedida, Freire de Carvalho. · 

O Sr. J?re!iliden-te - Niio ha.ven<lo 
nad:i. mais a. trata.r, convido os Srs. ·neµ'l
tados a. comparecerem amanllã ã hot'a regi
menta.!. Desígno para a.manhã a seguinte 
<'lrdem do dia.: 

Continu~ção dos trabalhos preparatorios. 
Vão a imprimir os seguintes · 

P .'J>.ECER E S 

N. 4 - 1897 

Jlecori-hece deputados pelo Estado do Rio 
Grande da Nai·te as Si·s. Augusto SeT>ero de 
A l bl-lqt.iergue Maranhao, Ai1gusto Tq-vares de 
Lyra, Francisco Gurgel ele Olfoeira e Amaro 
Ca,,alcrmti. 

A l° Commíssão de Verificação de Po~eres, 
teniio examinado detidamente as 113 a.utben· 

)ieas remettidas à. secretaria. desta. Cama.ra, 

Sala da.s Com missões, 22. de abril f',e 1897. 
- Corrwlio da Fonseca, Presidente.- lorZo de 
Siqueii·a, rela.t.or.- Eduardo de Be·,·1·êdo.
Thoma:; .ticcioly. 

N. 6 - 1897 

Reconhece deputados pelo 7° districto do Es
tado da. Balifa os Si·s. I)r. A.rlh1hr Cesar 
Rios, Dr. Tlioma;; Garce;; Parankos Mon· 
tenegro õ Dr. .MarcoUno il:fo1wa dé- AZbu
izuerque. · 

A 3• Commissão de Verificação de Poderes, 
tendo em vista. a regularidade que presidiu a. 
todas . as eleições procedida.$ no 7° dis~rictó. 
do Esta.do da. Bahia., é de parecer: 

1°, que sejà.m a.pprovada.s todas as eleições 
·procedidas no . 7° districto do Esta.do. da. 
Bahia em 30 . de dezembt-o do anno findo, 
para deputados ao Congresso Nacfonal; 
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2°, que sejam reconhecidos deputa.dos os 
seguintes cidadãos diplomados: 
· Dr. Arthur Ce$al' Rios. 
Dr. Thomaz Garcez Paranhos Montenegro .. 
.Dr. Marcolino Moura de Albuquerque._-

Sala das sessões, 22 de abril de l89i-Cor-
nc_lio da Fonseca, presidente-'-loão de Si" 
queira, relator.-Editardo de :&rrêdo--T. 
·Accioly. · 

N. 7 - 1897 

ta.dos os Drs. Victorino Ribeiro Carneiro Mon~ 
teiro, Rívadavia da Cunba Corrêa e Aul'e· 
liano J>into Barbosa ; · · . 

4•, qu·e sejam a.pprovadas aS-· eleições proce
didas no 4° districto e proclnma&os depu
ta.dos o D!'. Antonio:Pinto da Rvclla, coronel 
Vespasiano Gonçalves· de Albuquerque e 
Silva e Dr. João Py crespó; _ · 

5°, que sejam :finalmente ap!U'ava,ias as elei
ções procedidas no 5° districto e d.aclarados 
.eleitos deputados os Drs. Manoel de Campos 
Cartier, Aleirn.ndr'e Cassiano do Nascimento 
e Antonio Candido de Azevedo Sodré. 

Reconhece deputados pelos 1°,· 2o, 3°, 4• e 5° Sala das Commissões, ·22 de abril de: 
districtós do Rio Grahde do -Sul · os Srs. 1891-Francisco Glicerio.-Belisarfo Augusto 
Plinio de Castro Casado, Jõsd de A.Jmeida Soares de S11uza, relator.- Jose Mariana.
Martins Costa Jú.,âor. Marçal Pereira Es- Julio de MeZZo.-Olfoeira Braga. 
cob(J.r,. Pos$idonio Ma11c·i() da Cunha Ju;nior, 
Apparicio Mariense da Sitva, Francisco de 
Paula .1.lencCUitr~;· Vtct!lrino Ribeiro Oa.r· 
neú·o Monteiro, Ri'llmla'llia da Cunha C&rrêa, 
AureliaM Pinto Barbosa, .4.rthur Pinto da 
·Rocha, Vespasiano GoY!çalves de Albuqwmzue 
e Silva, Joiio Py a,.espo, Manoel de Campos 
Oartier, Alercmulre Cassiano do Nciscimento 
e Antonia Co.ndido de ke·l)ed'o Sodrd . . 

A 5ª Commissão de Verificação de Poderes. 
tendo examinado detidamente as actas, quex· 
das juntas apuradoras, quer da~ mesas sec
cionaes, ria.<; eleicões procedidas no dia 30 de 
dezembro do anno P'' ssa.do nos 1 °. 2.0 • 3", 4" e 5" 
districtos eleitor.,es d.o ~Sta.do do Rio Grande 
do Sul, verificou que as eleições referidas 
correram regularmente, salvo pequenas irre
gularidades, assignala.da<> aliás por protestos 
e contra.-prc,testos, examinados igualmente 
pela Commissllo. 

Taes irregula1·idades referem·se a tão in
significante quantidades de votos, que ainda 
que fossem procedentes as alleg,1ções dos pro
testantes não inftuiam de modo algum no 
resuttado final; -porciuanto, na generalidade 
dos districtos, a di:trerença entre os candidn.
tos eleitos e os seus concurrentes e sempri:i. 
representada por grande somma de voto(: 
Assim sendo a Commissão propõe: . 

l •, que se,i;1.m approvadas as .eleições proce
didas no Iº districto do Estado do Rio Grande 
do Sul e declarados eleitos os cidadã.os · Drs. 
Plinio de Gastr-o ·Casado, José de Almeida 
Martins costa Junior e Març:a.l Pereira Es-
cobar· · ' · 

2G, que sejam approvadas as eleições t>ro
cedi~ no 2• districto e decla.mdos eleitos 
deputa.dos os ciditdãos Dr. Possid'onio Maneio 
da Cunha Junior, coronel Apparicio· Ma.riense 
da Silva e teneate-coronel Francisco de Paula 
Alencastro ; · .: . , 

3•~ que sejam approvadas as eleições proce· 
diuidas no 3• districto e reconhecidos depu-

N. 8-1897 

Reconhece deputados relo 4° distr:cto da Rio de 
Janeiro os Srs. JJeocleciano Alve.5 de Souza, 
:r~sê de Barros F?;anco Jimior e Joag_v.im 
Bernardes Dias 

. A 3• Commissão de Veriftroçi:i,o de Poderes, 
a. quem foram presentes as'Mtas fui. eleiçiio a 
que s.e procedeu no 4" districto do Esta.do do 
Kio de Janeiro, no ·di:t 30 d" der.emhro do 
anno proximo findo, !Ã-i.ra. tres Deputados 
federaes, verificou que o pro,·esso eleitoral 
col'reu regularmente em torlos o~ collegios do 
referido districto, sem prote.~to t!o p:wta ::il
gurna. interes~ada, pelo que é tle pu.t·ecer : 

l". que seja. approva.da a eleii;uo que se 
effectuo11 no 4º dü,trícto do Esti.<1.o <lo Rio de 
Janeiro, em 30 rl e <' :nbro uW m·) ; 

2", que sejam i >Hbecidos Deputa.dos os 
srs. Dr;;. Deocleciano Alves de Souzn., José 
de Barros Franco Junior e Joaquim Ber· 
nar<les Dia.s . 

Sn.ln das Commissões, 22 de abril de 1891.
CaYneZio da For1seclt, presidente. - Tlwma;; 
.·iccioly, reln.tor.-Joao rl.e Siqµeira.-Edttardo 
de Berrédo. 

N. 9-1897• 

Reconhece depictados pelo f º di.~trieto do Es
tado do Rio de Janeiro os Srs. Belisario 
Augl'Sto Soares de Sou~a. Joaquim Pereira·. 
dos Santos, Manoel He"ll.1·iqu.es da Fonseca 
PoNeUa e Erico Marinho da Gama CoeZlio. 

A 33 Commíssão de Y erificaçãc de. Poderes, . 
tendo examina.do as a.ctas da eleição que se 
effectuou a 30 de dezembro do anno pro;:im9 
passado, no 1° districto do- Estado do Rio d~ 
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N. 11-1897 ., Ja.1~eifo, po.ra quatro Deputti;<:.l_os ao Conzresso 
• · Nacion:i.L verificou que não se deram irra· 
·.-gularidru:es substa.nciaes na menciona:la.-elei· Reco.-.Mcs rlcputados.pelo 1• .distric!o do Est~-
: · ção, tendo sido a.presentn.do, perante a respe- · <lo de S. P aulo os · Srs . l'oaquim Galeão 
· tiva juma a.pura.uo1•a, apeo:i.s. um _prote>1tO Carvalhal.José L v.i-: Flacq1ier ,Fi1·nii,1iano de .. 
· .. destltu'iclo c'e prqvas contra a. eleição do mu· J'J:omes P into e José -Alvares Rubiao. · _ 

nicipio rle .Ma.ric:i.; que, si tosse annulla1?-, 
:nã.o p i:ejudicaria aos ~'l.ndidatos eleitos;' cuJa A 4• Commissã.Õ de Verifica~.ã.o de Poderes, 

·. ·votação ·fois. seguinte: Dr. Belis.1rio Augu~to tendei ex:;,minado iiS actas pa.rciaes, a. da 
.·so:i.l'es de Souza. 4 .731 vot03 ; Dr. Joa.Qmm a.uu r<içia· geral e mais docunientp~ r.elativos 
P~1'eira à.os Santos, '1.G l4 ; Dr. Ma.noel füm-._ á 'elei<;Í5.o a que se 'procedeu no 1° districto do 

.. ·riques da. Fonsec:i. Portella, :±.437, e Dr. Eriro Estado de S. Paulo n o dia 30 de deze111bro de 
Marinho tl:t Gama Coelho, 4.401 . · · 18%, verificou qlle o proeesso eleitoral correu · 

e . - . . t t - renou!armente, não' tendo ba-vir1o protestos 
A ommissao ~. por :m _o, o.e.parecer: nem l'eclamações; á vista ce qne e de parecer : . 
lº, que _sej~. :i.pproya.d3. a eleição :i. q~1e se _l •, que sejam .approvadss.as elei<;·ões effe~ 

.. procedeu nn 1° d·stricto d<> E~tailo do Rio de cttiil.cb.;; em _ 30 de dezembro de .1896, no· 
.: _J tmeira, a. 30 de der.embro do 189;; ; ! • districto do Esta.do .de S Paulo; 
· . .-· 2\ que ~e.iam reconhecidos Deputados os 2•, 11 ue sPjam reconhecidos e p1•oclamado.; 
- Srs. Dl's. Befüario Augusto Soares de Sou za, rleput:i.dos pelo rêferido d~s~ri~to os segui ntes 
>'. Joaquim Pe!·ei.l':i. d 1)S Sar1tos, ~·rr;.noel J:Ien-:- Sr s que reu!liram a. ma1or1a abwluta. do 
.· tiques d<. Fon5ec:;. Púrtel!a e · Er1co. :Marinho sufüagio: 
·.da G~ima. Co~·lho · . .J :iã;o Galeão Car~3.lhal, José Luiz Flacquer, 

Sala. das Commissõ~s. 22 ãe 3.hril de 1897.- Fi:-mi uiano de ·Moraes Piu to e José Alvares 
_' Carrv.lio da. P.mscca. -pre,,hlente. - Tho«•«~ Rnbiio. , 

Accinly, retator.-Ju~fo d-:: Sigt!eii·a.-Eduar~ Sa1a fai;'commis3ões, 22 de abril de 1897 .-
i:le Ben·édo. Pai·anhos Montencg,..o, presidente. - Dr. J . J. 

N. 10-1897 

· ·R-:conhecc deputados peZo2~ di.~ti·icto do E:;tad,o 
de 'S . f>c.uto. o~ St'.<. Fi·an cisco G1·a11adeir-o 
Gui nwrtíes. _Uano?l :Jacúitho Domi"[JUM de 

· C<!sti·o e A lfi·cdo Cuse1airo dei. Rocha. · 

A 4" Commissã'> de Verificação de Poderes 
ex;i,minou a.ttenta.mente todos ' s documento; 

Seubra, relator .-G1J.•tavo ~'ert:s.- Edua1·do 
Ramos.-B erl'!ardes Dias. 

N. 12 - 1897 

Reconhece dep1~tados pelo Estado de Santa 
('n.t /u,,·ina os Srs. Lnuro Severi<tno 31ii.ller, 
Victm·i·•o d e P.:ida Ru.mos, P.-ancisco Tolen
tin.Q. l'ieira de Sou:;et IJ P edro Fei·rei1·a e 
Sikll . 

rer~r·entes a. eleit,ão a q\1e ~e procedeu - no A 4" commissão de Ver itl.cação de Poderes 
2° distr icto do l~sta.<lo de S . P:i.ulo no dia 30 examinou todos os· docu mentos refü1•Gntes ã. 
de dezembro de 18913, e verifü~ando que o elei~~"i.o a que ~e procedeu no Estado de Santa 

· :proces;o E1lelto1~il correu e.scoimado tle frre- cath<.rina.. em 30 de dezembro . de 1896, o 
gulari.da.·1e:: , que pos,,-am incoimar de nulli· ver ific:rn,;o que no processo eleitol'~\I foram 

.. dn.1e qualquer· rlas eleições pa1•ciaes. não 0 lRier·vatlas todas· (l.S disposições das leis em 
constando alr:':m dis:so dos ~.Iludidos documen- vigor. não' constando protesto ou r eclamação 

·. to.:: protestGs ou conte:;~ções contra os can- algúmn. contra os diplomas expedidos aos 
, didatos diplomado.;;, é de pa.recel": · candidatos que obtiveram a maioria absoluta 

!". que sej :-tl!). ~•';l\)l'<;)V11das bdnS ll.S efoiÇÕeS ·dai; suffrC;giOS, e de par.:;cer .: 
.: .pareia.e;; eifectua.da.s a :30 de •lezembro de 1896 1°, qtie sejam .a.pprovadas as . eleições- effü. 

:no.2° distt'kto llo Est:i.do 1\e S. Paulo; ctuada.s no dia. 30 de dezembro de 1896, no 
. · 2°, que .sej a m reconhecidos e proclamados Esta.do de Santa Gatharina. ; 
~ deputado:; pelo -2° distl"icto üo Estado de 2•, que sejam reconhecidos e pr oclamados 
: S. Pa.u!J os Sr.; .. Francisco Gl·ana.r.eiro Gui· Deputados pelo r eferido Estado os S1·s. Lauro 
:. ina.rães, Manoel Jacintho Domingues de Se'i'eriano Müll~r. Victorino de Paula Ramos, 
· castro e Alfredo Casemil·o da Rocha, que Francisco Tolentino Vieira de Souza e P edro 
~ieunir1m a maioria. absolut a do sul!r.'agio; Fer reira e Silva. . 
. : Salá das Corn'.missões, 22 de abril de I89í .- Sala das c"ommi.ssões, 22 de abril de 1807. 
·-:Par,anlios .!11ontcnap·o, pres ic.iente,-Dr. J . J . . Paronhos JY!or-.terr.egro, presidente;-E_duardo. 
'.':Sea~ra, relator .-GU.~ta-vo . Ve~·as -:- Eduardo Ramas. rela.tcir . ·- Gusta1,~ Veras .· - J .-J. 
)?Lmt~_s .-Be~·narJ.cs Dias. ' Seabra.-B~riardes Dia$ • 
...... -.--:· 
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N. 13 - 1807 

Reconhece rlepiit_ados. pcfo 2• disti·icto do Es
taclo do Pai·r:i'- os Sr.~. Theoeonio. Raymundo 
de ;l3ril"o, _I1inocencio Sei·zedello Cai·rêa e 
Jose Teixeifo da Malta Bacella1· 

..: -... 

A' 1° Commi.ssão·de Veriâ.cação de Poderes. 
foram. pre~entes as authentic,1s e a acta da 
junta apuradora da·eleição realisada no 2'' 
<listrlcto do Estado do Parà. no dia 30 de de· 

. zembl'o de I89ô, ;;.s quaes, examinarlas cóm o 

N. 15-1891·. 

Reconhece dep1âado$ pelo 1° districto de Estadr> 
de Minas Geraei, os Si·s. JosJ Oaetari.o da 
Silva CainpoZina," Fra'll.cisco -de Paulo. 11.fay
rinh. :loilo Pandiá Calogeras e Jose Caelanu 
de Almeida Gomes; pelo 4• distdcto, os Srs • 
Liti;:; Arthur .Det"ii. lo. aqnim.. Gonçalve~ .Ra- j 

·.mos e Anloni'> Jacob da., Paú::iZo; pelo ..jo· dís- ! 
tr.il;;to, l)S Srs. 'A.ntero de· A·~drade Iforelho, 
Alfredo ·Pinto Vieira de J'lieUo e FrancÍSC(} 
Lufa da Veiga • 

necessario escr.up~lo, pI"Oduziram a. convicção 
rle que, du1'ante todo o processo eleitoral, fo- A 5• Commls5ão Verificadora de Poderese 
ram · observa.das tcdi:s as dispo:::ições da Je.:. tenilo examinado minuciosamente as acta.s s 
gis!ação et1l vigor ; pelo qµe n. Commíssão. e m.i.is papeis concernentes ·ás ultimas .elei<:õe' 

· de par·ec~r : · ele depl1fados federaes, elfectuada.s no; dis~ 
. . . . _ . trictos !", 4" e 5" do Estado àe Minas Gera.es 

1°, qae se.iam approv:adas as eleiçoes reah- e verificando oue.em todos cor'r-eu reo-ular
Z'!'d.a~ no &ia. SQ rle dezen:bro de 1896, no 2º inente o p1'0cesso eleitoral, não. foudoc•tppa~ 
dis;r1cto do ~stado do Pa~a ; . 1 recido protesto a.lgum e nem reclamação de 

2•. que seJam reconhecidos Oeput'luos pelo. procedencia é de parecer: 
r"ferido · districto os Sr~. Theotonio R.as- ' 
mun·1o de Brito, lnnocencio Serzedello Corrêa 1°, que sejam approvadas as referidas elei-
e Jos{) Tetrnira. d:i. Ma.tta Bacellar. ções; 

Sa.la. das Commissões, 22 de a ln•il de 1897· 
-João v'ieira, presidente. - Rfor:u:lavia. Ccw
rêa, relator.-Ar;hitr Pei:x:oio. - I . lJ-Ioreira. 
.Alces.-lrú1eu Machado. 

N. 14-1897 

Reconhece deputados pelo.1.0 cliswicto da E.1tado 
do Pard os Srs. Pedro Leite C(iermoiit, Au~ 
pusto Ilfontenegro, Cm·los Augusto Val1mte 
de Novacs e Eneas Martins 

A 1• Commi:>São de Verificação de Po
deres, tend.o examiua·do minuciosa.mente as 
authenticas e a acta da juuta aput>adora da 
eleição rea.lisa.d;i no l 0 di::;tricto !'\o E:>tado do 
Pará. a 30 ({e dezembro de 189:.J. verificou 
que o processu eleitoritl correu com a regu
laridade legal, sem que houvesse protesto e 

. reclamação atgumt1.. 
Nes.3a.s condições, é de' parecer : 

1°, que s·jam app'rovadas as ele'ções rea
lisadas no 1° districto do Estado do Parã a 
30 de deze:nbro de 1896; 

2', que seja.m reconheciC.os deputados pelo 
mesmo dístrícto os Srsc Pedro Leite.Cher
mont; Augústo Montenegro, Ca.rlos Augusto 
~Valente de Novaes e Enê~ Martins; 

Sala das Commíssões, 2Z de abril de l.897. 
-Joao· Vieii-a,presidente.'-Ri'Vada11ia Corrfo, 
1·elat:Jr .-Artlwi· Peixoto,-'J.Moreira Alves. 
-Irineu Machado. 

. <;amara. Y. ! 

2". que sejam reconhecir1o:; deputa.dos os 
Srs.: Jose Caetano da Silva Campolina, Fran
cisco de Paula. Mayriol~. Dr. Joüo Pandiit 
Caloge1'as e Dr. José Caetano de Almeida Go
mes, pelo l 0 districto; Drs. Luiz Arthur- Detsi, 
Joaquim Gonçalves Ramos e Antonio Jacob da 
Paixão, pelo .4' dístricto ; Drs. Antero de 
Andrade Botelho. Alfredo Pinto Vieira de 
Mello e Francisco Luiz du. Veiga, pelo 5' dis
tricto. 

Sala das Commiõsões, 22 de abril da 1897: 
-Franctsc.o Glicerio, presidente.- Oliv~ira 
Braga, relator.-JL1lio de 1JüUo.- 13efüa.rio 
de Sou=a.-Jose 1Ylariano. 

N. 16-1897 

Recanlzece depiJlados pe:lo 2° cli.<ti·iclo do Es· 
tadb da Bahia os .Sr.>. -Drs. Francisco 
.Jfa1'ia Sod;-6 Pereita, Ai•isti-les Augusto 
}!filton e JoaTUim lg,wcio Tos ta 

A 3• Comml~são de Verificação de Poderes, 
tendo em vista a. regularidade das act<tS do 
2> districto do EEta.do i\ú Bahia na eleição 
procedida. em 30 de dezembro do anno pro-
:x:imo findo, e de parecer; •' ·.· .~ .. 

l", que sejam approvu.das todas as eleições 
procedidàs no 2" dfatricto do Estado da Ba.hia. 
em 30 de dezembro de 1896 ; 

, 2•, que sejam, reconhecidos deputados os' 
cidadãos dipiomado~ : 
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• e - . Dr> Francisco Mar.ia. Sodré Pereira. 
; • · ·Dr. Aristides Augusto Milton. 
"-~ Dr. Joaquim . Ignaiiio Tosta.. _ 
::·. Sala das Cómmissões em 22 dÚbrÜ de 1897: 
- --"Oornelio ria Fo.iseca, president.e. -.Toii'o de 
· S'iqicei,ra; .relator . ....: Edúardo de Ber1·êdo. 
-T!ioma: Ac<:.ioly. 

.N. J7..,..1897 

Re"conheçe de]iut11dos.pelo.~ - segu.i·ntes d istr:ictos 
do E stado de 1lfü14s Ge,-aes : pelo 6• os Srs. 

- _Octa,,ümo Ferreira de B rito. .A.lvaro Au
gtlsto ·de_ A ;uli·ade.Botelho e Joaqui,-,i. _4eonel 
de Re~ende Filho ; pe'lo 8 0 os Srs. lf.odolplio 
Ernesto de Ab,.ei1, Jose Cupertino de Si
·queira e ·A,,giwo Cleinentino da S'iiva ; pelo 
9• os Srs . ' Jotro .Rayniundo .Telles· de .Wiene· 
::;es, 'Theotonio de Magalhões .e Castro e .Joao 
da Matta Machado - . · 

de 1896, no 6° districto do Estado de s. Paulo• 
verificou que o processo. eleitoral correu com 
perfeita regularidade, sem transgressão das 
prescripç;~es legaes, pelo que é de parecer: 
""1°, que sejam a:pprovadis as.eleições do 6° 
di.stricto do Estado de s. Paulo; · · 

2• que se.iam r~onhecidos dl"puttdos pelo 
mesmo districto os Srs. •eesario M'otta Ju
nior, Alfredo Ellis· e Paulino Carlos de • Ar
ruda.. Botelho.-

Sala das ·commissõeS, 22 de -abril de ·1897. 
-Paranhos Monteneg1·0, · -pre;;idente - Ber-
-nal"des Dias, _ relator. -Gu_çtavo. Veras. -
Edua1·do Raiao11.-J; :J. Seabra. 

. N. 19-1897 

_&conhece deputados pelo 5• districto ; de SiJ.o 
Paulo os S1·s. Cesa,·fo Gabi·;el· de Frei.tas, 
L ucas ll[ontei1·0 de ]Jarros- e Edmundo de 
Goyana:; da Fonseca · . .A .5~ Commi~são de Verificação de Poderes. 

havendo examinado as acta.5 e mais p:i.peis 
·r aferenU>s áseleições procedidasa•30 dedezem· A 4.> Commissão de Verificação .de Poderes, 

_ .- bro do anno pas!a.rlo,no 6º, 8" e 9' dist r ictos do tendo examina.do a.ttentameute as a.ctas re
Estado _de Mina~ Geraes. verificou que as Iativas ás eleições procedidas no 5" rlistricto 
referidas eleições correra.)ll com todn a regu- do Esta.do de S. Paulo, veridcou que eltM 
laric1a.de. sen'1o cumpridas as prescripções·da correram com toda ''regularidade e dentro 
lei n. 3:5·de 26 de janeiro de !S)2. - das exigencias legaes, sendo, port.j.n"°; de 

Por ter chega.do a essa conclusão, ê a. Com· parecer: 
missão de parecer: 1°, que sejam approvadas as eleições do 5° · 

1°, que SP.jam approvadas s.s eleicões que lS!!lricto do Estado de S. Pauto: 
tiver-<1.m lúga.r no 6", S• e 9° districtos de Mi- 20, que sejam reconhecidos deputa11o> pelo 
nas Gl"raes; - f mesmo nistrtcto, os Srs. Cesa.rio Gabriel de 

2°, que ~eja.m r econhecidos deputados fe- Freitas, Lucas Monteiro de.B11rros e Ed., 
deraes : pelo 6° district.o, os Sr;;. Octaviano mundo Goyanaz da Fonseca. . 
Ferreira. de Brito, Dr. Alvar~ August-0 de Sala das commissões. 22 de abril de 1897. 
Andrarle Botelb.o e Dr . Joa.qu:m Leonel de. L,aranhos Moiitenegro · presidente - Ber
Rezende Filho; pelo S·' districto, os .srs_ Ro..: nardes 1Ji1Z1J , tela.to'r . .:._ Edi,m·do Ramos • .,.
?:olpho R~n .. s tu de Abreu, Dr. Jose Cuper- Gusla:oo Veras.-!. J . Seabra . 
tmo de S1que1rn e Dr. Augusto Clementina 
da Silva : pcilo 9° districto, os Srs . . Dr . José _ 
Raymundo Telfes de Menezes, coronel Tbeo· 
tonio de Magalhã.es e castro e Dr. João da 
Matta Machado. 

Sala das.com missfüs, 22 de a.bril r1e · J89í. 
,.-Francisco Gticerio, president~ . -Julio de 
MeUo relat.or. - .Tose Jiariano, - Olfoeira Bra
ga . .....:.Belisario de Souza . 

N. 18 - 1897 

R_econhece deputados peki 6• disr,-icto do Ertado 
.-. de S . Paulo os Srs . Oesario Motta Junün-, 

A lfredo Ellis e Paulino Carlos de Ar1·uda 
: Botelko · 

-· •- A 4~ Commíssã() de Verificação de Poderes, 
,tendo examinado devidamente as actas refe

-- ---rentes as eleições realisao.a.s a 30 de dezembro 

r;. 20-1897 

Reconhece deputados pelo 7• di.~tricto -de 
S. Paul-o os :Srs . Francisco GUcerio, Ar

- thu r de Aguiar Diedrickse'll- e Rodolpho N 9- · 
gueirà da Rocha li! iraiida. 

A 4"- Comm\s...qão ile Verificação de Por.leres, 
examinando cuidadosamente. as acta.s e mais 
documentos relativos ás eleições que tiveram 
logar no 7° districto de s. Paulo, à. 30 de 
dezembro de· 1896, entre elles encontrou 
alguns ·protestos - e reclamações que não 
affectam os preceitos lega.és, julgando-os_ 
portanto, sem procedencia e .r egu lares .as 
l'eferidas eleições, pelo que é de parecer: _ 

1°, que sejam a.pprotradas as _ eleições .do 
7° districto do, Estado de S. Paulp; · 
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_ 2º; .gue. sej~rn -reconheeidos de'(lutados -pelo l O Sr. Se:-ibra (pela ord~mJ pediu.á;;-_ ~-) 
~? dis~r1cto _os S~. genei:al Fra.1lcisco 9_ala'vra. para.que s. Ei:ore dignasse -de in- ·- '\i 
Glicer10, arth_ur d~ Aguiar D1_edncksen eRo- formal-o. si são J:ioj~ vota.dos-os pare~eres n:s: _2 __ 
dolpho Noguen•a da. Róoba Miranda. _ e 3. que foram impre>sos houtem. - -- '< ._ 

Sala , das Com missões, 22 de abril de 1897. o sa.' .PaESIDENTE-o-Não serão votados p'or . , _·: 
Paranhos . ~V:ont•negro, presidente·. - B1$r- não terem sído da:_·d_os para. a o_rdem __ do dia. ,. 
nardes - .Dias, relator.~ Eduardo Ramos.-

. G-ústa1lo, Ve.ras.- J. J_. ,Seabra. . O SB. SE.1.sú-Então,:pede permissão para·-,, 
fazer .al~mas '.observações a respeito desse · : 

Leva.nfa-se a sessão ã. 1 hol'a e 30 minutos acto da. Mesa. · ·- ' - -
da tarde. ~ · - - - Desde qu~ os -_ pareceres foram· publicados -_ 

6" SEssio I>REPARATORlA' EM ~ DE ,\.BRIL 
DE lfül7 

honte~. bo3e deveriam ser votados; e n~m se . _ 
·oompreheude· que a vcrta.çã.o de pareceres 
dados com o voto unanime da Commissão, ' 
quando se sabe que é de nece,sida.de que o 
Congresso se abra IlO dia 3 ·de maio,. esteja 
sendo iridefinídam!mte adiada. 

Pr~sidencia do Sr. Mello Re~o_ 

S ., Ex. _estabeleceu hontem uma doutrina. 
que não est il de a.ccordo com os precedentes da. 
Camara, de que, com relação a. esses pareceres, 

· nã.o se :poderá. i·equerer dispensa de intersticio 
- e de publicação. O capitulo 9" do Regimento 

Ao meio-dia. coropa1·ecem os Srs. Mello é cla1·0 a este respeito. A SUJl. e-plgraphe 
Rego, Angelo Neto. Irineu Machado. Thomaz 1 trata dos µrojectos de lei ou re..~luções, das 
Aceioli, .Elia._; Martins. Araujo Góes Julio de indicações ou 11os requerimentos dos depu· _ 
Melló, Rodriaues Fe1'tlandes, Seabra: Eduardo l tados. Debaixo desta epigra.phe é que de- -
de ~errêdo . .J'oão de Siqueira.. Martins Junior, 'l'~m ~star collocados os pareceres das com-
Jose Peregrrn~, Nery. Sl~rejo, Torres Portugal, missoes~_ . _ . -
C_alogeras1 Fe!1ppe Cardoso; Francisco Tolen- Ora.. s~ debaixo dessa ep1grapbe do art. 110-
tmo, llderonso Lima. Cornelio de Fonseca se perm1tte ·a qualquer deputado requ<irer 
O_legai:io ~aciel. Anhio de Abreu, Amo: c!ispensa. de in~ei•sticio de publicaçü.o, seJ;Ue
r1~ Fig:!;Jeira. Ro-1olpbo da Paixão, Alencnr se. cla_ra_ e log1ca.mente, que· os pa.rece1·es d!-8 
Gu1marae~ , Herculano Bandeira, Monjardím, comroissoes, - r&1:onhecendo deputados, estao 
Urba.no de Gouveia., Urbano Marconde: nde- 1 nes~e caso, e os. precedentes da Ca01ara auto
fonso Alvim. Raul Barroso. João Vieira.' Gue- risam eS:<a interpretação. O ·oro.dor teve occa
delba Mourão, Teixeira ele Si Aliredo PintO si::Lo de perguntar ã. Secreta.ria da. Camara. 
Arthur Rios. Manoel Caeta'no Juvencio -d~ qual era a praxe e quaes o~ are~tos estabele
Agufar. Neiva, .-\ ustricliarro de C-i.rvalho. Ar- cidos, e se lhe informou que s~mpre, em_ 
thur Torres. H~nriq ue Va.ll:i.dare•. Aristides todos os tempo~. desde a monarcb1a. nos pa.-: 
de Queiroz. Olivdra Bra.,.a, Necesio Ta.vares receres dados por commissões, es}Jecialmeute 
Lamo11nier t?oclufredo. Antero Botelho Fra.n: quando. ~,ão unan?mes. reconhecendo ftepu~
oisco Ghcerio, Tolenti no dos _ ~antos 'Lauro t:vfos. p(lde se pedi1• a. dispensa de intersticio 
Müller. Josê Murtinho · Pir·es Ferr~ira Er- e de publicação. E nem se co·mprehende de 
mirio Coutinl11>, 'Almoidl Gomes, G:,ldinÓ Lo- outro m?rio desd~ que o recon!1ecimento de 
reto, Paranhos Montene"'ro Ma.yrink Fran- poderes e mate1·1a urgente, _ ma.is do que ur
i::isco Sant' Ann:i.. Ba.rbo'Sa. 'um:i CJ~o:üdo gente, urgeotissim:~- Assim, pois, a. resolu
Freitas. Telles d& Menezes Urbano' dos S.1.ntos ção. lJUe S. Ex. tomou hontem nã:) póde 
Gus~avo yel'as, Timotheo da. costa, Heredi~ estar de o.eco:~-º com :o Regimento. 
d~ Sa, LmzDom1 ~gnes, Leovegildo Filgueiras, O orad~r oao sabe para que pr~t~l.lar-se .ª 
Silva Co.atro. Jose Mar·iano. Xavier da ·su- approva.çao dos pareceres ns . 2 e 3, Jª pubh
veira, Pedro Borges. BeUsario .de souza, Ri- cados ha 24 horas. , . 
-vadavia Corrêa. Castro Rebello, Arthur Pei- . Assi~ seudo, a _Mesa comprebende que e_: 
:x_oto; O.Scar Godoy, Alcindo Guanabara, Olym- impo~1 vel a ab~rrn~a da Ca!ll~ra. na -época.
pio ~e Campos, Augusto Severo, Carlos Mar- cc0:stit:ici?l!_ªl• e is~ e .um-preJu1zo até para 
cellino, Syl vio R.ornero Gouveia. Lima Luiz as mstltmçoes, max1me quando lla. deputados. 
Adolpho, Piuheiro Ju~or, -Moreira À1ves liquides, reconhecidos para esse fim, e pre
~a.tques de Araujo, JoãO' Lop~ e La.menh~ sentes. - _ _ - . 

_ Lins; - -_ E, com o systema. que S. Ex. segue de, so -: 
.Ãhre-se a: sessão. depois de 2.4 horas da. publicação, .serem "º~ 

tados os pa~eceres, sem dispensa. Çle intersti~ 
E~llda. e sem debate app110-y;i.da. a acta da cio, inevitavermente o Congresso N:tcional 

sessao antecedente. - · não se póderá abrir a 3 de maio~. ; __ 
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:, .. · Amanhã só porfer~o ser ~pp1·o~ac1o$ 'os pa~ 
í-',/!•&:ercs us. 2 e :3;.· depois de <1m.anl1ã. -!'ô pode· 
./.l'ã.O ser approvados os parecm-es publicados 
·:.-:'hoje e ;i.s,itll po~ dfo.nte. -
,; _ s, Ex. cor:np!.'ehende que isso e próro~; 
_, ~oindefinicla_na. appro,,-açã.o de-.pal'eceres, e 
;i a. ,C~ma.ra. não.poderá ser abertu. no dia _3 de 

--- maio. . -- · 
__ Assim, o orad.-n~ requer â S. Ex ~ -que con

"(>Ultec:. Camafü se· consente na approvai;:ão dos 
parecei·es publicados- homem, -c?m dispensa 

_-<las-24 horas; e <lagueHes que nfo estão im-
11res11os com dispelli.-a de publicação e inter· 
-stici0. -

<le estuda.l·n. e d~ poder dar um -voto conscien- --
cios:->. -

Notem os_ ·nobres Deputados a diiferença: 
Trata-se no art. I 10 de pro_jectos ê resolu· 

~õe,;. i~to.e, materi:i.s !lujeitas a tres discus
sões, tres publicações .e tres votações. 
_-O .parecer da Commissão _é ma teria que s6 

tem uma ,publicação, uma votação e nâosof
fre di;;cus~ão. ·

Com o ha de a. Gamara forma1• um ,juízo 
seguro so~re_a matería do parecel', sem ter 
tempo para estudal-o? _ · 

O Regimento, esta.be!eceudo aquelle pràzo, 
tem em vista evitar mna resolução menos 

• - · 1 acertada,, pór parte da Ca.m11:ra., por falta. de 
' 9. -!§~ Pre.-:iden!'.0 - Do mesmo 1 conbecimento do assumpto, que se não póde 

-.modo qui!_hon_tem. não a(!ceii;ando o req.ueri· adqt!.Ü'ir por um.a Jeí~Ura. rapida. na. Mesa, 
-ln_ente rlo i a~~tre D~put·-ttlo por Pe1•nambuco, que nem sempre· e ouviJa em todos os angn-
nao pos.;i) l10Je accoit~r o do- Sr. Depu&ado, los df?. s:i.Ia. - · 
.pcil'quô a l:<;o se oppõe tormaln'rnnte o. Regi- 11. Não se infei•e do que acabo de dizer que 
mento da Carnara: de que sou frel observadot'. pooh11 em dunrJ.a. a _iustiç0. é~ i~parcialidad~ 

O SR . .!o:\.') DE SIQ:JEmA- Perdão; eu re- com -que -procedam as Comm1s;oes. loto es~ 
"tirei· o meu rer1uorimento 'em homenagem e Pntend1do; _trata-se apenas da observanm.a 
-consideraçio a V. Ex. fiel do Regimento. . 

O 5r:.. SEABRA-V, Ex:. não pótle deixa.r de P~;;. tod.3.s es~s razões não po~so, po!s, 
submztte:- o meu requer-iri:::.ento á c<Jnsidera- acce1car o requerunento do 1wb.'.'o Deputado. 

:.ção da Cs.mara. 

-- o s1~. Pl'.ESIDEXTR- Li hont~m. e vou ler o !§r. Seabra. pede permissão à 
_ -novametúe hoje, 0 art. 8.º ilo Regimento : Mesit pJ.rn, _a ::ua imp~rtinencia, voltando à 

tribuna. para rebater com o respeito que lhe 
«As ex:poslções, as cmtest:ições e o relato: -merecem os seus collegas, aiguns dos argu

Tio sHr.r:o impr<;!ssos no jornal que pul>Uear os nH·ncos tlo Si:. _presidente. 
debate~ da Camara e distr·ib;:,.i•los, em avulso, Ern pr·!meiro Jogar ·o requerimento que 
.com o voto em seil<tt«J.do, si houver, de qual- apresentou- níi.o pó"'e deíxrir de ser acceito 
..qmr membro da Commiss:Lo. porque lwntem narla resolveu a Caroara. 

Dos documentos 3.pre.,;entad.os pefas partes, Quem refJuereu, retirou o requerimento e 
·só serfo imp;-e~~os :\que!les cuja publicação l nã.o ba por·tanto caso julg«tdo. Q,; Srs. Drs.Ar
fôr julg;i,da. neces~a.r!:J. pcl<l. Commís~â.o, vinte• tll.ur Rios. candidato peta Ba.hia., e Joio de 
·e quatro i101·as d1.•-pois desta p1<lilic1içiio o Pre- Siquei:•a, canníd&to por Per·nambuco. reti
·sldonte <la Camat•:i. dará p1ra 01·,iem do dia. rll.r:i.m os respectivos requerimentos por con
~eguinte a votaç;i.o, ~em m)\is nebnte ·algum, sideru,~·i'io par;i. com S, Ex., como esrii o orador 
-<l.9~ pa1•e,~eres de ,;u.d:t inquerit1f. Havendo, dispo,;to a fa.7.e!'. si S. Ex. entender que hà. 
p"rem, voto em sep:1ra.tlo, ou emeadas, abriI'- desconsitler,tçào no seu j)rocedimento. Mas 
~e-l1:i. dl~cfü~ilo.» ' trata.ndo-~e de ma.teri:1 regimenta.L é obrigado 

a, in:;istir uma. vez, que o seu requerimento 
Os nobres neput:cdos argument:l.m com o não póde deixar- de ser subm!lttído á. consi· 

-a.rt. 110, quo diz o seguinte : deraçiio da Camara. 
-~<Quarrd:J a ma teria do projecto für de sim- S.Ex. argumenta dizendo que o artigo do Re· 

ptes i~tuíçã.o e constar· de pouco~ :irtigos, ou gimeuto -não pôde ser applicado ao reconh-eci
inesmo q_u·alquei· ca=:-a de urgeucia e ahsoiuta mento <1-= poderes JJOrque alli trata.-se de as

. -necessi0.a..ie, a cam«ra. -po-1era dispensar a surnpt os que tem tres discussões e po_r conse
'im:prassã.o a requerimento de qualquer Depu- _ quemia a. Gamara poderia informar-se melhor 
-ta.1o, ia}epende'.1 t 3 de discussuo.;> e dispen~a.r a impressão e íntersticio; pa.rece

me.S. t:x. estii. enganado, porq_uar.t'ó o artigo 
Veem os nobres Deputldo; que es;e artigo l 10 est:'i. comprebendido no capitulo -9'0 que 

só tem- r.pplicaçã.o a. sessõ~s ordioai:"ias e te- trata dos :projectos de tres discússões, como 
::f<:!'e-se sómente à· dispensa -de publicMão ainda dos requeriment-Os e 'iJl'Ojectos de un~Hi. 
:para a. ma.teria. ser da'.l.a. para orci~m do dia. só discussão. · -
-Porque ncnhu.ma materia dessa ordem de- Sendo assim, o argumenta não tem raz~o 
:~erâ ser-sujeita â. tleliberação da. Camara. sem de ser. _.porquanto o Regimento admitte dis~ 
J-:Ue ·-os Depu~ados tenllam tempo sufilcien.U. pensa de iuter.:.ticio _e l_)Ulil,icaç~o,nãQ _ Só para. 
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-os projectos de tres0discnssões, como para os é a existencia antecipelila. de·qu:i.lquer -outro- -
de urna.. · : · _ · ·._,,, , - _parecer de _dous que foraril: 13.vrados, ·e que' 

Este .argumento .de -S. Ex.-, 'que __ .pareceria .a.o seremlavrados, como. que !oram postos de · 
forte .• desa.pparece sob esta con~ldel:açio que la.do as op;ervanci3~s regimec.taes. ·-
está impllcitá. :00 capitulo -9do Regimento, .e E' bem claro que eu, assim como a Ca.rnara ~ 
nem de- outro modo poderia .. ser. Por qüe é não teiniis~contêstaçã<? a-apresenr:ü- a elei;;ão . 
que se dispensa. a. impressão e o inter:sticio ~ dos d;: puta.dos de que trata o parecer da 3a 
- -E' -pela urgencia.-" E ba, por veatUJ'a •. ma- Commi.S.são; e, a. não ser um e:>crupulo r·egi.,.._ : 
teria. mais urgente:do que esta._de tcconheci- - mental, _ e, es_tou certo _que. à Cumii.ra de 
.men~ de l;)eputarlos que.devem c9nst ituil· o bôa. vo,a.tu.M dada o _ sen voto imrneuiata- -~ -
Poder Legisla.tivo '? Não ha.~ ·por certo. mente em favor da8 eleições dos -depufadcS.. _-

-~ ho. alguin -pi.'ojecto, indicação, requeri- contidos nes~e parecer. _- " _ 
_ mento, ou ça.usa. séria., é ·que o Cong•·es.so se P~rmitta.-me, porém, a honraõ.a 3• Com-
constitu~ e seja ab3rto na época. colH_titucio- missão -que diga que esse parecer foi la:vrado
nal, e com est~s p1'0rogações não· se pmlerá sem a com}'lleta otservancia : dos ·preceit os •· 

- cumprir o preceito da Constituicão. Além regimentaes; e só assim $6 explica., S1'. Pre
ilisto, o art.8 nã.c.i pó<le deixar de estnr com- sidente, que elles e_ só elles foasem impresso& 
preb.endido no art. 110 A, por isto, o oro.tlor hontem, ao passo que pareceres sobre <-l~ic;õ~ 
oma fazer estas considerações que, alias, e~tá incontestac.1as de varies Esta.dos não o foram .. 
_prompto a l'etir:n·. caso s ~ E:-i:. ~ juJgue ·Esses parecere:;, _ Sr. Presidente, foram la
um:i. desconsideraç-ão á M~'ª· Si. porêm. sub- vrarlo~ no dia 21. com a comple~ observancia,. 
metter o seu requerimen10 â. consider:iç:io tta do Regimento. aJmittamos ; portanto, _ não 
QJ.mara., -pede. aos seuii collegas que attendam podiam a.pparecer impressos sinão no dia.. 
a Que a disposição do art. 110 trata de intli- seguinte ao dia. em que fos~em lidos na. Mesa. 
cações e que-u m parecerda.Commis.siioé uma da Ca:nara. • -
indica~ão. · Este preceito regimental, Sr. P1'3Si•1ente, -

que foi seguido por todas as comm!ssões, nãc· 
O Sr. Presiden1:e - ·Pelo facto o .foi , entretanto, pela. 3 • Commis~ão. Da.hi· 

mesmo de estar oart. 110 compr1ihe11dido no vem que, pareceres hontem i mpre>-sos;devel!} 
capítu lo 9" G que não póde ter applicação ás esperar O prazo de 24 horas pal'.l. Sllrem VO:-
sessõe:> preparatQrias para as quaes ha. uma. ta.dos. . . · 
!õrma. especial de deliberar, por isso ta.mbe·m Mas o prazo está decorrido. E si tosse licitO. . -
torna-se especíal o exame da.ma.teria. Não tem ã. Camara. conceder a. · dispensa, Sr. Presi-'_ , · 
a.pplicação o argumento l'ela.ti voa req uerimen- dente, eu a concederia. · · _ 
tos que süo considerados ma.teria de expedi· Quando bontem se discutiu a cfüpensa re-
ente,que não precisa. ser impressa; mas mate- querida pelo nt>bre deputado pela. Bahia.. eu 
ria, como :i. de que se trata,que impo1•t•t em re- tive occasião . de per;;untar a. V. Ex .,. . 
solução que é.por assim.dizer o baptismo final, Sr. Presi.dente,si sobre<\ mesa. haviam cutros 
a. conf.lrmação do mandato do r epresentante·· pareeeres, porque então eu p~dir_ia que :o re
da Nação, não <leve ser jnlga.1la. com preci- qi1erimento do nobre depütado se estendes~e· 
:pitaçlo, que muitas vezes póde acarretar re- "B torlos os ou tros pareceres. 
soluções que não sejam a. expressão da Vi boje, entretanto. Sr. Presidente, em al~ _ 
justiça. guns jorn:ies que eu uavia. pedido qu.i o re..;_ 

Não v~jo, pprtanto. qnal o in-:oc.veniente querimento do nobre deputa.do ·pela Ballia._se 
que pó.le resultar na espera. dessas 24 horas tornasse· extensivo a todos os pareceres. Não 

·exigidas pelo Regimento, quer p.-m com é e:xacto; e nem podia ser exacto uma. vez._ 
esses pareceres, quer pal'à com os que po.;te- que eu estava de accor<lo com a. doutrina que-
rioi:'mente_ forem .presentes á Mesa. , · V. Ex. expendeu. na. oçcasião . _ 

- - Penso, S:-. Presidente, que _:i.s disposições 
Tem a. po.lav:ro. o Sr. Lauro Müller . regimentaes cont id:l.s no art. 8° e outros são. 

garantidoras do direito daquelles que :per- . 
· O Sr Lal~ro Mü.Uer-S~. - presiden- V'entura venbam contestar E'leiçõ~s. -e .coope- ' 
te, eu tambem tenho.coaio o nôbre Deputado ra.m· a.o ·mesmo tempo para que o- reconheci~ '. -
pela. Bo.hia e certamente como V.- Ex; e toda menta de poderes se fa.ça com a. regulal'idaj:le-_ ;, 
a Cama.r:i., o ma.ior inte.-esSepela coristítuiçãó e eóm <? escrupulo que com certeza. todos' nôs. ! ~; 
definitiva da Gamara; empenho-me mesmo desejamos. · - . · . __ · · -f 
para que ella. seja. insta.Uada. no cl ia. 3 de o Sn. . SEAllRA dá. um_ an~rte. ' - ' r 
maio, na ép• ca. constitucional. Ma,s, s r. pre- ~-
sidente, tenho infelizmente divergencias so~ o s'R.. LAURO MULLER_:.. E' 'verdide que; -á -i 

.bre o modo de pensa.t> ne S. Ex . - primeira. ·vista, parece que a. exigencià de 24_ ;_ 
Ha. na·questão que levantou S. Ex. dous horas en_tre a publicação.- e a -con~emplação ' 

:pontos qu e devem se~ encerr~d.o~. O primeix:.o na ~rdem elo dia . des~es _parecere~; impede) 
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~\a con11titu!ção difinitiva. da Camara. dos· e11 tivesse de retiral-o, estaria de accordo; 
tJ:·Deputados no dia 3 de m_aio; mas ~to -nãc? é mM si V. Ex. diz qne não póde acceitar o 
~Q verdade, porque o Regimento, i:tiUtto sabia- requerimento ~Gr outra 1'82ão, direi que 
~/:·riiente. p~e·rendo todas as _duvidas, ll:landa V. Ex. nã.o pôde recusar d .,,Tiori requerl
~/·q.ue nós nos reunamos aqui com 18 dias de mentos · desta; ordem, não l>Me dictatorl&l~ . 
~'{ antecedeneia.. isto é, com· maior a.ntecedencia mente dizer que não os acceit.a. .. Contra. este· 
'l~ do que aqueUa. que e costume em outras ses- autorita,rismo protesto eu, oomo deputado e 
~(.sões. · . · . · como gu~da do Regimento .. O meu requeri
:.;;:· o pl'azo conti"o nos ari:s. 8~ e I 10 refere-se mento era. de dispensa. de inter:sticio. com rti
:)~'. a. projecto3 e não a recoµ6ecunento . de po- l~ aos pareceres publicados· -desde hont~ 
( : dares •. _,() a.rt 110 refere-se a. proJectos de e de dispensa. de publica.çi.o com relação ô<$ · 
~·'.. simples intui~o ou de natureza urgente, e que foram lidos. · 
\ eonseguintemeute não se refere a r00-0nhooi- Este ~uerimento . está. de accordo· por
~ ... mento de p~eres, que e um·caao ígu.almente tant.o CO.!Jl O art. 110. 
:~:: previsto pelo Regimento. O SR. PusmltNTE-.:.Este artigo só se en-
;~\ ··· o SR. SmAmu_:Então v. Ex- dê-me um tende com outras materias... 
~:h~xemplo. . · O SR. SEABRA-V. Ex. então insiste em 
~:: ;. ·:o SR. Lumo Mm.LER-"f>or 0Xemplo: um recusar o .requerimento 1 . 
!I:;_projecto qualquer que 3: cama:a ~u~ga, ·se- o Slt. PR~ID~"ITE-0 requerimento· otrende 
~.:fogundo o Regimento, de simples mtu1çao;· mas 0 Regimento. · 
~~-,.:·v •. Ex. comprehênde·que em I?ater1a. à.e ~e- 0 SR. .. SEA°BR• -Néste caso:n· ao- ha "'ats· re-
~':~Ilhecimento de poderes o Reg1men~o cogita ~ .... 
Íf::long&. e detidamente. queríwentos . a apresentar. Veja ·V. Ex. o 
- . ... · · · i;ireceà.ente perigoso qne vil.e estabelecer. 
~;:: . ; o SR. SEA.BRA. dá um aparte. -, .. o SR: PRESIDENTE'_. o Rêgimento diz; 
r;;-·:·:o s-R. L AURO Mur..t.ER.,-De uni· projecto de repito, que. sendo a:presen.tado o pa.recer, 
~'.'.dei, por· exemplo, ou resolução que a. Gamara SeJ a este !mpreaso e,24 horas depois de pµbli-
~~:~scnte.. . . . · · ·. · ea.do, do.do. para. a ordem do dia. 
f.;/O arl. 110 que V.· Ex. citou. .. . . . . . Não posso scceitar outra .doutrina.. · · 
~~~' .. ,:~ . O Stt •. SEAJJR.A. _Debaixo da. epigra.pb.e do · Nã.o é por querer arvorar-me em dictil.dor, 
.. :capitulo IX. . . - . . . - . é ci Regimento da Cama.no que se oppõe ao 

l
:?'.o' SR. L.~tíRO MULI$& ;....A epigraplÍe é ·ge- requerime,nt.odo Ilobre Deputado: ·.. • · . · 

D.erici.. . . · . · . · · • . o Sr'. Urba.no de Go_;.veia (Pela 
:.~ '-O .Regimento é · explicito qua.nto · a.o · l"ecO:. cmlern·) :::- Tenho· a; pretenç&o de vir· propor 
·~ecimento de poderes; determinando os tra· a. V. Ex. e âo illustre Deputado pela Bahia · 
~lliites por .que devem ·passar os J>areceres,.e um accordo . . . , .. 
il: 'iiãQ me pa.l'eCe de .·bQà. pruden.c1a. ·qne n os o Regimento deelara que 24 hora.9 '.dé
f -Olitros. que a.inda não estamos reconh~iqos, país de publical\o 1lID. parecel', seja elle da.do 
!$i..'va:rilos dispenS11.r as formulai>. no Regimento, para a ordem do dia, mas, não vej o no Regi: 
~amda 00m o intuito muito nobre do illustre mento nana que impeça. que o Deputa.do re.-· 
~}'deputado d~ constituir a. cama~ 0111a.is de- queira para qu,e este. pa.recér entre em ordem 
~ .. :Pres~ poss1vel. . . . do dia.. e ·seja posto : imín~iatament.e em 
~<Já. disse que para prevenir . essa hrpothese discussão. ·· . · · 
f,:ORegirnenwdet.enniuou quenosreumssemos E' jus tamenteaquil!o que socostuma taze:r 
'\ :Com maior an.teceienci& J.o que nos outros nas sessões ordina.ria.s. .. · . 
i.".;'a.Jinos; · · _, . · · Há 11m p:rojecto que tem ]làrecer que nã.ó 
~;~:'-Por estas razões, sem ter mesmo ob..iecção foi da.do pa.r& ordem do 'dia, . qnalquer repre
~aljllma. contra. os p&receres, ·que aliá;; são sentante Jevaot&·se e .requer que · o projecto 
~:unahlmes; eu. appla.udindo os escrupnlos re- entre imme.diata.meute em disCu&~. · · , . 
tE'gúnenta.es· do Sr . Presidente. pedirei licença ' Conswta-se á e ni.ara. e ~Ua. decide si sim 
f.:;ap;nob:r~ de1nitado para não· aooeitar o .seu ou não, sí deve consentir nessá discussão 
~~u~ent.o. .. . · · . · immediata. . . 
~1'E ; ,. . · . ~- Is~o se. tem feíto. lllJlll. .centena. de. vezes e é 
z~·',.;,(:>. Sr. Presidente..,. Insisto e~ justa.mente o qne ·agora.proponho a V. Ex •. 
~&e?. nobre depu~do .iiue o s eu . Nquei;1- Y. Ex. consult&ri a ca,ma.ra sobre si ,con-
~ntó· 1mporta..em Tiolaçio a.o Regimento e sente qae o pa.recer entre em discussão • . 
~~to não o· posso acx:eit~.. _ · . · . · · · - · · · · 
~.,.;-:_o , SR. · SKADRA. - .,Si ·y. E%. me tivesse · o Sr. P.ffi!lide:.i~.,....o nobre DepÜ~ · 
~.que o ~eu··~u~imento impo~va ém t.ado coD.!unde e nio é 11e1 na.'. sua. exi;losição. · ·· 
~&, descons1deraça.o a M~~- de maneira. que Permitte-se . a dispéns& de · i.D,ter,,,ticio Jl&1'." . . 
~r~··=·:7.' .. . . ..... . 
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que entre immediatamente em discussão 
uma ma.teria ~epoisda primeira ou se.,.aunda 
votação ; mas, permittir que seja discutida 
e votada. ma.teria que não foi dada pa.ra or
dem do dia, isso é que o Regimento não to-
lera. . . 

N"ao me posso afastar do Regimento e 
portanto dou por termina.do este incident.e. 

Vae-se ~ss~r ao expediente. · 
O SR.. i 1° SECRErAIUo' procede ' á. leitura 

· · do segui!>-te 

EXPEDIENTE.·' 

ã. Mesa., considerando · liquidos · os diplomas 
dos 1° e 20 districtos de AJagôas. .. 

Ora, a. aeceítação destes papeis por parte 
da Mesa. como diplomas impor ta um procedi
mento contra.rio âquelle que a Gamara. já 
teve e sobre o qual jâ. votou. · . . 

Me parece que o ma.is curia.l e o maia cor" . 
recto no ca.so vertente é a Mesa não receber 
os pa.pels e entregar ao apresentante· para . 
que elle dê o destino conveniente. . 

O SR. PRESlDEl\"TE- Perrlão ; desde que . 
vieram á Mesa nã.o posso deixar de encaDli- . 
nhar â. Commissã.o. ~ta da.tá a. esses papeis 
o nome que bem entender ; mas nã.o póde . 
dein.r de ter conhecimento de cert.os d~ · 

Diplomas : cnmentos. que embora apresenta.dos depois~ 
"'1 Do sr.' M&noel de Alencar.Guima.rães, De·. podem influir no resultado. • 

puta.d? ~~eito pelo ~o do Paraná - A' 4• O Sa. ARAüJO GóÉS-Não me parece que a 
commissao i!e lnquer1to. · · Mesi. deVa. ser a inlerml?.'liaria de papeis 

-....J Do Sr.. Urbano Marcorides, Deputado eleito apresentados nesf:a Gamara. Esses papeis $Ó po.. 
. .}l8lo 3<> districto do Estado do Rio de Janeiro. dem. s~r tidos hoJe corno documentos e, sendo 
~A' 3>! Commi~ão de Inqueri to. · taes so e.s partes di~ctam~n~e podem e de-

. 1 D s· ·M· 1 •-b · . d s·lv";...,· T . vem apresental·os as Comm•ssões e nunca á. . 
. '1 o r. anoe ALLl ros10. a. 1 :"''.". .or- Mesa. . · · 

res J>o~ugal, Depll;tado e~e1t.o pelo 1 .di~r1cto Chamo a attenc;ã.o de v. Ex. par<i. este · 
do Es~do do Cea.ra. -A l• COmmJSSa.O de faeto: a Camara jà se pronnn.ciou sobre os 

Jqu~r1to. · . " . diplomas ejâ os considerou liqniuos, e estes 
Do Sr. Theotonio Raymando de BP~to.De- papeis não podem ser ~ebldos nem como .. 

·. putado êleit.o Jl(ilo 2° dlstricto. do Estado do diplomas nem como <locumentos. Como clo-
1 Pari..- A' J• CoJlUilissã.ode Inquerito. cm:rientos não teem mais -valor, e,como diplo

~V . ·Do Sr. lldefonso correia Lima, Deputado mas, a. 'Mesa não é portadorá. de ninguem. 
eleit.c> pelo 2° districto ilo Estado.do Ceara . ..:.. O SR. PRESm&...-rE-Isto de forma nenhuma · 
A' Ja Com~issão de Inquer!to. . invalida_o eume_ da.Commis.<ão ~e lnquerito. · 

· .-..; Acta d& Junta Apura.dora. do 3• Dístri~to A ella vao OOIJ!. Vlst.3.s es~ pape!S e~lla dê o 
eleitoral do Estado do Cearâ.-A' l• Commis- nome e o destino que qmzer. 
são de 1.nquer,ito. _ . · o SR. An.Â.uJo GóES- Apenas quero pre-
v' Aete. (la; Junta Apuradora. .do .1° Districto vinir desde jâ a questão~ Isto não póde ser 
-eleitoral do Esiarlo das Alagôas.-A,' 2• Ccm- tido·como díplol!las nem dccumentos. .' 
·missão de .Jnquerito. . · · 

o Sr. Presiden~e-Não havendo 
na.da "mais a. tra.ta.r·. convido os srs . Depu
tados a. comparecerem amanhã. á hora regi- .. 

· O Sr: Araujo: Gôes·- Peço a 
v. Es:. que me declape como recebe estes di-

. plomas. que acabam de ser ahi a.presenta.dos; 
niio sei si !;8:0 documentos, si sito diplomas ou 
que nometenba.m estes papeis. Desejava.que 

. V; E:x:- me· declarasse, porque alguns inte-

mental. ·. · · -
Designo para amanhã. a seguinte ordem ' 

do dia: · 

·ressam o F.!ltad.o de Alagôaa, e ao .mescno me votação .das seguintes ma terias : 
" diSsesse te.mbem qual o procedimento que ª Do parecer n . 2, de 1897, reconhecendo· . 

·~~pretende seguir em relaçãoª esses p&· Deputados pela: 1° district.o do Estado da·. 
J!<"" Ba.hia a.os SJ."S. João August.o Neiva., Jayme' · 

O SR. FBSSlllEh'T.E-Remett.el·os á. Commis- Lopes Villas-Bôa.s, José Joaquim Seabr& e ~, 
são de. Inquerit.o para. que ella. de!lida. sobre ·o Jpaquim Ma.::edo de c~o Rebello ;. . . ·. 
assmnpto. ; ·: · · · ·. · · -Do pa.i-eeer n. 3, de 1897. reconheceudo ::: 

·O Sa- ARA.UJO Gó11:~Peço licença a V. Ex. · Depnt;ados pelo 3• districto d? ~Estado ~,:, 
pa.ra. ponder11or - o; bem: da. regula.ridMe dos Bahia aos srs. · engenheiro .Aristides Galvao ·: 
·trabalhos da · Camara que não me parece de: Queiroz, Dr. Manoel Caetano de Oliveirac, 
·muito i'egula:r esta. deliberação ·toma.da pela. Passos, Eugenio Gonçalves ToariDho. . -. '} 
Mesa. · v . .E:i:-. sabe que ·a. Cs.mara . ja lle · ; ,... ~- . . : · ' 

,pi:onunciou acerca.dq. diplomas apresentádos ;· ContiJluação dos •. ti-abà.lhos prepa.ra.torios . ·::: 
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;:'.-:,; ~~- --· /~NNAES ·nA CAMAnA 

._· vão a imprimir os seguinteS 

P.\RECERES 

· N. 2l-189i · 
'• ·:. , 

. ·-·Jleconhece Deputado pelo 1• di<t1·i..;to do' Es
·'.tàd.o _de P.er;1a.mlnicõ o~ S-rs. E.;·mü-io · Ce.<ar 
Qoutinho e Jàsi Mariano Carneiro da Cunhe. 

A.22 Commb;s~o de Poderes,tendo presente 
: '11s actas e mais papeis referentes á eleição 
· :procedida a 30 de dezemhro de 1895 n o 1 • 
· distrito do Esta.do de Pernambuco, verificou 

que obtiveram mn.ioria. de votos os Srs: Dr.:o. 

.Dr . João de Siqueira. pelo Dr. José Gonçalves 
Maia, é de.parecer: . . ·. 

Que sejam· desde jã. l'econh~idos Deputados · 
pelo 5° diStricto do Estado de Pernamb_uco os: . 
Drs. Miguel José de Almeida Pernambuco e '. 
João Jilvencío Ferreira de Aguiar. -. · 

Sala das-cOmmissões . . 23 <;}.e abril de _i89i • 
-Jose lJJAi·tinho. ~ Rodrigues Fei-na.n-ie_s. ~
OlegarifJ Jrlacit:t. - Castro P..ebelw .- Jorio Panà_il~ 
Calcigerus~ 

N. 2.'3"- 1897 

: · "El'mirio Cesa.r Coutinh o, . Atr.mso- Gonçalves · 
-·Ferreira. Costa. Francisco Teixeira. de Sá e 

Reconhece deputado pelo 4° dist,-i.:to rio Esfod.ó 
--rie Per nambuco o Si·. Francisco Cornelio ·da 
· Fonseca -~ima . 

. José Ma.rlli.nO' Cal."neiro da. Cunha. aos quaes 
·· ·· foram expedi los diplomas pela junta apura-
.· .dora. . · 

A tteadendo a que as eleições dos Drs. Fran
.. cisco Teixeira ele Sã. e Aífonso Gonçalve:; Fer

reira Costa sií.o contestadas pelo D_r. José Ma.
ria.no Carneiro da Cunha a quem . a Com

:. missã.o concedeu prazo i•asoavel_ -pára. apre-
. sentar a sua. contestação fundamentada. e, 

, :. -consider«ndo que em relação _aos diplomas 
. '.expedidos a.os dous O)ltros eleitos nenhuma 

·_- • éontestaçã.o foi off~recida, é de pa.recer : . · 
· ': ·Que sejam desde já.reconhecidos Deputados 

-péló lº distrícto do Estado de Pe1•nambnco os 
.- D1•s. Ermirio . Cesar Coutinho e José Ma
. .riti..uo Carneiro da. Gunha. 

Sa.la das Commissõeo, em 23 de a.b1•il de 
1897 .- .lose M<wlinho.-Rorfrirrue~ Ferncmries. 
- Oleqa•·io Macial. - G1st;·o P..eb~llo . - João 
Pandid ·calo9era>. _ 

N. 22 -1897 

· Rct.caheceDe;nitados pelCJ 5 °dislric!o do Estado 
. de Pernambuco os S rs. Jiigu,et JosJ de ~1l: 

;neida Perna;;ibuco e Jocro Jwce;1cio Fur-
. i"eira de Agic:ar. · · 

A 2~ Cómmissã.o de Poderes, tendo exami
nado as a.e tas e mais papeis relativo,; à eleição 
-de Deputados procecl.ida no dia 30 de de
zembro _do anno -ultimo, no 5• clistricto do 
EStado de · Pernamb.uco, verificou que obti-

A Z' Commissão de -Poderes . tendo e:s:.anii
nado todas as acta.s e mais pa.peis relativos á 
eleiçã.o e:ffectuacla a. 30 de dezembro do anno 
passado,· no 4" districto do Est.ádo de Per
nambuco, vet>ificou que obti veram ma.ioria 
de voto$ os Srs. Drs . Julio d:~ Mello Filho. 
Franc:sco Cornelio da Fonseca Lima e José 
Moreira Alves da. Silva, aos qua.es a junt::i. 
apura·lora expediu.dlplom:i.s. · 

Tendo, poré:u, ~m vista que o Dr. Lou-· . 
:\'enço de Sá foi pela Commissã.o concedido o 
prazo de quat ro · dias • para. contestar a. 
eleição do Dr. Moreira Alves e ao . Dr . José 
Gon.;-.a.lves Ma.i:i. tamb:m foi conceclido o 
pra:zo de dous dias· para contestar, em nome 
do Dr. Albino Meira, a eleiçli.o do Dr. Juiio 
de Mello, e.coo.siderando que acerca. da eleição 
do Dr. F r<.1.ncisco Cornelio da. Fonseca Lima 
nenhuma contestação foi apresentada, é de 
parecer~ 

Que seja. · desde já reconhecido deputado 
pelo 4~ _d istricto do Estado de Pernambuco o. 
mesmo Dr. Francisco Cornelio da Fonseca. 
Lima. 

S·ila. das Commissões. 2:3 de abril de 1897 . 
Josê 11farti;iho. - RodrigHes F ernatides. -
Olegarfo Maciel.- . Cas!1·0 Rebetl-o.- · Joi1,;, 
Pa11diâ Calogeras. 

~- 2i - 1807 

·Reconhece deputados pelo 3° districto do E stado 
de Pe,.,ia.mbuco os Srs. Jtfalaquias Antonio 
Gonçalves, Ale:candre Jose Bc:.rbosa_Liina- e 

. Jose bido,.o 3-.far:fris lt,nior. . ,· · 
. .-:vera.m maioria. de votos-e foram diploma.dos 
.: pela respecti~a junta. apurado1-a os Drs. Mi
-,.guel Jo~é de Almeida Pernambuco, João Ju- · · 

-~ .. vEmcio Ferreira .de Aguiar e Joii.o de Siqueira. A .2" Commissão de verifica.CZí,o de poderes; . 
·.,.·cavaleante. · · · · . :tendo e!Il ~st.L as acta.s e mais papeis refe- ·· · 
:;: . '·Tendo, :porém, cm vista que contr a. os dous rentes a eleição p1•ocedida DO 3° <listr1cto de . ·· • ·· 
. j)ri.nieil'os : nenhuma; contestação foi apr~n;- Pernambuco,. verificou não ter fundamento o 

... :_t.ã&., .sendó· a.penas contestada a. el<}içáo do protesto ()-p~eoso O. aétti. gerru de lipin'a\'ã:> 

f · .. : 
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pelo c'tndii!ato Dr. E'st.e.vão de Sá Cav~.lcan.ti 
de AllnJqUe~~IJ.U~, e e d"'. paeec<:r: 

. l.º Que ~ejam ar:provadas a.s eleições T.JrO-
cediclas no 3• distrcto de Pernambuco;. - · ·· 

-- N. \ 26.:._1897 
!· 

.Reconhece D~putcdbs p elo 1" di:>irido do, Oip•:-~ 
tal Fed<;rt.<l oi S1·~; Di·~. JunJ An:onia..: 111•.w
tinho, ·;lrtfvu1· Amb,;o,,bc)ie1'<:ii.a d e Sd ;;- · 
J<Jaquim'Xa-vier da Sifoeird Jv;1~0;·.· 2.º Que, quanto. ao,munfüpio de Bezerros, 

onde houve dnpliea.ti. dei mesas eleitoraes, 
seja .approvada a eleição:procedifüt~ per·ante 
as mesas orga.rüsadas pela· maior.ia .(1os .mem- A 3'' Commi$~iio. · ten,10 exa7ünnào a.s au-, 
bros e supplent.es ·do Conselhú Mutikipal ; thenticas <fa dei~v .. o proc1•dbi:1 em 3:1 rl~ ;1e-

3.º Que sêjam l'l'Con.hecidos d1;>.pútatlos pefo ze:,)l,ro ultimo no l 0 tli~tl'icW d<'· C>1p~::1! F!!-
30 didrict:o. do E;ta.do de· Perofimhuco os <le~·u:l. c.s d·p!l•mas qu.; for<'.m c.) .1fot·Uo" :i.os 
Srs. Malaq,uias Antoni9 ~OO\al. v_e$, . Aie- l Ml'.!d!ila.~os mais 7"'º~.a.üós'. os c1 u<_~~ obt!'-;'Jrltm :' 
:xandre J<J5e Ba.1•bo3a, Llm'1o e Jo8e Iz1doro l ~r. J»Se ·Allt'."110 ,,Im-,t.mll?, S14· vows; Ar-
Martias Junior. . . tilnr Ambrrsmo Hereaii:\ ae Sa, 829 ,.ot,:)s ; 

.. - -_,.- .· . · 1 Dr .. J(>-0.quim _X<wier r!a Silveica Ju.ni:.11' 814 
Sala das Comnmsoes, ~·3 de D.br1l ae-1891. votos ... 11·u,,l·r·en·" a· ~ ct·, dn "·u~~n~o ,,. _ 
Ji 

• M • r . ~ ;i • L". .. J, . . , ,_. UI 1 ~ . Loi;.:;i ·<l ..., u• cl: J .l ""'' ... ,.. .·.; t; 

-:- o>i: • , iti:tmri~ '.-,- <to.,,ngues ~. 6n-w.ni: .e~. 1 r.al, . e desprez:~ndo irregul;niriad,:s in5;g::in-
- Ole_r;Mw Jfac.el,- Castro R~beifo.- Joo.O cames occo~1· ·1'd~s nin ···l""'")n ' ·ec"o-'· . ~ P d.· e i · ' "' ,, 0 .,, .......... ~ ::o ., .• s, ,l., 

an ia a oge-tas · quaes, embora u.ttenc:Hd.,s, não attera1·ia.:n o .. 
re>'nltado ohtià.o, e de :parecei: : 

N. 25-1897 

Reéonhec<! deputo.do pelo 10° districto de .ilfi-· 
nas Gcraes as Srs. José Bênto N?gv.eíra, 
.ilfar.oel Pulgcncio Al1les .Perefra e: 4.rthur 
F.rrreira Tc'rres; pelo 11.0 districto rlo mesmó 
Esta.do os S.rs. Lindofiho Caetano de Souza 
e Sifoti, Eduardc• Pi•.ienteZ Ba.r/Josa ~ Olega· 
rio 1Jias ]!aciel; ·'()elo 12° districto do mesmo 
Estr1dc, os $T$. P.odolplw Gustavoila PaixiJo, 
Antunio ·r.te Padv.a Assis .Re.:;ende e La1nar
tin e IW1eiro G1.~imar<res. 

Nl).S eleições dog. 10°, . ll" e 12° districtos 
eleitoraes do E<"tado de Mina• Geraes.·nota-se 
a falta de remessa de listas de assi:maturas 
de eleit.oras,de a.;~s de organisnr,;ão de mesas, 
bem como a. orgl1-11isàção defeituo~a. de algu
mas. 

Con'lldera.ndo, porem.que annulladas todas 
G$Sas f·leícões, ·~ de.àucção de taes •otos não 
o.lte1~Ll'ia. a cL.1.o;slfü~acfü.> 1los ca.ndida:tns mais 
vc.ti).dú~ em cada um dli;; tl'<".S d :stt'ictos; é. de 
I>arece1· a Cummis~ão. que s~j'~rn l'Clt'Ouhecidos 
deputr..los cs candidatos mas votados: 

J •, que seja. :-:.pprovada a eleiÇão procedida 
em 30 de dezem l.iro ultimo no l 0 d.istrlcto üa. 
Capifal Federal ; 
· Zº , que sejt\m reconhecidos Do:;ml;ados :1.0 

congr·esso I•ed~ral, pel-J mesmo ·iistr:cw os 
.Sr:;. ·Dr. Jose Antonio ~íu!.".tinlio, ,lrt·iul' 
Ambrosino H~!·edia de Si e Dr .. lua.quim Xa.· 
vier .ta· Silvei.~;~ Juaior.. .. 

$a.la (las G'ormni~sões d'~ Carnar:. dos Depu
tado~; 23 de abril de 1897 -Cornelfo ela. 
Fonsec,1, pr·esi'lente. - :J..[o,.serJwr. J:Ja:o T. 

· Gu~de.lha Jio!irüo. rel::.tor. - E:lu.o.:d·~·- de 
BerrEJ.o.-Joao de Siq_ueira.-Tho1na:;; .<lccivty. 

N. 27-1897 

Reconhece Deputo.dos pelo 20 dõst;-icto da Ca
·, pitu.t F~drn;a/, ?S Sn;. 0Rc·:.i· Gorloy. ]i-;;~e~; de 

Jlfelio M2c/w.tlo, Atándo Guanabara .~Ma
noci 1'im;-,theo .da Cosia, 

A. 3" ::':omrni-são tenc~o ex::i.min;1•1o as ;;u· 
thenticas da eleii;ão pro('.e.~ i<la. em :~o de 
dezembro ulti:no, ·no 2° dbtriclo ·la Oa.[1\tal 
Fe:;efül, excepro as r1a. 2i secção da Ü't!fUezia 

Pek l0·1 districto,Drs. José. Bento Nogueh·a., <lo Esplrit:) Santo, 9·• e 12' de San .. o Aitonio. · 
Manoel Fulgeacio. Alvlls Pereira. e Artlmr l" e 10• do lº distr.lcto do Sacramento. aue 
Ferreira Torres; ·· não lhe fura.m 11resentes; C3 diploma$ (fue 

Pelo l l •, os Sr::r ... Lindnlpho Taetano de foram eonferi1lns aos candida,tos mais vota
Souza e Stl "ª· Ed.uartlo Punentel Barbosa e do~ .. ~s quaes 'bt1v:·ram: Dr. O;car Godoy, 
e Olegii,rio Dí•~s Macit-1; .. . . .· ! -:?','~ v .. to-. D~: Tl'rn.e1

i d~ -:\íello ~1~·~ h!!.dO. 
"e]r. l"' ". -~ .... ;~·;.· o· ; s'"" Dr• .l'üc.'01·,,ho l . :JÜCI ,•or .. ·s .. \kmrto i .• u.a·:•l .•!l':.l., J .4:.:.' vo~o3 .• ,.- ~ ~ "l~•r.v"'·• ;; "'" • •• \. t' -f- ).1'l''0"11' 1J'0''e ' "' l"·t~ • •>(-

GU$t5,YQ da. P~.ix~o. Anr.oníu de \>a:iÚà Assis 1 ~ • · ' ,.,, -~ ·1 
·-

11 
'''"' v"~ ·~ '..·"·'·' ·'O" .. >s;. 

Reieude e La!I'arüne Rib!-!iro Gainí.a.~·ães. ! e.: ft:m! 'º ' ·.11 te ª <l;r'ta r':t a.pun'.ªº ,~,!~ti e 
. . .. " ... · . . . . .. - . . · d1sp<·u~ n··o ,,.s r->t!er1d;:., :;. Hr. r !..,nH,:.;~ 'p: ·· 1::1-

Sa,l;i, das commissões, ~::.Çle abril de 1897. taJ'hJtl e nü.1 • a.t1;eadem1.," ;JC:;L1,;;1;·b icc~:ul:L· 
-Glicerio.~ BelU!~do 'de-. Sou;;a.-J •. J.fa-; ridades apcmtai;as em :i.lgumu~ "'.!tt.ras, " <:111~ 
riano .• relafor~=Oli1'eir~ B. ru.ga.-hlio de[ tUdojri~to uâo '.dt2.ra.i:ia o r·esult.J.tlü \JlM.~11, 
Mello. .. , . · · . _ ·· ... ·· ló de parecer: · -. · . . . 

c3.ma,rs; V~ I . . . . . . . . .. I> 
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1°. que seja. app:covada. a eleiç:.ão procedida 
. em 30"de dezembro ultimo, no 2"·districto da 

. ·capital Federal; · . 
. :" .2°. que sejam.," reconhecidos Deputados ao 

congresso Fedem!. pelo mesmo \liscricto, os 
Srs. Dr •• Osc:w Gcdoy. D!'-:- Irineu üe Mello 
Ma.ehado; Alcindo Guanabara. e o ·or~ Manoel 
Jimotheo d.a Costu.. . . . . . . 
; ·&i:"1á. das éomm issões, 23 n e abril de 1897. -

·· Carnelio da F°'iseca, preshlente.-Moménhor 
.'!oClo T.· G; Iifow·ão. rela.tor.-'Ed~&ardo de 
Bei-rêdo.-Th.oma:., AecioU.--1oao de Siqueira. 

';• 

N. 28-lS9i 

Re('onhece iJ°eptilados p'ela fG districto. do Es.,. 
t"a.do do ]{aranh1j o o Dr. Casemiro Dio.s 
Viei~a Junior, e peio 2° disti'icto momcnhor 
Joao.Tolentino Qucdellia Motm7o. . · · 

A l• Cammissão de inquerito. tendo exami· 
·na.do a·s a.ctas, diplomas, protestos, cor1tra,

. protestos e mais papeis concernentesá eleiçã.o 
.procedidt\ no Esi;ndo do M:11•anhão. e, conside-

. . ra.ndo que nenhuma contest;ição ou reclama· 
<~'lo foi reita contra. os Deputados eleitos, pelo 
1° districto. Dr. Ca~emiro Dias Vieira Junior, 
ora. fallecido, e pelo 2''. monse•ihor João To
leritino Quedelha Mourão, é de Jlarecer : 

JG, que se decia.re eleito Deputa.do pelo 
. 1° districto do mesmo E~tado o Dr. Casem iro 
Dias Vieira Junior; 

2°, que reconhec;.a. c.'.lmO Deputado eleito 
.Pelo ·2° districto, ainda do mesmo Estàdo, 
monsenhor João Tolentino Que~eLha Mourão. 

João Vieira, Calogeras, Cornelfo da. Fonseca, · 
Teixeira. rle Sá., Francisco Toléntino. · Pe'Jro 
Ferre ir:.1, Henrique. V <.i.lladares" Nilo. Peçanha. 
Alftedo Pinto. Augusto de Vaseoncellos, Leo
nel Loretti,.O!éi?:~•~'' M:l-°ciel. Pires Ferreira, 
Raul Barroso, Eüg~ ii•) Tourinho, · Guedelha;· 
M:ourão, Manoel Ca.efa.no, Tolentino dos San
tos. Artlmr · Peixoto, Artbur Rios, ·Ermfrio 
Coutínho,• MayrinJ:;., Felippe Cardoso, SilVa 
castro . . R.orhigues Fern<~ur~es. Jose Peregrino .• 
Ca1•los Marcellino, Alencar Guimal'ães; Her
culano ·Bandeira, ArMides de ·Queit:oz, Ovi
dro Abrantes. TimothE?o da: Costa, Luiz Adol
pho; Julio de "Mello, Urba.no dos ·Santos. Pa" 
ranhos Montenegro, Gustavo ve·ras. Moujar
dim, · Rodolpho de ~lfranda, Belisário . de 
Souza, Fc-nseca. PorteUa, .Tefü:s de Meneie~; 
Felisbello Freire, Serejo, Neiva, Rodolpho .da. 
Paixão, Geminiano Brazil, 0astro Rebello, 
Pinheiro Junior, Pedro Borges, Gosta: Doda, 
Rivada.via Cor1·ê:i., l\:farintJo de.An'.lrad.e, Luiz 
Domingues e Olympio de C:i.mpos; 

Abre-se a sessão. 
. E' lid;.. e sem debate approyacfa a acta da 

sessão antecedente. · 

O@.-~ A:rthur Rios (pela o!"dem) 
-sr. presic!ente, pedi a pala,1ra·pela ordem 
pa1•a communlcar ã. .Mesa que o ~1'.. general 
Fr;,ncisco Glic:erio d.eixs. .de cornuarecer a: 
sessã.o.e ó. reunião da. Commisoão a -que'per
tence, :por S:'l aéllar doente. 

o SR. PRE5IDENTE-:-A Mesa fica inteirada. 

O S1• .• J'oão de Sjqueira-Peço 
a. palavra. para uma. explicação pessoal. 

O SR. PR.F.51DE1'TE-T<>m a palavra. o Sr. 
.Toão de Siqueira. 

Sala das Commi8sões, 23 de abril de 1897. 
-Joao Yieiro, president<l e relator .-Ii·ineu 
lYlacliado. -Ri·~adq:ci(L Corréa. -.4.r1h11.;' Pei
xoto. -.iYiorcii·a Alues. 

O§r ... "B"oü.o de Siquejra fpara 
Levanta-se ::i. ses3i"ío á 1 hora. e 50 minutos tima eo:plicaçrTo pessoan - Sr. presidente, 

da. t<irde. quando hontem 01·ava. o honra.do Deputado 
por Santa Cltharina o Sr.Lauro Mü\ler, não 
se a.cl1ava neste recinto nenhum <l.o:; membros 
tle que se compõe a 3" Commissão de Veriflca
ção de Poderes; e, por is~o,. s .. Ex:.· não teve 
uma resposta immediata á. injusta accusação 

70. SESSÃO PR."EPA"R.A.TORIA El>! 24 DE ABl\lL 
DE 1897 . . ~ 

que fez á mesma Commissão .•• 
O Sr. .. PREs1m:~;u-Attenda. o nobre depu

tado. V. Ex. só pó1lt! occupa.1'-se ·desw:questiio 
depoi~ de ser lido o expediente. 

O SR. JoXo de S1QUE1ri.A.- Eu havia pedido 
a palavra para uma expHcaçii.o pessoal, mas 

Ao meio-dia comparecem os Srs. Mello uma vez que V. Ex., acba. quedev~ occupar · 
Rego, Angelo Neto, Irineu Machado, Thomaz a trjbuna para tratar d~stà questão·na hora· 
Accioli, Elias Mal'tins, Anisio de Abreu, Il- do expeàiente. eu. aguardo que .'V. Ex. me · 

· defonso Alvím. Her<idia de Sá, Hel'menegildo [ conceua :~ pala"Vra. 
de Mora.es, Urbano de Gouveia., Seabra, João , . 

Pr;:sidencia; do .Sr. 3lello Rego 

de Siqueira, Lamounier Godofi:edo. Araujo 1 · O 81'".lº §eci-etario 'procede á· lei-
Góe~, Eduardo de Berrêdo, Almeido Gomes, \ tura. do seguinte · 
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·SESSÕES- PREPARATORIAS 

. EXPEDI!i:NTE ·- ORDEM _DO •DIA-

Diplomas: .. -- - . • Yotacão do parecer n ._ 2; rl e 1897; reccmhe~ - .
Do Sr. Periro Fe!'reira da Sílvà., Depufat:l<i cenclo.Deputados pelo l·• -districto cto· Estado :· 

eleito pelo.Estado de Su.nta Catharina. -,-A' na Bahia. aos Srs.Joã.o Augusto Iiieiva, Ja.yme .-.·. 
4" Col!l!J'!issão de Inquerito~ , ·Lopes :'Villas Eoas> Jose -Joaquim ·Seabra é:'. ;: 
_ ho S_r. Rodolpho Noguéfra.c da Rocha Mi"'.' Joaquim.Macedo de Castro Rebello. • - ' > 

randa. Deputado--eleito pelO 7• distrfoto áõ Sã.o successivamente postas a' votos e ap- . ,-
EstadQ:de s.-.paulo.· --'- a' 4" c,1Urn:üssã.o _d~ provadas as seguintes conclusões elo parecer '. 

:Inquerito. - · n; 2, de 1897:- · ~- - · · 

o Sr.- João - de Siqueira~ 1°, -que- ~e.jamapprovada.S todás as eleições 
Bem ·pouco à o tempo• quetenb,o de occnpar pl'ocedidas no 1° .dístricto do Estaclo da,· Ba- .. · 
a atteução da Carnara, 11a.ra defünder a 3" hia, para Deputados a.o Congresso' Nacfonal, 
Commis;ão deinquerito,à.on-tem iujusm.mente n·o d!a 30. de dézembro ào anno proximo 
censurada pelo meu illustre amigo, Deputado findei; · - -

-11or Sanh catb.ariria; o 81·, Lauro.-Müller~ _ 2\ que sejam reconhecidos-peputa,,;los. "'elo ·, ·_ 
Disse S. Ex_ que a:~· Commissão ha.,ia .fa-· referido d-lstricto. os candidat._,s diplQmaãos: · -

vrado '.[larecel' logo no primeiro dia d~ sua cid::ulãos João Augusto Neiva., Dr. Jayme Lo· 
reunião. Não é exaeto .. A 3•·.commissão logo pes Villas ·Boas; Dr .. ~osé Joaquim Seabra. e 
depofa d!) _sorteada., reuniu-se -na Sala .das Dr. Joaquim Macedo de Castro Rebe1Jo._ 
Commissões e depois de eleito o seu presi-
dente, o Sl'. Coruelio da Fonseca, este iri- - O §r. Presidente-Proclamo Depu~ -
dicou o respecti V-O sec1•r_:tario, distrfüUi1l· os ta.<los pelo 1° rlistricto do Estado da. Bali ia úS 
pa.peis dos diversos Esta.dos; nomeando seus Srs. João Augusto Neiva, Jayme Lopes Vil- _ 
r'ela.tol'es. indicando, como .. se vê do Diario las Boas, )os6 Joariuini Seabra. e Joaquim N:v · 
Officin.l do dfa 21, para serem t:ratn.uas no rlia. cedo de Castro Ret:ello- · 
seguinte, as eleições ' do. l• e 3° districtos da Votação do pa.recer n.S, de 1897, recon1ie-_ . 
Bahia, do l º e 2" districtos do_ Distl'icto Fe- cendo DepUiados pelo 3•- dist r-icto do Estado - · 
deral e l• e 4• dfatrlctos r1o Rio de Jaaeiro. d~.:Bahfa a.os Srs. en,'Zenheiro Aristides Ga.1- · 

Pela ~imples leitura do IJil!-riâ Otficial .vê-se vão de Queiroz. Dr. Manoel Caet~no de OJi--
a sem razão com qu<:1 S.Ex. hontem censurou- veira. .Passo.s e Eugenio Gonçalves Tom·i_nhô_ ._ 
a 3" Commissã.o que, '.posso garantir a. S_. Ex. 
e á. Camara., jamais atrópellará direLtos de São successivamente postas a votos e ap
quem quet· que seja, tendo _por fim unica- provadas as seguintes conclu~ões do parecer 
mente o.respeito a lei; :1justiça e a verdade, n. 3, de 1897: __ - _ . - _ 
(Apoiados·) 1°, que sE-ja.m ;;.pprova.das todas as eleições 

proceaídas, no dia ·30 de dezembro <1o anno, 
O Sr. -Presidente-Vae se :pro- -findo, para Deputados ao Congresso Nacional, 

ceder :1 vofa.ção dos pa.receres dados pa.:ra 3. no 3° districto do Estado da &hia, inclnsive 
.ordem d'o dia. as l•,' 2" e 3" secções-do 1° districto da cidade 

O ""'--..._- N.·1o pe..-ànha _Devo a de San~o Antonio de Jesus, ,cujus mes;.i.s fo
~.. "" ram nomeadas de co~formidade com as dis

V. Ex. e iL Camara um movimento de le~l- posiçües e.a lei, , no dia 10 ele dezembro dq 
da.de : . mencionado_ mez e anuo, pela respecti'va Ca'_ -
_ ·contesta.do, embora.· ;:iem ·.duplico.ta., o meu· .mara Muriiêipal : . _ 
diploma, não quero absoluta.mente -intervil' 2•; que sejllm recl.nhecidos Deputa.dos os 
no julgamento de meus juízes. V· Ex:. não candidatos diplomados; engenheiro Aristides· 
contará nieu 'l'oto nem-pró neni contra opa"'.' Galvão de Queiroz, Dr. Manoel. Caetano de 
recer. O nieu procefüment9- serà o mesmo Oliveira, Passos e Eugénio· Gonçalves Tou· : 
quanto aos. outros pt1receres que fol'OID, .vo- rinho. 
ta.dos. · --

0 SR.. PRESIDENTE-O Regimento não for. 
distincção 1 (Apoiados.) _ 

O SR- ARTmm. Rms-Seria preciso que 
,Y. Ex. não estivesse presente. 

o SR.. NILO PEÇANiiA.,...Não füscuto a lat
tra nem o espirita do Regimento. Começa.ndo, 
decla.rei qu~ tinha um movimento de leal'
dade a. lonimunica.r ;í. Camaro; não qüero:in
tervir no"jul.gamento·de meus-jufaes:;· .- - - · 

.- ·- . , .-. · .· . -. -_ . - .·. \" 

O Sr. Presid~nte-'Proclamo Depn: 
fados pel9 3° distl'icto do Estndv da Bahi:i 
os Srs. Ari::;tide; Galvão de Queiroz. Ma.noel 
Caetano de -Oliveira Passos e Eugeoio üon· 
çalves Tourinho._ · 

O S1•, Presidente - Não h:i.-vendo ' 
nada mais a. tratar, 0onv1do os sr~. Deputados 
3. comparecerem amanhã á hora reg~mêrital,':':; 
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~~:~~~: .. -<_Ó···> : .. -· 
~· .· ::;~ .- ~ .. r.·~~,.. ·. 

j - . - .. · ..... ~... . i. - . 

.·.- ·: :· · .. · ·::-·- ··· ·.·:·· ... 
~ - . ,._ . 

. Al'i:NAÉS ' D.A. CAMARA ··. · . • 

:~:.~::·~ ~ .... - ~·;_. " _, -... 
··:{-_nesigno pm'a.· a.inm_1hão: ·a. · seg\imte ord~m 
.·-'-do dia.· ---- · · · · · · · 

·~:: -V_o~~<>" ci~ segui~tes pareceres: - · 

·-.-:::;_ ·· ""~. : -' ..... 

..,·. . ·._.;; .: . 

· N' , l.f. de·. 1897; . reconhecend~ -I>~p~ta:aos .- ·· 
pelei l• úisiricto· ·do· Estado do Pará os Sr·s. · 
Pedro· Leite"Chermont, · Augusto Monteriegrn, · 
càrlós Augusto valente de Novae5:e .Enéas ,. 

· .. -,N. -1, <le 1897, reconbêcend() Deputa.rlos pelo Martin~; _. - _ ·- -- - · · · 
~.: · Estadô do Rio Grande do Norte -os _Srs. •· Au~ '. N ·' 15, de.: 1897; reconhecendo Deputados ... 
< (gusto· ~evérô de ·Albuquerque Ma.rali hão: ,\:u - pelo 1 º · dtst1•iêto ·:do Estado ·de· Minas GtrãeS. ·· 
: ~~õ.1'.avares. de, Lyra. Fra':1éiscoGurgel _de ' OS Sr~- ·José _- ca·etano .da. ~Silva. C~inpoltn~; 
·:'.:Olivelta e Ama.ro Cavalcan .tr; ·· -- • : _ : Fra.r1c1sco de Paula. -Ma.yrink,· Joao·:Pa.nd1a. ,_ 
-.·::> ;N:· '5, -.de 1897; reci:inhecenrlà Deputados· qi.fogera.<,; e José CiJ,eta.póde Almeída"<foi·:iês; .·. 
•/1ieló4° districto do E;;tado da Bahia oS Srs . . pelo ·_4° dist ricto; os. Srs• .Lu~ Arthur_ De~si, ... 
': Dr.Francísco de_,paula de Oli veira·Gutmaraes; Joa.quim . Gonçalves Ra.inos e ·Antonio Jacob . 
< Dr. Pedro Ver~e de Abreu e Dr. Ampbilo- . 1la Paixão; pelci 4" districto, .. os Srs. Antero · 
:i: "Phio·Boteiilo-.Freire. de Carvalho; ·· · de' .A.ndra?e Botelho, Alfredo .Pinto Vieira. de. · 
~.. N. 6, de 1897, 'reconheceniió Deputa.dos pelo · Mello.e Francisco Luiz da. Veiga.; · - . 
. , 7° dlstricto· do Estad0 da. Bahia _ os Br:s. Dr~ . N · "16, de .1897, __ i•econhecendo D.eputa:dos 
.' .Ar.thur eesa.r .Rios, Dr. Thomaz '17arcei Pa· pelo 2~ districto do F.sta~1o da Bahia os Srs. · 
:,.ra.ilhos Nlontenegro· e Dr. M:a.rcolino Mour:a dé Dr.s, F~ncisco Mar ia Sod.ré P ereir-a.; Aristi- . 
•::. Albuquerque ; · · _ . .. _ ~es Augusto Milton e Joaqui_m lgnacio Tosta; 
- _ N. 7, de 1897, i'econhecendo Deputados pelo N. 17. de 1897, reconhecendo · DeputaclGs · 

.:,. 1°,-2·~ 3".. 4° e 5° 1Ust!'ictos do Rio Grande do· pelos seguintes distrietos do Estado de •Minas 
.,Sul os Srs. Plinio de Castro C;i.sado, José de · Geraes: pelo 0° o~ Srs. Octaviano Ferreira. de 

·:. Almeid:\ Martins O'lsta Junior, Ma.rç;i.I Pe- Brito,'Alvaro Augusto .de Andrade Bótelho e· 
. :i:eira :Escoba.r,.Possicloni<> Maneio da Cunha. .Joaquim Leonel de Rezende Filho; pelo. S• os 

:. JUuior, '.Apparicio i\iariens~ da. Silva; Fra.n- Sr~ . R.odolpho Erne5to de Abreu', Jooé Cuper· 
: · ·i:iisoo dé.Pa.ula Alencastro, Victorino Ri~iro . tino de Sigueira ~- Au'gusto Clementina da . 
: Carneito Monteiro; Rivada.via da Cunha. Co~- Sllva;J?elo 9' .os .Srs. ~oão Ràymundo. Telfes 

·.: "rêa; A rireliauo Pinto Barbosa. Arth ur Pinto de Menezes; Tlleotonio de Magalhães e Castro · · 
'. da Roclla., Vespas ia.no Gonçalves de Albn;.. ~ .João. da. .Ma.tta Machado; . ·: · . 
· ·querque e Silva., .Jo~o Py Crespo, Ma.noelde N. 18. de 1897, reconhecendo Deputados . 

·, . Campos cartier, Ale..xa.ndre Cassiano do Na.(5- peló 6° districto _do Estado de S. Paulo os 
cimenro e Antonio C::ndido de Azevedo Sodre; Srs. Casa.rio Motta Junior, Alfredo .Ellis e. 
- N. s,. de J 897, reconhecendo Deputados ·Paulino Ga.rlo_s de Arruda Botelho; -

, . pelo 4º districto do Rio d6' Janeiro os Srs~_Deo~ , ,N; 19. de 1897; reconbEiçendo Deputados 
·· cleciano Alves de Souza •. Jose de Barros Frànco pelo 5• districto de S. Paulo os· Sl'S. Cesario . 
. Junior e Joaquim Bernardes Dill.S; _ Gabriel 1Je Freitas, Lucas Mont ejro de Bo.rros 

N. 9. de 1897. reco::becendo Deputados pelo e Edmurido da. Fonseea;· _ · · · 
l '' districto do· üta.io do Rio de Janeiro os N. 20, de · 1897, . reconhecendo Depu~os 

. Srs. Belisario Augu:;to S6a.1·es rle Souza. J0<i.- pelo _7• di~tricto de S. Paulo os Srs. Fra.ucL~ . 
quim Pereira. dos Su.nto;;, Manoel Henriques Glicerio, .Arthur .de Aguiar Dledrick san e 
da Fonseca. Po;:-tella e Erico Ma1•inlro dai'Ga.ma R.odolpho Nogueira. ela Roctia. Miranda. . 
Coelho; · · 
. N. 10, de 1897, reconhecendo Deputa.dos Continuação _ dos trabalhos prepara.torios. 

'· pelo 2(• districto do Esta.do de :S. Pa.ulo os .Vii.o a: iinprinii1• os seguintes · 
· ::>rs; ,Francisco G1•ana.deiro Guüaa.rães, Ma.- · . - . · -
. ._ noelJa.cintlio DoiG.ing.ues de ca.st1!0 e Alfi'edo 
-· ·Caseinir9 da Rocha; · . · - .· -< ~- .u,. lie 189i, reconhecendo Deputados 
: . Jlélo · l • di::;tricto do Estado d.e S. Paulo os 
; ' Srs. Joaquim Galeão Carvalhàl, José Luiz 
· ·Flacquer, Firminiano de Moi·a.es Pinto e}o~e 
. . Alvares.Rubião; . 

. P_ARECERES 

. N. :2~1897 

·Reconhece Dep~ta_dos pefo ~o distric(o ibJ ·E~
tado da. Ba.7iuz os Srs. Drs. Antonio Rodn
·g!les Lima e ·Nt.coláo .T.olentin.o . dos Sant-Os • . . . ' N .. 12, de 1897, reconhecendo Deputado::; 

: ·.'pelo. Estado rle . Santa ca.tha.dna _ os Srs. 
-~:- La.uro Seve;-iano Müller, Victorinu ele Paula .- A ·si . Commissã.o de Verificação de- Po-
: :'."'Ramos; Francisco T· •tentino Vieil-a. de Souza. ilc:res, _tendo ·em vista· as· a.llega~-ões fdtas 
'~ .- e · Pe<!1·0 Fetrei1'a e ~.ilv;.; velo contestante a a.lguma.s·1·leições do ô" dis-
,_._ .. , .. N. T3; - tie.1897," reconheoonâo· Depuiados trictodo Estado Jla Bahia, c:Uj<os votos não 
}:.pefü 2" áist1.•k:i.o ·_de Estado <lo Pará os S1·;;. ...Jl'ectam. ·como decl\\rou/ aos· diploma,s 4·,;s 
-.·: :riieotOuio R.3.ymundo de Brito, Ianocencio candidatos mii.is .votados Dr: • .Antonio Rodri-
·-:·· Sérzedello '_ Çor:rê;i. :e : Josà . Taixeirli. ·da Matta gues Lima. e .Nicolá.o Tólentino . . dos Santos, ·e 
:;)3a.tie~r; · . - - de r-~~r:·. .~ :_ · - · 
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.1°. que s~iam -âppro~adas as. eleiiiões proce~ 
dicias nos muriiciµios de . Conriuista,. Poções, 
Alldaraliy;Brejó Gr-d.nde~Rom Jesus de Meim, 
Bom Jésus do Rio ue contas, s. J•1ão fle Pa-: 

• ragua.ssu-e Remediqs. procedir1as, rio. dia.30 
de dezembro do anno findo, para DEiputa.dos ao 
Congresso Federal;. . .- · . . 

2°, ·que sejam· reconhecidos Deputados os 
cidadã.os mais votados e diplomados: Dr. An~ 
tonio. Roddgues Lima: e. Dr~ Nicolá.o To len.
tino dos Santos.. ·· 

Salá das CommissÕes da camara.. dos Depu
tar1os, 24 dê a.bril de 1897·.~Gorndio da Fon
seca, presidente.-:- Joao de Sí_queira-, relator. 
-Eduardo de Berrêdo ,...;..Monsenhor G. ·M ou-· 
rão.-Th. Accioty; 

N; 30-1897 . ' 

. N. ~ 3L:..;.;JS9i. 

Reconhece Depufad~spelo2° d;striceo das Ala-·· 
· goas os Drs. Et'clides Vieira. .~falta., .'lforooei . 

de . ·A ?·ai•jo Góe$. e·. Tlteophílio Ferrw,ndes dos 
Santos> · · -

A 2° Commissã.o -dê Inquerito; eia.minando 
com a devidaattençiio !IS a:.ctas e ma.is papeis 
relativos â.s eleições · realisa,i!:-.'S;. a 30 de iie-. 
zernbro do.anno proximo .pass(l.do, n9 2° diS-:. 
trlcto eleitoral <las Ala.gi1as, para. tres Depu-- · · 
ta.dos à Cainara Feder.ti, e ve1•iticaudo a re
gularidÍl.de dasreféridas ~léições, contra. as . 
qua.es nenb.um protesto fo1 ap,·esentado quer 
perante a Jttn.t:i. Apúrndora., quer perante a 
Commissão, e de pa.i·ece1~: .. ·. 

-1•, que sejam apprci"vadas as eleições.do 2~ 
distrícto eleitóral das Alagoas ; 

- --2•; qué sé.jam reconhecidos e proclamados 
Reconhece Deputados pelo 3° cli~tricto da_ Ca- Deputados pelo mesmo districto os Srs. c~o~

pitai Federal os Srs. Dr. Augusto de Vas- tores Euclides Vieira. M:>lta;Manoel de AraUJO ·-
concellos e Raul Ca.peUo. Barroso.· Góes e· Tb.eopbilo Fernand.es dos Santos. 

A 3• CommissãO, tendo_ examinado as au
thenttcas da eleição occorrirla., em 20 de d&" 
zembro de 1896, no 3° nistricto eleitoral do 
Districto .Ferreral, os diplomas conferidos aos 
candidatos a essa eleição, a acta da apuração 
ger~l e .bem assim o protesto apresenta/lo 
pelo candidato Dr. ·canrlido de Oliveira Lins 
de Vasconcellos. ·e não se eoncluindo: desses 
dócumeri.t.õs solução algum.a q~.e- in-valide a 
eleic;ão Q.os ·candidatos Drs. A ugilsto de V as
concellos e Raul Ca.pello Ba.rrosa, · é dê pa
recer: 

1°, que sejam declaradas -validas as eleições 
para tres Deputados ao_ oongress9 Federal 
q_u~ se procederam. em .30 de dezembro ul
timo, no 3° districto eleitOral desta Capital, 
salvo a l • e 2• secções élo '2° districto de Gua-. 
ratiba, 1" secção do 1° districto. de Campo 
Grande. 2• secQão do· 2° districto da mesfi!a 
parochia, l• e 15• de 2° districto do Engenho 
Novo, 5" seeção do 2° districto do Engenho 
Velho, ia e 2" seeções da Ilha do· Governador, 
4" secção da. parocliia. · de Il'ajá, 3·'. de Jaca.ré
paguã, e as eleições procedidas no curato de 
Santà Cruz, sobre·as,quaes .. recahem dúvidas; 
sem -comtudci alterar -a. eleição dos dous can
didatos· · · ·. - -

2•; qi'.ie seJam reconhecidos Deputados pelo 
3° districto·eleitoral do Districto Federal os 
Sl's. Augusto de Vasconcellos e Raul capello 
Ba1·roso. · · · · 

·safa das eommissões, · em 24 de abri~.-. de 
1897 ,..;..Coffielio. da, fô~~eca, presidente.
Mon.-;enhor ·. G: Mourão, relator . ._João· de 
Siqiieirti:~Ed;_,,~r;M .e{<:: Berr§do.-:-Th. Ac-
ci9i'!/c.. · · 

. :.. · 

Sala. das Commissões. 24 de abril de 1897; 
-J()se Mu'rtinho. - Castro Rebetlo. -JoãoPan
áirl Calo geras. - Rodrigues Fernandes. - O le
ga rio MacieL 

·Levanta-se a sess.ão ás 12 boras e 30 mi
n.ritos. 

8° SESSÃ.O PREPA.RATORIA E?>I 25 DE ABRlL 
DE ]897 

Presidencia do Sr. Mel"Eo Rega 

Ao nieio7dia cortrparecem os Srs·. Mello 
Rego, Angelo Neto, lrineu Mt..chado, Thomaz 
Accioly, Elias Martins, Amorim Figueira, .. 
Costa Daria., Seabra, . Eduardo de Berrêdo, 
Nilo Peçanha, Ildefonso AI vim, Pedro Borge$, 
João de Siq_ueira, -Raul Ba.IToso, carlos Ma.r
cellino, Calogeras, Ãnterc:> Botelho, Moreira 
Alves. Manoel Caeta.no, José Pere1,rrino, Al
frédo PiÍlto, Tolenti.no dos Sa.utos, Telles de 
Menezes, Eugenio Tourinho, Heredia. de Sá,· 
Timotheo da Costa., Francisco Tolentino, Se
rejo, Pinheiro Junior, Augu~to Severo,Felis,... . · 
bello Freire, Urba.no S;intos. Herculano Ban-. 
deira, R.irnilavia. Con'êa, Al'thur . Peixoto, 
Gustavo Veras.; O-vidio A1J1·~.11tes. R.odolplio 
-Mitauda', Laruounfor G.:dufret.to, Olegario M~- . 
ciel, Arthur Rios. }.>Egfül Pernambuco, Jçiao 
Vieiro;; C.omelio do. Fonseca, Caswo:Rebello, . 
Rodi'igues Fernandes, Galdiuo Loretc;>; Nery, . . . ·'.;,·.~· · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:0 1+Página2 de 5 

ANNAES DA O.AMARA 
~·~?: : . . 

y;·Ju,iên.6io ~e A~ui~r, fali.o de M'ello. M~rqu~ 
;~:;:Arau'jo;H~nrique Vallado.res e Neiva. 
5-' · Abre-se· a sessã.o. 

tadÓ da. Bahia os Sl'3: Dr-. F1•ancisco. de 
Paula 1:te O!ive\~ Guimarães, ·Dr •. PedL·o 
Vergne de Abreu e Dr. Amphilophio Botelh.o 
Freir.e de Carvalho. - · · 

.. : •· _E' lida~ sem debate approvada a'll'llCd 'llt 
1·, sessão antecedente. · · São successivainente postas ~'voto:; e ap-
. •" · · .. a· lei'tur~ do prova.das as seguintes conclusõ~s do parecer :: · ·o.Sr{. 1° SE:ci>ETARio proced,e "' n. 5, de)897: - · 

. ~ seguinte · 
'\ .-;:_;··· . . - --

EXPEDIENTE 

. Diplomas 
•· Do·S1•. João Antonio Alvesde·Brlto; depu· 
.·tado eleito' pelo 2° dístricto do Estado do Rio 

::. de Janeiro.- A' 3" Commissão ele Inquerito. 
·:. Do Sr ... Ovídio Abrantes, deputado . eleito 
pelo Estado de Goyai.-A' 4" Commis.;ão de 

. lnquerito. 
-_ .·Cópia authenticadotermo e as.signatura dos 
: · 1so eleitores que.na eteição para o Congresso 
:. Federal, procedida no 1° districtó do Estado 
· de Pernambuco, compareceram ao cartorio do 
. l• tabeUiã.o publico João Silveira. Ca1•neir·o da 

. Cunb.r> e fizeram .:s suas declarações de voto. 
:.,·e mais os titulas dos ref~ridos eleitores.-A' 
'. ·2" Co~m1s~ão ,de Inqueri to. 

O S:1.~·.- Presidente - Peço aos Srs. 
Deputados que tomem os· seus logares. nas 

· bancadas.para se verificar si ha numero para 
proceder·se á votação dos P•\receres. 

· 1°, que sejam approvadas todas a:'s el~kões· 
do 4° districto do Est.:ido da Bahia, effi>ctua
dàs ein 30 de dezembro Último para Depu
µ.dos ao ·congresso Nacional ; , · 

2", ·que sejam reconhecidos .Peputados os 
candidatos diplàmados Dr.Francisco de Paula 
de Oliveira Guimarães, Dr. · Pedro Vel'gné 
de Abreu e Dr. Amphilophio Botelho Freire 
de car.valho. . 

o !!ir.Presi<l'ente.:__Proclarno Depu
tados pelo 4° distdct() · do· Estado <la Ball ia os 
Srs. Francisco .O.e Paula de Oliveira Gui
marães, Pedro Vergne de .".breu e Amphi
lophio Botelho .Freire- de Carvalho. 

Votação do parecer n. 6. de 1897, reconhe- · 
cendo Deputad:;s pelo 7° districto do Estado 
da. Bahia. os Srs. Drs. Arthqr Cesai- Rios,· 
Thomaz Garcez Paranhos Montenegeo e Mar· 
colina Moura e Albuquerque. 

· São succ~sivamente postas a votos e appro
vadas as seguintes conclusões do ·parecer n.6, 
de 1897 : -

1', que sejam a'pprovadas todas as eleições 
procedidas no 71

'. districto do Estado da Babia., 
em 30 de dezembro do anno .findo, para Dapu

votação do parecei• n. 4, de 1897,. recon\Je- tados ao Congresso Nacional ; 
ccndo Depma.dos pelo Est.ado do Rio Grande 2", que se.iam reconhecidos Deputados os se· 

ORDEM DO DL\. 

do No1·te os S1·s. Augusto Severo dé Albu- guintes cidadãos diplomados: Dls. Artllur 
:querque l\1aranhão, Augu:;to Ta.vares de Cesa1· Rios, Thomaz Garcez PaTanhos Monte· 
Ly!·a. Fmncisco Gurgel de Oliveira e A~naro oegro e Marcolino Moura e Albuquerque. 

· Cavaleanti. . ·· 
. .Sã.o successivamente postas a votos e ap· ·o Sr. Presidente-Proclamo Depu-

· nro~a.da.s as se
0
auintes conclusões do parecer ta.dos pelo 7° districto do E~tado rla. Bahia 

· ~ os Srs. Arthur Cesa.r Rios. Thomaz Garcez 
-n. 4, de 189/: Pal'anhos Montenegro e Marcolino Moura e 

i~. queseja.mapprovad.!ls as elaições reali- Albuquerque. 
sa:das no Estado ·do Rio Grande do Norte a Votação do :parecer n .. 7, de. ltl97, reco· 

· 30 <.le dezembro de 1895; nhecendo Deputados pelos 1°. 2", 3". 4° e 5° 
2•, que sejam reconhecidos e proclamados districtos do Rio Grande do Sul os Srs·. Plinio 

âeputados pelo mesmo Estado os Srs. Au- de·castro Casado. ·José de Almeida M~rtins 
gusto Sevem de Albuquerque Maranhão,Au· Costa Junfor, Marça.l Pereira de Escobar, 

.gusto Tava.res de Lym. Francisco Gurgel de Francisno Alberto G. uillon .• Possidonio Maneio 
~'Oii:veil'<i e Amaro Cavalcanti. · 

da Cunha Junior, Appai'icio.Mariense da Silva, 
Francisco de Paula Alencast:co; Victorino R.i· 

Z :~ OSr. Pre~iden.t.e-Proclamo DeIJU·. beiro Carneiro Monteiro,·RivaUavia à.à Cunha 
-::ta.d.os :pelo Estado do Rio Gr~nde ,to Norte os corrêa. AÚrelia..no Pinto Ba.rbof.°a, Arthur 
~' Srs. Au.gusto .Seve'T'o de Albuquerque Ma·, Pinto da Rocb:i.~ ye.spasfano· ·Gonçalyes . de . 
~fupbão; Au~usto Tavares de Lyra., Fmncisco Albuquerque e Sil.va.; Joã_oPy··C.respo,.Manoel. 
,,·~Gurgàl de Oliveil'a e Amaro CavalcantL .·· . de. Campos Ca1•tier, Alexandre ; cassiti,no do· 
/ : .Votação. do parecer n. 5, · de 1897, recoe Nascimeuto e Ant(ln\o - Cândido· de :. Aze:vedo 
: ,nheç:endo Deputados pelo 4" districto do Es- Sodré. ······ . . . . . · .. 

·;.~. 
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. São $.Ucce~sivamente post~s -à- votos ; 'ap~ .. O ~r:P1•esidente-Prcl~lari:10:bepu~-; 
J)l'01'atlas as seguintes conelmoos do pàl:'ecer ta.d.os i1elo. _4• dist ricto -do Estado do Rio de · ' 
n. 7, de-1897: · ·· · -. · . J it;neiro os SI's- Deoélecia:Do Alves ele Soilza; · .:.: 

1< que sejamapprovadas :is elei~ões pro- José de Barros Franco Junio1·e Joaquim Ber~ -:.: :.: 
cedidas no 1° districto_ do Estado do. Rio narjes D!as; - · · · 
Grande.do Sul e declarados eleitos os .' cida- _Votação _elo parecer n. 9, de 1897, recCÍnbe- . ·: 
dãos Dr.~. Plinio de -Castro Casado; José. cendo Deputados pelo 1•.dü>tricto do Estado 
de_ Almeida Martins Cost~ Juniot< M<trç~t: Pe: tio Rio de Janeiro .. os Srs_ Befüario Augusto · 
rei~a. de E$Cf1bar e F:a.11c1sco ~lbe1·t9 0u1ll~n; Soart>s <Jc So~o.. Joaquim Pereira. dos· Santos, · 

2_. que seJam. apprnvadas as ete1coes p _10 - Maooel. Hem·i(iue.:; da . Fonseca . Portella. e 
ced11ias ~o G• :~1str~cto .e ,decl~rad'?s elett'?s ·Erico :.faiiaho'da ~ama Coelho. - ·· 
:Deputados os c1dac1aos Dr. Poss1domo Maneio · 
<la. Cunha Junior. coronel Appa.i:iclo Mar1ense São success:_vamente postas a, votos e ap-
d:i. Silv~ e tenente-cownel FranCiseo de Paulil. prova .. Ias as seguintes conclusões do parece-r 
Alen~astro;. _ n. 9, de 1897: 

3•, que sejam ap;>rovadas _as eleições_ pro· 
cedidas no 3• tlistricto e reconhecidos Dep\\· 
tados . os Drs. Victorioo l?.ibeiro Carneiro 
lltonleiro, .Ri>nd:l.>i'l. da. Cunha ·corrfa e AU· 
reliano Pinto Barbosa; · . 

4", que sejam approvarlà~ as eléições prece· 
didas no 4° distr icto e prodam:i.tlós Deputados 

. o Dr. Arthur Pin to da Rocha, coronel Ves
_pasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva e 
Dr. João Py Crespo; . _ __ - _ '_ . 

~?. que sejam, finalmente, approvadas a.5 
eleições proCledidall no 5• districto <-: declar a.-_ 
dos eleitos Deputados os Dr. Manoel d~ Ca.m· 
pos Cartier, Alexandre Cas:;;iMlO do _ Nasci· 
mento e Antonio Candido de Aze>'edo Sudré . 

-1°, que seja &pprovada a.eleiçãoa.que se 
procedeu no.1° districto do Esta•lo do R.io de 
Janeiro a. 30 de dezembro de !SOO ; 

2', que sejam reconhecidos Deputados os 
Sr.;. Di·s . Belio_ario Augusto Soa.res de Souza,. 
.Joaquim Pereira dos Santas. Ma.noel Henr i
ques da Fonseca Portl!lla e Erico Marinho da 
Gama. Coelho . 

O Sr .. Presidente-Proclamo Depu· 
tados pelo l º districto do Esta.do do Rio de 
Ja11eiro os Srs. Belisa.rio Augusto Soares de 
Souza, Joaquim Pereira dos Santos, Mu.nqel' 
Henriques da ·Fonsec:i-. Portella e Erico Mari- . 
nho da _Gama Coelho. 

0 §r · P•·esidente-Procln.roo Depu- Vota<:iío.do 011recer n. 10, de ISD7; reco· 
t.a<los r•elo:>l 0

• 2°, 3" 4" e 5" districtos do Es- nhecen<lo pepÜtado~ pelo 2• dist-ricto do Es
tado do R.io Grande f!O Sul os Srs. 'Pliniu de ta.do de s. Paulo os srs. Francisco Grana· 
Castro Casado, José de Almeida. Mai·tins Costa deiro G~iimarãe.<,- Ma.noel Jacinlbo Domingues 
Junior, Març:a.l Pereira.. de E>cob ir, Fraoci$CO de GasLro e Alfredo üasemiro da Rocha. 
Alberto Guillon, Possidonio Maneio ela Cuallii. 
.Junior, coronel :\ ppiu'icio Mariense _da. Silva., Sito ,;ucccssimmeilte p()stas a votos e ap- · 
tenentc·coronel Fra.ocisco 11e Paula Alen· prova.das as seguintes conclusões do parecer 
castro. Victorino l~il>eiro carneiro Monteiro, n. 10, de 1897: 
Ri valia. via (fa. Cunlm Corrêa. Aureliano Pinto 
P.arbos~i. Arthur Pinto da Rocha, coronel P. que sejam a.pprovada.s todas as eleiçü,~s 
Ve~pnsiano Gonçal,·es de Albuquerque e J>M'Ciaes efi'ect uadas a 30 de dezembro _de -· 
Silva., João Py crespo, Manoel tle campos t896, no 2° districto do E5fado de S. Pc1.ulo; 
Car cier, Alexo.ndro Ca.s$iauo .do Nascimento e 2", quo_sejam reconhecid(ls e proclamados 
Antonio Candido tle _-\zevedo· Sodré~ · Deputa.dos pelo 2° districto do Estado de Sã.o 

Votação dopatécer n ~ 8, ele 1897, r econhe· P:i.ul0 os Sr·s. Frâncis~o Granadeiro Guima
cendo Deputados pe1o 4' dist1•icto do Rio_ de rães. Manoel J11cintllo Domingues de Ca.stro e .. 
Ja.neÍl'o o:-;' Srs. De0cleciano Alves de Sonz(I. . . Alf!'f!dO Casimiro da Rocha, que reuniram a 
José de Barros Ft•anoo Junior e Joaquim Ber.:. maíoria. absoluta. do suJfragio. 
nardes Dias . · ·· 

São successiva.mente 'postas a. votos e a.p- OS:!". P resident;e-P1•oclamo Depu· 
d · te l - d t!l.do·s _pelo 2• .districto do Estado -de S: Paulo 

prova il.S as segam s couc usues o pare~er o:> Sr•. Franciseo Granadeiro. Guimarães. Ma· . 
n. 8, de 1897: - ' · - d e t Alíi · d 
· i", ·que se;a_ a.pr>ro_ vaaa a. ele-i~iio .que ' se noel Ja.cintllo Domingues e as roe re o 

• " Casemiro .. da. Rocha. · eITectuoU: no .4° il.istr icto do Estado cl_o Rio 'de 
. Rio de Janeiro .. em 30 de dezemb1'0·ult'imo; "Vôtiçã.ó d~: p'!.recsr _.n . 11; de f 89j, . reco- : 
- -2", que .. séj~m reoorihecidos Deputados ;os · nh~eufo DeDUta.dos pelo 1° d1str1cto ·. do . 
Sr3. D1>$:, Deoêlecia.no ·Aives de.Soilza., Jôse de Esta· lo de S. ·Paulo os Srs . Jo_ão G:ale~ Car~ _.,. 
~rro;; Franco ' Junior· e Joaquiiri._. Bemarde~ vai.hal, José Luiz -- Flacquer, Firmiano-- dec' 
Dla.8. "-:\ , -_:: · ·_ _ ; : _ _ . _ . _·: · Moraes ~intD e J0s~ ~-va.~ R;U,biã~'_ -~-~ : __ · __ .{ 
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~: :._ s1.o suc:ce:S~!\"'3.nieut" :post:.<~ a· vot.os e :1:p- • S••s . . Th.ecitonio Raymu~do de Brito. Inno 
, :pro»~:fas a..;. ~eguintes conclu,ões do· p:>recer l cen.eio Se1·zedello Cor·êa <>. Jo~é Tei:ieirà ... da. . 
''. ·n. U, de 1'!97: ·. ·· · . ! Ma:~ta Ba.ceHar. . · · 
< · :l'\ que St'l1'1tn approva,das 1•:' eleições effe:: l - Votação do pai•e•!~r n 14 de 189i rooo.:.: · 
... ~~V ~iu..::·~~ :m. :3~_/le ~e:;;embr? 1 d~ l~!)õ ~o nhecendo Deputados pol~ l " rlíst,ricto d~ E~ta~ 

-:-: :.~·'>.·~"'..~"º •.!O (!;.~.ado ' e ~· P.~u.o • · ·. .do do Põ.rá. os ~Sl's .. Pedro Leite Cherm,'nt 
'. . · :2- • ·ri_t~e ,e,'.''m ,r~,c~nilec_id~.s .~ pr_o~lam_a_llos Au;rusto .1,JÕnt.enegro. CarlosAugusto Valenu; 
: .Deputco.c.os .f?lll(• rerc!1do d1st.ic~ ·~s segurntEs de Novâes e Enéas Ma.rtin" · · · 
.... ~enh:vr1~s. que ·1•cann·am a mo,1oria. absohtta x .. 
. dos sufü·a.()'ios :. .. . . . São súccessiramente lJO~tas )1 votos e ap~ . 

· 'Jóifo Galefto carv~tbal. Jo~e Lu.iz Fhi.cque.r. p:·ovadas as seguintes conciusõ1.•s do parecer 
·-.F ir:nia:no de MQ; aes Pinto e Jo.;é Alvari:s n. 14• ·de.lS'Ji:_ . . . . . 

Ru'.!Hio; · T'. que· i>eja.m approvadas a.S· eleições rea-
. . . . Iisadas no 1"' d istricto tio Estado dó Parã. a. '30 
.: :. Q . 9i·. 1?[·e.8hl~.nte~Pr0cia.mo Depu- ·d~_ de~mlir~·de 1800; · . · . 

. mdos pelo~·: dist1·ict.0 t:!o ~ta.do de s:· P:.i.ulo 2'. qu-: ôeJ~·m reconbcc1dos Oepu~doo. pelo 
os Srs. Jr,~e · Galei"w Carç:ülhtd. Jooé Luiz ffi{'Stno d1stl'1cto . os Sr~. Ped!"O Le1~e Cher

. :F!acqi:e-:-. ·Firm!a.no de Moraes Pí ,Jto e Jcse mont, Augusto Montenegro, Ca1•los Augos'to 
Alvar~s Rubião. . Valente de Novaes e EiléaS ·Ma.t·tins. 

·vot:o. ~.iio do pi;recer n. 12. ne 189i. r eco
oh~tll!•J I>epuw. 1o~ pele E~: a.do de .S~ntà 

. Ca~b& :·ina '·~ · s:s. L: ·.urn Se;eríano '.\1u\l~r. 
. ·Vi•otorint• de :'aula Ramos, Fr·aocisco To!en

tino Vie!ra de Souza e Pedro FerTeir:\ e Si! va. 
. ·' Sã:o :s'.<CC•'S>1Y:imente post,a.s ;\ votos e ap
" iÚ'OVfl.·fas a~ ~2gninte:; conclusões do parecer 

n. 12, de 1897 : 
!", que sc\j3.m appro-.ada.s as el~í~ões effe

·ctuad~s no ';ia. 30 •'e 0!eze:11bro de 1896 no Es
. t .aüo d1~ Sa:1ta. (:a.,_;\rnriua.; 

'.. 2", que s~j;un :·econhecVo.;; e procl:unn.clos 
·· '(leput~/•os pelo r ef-eriuo Estad(I os S1·1;_. L:mro 

Se>er?•u:o ~-!üllei'. Victor-ino d(; Paula Ramos, 
· F:•ã•il'i::<co T'1lentiao Vieira d<! Suuza e Petrro· 
Ferrei.=a. .e~- il va. · 

d.} S1·. '!Pre ,.k!eo1'.e-Proc:l:i.mo Depu
tados. -:::elo Eswdo d~ S:iu!a. Cath:iritta os 
Sr_, . Là.~1!·0 Sevei'iano Müller. Vic-toriuo de 

·o Sr. Pres~dente - PrÔClamo 
Deputa•los ~lo l" distdcto do Esta<lo do Pará . 
os Srs. Pedro Leite Chermont, A.u~usto Mon
teneg1·0. Carlos Augusto Valente ue Novaes 
e Eneas .Martius • 

Votação do parecer n. 15, de 1897, reco- · 
nheceutlo Deput.1.d.os pelo l'' districto . do Es
tad.o de Minas .Geraes os Srs. José Ca.et1no da 
Silva. Ca.ropolina.. Fraacis~o àe . Paula. May
rink._João Panrliã. Calogeras e Jo~é Caetano 
de Alrn~ida Gomes; pelo',1° districto os Srs. 
.Luiz Arthur Detsi, Joaauim Go:içalves Ramos 
e Antonio Jaoob da PaiXão; pelos·• districto 
os Sfs. Antero .de Andra'~e: Botelh.o, Alfredo . 
Pinto Vieiri\ de Mello' e Francisco Luiz da. 
Veiga. 

Sã.o successivamen te postas a votos e a.p
provadas :i.s seguiutes conclusões do parecer 
n. 15. de IS9í: - · 

: Paula. P.am· ·S. F ranciseo Tulentiuo Vieir-o. de l ' . que sejam approYadas as referidas e lei-
:Sou;:« e Pe•.êro F~r~·eira e Sih·;t. ções; . 

-v ot.~.~·8 (1 d•; nc. rt'!ccr 11 . 13. de 1891. reco- 2~, que sejam reconhecidos ~f·ll ta.dos 03 
n:hece::do D"pÜta-io~ pelo 2·' :li;;t.rieto do Es- Srs:. Dr. José caetano ila Silva. Gampolina, · 
ta.10 ·do f>ari1 os Sr;>. Tlier,to~io R~ ymundo de Francisco ile Paula Mi~yr·ink, Dr. Joãfí Pán-· 
Brit(), rnr1(,.·1mcio Serzedello cci•rêa. e José diã. Calogera:s e Dr. Jo:é Caeti\no de Almeitia 

-..:.Teíx,_,fril. ·~?- :VIatca. Bat;ell:i.r. r ~·omes, · pcilo 1 º rlistricto; Dr.:: . Luiz Arthur 
D;·tsi, Joa.quim Gonça.lves Ram.os e Antonio 

s:.osuece . .;.~jva!nente pos·.as <1 Vt,tos ·~ appro- .Jacob da Paixão, pelo 4~ dis1i:'icto: Drs • . AD"". 
: ~va~J:~s :i.:s segm,•t% condusô·% r1.o po.recet• te'rr, de A.u•lrade Botelho, Alfredo Pinto Vieira. 
. ':i:.t; _ p, de 1897: ele Mello e Franci~co Luiz da Veiga, pelo 5° 

. l >, ciue se,ir..m Rpprovadas :i.s eleiçõe.s re:i.- distri:cto. · 
· lisaúas no rH<:!. SO üe dP.Zemb;:o de 1890 no _ . 
- 2° d.ist:·letc- do Esr.ado do P<tr'à.; . , O Sr. Presidente-Proclamg Jepu-
;- . ~··; . que S!-jJ.m' l.•econhecidos Dep<Jtados pelo tados pelos 11', 4•, e 5". d.istrictos ·do Estado 
·. r eferido di:s1:ricto os Srs. Theotonio RaJ·mandci' de Mina.S Geraes os Srs. José Caetano · da· 
·:de Bpito, lnnocencici -:.erzedello Cort·êa e Josê Siiv:t Campolii:J.a; Franciscó d.e _Paula. · May~ : 
· .. Teii:eifu da ::Vfatta Bncellar. rink. João P.andiã. Ctt.logeras, José Caetano, 
··-. :- .. : · -: . · · · · · · • · de ~I rn~id:i. Gi:>m~. Luiz A:rthur -.bet~I:" Joa-' 
=.- ._ Q Sr. .. P;·eS.ict_o nt.c...........;P .-o~Jámo Depu- q ui ni: Gonça.l ves ·Rã.mos, Antonio ~acob da 
· · ·~ós pelo 2• dist_ricto do ~t.ad_o do Pa.râ os , Pai~ã.o; A.atero ~e Andrade ~o~lh?, Alfredo 
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Pinfo Vieira . de Mello e Francisco Lulz <:1a. · Vuta;ç:i.o d.o pa:•·ecel' n. 18, de 1897,, reco-· ': 
Veiga. nh1~c·.·n· l•J Dapuü..dês pelo· 6·• õiscricto· do Es- ·' 

Vrita<,;ão.ào :pa.rei::er n. 15. d') 1897.- i'eco- t.atl•.· de-, S. ~·~u:o o.s ::>rs. Ce'.>ado da Motta 
nheceniio.Depuiados pelo 2'• disfrieto d.o E~ .... JIJilh ·i·, A!frt\.ir, E!!is e PauUno Gar!os de 
tado da Bahia os :-srs . Drs. Francíseú };faria ·uruJ.a, Butelho. · · 
Sodré Perei~·a .. Ari,;tides. Augusto Milrnn e Sàn succ.;ssiva mente lJOStas a votas e ap• 
Joaquim Ignacio Tosta. · · . pro •a.·fas a~ ~egu ·nte;; conclusões do parecer . 

· São ·successi.va.mente postas a votos e ªll"· n. 18. <le )t;97: 
provadas as seguintes conclusões ·do .pa.:·e..: :r . j a: que ·sejam approvadas · às elei(:ões do .-
n. ló, de 1897 : . 6" di :><:l'icto do Estacl.o de s. · P;ilJlO ; · 

i•. que se,jarn approva.da.s te<1as a. el.,i.;õe~ 2", que se,jam recor.beciclw Deputados pelo 
pt'ocedidas no 2° Jistricto d,) Esta.\lo da B;).hia. mesmo di,t.-ieto . os Sr s. Casario da Motta · 
em 30 J.e dezembro de· 1896 ; . Juoio,... Aff1'rdo. Eilis e Paulinc- Carlos de 

2'. que. sejam reconhecido~ Deputàdos o~ AÚuda Botelho. 
cii!adii.os_ diplvmados Dr. Francísr.o :\forii> 
Sodré Pereira, D:. Aristides Augus•o Milto1), . O §e • .PJ.·e ... id>?>n!:e-Proclamo Depu...;. 
Dr. ~oaquim Ignacio Tosta. t<Jdo~ pi>lo 6° disti-icto do li:stado de S. Paulo 

os S::s .. Cesari o ~i:otta. Junior; Alfredo Eilis e 
.Pa.uli'JO Carlos de Arm.da Botelho~· 

.-- . ·. . 
o Sr. Pre,;.ident,e':.._P1·oclamo D~pu: 

t :i.dos pelo 2° di.stricto do E~tado d.a. Ballia os 
Srs. Francisco· Marja. Sodré Pereira.Aristide8 
Augusto Milto,n e Joaquim lgnacio T"srn .. 

Votação do parecer n. 17. de l897. reco
nhecendo Depu1ados pelos :>eguintes distti· 
ctos do E8tado de Minas Gera.es: pelo 6•, os 
Srs. Octaviano Ferreira ele Britto, Alvaro 
Augusto de· And1•ade Botel.ho e Joaqniin Leo
nel de Rez~nde 'Filho.; pelo 8°. os Sr·s. Ro
dolpho Ernesto d.e Abreu, Jc;sé Cupertino r1e 
Siqueira. e Augusto Clementino da Sil•a; 
pelo 90, os Srs.João Raymundo Te!Ies de :V1e
ne:z:es, Theotonio ue. ""Ia.galhães e Ci;stro e 
Jo-d:o da Matta Machado. 

São successivamente postas a votos e ap
:provada.s a!õ seguintes corrclu~õ2s do parecer 
n. 17, de 1897: · · 

J>. que sE-.jam a.pprovadas as eleições .que 
tiver-J.'D lagar nos 6°, 8·1 e 9" districrns do 
Esta.do de Minas Gewes; 

2", que sejam r(".conhecidos Dt!put;:.ilos F"
dcraes: peb eu districto, C'S Srs. Oct<tViano 
Ferreir-.i. de BJ"it.o, Dr. Alv<uo Augusto 1le 
Andrade Botelho e Dr. Joa,1Uim Leonel de 
RP,zende :'ilho ;· pelo 8" cl.istricto, os Srti .. fü;
dolpho Errresto de A.breu, Dr. Jo_>é Cu p::\rüfü• 
ds Siqueira e Dl'. Augusto Clementino •ht 
Silva ; uelo ~..- distri~to, os Sl's. Dr. Ray
mundo -Telles de Menezes, c·~ronel Tb.eotoni'l 
da Magalbàes e Castro e Dr. João da. M:i.tfa. 
Machado. · 

O Sr. Presiden:te - Proclamo 
Deputados pelos 6º,8" e 9' districtos do Esta·lo 
de Minas Gera.as os Srs. Octa. viano Ferreira 
de Brito, Al varo ·Augusto : da A1H1rade Bote· 
lllo, Joaquí.m Leonel d.e Rez.ende Filho, ·Ro
dolpho Ernesto de Abreu; Jose Cupert ino de 
Siqueira. Aug11st.o Cl_emenfü10 na·Silv:a.. Joã11 
Raymuodo.'l'eilf•:> de ~frilezes .. Tb.eotonio <li!. 
Magalhães e ·castro e ·João·da. ·Matta Macha.do. 

Co.mir"' v; I 

Vot,·•;ão d.o p~secer ri. l9, d.e ·1897, re
c·mh.!c::,ndn D2p:i t,ü!o; pelo 5° d1s•rieto .. de 
S. [ 'a.11!0 ris St's. Cr;sario C<:i.briel ele Freitas. 
Lums Mouteirv defü.rrd~eEdmunfoGoyanaz 
da l~o1isecu.; ·· 

São successi \'{ . .'mente :postas a votos e a:p· . 
provii.tl;is il.5 seg\~~mos conclusões do parecer. 
n. 19. de 1897: , 

l~, que SE>,j~.m approva.das as eleições do 
5º clüw'icto úe S. Paulo ; 

2'', que sl'j:i.m r·econhecidos Deputados pelo 
mesmc• diswicto • s Srs. Cera1•io Ga.bl'iel de 
Fl'eit«.s, Luc"s M•.mteiro de Barros e Edmundo 
Goyam-.z h Fou~eco.. · 

O !!i!;.-. P1·.e--~dcnte-Procla.ino. Depu. 
tarlo>< pelo 5° di~tricto do Estado de S. Paulo 
0s S ,;. Cesariú Ga.ln·iel de F1·eitn.s. Lucas 
Momeiro de· Haeros e Edmundo da · FÓuseea. 
· Vut.ação t!.~ Jlarecer n. 20, de 1897, reco
n h;,,c?.nrlo :)ei:iuta-ios -pelo 7º districto de· Sã.o 
Paul" us Srs. Fi·ancisco Gfü:erio, A~·thu1• de 
Agui~.r Die•lr:ck$en e Rolnlpb.o Nogueira da 
Rochrt Miraníh. 

São $iicces~i~amente postas a votos· e ap
p1·ova.ia.s as s.~guiates conclusões do parei:er 
1i. 20, •ie 1897: · 

l •, que. sejam ttpprova,(l:i.s as eleições do 
7• di~'rict.o ''º .E~tr~do de S. Paulo : . 

2\ qTJe .,ej<>..n 1•ecc1i!1ec::ido.s O~putados pelo 
m•.'.,SID'.• clí~GL·i~.to os Sr':>.· genel'al Francisco 
GI icerio, Artli Ul'.'. de 11.guiar Diedriksen e Ro
dol.Phú Nogueira da Rodfü Mteauda. 

O §r. P1·esident.e-Proc1amo .Depu·. 
ta.!lus pell) i" districto do Esfaào de· São, 
pa,u.l.i, os Srs. F 1·and~co Glke:'io, Arthur de· 
A.g:iiar Dif,drtks"n e Rodolpho Nogueira, da 
Rocha Miranda. · 
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-• ANNAES DA:~CAMÀ.RA: 

-0-Sr. Presiden-te....:.Não havendo 
_nada mais a trata.r, c;;inyido os S1's. Depu
tados <t comparecerem am;i.nhã á 4,m1 regi-
lti~men. · · 
- Designo para amanhã. a se""uinte a:ºo1·dem 
do:odia : ,• ·- - - "' · -

Y9t~o dos seguintes pa~;iiceres: 
. N. 2r: de 18:17, l'econ hece•do D.eputad9s 
pelo 1° districto do E;;ta:io de Pernambuco õs 
Srs. Ermirio Cesar Coutinho e José ~Ia.c'iilno 
~Carneiro da Cunha ; 

N .. 22, de 1897, reconhecendo Deputados 
-pelo Eiº district0 do Est<>.do de Pernambuco os 

-_srs .. ~Iigu&l Jo3é de Almeida Pernambuco e 
João Juvencio Ferreira Aguhn·; 
. -N. 23, de lt:i97, reconhecendo Deputado 
pelo 4° districto do Est:i.do de Pernambuco o 
Sr. Franci>co Coi·nello da Fonseca Lima ; 
• _N. 24, de 1897, reconhecendo_ Depuõa.dos 

pelo 3• rlistricto do Estado de Pet•riambuco os 
Srs. Malaquias ·Antonio Gonçu.lves, Alexandre 

· José · Barb.)s~i. Lima e Jose- hidoro Martirrs 
Junior; 

1'1. 25. d?. 1897, recon11e~endo Deputados: 
pelo l O• di:;tricto de Minas Geraes. os Srs. Jose 
Bento No;u .. ita. Ma.noel Fulgenciv Alves 
Pereira. e _-\rtlrnr Ferreira. Torr~s ; pelo __ Il'' 

. districto do mesmo Estar.o, os Srs. Lindolpl10 
caetano de Souza e Silva. E•lua.~do Pimentel 
BJ.l'bosa ·e Olegario Dia" l\·íitciel ; pelo 12" d.is · 
tricto do me~mo E~tado, 'lS Srs. Ro(lolpho 
(_;ustat"o da. Paixiio, Antonio de Pauua A~sis 
Rczeude e Lama.rtine Ribeiro G11itn8"."tf'S; , 

N. 26, de 1897, rcconllecendo ir outados, 
pelo 1° dist.l•ícto da Capital Feder.<" 'i;s Srs. 
Dr. ,1ose Antonio Mur!lnho. ArLhur \mbro· 
sino Heredía <!e Stl. e D:·. Juaquim s.,••ier da 
!:>ilveir'a. Juni01· ; 

\'ão a imprimir os seguint~s 

PAP..ECERES 

N. 32 - 1897 

Rer:onl.ece Deputa·los pelo .'3° d.istl"icto de &To 
'Pauto os Sr$. Antonio José da Cosia J1mior. 
-Gusla'tla de Oliueira GoJoy e F;·ancisi:o de 
Assis Olfoeii:a Bi·oga 

2°, que sejam reconhecido~ e proclamados 
D•putados os Sr. Antonio Josê da. Costa Ju
nior, Gustavo -de Oliveim, Godoy e Francisco 
de Assis Oliveira. Braga. · 

Sala das Commissões, 24 de abril de 1897.
Paranhos Montenegi·o, presidente.< . ..: J. ;;_.· 
Sea/mJ,, relator_. -·Gustaiio Viras.-Eduardo 
Ramos.-=-B~rn_ardes Dias. · - · 

N. 33 -1897 

Reconhece D epucados pelo 4°· districto do Estado -
de S. PaulO os Srs. Antonio llfanoel Bueno 
de Andrada, Adolpho AffoMo da Si!iia 
Gordo e Fei·nando PnJstes 

A' 4ª Commissã.o de Verificação e Podere
foram presentes as authentica.s e .mais dos 
cumentos relati vos á eleição eLfectuaàa no 
di:.í: -30 de dezeriib1·0 éte -1896010 ·4° districto de 
S. Paulo,· e~ após o minucioso ex<\me a que 
subm~tteu os mesmo;; documentos, vcrtficou 
que, sem recia.maçfo ou protesto algum, co1•
reu o rcfe1'ido processo eleitoral, em que 
foram Clllnprídas as disposições das leis em 
vürnr. 

E assim é de -parecer: 
l º· que sejam :i;pprovnlns as el·~içõés rea.li

ss.da.s a 30 de dezembro de 1896, no 4° distri· 
cr.o de s. Paulo; 

2°, que sejam reconhecidos e proclamados 
Deputc:.dos os Srs. Antonio Ma.noel Bueno de 
:\nd.rau:i., Adolpllo Alionso da. Silvii Gordo e 
Fernando Prestes. 

Sab. <las Commissões, 24 de abril de 1897. 
-Paranhos Jlonkne9ro, ]presldente.-J. J. 
Seabra, relator .-Gusta.'tlo Veras.-Eduardo 
Ri imos. -B erna.rcl es Dias. 

Levanta-se a sessão á l hora da iarde. 

9> SES310 PREPARA.TORIA. EM 26 DE ABRIL 
DE 1897 

.. -.A 41 Comrnissão de Verlfi:!ac;ão e Po~.eres, Presidencia .do Sr. fflello Rego 
-tendo examin;;.do todo;:r os documentos e au-
.:tbentiéas relativos 'A eleição realisada. a 30 Ao meio-dia comparecem os srs. Mello 
· de dezembro <le 1896, no 3º distr·ícto do Es- Rego,. Angelo Neto, Irineu ·Macb.a.do, Thomaz 
-~ta.do de s: P.Lulo, verificou que durante o Aceioli. Elias Martins, Ildefonso' Alvim, .Jmé 

;>;processo elelto1:al f0ram ohservudas rigorosa- Peregrino, Torres Portugãl. Hermenegildo 
:·,.~ent,e todas as pre.scripções legaes, pelo que de Moraes, ,umeida Gomes, Francisco Santa 
;• Ei_:-d~ -pa:recer: Anua. R6dolphô da Paixão, E'lua-rdo de Ber· 
'.::-'--1 •;que sejam approvadas a.s aloições rea.· rêdo. Tcllentino dos s~intos, Seabrá, Gustavo 
'-' )is_adas a 30 de dezen:bro de 18'Jõ no ;3° dis-

1 
Vems. Ikn~ique_ Valladai·~s. Her~diac de Sá, 

';ti'1cto de s. Paulo; 1 Ale11car Gutma.raes, Leonc10 Corr~1 Urbano 
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Santos, Cornelio da. Fonseca,Augu~tó Severo,! O Sn.. 1° SE:caETA.ruo :procede ·iJ. leitura dÓ , . ' 
Urbano de Gouvêa, João Vieira, Mendes Pi-. seguinte 
mentel. Monjardim, PauUn0 Carlos. Araujo' . ·. 
Gões, Belisario de Souza., Calogeras, Carvalho PARECE& 

.. MoUL'ão, Guedelha ·Mourão, Teü:eir'a. de Sá, 
·· Marelra Abres, R.oíl._rigues Fernandes. Manoel N. 21- 1897 

caetano, Oscar Godoy, Errnirio Coutinho, Ar• . . .. 
tbur Peixoto, Pereira. do~ _Sa.ritos. Alfredo RecÔnhece Deputadas pêlo 1° district~ do Es-
Pii:tto, Eugenia Tourinho, Amorim .Figueira, ta.do de Perria.mbuco os· Sr$. Ermir<o Cesar 
p,1ranMs Montenegro, Ildefonso Lima, Gemi.- Coutinho e·. José Mariano Cariiei1·0 da 
niano Brazil, Mayrink, Raul Barro;;o, AU- Cunlta. 
gnsto de Vascóucellos, ·Ba.eoosa Lima,Olegario , 
&Iaciel, Antero Rotelho, Francisco Glií~rio, A 2ª Commissão de Poderes, tendo preseute 
Ovidio Ab:r'"antes, Telles de. Menezes, .Ma1•tins .sa acta.s e mais IJ;i.peis referentes á eleição 
Junior, Goúvêa Lima, SU va Ma'riz, Pinb.eiro procédida a 30 de dezembro de !89ôno 1 • dis
J t.. n ior, Carlos. Marcellino, João de Siqueíra, tricto dei Estado íle Perna.mbll.c:), verificou 
Marques de Araujo. Jose Murtinho; Timotbeo que obtiveram maiori<J, de votos os Srs. Drs. 
d:t Costa., Jul10 de Melro .. Serejo, Herculano Ermirio Cesar Coutinb.o, Aifünso Gonçalves 
Bandeira, Pe.dro Ferreim .. Francisco Tolen- Ferreira Costa. Fmncisco Teixeira de Sá 
tino, Rodolpho de Miranda., Luiz FlaqUer, e Josê Mariano carneiro da Cunha, aos 
Juvendo· de Aguiar, Neiva.. La.uro Müller, quaes foram expedidos diplomas pela Junta 
Nery, Luiz Domingues, Brazilio da Luz, Silva apuradora. 
Castro, Co~ta Doria, Olympio de Campos, .S:u· Attendendo a que as eleições dos Drs. Fran
iebio de Queir0z, Arthul' Rios, Miguel Per- cisco Teixeira de Si e Alfonso Gonçalve~ Fer· 
nambuco, -Aristides cté Queiroz, Lamouoier reira Costa são cootestacias pelo Dr •. José 
Godofredo, Lar.)enha. Uns. Gil.stro Rebello, Mariano Co.rneiro di1 Cunha, a quem !!. com. 
Luiz Adolpllo, lU•·adaYia. Corrêa., Gnnçal,,.es missão concedeu prazo ra.soa.v-eL para. apre· 
Ramos. Erico Coe[h9, Rodri~ues Lima, Gal· sentar a sua. contestação fundamentàda, e, 
dino Lo1eto, Arthm Torres. Joii.o Lopes, ~.onsiderando. qnE' ern relação acis diplomas 
Oliveira Braga., Felippe Cardoso, Austriclia.oo expetlidos aos dous outros eleitos nenhum~. 
de Carvalho.e José Mariano. cont~tação foi ofi'erecida., e de parecel': 

Abre-se a ses;ão. . Que sejam des le jã reeonhecidvs Deputados 
E' lídn., e sem debate o.pprova/~a. a a.cta da pelo 1 º di~ti:ic to do Esta.•?o de Pern~mbu~o os 

sessão autecedence. Drs. ~rmmoCesar Goutmho e Jose Mariano 
. . Carnen·o da Cunha.. 

o SR. l '1 ' SECRETARIO p1•ocede a leitura <lo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Sala das commissões. ~3 de abril de !891.
Jose ]íuttinlw. - Rodrigues Fe'l"l'l.a.ndes. -
Olcq1wio Maciel. - Casiro Rebe!lo. - · Jo,i,a 
PaÍtdici Calog;:1·as·. 

Diplomas: votacã.o do. parecer n. 21, de 1897. reco
Dos Sr;;. 13razilio Ferreira ela. Luz e Leon- nhecendo Deputados pelo 1'' llistr>icto do Es· 

cío Cot'reia, Deputados eteitos pelo Esta.do do· tado de Pernambuco os Srs. Ermirio Cesar 
Paranâ..- A' 4" Commissão de Inquerito · Co.utinho e José Mariano Carneiro da. Cunha. 

Dos Srs. Agostinho Vidal Leite de Castro, são sucéessivamente postas a. votos e appro· 
Ernesto · Braiilio de Ara.ujo e Julio Ver·~s- vadas as seguintes conclmões · do parecer 
~ :mo da Silva.S:anto~. Deputados eleitos pelo n. 21, de 1897: 
3" districto do Est~-:lo do Rio tle Janeiro. -
A' 3" Commissão de Ú1querito. A 2" Commissão •le Poderes, teudo presente 

as actns e mais papeis r.?ferentes à eleicão 
Do Sr. Antonio Marques da Silva Mariz, procedida. a 30 r..e dezembl'O <lê 1896, no 1° dis

deputado eleito pelo Estado d:1. Pal'~hybs. tricto do Estar1o de Pernambuco; verificou 
do Norte.- A' 2ª Commissã.o de lnquer!to. que obtiveram maioria de voto;; os Srs. Drs. 

Acta da. aptiração. geral do 3~ âistr'icto do· Ermirio Cesiw Coutinho, -Afi'onso Gonçalves 
Estado do Rio de Janeiro . ....:. A' 3' Commissão Ferreira. Costa, Fr:1ncisco Teixeira ae Sá e 
de lnquerito; · · Jose Mariano Ca1•neil·o da Cunh:.1, aos quaes , · 

fóram expedidos diplomas pela Junta. apu~ 
radora. · . · · · · . · · · . 

Ar.wndendo a que as el '·içõ::-s do::. Dr.s.Fran· · 
O Sr. :i:;>residenté.~ V:i.i se l>l'Oce- cisco Teixdra tle só: e Affonso. Gonçalves Fer· 

der á)eituta. dos pareceres_. .. · , . reira Costa são contestadas pelo Dr. José 

. ··ORDEM DO.. DH. 
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. ·;Ma.1'iano Carneiro· da. Cunha a. quem 'a com' 
: ':missão concedeu . prazo razoavel ·para ~pri>
- sentar a sua. contestação fiind<~memta.rla., e 
·.eonsiderando que em l'elaçã'l aos diplomas 
. e.x:pe•Udos aos dous outros eleitos nenhuma. 

". contes~ç~o· foi oíferecida, -ê de parecer: 
• •. .. Que.se.iam desde já recouhecidos Depl\tados 
·:pelo, l'"districto do Estado de. Pemo.mbuco os 

,._ .Drs •. Ermirio Cesa.r Coutinho 'e José. Mariano 
'· Carneiro -da Cunha. 

O Sr. President.e-Pl'Oclamo· Dt~pu
·tados pelo l• districto do Esta.dó de Peen~m
bU:co os Srs. Ermirio Coutinho e José Madauo 
Carneiro da cunha. 

. O Sr.Barbosa Lima (µela ordem) 
-S1·. Presidente; o ,.arecer que V.Ex. aca.ba 
de fazer ler afim de :ser submettir1o á a,ppro

'.c'··'vação da Casa, •Iestoa, por inteiro, da maioria 
dos demais pii.rece1-es já a.pprovados. 

o Sa. PRESIDE~TE - Não posso admittir 
mais discussão sobre o parecer .que já está 
votado_ 

Ó SR. BARBOSA LnrA-Pergunto a. V. Ex_: 
qual a ~leição que >e approva? V. Ex. ~be 
que -::emos votado aqui duas conclu$ões, uma 
approvando eleiçôes,_e outra reconl1ecendo 
Deputad<'s. Qual a oondusão que sea.pprova ~ 

O SR.. PRE~IDEN'I'E-Estã..:• já reconheddos 
·e proclamado3 deputa.dos 05 Srs .. Jose Maria.no 
e Ermirio C-Outinho. 

OS&. B .. rn'Bos.\. LIMA- Requeiro u. vehfi
. . cação da. votação. 

o SR. PltES!DENTE-Estâ. no seu direito. 
Procedendo-se i verificação reconhece-se 

tereni.;;.i<lo a.ppi•ov:i.da.s as conclusões fiu:>es do 
:parecer. 

Votação do parecer n. 22. de 1897, reco
nbeooudo Deputarl.os pelo 5v D1stl'icto do ~.._ 
tado de Pernambuco os· Srs. Miguel Jos1~ de 
Almeida Pern:i.mbuco e. Joilo Jtuencio Fer

·reira. de Aguiar. 
São successiva.mente postas a votos ~ a.p

prova.d.a.s as seguintes conclusões tio pa.recel' 
n_ 22; de.1897: 

tana.. sendo a.penas contestadas.as eleil;:Ões do 
Or _ Jo:io Sk(ueir-J.. pelo Dr. Jose Gonçalves 
Maya. é de p<1re<::t7r. . . · . 

Que s~jam desde jâ reconhecidos Deputa.dos 
pelo 5''füstricto do Esta.do de Pernambuco,.os · 
Drs. :Miguel Jose_ deAlmeida Pernambuco ·a 
João Juvencio Ferreira de·'Aguiar. 

OSr. Presidente-Procia.n;io Depu
tados pelo .5° districto do .Estado ,1e Peroam· 
buco, os Srs. Miguel José de Almeida. Per
uamtmco e João JUvendo Ferreira deAguiar. 

Votai;ão do· parecer n_ 2.'3, de 1897. reco
nhecendo Deputa.do pelo 4° districtci d,o Estado 
de Perna.mbuco o Sr. Francisco Cornelio da 
Fonsecà Lima. · · 

.. São sliccessivamente posta.S a votos e a.p
provadas a.s seguintes conclusões do parecer 
n. 23, de 1897 : 

· A 2" Com missão de Po·ieres, tendo e:x:ami · 
nado toda.s as a.ctas e mais papeis relativos ã. · 
eleição effectuada., a. 30 de dezembro do a.nno 
pa:s~ado, no 4° di~tricto. do Estado de Per
nambuco, verificou que obtiveram ma.ioría 
<le votos os Sr;;. ors. Julio de Mello Filho, 
F.ranci::.co Cornelio da Fonseca. Lima e José 
More1ra Alves da Silva, aos quaes a Junta 
a. pura.dor"' expediu diplomas. 

Tendo, porém, em vistnque &o Dr. Lou
ren<;o de Sá, foi pela. commiissão, concedido o 
prazo de quatro dias pa.ra contestar a eleição 
elo Dr. Moreira Alv&; e a.o Dr. José Gon
çn.lves Maia, tambem foi concedido o praZ() 
de dous ;)ias para. contestar, em nome do Dr . 
Albino Meira. a. eleiçã.o do Dr~ Julio de Mello 
e. cvusideraodo que, ácerca da eleição do Dr. 
Franc:isco Cornelio da Fonseca Lima,nenhuma. 
co:ite>lt:.t.ção foi a.presentada., é de pa.recer ; 

Que. seja desde jü. reeonhecido Deputado 
pelo 4" districto do Estado de PeruamtJuco o 
rnesrno Dr. Francisco Cornelio da Fonseca. 
Lima. 

O Sr. President.e--:-Proclamo Depu· 
ta.do pelo 4° distrii::to do Estado de Pernam
buco o sr. Francisco Cornelio da. Fonseca. 
Lima. 

A 2ª Commissão de Poderes, tendo exami
nado as .a.ctas e mais p<tpeis reh-.tivos à elei· 
<;ão de Deputados, procedida. no dia :30 de de· 
zembro do anno ultimo, no~ 5" districto do 
Estado.de Pernambuco, verificouRue obtive
ram maioria de votos e foram diplomêi.dOs 
:pela ':r·e!lpectiva ·Junta apuradora. os Drs. 
Miguel José de Almeida. Pernambuco. ,João 
Juvencio Ferreira· de Aguiar e Jo~o de· Si-
queira Cava.lcãuü. · .. · ·. · · 

·vota.vãp do parecer n. 24. tle1897, recoube·· 
cendo Deputados pelo 3• <listricto do Estado 
de Pernambuco os Srs. Malaquias Ant.onio 
Gonçalves. Alexandre Josê Barbosa. Lima e 
José Isidoro Ma.rtins Junior. 

Sã.o successivamente postas a votos e a:ppro
va.das as seguintes conclusões do parecer 
n. 24, rie 1897: · · . · 

· l". que se.iam appro;adas, as eleições pro-. 
cedidas no 3" districto de Pernambuco ; · 

· Tendo, po1·em, em vista. que contra os {1ous 
pl'.'imei:ros nenhuma contestação foi apresen-

2'', que quanto ao ·mumci:pío de B~zerros, 
onde houve. duplie:i.ta de mesas ele~toraes, 
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seja approva._da a. eleiçãop'r°;x~JiJa. per~ntt?. a:;;· pital Feder~l o~ . srs. Drs .. To>é Antoulo Mur
mesas ()rg-anrnadas pe!a ma.:orr~ dos memoras tiriho, .Arth11r Arribroslno H"'re~iá :de Si e 
e suiJplente;_; •io Ccmselho. Mun1ciyat; ... Joaquim Xavier da. .Silveir·a. Junior. 
• 3°_, q~e S~Jam reconhecidos cleputado~ pelo- Sã.u successivamente DOsla.sa votos e ap-

3 d1str1cto do Estado de Perua.mbuco º" Drs. provada- a- seg · te l - d. · 
Malaquias .Antonio Gonçalves, Alexandre. ") .::; ,~ . uin s cone. usoes o .parecer 
José Barbosa.Lima e José lsidoro Martins Ju- n. 

26
.' de H;~7 · · . · · 

n:tor. . · · · · · .. l•, que se.Ja a:pprovada a eleição procedida 

. o Sr:. Presjdente....:.P-1'0clariio D~pÍl
tados I>elo 3• dist-x:icto à-0. Estado Je Pei·nam.
buco eis Srs. ·Malaquias Antonio Gonçalves;. 
Alexa.ndre·José Ba!.'bosa Lima.e José Isidoro 
Martins Junior. . 

em :30 rle de1-emoro ultimo no lº·districto da. 
C:;.pital Federal; · 
~ .. ,-que 8Pj:0m _ re.:onheci~.os Deputftdos ao 

Cong1·es.so Fc;d<:-ra.I, -pelo mesmo dlst1•icto os 
Si·s. ·Drs.. José Antonio· Murti:ilho, Artbur . 
A_n1 ~rM~o H_eredia ?e Sa e Dr. Joaquim. Xa.· 
vier da, s"ilveira. Jumor. Votação do parecer n. 25, ~de 189), reco~ 

nhecendo Deputados pelo 10" distl'icto · de 
:Minas Ge1'll.es os S1·s. José Bento .Nogueira, O Sr. Presidea~e-P1•ocfamo Depu-
Manoel Fulgencio Alves Pereira e Arthur tatl.os pe!o lº districto ·fa ·Capital Federal, os . 
Ferreir.a Torre:>; pelo 1 l0 districto do mesmo Srs. Jose Antonio Murr;inho. Arthur Ambt'C:· 
Esta.do os Srs. Lindolpho Cae-r.ar.o ele Souza e sinio Heredia de Si e Joaquim Xavier.da. Sil: 
Silva,. Eduardo Pimentel Barbosa eOlcgario veira. Juni<>r · . . . · . . . . · 
Dias. Maciel ; pelo 12° districto à.o IDE?Sroo •. .. Votação do parecer n •.. 27,: ... de. 1897, reeo
Estai'!o os Srs. Rodolpho Gusta.vo da Paixão, n!1~::endo derut;v.io~ pelo ~2° districto d;i. Ca
Antonio de Padua Assis H.ezende e La.mar- p1t.i.l Federal os Srs . llsca.r Godoy, Irineu de 
tine Ribeiro Guimarães. Mello M().cha.do, Alcindo Guanv.ba:ra e Manoel 

São suecessivameute postas a. votos e appro· Tirnotheo da Costa.. · 
vadas as seguintes conclusões do parecer São successiv;tmeote póstas a votos E- ap-
n. 25, de 1897 : . provadas as seguintE!s contlusões do parecer 

Nas_elei~ões dos 10°. 11• e 12° districtos .n. 27• de rsg7:· 
eleitoraes do Est:•do de Minas Geraes nota-se 1°. que seja approvada a eleição procedida. 
a falta. de remessa. de lista de ass1gna.turas de em ao de dezembro ultimo, no 2" districto da.. 
eleitores, de actas. ele organisação de mesas, Capital Ft~lei:a.1; · --
bem como a organisação defeituosa de al· 2", que s~jam l'€conhecidos Deputados ao .; 
gumas. Coug1·esso ~·edera.I, pelo mesmo districto, os 

Considerando, porem, que annulladas toLla.s Sr·~. Drs. Ü~L:ar Godoy.· lrineu de Mello Ma
essas eleições, a. deducção de taes votos n '\O cbado, Alcindo Guanabu.ra. e Mo.noel Timothco 
altera a c1assiticação dos canrlidatos 1rniis da Costa.. 
votados em c:1d& um dos treg distríctos . e de 
parecer a commissão que ~ejam reconhecidos 
Deputa.dos os candidatos ma.is votados : 

Pelo 10° dístricto, Drs. José Bento No
gueira, Manoel Fulgencio Alves Pereira e 
Arthur Ferreira. Torres ; · 

Pelo l 19 districto, os Srs. Lindolpl.to Cae
tano de Souza e Silva, Eduar1Jo Pimontel 
Barbosa e Olegario Dias Maciel; 

Pelo 12,o districto, os Srs. Drs. Rodolpho 
Gustavo da Paixão, Antonio de Padua Assis 
Rezende e La.martiii.e R.ibciro Guimarães. 

O Sr. P1•esidenl:e-Procla.mo Depu
ta.elos pelo 2° '\ istT·icto <ia · Ciipí tal F~.Iera.\, os 
Srs. Oscar Godoy, Irineu ne )fello Mach:ldo. 
Alciudo Gu:i.n~bara e Timotheo da Costa.. 

Votação dn parecer n. 28. de 1897 reconhe
cendo Oeput,,, do~ pelo l 0 r;i~tricto do E~ta.do 
do \f:i.mnhâo o D~. Ca.slmi.J.'•) n:~s Vieir~1 Ju
nior· e pelo 2'· district<i Monsenhor João To
lentino Guedelha. Mour-:i:o. 

São successivnmente postàs a votos e appro
vada.s as seguintes conclusões do parecer 
n. 28, de 1897: 

O Sr.P~es!de~!6-:'"P1'.ocla.mo d~pu- · za. que se declare eleito Deputado peio 1° 
tados pelos 10_ , H ~ I~ d1str1ct_oo de Mmas dist.ricto do mesmo Estado o Dr: Casimiro 
Geraes o_s Sr,,. José I?en~o Negae1ra. Man:·el Dias vteir:~ Junior; 
Fulg0nc10 Mves Per::n·a. Arth~r Torre~, Lm- ~·',que se reconheça. r.omo Deputado eleito 
d<:'lpho caetan? _de Souza e. ~il"'.a, E''U~do pelo 2• di~tt·i.cto. ainda. do mesmo Estado, 
P imentel Bs.~bc·sa, Olega.~!~ Dias M~ctel. Monsenhor .João Tolen.tino Gàeaelho: :Mour-o 
Rodolpho Gustavo da. P.uxao, .'\.n(01110 dç• · - · r a. • 
Parlua Msi.s Rezende e Lamartine R1beiru o J!õr . .Presideute-Apez~l· de· terem 
Guimarães· · •. sido_ a11provadas as conclusões finaes. deste: 

Votacão do parecer n. 26, · de 1897, reco- parecer, não ·:posso proclamar Deputado o 
nhecendo Deputa.dos· pelo 1° districto da Ca-: Sr. Dr. Casilliiro Di<i.<! Vieira Juni:Qr, por ha- · 
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>ver fallecido este cidad:i.o. EntPeta.nto, a Mesa ·scb os fundamentos~ 1 ", ter sido infringido o 
. "V'ae coinmuuicar ao Governador daque.ue Es- art. 2S da ConstituiÇão da Republica, po1• ha

ta.do est.e facto, para que se proceda a nova ver um dos :partidos apresentado chap:i. com
efoição. pleta; 2°.,, por inobservancia da. lei ele 7 de 

Proclamo De:put.a.do pelo· 2• districto ~o Es- dezembro ultimo. cuja publicação no Estadó 
taao· do. Mar"anhão o~ Sr. Jolo Tolentino de foi, segundo allega, :proposi~lmente reta.r-

. Gúé'1elha Mourão· d.ags. preceito-constitucional, mandando garan-
·Esgota.da a. or(1em do·.dfa, convi~o ?S Srs. tira reprernntacão das minorias.não pode ter 

Depura.dos a. .comparecerem amanha ª hora a. extem.ã6 que pretende o contestante. 
regimental. . · O voto incompleto, estll.belecido pela lei elei-

Designo para amanhã a seguinte ordem torar, é a consagração de tal preceito, consti-
·a.o dia.: tuindo a.o mesmo tempo o correctivo para. os 

Yofação dos $eguintes pareceres: . partidos qae o transgr.idem, pelo perigo da 
... N.·. 29: de 1897_ reconhecendo deputados derrota.a que se expõem, sempre,que :i;;ro-

. · h · ·curam eleger maior numero de co.ndidatos do 
· pelo 6° distrido rlo Estado. da Ba. ~a. ~s ::.rs. que lhes permitte a força numerica de que 
Drs. Antouio Rodrigues Lima e N1colao To- dispõem. . . . . 
Ie'ntino dos Santas; . t - - · · a· 
.. :"' ~·: :30, de 189. 7, reconhecendo D<>putados De ou ra sancçao nao cogitou, nem :po .1:i. 
· •• d l s cogitar a Constituição ou a lei. . 
pélo 3" districto da Capital F~ era ~s rs. A denuncia vaga de fa.lLa de observaocia Lfo, 
Dr. Augusto de Vasconcellos e Raul Capello lei de 7 de dezembro ultimo nas eleições do 
Barroso ; · t ,; Estado, sem a especificação e prüva. de factos 

N. 31, de 189i, reconhecendo Depu !!:~08 occorridos no processo eleitoral e attenta.to
pelo 2° districto das Alagoas os Dr~. Eucii•les rios uas ga.mntias estabelecidas na mesma lei, 

.. Vieira Malta, ;y!anoel de Araujo Goes e Theo· não otrerece base para a decretação da. nulli-
philo Fernandes dos Santos. . dade de taes eleições, tanto mais não tenr:o o 

Continuação dos trabalhos preparatorio~. contestante prova.rio a a.llega.ção de que fôra 
Vão a imprimir os seguintes proposital a (lernora hav icla na pt1blícação da. 

PARECERES 

N. 34 - 1897 

Reco1ihece Deputados pelo Esta.do de ~1r[allo 
Gi·osso os Srs. Lu.i= At/.olpho ron·~a da 
Costa, Frandsco R.aphael de MelZo ·Rc:;o. 
Joaquim Carncciolo Peixoto de Aze'Dedo e Joa
guim Anionio X.aviar do Valle. 

Lei, na. capital do E;;tado; sendo' para. notar 
que um dos fiscaes cl.o contestante, em pro
testo que vem junto i1 contesta.ção (doe. n. 11) 
queixa-se 11e havei• a mes::. executado a dita. 
lei, tendo eHa sido publicada. na vespera da. 
eleição- · 

As unicas eleições. sobre c11ja validade o 
con te~tante articula factos :posiLi vos. são: as 
da ô", 10 .. e 11ª seC'ções do municipio de 
Cuyabá; mas, alem de ser deficiente a prova 
adduz;ida., accresce que a votação de8sas tres 

A 4• Com missão, examinando tor1os. os P~- seccões-quanr\o fossem ena~ anuulladas-em 
j1eis relativos i eleição realisada. no umco dt;;- narla. influiriam no resultado da operação. 
tricto eleitor:il tlo Esta.do de M~tto G~osso,. Das actas consta. que as eleições corre1~a.m 
em 30 de dezembro _ult1m?• v~r1fl.cou terem com regularidade, e essa presumpção subsiste 

· obtido yotos os seguintes c1dadaos: emquanto não for destruída por provas mais 
Dr. Luiz Adolpho Corrêa da Costa... 2.857 valios~s., . , _ 
General. Francisco Rapbael de Meilo Ass1m e a comm1ssao de parecer:. 

Rego ..... _ ....... , .•.. : ...... · .. -· · 2.810 1. 0 Que sejam approvadas as eleições_pro· 
Coronel Joaqu11n caracciolo Peixoto cedidas no Estado de Matto Grosso; no dia 30 

de Azevedo ........•... · - .. ·. · · - • 2.634 de dezembro de 1886 • · 
·General Joaquim Antonio Xavier do 2. 0 Que s~imn reconhecidos Deputaclos ao 
. Yalle .....••....•.••• ;. ·. · - .. · · · - 2.610 Con.,.ressó Federãl, pelo mesmo Estatlo, os 
·Dr. A1'.ni1ldo No vis. - ... - - . -..... · - . - 364 Srs~ Dr. Luiz Adolpho Corrêa. da Costa., gene-
Tenente-coronel Caetano Manoel d,e Fa- ral Francisco Ra.pllael de Mello Rego, coronel 
. i•ia Albuquerque . -. · .....•.• ·. · ·. 363 Joaquim Ca.r~ciolo Peixoto de Azevedo e ge-

.Dr. Ma.noel Esperidião da Costa. Mar· neral Joaquim Antonio Xavier do Yalle • 

. · ques.: -· · · · - • · · · • · · · · · · : · · • · · · · · · · 362 sala das Commis~ões da. Camara dos Depu-
. Dr. Joao de i\Ior~es Matto ... · · · • · · · · · 190 taclos, em de abril c1e 1891.-Paranhos 

·'· E outros menos votados. Mo11teneg1·0, presidente.-Gustauo Ve1·as, rela-
.: .. O·Sr. terienta-coronel Caetano M. de Fa.l'ia tor.-J. J. &o.ln·a.-Edv.ardo Ramos.-Ber
.· .. , A1buque1·que C()ntesta a. validade da eleiçli.o, na.rdes .Dias. 
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Protesto a1iresentado â Comm.isslío d1; Podei·es l _O l.'cel:i.mante .snpp~e quA essa. Con~t!tuição 
d(I, Gamara dos Dermtados pelo lenente· mio e urna dessa~ fi:cçoas de que u. poht1co. em· 
coi·onel de engenheii·o~ Caeta1io JJianoet de pirica esta abl).Il(1antemente provida. ; ao con
Faria. e.Albuquerque, co:nti·a as eleições qHe trario, pensa que e a pedra augulai· úo nosso 
tii,ernm lo9ar no Esiado d~ Jlatto Grosso a regimen politico, que é uma realidade á. qual 
30-de de:;emb'r-o ultU.no. se deve tributar todo o re.>peito. Eé partindo 

deste p~esupposto, que .não quer acl'editai• 
sPja uma ingen 1tidade, que com parece pera a te 

O tenente·coicnel d.e engenheiro;; Cuet.n.no esta illustrada. Commissão de· Poderes par;i. 
Manoel de Faria e Albuquerque vem p~rante af!irmae que· o art. 28 da. nossa: lei fün:da
esr.a íllustrada e ind.ependentll Commís~ão de mental não é obettecida naquelia parte da.Re· 
Poô.eres, na qualidade de canctidoto que foi _publica. 
nas eleições do 30 de dezembro ultimo, .n. um Como prova do seu asserto aqui estão Ç>S 
dos logares dD representação do .Est.<ido de ns. 93, 95, l l~. 113 e l~J d'O Repubtícano, 
Ma.tto Grosso, na Camara dos Dep.utados Fe- orgão do pa.rtidodominante,.nos quaes des~ 
deracs, protestar contra a valicl:lde d.as mes· embaraçada.mente se publicou·a cbal)a. vence
mas ~leições pelos motivos seguintes. e outras t~ora, composta de quarro nome:;, e basta um 
irregularidades desrespclta.rl•·rus da lei: . ligeiro exame dos termos do artigo de apre-

1";-contra:venção uo art. 28 da constit uir,;ão sentação, que se lê r.o n. 93 do citado org~.o. 
de 24 de fevereiro, que sabiamente garantiu a para. ver·~e~ o desassombro _com que os qua.ro 
representação da mlnoria; c~.mhdalo~ ;.?ram recomme.1datlús a.os_suffra,-

20, inobservancia da novissimdei eleitora1, g1os ~~ parttdo (Doc~r;ien,to~ ns. l a. o). 
nl\ qu~l 0 lcgi~lador procurou ;icautelar os On-se-ba.quc o_ e.e1to1 so votou em tr:,~ 
direitos da opposição. ~omes, ma~ isso uuo , se conclue . de qua~1 

_ . igualdade do numero ae votos, alem de q11e 
.Nao era ~o .Braz1l, ao pr?cl~~<>.r-~e a Rc~u- para contravençiio da. lei ha o recurso rle 1·0-

blica, uma ide~ nova o .Prtnc1p10 demo~rat1co (lbo. que é um meio de illudir o intuito do 
d~ repre~eataçao .d~s mmor1as: do velllo con· lt!gislador, qLle e um proces;;o rraud.ulento, 
'tinente, ~nde es.p1rnos do me1·1to de Spencer. IJ'.•l'([ue é um ardil, um acw de mil. té contra. 
Stu~rt M1l~ •.. Prevc~t..:'"Paradal ~ outr?~ a .Pr~· e;sa garaatia conscitucion_al, 9ue não é uma 
comsa:i-am, Ja em 181.). ella cn.re 90.:s lrn.v1,\ prume~~a fo.Uaz, uma prodigalidade garota do 
conqutst ado o :p~·oselytismo de pubhc1stns da legislador, mas a. consci,!,'.ração reilectida, pen· 
ordem de Aureli~no Tavares Bastos que .• nn. sada de um grande priocipfo democratico, 
sua R7foi"llla Ele1t~1·al, consagrou-lhe paginas ([Ue jú. \ui.via aherto c-iminho no antigore· 
que merecem ser lulas : gimen. 

~ Esl•ulhar do dir~ito de n~presfnfo._çã.o a Pens;i,m 05 que dominam em r.fatto Grosso 
outr3. ou O)lt~as secçoes da ~nca~ que d1s:>en· que 0 ideal de todo governo é alcançar a 
tem da irnuorm r~al ou omc1al, e o .P~opos1to unanimidade d.e opiniao, quaesqner que se
~o to'la;; a~; tyra.n:11ns; calar as opp1;s1~·ue~.s~b· ju.rn us rncios, como se isto não rum uma lou· 
.1ugal-as, cxter~inal-as ~u lança~·as na vic!a ema ; suas luzes nã.o H1~s chegam para ve• 
fatal das consp1ra9uos, nisto e: ns1ste a haln- i·cm que a mu.i::; insig-llificante minoria nos 
ltd<l:tle d.os despotismos pe1·rc1•so~ ou ~et?e- corp<)S delibe1·ativos exerce a beoefica acc;ão 
ro.r10S,» escreveu ha ~~ ~?-uos~ e;s~e bell issu~o de um crysol, a.o pa.sso que a unanimidade é 
~a.len.to autor.d_a Prnimicta, tão ~do m1~0 .. a-estti.gnaçuo, o vicio, a tJOdridão. · 
as lett1:as .Po1Lt1ca~, que JlrOmettiam·lhe 1u- consltltai a bistorla da philosophi:.t, das 
turo rnveJavel. scienciaQ das re!i,,.iões dos Estaclos = «a. una-
, Entretanto, que actualidade tem essas pa- nimidad';; anterior~ appa.;:ente, official, gera; 
ian ·a.s par~ o ~~fado de .Ma.tto Grosso, onde a a dec:tdencm., 0 regresso, a corrupção,» es
pre?ccupaçao msa~a dos que govern~m e cl'cveu 0 autor citado e que, certamente, 
sul.Jicqa: e e:cte,·minar, por tmlos os mews, a como todos os outl'OS dignos de estima, não 
OPP?SlÇa.!J para fazerem cr~r ao loug~ que s<i.o conhecidvs petos que governam aquel!e 
aquülo. e ~m mode!o de regimen repub11~3:no,_ Estado, os quaes pen~am que o exclusivismo 
que aUl nl!lguem d1ssente da marcha. pollttc~, intransigente, que o partidarismo tacanho, 
ao contrat10, todos a:pplaudem a sabedoria que a unanimidade appa.rente são o escopo 
governa.mental ! de um "'Ovcrno ""eauinamcnte republica.no!. .. 

O legislador republicano uão podia deixar e. _ " . 
de respeitar os intuitos do re~irnen qne ado· Gvt~10 se nao bastasse esse atte11ttt.do alfron· 
]'tamos a 15 de novembl'O. e, sabian1cnte, no toso a lei íuni1ament~tl, oifünd1d:ii em um dos 
art. 2.8 da constituiç5.o de 24 tle fevereiro, seu$ principias ~u:tls dem_ocri.i.tícos, o~~orre 
consagrou a grande idea, sem lhe p61· l"1mit~s ainda _que a i1ov1ss11na. lc1 ele1to1·t1,l na.o se 
ll foi ao ponto de declarar que a represenfa- cumprrn em Matt? GroBso, embol'a fosse trn.as· · 
<;ão d~ minoria fica'Oa ga~·1wtida,. · mittída o.os i>res1dentes e govl.lrnadores·em 
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telegramma. circular de 8 rle :1e;i..-:nb1·0. a. j tino leit.a.~ c1lm anteci:denci:i.; que se não or 
· ,tempo, 1iort.anto, de .-er po•t:~ tom t'Xl'CÜÇ<"'io . ! (.auisa~Si<111 :n.-sas n:i f.,1•01;i d:J at· t . 1" da,: no- . 

Para levarem a etreito L• pi.•oposiio 1l•i ;i,ba- ! vi~~ i ma !ei, :ueiu se observas~t:ma.s garantias 
f3J' o espírito opposicionista. füvorecUo por 1 dos a?·t;;_ 6" ·e i ·' ds. mesm:~ lei. · 
~s.sa. ~e~.·~ó a publicaram ua 1·e~p~;·~• <lo pleito,! _Assim é cp~e na Chap~da, onde e ~a.bito 

· 1st0 e - as 5 horas d& tarde dv dm 2'.:l de de- 1 nao ._se reunirem os eleitores, os eleitol'es 
zembt;q !- . ! AU~sto. !lhireira da Silva. mesa.1·io. José An
.. Que houve má fo, que o proposi to em não l tonio <je Souza ··~ Albuquerque, fisca.l 1lo pro
d:lr ã,. opposi~o ll S ga.matia,- d.t~~;;.'1. lei e~tá I· tesr.ante •• Joü.u E:oy da. t->aix.a:i e uutros cuja.5 
e:vi~ente _no facto" signHic<•i iv<> •.le h i''Vl'l' ~ua· I tir1oa.; !br-'.-1.11 _ l'l'Cvahecitlas _pelo escrivão de 
s ido publicada s.:m numero e i,em Ja.i;a, J paz Ant01110 Jl)(\;~llllll da · Sli va fizer;:.m pro· 
(Doe. n. 6.) l testo. qm~ não iui a.ceei.to. (D:;cum~nto n. 10). 

Ent r etanto, podia ella. prod117. i r seu':' etfai.tos, j' O !!.tismo i<ucced-m na 11 • sei~çã.o da ca.1•ital. 
porque a. Ga::eta 11fficial pnulica-se ás M'ça.s, onde.se exigiu o rt:cibo do boletim. em nome 

· quintas e i;iabba.•los das 3 ás •; b·lf'N• tia tade. j da lei, que a m~\m•ia dc•S deltOr e:> não eonhe
Assim r etardou-se propositalmeme s1ta pu- ci;;,. I!la:;: ..:11j;i.:, di~p 1~1ções nfw vigo:>aram no 
blicação.· porque si fosse el ta publicada. s:ip- !.que tml1am de fü.-ori..vE<l a opposiçlio. Protes
ponh:i.mos ·que no sa.bb:do. l::l . . ;-:o di"- se· l taram os e_leitores M:>rittr.:o Trajano cfa Silva 
guint-e, 14," ~!Ia e;;t-1.ria. ·em. V:1r;çP.m Gt'i:nda, 1· :,uru~~ª· fisca l. _ F'._t-dro Leite Ozorio. Nicanor 
Santo AutomÇ>. :X!el~. Gun. Brut11 s. L1..-1"<\ - fo~·at1d1ano Dorüeo e out~o~ e esse pi·otesto, 
ment!> e Cila.pad:t, e, no dia 17 em S . Lniz de trauscz·ipto no li•l'O de nota.s 1:0 3'' tabelliào 
Cacez•es e Corumbá. no dia 21 em l\lfo a.n<la . . 1 Petlro Pa:u to das Neves, não tbi acceito ! 
no dia. 27 em Nioac e no di.'l. Jj •hO. Pocune. ! (Do::;umento n. ll)-

Nem se allegue que de 8 •t 2l) de déi'.er!lb1·0 j .Ma:<, não ftca.rn aquiosLiesembaraço3 e tro
. o telegra.pbo esteve interrom11ido, po1•n,mi.r1to pel!as do pa1•tidu ào~inante. 
ém o :a. 11-l do R.1:pu()lícano de 1:3 $1~ eacontra !' A uma l egu11. dí:;;tante ela capital está a. 
·um telegramma do Dr . . Joa,:io.iim ~fo:•tmho. IJOV03çào da Va.r~em Gra.nde. onde a oppo
expedido, a !O, ao Senado1• 1~011 ce. da.rido no- siç:âo dispõe do maioria; por isso mesmo o 
tícia. do embarque de um individuo e u J[a!to l pes'lou,t é e::collzido para. nãv escrupullsar no 
Gi·osso, n. 872, de 29 tambt.:m de do2<zerntwo, 1' €mp1· .. go de viol"ncias contra. a opposi<;ã.o . 
dá uma noticia ba.seárlo em tel.-gramma par- l'\a Vargem Gran•le t<1mbern niio quizeram 
t icula.r. (Documentos ns. i ::! ~ -) . accdita.1· o fi~I . o que ru.uito intluiu no re-

Pois estarhi o telegrapho inte .. rompi·~o para :::ulta.do da. votaçii.o. O fiscal Luiz Caa.(liclo d:i. 
Um. acto do Poder Legis!atiYo da U :i1ão, pas- Silva. Sl'a.ndão e outros ehitores fizeram $eu 
sado um telegramma circular ao P1·e,idente l'rot.esto. que mi.o ibi ;tdroittido, lxi.seado na. 
do Estado pelo :'\Iinist1·0 do tntt-r ior. mas nãa l'!i de 2ô d.e janeic·u Je 1892, por uã.o conue

_o esta.ria para teiegra.mmas pi:u·;iculat·es'? ! ce1•em a u:iviS>i ma. lei, elles que e$tavam tii.o 
Qual o meio de se prov;ll' qw1 o t eleg1·apl10 perto da capital. (Do..:umento n. 12.) 
esteve · fU"?.;!~ion;i.ndo regula:rro_en~e ·i Rei!nerer .· As~im , fica. evidentemente prova.do: 
uma. certi rlao. e o f~z o rr.aJt•r · .. \nure Ver-1 
gilio Pereh•a. de Al b11qtt1~rquc. a ~-il do d<~- L° A inteoçii.o, o proposir.o C['iminoso de 
zembro, como s<.: ni du re•1 u(n·imento junw. f;«•Udtw a. d isposiçii.o dernoc;·a.tica do m·t . ·28 
(Doe. n. 9.) da. Cú11S&it Ui\:àO ue ":?.-+ de te\•ereiro, que ga-

Mus em ::-.1 .. uo Gr11SW o t•:leg:·n.pltCl ui•> ê -r1w 1e 't t't!fJ1'1!Sl•ur.a.<;ão d :i mi!l •)ría. 
um beneficio pul>lico. a :-:na. fuo·;ç;i,:. pr111cipa.l ! 2." A putol ica.ção na tarde d:. vespeN no 
e sern!' â. pnli tica.~·em a.Ui d0 nn1:;a.nte; o en· '! dif da. el~içii o da nov i~ima ld, que foi .PU
carregaclo da estação, por te.mor· de de.s- bhco.da S<:m numero e sem data., p1•opos1tal
agradar ou por espirita ~arti.dar·io •. r.squc.::i.clo j mentfl, !!ª Gaze1a ·orfi~iaJ, ~ª. 29 de ~ez~mbro, 
.de que o .requcrenr.e all! go~a - c11•e1t&:;; po- quan•lo e certo que el:a fo1· t't':~nsmntida em 
· nticos - despachou do mono que se le no \ cii-cttla..r de 8 desse mez pe!C1 Ministro do l n
mesmo r equerimento. j terior, estando a.tias o telegra.pho desempe-

Mas. que a lei foi recebi1fa muito anks da. dido. 
sua. publica.ç;ã•~ 1·1fi;) s••l'fr·r· 1i.n ·:ido.. }.>':Ois o tel·> j !Joi· est1-~ . motivos o i:e~fa:nante p~~~sta 
gra.m}.;)a. ac ::;erntdcr p .; m:e u ,; 110 L1ct•l do ; contr« a val1da.llto. da..-; ·e:e1-;.oes que, em .:.v de 

· Mat:o G,·(J.<::u mu:;tt-a.m que "· liu!ia t l'l ?.- i cl':ZP!Hb•v, ti v.,ro,m Jogar e.m ~la.r.t<• G ~o:>!>O e 
-graphic:a. não fldx.1u d·;· fon1:ci.- w11· 1·e;; ulal_'-: req1w1· ~e :iu 11 eilil.i). uí.L fórma dei. lei e por 
n:enk tlt: l J 11 :Wd:? dntllllil'o ;,, a circulu.1· J o hun:·•~ •la.Re;>ub!ic:i.. a11•1ullada.~. 
Mil:Í> tN r,o l! tltr· .. . r é d~ 8 . ~rs . Wtlllbl'IJ" d.-,;ta, ill11st r ad.a ('.ommi:>S"ão 

E' qne o p111.n·, e~tava. combimi.10. e:·a pre· de p, del'<· :~··-0 1·1~Ci<Lma.11w. ê um des~tis bl'8:-:
ci:>o que ::;e nau a.br is~em '«.tvulii :s a oppo- z:lerro$ que fazem votos ~mceros pela. estabt· 
. síçiio. era p('(:ci~ü q ub ~" nà.o per·úesse1t1 as lit!aJe <la.s inst:iuiçõe:. repulJJica.n::i.s, tão bem 
actas da. Chapada., Guia e Brotas e Diaman· 1 a...:eeitas pelo aapiri.oo nacionaI, mas que estão 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:03+ Pág ina 8 de 10 

SESSÕES PREPARA TORUS 49 

sendo derruidas por aquelles que substituem 
a. acç5o benetlca das leis pelos .ditames do 
exclusivismo partidario, cego e a.na.1'chi
sador. 

« Todas as constituições que vi~;a.m o inter
esse geral são pura e essencialmente justas; 
todas as que não visão sinão o interesse pes
soa.! i!.os governos, viciadas em sua base, não 
são sinão a corrupcão das boas constituições; 
porque são despoticas e o Estado é uma asso
ciação de homens livres}> escreveu, . na sua 
Política, o immortal Aristoteles; e o ei;nínente 
Boissy d'Angla.s proferiu estas celebres pala.· 
vra.s: «Não é impunemente que se ludibriam~ 
leis do Estado e. a protecçã.o das le~s é mais ne
cessaria ainda. aos governos que a seus sub
ditos»; e um eminente orador e publicista 
sentenciou: «A liberdade sô parece perigosa 
aos cobardes.» 

improéedencia das accusações levantada.s pelo 
coutestaute que, não satisfeito com o rt·sul- . 
fu.do d-0 pleito eleitoral, vem perante esta 
Commis~ã.o apontar as irregul(l.l'idades e vi· 
cios que, na sua opinião,~inquina.m de liUlli· 
dade as alludidas eleições. 

Que liberdade mais respeitavel que a. da 
opinião, dentro dos limites da lei 1 

E' essa. liberdade que não querem os que 
dominam em Matto Grosso, desrespeitando, 
calcaudo aos pés as leis institucionaes da 
Republica, que precisa de ser um governo 
livre, como é do espirito e Lettra. de sua. Con
stituição, e oão um governo de corrilbos, de 
facções exclusivistas, intolerantes, ana.l:
chicas. 

o reclamante contia sumrnamente na inde
penrlencia. no vosso éspirito de legítimos e 
sinceros republicanos; confia em qne levan
ta.reis a.cima de qualquer conveniencia tran
sitoria. a mdeclina.v~l necessidade de respeito 
á lei, de acatamento e amor u.os dogmas de
mocraticos que fazem o orgulho do legislador 
constituinte, e porque assim e:-Esperajus
tiça. 

S. João d'El Rey, G de abril de 1897. -
Caetano Mano~t lte Faria e Albuquerque, te
nente-coronel de engcnbeil·os. 

Refutaçao apresentada pelr; Sr. Deputado Lui:; 
Adol:plto â contestaçU:o formu.W;.âa pelo te
nente....:oronel <U enoenheiros Caetano Jfanoet 
de Faria .cilbug:uerqi.te contra as eleições izue 
tiveram Zogar na Estado de Matto-Grosso a 
30 de de:;embro ultimo. 

Srs. Membros da 4ª Commissão de verifi
ca;;ão de poderes . 
. Não é necessario ·o emprego dos raios X e 

nem o de qualquer outro meio de investiga
ção para se descobrir a iuanidade das allega
ções formuladas no presente protesto contn a 
validade das eleições que tiveram logar a 30 
de dezembro . ultimo no Estado de Matto
Grosso. 

Uma. leitura. rapida desse documento e dos 
pa_pefs qo.s o initruem basta para mostrar a 

C&QJ&r& V. I 

Não deixa de ser curioso o S%tema, ora 
ínaugul'.8-do, de denunciar i-rregulàrida.des do 
processo eleitorâl, uma vez terminados os 
ti'aba.lhos deste com o concu!'So em todas ·as 
secções do partido_ em opposii,:io, porquanto 
das 41 actas existentes na Gamara aoenas 
uma accusà umà. reclamação, alias inJun
dada., ·baseada. na. recusa de· um fi:;cal por 
parte ~la mesa eleitoral. . 

Nenhuma outra. irregularidade foi arti
culada nas dem!-is secções eleitora.e~. ne
nhuma recla~açao teve lagar, quer pePante 
as mesas elettoraes, quer perante a junta 
apuradora; que me conste, nenhuma deuun
cla de fraude ou de violencías e irregulari· 
dades appareceu nos jornaes do E~tado ou 
desta Capital e, entretanto, findo o processo 
eleitora.!, o partirlo vencido nas urnas não se 
conforma com o resultado do pleito e sõ ao-ora. 
acha a occasfüo opportuna p~ra levan~r o 
seu protesto. 

Va'?los, porém, entrar na analyse methodica 
dos diversos 1,Japeis que o CQntestante juntou 
a sua reclamação e, a luz desses documentos, 
provar a esta Commissão a improcede.aeir. das 
razões em que se baseia o pre~ente protesto. 

Os documentos de ns. 1 a 8 são constitui
c1os por seis numeras do jornal O Rept'blicano, 
um numero do jornal O Matt-o-Grosso, e um 
outro ela Gazeta. Official do Estado, de 29 de 
dezembro de l 896. 

O documento n. 9 é um requerimento do 
cidadão André Virgilio Pereira de Albuquer
que_ao chefe da estaçãotelegra.pbicadeCuyabá 
pedindo a decla~ão da dat.a. em que alli foi 
1•ecel.lido o tele.,crramma do Ministerio elo inte
rior, t-ransmittindo a ultima. lei eleitoral de 7 
ele dezemb1·0 do anno passaclo, requerimento 
este que o cher1::: da Estação iodeíi:lriu, ju;:;ti.fi-
cando o seu acto em .artigo do 1·egula.men to a . 
que obedece aquella. reparti\iil.O ft:::deral. 

Com esses documentos pretende o cootes
tacte demonstrar que a linha. telegraphica. 
runceionou sem interrupção lle 7 a 30 de de
zembro, quando o que elles demonstram real 
e positivament.e é que nesse intervallo foram . 
recebidos em Cuyabã.alguns te!egramma::i ex
pedidos d~sta Capitai, nada se ss.benê.o ao 
·certo sobre· a data em que atli s~ recet.eu o 
telegramma do Mioisterio do Interior, em 
virtude do despacho do Cb.efo de Estação Te· 
le~raphica. 

Mas será exaeto que alli não se deu cum
primento á lei citada, como assevera. o con
testante1- O documento n. 11, apr'esenta.110 

1 
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pelo proprio contestante, assig-nado pelo seu 
fiscal }.for~anno Trajano da Siiva e pelos elei
tores Pedro Leite Osorio, Nicanor Gratídiimó 

-Doribô e Simão _Pereh-a do Espirit.o Santo, 
affirma juStamente o contra.rio de;,ta alle
g~cão, _como se põde ver na segunda razfio 
que~âe'.baseio. rio fücto de ter a Mesa mandado 

· ol>seri:ar a nor.i~sima lei eleitoral-, etc. 
Moas admittindo por hypothe~e, que o Pre

sidente do Estado de M'a.ttn Grosso tivesse .re
celtido. cem a l)!uma an~cedench a le-i de J rfo 
dezembro, pergunto_ a .todos- :iq~1enes que 
conhecem a extensiio territorial daquelle Es
ta~o>(lnde a sua popu-lação se acba dissemi-

· na.da em nucleos µiui to atrastados •la. Efap~t:i.L, 
era -possível dentro de tão curto espaç.J-dE:= 
tempo dar cumprimento · á. Lei nus l'em:itas 
seCQÕes ele[toraes? -- _ -
-._-como faier cher;a-r a Nioac, _ Mira.nda, 

Sant' Anna . do Pn/ra.nahyba. e outros po:itos 
-loogioquos o conhecimento da uova lei atten
dendo-se ~ distancia e a falta. de meios de 
communi.cação? 

Assim a impossibilidade material de to1·nar 
conhecidlls as disposições da nova. lei, eldto
ral nas dtversas localidades do interior da· 
quelle Estado era um obstacnlo real e insu
]Jer~ vel ã. sua prompt:i. exe·cução. -

O facto ir1•ecusav.el e provado nas a~tr.s 
· eleitoraes é que a refüriúa lei entrou em 
execução na. capifo.l e pontos·mais pt·oxirnos, 
deixando tie sei-o oos log-ares mais afüstai:ios. 

Vejamos agora. o .-alor d:i.s demais :i.U.~ga.
i:ões. 
-o documento n. 10 e um protesto assigna(fo 

pelo cidadão ,Tosé Antonio de Souza. Aibu
querque, fiscal do contestante, e por mais 
nove eleitores da 10' secção eleitoral do mu
nicípio da. Capital, com séde na freguezb da 
Cila.pa."a., no qual 5e declara que alli não se 
procedeu.à eleição alguma. 

contrariando este documento, e:tiste a •lct11 
· dessa eleição cercada. de todas as formalidades 
exigidas pela lei e riella. consta que a eleição 
teve logar, comparecendo 172 eleitores. 

Onde estará a. verdade, com os JO sigoata
"rios do protesto ou com os 17~ eleitores <rne a 

- acta. eleitoral l'emettidf~ a Gamam alfirma 
terem comparecido? 

o documento n. l l e um protesto assi· 
gnado pelo cidadão Mariano Tra-Jano da :5itva, 
tisca.l do contestante e pelos eleitores da l lu 
secção eleitoral do município <la. Capital, ci
dadãos ·Pedro· Leite Osorio, Nicanor Grati
dia.no Doribõ e Simão Pereir:i. do Espírito 
Santo, contra n. -....a.lidade da ref.->rida elei·.;ão, 
pelo facto articulado na primeira razà.<• de 
-«b&.'l"er "'mesa recu;;ano boletim ao íis~l U•!Vi
damente nomea.do po1· um dos cant~stantes.» 
accrescentando na. terceira razão do me~mo 
protesto ~aver o alludido fisca.l se negado a 

assignar o recibo do Z,olecim, o qne desh•óe 
completamente a primeil'a asserção e tira. 
totlo o va.loi:- a este-documento. 

O paragrapho ~ unic:o uo art. 9° dispõe que 
os fisca.es·passarão recibo dos boletins no.acto 
da. entrega de cada um delles, e bem pro
cedeu a mesa, recusando o boletim ao fiScal 
que se recusava a. passar ô respectivo recibo. 

Este documento contraproducente por sua 
natureza. da ajusta medida. e por assim füzer, -
o pa•frão por onde se poder::~ aferir o vttlo1• 
dos démàis argumento;; desta C•Jntestai;ã.o; 

O documento n. 12 ê, fina.lmentl'!, um pro
testo firmado 'JJeio fiscal do contestante e p1 r 
mai;; 18 eleitores contra. a eleição da 6" secção 
do município da. Ca.pital e firma-se m .. recusa. 
da mesa em acceita.-r ::i fiscal nomeado. 

Da. acta da eleição a que se procedeu nesta 
secc-ão consta de facto. que o eleito~ -Luiz 
Co.ndido da Silva Braildão, munido de uma 
p1·ocur-o.ção· do contestante que o constituia 
seu fiscal e t ambem de uin::i. -designação assi
gnacia_por li eleitores, não fõra acceito pela 
mesa; fundando esta. o seu procedimento na 
inobservancia dos preceitos consignados na 
lei de 26 de janeiro de 189-2, §§ 16 e li, 
art. 43. 

Ora, o procedimento da mesa, no caso ver-
tente, fQi parfeitaroente legal. -

A lei ele 7 de dezemb1'0, no a.rt. 7", punindo 
de nullidade iost>.nà.vel a. recusa dos fiscnes 
pelas mesa.s eleitoraes, não revogou, entre· 
ta.uto a.:; disposições nos§§ 16 e 17 do art. 43 
da lei anteriol' e tanto é Msim que expr~a
mente_ a. estas se refere no seu a.r~. o·•. 

O§ lG da. lei de 1892 dispue terminante
mente na sua ultim<> pa.rte que :i. nomeação 
do fiscal serâ feita em officio dirigido a mesa 
e assignado :pelos candidatos ou seus pro
curadores, devendo ser en.tregiw no acto da 
instatlação da mesa. 

Nenhuma destas prescripções foi obse1•vada, 
como ~e v& ela acta. da. installação d~ Mesa, 
da qual nilo consta a :i.presentação do :fiscal. 

A procut-ação do conte,:ta.nte,anuexa ao Jo
cumento n . 12 e a designação firmacla por 18 
eleitorts, não ap1•e5entam os requisitos ex
igidos claramente nos§§ 16 e 17, a primeira 
por não ter sido comrnuni.cada. opport.una
mente ã Mesa e a segunda porque esti -as
signa.da por 17 eleitores,qua.ndo a lei exige o 
numero minimo de 30 eleitores para. conce
der-lhes a. füculda.de de designar o fiscal. 

Terminada a a.na.lyse dos 12 documentos 
que o contestante. apresentou no intuito de 
invalidar as eleições ue Matto Grosso, e re
duzidas a seu justo valor as diversas alle
g .. çõe~ , umas futeis e outras de todo impro
ce<leotes, seja-me licito responder a.o.s dous 
puntos capit:ies em que o iliustrado contes
t:mte synthetisou t0tla a sua. argumen
tação: 
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l•, .houve contravenção do .a.rt . 28 da cori- eleições de Deputados füriel'aes, ultima.mente . 
stituiç'1io de 24 de fevereiro que sabiamente efiectuadas no 2·· districto de Minas, .veri~ · 
gm·atitiu a rapresentação da minm•ia · .liC-Ou : 

2°, houve inobse1•vanc!a <l<\ novís~ima lei 
eleitoral; ·na qual o legislador procurou-aca.u· a ) que o~cup:i.m os primeiros lo,.,:i.1•es na· 
teJ.at• os dire\tos da oppo;;ição.· . ordem da· "'.'.otação os cand_idatos díplomar!os. 

A disposiçi-'i.o constitucional citada é na rea- Dl' · .;francisco · Mendes Pnnentel e coronel 
l.icladA uma das medidas mais .ss.bias e -libe- João Luiz de Campos.. . 
raes do nosso pacto funda.mental,e a sua effe- /) ) que, como· terceiro representant e d(!. 
_ctividaüe pratica acha-se cons~grada,de modo Cil'cumscripção, füi diplomado peb. junta 
clnt'.:> e positivo.nas dive:rsa.s disposições quer apuradora o · Dr. José :\lart.ins de Carvalho 
113. l ei de 26 de ja.i::eir'o de 1892 quer d:i. de 7 Mour~o, cuj(J.. e leição é contestada-. pelo Dt'. 
de dezembro do anno pa.s~dó. - . ·. Fraoc1sc? Jose CoE>lho .de Mom-a, que l'epu- · 

_Mas o contestiu::te, em sua longa exposição, ta7se eleito, pretendendo . pa;ra i sso que 1 ne 
na.o aponta. um so acto de pressão governa- sejàlll cont?idos· 25tl votos. · obtidos no· di;
menta.l, uma unica. violencia praticada no t,_rict'o .do Japão, .município de Oli veil'ti.. o:i 
Estafo para fins eleit.ora.es, uma unica. inob- quaes foram tomados_ em separado pela junta . 
~ervanci<i das prescriJ!ções que regem 0 pro· a pura.dora, e bem a.ssun que · não · \!Orisider<?m
··essa e!eitoi:n.l.havendó tão sómente.a r ecusa se validas as elek-ões proce<lidas na ci::.aue 
a.liás just ific.'l.da, de um fiscal em uma s~ de S. J-Oão de El-Rei, viciadas de nullidades 
eleitoral;·º partido de que é representatlte insana veis, segundo :Lffüma e . p;·opõ~-sc o 
~ocorre as urnas, exerce 0 seu direito poli- contestante a. dem:mstra.r com os documentos 
t1co, cerci;.rlo- ue todas a.s garantias, sem apre- que olfereceu e c1 immentou, por occa::íão de 
sentar r~elamações quer junto ás Mesas que1• sua contestação verbal ; . . 
perante a Junta apUl'adora, 6 0 coutestalite, e) que, conforme consta. eviclentarilente das 
não sa.ti.sfeito com o re.mltad.o do pleit'J, vem actas e o re~on_hc;ceram expressamente, pe
protestar pern.ute esta. Com missão, cootra a r:i.ute a comm1ssao, os propr·io~ contendore~, 
validade desta,s eleições! qualquer que seja a decisão tinal sob~·e os 

Não basta porem citar a Herbert Spencer, a pontos do. contestação e da defosa nenbuma 
Stuart .Mill e a outros escriptores da escola alteração soírrer<i. o resultado' alcançado 
liberal, pa.ra trazer a convicção de que se pelos dous outro!" eleitos, sobre os ciuaes 
e~tà possuldo da.s mai~ puras intenções no nenhuma duvida ·~xiste. 
toca.nte <i. ver1.lacledo regímen_ r eprestmtntivo: · Em consequencia; adiando a. Cemmissao a 
aos homens politlcos que, pelo seu caracter e apre:sentação de :..uas conclu8ões :i. respeito 
illustr.1c;;ã.o, podem exercer salutar infiuenci:i. do·d1ploma contestado, por preci~:::.r i'!c ma.is 
sob~e os seus correlig-ionarios ca.be o inüecli- a.l_gum tempo P<L:r" examinar as questões e . 
n:i.vel dever rl!l bem oriental-os afim de ga- documentos exlubtdos pelos int.ercs.5ados. em 
rontir em sua. pureza o exercicio do direi to reuni~<? anterior. t! de pa1•ec3r que se.ia.m · 
político do voto. d~~e J:~ reconhecit!os Depu~os elei.~ pelo 

Ora não ha. ne.,""ar que o partido em oppo· 2 d1stncto do E:.tado de Mma.es Geraes os 
sição no Esta.ele de Ma.tto Grosso teve este di· Sr~. Dr. Francisco Mendes Pimentel e coro
reito garantillo em toda a sua pleni~uile e nel Joii.o Luiz dCJ Ca.mpcs . 
que as eleições rle 30 de dezembro ultimo são l d 
a este ri:speito uotavel melbo1·amento, ma- Sa ª ª Commissiio, 24 de abril de 1897 .-
xime, qu:i.ar~o compa.r.:1.das ás saturoaes elei- F. Glil:erio, presi<lente.-Ott.:c:ira Bn::.r111., i·e-

latol' .- Joo·e Jlariano,- Jictio ele JI;lto.
toraes que deslustroram o ad ~·ento do novo Betisal"io de Sot1sa, 
regímen, pr·Jv<mdo que os neo-republicanos 

N. 313-1897 enveredavam a nascente Republica pelo 
mesmo caminho tortuoso que concorrera 

. para a corrupção e mystiticaçã.o ·do systema 
parlamenta.i• na. monarchia _ . · . . Beco11li,ece Deputados peZo 3• cUs:i·iéto de ,líi;ias 

Rio, 23 de abril de 1897 .- Lui; Aclolpho Geraes os Si·s. Cm·los Va.:: de MeUo e Lui:: 
Co}·,.êa da Costa . Eugeiiio Monteiro de Barros. 

N. 35 -1897 

Reconhece Depu.tadospelo2• clistr icto do Kstado 
rl.e Minas Ge-i·aes os Sl·s. · Fi·cmcisco .iliendes 
Pirnen_tel e João Lui :: de Campos . 

A 5' comm~o de inquel'it-Q, tendo exa
mina.do as acta.s · ~ . m3.is papeis relati. vos ás 

A 5" Commissão de Poderes, tendo exarni· · 
n~do as ;1ctas e mais papeis relativos i1 elei
çao procedid~, a_30 de der.P.mbro do anno _pa._;;. 
sado, no 3° d!str1cto do Esta.do de Minas üe
raes. verifi.eou que obtiveram maiotia de 
yotos e foram cU·i,ilomados pela respectiva 
Junta apuradora os Srs. coronel Luiz Ea"'e
nio Monteiro de Barros, Dr. Carlos Vaz" dEi 
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· Mello e Dr. Ildefonso :Morei~aíie F;iria · A.i~ Mourão.· Mendes Pimentel, .ôtjã:io ·Abrantes, 
· vim. . Sil V'a Mariz, A ug:usto Severo, Belisado de 

Consideraudo, porém, que contra a ele iç5:o Souza, Herculanu Baudelra, EratiStu Bnizílio, 
do Dr. Ildefonso Alvim ha contestü.ção por Fra.nc:iscp Santa Anna, Nilo Peçanha, Heredia. 
parte do Dr. Alvaro Moreir.a de Bar ros Oli-1 ôc Si, Necesio Ta vare~. Ildefonso Lima.. Raul 

.. V:-~l'a. Urna., não tendo sido. impugnados os I Barroso, Gustavo Veras, Arthur. Peixoto, 
'diplomas dos dous outros eleitos, e de pa.- Francisco Toleutino, Silva Castro, Leoncio 
J.:e.cer: . Correia., Serejo, Olyl!lpio de Campos, Cornelio 

Qúe,sejain desde járécon1Íeddos deputados da, Foo.se~a, .G~uv~1a Lim8:, Alfred~ Pint~, 
pelo 3° districto de Minas Geraes o Dr. Ga.r· Co~~ J?Oria, ~uºenio Tourinho, L u1z 'Qets1, 

-los Vaz· de Mello e o coronel Luiz Euo-enio Ole?ar10 Maciel, Calogeras, Lauro Mull~r. 
V:i.z de Mello · " Anis10 de Abreu, Torre~ Portugal, Amorim 

, 
1 

• • . _ . ~ Figueirti., Carlos Marcellino, Galdiuo Lo· 
. . Sala_das Com1mssõ_es, 23 ~e él;'br1l de 1~91. reto, Marques de AraUJO, Paulino Carlos, 
.. -Presidente, Francis~c ~liceno. - Ji~lto d~ Monjardim, Augusto de . Vasconcellos, Ro:
MeU~, .rela.to~. :-- Betisano de Souzci.-Jose_ drigues Fernandes, Alencar Guimarães,- Gà
Mari.ano.~l~veir.a, Braga. miniano Brazil, Manoel Caetano, Antero Bó· 

N. 37-1897 

Reconhece JJeputados pelo 5• districto do Rio· 
de Janeiro óS S;·s. lJr. Urbano 3iai-l::oiides, 
Paulino Jo,,e Soares do .Sou~a Junim'·e .-J.dol
pho Pereira. de Bztrgos Porice de Lcon. 

A 3a CommisSão de Verificação de Poderes, 
teo.do exa.m.iua.do t>oda.s a.s authenticas da 
eleição que ~e realisou a. 30 de deze)Ilbro do 
anno proximo passa.do, nos• districto do Es
ta.do do Rio d~ Janeiro, verificou que a refe
rida eleição correu regularmente, sem pro
testo algum; pelo que e de parece!': 

1°, que seja appro-vada a eleição a que se 
procedeu a 30 de dezembro de 1896, no 5° dis· 
tricto do Rio de Janeiro ; . 

2°, que sejam reconhecidos e proclamados 
Deputados os Srs. Drs. Urbano Marcondes, 
Paulino José Soa.res de Souza. Junior e Adol· 
pbo Pereira. de Burgos Ponce de Leon. 

Sa.la das Commissões, 26 de abríl de 1891. 
-Cornelio da Fonseca, presi•lente.-T. ·tc
cioly, relator .-Edwirdo de Be1·1·;Jdo.-Mon
senhor J. Moztrac.-Ioao de Siquefra. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 

101 SESSÃO PREP ARATORIA. EM 27 DE ABRIL 
. DE 1807 

Presidencir:i ão s-,.. Mello Rego 

,. . Ao meio-dia comparecem os Srs. Mello 
Rego. Angelo Neto, frineu Machado, Thomaz 

··~ Aecioli>·Etias Martins. José Perigrino't Apol
... l.onio Zenaydes, Ildefonso .Alvim, Guedelha 

telho, Rivada via Correia, Arthur Torres, 
Urbano Maroondes, Mayrink, Pinheiro Ju
nior, Eduardo de Berrêdo, Seabra.Luiz Adol· 
pho, Moreira Alves, Oscar Godoy," Gonçalves 
Ramos, Telles de Menezes, Francü;eo Giicerio, 
Araujo Gócs, Arthur Rios, Julio de Mello, 
Jose Murtinho, Rodolpho de Miranda, Her~ 
menegililo rle Moraes, Pedro Ferreira, João 
de Siqueira, Brazilio da Luz, Luiz Fia.quer, 
Teixeira. de Sá, Miguel Pernambuco, Timo
theo da Costa, Pedro Borges, .Paranhos Jl.fon -
tenegro, Castro Rebello, Ermirio Coutinho, 
Rodrigues Lima, Urbano dos Santos, Rodol
pho da Paixão e Henrique Valbdil.t·es. 

Abre·se a sessão. . 

E' lida e sem debate approvada. a acta da. 
sessão antecedente. 

O Su.. 1° SECRET11.RI0 _procede ã. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Diploma; 
Do Sr. Ernesto Brasílio de Araujo. Depu

tado eleito pelo 3• diSt ricto do Estado do Rio 
de JanefrJ.-A' 3" Commíssão d~ Inquerito. 

Telegramma; 
S, Paulo; 26 de abril de 1897-Ao Sr. Pre

dente da Gamara dos Deputados.-Rio. 
A Camara. dos Sl's. Deputados em sessão de 

hoje, approvou unanimementea seguinte in
dicação: «Propomos que a Gamam dos Depu
tadvs . em testemunho de sentimento pela. 
morte do tenemerito · "pa.ulist:i. · Dr. Cesario 
Motta Junior, suspenda seus trabalhos, trans· 
mittindo ao Congresso Nacional e ã. familia do 
illustre morto a. expressão do seu profundo 
pezar. - .Lui::Piza, presidente. - .Ansel.mo 
.-1~e<Cedo, 1° secreta.rio. - Nogueira Cobra, 2º 
secretario.:. 
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ORDEM DO DIA 

. Yoto.çõ.o da. parecer n" 29, de 1897,reoonhe
cendo Deputa<ios pelo 6° r1istricto do Estado 
da B«bia. os Srs. Drs .. Antonio Rodrigues 
Lima. e NiColáo Tolentino dos Santos. · · · 

São successivamente postas a votos e ap,. 
provadas a.s seguintes conclusoos.dQ parecer 
n. 29, de 18f17: , 

.. . .. 
São successivámente postas a. votos e a.p· 

provadas as seguintes conclusões do parecer 
n. 31, de 1897: · . . .. 
· 1°, ·que s~ja.m a.pp-rova.das. as eleições do .. 2" 

distrlcto eleitoral das Alagoas ; 
2°, que . sejam reconhecidos e. proclamados· . . 

Deputados pelo mesmo dist ricto os Srs •. Drs. · . ·· 
Euclides Vieira Malta, Manoel de .Ar~ujo· 
Góes e Theophilo _Fernandes dos Santos .. 

· i•; . ·que sejam appro~das as eleições pro
cedidas nos muuicipios d~ Conquista, Poçqe~. ó Sr. Presidente-Proclamo Depu- . · 
AnlJ.ai'.ahy, Brejo Grande, Bom Jesus de Mei.;: tados pelo 2° disMcto do Estad1l ·das Alagô8$, 
ras, Bom Jesus do ·H.io de Contas. S. João de os Srs. ·Euclides Vieira. Malta, Manoel·· de 
Pa.mgua.ssti e Remedios, prqcedidas no dia 30 ~raujo Góes e .. Theopbilo Fernandes dos · . 
de dezembro do anno n:Oào para deputados~ Santos. 
CongreS&i Federal ; · · · · · 

2", que sejam reconheci<1os Deputados os o Sr." President.e-N'"'a.o havendo 
ciõa.àü.os ma.is vota.dos e diplomados. Dr.s. An· nada mais a. tratar, convido. os Sl's. Depu
tonio Rodrigues Lima e Niooláo Tolen.tino ta.dos a comparecerem ã l:ora regimental. De
Santos. · signo para. a.manhã a. seguinte ordem do dia: 

Vota~o r1os seguintes pareceres: O · Sr. President;e - Proclamo 
Denuta.dos pelo 6º districto da Bahia os Srs. N. 32. de 1897, reconhecendo Deputados · 
AÚtonio Rodrigues Lima. e Nicolao Tolentino pelo 3•• districto do Esta.do d.e S. Paulo os 
dos Santos. , Srs: Antonio -José da Costa Junior, Gustavo 

de Oliveira Godoy e Francisco de Assis Oli· 
Voiaçã.o do parecer n. 3D, de 1897, reco· veira Braga; · 

nhecendo Deputndos pelo 3° districto da Ca.pi· . N. 33, de 1897, reconhecendo Deputa.dos 
tal Federal os Srs. Drs. Augusto de Vascon- pelo 4• districto do Estado de s. Paulo, os 
ceUos e Raul Ca.peHo Bar_roso. • Srs . .Antonio Mauoel Bueno de Andrada., 

São successivamente postas a votos e ap- Adolpho Affonso da Silva Gordo e Fernando · · 
provadas as seguintes conclusões do parecer Prestes. 
n. 30, de 1897: continuação dos trabalhos prepara.torios. 

l", que ~ia.m rlecla.l'adas válitlas as eleições ·vae a. imprimir 0 seguinte 
para i res Deputados ao Congresso Federal 
que ~e procederam, em 30 de dezembro ultimo, 
no 3" districto eleitoral desta Capital, salvo e. 
1° e 2• secçõês do 2.0 districto de Guaratiba, 
1> ~çã.o do l• rlistricto de C:\mpo Grande, 
2' secção do 2• districto da. mesma. pa.rochia. 
1ª e 15" do 2" districto do Engenho Novo, 5' 
se.-:ção do 2" districto do EngenhG Velho, l • e 
2• secções da Ilha do Governador. 4" secçi1o 
dl1. pa.:oocllía d~ Ira.já., 3" oe Ja.ca.répa.guâ. e as 
eleições procedidas no Curato de Santa Cruz. 
sobre as quaes r cca.hem duvidas, sem com
tu1io alterar a eleição dos dons candidatos; 

2°, que sejam. reconhecidos deputa.d is pelo 
3° districto eleitoral do Dist1•icto Federal os 
Srs. Drs. Augusto de Vasconcellos e R.a.ul 
Capello Barroso. , . . · 

O Sr. Presidente-Proclamo Oepu
ta(1os .pelo 3° districto <la. Ca.pital Federal os 
Sr;;. Augusto de Vasconcellos e Raul Ca· 
peUo Barroso. _ 

Votacão do parecel' n. 31, de 1897, reco
nhece11do Dep1na.<los pelo 2° districto das Ala
gúas os Dr.;; . &t:clide:; Vieira ~falta, Manoel 
de Ara.ujo Góes e Theoptülo Fernandes dos 
S:m~. 

PARECER 

N. 38 - 1897· 

Reconh~!! Depv.tada pelo 4° dist1-icto de 
Pernamlntco o Sr. Juiio de Jfello FiLho. 

A 2:i Commissão de Poderes, tendo em 
vista as actas, d°íplomas e mais papeis refe-. 
rentes á. eleição a que se. procedeu, a. 30 de· 
dezembro do aono passado, uo 4° districto do 
~;s tado de Pernambuco, verificou que o Sr. 
Dr. Julio de Mello Filho foi o deput~do 
eleito em primeiro logar, tendo obtido. 
4.359 votos. .· 
. Verificou · mais, que a contestaoão apre
sentada. pelo procuEador do Dr . .Albi~o 
Meim, contra a eleiçao do mesmo Dr. Juho 
de Mello. por incompativel. visto se1' prir 
curi\dor geral Jo t<~sta..io, não procede, at
teiltas as razões que passa a expender. 

Funda o contestante a. sua a!'gulilentaçã1>" 
no facto le dever considera~e o procura.dor 
<"era! magistrado, para que s~ja comprehen- . 
dido entre a>; pessoas incoinpatibilisadas pel:o 
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§ 8° do a!'!. 30 chi lei n. 35, tle 213 de janeiro 
tle 18~2. 

Ora, c1n flce da Con>tiluiç:i,o e leis rlo 
E~ta·lo t1e Pernarntmco, o JJrocur;icJor ger:i.l 
nfio faz p;nte do qoadro da ma.g-ístraturn. 
s"n·.h~ apenc1s um fünccion·ario_•lo ministerio 
pu i<l'ito ·e uão pólle, como bL ser consiclet•ar_lo 
ID' 0 !Ú~tra.•Jo, visto que· Sel'Í•l ab$!ll'tlo ,1e1·-

. m.;ttir i inesnrn passo~! confim iir, ;1ccumnlar 
e e~ercer funci:õe,; de mini~terio publico, 
encarregado de requerer, e n~ de m()gjstrado, 

._cnca.n·e_qrlflo de deUIJcrai·. ~ eslatúi1· _ 
E ()S~im j:\ foi julgado pela C::mara, 3.~·

proYar:do o p;wecce n. 36, de 189-l, r;t1e 1·e
ccnhetia. riepnta.Jo pelo 3° rlistl"icto ilo Es
_taclo de f'e1•n;:untuco o Dr. Arminio Ta~':\rri:;' 
qiw então exercia o mesmo car;:o no !'efarido 
Estado_ ·-

Nâ'.•) procede, igmJmentf', a dllvida !i;van
tada pelo c0mest:rnte, qual a de ter a lei 
e.st:i.illlal n. 104. de ~9 de maio de 1890. arn
pii;1do as attrib:ii~:õe' do procurador geral. 
dan·~o-ihe comyJetencia p:ira propor a re
mor;ão do• inize~ de direito. quando a perma
nenci:;, dest~s se toroa.r pernicio;;a nos r espe
ctivos rnmiic:ípioo, porqi;e isto em n3.rla 
rilt~ra o julgado. pois a reforida lei, em vez 
tle •1 mplhr r•s attribuíções do procu1·ador 
geral, ec•rno pretende o contestante, restrin
gia.-as revogandC>. no m·t. 5·•, a disposição da 
lei n. 15, que não permittia a remoção ou 
demissão 0.os l'!'omotor8s publicas, sem au
dien~ííl. daquelle funGciona;·io. 

~.frtS. tivesse a referida lei ampliado as 
:'.!.Uribuiçv~s rJo procurJd·o:r geral, isto não 
lh~ d3.l'irt o c.'1racte1• de rnagistrado. e desde 
que a lei 11fo o de~lara t." .. L nã.o pode ser 
elle a.panhado pela incapacidadP electíva est:1-
tuid:1. no§ 8" do art. ::10 da lei n _ ;15 _ 

A M qu~ e8tabelece in~ompa.tíbilida~!e elei
tr•raL ~. e oem p6d.e deixar de sei'. restri
cti V<1 ae dil'·~itúS, e :i prill Ci p10 de he:-meneutica 
jl'._tidi_ea. que . a lei que restringe direitos 
n."·º e susceptiv;:_l de; interpretação a.mplht
tiva, por deducç·ao ou analogia.. 

Ass,im •. ó a Com missão de parecer que sej:i. 
r{:.;;or111ec1ào r1eput:i.do eleito pelo 4º d1stricto 
<le Pernambuco o Sr. Dr. Julío tle !viello 
Filho~ · -

Sala das CommíssõP.s, 2i de abril de 1897.
JouJ ~frrtinho. -Rodrigues Fenwnrles. -Ole
gario -~[acief..- Q!stro Reóello.- Calo geras. 

Cont,:gfr(çiío ~P'fJ - Sla r1 cleiçifo do ]),-• Jiilio de 
:Jfe7.lo, 1,roc1.<rador geral 1{0 EstQ.r./o de Per-
11am.buco, procedida em :JO de de::emb1-o de 
1896, no 1° districto. 

Del~o de parte o est;.ido do.,,., a.ctas e demais 
doeumeutos c>'.mcernentes á e"le)ção do ca.ndi· 
(!,ato Dr. Jnlio de Mello. pPoceqida no 4.• dis-

tricto de Pernambuco, em 30 de dezembro <le 
1890, por diversC>s motivos que. ao meu ver. 
a hCfuracla Commissão de Poi.!er('S julgarà 
ponderosos; primeiro pela. estreiteza. do prazo 
concedido para este estudo; segundo, porque 
n.~ nullidades eleit'.lraes que eu pudesse en
C~lntra.r nesse estudo uas ac~as. diminuindo a. 
~omma ele seus voto~. iría.m a.ffEctar e refle
ct.ir sobre o •liploma do canr1idatoimmediato, 
o Dr. Co1•nelio Fonseca. alterando. então. a 
classificaçâa <~os ca!l''idatus diploma(lvs, o que 
>Hiil. tardio e improfícuo. por Sel' u:na ques
t.ã.o vencida; terceiro, porque a. 1ia;;e, o ponto 
ctpital da contosto.ção do Dr. Albino Gonçal· 
ves Mei1•a. de Vascom:ellos é de natureza. a 
prescindir de todos os demais fondarnentos: 
versa soiJ1•e a inel<"gibilida1le d.o candidato 
contestado. CJ.Ue é procuradc.r ge:-:1l cto l~stado 
de Pernambuco. 

O pa.recer n. 36, de 1891, reconhecendo 
Deputado 11elo 3• districto de Pernambuco o 
antecessor do canr,idato protestado, então 
procurador geral do Es!ado. quando aliâs não 
tlnh:1 sido lJrornulgada a lei n. 164. de 29 de 
maio ele 1896, que amplia, de modo descom
rnun;i.l e exorbttante, as attdbuir;ões eouferi
uas áquell(:; cargo, não conslitue um dogma 
político contra o qual não se pos.§am levantar 
agors. ].lrincipios de ordem mora.! e politica, 
t~nd!ntes, alias, a corrigir c.m errn de apre
crnçao ou uma conveniencla ].lolitica, de 
ent~o. 

Sã.o ma.is absolut:i.s as r.1ecisi3es d.o Poder 
Judiciario, e IJáo raro, pura ho:n··~ da intelli
gencia humana e no interesse da prcnria jus-
tiça, sií.o ellas modifiC<1.das. ~ 

Aquelle parecer a8senta sobre fundamento 
que si~• o es1iirito pal'tidario não viu que niio 
pofüim :rnpportar o IJeso e as responsa.bilidn.
de• dos casos futuros. 

E e apro'::it<tndo as lições do illnstre pro
tessor de n1re1tn. que cu vou nrovar e$s·t 
inelegi bilídade,ar:lduzindo pro•-as : 1'e!'utaudo, 
oppo1'tunamente, as razões 110 parecet• de 
\f9,!, 

O art. 30, n - 8, da lei n. 35, 1!e '2G de ja
neiro r1e 1892, dispõe: «KÃO PODE!>I SER. VOTA
DOS OS MAGISTRADOS J"i:'TADCAJ;;S.» 

O Dr. Julio r:e Me!lo ê procurador geral do 
Estado. A questão reduz se a saber· si dle e 
ou não magistrado . 
. O parecer a que se apega o can<lidato con
testa.do e que reconheceu a elegibilidade do 
seu a.ntcce~sor, diz:: 

«}io Braoil o ;rw!JÍ.•trado, e;;i. 'tle:; ele ca1·a
ct_er-:.~a1·~se, corno cni,·e os romanos, z?elo <mpe
num. (m pei-sona mo9igtraluwn, i;i111eritr-m) 
cm-ac:e~-:.-a-se pelo di1·eito ']<!C te;;, de julgar 
e dectdir ,-;, 

E' rluplo o erro que al1l s~ contém: 
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A palavra magistrado tem accepções d_iyer-' mais restrictas. que tem hoje o procurador 
sas: um sentido. lato e um senttd.o i·estricto. geral dll E~ta.do. 
No primeiro, elle abrange todos os que se E'. porem, a propria lei ciue vem dar o 
acham inve:;tidos de uma funcção social ele- golpe ultimo, qu:rndo estabelece, no art .. 71; 
v<iàa; o Pt•esidente da Republica. é o primeiro q.ue o procurador servirú, por seis annos, 
magistra.do fla Nação. te1-r.l i[Jltaes vencimentos. a catiiegoria e o (Ôr(J 

Não foi , porem, nesta accepçã.o que a lei dos jui::es do s1.1pe,.ioi· tnbwwl ! 
eleitoral empregou o termQ. As palavras teem uma face que se não oc-

C\o out.ro sentido, ella envolve uma .furis- culta aos q_ue as encaram e estudam. 
tlicçrTo, o poder de }idg,,_;- _ O magistrado passa !)iscipulo de lingua nacional tlo actual pro
a ser um rêpresentante do Poder Judiciario. fessor de direiw, cujos intei·esse~ defendo 

E' o caso da lei. · com J.edicaçiio. é nas suas instrucções qne 
O, leg·isbdor que ti\'cssa crea.do classes na vou ainda bu.~ca.r a pl'ova de que o chefe do 

ma.gism1.tura, incornp:J.tibilisando uns e dei- ">Iini$terío Publico 1~ magí~trado e estâ com-
xrr.!!rlo rte inc:impatibilk1r outro;. tiraria, á prchendi<.lo na c:üllegoria dos que n<7o podem 
lei o seu unico prestigio, a sua unica forr;.a, ser vomdo~. 
que reside no seu co.t·acter geral. Aulete é umri. anto1•ià:ide e diz elle, no seu 

Entretanto, a [ei e expressa e é .iust.3.mant~ d!ccionar•io 1la lingutL portugueza:-Ma.6istr:i.
em virtude da. lettra da lei, n:lo só a lei elei- do: funcciona;·io publico, delegado, pelo poder 
tora!. como a lei judiciaria do Esfado, como ~uper·ior. para exercer autoridade, quer per· 
outras leis con~cncres, que o p1•ocurnJor du tença a ordem administrativa, q_uer pertença 
ju~tlça *'º póde ser t'otado. à ord,:,m judicíarLL O chefe do Estado é o 

Etle e o c!iefo do minístE>l'io publico (art. 86 primeiro magistr:~no da nação. Hoje dá-se 
da Constituiç;:l.o de Pe1•n:i.mbuco). especialmente o nome Je magistrado aosjuizes, 

O ministerio publico füz parte da nrn.g:is- a.os repi·eseatante~ do Mini~terio Piiblico. 
tratura: é orgão e representante füt justiça Mai~ n.deante:-~Hnisterio Publico: ma-
publica. E tar.to e i~so verdade. que o !egis-

1 
gistratum junto do tribunal para, etc. 

lador constituinte, de!le se occupou no crtpi- Como e.m Aulet'c', nós vamos encont1·ar o 
tulo que se inscreve do Podei· .lwi icirJ.l. E no 1 mesmíssimo conceito em Littrê, no seu 
n.~·t. KG, lã est:L escripto, elle ê o reprosentanle g-r;i.nde diccionario da lingua franceza; em 
da.ii~st;r'ª publica. ! Lai•ousse. na sua grande encyclopedia; !'.lfau-

Procumdor geral, ellc representa, no Es-1 ricio Blocl( e tantos outros facillimo de serem 
t:•.rlo. o pap,"l que na Un!ão repre~e!1t~ o pro-! co:1sultMos. E' o. opinião de todos os es
CU!';i.dor da Republica: os motivos da inale- 1

1 
criptores, rle todos os publicistas, de todos os 

gl\Jilidade de um. n~o podiam deixar ele •ie- leJ:kogr:ipho~. sem excepção de um só. 
tr.rmin:w a do outro. O qtie seria immor·al 1 ~..:em o fa~to de .f11l9a:1· e decidil' foi o crite
p:tt-a a Cnião, não poderia. ~er moral para os 1 ric que a lei tomou parn. c'ceclarar a iaelegi-
Estados que a compoem. bi!idarle, como íJllE'.r o p:.trecer de 1<394. 

:'Jom. es~e c:i.rgo é umo. novidade na ol'g::mi- Onde quer que um sentimento de "Pudor 
s:i..;-ão judiciaria dos Est:tdos. Elle é m?!tato 1 po'.ltico é de decoro tenha '!)residido á forma
nômú1~. o anti~o procurador da corôa e so-1 çâ·l r·egular rlas l!lis '[IH:'.l oíTectam a [iherc1-ad. o 
bemaia. n:i.cior:al ,junto i Relação. do YOto, a incomp<ttibltiuade deu-se, toda vez 

Não e ~ô "· runcção que os equipara ; é a , que a menor• pr.~·celh de Itoílei· nas m~Los de 
18i que o determina ; é o a.rt. 72. § Hi. do um it:dividuo pude~sc coarct.ar a libe1•dade 
regn!,!mento do 23 de janeiro, quando di~pue eleitoral. A .. iustiça, que é então o poder su
quc «ao procura•lor ger:tl dos Estados compe· pr.~mo. guarJa da prop1·ia liberdade e de que 
tem :Ls atLribuiçõ~s que pertencit•m, peln.s leis eHa se soccorre quando violenta.da. torn~r
ilmeriores, ao antigo procu!'udo1· rh~ Repu- se-hía. a m:i.i~ fJro~ d:Ls tyrannias, a mais v10-
hiic:1 e F;1zenr!a e ~oberanúr ;ii:ic!o.'1lll pemnt« a lentn, coarct.~dorn. dessa liberdade. quando 
c:o·iin•:rr fl,,foçti'J , e que não 8'.',jarn cank al'io8 <10 !!1"Vi(!<1, e ~iuimath. pelas pahões politicas. 
novo r;·gt:r!f'rl ». Pur i~ n, a lei i ncomp:i.tibi li~ou os juízes, 

0 po.rncer r.o. COffirnis~ÜO de 1894., (lUC des- in::O!O pat.ibi [is OU OS promotores pubJicos; IDO.S, 
incomp~ti!Jili:<ou o Dr. Arminio T:,varts. na. opinião elos que su~tenta.m a candidatura 
;Ez:- o p1•ocurador geral não julga nem conte:;tad.a., esqueceu-se de incompatibilisar 
decide. o chefe dos promotores publicos e que, ar· 

rsso, porem, seria responder a quest:io por m:1do com :.i. novi~sima lei n. 164. de 29 de 
ella p1'opria,porque,o que nôs temos provado 1nt1lo de 1896, uma foi promulgada. na vlgen
at<i> agora équo a. pala.vra«magistrado,, nCTo ~e cir, do seu cargo e nas ve~peras de meu pleito, 
refere sómente aos que julgam e decidem .. dava-lhe assombrosas attribuições e torna
:r"m1>em o antigo procur.idor da. co:·ôa. nfi.0 Y~-o o funccion,,.rio m, is polleroso do Es
Jlllg<1.vu nem deeidia.; dava parecer, ttnh:i. mdo, podendo inlluir dlrectamente sobre o 
apenas o voto ~ :.i.~ ãttribuições, s•:•mente eloitomd.o, qualquer que seja a natt1reza, dps 
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intet"e~3es d~~es eleitores. mmvesi>e sido; Parece que E-lia., porêm..decorre; ·ou do erro 
publir;;.cla. es~a lei :i.ntr,., do ioa.ror-er de 9-t e a l de considf'ra.1'-se magi"-tra.êo o procurador 
hom•a.1:a. Coinmissão que~· elabvrou ter ia cn- ! g-_e:·al, on de não ser elie runccion:>.rio vi_tali
ccn1r;v.lo,. t.al-vez. o seu maior ob~ taculo. cio_ a.ttento o d1s;;osto nos dous s-egnmtes 

Li~i r1zorusa. a lr-i .~as incompatibilidades. p_ttc·agra.pllos do art. 30 da. lei n. 35, de 26 de 
embora 'funda\111. em. um princ'1pio de ord~m janeiro ae 1802, que e3tabelece as incompa
mora.l e_'de interesse social, pois que se refere tibi!í11ades eleitoraes: 
l! el~içfi~s e a f?ncci~:marios determinados, ella «Art. 30. Não poderão ser -vota.elos para 
aev1;i.;d1z-se. 1nclmr .ºnome ~o procurador Senador ou Deputado ao Con<>ressoNaciona.l: 
geral no numero dos mcompative1;:. · . · º . 

Siio os funcções que incomp:i.t ibilisam os ~ s.• Os magistrados es.tadu~~·- salvo ~l 
individues ; pouco impo-rta.m os nome.<> que_ est1v-e\•em a.vulsosou em_d;spo01b1hdade ma.lS 
esses runccionarios possam ter n~ legisla~:ão de um a.nno a.ntes ~a. eli:1çao. . . . · 
dos Estados. . § !:l. 0 Os funcc1onar1os ~d!IlIJ?.lS~:t'3.t1vos, 

Si o governa.dor ou 0 presidente de um Es· federaes ou esta.duaes, dem1ss1ve1s mdepen
tado se denornina.ssP., pela lei respectiva. o 1 dentemente de sentença. nos respectivos Es· 
-1li:::ir ou o- n:tz- nem poril'SO elle dei:i:aria taJos.» 
de e.sta.r incompatibifüa.<.lo ; a denominação Ora, não sendo o procurador geral de Per
não teria illur:ido esophismado a· lei; a func- oambuco· magistrado estadual. nem demissi
ção er<1. o crit.P.rio ·'a inelegibilidade. vel. independentemente de sentença.,não pó de, 

Ern ponto algum <lo co~po '1?- legi~laçã.o per- . conseguintemente. estar comprebendido nos 
nambu<'ana se encontrara facümente n pala· · termos dos pa.ragra.pbos t ranscriptos. 
vra-magistratura. au ma,!{istrado. Elia. é t . 
sub;;tituida. por- organisaçií.o judiciaria., mi- Demons remol-o. 
nisterio publico, juizcs de direito, prcmoto- Em primeiro log.tr. cumpre .Jogo ponderar 
res pn11licos. :>Uperior tribun~I de j ustiça., que, em face dos princípios. é absurdo consi
etc. , etc . derar magistrado um agente do Ministerio 

E nrw seria. $:lnsato por is~o Julgar que em Publico, o que importa confunrlir magistra-
Pernambuco não houvesse ma!!"istra.tura.. tura com r.nnisterio Publico-duas instítu\-

Não ho. uma Con~tltuição nos Esta.dos da ções diversas. antinomicas. 
Unü~o Br:i.zileira. em qne o cargo occupa.uo As funcções do Ministeriv Pubiico, diz 
pelo pt'l"CUr:tdvr geral não o tor ne incompa.- Dalloz, vol. 32, pag_ 21. são incompatíveis 
tível µara as iüncções electiva,; . com as de juiz; não pàde ser permittido á. 

Foi , certamente, o decoro dos costume:>elei· mesma. pessoa confundir. accumular e ex
torai)s. que pr.iem não ser observados. mas ercer funcções do Ministerio Publ!co, encar
cuja inobse~·vanci :i. não eleve ser estimulada i·egado de requerer, e as de ma.gistra.do, en
pelos homeus da. lei e do direito ; fo i esse 1le· cari·e[fado de deliberar e ~statuir. 
coro q:: :. i ·1~·,., mpatibilisou os runccionar ios do Depois, nii.o menos absur110 o é, ante as leis 
mints .. .,t'i ·blico f':tra os ~ar.!l'os eleit0raes. do Estado de Pernambuco. 
tornando 1 .. Lllo:; e insubslstentes os votos a Segundo os arts . 71 da Constituição e 1°da 
elles (l a.dos contra os bon:; costumes. r.ontm a lei n. 15. ela. organisação judiciaria , os orgãos 
lei ex1wessa. contra. a. J iberdarle dos pleito,-:, da a.d ministração da justiça ou do Poder Ju
c pNstigio d~ prop1 ia a.utor itla.1le eda j usti~'ª· diciario são: 
e contra a mora.! política, duas cousas que Um Superior Tribunal de Justiça. composto 
roe e licito ainda. U!lir. aw que venha a ultima " te· · desillusão. u.e se Ju1zes;. . 

Juízes de direito ; 
E~:,;a null ídade é o que pede o candidato Juízes de rlistricto; 

Dr. Albino Meira. pelo seu procurador , fun- Juntas de municipio. 
tlado em lei expressa.. Vê· se, pois, que a lei exclue do quadro da. 

Rio, 2.'5 de abril de l89í .- J . Gon-;akes magistratur3. o procura.dor geral, chefe do 
Maia. - ministerio publico. 

Documentos offei·ecidos pelo lJr. Jiilio de Mello, 
como impu_qr:a~·{io d. Cllntestaçiio do Dr . Al
bino J.f efr..:. 

· Me~or!al do Dr-.A~minio Ta.vares, apresen
tado a 2" Comm1ssao <te Porl~res. em 1804: 

E' nlil.nife$t.°\ID.ente rles1,it uirla. de todo o 
fUnd;;mento a dm·ida suscitadn. sobre a ele· 
gibilida/ e do procura.dor Geral de Pernam
buco ao cargo de Deputado Federal. 

Dispõe o art. 86 da Constituição: 
~Para. representar o Esta.do, seus inter

esses, os da justiça. publica e dos inter<lictos 
e a\lSentes, pera.nte os juízes e t-ribuna.es. ha
verit um ministerio publico, tendo por chefe 
.um procuraüor gera.! do Esta.do. Uma lei or
dinaria dar-lhe·ha orJ:{anisação, estabelecendo 
o seu pessoal e t'onccões.» 

Art. 46 d;'), lei e~tadual n. 15, q_ue orga.nisou 
o ministerio publico. . 
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<<A competencia do ministerio publico con· gistrado ; e. si para. demonstral-o fosse pre
siste em fisca.lisar a. · fiel ex~cução da lei e ciso <Linfla al)rn:n a.1'gume·1to, o deduzir iamos 
promover. pers.nr.e asj"!Ji'tiç;os do Esh rlo.a.'pro- do art. 22 ~ 2• da C<ms~it.uic;i o. em que •les
positura e andamento da ac<;ão o!ilclal e tla - tin~ue-se <'laramente magi~trado de tuilccio· 
quellas...em que forem interessado~ o &;tadq_. n:.1·ios rlo minister·i•l public.1. · 
os orpbãos, os 1nterdictos e ausentes.» Cumpre ainda cotat· a dífferença que 1la 

Das disposições da lei transcripta~. resalb quanto a.JS ~ re~pecti-vos provimentos:· o ma
- 0 absurdo de cousi•lerar-se mag!skado ·um giêtrado é pr·ovido no cargo mediante con-

funcciona.rio do miai~terio publico. curso e vita.Liciamento,e o procurador ge1':l.l é 
nom~•do de ent!'e us a.dvoga:!os que t F>.nham 

O J)rocura.dor geral, a quem a lei )ncumbe pelo menos dez annos de pr-°íltica dos negocios 
de representar os interes...;;es do ~ta.do, ele o-r- fürensi:!S, e por ie!npo determinado. . 
pllã.os. de iniel'dictos e ausentes. exerce fnnc- Não~ menos improce-.lente o outl'O motivo 
ções diversas. incompa.tiveis com as domem- da duvida que procuramos dissipar. 
bi·o do Poder Judiciaria, que não rep1·esenta o pNcmador geral não pMe e.sta.r com:pre
interesse algum, e sim decide, julga as ques- hen,1ído nos. termos do sup1-a. transcript.o §Q•, 
tões de interesse ante elle suscitadas . pela simpks razão de não se1· demissl'l'el in· 

Assim, o procurado':' g"eràl denuncia, pro- d_ependeat?mer:te de sentença., co~o eviden: 
move, opina; o magistrado julga. decide. rle· cia·se do arL 50, pe.ragrapho umco. d.e.1et 
libera; i;ste exerce poder, jurisdicção. distr·i- n. 15. de ~4 de nov:embro tle _l S91 , mais de 
bue justiça; aQuelle requer. suggere. -provoca· uma ver. c1ta<lo. •tss_tm cooceb1do: «O pro
deliberações; é, p01· assim dizer, o a.d vogado cura.dor ge!'a.l s~rnra por seis a.nnos. podendo 
do Estado e daquelles que precisam de cura- ser reconduzido. » · 
dor ante os juiz~ e tribuna<"s; é. ~m~m •. re- E o art . 67 da. mesma lei <lispõe: «Os func
pre;sen~:Lnte de rn.teI"esse~ e não dtstrrbmdor cionarios que não !Orem vifalicios ou iiomea
de JUst1ça, como e o mag1straclo. dos po1· tempo certo, na. fóI"ma. <ia presente lei, 

Mas, diz-se. a lei dã. a.o p1·o·~urad.o.r geral serão conservados emquanto bem servirem.l> 
cath~oria., _vencimentos ~ fõro de juiz do consequentemente. a conservação r1e pro-
Super1or Tribunal de Just11;a. curador geral.que é uomeado por tempo cel'to, 

Isto sq serve para provar que elle não é não depende d:i. condição de bem ser>ir ajuizo 
magistrado; pois si o fosse. uma disposü;ão fio Governo; elle, como os a11tigos juízes mu· 
de lei, conceclendo-lhe taes vantagens. seria nicipaes, só póde :;er demitt ido por· sentença 
redundante. ociosa. que o coudemne â perda r.lo cargo. proferiri a 

Além de que, n~ são a. cathegoria, os ven
cimentos e o privilegio de fôro que incornpa.
t ibilisam o magistrado: ma.s, sim, o exercicio 
das funcções. ela. .iuris·~icçã.o, por motivos 
que são obvias; e tanto assim é, que o magis
ttado avulso ou em disponibilidade, por ma.is 
de um anno a.nt.;ls da eleição, embora con
serve a sua cathegoria. e prei•og1i tivas e re· 
ceba. o seu ordena.do, é elegi vel, nos termos 
do a Iludido § 8·' . 

No regimen decah ido, antes da ler de 8 d~ 
janeiro de 1881, que incompatibilisou 08 lert
tes das Faculdades de Direito. embol'a. g0sas
sem elles das honra.s de desembargador, eram 
elegi veis. 

Da excepção do citado § 8°-salvo si esti
verem avulsos ou em disponibilidade um a.nno 
antes da eleição-resulta, evidentemente, qu& 
a disposição do mesmo pa.ra.gra.plto compre
hende sómente os membros do Poder Jutiicia
rio e não o p1'0Cura.dor geral, que, pela. na
ture?.a. de seu cargo, não pó~e ficar avulso 
ou em disponibilidade. . 

Finalmente, em face dos principi0s da Con
stituição do E; t.a.'10 e da lei n . 15 da organi
sação judiciaria, está. fóra (1e toda. duvida 
possivel que o procurador geral não é ma-

pelo poder competente, que é o Senado E:jta.
tlual. oos termos do art. 10 da Coustituição, 
combinado com o art . 50 da lei n . 15. 

Mas, •liz-se : ~i os promotores publicos são 
iocoru~itiveis, por maioria. rle raz,\D deve 
sel-o o pl·ocora<~or geral, que é o chefe do mi· 
ni~t~rio publico. 

Este argumento pecca pela base. 
A lei não incompatibilisou os promotores 

publicos, por serem agentes do ministerio pu
blico. ID\LS s im, pot> serem fuocdonarios de
missi \'eis. indepel!dentemente de sentença; e 
tanto assim ê:r; tte el!es não são incompa.ti'l'eis, 
por dispnsiç1ío ~special da lei, mas pela. dis· 
poslç,fi.o ger;erica. rlo referido § ÇJ• . que com
prehen· le torlos os fnncciona1•ins a.dministra
tivos, federae.s ou estaduae.5, demissíveis in
dependentemente de sentenç-~1. ou ad ri.utum. 

Assim, si o promotor publ ico, como o pro
curaclor geral, fO$Se nome.aüo I>O!' tempo 
certo, não seria incompa.ti·:el. 

Em summa., a. lei incomp:i.tibilisou o ma
gistrado, porque &xercc juri.;dicção; e o pro
motor pubtico. ;ioryue á demíssi •el ad mitmn; 
nii.o inc;.impa.tibilisa o proc11rador geral. por
que não exerce efle jurisdicçiio nem é de· 
missivel, independeatemen t.e ele sentença. 

s 
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Parecer da 2°. Comnüssão de Poderes em j 
1894- sobrr/a contestação que ora se re
rrrodu.z. / 

/ :N. 3G - 1894 

~LEIÇÃ.O DE PERN .. DIBtiOO 

Rc.c.onlu·ce dcpBtr;. rlo pilo 3 · :l.!st1·icto do Es:aàu 
de l'ernwnbHco o Dr. A i·11iinio Co;-folcmo 
Ta-ca;·es do~ Santos. 

A .h1ize.s dl'l distl•icto; 
A juntas de municipio ; 
Ao jm·y; · 
A juizc·s de direit'.l ; · · 
A um Superio1· Tribunal de Justiça. 
E no seu art. 86 consider.:t o proc11rado1• 

iw·il o chefe-do ministel'lo publico, do qual 
te1n as mesmas attribuições. . . 

Considí~rando _pois n. pa.lavrn. ma.,zist1•a.d o 
como ,;yno:iyma do .iutz (ent1·e nós e :i. sig
n iticaqii.J que ;;P, llH~ da) e fazendo o procuru
<101· pai· te do mi :~isr,erio publicc•, que nada. 

A_ .c:>:i Com iss"'o ue lnq;erito e V<;rific:i.- jUl!:{a nem decide, . m:tS que sómente promove 
_ - - m_ "" • . . . ,. _ ~ os 1nw1•e-ses d<~ JU5tl\~'l. req 11erendo. acha a 

çao c'e Podere'::. pe~ante.;: qu.il fOL p_e,,,~n-e commi·•ão quo não póde ser- el'e .com-pl'ehen-
urna contestaçao a. ele1ça.o 1lo Dr. Al'm1ntu . ",. . ' ... 
eº ' !ano T~ -~ .. ~·do '" ntO' ele'+n-em ter. dldO ent.e.ns p8SS03.S.lrl~Orllpat1b1llsadas J;ie)o r 10 "V - , "'~ S vd , o' 'vv •• • >:, 8" ' - t ''IJ d 1 . - l . t " l . 
ceiro fo"'ar pe'o 3° di~tnicto do :·:stn.do de ;:; ' <Io ar · ·) a. ci e ei o.a " _ . 
Per11:i.mhuco, p;r l"er i11e~1~pnti vel par:i. exer- O P~· !CUra·~o:· _gera.\ t'.1-mlicm na.o. prn'te_ s_ei: 

r O llºf'i~t- de deput· do . 0 Conrt ·es··? FC· a.panll.ldO pe1a., 1ncap'l.c1da.des electrvas e.,ta
ce l ... 

1 
"' 

0 
.L ,L "

1 ~ 1 tu1· ·is no ~ 0' ln'"" pod' ·'io ~~1 • 'orados oderal, visto rnr JJrOr!tlrador- ge<'al do Esfa.du. . m" .. · ~ .'~~ ~1; . "';Y·, .' ~ _" 
vem rln.1· o sea pQ!'eeet· ~obre a inco;np[>tlt.ili-1 1ª11ccwna1 tos .ªd!llmtst~u.tno, fodmae~ ou c~
cla•le ar"' "da 1 taduacs dem1~stvets •. rntlependE-ntemente ~e 

o Dr "'~;leli.no Freire Filho q'l" é contc3· sent.enc;as nos rc~pe.cti rnl'i Estado±), como srto 
tante f.o diploma confe•·ido "º Dr-. Arrninío 05 promato.1·~~ pub_lic::is. porque nao e, como 
Tctvares diz ;star el~a comDl'<!h••ndid:i. no e.stes, <lerniss ivel a von~a.r1c do 17overni:dor. 
a~t- 30.'§ 8•·. rla. lei n. 3"., r1.~ ~·5 de janeiro 1le O al'L. 5? ;Jru·.i.~:·a.~~b.o nmco d:;. lel n. l::i ~o 
1892. que dechl.l'a '' incapar: i1Ja.1e ele..:tiva dos\ Jl'.sta.~o ( 0 Pei;~:i.m,~eo ,g';r·~:ite-1n: o exerct-
magistra.dos est1dnaes. salvo so est.i_verem CLO d)_ seu ;a.1."o ,du~a,nk .,e1_, .~~-no::s. , 
avulsos ou em (lisp-:mibi.litla.de mais de um As~t~ P;nsanic0"~ a comuns"ªº de. parn~er 
anno a 1ites ila eleir·ilo e proeura nr:.i~·ar que 0 que ~,eyi. ! ec0nhecmo .co!~O. deputado eleito 
procurador tlo Est~d~ e m:igi::tra~rlo. ei~.3.' loga:· pelv,_3º r:1s~r1;ct0 cto. Estado a: 

Tomando em t0da conwl<:':i«~çã.o as i': ~ zí'ies . Pe, n,vnbnL.º o D .. .--1.1 m.1? o Conol_ano Ta 
adduzldas pelo Dr-. Arfelino Fill10 e a c:mte5- v :rPs d.0~ ~"n.:?.::1·_" 1 :;0_ Jª terem_ .sido appro
taçã.o qne a elhls oppoz o Dr•. A1·minio To.vr"· vn.das .~s elct,.oe:, ,tJl proceii-.1,ls a l de 
res. e e~tuclando <let\cla e ucur.>damente a lei, março. 
p~nece:i comrnissão que a iocompaõibiii,fade ~ala ch~2· cnmruis>i'io, l de maio de IS9.i.-
alleg-:icla n:lo p:·ocede. Ago~Hnf,n VfrJ.a/.,pre;;l 'cnte.-Tavare.~ de L1;;-01.. 

No Bmzil, o magii:ti-r>rfo em ~cz de caracte- i·cl;lto;'.-U1·.)a,1a de Goiirêa.-Poncd de Leo,,_, 
riHi.r-se comr1 erJtre o; Roma.no;;, pelo ini- -l'h;d.;i-i~o Boi-11es. 
perúLin (in ~Mr.>v1u:. 1i1aqi.c:.tro_!v.,n.•~. i1}/pe1'*Ltnn.), 
caractei·[sa.-se pelo direito que t~m de ju !~a.r 
e dccitlit'. Assim é que, pela lei rle intc::rpr·e 
t:~çio do Acto Arldkiorw.I, SÓ!fii!nte cet·to;, 

Levanta-.;;e a sossito :i. 1 hora ila. brde. 

membro; cio Pode:· .Jndicia:-io era.m conside· 
meios ma.gist1•.1,1los. 01-.:i. o prncu ra.1lor g-r~l'a.l. 
segundo a. Consr.ítuiç.'i.o e leis do Est_do de 
Pei·nambUCG, narl:·.jnlg-11. tl0ffi uet'l•!c; apenflS 11" S8SSÃO PRF.PAR,\.1'0!UA EM: 28 ·DE ABRIL 
lhe compr.t.,:, pmmove1· os interesse" do l~st:i.<1.o. DE 1897 

P1·Jsir1'.Jncia, do Sr. ;'\Jcllo Rego 

dos 01·pliã.üs. do~ ini<:!t"lict"·' e an;;e :irt's · pe-
1·ante ajustii..;a e-t.:i.r!nn.Ll•t-1 vê- sG-.'.la.r;1 rn~n;;e 
do art. •JG. da lt'i 1~sr.:trln:~l n. 15, qne 01·~:<ni
son o 1:ninistc;rio [lUi'i e.o : « A cr•inpet:,•11ci11 íl.o 
miuist .. !rio pllhli~o c::m~i~ce e1n íi.scnli,;ar a fiel Ao meio.dia. compare~cm os Sr·~.: Mello 
ex:ecui;ão rla lei o pr.Hn•YCI' pel'<llHe 1.1~ justi· Rego, Angelo Notri, Thoma.z Accioli, Elias 
çns do Estado <.L PL"'lposi lur.t e n.ndamenti) da Martins, A lmeíd:i. Gomes, Gouveia. Lima, ll
acção oltic.ia.l e daquella;; cm qui:>, íorcm inter- deronso Alvim, Nilo Peçanha. Pranci8CO To· 
css:Hlos o Est:J.tlo, o.;; o;·pb.ao~. eis iuter:ilctos ler.tino. Gnsta\·o Veras, Amphilop~:o. Araujo 
e ausente'.» Gíi'!', He1•:>tl i<t de S.i.. Jose Perec::r:no. Alencar 

A prop;·ia. Cnngtitlliçfio '10 E«f,<J.,1<> d.e Pc:- - <hum:i.:·ãcs. Hcnri'l.ie Valla~ar:-'~. TP,\xei!'a. 1te 
narnhuc:), qu;tndo tnt11 1la l1rg~tnl.>:;çã0 do' Sá, ;\:'i i~io de Alln:u. r,~1m·o 2~1iidet·. :.1a.noe1 
lJOder ,iudici[l.I, diz que é dle delegallo: 1 Ga\:tano, Seabra, Toiemino do~ Sautos, Au8. 
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trielhno de Carvalho, João de Siqueira, Raul 
·B,wroso; Ernesto Brazilio. Telles de Menezes, 
Luiz Flaq.uer. Urbano Marcondes, Serejo, 
]lfarques de Araujo, Arp.orim Figueira, Torres 
Põrtugal, Luiz Detsi, Carvalho ~"Iourão. Ole
ga1•io Maciel, Nece,do Ta.vares, Marinho de 
Andrade, Alfredo Pinto, Gonçalves Ramos, 
Pedro Bo:"ges, Mayrinl\:., ArthU!' Peixoto, Ca
logeras, Piuheiro Junior•, Rodrizues Fernan· 
<les, Rodolpho Abreu, Erminío Coutinho, Ju
•·encio de Aguiar, Aristides de Queiroz, Carlos 
Marcellino, Fonseca Portella, Paulino Carlos, 
Guedelha Mourão, Silva Castro, Barros 
Franco Junior. Olympio d<1 Campos, Memles 
Pimentel. João Lopes. Rodolpho Miranda., 
Oscar Godoy, Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, 
Ferreira Pires, Olivei1'a Braga. Galdioo Lo
reto, Ba.rbosa Lima, Agostinl10 Vidal, Moreira 
Alves, Xavier rla Silveira, Urbano dos Sa.ntos, 
Edu:i.rdo de Berredo, Francisco Glicerio, Ilde
fonso Lima, Luiz Adolpho, Herculano Ban
deira., Arthur Rios, Nel'y, Paranllos Monte
negro. Castro Rebel1o, Felippe Cardoso, 
Antero Botelho, cornelio da Fonseca., Pedro 
Ferreira e Silva Mariz. 

Abre-se a s~ão. 
E' lida e sem debate approva<la. a neta da 

sessão antecedente. 
o SR. 1° SECRETARIO procelle u. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Diplomas: 
Do Sr. Apollonio Zenaydes Pere~rino de 

Albuquerque, deputado eleito pelo Esta<lo da 
Para\Jyba d-0 Norte.-A' 2• Commis.;ão de 
fnquerito. 

Do Sr. Jose Carlos Ferreira Pires, deputa.do 
eleito pelo 7" districto, do ~:stado de Minas 
Geraes.-A' 5" Cornmissão c1e Inquerito. 

Telegra.mma: 
S. Paulo, 27 de abril de lS91-AoSr. 

Presidente da Gamara dos Deputados-Rio. 
Senado paulista. approvou indicação en

viando CJndolencias Gamara l~eder<tl, pel~1 
grande perfa soffrida com a morte Dr. Ce
sa1•io :i.fotta. JirnioP, pedindo communique Ça
mara.-A' Mesa do ::>enado. 

parte o jurfa~onsulto eximío, e o homem pu
blico que se impo:i: á. estima e a veneração de 
seus contemporaneos, foi o maior vullo da 
littera.tura brazileira. (A.poiados). 

A essa ceremonia compat>ecerá de .certo a. 
população desta Cidade, mas me p:nece que 
·não basta io:so e que não deve estar ausente 
desta o povo bra.zileiro a.o mesmo tempo que 
ninguem pode melhormente 1•epresental-o alli 
do que uma Commis:;ão sa.hida uo seio da 
Gamara dos Deputados. 

Pi-oponho, por isso. Sr. Presidenie que 
V. Ex.· por si, ou consultando a Cama.ta, se 
digne de nomear essa Comissiio. 
· Comquanto niio e~tej:~ ainda constituída 
a Gamam, julgo que a homenagem tr~m uma 
tal significaçiio que não deYe C3.usar repu
gnancia aos meus illustres collegas o aco
lhimento da proposta que faço. (Apo!a<los.) 

O Sr. P1~esiden.te -Nii.o ot:stante, 
como bem observou o nobre Deputado níi.o 
achar-se a.inda. constituída. o. Camn.ra dos Srs. 
Deputar1os, tmtando·s~ a.penas de uma home
nag-em á mêmoria de um distincto brazileiro 
que, honrou de modo tão elevado as lettras 
pa.trias, não duvidarei acceitar a. indicação 
<lo nobre Deputado, parecenr1o-me que assim 
corresponclo nos sentimentos de cad:l. um 
dos Srs. Deputados pre;;entes. (!lpoiad.o.•-) 

Nomeio, pai~ para assistir á inauguração 
da e-statua de José Alencar os Srs. Xavier da 
Silveira, Eduardo Ramos, J0ilo Lopes, Gon
çalves Ramos e Urbano Marcondes, 

ORDE:-.I DO DIA 

Votação do parecer n. ~2. de ISVi. -reco· 
nhecendo Deputado$ pel·• 3 '' di>:tricb ilc Sito 
Paulo os Sr~. Antonio José d<1. Costa. Juniul'. 
Gustavo ele Oliveim Godo-. e Francisco de 
A>sis O!ivei!'a Bra:.:a. • 

São succcssiYamente postas a votos e ap
p1'o'ladas as seguint('S couclusue3 do p:trecer 
n. :12, de !8!"J3 : 

1°, que sejam approvatlas a~ eleições reali
sa.das a 30 de 1lezerubro de 1896 no 3º distrlcto 
uo E$fa<lo de S. Paulo; 

z·•, que sejam reconhecíuos e proclama11.os 
Deputados os Srs. Antonio José da Co5til Ju
nior, Gusfavo de Oli»eira Godoy e Francisco 
rle Assis Oliveira Braga. 

O Sr. Xavier d~ Silveira (rna-
vimento de atterzçtro) - _Sr. Presidente, rea- O §1:·. IP'1"e!i!<ident.e-Proclaruo Depu
liza-se no :proximo dia l de ron.io. a inau- tados pelo :-J" districto do Estado de S. Paulo 
guraçü.o da estatua dc José do Alencar em ~o Srs. Antonio J(lsê da Costa Junior. Gusta.vo 
urna das Praças publicas desta. Cida•Je, can· d;; Oliveira Godoy e Fmncisco de Assis Oli
s Lg-ra-se assim, mais uma vez e de modo •eira Braga. 
inequivoco, solemue e triumpbal a gloriaa. Vo!a~·ão do pu.recel.' n. 33, r!e 1897. reco· 
g.loria immorredoura daquell.; que, sem fullar nbecendo Depmados pelo 4° dístricto do Es
~1não rio J:i.o~em de !e~tras ~ dei;anclo de j tacio µe S ~- Pau~o os SfS. Arito~io lY~anor:l 
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Bu~no de Antlrada. Adolnho Affons~ da Silva t1ia. 30 de dezemhl'o de l$1J1) n? Estado do Pa-
Gordo e Fe,ruJ.ndo ·Prest\!s. ; !'ittiÚ . rios canclidato~ ri ue obt1Yel'a~ su:í!"ril-

~ " .. · • _ . _ " . '::i;in-: Of'i'i'e pleito t> ll·\lfor:tl for:tm 1\1plom11d?.s 
Sao ~U<.:<.e~1vnn:ienoe µo,~ns _, t :~to'- - ª~~ p;;h• .Ju :i tn ApU!'!tdo;-:i. os _ Srs . Ma.noel oo 

pr~:~'Y.IS :i.s ~"}lll ntes couc.m oes t:o .Pilrcc1:. : A!en<:al' Guilna1·iies, Hraiilio Ferreira. da 
n .. ~,, . •le· lS.li: . iLuz. Bmw José L:;.menlrn. Lins e Leoncio 

]º. \1.Ue se.]a.m -:1.pprovacla$. :-.;:e e\ei<;i.ie~ real1· ~ Correa.. :· · 
s:i.~a.S a 30 de dozcmbro de l89G. no 4" ó::i-1 Pelo cand idato Sr. Fl':i.ncisco de Almeida. 
tricto de S . Paulo ; · . ! Tiwr t:s foi :1prescot-'1.da ú Commíssão u m"pre-

2•; que St>jam r1•con11'i:Citlos e j'lrochmn•.-.os ' H•st,•1 co:iti':l. ;J. mi;istaa. el~iç[o, pl'ütest o que, 
Deputa.c1os· <)S Sr:;. Antonie> "Jfa:io"l Buen0 de , ;eguiirlo .~.ecla.r:iç:io feitn •pelo m0~mn J)rotes

.Andr11da., AU.olpllô Affonso d". Siirn Gowl<) e · t:inte per:.tnte :i. romm!ss~o. a!Ted.a. iipenas? 
Fernando Pre.;tcs. l di plo:na exfJCd1do- a.o ult11no lla.quelles ca.nd1 

. ; ..Jat'.l~. o Sr . LeN1cio <:orrfa . 
. . O ~r. PrP-~i<~ eut.e ~ ?1·c;~lii.'.~º 1 A Com.missi:'10. tén 'o em •· ista. a ;i.lludid~ 

Deputa.dos pelo 4º r:l:s}.ricw d.i. E-fad:) •:e ::>ao! <',echn-:i.<:iio. que est;í. de accordo com o exarn~ 
Pa,ulo, os Sr3. :\nrnmo :.!J,::oel Hne.; 10 •ifl .-'.n· : u riue pr·ocedeu n:i.s referid:is auth~ntica.s. e 

· dr.ada.. Arlo!pho Aii.:in5ç u?. Sils<1. Gm·1!0 e ; de iJ3.i'eC\ff q ue . re.;al>a•la u lterior resolução 
Fernando Prestes . ' qm:::no à val!dc:v1e da;: eleiç0&s impugna.das 

. • ·- . • • 1 pelo protestante, e que determin n:ram a ~x-
0 Sii;r:. Pre>.>.2dN1 S.~ - ?\;~o h:i,"<et.rlo , pediçãodo diploma. a.o sr . Leonc10 Correa, : 

narki ma.is o. t ratar-, conv;rlo -º"· ~.-:: . D.:lpl!· 1 ,, . . . d· . 1 · .- . r"a.d s 
ta.dos a comua.recerem ,; m:rnha. :i. h01>a l''-""l · ! 1 ' ,,P.tarn ti.p9r ova. a.s ,is e cwoes iea. i~ a, 
menhl. • "' : 11º Estado do Parana ~ ~O de dezembi.'O de 

. 1 - • . 1806, sfll "o ns que s;~o impugna.das e a1fe· 
D~s,~no pa \'3. :>.ma:n . ia a se:;mn te ortlem ct;.lm 0 diploma expedido ao s r . Leoucio 

do dia. . Ce!'rêa: 
Vot~.ã.o dos seguintes pa.reeúre,;: 2··. saíam l'GCOnhecidos Deput~1los pelo 
N. 34. de l.897, reconhecent'o Deputados 1 mesr.io Éstado os Srs . Manoel de Alenca.r . 

pelo E;;õll.do de .Ha.t.to Gro:SSo os ~1·s. Luiz : Guim::riles, 1:$1•azi1 io Ferreiro. da Luz e Bento 
Adolp110 C01·rGa rfo, Cosê;\. Fr;i.nci~co Rn.plrnel ! José I.~men Im Uns. 
dé :\:lello .Rego, .101q~im C;~1·;i.,:c iol? ~'.eixoto \ Silla !las Coimni~sõe:< . 28 de abril de 1897. 
d~ AzeYeuo e .loa.qu1m Amo ruo Xavier do i -f'ai·n.'Ahos Hmiicmcy;·o. pre,;idente . - Erlu· 
V alie ; ! ardo Na.mos. l·elntor. - G •Astai;o Vei·as . - B er 

N. 3.'5 •. ue. lS!Ji, reconho~en•'.o Deput:l<fos ! niml::s lJias·. - .T. J . .Seabra. 
pelo 2• d1str ;cto do Esta.do rle Wna.s G~r?. es l 
os Sr;;. Franci:>co Mendes Pimentel e J:Jfio l 
Luiz de Campos. ~ N.40-l89í 

N. ~6 . . d~ 189i, 1·~conheccndo Deput:i.dos j . 
pelo ~ .. 11 1st1·1cto 1le Mrnll:< Ger:ti:'S !JS Srs. C:.u-- 1 Rcccnhccc DnH/1.•Õ.M pelo 2" rJistricto de P e-r
los Ya.z de '.\1ello e Lt1!:~ Eug<mio }.fonteiro de l Hwi.1:mc~ .f.< Sr.<. J[~nulnao B<1.adeira de 
Bai:ros,;_ _ . ! Jfe/./fJ, .Tose Ciip·_,rtirio Coellio Cint·1·11. Jolro 

:N. -~), • . ·d.?. ,,isg, , rr.'.;~m l;ece~do _nep:t 1!1?s J >"ieir tt de A.i·C11:fo tJ ..i.,~ to>lio .Ali:es Pereii·a. 
pelo ::> d1st. i .to do l.<10 11e .l.i.11e1ro. o., Sr,,. 11~ Lu,-a. . 
Dr. l::rha.no )lla.rwmde~ . Pa.:ü in •> .lo.;e 805.:·c:s .. 
de Souz:. Juni1)r e Adol9110 Per~i!'!L de Bur~o;: j C . - d p d t nr. m 
Ponce ue LE'on. 1 .'\ ~· nmm1,sao ~ o er~s e .o .ex:a .1· 

1 natl.o a$ a<;!:i,s !.' in:\1S p:.~pe1s. l'ela.tivo:; as 
Continua1;rto 11o:; trata.ihc1s prep:\ra.t-Orios. \ ei•~i<:í."ie~ t.lo 2 .. dlstr lcto do Estado de Pernam-
V'ao a imprimi!' os segulntes : hui~o. pt ocedid:i.$ no din. :~o de dezembro do 

1 :i.mrn passado : _ . 
Pt.RECERES 1 Consi•'emnd.o qu e ·a. contestaçao escrtpta. 

1 offereciílac que recapi tula tocias as a r guições 
~. 39-1897 1 f'e it>t~ conka a,.c; referidas eleições nã.o tem 

. 11n•oceuencia. por.que, P?l' um la.d.o _ o d~-
, .;, Reconhece Deputarl!>s pelo E .•i•ulo do Parmw , cumeM<.l junto a allndtd(l. contestaç1w n a.o 

os S rs. Júmoei, de .'1Z.:.iw1· G1· imartic.~. Bm- ; p·r·,;v11,, nem que a. cópia. do alist.am€nto. onde 
;:iUo Fen·âra do, L1J~ e B;:nto .losd La- elle !' ,j revis r,o, deixasse de ser remet tida. a.o 
me11iia Lin.~. j u iz ~ec·;ional. nem onde ou quan•lo deixou 

de ser 1eit<1 a re\·isão cio <!.list<.tme;1tc. fü.i til.s 
•" · Foram prcsr.n tes ::1. 4" C.0.mmis::ão rl1; VAt'ifi · r1 uP :i. '.>Jrern ret'.es nã.o co iHtituiri :tm nulli- · 

caçií.o ue Pode1•e.5 a s ~1 11 thenticas e rn:i.\:1 l d.ade do procei;so eleito1·al, porque esta só 
documeat,os relativos á. eleiç;lo realisada. no poderia. resultar do racto de ser feita. a eleição 
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uor alistamento illegal ; p ' !' ont."n !:;;'n r•.1n - [ rlido, ~.ccrescern outras muit as, como sejam a 
;il:!>?.r::.Dcl.o o r-efer-ítlo dúc'.: ;._;:Lt~ . , ,h rwc'-''" Í 1·ecust1 de iiscaes em. roda; a,; SP.cç:ões eleito· 
ptova q:ie e1~ al;.:)J.n;: munkipio~ ,fo d i:Mi•:to i rae~ dos munldpiq~ de lgu:vas~u. Taq1n
se procer1.eu a. re"·is 10.do alistamento .: ~e r~- j i·enn~:·t e !tamhe, alguma.~ d.o Li.mC\elro, 
me~teLl cópia delle ;;,ojuiz compe-teme ; . ·1 Goy,;uoa e de outr.;s municipios- i·ecu~a de 
Consi~erando t:1mbern que a supposta ! Y,.0ws ': eleitores. dos municípios d9 Brejo, 

1·r,cns11 ae votos e de fiscaes, tmtra. parti·! c\a 1 '1mb1mba, Llmt>en·o (l do outros- fülta. de . 
contestação, ni)o foi a~0mpanl1ada. de p1·0Ya 1 ací-.as· ,\e installaçào '<le me&•s dos mu nicioios 
de especie alguma, resnl.ta.ndo :w contrs.rio ide No.zar.,th . Iguar:is;,ú, Timbaitba e de·'ou.- · 
d_a.s a.cras_ a_prov<~ d~ inLervenç.ão d.os fiscac:s l tros, emfim vi_:;ios e irregularidades d.e toda 
lla oppos1<;ao no pleito, os rjuaes ora_ as a~s1· 1 or<iet? e que C!U/) podem deixar de atrectar a 
gnavam, ora se recusa,..am a. as·;~gn;;.1-a~. le!!al1óa<le :to plt:>tto, de que se . trata, como 

· con1br me co~sta d~~ mt>sm:i.s actas. s~~~o e:<- I· n.:do consr,,,, du 11.:Jcu:nemo, que junto, r.a. 
pre~.:;o na lei n. 421,_ de_ \J de 11e1.em?ro \:e :.1ct;1, con.>t.a.nte da Se~retar:a. d::i. Camaro. e 
1896, a.rt. 13 qne «na.o e tambem motivo •.1e 1 ou tros documcnt::;s, que e-:s:hibi:r-á, si forem 
l)ulli~~d~ a. falta ... de: ass~goa.1.m~ ~:;1- _:u?r_i~ j m,cessarios. · 
~1e ai., um dcs me.s:lJ'1os 0 .1 d_cs !lS-~e:s, r.~e 1 C:i.pital I''edei-al ~ 0.,, '"' 'e· ~i .• 1 de 18""' ·d la o· e) por qa e d"l l • ~ ' -u U n).I vV• que a . me~i _ec re ~ m • IV " · • - G(1,$po;· d~ Drv.m1it0ad. · 
xara.m de fazei-o e mw fique provado que 'I 
ella. o houvesse obstado » ; 

Cunsideraodo, tinalmente, qae da leitura 1 E::tro. Sr. Dr. juiz seccional de Peroam
.la.s l'ropl'ias ac-.as e mais v:;.pais result a. que 1 bu.::o - Artlrn.r Hem•iqne tie Albuquerque 
hou'l'e pleito em torlos o.> municipios e que os 1 Mello, a bem de seu~ dll'eitos políticos e para 
ct\ndid<!.to~ di?lomados reuuir~tm todos ma.is fins elet•ora.es, p_rec1S<--:. que V. Ex. se digne 
do tiuplo de v0tos do mús votado J.os con- •Je m<~t!dar cert1rica.r-lhe si, nos termos.do 
testantes - § 7·• do art 25 r1a lei n. 35, de 26 de ja.neh•o 

E' de n~recer _ ?-e. lSV2, to:·a.m re1ue•,tir'!as ao_ ca_rtot•io d~s_e 
- ' JUIZO, pelas respectivas comm1.s~oes mun1c1-

l 0 , que sejam approvadas as Pleições proce· pne~._ cóI?ias dos alista !J'.eotus dos difi'eremes 
didas em 30 de dezembro de 1896 no 2° db:- mun1c1pi.os que <:Ompuem o 2• •listricto elei· 
tricto do Estn.do de Pc1·aa.mbuco ; tora.! ~o Estado, ~ $ão.; N~zareth, Goya.una, 

2". que sejam r econhecidos o pr-ocl:>,mm~os lt::t.nill~ , lguar~\>su .. L1mo.·1ro, ~orn Jardi~n, 
<Jeputa.dcs eleitos pelo mesmo distr icto o~ P<!º ü All10. T1mbau_k,, Taqua.ret inga e Brt>JO, 
:3rs. Dr-s. Herculano fütndeira de :\tcllv . .José a lista mento;; P!'oce•!id.os nos anuos de 1S94 a 
Cupertino Coelho Cintra. Jo:i.o Vieh•a de 1895 e 1le 1895 «t. 1896 • 
. lro.ujo e Antonio Alves Pereira de Lym. Nestes termos. Ped.;; deforimento. 

S::t.la d.'.l.S Comm isSÕ<!S, 2.g Je abril de 1897. Recite, 12. de a.bríl <le 1897 . - _4:r:liur Hen-
- h 6<J Miwti111ho ,-Rodâgice.• Fernandes . - ,-i~tte de --ltlrui[iterqi!e Mdlo. 
O/ego.rio Maciel.- Ca:;i:ro Rcbetlo. - J. P. 
Caloger a.s. 

Srs. membros da 2• Commis;:ão Verifica.
dora de Poderes-Cont<'sto ;1 valiiliJ 11l~ d: ~ elei
~·ão P<\l'l~ dopntad•JS l'eder:>e». pr0cedi1i::. em 
3rj Je dezemLro d;• a.uno lJl'OXilU•) !imlo. no 
2" J.istricto <lo Estado 1lc~ Pernan:buco. por 
e:stat' elli:. eivada. de nulli·lndes insana.veis. 

Entre essas nullídacles salienta-se a de ll:J.'
ver·se procedido à eleição por fr;tas de alis
tamentos clandestinos, occurrentes nas revi
sões de 1894 a 1896. 

Do documeuto junto evideocia-se, que s0-
;1~en~e quanto a.os municivio~ ue Nl':m.reth, 
lguo.ra.ssü, Limoeil'o e Ti rubaúba, é que e; 
albtamento eleitoral foi tetto legalmente. 

Ora, compondo-sB de dez muuic:.ipi o:s o 2° 
...Ustricto daquelle Estado, re»ulta qtie a maio
ria daquelle districto foi e:xcluida, naquefü:s 
;1.n nos, do alist..1.mento faga.l. 

A essa nullidade, que ba.st:i. paro tornar de 
nenhum e1!eito o pleito eleitoral, a.Ui proce-

João Bi!pt ista da Si! va Ma.nguinho, escl'iv~o 
do primeiro c:ctorio do juizo de Pl!rna.m· 
buco, etc. 

Certifico one re-.rendo os :trchi-ços de meu 
c;uwr io e ·{l.o esc.rlYii.;) comp;..mbeiro. del les 
:ip1·i ~a~ r;;m:;i11m os :Lll:;t.a.mentos de TimlJa.uba 
o ii"J.zareth, no amw de 1895, e Na:w.retll, 
!guai·assu e Limoeil•o, no anuo de 1895; 
dou fà. · 

Recife, 13 de :i.bril de 1897 .-O e~c1·lvii.ô, 
:To.to Baptis1a (/t.< Sit·or~ 11-lwigi!inho. 
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12ª SEi'S:i.O PREPARA.TORIA E~l 29 DE Al3RIL 
D.E !89i 

P1·eside1<cio. do$ Srs. Jlello Rego ( presidente), 
;,ingelo Neto ( 1." seci·eiario ) e Mello Reyo, 
~]] residcnt~ ) 

Ao meio·âia comparecem os Srs. Mello 
R"~go, Anirelo Neto, trineu Machado. Tnom:tz 

. Accioli, Elias Mat·tin~, Tolcmtino dos Santos, 
Eduardo de Berrêrl.o, Silv-a :\fariz, Araujo 
Góes, Hermenegildo de JMoraes, Rodrigues 
Fernandef:', Rodolpll•J ,\.breu .. José Peregr~no, 
Apollonio Zenaydes, FrancisM Tol~ntrno, 

·Henrique· Vt~füi.dare~. Torres Portugal, Eng~-
: ni.o· Tourinho, llriefonso Lima, . Eduardo Pi

mentel, 11.lmcida Gomes, Nl!o Peçanila, A n
gusto Severo, Paulino . Carlus, RotiolJ:ihO 
P<iixão, Herculano Bandeira, Ildefonso Alvim, 
Edu;\rdo Ramos. R<rnl Bal'roso, Olegario Ma
ciel. Cor 11elio du. Fonseca, Luiz Detsi, Luiz 
Adolpho; Seabra. Oliveira Braga, MouJar
di m Joiio de Siaue\t•a, Austricliafül de Car. 
vall{o, Ferrein1. ·Pires, ).Iarinl10 (le Andrade, 
Pe11·0 Ferreira, Gonça.lves Ramüs, Castro 
Rebello, Luiz Ftaque1>, Ovidio Abrantes, 
Ponce ue Leon, Erueoto Brazilio, Juvenci1.1 
de Aguia1', :.rarques de Ara.ujo, ,\lfredo Pinto, 
Franci:;co Glicer:o, TeUes de :\fenezes. Ln,
mouniel' Godofrr~1.lo, Berna.rdes Dias, Luii 
Domingu~s. Carlos ~íarcellino. Rodolpho Mi
ranrla, Silv;i C;i,stro. Pedro Be>rge$. Nery, 
Arthur Torres, ,\morim Figueira, Pires Fer
reira., ,\n isiode Abl' cu, João Yieíl'a, Barbosa 
Li111a.. Gahlino Lureto, Lui;as de BCJ.rros, Fer
nando Prestes, Alvares Rubião, Padmi Re
zenrle, Er1nirio Coutinho, More i:-1L Alves, 
Gustavo Veras, Arthur Peixoto, .Ma.yrink.. 
Guedel!i<t Mollrào, >\eccsio Tavares, José Ma
fr,1i.?, Ca~<:• ::reras, Befü.ar-iode Souza., Teixeira 
de Sit, Tirnotheo da. Custa, Joã.o Lopes. Josá 
Murtinbo, ~li;.;uel Pernambuco Arthur Rios, 
~fartins Juniot> e fü'azilio da. Lm;. 

Abre-se a sessão . 
E" \ida e sem tleba.te approYada a acta dn. 

~essão antecedente. 

O Sl·- l' Secretario declara que 
não ha expediente <obre a .Mesa. 

( O Sr .. Jlello Rego d~it,;a a cadeii·a da p?·e. 
siclertcia que d occt1,pada pelo Sr. .4.figelo Neto, 
1.0 seci·et~rio.) 

ORDEM DO DIA 

O S:r-. ~0 §ecretario {se;-virirlo det") 
pr-ocedea leitura. dos pa.receres ns. :34, 35, 36 
e 37 do corrente auno. 

O Sr. President.e -Vae :m proce
derá votação dos pareeei:es. 

VrJta~•5o <lo parecer n. :3.i, de 189i, reco
nhecendo Deputados pelo Estarlo de ~fotto 
G1·0,so o~ Srs. Luiz Adolpllo Corrêa da Costa, 
Fra.r:ci~cu Ro,phael de Mello Reg1.1, Joaquim 
caracciülo Peixoto de Azevedo e Joaquim An
tonio Xavier d~ Valle. . 

São successiva.rnente posta.s a votos e ap
pro•mdas as seguintes conclusões do parecer 
n.34,de 1887: 

L< Que sej::tm approvàdas as eleições pro
cedidas no Esto..do de Matto Grosso, no dia 30 
de deiembro d.e 1896; · · 

z. 0 Que sejam. reconllecidos Deputados a.o 
Corigre~~o Federal, pelo mes.mo Estado, os 
Srs. Dr. LuL~ Adolpho Con&a, da Costa, ge
ne1·al Ffüncisco Rapbael de Mello. Rego, co
ronel Joaquim Caracciolo Peixoto de Aze
vedo e general Joaquim Antooio Xavier do 
Valle. 

O S:t:". l?resiclente-Pl'oclamo Depu
tados pelo Esta.do . de Matto Grosso _çis Srs. 
Luiz Adolpbo Correa da Cost.a, Franctsco Ra· 
pliael de Mollo Rego, .Joaquim Caracciolo 
Peixot·J e Joaquim Antonio Xavier do Valle. 

(O Sr. J.1lello Re90 asswne a cadeira da vrc
siàancia.) 

Vot:i.ção do par~ce1· n. 35, de 1897, reco
nhecendo Deputados pelo 2'' districto do Es
tado de Minas Geraes os Srs. Francisco Men
dc~ Pimentel e João Luiz de campos. 

São successiv:i.mente postas <1, votos e a.p. 
prova.d~ as seguintes conclusões do .Jlarccer 
n. 35, de 1807: 

a) que occupam os primeiros Jogares na 
ordem rh votação os canditlatos diplomados 
D1•. Francisco .Mendes Pimentel e coronel 
João Luiz de Campos; 

b) que, como terceiro representante da 
circnmscripção. f'oi diplomaclo pela junta apu
rndora o Dr. José Martins de· Carvalho Mou
rão, cuja. eleição ê contestada pelo Dr. Fr-a.n· 
cisco Jo;;é Coelbo tle Moura, que reputa-se 
eleito. pretendendo para isso que lhe sejam 
contad•)S 258 votos, obtidos no districto do 
Japão, municipiv de Oliveira, os quaes fomm 
tomados em separado pela junta <tpuradora., 
e bem assim que não considerem-se validas as. 
eleições procedidas na cidade tle S. João d'El
Rei, viciadas de nullirla.des insana.veis, !:je
g-untlo affüma e propõe-se o contestante n 
liernonstrar com os documentos que offereceu 
e c!lmmentou por occasíiío.da su:i. contestação 
verbal: 

e) que, conforme consta evidentemente das 
actas e o rHconheceram expressa.mente, pe
rante a Comrnissuo, os proprios conLendores, 
qu::llriuer que seja a dec'tsão final sobre os 
pontcfi da. contestação e da defesa, nenhuma. 
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altcrr.ção soffrerá o resulfa.rlo a.lcançado pelo.;: 
dous11utros eleitos, sobre os .qu:i.es nenhuma 
dftvi.ia existe. 

Em consequencif1., a·!iando a.Commissã.o a 
<i.presem:tçiío de sua.;; conclusôe~ a respeito d.o 
,liploma romtsfado, por p1'ecba1' lle mais 
:ilgum t•·rupo P<Wa examinar as questões e 
tlocnmeritus e>:hibidos pelos. interessados em 
1"<:união anterior, e de parece~ que sejam 
desde ja recvnhecidos Deputados eleiws pelo 
Z' districto do L~stado de Minas Gerae~ os Srs. 
Dr, Francisco 1lenJ es Pimentel e co~·onel João 
Luiz de campos. 

O S.r. Presidente - Proclamo 
Deputados pelo 2" distrícto do Estado de i\ii· 
nos Ge:'a~s. os Srs. Francisco ~Iendes Pimen
tel e João Luiz {le Campos. 

Vofação llô pa1•ecer n. 36, de 1897, reco-
1ihccondo Deput«dos pelo '.3' districto de Mi
nas Gm·aes os S1·s- Carlu~ Vaz d.e llleUo e Luiz 
Eugenio .M:onteirn de Barros. 

s..to successivamente :postas a votos e ap· 
provo.das as seguintes condusões do parecer 
n. 36, de 189i: 

Considerando, porem, ·que contra a eleição 
1~0 Dr. Hderonso Alvjm ha. conte~ta.ção por 
parte do Dr. Ai varo Moreira d6 Bar1·os Oii
vcil'a Lima, não tendo sido impugnados os 
{iplomas d,1;: dous outros eleitos, é de pa
recer: 

Que sejam clesdo já. reconhecidos Depubdos 
pelo :)•> districto de Min:ls Geraes o D1'. Car
los Vaz d.e Mello e o col'onel Luiz Eugenio 
:Olonteiro de Búrros. 

O Sr. Prc.sidcntc-P!'Oclamo Depu
tados iielo 3' clii;trii.:to uo Estado t.le :'llína~ 
Ger;:es o~ Srs. Carl0s Vaz de :IIcllo e Luiz 
Eugenio ;..1omcil'o de Barro&. 

Votar;ão t.lu pa.rccer n . 3i, de 18Cl7. reco
n h etenuu Deput;~dos pelo G'• distl'icto 110 Es
t:1<l0 <lo lUo uo Janeiro os Srs. Drs. UrlJauo 
:,rarcondes. l'<~ulino José Soares de Souza. Ju
nior e Adolpho Pereira de Burgos Ponce lle 
Leon. 

Silo succrs3i vamente postas a votoil e ap
prova.t1.as a~ seguintes couclusões do parecer 
n. J7, de i897: · 

1°, ciuc se.ia. approvada a elelção a que"ª 
pl'ocedeu a 30 cte dezembro de 1896, no 5" 
tlistricto do Rio de Janel!·o ; · 
. :~". qne s~i<l.m reconhecidos e :procla.rnados 
Deputados os Sr. Dr~. Urhano :lfarconrles, 
Paulino Jo~é Soares rle Souza .Junior e Ado!· 
pho Pereil'a de Burgos Ponce de Leon. 

. O S::•. l?resideute-Prociamo Depu
tJ.ilos pelo 5° districto do Esta.do .llo Rio de 

l1n8iro 0s Srs. Urbano :l:Iarcondes, Paulino 
.José So~.res rfo Souza Junior e ..:\'lolpho Pe
reira. de Bu:•goo Ponce de Leon _ 

Ô Sr. Pl·esidenr.e- Não lia-vendo 
nada mais a. tr~tta:;:, con v:ido aos ·Srs. Deputa· 
dos a corup:::.recerem ama.nbii, â. hor<• regi
mental.. Designo para amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Yotaçiio do seguinte p:u•ecer. 
N. 38, r,e 18'.:lí, reconheceorlo Deputado pelo 

4" <1istncto do Estado de Pern-1mbuco o Sr. 
Julio de Mello. 

Continuação dos. trnbalhos preparatorios. 
Vão a imprimir os seguintes: 

P~RECERES 

N. 41-1897 

ll::conl1ece IJcputado pelo 6° rlistrfrto do Esta.do 
da Bahia ao Dr, Ecli~ardo Pfrc; R<túl%. 

A 3" Commissüc de Vel'ifü:.i.ção de Poderes. 
tendo estudado detidamente todas as actas 
dn.s eleições pl'oce•lida~, no dia :) 1!1?. dezembro 
do anuo fiado. para deputa·\o:> ao C\lngresso 
:\acional, a.cbs de apuração geral,. contesta
ção oíiereciú3. pelo· candidato Dr. Se1Jastião 
Lanrlulp!to d<~ Rocha ?>ledntlo, e de p:i.;:ecer. 

I° que sejam :i.ppl'O\'adu.s todas as eleíç~es 
prO(,edid:lS no G·· r~iSLl'iCtO do Estado e.a l311ll1a, 
salvo as 11' secção do municipio de Campes· 
tre, l" tlc:: Marucás. 3-• ue Ler1(;àes, 3" de Pa.l
mem1s. 4" de Urnhnra~ , e Lle>contados 0:2:3 
-;otos con~t•mtes da.s u.cr.as dus tlitus eleições 
a.o c1rn1li1ln.tri tl1". Eduur''.o Pir•.•s Ramos, ciue 
obteve 13.:l:W voto;;; 

2·•, ci.uc sej:~ i·ecmlllcd• lo Deputado _ 11elo ft 
úi$tr•icto do ~:st:Lrlo 1b. B<~hia. o ea.nrhdato d1· 
plomado Dr. Ed.u:wtio Pires Ramo$. 

S:L!O. das Commissücs da Carnara dos Depu
twlos em :29 ele abriÍ de 1897 .- Cornelio da 
Fo;1,«Jca, presiuentc.-Jí)r7o de Siqueirn, rela
tor .-Etluard.o d.e JJcrrêdo,-Th._ A.ccioti.-
Monsenhor J_ ilfotffl7o. · 

N. 42-1897 

Reconhece Depulados pelo .~•rlis!i·icto do EstCtdo 
do Rio de Janeiro os Srs. ]);-s. A_f]ostmlw Vi
clal Lc;:tc de Cris'tro, Dr. Erne.~to Br(l.silio 
ele ~lravjó e Jv.lio 'Veris.;i:mo da Silva Sa;itos . 

A 3" Commi;;~ão <le Verificacão de Poderes, 
tendo ex.arnin<l.dQ as (j.cta~ e documentos re· 
La.tiYos à eleição que se e1Iectuol1 no :1° Dis
trieto do Estn.do do Rio de Ja.neiro. no dia. 30 
ele tlezemb1·0 do a.nno proximo. nxído, verifi· 
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·coU: que a, refEdih1. e1eiçiio correu com_ toda 1 2°. que_s•·j_a:n_rec:>nhe:_~d~s e .P'.Ocla~ados 
a. r"gularillaJe, se•u P"'")ée,b de esrec1e al- Depll!tv:!o~ o:s sr~. D,s. A •• pur V1e1ra Peixoto 
gum,'I. ; pdo que é de p:t1·e~·cr : - e Jc•se d;i. Rocha-C,1valcant1. 

1 "· q,ue se-ja ~ppr0·;ad; a elei~·fio feita no ·sala. das Cl)minissões, 29 de_ abril de 1897.-
30 dbtrictu do Rio de Ján,,.iro, a 30 (1e d~- .Josef 1rfürtinho.-Castro Rebetlo,-J. P. Cafo
zembro de 1893 ; gern.•. - Otega;·io "1ll!cíel. - Rodrif}1'es Fe-r-

2"; que :;ejtim reconhe.:idos Dep;;ta<los os Sr~. ru1i1des. 
· Drs. ,\~o~;,inho Vic.al Leite de Cas<.ro, Er· 
ne-sto Ifrasilio de Arnuj ci e Julio Veri~sinio da 
Si! va. Santos. · 

Sala Ú s Commi~sões. :?9 de ~i.bril 11.e lSDi.
Oornelio dt:. F;msecil, presid,"n-::e.-7'!1 . • tccioli 
relat0r.-t.'d1.wrdo rte Be;-,-eda.- Monsenhor 
J_ Mour,7o. -Jo<Io de Siqw:ira. 

N. 44-1897 

Reconhece Deputados pelo 3° districlo do (Â;arà 
os Srs .Joffo lfo.rinho de ilridrade, Helvecio 
da Silva J:fon-te e Frederico .1ugusto Borges 

Ai" Commissiode Inquerito, tendo ouvido 
N · 43 -· IS97 os intere.-;sados no pleito eleitoral que se feriu 

no 3° districto do Esta.do do Ceará. no dia 30 
Reconhece De1mtados _1ie!o 1" dis!J·id~- e_Zcito·ra_l Ide dezembro do anno proxiino findo, e exami· 

das .4.lagow: &s Srs.- ])1·s. A.1·t 1•-m: Vw wa Pei- nand.o todas a3 act.as e doeumentos ap1·esen· 
o:oto 1; Jo~tJ da Rocha CaN;lc1rnt1. ! tadus. verificou que sã.o de todo o ponto im-

\ 

procedentes as allegações füitas pelos con· 
A 2" Commissão de lnq_ueríto. examinando te~fantes D1·s. José Mendes Pereil'a de Vas

_com es~rupulosa <ntencii.o a.s act:ls e mais concellos e Joaquim Miranda de Paula Pes· 
ua.oeis relati>OS ás eleições realisadas, a.::iO de so:J. contra a v:llidade das referidas eleições. 
dezembro pr·oximo passado. no 1'' di~tI·ict? P~•rR mo.ior clareza do i;eu trabalho, a 
e[eitoral das "\lagoas, para· tres Dep~tta.dos a, Commissão acompanhando o methodo se
Cam:ira Fedem! : guido n<1 contestação escripta, que lhe foi 

Considerando que o prote2to do D~·. Luiz apresentada., examinará as nutlidades e fal
Joaquim tla Cost;i, L<:ite contra os diplomas tas arguidas, uma pi•r uma, e, quanto possi· 
expedi•' os aos Drs .• ·l.,i-:qt:-lo Josó da Silva vel. mnnicipio por· municipio, mostrando, 
Neto. Anhur Vieira P,•ixoto e José da Rocha desde logo, a inanirlade dos documentos apre· 
Cavalcarrt1, na parte l\<Jerente iL illépalidade sentados, (lUe sãu, em regra, do mesmo teor 
da junta apumüt1ra dns eleições supraclta<la~. para todas as secções. 
não tem valor au~ olll:i~ du comrrlissào. de.srle C11mo os c;ooLe:,tantes, começará. a Commis-
quc ell8. rem :i. competencia para p1•oceder :1 são o seu exama pelo municipio de 
a;p~1r2-ção e conlt"õ,,er . 110:..tanto, a ver·dade da Coite-Pedem os mesmos cont;::stantes a nnl· 
eleiça.o.; . . . lidade d:is eleiçõe,; apuradas pela respectiva. 

Cons1d~1·~nào que ae~se recurso~~ utilisou juntaeprocedidasperanteasmesaslegalmente 
a _comm1s~a0 cr_im o 1rn·: ~e . .P~Pte!tamente i org:anisadas e a validade de uma authen
or1ent~~ª- p•1[let· fo~·m:i.r .i:.uzo segu_r~ sobte o t ica em que consta que o mernb!'o da mesa. 
ver,lRü~'.:ro resultado dn. mesma eleiçuo ; de uma 1:a5 ~ecçües do municipio Raymundo 

Cu'.1~_1-:,eran<l ll __ que u:e mr:mbt'?S ~o constilbo Pereira de Silva or!!anisa uma outra mesa, 
1:1unrcip l. qt:: nze1·:' '/l. pa~~e ua~Jl:.nta_ apa~ per,• nte a qual votaram todos os cleit~res 
r ~.~ora f]Ue e).pedm i.1,)[{,r, ,c.s nc1.. c.indiuato~ ' (Lo municipio. alle""ando ser-em clandesimas 
:i.r.1ma rc:.fcr.,fos, ~P u.e:w.u:_ na _:G.ptt;J.l it~s as eldções <tpurarla~. 
:\lagou:s, no exercic10 d:_,s 1uncçoes mnutci· O municip~o de Coite é dividido em quatro 
paes, e que delle ~e~rn ernanauo tl.ldos os secçõe$. e 0 mesario indicado como organí
actos d? poder mumc1pal ; _. sarlor da segunda mesa a.ssignou a actll. du. 
. Coi:s~derando, finalmente, ~?? em ~·elaçao 2" secção, que se acha revestitla de todos os 
a e+e1~<1.o dos Drs. Arth~~· \11e1ra Peixoto e requí&ito;; legaes, conferida e concertada por 
Jose da .~och.a, Caval~~n~ ~ :;~~~uma.; u~tra official publico, o que se dá tambGm com as 
recln.mai,-10 foi a commi..s.a u ~,,.e srnta. .. !1-, tres 8ecl:ües restantes. 
Leva~tand;i-~:, ;-n;r·e:.ant_o, em r~laç~o ao Das rÔferidas actas não coosta neo.hum pro· 

pr. A~"e_lo " ' ~e da .,1ha ~eto a qi.estao de testo. t:endo certo que, perante qual·
1
uer a.n

rneleg1b1!1d.ade, que_ r~quei· ~,ema.do estudo to1·ida•le administrativa ou judiciaria, não 
lJOl',parLe u<J. coma11s~~(' ; pretenãeram os contestantes fazei· a meuor 

E de parecc:r: prova em favor das sua:s allegações. 
l ". que ~ejam approY<i.das as eleiç-ões reali- Morada Nova-Todos os documentos apre-

sadas a 30 de dezombrl) p1·ox.imo passado, no sentados contra a eleiç-.àoprocedida. nessa loca-
10 districto das Alagoas; lida.de, são graciosos. As declarações de votos, 
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1:om qu" o~ i·e.;:l:\mant.es pr~!Rn l:>m nulli fica1· 
as ;..Li::ile:it i•<,'; fora.m teit~s i,er<>nte o :t" su p
ple;i i.i; do ji.::z suo~titu;;o,soh o pretil:x:tO de que 
e i •, qul:\ St> ac;hava em exer·cicio, ni1o fóra 

- <mcont1·a..io, do que não existe, aliás. neu
burn>i pro"ª• tendo funccionado escrivã.o 
wl. h.;c, cuja nomeaçií.o n3o coosta1 o qunl se 
a.1·vorou fambern em tabcllião. reconhef'~nclo 
firmas de eleitores. Das declarações .. f;,itas 
peraate o juiz incompetente não consta a 
exhi '.)i,;ão àos respectivos tit ulos. . 

Lirnoeiro.....;Contra a.;; eleiçõi!S proce·lidas nas 
di ve:·sas ~ec<)ãe;; dest.1 loca.I idád~. apresen tat-am 
os c<"nte,tant~ um protest.o, feitô por clivcrs•.lS 
eleiiores pc!ante o tabellião Serafim Tolen
tino , dech11·an1\o es~es ·eleitores que votaV1! m 
nos me51nos cont~tantes, não o teado feito 
nii.-;· mes:1..:J respectivas porque forain rior e!las 
reco~ados os tiseaes e <

1eclai'a<lo q ue não con
ce<le.-ic-m. os bo!etin!< eleitoraes. 

A' Commissã.o · parece sobremodo perigo.>o 
o.ceei ta.r corno verdadeira a. a.llegação. de.:;
ncompao hada de prova de que ro1·a.m r-ecu;a 
do3 · li:;0:1es :.p;·esentudos pelos candidato,; 011 
por grnpo5 ;!e eleitores. Accelta.r esse pr·inci
pío ,·! a.br·:r margem a e;;c,\ndalos de toda a 
ordtm. pois perante os tabelliães não ha a. tl:;
calis:~Q~O que a lei estabeleceu p<tra as elei
çõe:; p1·u::etlida.s ante as me•a~ regularmenre 
orgonba•ia:::. Nii.o P'~rece correcto q\1e ;t s im
:pl.es >tllegaç."1.1) 11e recusa de fiscae;; pela3 mfl:sas. 
eleir.,Jeae~·. rinui~ o princípio de que S<~ façam . 
per11 :1te os tabeiliã.es, o:eiçõe:; â revelia de 
torJ:;. e QUcJ.l:~ uf\r fisc:ili;;ação. Outro~im parec:~ 
á Co•nmi:.sã:, que desde que a lei exige a apl'e
~ent:~ç<i.o •io-. títulos llo.s eleitores, que forem 
füzf,.· dt,chi.rn.<:o'.'ies perante os officia.es publico.>, 
t:ssc~ tituloo devclll ser remett idos an po:let 

para. ·a. secção, e, ~11anto à 3", q,rn füí t.am
bem i·ec11~ada a. e:1trega. · ~ e b1"1lfll.ins. 

A rE:<fü~a de bolet.in,;, dr.ntio o J"~·~ulta11o r1a 
elekão, ê J.l;i is a uuica allegação q t:e, r,l iéi.5, 
.. ;em provas, se Ya.z c(1ntra as elt;i.~ões de .Pa
coty, aujo.s .i.uthentica.s se revestem de todas 
as f,)rma.lidades leg:i.es, tendo sldo acceitos 
os :fl.sca:es apresenta.dos_ · 

Russas-No intui.to de nullilica.r as eleições, 
ahi procedidas,aprf\:;entam os cont.•·sta.r.tt:s em 
protesto feito pot' diversos eleít.ore;; , · a liega ndo 
que.ás 9 horas da m1:ul11ã.~ó se havia r f.unido · 
a mesa da l" secção, que·deciara. estar findo o 
processo. 

As mesa.s, em re,,"1'3., não se reunem preci
samente ãs 9 horas e n:vla justilica o asso
da.memo rlos eleitores protestantes em cliri
~ir-::e ao j uiz s ub:;tituto paro protestar con
Lra. a não ímtallaç.ão da mesio.s, que se pode
riam reu n ir .. um pouco mais tar de sem ne
nhum inconveniente. corno pa.rece ter eucce
,Jido em vista d:i.s authenticas aprssenca.das 
ao estudo da. Commissão. 

O prowsto não passa de uma. allegaç;:l.o e 
esta nã.o pó~\e ter valor si não é provada. 

Guaramiranga.- AHegam os protestantes, 
sempt·e desacumpanh:i.dos de prova, qUt• não 
•.endo se reunido a.s rnes:l.3 le;;aes, foi consti
tuída uma outra me::-a que r ecetieu os votos 
do t odos os e-leitores cin mun'ciplo. 

P.s autbenticus existentes ~·a Secreta.ria. da 
Camara clii.o como feit<is essas ekções. e taes 
:i.uthenticas não podem sei· nuli incadas por 
simples allegaç5as dos inr.r"res~adns, que 
aliás poderiam facilmente provitr a não re· 
uniii.o d11s mesas lezaes. si e1li;:ctiva.i,1ente 
!Vs.se vet•da.dciro. a allegação. 

ver i ticarlor. ·. 
Caninde-0.;; c.~r.testan tes apr ei:;entam uma 

p,~coly-\s razões allega.das contra .i v~ l 1 · 1l1,cl:.ira.c,:ã.o c1a ,·ot<:1 dr; :~o eleitores, r'!ata-l:i. <to 
1ladr! ó;~ eletçGes; procedidas !la. bcah1!3. 'e 1Ha da. el t\ idi.O, não estando 3..~ firmas :'L'COU!Je. 
;1cima . n;'io J'l.'l'iSt>!m a mah; lig.,i r-a amdy, e. cirlns, e ;Jffi1·rnarn que o s;:11 fis.:iLl, c.m:cs tio · 

A 11 r lmeir:i & que nas trPs sec•;l'lés alli (:Xis· pieilo, co;tSulto" ao tabcltirro s1 tom,1ri:i. ''-' v o
tt~n 1.·~ o C<>(Ul)ll.reci cnento consti\ni~ das a.u- :,o;_ que fossem da.dos aüs candiolat;.is •)J.llJCl
the;-.r.i;: ..• ~. ,;ol:ie ao numero do 215, • 1 u ~\ndo o ~1cl•)lllstu,, pot· lli01 ~onsfar ·~ue <IS rne.•a.s se 
iot~ l d.•s eleitilres tollsta.doo> e de ~:6 . uno reuntri<1m, re5p,1ndend<.• o t '. ·eliiã1.' . o,:.1e 

O !:W,i!d,.. c~•mpM·ecimento de deitor~;; ~ nã•J, por se ucllar su~Den:;o , r,ã,.j ll1e c:.r,mrarido 
J'ttct;> <tri:.es par;:1. applaudir do que para. cen- a 1,omeaçi!-0 <lc seu "sub~tituto, tem\o cll0. 
sur:,1·, uuis constitue uma prov« de que o táb&llíiio. que é ta.mbem es~rivã.o, sido su s
pov.-, vi:.~ t:ima.ndo interesse pela marcha dos penso pol· não ter cumpri<lo um '!esoo.chCJ do 
neg- ·, .;;[n~ puolicos, interesse que, com pesa.r juiz, e:.:a.rado em um processo crime: 
ger:.L, ~e ia arrefecendo muito_ . O que, porem, ê curio~o, é que, segundo 

Q•;e !>e:\a -phant:i.stico es.;e comparecimento de~Jnração~ ~e apresenta, datad:1 de ~ de .ia· 
n~.o ~mis · gu ;r-:im os rech011:J.ntes demonstr:w, ne1ro, a~~1:,.'1lada pm· 154 •:teitc·res e 1)1):11 a 
f! co ·tt'-l a.:; rP.i'pel)tiV'•S eleiç(ies se <1llega, º'' rira 1:is r e:onhet.:itla;;, pelo m~;;m~· t;ib:- !i;;J o, 
l• ,;; ,·r;i. "· a. :ecns:i. de boletins a.o fücal lh qm• se dz suspenso e qmi e um do:: se t:s 
úpp· ,,iç~ •.•, n;;. ~-.que q_uandn ;i. mtiS<> lega.l se 1sigr<11tai·i· .. ~ ! 
reu ·iu .i•t ;; .11 g:·upo de eleito:L"es lut'fJilr. ac.-la· A ali~.ação d~ que se nã.o proced·~u & <;lei
>'twh u ;;;a. C1Utra me->a., que nã.o túi. com justa 1 ção r egu :ar em Caniode, e inteit"a.a1entQ des· 
r;iaI..o 1·ttoubecida. pelos mesa.rios nomeados l tit:.rid:i. <le fundamento, pois, a.s !·e:;ped.ivas 

feJllllra V. l Q 
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authenticas se acham. re'C';:st.ida~ de todns as 1 cl'ipeilo no livro. de notas do tabellião su-
forma.lidades legaes. • 

1
· príria. a.quella fa,;tg, uma. vez que torna pu-

- ótico o mesmo alistamento, que é o que a lei 
tin!ão-Allega~ ~s _contestantes. contra a 1 teve em vista.· 

elc1ca~ de:,se mum:1p10, a fa~'.~ das a:t~s dei Nestas condições e pelos motivos o.llegados, 
organ1sarpo de me1oas e da co11la da a~s1gna- é a Comaüssão de parecer : 
tura de eleitores, sem que,. elltretanto, ac- · 
c~sem de Irregular :i.quella organlsa.çfio ou de l º, que sejam approvadas todM as acfas 
comparecimeuto em menor numero de eleitn- das eleições procedidas no 3" .districto do Es
l'e~. ao de que fazem mensão as a.uthenti~<!.S- tade><lo ceara, perante as mesas legalmente 

Tarnoom se a.l!ega e; a:in:1a. sem provas, a orgauisadas. 
· recu:;a de fiscaes, i1a.ril. justi ficar uma d·ec!ara-
ç.ão de votos, que queriam 05 contestantes. 2", que sejam reconheci•los e proclamados 
fi m tad d 1- · d Deputados pelo mesmo distr-:icto os Drd. Hel-osse con os e pl'e erencra aos as au- v"cio da SilYa Monte, João Marinho de An -thenticas leqaes. . · " 

dr:;i.de e Fl'elter ico Augusto Borges. 
Santa. Quiteria-Pedem os contestantes que Sala das Commissfies,29 dni.bril de 18&7 .~ 

sejam a.-µurados os votos constan tes de urna . 
eleição que se diz procedi>il1. parante uma .To<io "Vieira, presid<~nte. - J. 11Iai·eú·a Jllt:es, 
mesa constituída por a1uigos seus. i revelia relator.-frinei' JJ,,,clw.do .-A.rthv.1· PeiJ:oio . 
de todas as normas e:sta.belecida.s na lei. - I'.ivaàa·via Cort'êa. · 

Essa acta. !onge de ser o hi, torico do que 
se passou durante os t rHba.lhos eleitoraes, é Contestação ti eleiçilo ele 30 "ele de;embro no 
uma. proc1amação vebemente contra os n.d- 3• cli.-itricto do Estado"cla Cea•á 
versarias, que, na opinião dos membros da 
m~a. por meio de v iolenc!as, procuram cy
nicameote cercear a liberdade do voto. 

Não se · rez, porém, nenhuma prova da3 
'l'iolencias denunciadas. 

Sant' Anna- Nessa circumscl'ipção eleitora.] 
houve dupl icata. de eleição, te:id0 a junta 
apuradora computudo, nos termo.j da. !ei, os 
votos constantes tias a.uthenticas remettidas 
pelas mesas legidmente organhadas, e contr-a 
cuja validade nada absolutamente se provou. 

(Parecer n. 44) 

Mui difficil ê a posição de um contestante 
rle eleições do Esta.do do Cear:.\., nas especia.
lissimas condições em que o mesmo se acha. 

O ostensivo abuso do podet• e a flagrante 
porterga.ção da.lei são.ali, obsta.culosinsupera.· 
veis a. livre manife.~t.Jção do sito popular, 
factos estes qile motiva:·am o;; inumeros pro
te~tos do corltestaute, perante a junta apu
ra.dom; protestos p:iro. os quaes invoco a 
Ci·ite1·iosa atten~'ão da illustre commis~ão. 

O ultimo dos pro Lestos, que apresento como 
parte in1.eg1·autc desh conte~taçii.o pam cvi
t.1.r repitições e pei.'o permissfi.o para ler, 
encerra a summa das violencillS commettirlas, 
ante5 do pleito, no pleito e depois úe pleito. 
de 30 de dezembro ulLirno. 

§ 

AUegam ainda os contestantes, se:m jimais 
addu.zir provas de ne!lhunrn. espe.,;ic, que 
pelos motiYos ji~ exposfo5 e üutros, ainda de 
me1101· ponderaçilo, siio uulln~ todas :•s <le
ma.is eleiçües procerLdas no 3° districto do 
Estarlo dc;i Ceará, e pedem que, apuradu~ os 
votos das authenticas o d.:1s der:h•t'llçõc.,; qu~ 
apresentam, <lec:lar•tc;ões e auLlienti(!(i.ll clat'a· 
mente irritas e nullas. sejam elles reconhe
cidos Deputa.dos, quando deYerin.ru se r~miJrar 
de que, na. bypr0tbcsc, sendo aonulla1los di-1 
plomas legal111e.nte expedidos. se deveria man- _ 
dar procedei· á nova eleiç,ão nos termos da Do historico e quadro juntos, comprovados 
lei. 1 or 45 documentos, se verifica que a. junta 

A Commissão nã.o termina.rã o !!eu tra· a:purudora, enca.mpando as fraudes das rue
ba.lho sem se occupar do facto, denunciado slls eleitoraes e erígínda-·se em poder vel'ifi
pelos contesta.ntes, 11:\ falta de r emessa de cador, iove de re'1uzit a. votação do contes
côpia.s de alis tamentos eleitor~es ao juiz sec-1

1 
tante a. 2.002 votos, em, quanto eleva,va a do 

cional. . mais votado de SU€S contendores a 3. 983 
Além ele que :i. Comm is~ão fallece ceom- 1 votos, bem como que, deduzidos de:;t"-~ 2. li8 

petencia pura. eat•·:ir 1:11 <>pn~cini,{to da re- rnto.~ de i.',lCi\'ões c!:mdestinas e fal:;as e ad
g:Uhi.ridactc (~OS :d ist.am!~ntos c(•.l itoraes, e UU7:i~o~ a. do conL;cston~e 2.041 • ott.s. de 
f.:;>ro J.c dl?- ~-!,J:L <;ue_ :i_ 1mo rc!nc~sa. •!as rncn-J eictc,,u<.>s_ r(·~ulares que de1 xa.1·am de ~er apu
c1onadas copias <•o JUIZ secclunal 11u.o t em o r<.ul.<1s, hi:ava aquelle com 1.807 e o contes~ 
valor que se empresta, pois a. simples trans- tante com 4.13:~. · 
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§ 

Este resultado teve de sofüer alguma. 
alteração, essa. em face authenticas exi· 
stentes ua Cama.ri\ e apresentadas ao ccin· 
test.a.ute, em consequencia. de tet•em deixado 
de ser. remettidas füversas. authenticas, ao 
passo que foram enviadas outt•as 'rle eleições 
simúladas (como . demonstrarei r a saber: 
Coite (51 :i, 54), Morada-nova (25) 4• secção, 

· Pa.coty (29, 30 e· 31), Aracaty, 4 ' secção (15), 
Limoeiro, 2• secção (18.e 19), Beberibe, (10) e. 
Luca.tinga, {li). . · 

§ 

SenhOJ.'.eS rla Commissão,_ tenho procurado, 
·· quanto possível, abster-me de apreciações 

pessoaes, me r.elevai.•ei:;, entretanto. a. ponde
ração de que:-0 governador do Ceará. tem 
arrogado a si o ,-Jirei to de fazer a designação 
tla representação, quer estadoal quer fe
der<tl ; nem o domoveu deste funesto pia.no a 
recente reforma. eleitoral, louva. vel esforço 
do corpo legislativo a bem da garantia. do 
Yoto ; ao contrario, pn.rece que ainda mais o 
estimulou. 

E' assim que não só orga.nlsou cha.pa com
pleta, como completou-a por um filho e um 
gem'O, os quaes tiveram de exceder em vo· 
ta.ção aos ;;eu :; companheit'Os de chapa. 

Dalli os violentos ataques de to1i:i. :i. or•dem 
:ios d1reiks políticos da opposicã•. (nll Esta.lo). 

Dos 23 municip i o~ de que se compõe o 
3" districto. apenas quatro (em 1895) e qnatro 
(em 1896) enviaram cópia. de a.lista.meato á 
Junta. Seccconal. · 

Ist o quer dizer que o go>erno conserva as 
porbs abertas, niio sómente pa.ra. exclusão de 
eleitores da. opposiçâ-0, por meio de elimina
ções até i>. ~tlt1ma. llom, coa10 p:.1.ra a iacti.1~5.0 
de phosphoi·<•s de sua parcialidade até mesmo 
depois úa. eleição ! 

A recómmendn.ção do govPrno era-que niío 
fossem feita~ eleir,:ijes regulares nn.s sec~ões 
em que a opposiçã.o tive.~se maioria.: não 
eram forma.das mesas. eram ·lavradas act :s 
falsas; pl~.no criminoso, que fol rea.Iisa:1o 
com tanto desbi;agamento que muitas das fa· 
mosas eleições clandestinas, que foram apu
radas pela junta, tiveram, ance os pra.testos 
do contest ante, de ser condemnadas pelos 
seus proprios autores, que julgaram de bom 
a.viso deixar de enviar as, autllenticas a e~ta. 
Camara, on<l.e poderia. ser reconhecida a au
daciosa fraude, taes como as de : Sant' Anna., 
Russas, Caratheus, Iadependencia., Pitom· 
beiras, Riacho· (1.o Sangue e Guaramira.ni<-a. -

Em compe~sa.ção, foram engendradas ou
tra.5, que, não tendo figurado na apuração, 

se acham nesta. Ca.mara., eleições cuja nulli
dade e simulação são trabidas pel::.s proprias 
a.utbentícas, a saber : 

Cuité (60). 
E,;ta éíeição é simulada. e foi ilwE1ttacla 

para. preencher os cla7'os abei·tos p~la ausen.· 
eia daquellas que o governo por seus agentes, 
foi o brigo.do· a fazer de::.apparecer. . · . 

E' nssim que. em .. contraposição àquelias 
actas falsas, existe, na Ca.mara., a utllentica de 
eleiçüo-regular, que fo1·a apurada pela ,junta. 
apezar de .sua pr•!potente parciaHtlade. . · 

A supposta a.uthentica. (sob ns. 51 a. 54) 
não é acompanhada da cópia da.· as;iignatura. 
dos eleitores, nem da acta. de fostalhi.c;-.ão da. . 
mesa, faltas estas que confirmam o ' que vie-
mos de affirma.r. . 

· A autllentica (n. 69) entretanto, não pódo 
soifrei· contestação; está. portanto em con· 
di~ões de produzir os eifeitos -lega$S. 

E' dejustiça, pois que sl:'jam computa.dos 
IJS votos dt• mesma consta.ntes. 

-Mora.da-Nova (2..5) a. acta da P ~ecçiio foi 
apura.da. pela. junta e tem boletim sob n.· 90. 

A a.cta da 4" secção não foi remettida. ó, 
junta. 

As autllenticas r eferentes a 2", 3", 4~sec· 
r,ões são de eleições manifest&meute nulla.s. 
conforme se evidencia dos documentos S•::b 
ns, 82, 83 e 84, deda1-ações feitas no~ pre
cisos termos tia. lei, reves tidas de todas as so
lemnidades legaes, precedendo exl!ibíção de 
tltulos de eleilOraes e motivadas pela recusa. 
dos fiscaes, conforme tudo consta do l'efe
rido documento devidamente authenticado 
por autori1l11.üejudiciaria, na fürma faculte.da. . 
pelo art. iº da. recente reforma eleitoral. 

Em face da. 1 ei citada, nü.o soff're contes
taç5.c1 Que a decla.rar;-J.o de votos. por :i.q uelle 
modo feita, er1uiva.le â. eleiçiio re&.lisada pe-·· 
rante Mern. legal; pois a ld expre::sa.mcatl> o · 
autoi·i~a a« fazer suas decl!).rações per.ln te 
tabelliii.o ou autot·idade judiciaria oH -votar ::t 
descoberto» (ar~. iº) · · 

A íllustração da. digna commisslo me dis
pensa. de maiores de.5envolvimcntos. 

Devem, portanto ser elimina.dos os votos 
constantes das actas falsas, que figuram no 
quadro da secr1"ta1•ia, e (1dcluzidos os vo
tos das declarações rle voto do ir.stallaçiio 
rla mesa ; essas eleições ta.mbem são plena.· 
mente uullas, pois que, a lém llaquellas fül· 
ta.s que a.s su speitam de fra.udulenta.S, :!.inda. 
se deu a recusa formal de fiscal (r:l.oc . n. 2S) 
o que confirma. a fnndada supposkâ.o de que . 
aque:las pe;;as não exp1·iroem a ve1·ds.dc elei
toral. Em contraposição ha uma declara\.ão 
de-- vot••S de 1·19 . eleitores cujas firmas tie 
acham !'eCOuhecid~ por tabelliã-0,tendo, aliás, 
o Dr.juiz-de direito dó. Aracaty se recusa.ô.o 
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·,a amparar õs direitos ameaçados da op-
p0sição (doe_ Zf;). · 

E' de justiça a. computação àestes '""tos, 
bem como a elliminação dos constantes de 

-actas falsas. 

gar:i.:üi<lo~s da verdade, e.o,nfor:ne tudo cor; 
sta. du U•-'cumeuto Sl•O n. 85. 

Devem, portamo, ser apurados os votos Ól 
declaração e eliminados os const1;1.ntes de ac~s 
irr•egulares, relativas a eleições· simuladas. 

Sa114l-Quiteria. (76)-Foi remettida á Ca- Pa.coty ( ) - No Pacoty a >atação con-
ma.ra uma. acta de eleição realisada. no edificw stante da.s actas e de :215 rn1s tres sec,,:qes. 
desigI)~do para. r.;i.l Jirn. a.pós a e:thibir;iio dos ent1•ctanto que o nllmoro tot<1l 1ios eleitores á 
re~pectivqs títulos de eleitores e p1'otes1.0 pe- de 2~5 (s~g-undo o·Alminak de Jüão Ql.mare., 
rante tahellião, ante cn.ia me;;a foi. apreseu· ct1ere de secçii.o da Sec1·e.tarii:t do Governo) . 
.tado protesto pelo c!iefe ant.agorâst:t. ~ignal O (tocum'rnto sob n. 3:~. annexo ao histo-
evidente da realis«ctto da allu<!ida eleiç:i.o. rico. é um protesto, tomado por titbellião, cou: 

. ·E::tà precisamc::nte nos termos do a1·t .. 7•· ria tra o facto de haver ·a mesa <la 1" sec~.ão :i'e
recente reforma eleitoral: não se reunb1io a cusado a.o fiscal do ca.ndi1lato Dr. P. Pessoa, o. 

· mesa, o eleitomrio fez a declaru.ção úe voto, boletim da votação, a. qual, diz e protesta.ntc, 
_preenchendo as formalidades !eg;ies, no p1·0- fóra de 33 rntos para o contestan:e o seu corn
prio edi:ficio de~ignado para se. pl·oce•'0L' à pao.heiro de chapa. e de 15· para os Drs. M:onfa 
eleição. Requei»o, pois, que sejam so:nmados e :V!arinho. A mesa recusou-se a aece\tar o 
·os votos dessa. eleição. -protesto. ·-- . o documento sob n.33 e um protesto, toma.uo 

· San~a Anna (. ~)- Ex_1ste na Camara au- por outro ta.bellião, com relação á, eleição da. 
· thentica da elelçao r1.m.J1sada eia Sa.n~a Ann:i.: 3·• secção. cnj::i. me.;a não ~ó i•ecusou o boletim 

os governista.s ;izernm du],Jlic:;.ta, q u~ foi 1 como declarou« que lavraria a acta depo1s » ! 
apurada pela Junta, mas, nao se atrCY(:J'~m 0 . documentos ·ob n 3~ , 3" \ se i·e,D ,. 
os seus aw.ore~ ~ mandú.l-a a esto. ca~<t .• t•nde : .,,."' e ~ d "~ , • .~.'"' : · ~ , · e: e.;:1 
Poder; a ser v~, .. ~c~da - r1·au•le pelo ov· ine a. - s.e ça.o, e º~ mes.llo~ ~~ ve qu.,. um SLll'-

" "-"' .. ' .. • ' .• . .. l pl lltº' do- me'"'I'IO~ O''"&Ul"'r" ltl"'S" 11 •· 1 dos nome<:: 1l0- <uppo·to· ·vo'- l't·e·· >n1 '1 - "' ,. :· '" ,., ,-,.., ~t.. 'º ~ "" :!. .1.;i. i:'.c 
~ · ~ • ~ > i..t • ~. e.. · H io« elTect1vos e com p i " uo ú · · mero de 240, q1rn,n.d;1 !tpen:i.s exbtfriam 1~" ' • .. • . ª ·e~~u . .> mesanos as 

.cidade cerca de :3,1 ehútores ;!O•e!·níst~s ! 1?. !1mas. ~ .~º ~inut?s, r~ü:is1~e.r~_ram:....sem 
Para rnelb.or orien.ação da illu-t1·~ C:im-1~~ettc> 0 ~~rviço .da 1 ~~~a_. que.,runc~1Ma0V<•,_le

missã.o. reporte-me ao!.ü,turíc:>junto e ,_,onltJ, ,.,d~eute '· neste pro .e>tO ~,..:ir..\m 1ti deito· 
á sua disposição os p~·oprios livro- que· ª·lUi rc~, mclustve o supJ·lent~ r·e,er1do, achando-se 
tenho. ~ to ·as a~ firmas rei..:onliec1<las. _ . 

Espero, como '\de justiça, que se'•L recu- 1 . A~ ;;upP.08tas _acras ·1_o Pacoty ~<10, po:~,_ vc!'-
- nhecida a le~it.hii<l;;,de d<\ eieir•io ~ c:i)l1~·~-1 ·l.vturo~ co~pos de dehcto do cr·11ne pi·atJe;~c:.o 
~internente,'- apu.rad;L a l'.'e5[ll:'.:tiv;: \'Ol<~- LJel. ?S ,mesurtOS, l};.<e r!e~~:1ra.nl tet COUtp;lr'e<.:t~-0 
çao; si a!gum:t 1~.!ta für nota.da. '.lii.O 11611<> a.li- ~1~n.t,c~ numero i,e eldtores do que o ext,,-
solutam~mo ser at~ribuida uo <.:O!lt•·~t;:utt'.', ';,,; ·n ·- d · 1 •1.. . 1 · : . ,., ., ,.. 
que eovidoa o~ poss1ve:' e~ft_,rços Iiui·:i. üSl!Ol· ~ ·':". · 1 Ob, e. ~:ii..ec in:ne JU~t.:ç,1, :'ti., _nao 
ma.l-a de todc e •.;ualquet· det:út•). contor111eos ,e,_.~ .puta :OS _os voto~ con~tnnte::i da.~ re
documentas sob ~:s. 30, 37 e :n F d'; hi.>to· 1et id,t .i.thent1cas. 

rico. \ 
§ 

Remedios (173) - A eleição ,1e Rum~din· •
1 teve logar com ;J:. desi;ja. vel r~g-u ! ~ri!iaJ, , vu- . • . 

tando nessa. secção os ,~;eito1"e,; do, 6'• is_ Jo:;e); l'êii.:s eleu;ues que ~eutw à1~cutído r·oderi 
em razão de Uií.".l se ter ;:eunido a me~u. ,'.eSL:J. •~.JUU~tri; commi~são 3.pr-eciar O C<S>•irito do 
(Boletim sob n. :30). ! u~ »h:-<l:lade que inspirou o;; :i.gentt3 do go-

Esta vot(;,ção não :Ugur:l. no q,uadriJ da c.:i- ve•·u ' ".:>tatbal pal"i~ e?!~ a oppo.;.çã.o. Assim, 
mar11., onde de,·e ser uontemplada. pat·;;i., nao rou?ar m<L1s tempo, nem .::.b~1sai.-

. . . Ja r)enevolenc1a. que me tem disrensai?.o a 
Lililoe1ro (18 o. 2l)~A act... da 2" secção não •!i;;-n'~ commissã.o, adaptarei um pla.no m:.!.Ís 

foi remettida a jurita. summario. 
A~ au~heotic~.s das quatro secr;ões de Li- Enumerarei, em synthese, os d.efeitos ve-

moeiro r1ac se aeham reç-estidas das solt:mni- ritkados pelas authenticas indicando aos 
dade~ lcgaes, nfi.u teem cóp;;i. : \e a~~ig11;~tt.1·a: !l~m;üs ex.ístenti:s. Todas ~,; a.~ws rbs qu:,: s 
~01> ele1t~re-> 1unas. e (•lltt·a~ C'.9P''' eh act.:L à.e; ?;~.;. comta.r a ce~tldâo da ~~.s~\guar.ul':L d(JS 
mstall:tça.o da i:z1~$• ; .ª~. elei·~oe~ e que se_ re- · t::Le1wre:::, ou a copia ,Ja acta de ins~.aL'a·;:.ãc, 
ferem sao d~ 'c•l~f:O t! •r·nw nu lias, pnr isso me }Jlutce. dev(·m ser »euma.rl.a'. s: n~.1) 
q_ue fo1·3in l'e~u_s:"ios cs tls~a.r,s, m•.,:ivi~nco a•- fr~, uouleutas a mer1?S nulla;;, ~.ur i:;sc tlU•'l, 

. sim a decla1:~.'ia1J de YVL?S, que rm fel"!'- per· a.can·eta1n a supp~~1çiio de que (.::oJI:.O em 
~te o. ta'belhao, pree,nch1das as formalidades tantas localidades Jª · mencionadas) não fôra. 
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JlOS~i-vet obter ou ar1·a.nj1J:r assignaf.uras em 
:1tw1ero igu,tt ao dii vofantes ! . • 

:)e·.·cm, p •rtanto, se1· deduzidos ó~ -voto;i. 
const<i.ntes ds t<ies a urhenticas • que Rgw·a m 
rio qua.1ro da secrei;a1•1:.i. da Carna.1•a;· sendo, 
:w ce>11trario, computa· los os votos constan
%s Je dêClar·açfüis e document.os, come> os qu e 
te::-,llc a.presentado, em condições de mere· 
cerem toda f'e, uor se acharem revestidos 
d~s preeisas solemnidades legaes 
s~1br~leva. a proposito, considera'!' que. si 

por •·eutura alguus documentos d(I. opposicão 
não con;.ivel'.'em maiores so!ernnidatles. Mm 
pol' isso _traduzirão a existenci<i •.te fr aude 
e s\m a impossibili.darle de obter essa.--. so
famni.dn.i.lE'S, que só os agentes do governo 
poderiam mi uistNr .. 

Lo~o. ê ju:;to, de acr.ordo com o e~pirito 
c1a. 1ei r.i:.-itor .;.1, que h11ja tal ou. qua.I equi· 
~.a.f.1~ . n:~ a.p!'eciaç;lo des::es Q.ocume.utc.s, s"'n· 
ào llOur.iderados "l'"a.lioso!', toda a vez Cine co11· 
Yl':i 1C<':.m de que efl'ecti >ameu"te a eleição se 
e!Iectuou , o eleit Jrad.o manirestoli cla.1amente, 
precisamente a intenção de suíf.ro.ga.r o can· 
t\ida.to. 

§ 

Não tem copia. da. assignatura. do~ eleitores. 
nem ·ua a.cta. de ins~lfo.ção, as authenticas 
tias Sf;guink~ eleições, que reputamos nullas 
O.e pleno dir.-.:ito: - (38, 63 e o4) Ipü. l". 2" e 
3" SP.Cr,;õe:;, (õ;l) rpü. 4• !:iecção, (56 e 65) Ara· 
<;aty, 2' e 3• secções (39 a 42) Ipueiras, !", 2". 
Sa e 4' secções \43, 44 e 45) Meruoc:~, J ·• 2• " 
3• i;eccões (4.ti) Ma.ssapê : esta ultima eleição. 
:>.!ém do dete<ro 1riancionado, tem mais a f;.l ta. 
qn11 induz n :1 lli.dade insanavel, da. 1-ecu~a do 
ÜS(;;\ l (documen~os sob ns. 38, 31 e 37 A a 
37 F.) . 

Qu«.nto á. 4• secção <lo Araca.ty (15) alêin 
da~ f~·Jtds rererida:;. b.a contra sua val\ducle 
o documento sob n : 34 (Prut); quanto ;i. elei
\;ão (1 ;~ 1" secçào •lo Arar.a.ty, que é nulla. 
occ•il'>"e que ha decla.mc;ào de 9 ele1 tores em 
favor dos c1mtesta.ntes, votos que não ftgu· 
ra.m no quadro da secretaria. 

§ 

Acham-se na Gamara. declarações de votos 
e documeut-1s referentes á.;; eleições in fra 
mencionada~. cujos resultados não const•m 
~ündo. do quadro da. secretaria. : 

Ritssos 

. .\ch:u:1~se na. Cama1~<1. uma dec1aração d.e 
, ·oto$ (n 861 uits contliçiíe:> das anter.:01·es, 
~N~da ~.jraute o D.i·. Juiz s ubstitQW do 
termo, com todas as solemnidades lega~s. 

Tanto os contesta.dos reconhecem a · legi
<,im i1hi"te de>i:sa declaração, q : t~ não se ll.ire~ 
\'e:·i.1 m. elles ou 8eu,; ,,uxi\iares. õ. envia.r a:·. 
'(:amara as authenti<'..us de snppo~tas eieicões, .·. 
úaoas como reaii:c:;.d~s em R.;..!~80$, actas. que ·. 
alias a Junta i.!.puro:u a ilespeito dos pro· .· 
testos do cont·~stc.me, mas que poderiam . 
atte.oiiu'á Camara a extst.encia dilS' fraudes ... 
que encerraru. 

Devem, portanto 8ei• sommM.os os vot.os. : 
$J'pra mencionar1os em favor do .contestante . • 
e ·seu compa.nhei!.'o. ··"' 

Gua.ra11iir ci.n.ga 

A ar-ta da. l" secção <~e Gua.ra.miranga não 
appareceu na Ju:ita.. . 
Aclla:n-~e e··1 tretant-.:, na. Gamara as netas 

da l " .e 2'" sticçües ; .. m :1s taes e:eições ~ão evi
deilt·~mente nullas. o que se verifica pela . . ~ 
a utllentic.i sob n. 86, do q n::.l se "l'"ê que, não· : 
tenel•> s ido aberto o e<lificio d'!sigcado para a . 
l " se1:ção, um dos seus me;;a.rios, Francisco. -
Xavier Lopes L1ma. consfüuiu mesa. na. 
f,,rrna da lei. recebendo os votos dos eleito• 
res '!a l>.e 2" secções. 

Devem. pois, ser i·eti ra.dos do quadro os 
votos das actas falsas e computados, para 
contest;lnte os da acu.. legitima.. 

Ca.niodé - Existem na Catu.\lra cópfas das 
:tet:J.S dits suo postas ell'i;,;ões ãa l ª e 2• secções .. · 
1le· C:inindé. ·mas esti•s act:is , ás quaes nã.o . 
acorr.panham cópia 'la assignatura. dos · 
eleitores e cópia. da. acta. ele ·installação dà. · 
roe,;;;., não são s implesmenta o.unas, são a.ctas 
falsas e atte.>ta.m a pra.iica. de um feio crime ; 
pois. dosd01..-s. sob. ns. 24 ;L 26 se evideo,cia, 
que t..'ies eleições nã.o t i \'.'aram loga.r. · 

Temos a declaração de vt•~-os (sob n. 24} . 
f~it' perante ta~Hiã.o. é v.:,rdade que ~us
penso ; mas, suspen;;o · ade;:de para. evitar 
exac~a.mente que fos~e toms.dn por termo 3. 
declaração referida. (•loc. n . 25). · 

E'. entr"tanto, certo. que a d.ech\ra~1o foi. 
tei ta por 154 cidadã.os, to,l.05 os q u.aes sã.o
etfc:c, i vamen te e1eitoi•es (doe. n. 26) cujas 
fir1Ms veem em original e se acham reco
Ilh".lcida3 (doe. n. 26). 

Nada, pois, falta para o complemento do 
acto. · 

Quando a lei exige q-..ie a declaraçã0 seja 
feita poraate tabell!ão ou qualquer autori
da<1e ,judicia ria, e simplesmt;inte para. que o 
a cio sej .t authenticadt1 e seja verificada a quali • 
dat!e do eleitor. declaI"au.te. o re. . que effecti~ 
vainente ô.zeram osele!tore:o; a dt>claraçii.o. se · 
evidP.nc\a da. nota d(• e::cMv:;,u,si bt!m que sus
pc-n<:o. a.indil. pONJ.U~ o j u '. ;; não . podia. su~
penõel-o como o lez e s acto ·nullo nao 
produz effeito, e acceitar como defeito . pro-
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:""ió .. ANNA"ES DA CÚ'MARA . . -...__ ...... ___ .....;.;....;,,.;.. ________________ __,, ________ _ 
,:c~!lente a.queira suppo8ta falta seri.a. :i.coro
.. ç.oar o .crime do juiz que praticou a iUega· 
: 11daue e cuja. punição re~ueil·o que seja. o:·· 
, .de.nadi.i..: é dever da. junta, limpe por onde 
•possa. deixa.r"traços de moralidacle. 

'~ · A ·ve1•dade ~tá l)a~nte e evidente ; é. pois 
:Ae.jus.tiça, qu~. seja. toma.do.~ . votação cons: 
~Jtânte da· declaraÇão "?eterida em favo1• dos 

·eoatestantes,_ a.que seja.· illiminada. a. que em 
. actas fal~@.S foi da.rla. a _,;eus contendores ·e 
.- ~im espero i!,Ue resolva a. "digna com-
.. ·missã.ci. · . 

União (80) '-Existem na Co.mara authen
.. 'ticas da. -1" e 2" secções da Uniilo, ás qu.:i.es 

faltam cópias de o.ssigno.tt1ra. dos elei.tores e 
certidão ·aa a.ct.a. '(4) S. José (6, ·secção de 

. Sobral). . . . 
-· Esta eleição, cuja. votação consta. do quadro 
-ds. Secreta.ria. da cama.ra,é nulla; por isso que, 

, ··_n?:o fôi realisa.da, o que claramente so int'ere 
' .do !a.e.to de haver o eleito1·ado de $. José vo
.. _, 'tado na. õ• secção ( Reme~iios) em consequen
,,. eia ôe µão haver elei"t;ão e;i1 S. Josê, conforme 

const.a do protesto ioserido no prllxc1pio da 
aeta. ge1·~.l da. apuração. Requeir<;i, portanto, 

. . a eliroina.Qiío . dessa votação do quadro onde 
·-. fi"ura. ·· 
O: ,"castro e Caio Prado· (60, 61 e 62)- :·Na i '' 
'"secçã.o ue Ba.turité· (C. Prado) votaram os 
.. · e 1eitor~s tla 6• (Ga.stro) por nã.o ter a mesa 
_'. dllSta secçiio se reunido, conforme se verifica 
:·· :dos documentos sob ns. 20, 21, 22 e 23 a.. 
: ' Acompanha. a declaração de votos, de 139 
. eleitores, cujas firmas se acham reconhe-
. cidas. · · 

Existem na. Gamara. autbenticas de elei-
ções, mas, estas sã.o evidentemente falsas. 

. oonforrnc os documentos fa(-ro. citados . E' 

. assim de Justiçu, que seja.m deduzidos estes 

. votos (222) aos c;;ntesta.dos. 

Baturité (3' sec(;ão)- Na 3• secção de Batu
rité t'ora.m dados 30 voto3 aos contestant~, 

com o rotulo-para. Senador- sendo; perém~: 
esta. cl1apa.de um só nome; é visto.que houve 
simples eDgano. pois. se ob3·erva,_que.fü.lta 
exa.dameot9 este numero de .votos para. depuc 
t:i:dos, em ·relação ao numero de votantes,· 
conforme se 'Vê da acta. d'1 apúraçã.o. ' 

Requeiro. pois, · que .sejam com_p1il.a1os 
estes votos. . . . . . 

Realisadas a.s 11-Jteracões requerida3 de ~c~ 
cord.o com o processo eleitoral. e respectiva; 
le,rdslaç5.o, será. o resulta.do da veridcaçã.o o 
seguil).te constante do quudro'junto : 

Votação constante do quadro da Sec~eta.ria: 

Dr. Monte ...••. ,.. 3.375 
Dr. Marinho....... 3.051 
Dr. F. Borges....... . 2.91-4 
D1>. ·p. Pessóa.. . .. l.615 
Mendes •.. • . • . • • . . • 1. 612 

Desta. somma deve ser deduzida a votação 
de eleições nullas : 

2.035 1.902 1.911 
Ficam: 1.341 1.149 1.003 

510 
97õ 

641 
971 

A(ldicionada. a vota.çã.º de eleições, que não 
constam do. quadro : 

27 25 . . 24 l. 772 l. 767 
Ficam: l.368 1.174 1.027 2.747 2.738 

. Protesto por nova. vista, caso appã.reç_a.m 
noyos documentos ou authentícas. ·-

Requeiro a. punição dos a.utorêsdas fraudes 
verificadas . 

Acompu.nha .o quadro referido. 

Capital Federal. 28 de abril de 1897. - O 
contestante, J. Jfendes P. Vascoriceltos ." 
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PARECER 

// N- 45-l8J7 

/lwconltece Deputados pelo Esta.dr> do Ama
' .:;onM os Srs. Silverio Jose Ner!J, .Toagtli·;,1. 

de Al-bMquerque Se1·ejo, Carlos Marc6Uino 
da Sifoa e Rayniv.nilo de Amoi-im. Figueira. 

d<1deira, mas não o provam, ao passo que a. 
que existe na Secreta.ri(!. está com todo:a.os 
requisitos, sendo assignaffa. pelos mesar\o;; 
eli:;itos pela Intendcnr:fa, conforme a certidão 
da. acta da. eleição da.s .mesas, que os rliplo" · 
mados apresentaram. Quanto ás demais sec
çõea os contest:i.ntes confessam a regulari-
dade. · · 
. Os contestantes a.llegam duplicata das ele\-

!\ A·P Cornmissão de Poderes examinou de" ções de Parentins, dize.ado que os dipI_oma- . 
tidamente todas as actas, protestos e do· dos organi~itram mesas sem au'diencia dos 
cumentos relativos ãs eleições do Estado do intendentes e supplentes legítimos; o que 
\Amazonas pro~didas a 30 de dezembro de não e exa.cto. porqUanto as mesas são as mes- . 

· '1896. · · · mas eleitas pera lntendencia, conforme a cer-
Os Drs. José Rodl•igues Vieira e Gregorio tidão do 'edital e acta das eleições da mesa, 

Tbaumaturgo de Azevedo. contestam a -vali- ·que os diplomados a.presentaram. 
d ade das· eleições de g1•ande num~ro de secções. Os documentos apresentados pelos contes
que, annulladM, da.ria em resultado a ex- tant~s quanto ás e!eições de Manicoré não 
clusílo do~ actuaes diplomados. podem destruir os ci.ue foram enviados á Se-

Allegam a nullidade d~1seieições procedirln.s cretal'ia da Camara. antes vieram prov'ar a 
nas s~te secções d.a C<ipital. sob o fundamento valiáade das e1eições alti :procedidas. mos
de que não foram recebidos os fiscae.; apre- tra.ndo a legitimidade das mesas eleítoraes. 
sentados por 30 eleitores, como manda a lei. porquanto pela certidão que apresentam da. 
e, pa.rn. demonstrar esta. asserção, apresentam acta da. apuração da eleição muillcipal se vê 
publica-fórma de sete petições dirigidas ao clarn.mente que a iutendencia que elegeu as 
juíz seccional do Amazonàs, pe~indo mandar mesas era legitima, e fel·o de accordo com a 
tomar -por termo esta mesma. allegação ; lei. conforme certidão do eclita.l de convoeação 
mas estas petições nada provam, poi·quanto de intendentes e a acta da. eleição i!os mesa.
até mesmo estão assignallas por cidadãos em rios, documentos apresentados pelos diplo
numero inferior a 30, sendo que a que tem ma.dos. 

, maior numero de assigna.tura.s não excede a Da. eleiçã.o de Urucarã. apresentam uma 
20; sendo gra.ciosa.s todas as allegações dos pulllica-rórma da. cópia da acta. da eleição,q_ue 
con~testa.ntf\S, a Commissão resolveu apurar esta ern desa.ccordo com os d .. cumentos en
as eleições das sete secções na Capital. viados a Com missão e que os proprios contes-

~ 
Quanto ás outras secções da capital, os tantes reconhecem que teem tocl.os os requi

ontestantes allega.m nã.o ter havido eleição sitos legaes. · 
na. 11" secçãll, juntando boletim da 121' e pu- A Comrnissão deixa de apurar os eleições 
'lica.s-fórmas rle cópia~ de actas da 8" e 10" ; ela. 2• secção de Codnjaz, 3" em Ba.rreirinha, 

ma.s, nem provam a primeira allega.çã.o, nem l" e 4" secções de Manés e P de Si! ves, pm• 
os documentos a.presentados podem fazer re, nellas encontrar vicios, que as tornam 
porquanto os documentos ultimas estiio em nuuas. 
desa.ccordo com os documentos recebidos pela ·A Commissão, attendendo ao que a.lle
camara, que estão em or.jem, e o boletim ga.ram os contesta.ntes quanto ás eleições nos 
eleitoral da 12.• sec~.ão não t·~m as firmas re· munidpios de Labrea, s. Paulo de OI i vença, 
conhecidas nem o secretario que o passou e o ~Ioura, Barcellos. Humaytá, Fonte-Bôa e Ca
mesmo que assigna n. acr.a e mais documen- nutama, re,;olveu não apu!".tl·os, mesmo 
tos, fii,'1nanr10 apenas em um e outros o presi- po:·que_não influem no resulta.do final. 
dente e mais um. mesario; asstm a commissã.o A. Commi,são, a.nnuUarido as e!eiç,ões da. 
approva estas eleições. . . 2" secção de Cod~•jaz. 3" de Barreirinha, 1".e 

" . Apresentam uma publica-forma da n.cta da 4" de Maués e l • de Sih·es e da.ndo como não 

l!
le~ção 110 Te~e._ p:i.ssada pnr J~iio Façan~1a realisafüis as eleiçõ~s 1te Labrea, S. Paulo de 

.... eao Batalha. mt1tulado secretario da m~s ., Oliirença, Moura, Bal"c:ello,:., Huma.yta. Fonte
q uan~o o que figura nos ~ocumentos eleito- Elóa e Canuta.ma, fez a apui·ação geral ua.s 
raes e _Ped.~o Façanba Leao Batalha; quanto e'eições que julgou liquidas, dando o seguinte 
a. publtca-forma. de votos a descobei·to que resultado: 
apresertarn os C\°•ntestantes, si a. a.lguem pu-

1 desse aproveitar, ""rh ao Ba.rão do La.<iarío, Dr. Sllirerio José ~e"y. S.25! votos; ca:. 
:p«r3. ser.ndur, e não ao3 cm1~e:.wnte~, po1·-: pitão·t.<10•>nte .lr.aqu•m ,:,~ Al•1uqnerque se
quanto dos seu~ nome:~ a.lli nã.o ~e faz: rejn, :~. 133 vo..-is; e,, ·IJ~ rarcdlmo d;i. Silva, 
me•1ção. · \ 2.8:H ~oto>1 ; ea.~1tfo ib.y 11Un•;o de Arnorim 

\. Os col1testantes apreseotam uma. <i-Cta 1· Figueira, 2.327 vooos e outros menos vOttJ.-
! da. lª secção de coary, que dizem ser a ver- dos. • 
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Assim é 8. CommL"São de parecer : 1 d:i.ndo em resultado uma apurai;:ão falsa. e 
• . .•A 

1 
. _ insubsistente. . 

t~, que seJam âpprovauo.:i as e e1~es pro- [ As mesas funociona.ra.m em salas divididas 
cechdas no Estado do Amazonas, n_? dia. ~ de a.o meio. não por um. gra.dil. com<> diz a. lei, 
dezembro de _1896, com. as_ excepçoes a.cima. ; mas por uma reforcada grade. sepa-ra.ndtJ os 

2•, que seJa.m reconhecidos deputa.dos a.o eleito~ da urna.. colloca.da no extremo op
Con~esso ~ederal, pelo ~esm~ Est~do, os post.o, de modo a se tornar impossivel q ual7 
can~~da.tos diplomados ~r. Sil ver10 Jose Nery, quer fiscalisaçâo. contra expressa. rletermina
ea.p1~0-teneute Joaq~ d~ Albaquer9-~ª ção do art. 43 § 5• da. lei n . 35, d.e 26 de 
SereJO, Carlos. Ma.~lmo _da S_1lva e capita.o janeiro ile 1892 e art. 7~ do J}ecreto n. 426, 
Raymundo de A•nor1m Figoeu-a.. ·de 7 de dezembro prorimo findo " . , 
· . Sa.la das Comrnissõe!:. de , abril de I 8<.n. Logo no inicio dos trabalhos, etn falta. de 

- :Tocio Vieira, presidente.- Rivada1'ía Oor- ·nomeação de tisca.es p:>r parte ~os crnd1<lJ.tos 
rêa, relator.- J. Moreira Al11es.- Arthur todos ausentes. em cada secção foi aprt?sen
Pei:J:oto.-'- Irine-ii lfo.chado. ta.do um nomeado por 30 eleitores nc•ssos 

amigos, de aooordo com o§ 17 do a.1·t. 43 da. · 
citada lei de 1892 .• 

Exms. Srs . Presidente e membros da: Com- As nomeações !ora.m recebidas peln.s resp_e-:. 
missão de Verlllca.ção de Poderes ctive.s mesas; mS.S j)8 fiscaes não toram a.d•ntt· 

Perante esta. illustrada. Commissão eompa- tidos no recinto e nem tra.nscripta. na. acta. a. 

[,'.\ .. ar~~c?:a~ d~~i~ict:dã~n;:;~ uf:irª S:aj~t~~~~ SURe~~:~~~~se Uma verdadeira. CO~edia 
'/·· ri.oi Fi~eira, Silverio Nery e Carlos Marcel- no rP.cinto de ta.es mesas eleit.ora.Ets: votat'alll 
~' . lino; não por ambição de conquistar lagares suje~tos nã.o alistados, outrOl:l de obitos r!otO-
. · entre os digno membros ·desta augusta. as- ria.ment.e conbecid~ • . uns lanc;a.rom mais de 
:~: .. · semblêa., mas pela. profunda convicção de uma. cedula na.s urnas e quasi todas as que 
·; ncont-ra.r correctivo no. seio da. representa.- foram tlepositaclaspelosnossosa.m.igos.~ua.ndo 
:: · çã.o na~iona.l coc.tra. os desmandos da. :politi· lidas, tl."oca.vam-lhe os nomes pelos d,os ~u
';: · cagem local, desenvolvida. e pratica.da. com as- dida.tos governistas; de modo que em algu- . 
:>. ' sombroso i!esemba.ra.ço e íncrivel d·espudor mas secções não &ppa.receu um voto .aos , 
: . no infeliz Estanó do Ama.zonas, P8:1'8- desespero nossos candidatos, nem mesmo dos 30 ~le1to-
": ..• > ··. da.quelle povo de precedentes h1st.oricos em res que nomef&m os ftscaes . . . . 
1 
. .- :Prol da liberdade e para. descredito dM in. Accresee que o a.pparato de· força. dentro e 
: stituições. fóra. dos ediflcios onde fu.noeiona.vam as 

· ,. · Os a.gentes d.o governo esta.nual, no triste mesas. i:lava verdadeiro caracter ma.rcial a.o 
.· afandoconserva.remparaseusamigosa. una.oi- pleito, contra. expressa determinação da lei. 

~ .- . . ·midade da. representação, empregara.m. ·todos · Mesmo a garantia salutar do vo::o desco· 
L' . os processos fraudulentos no sentido de im- berto, . esta.tnida. na. lei de 7 de dezeml>to de 
:· : :Pedir que a. opposição dos partidos colligados, 1896. a.rt. s·. foi nega.da. á. oppooiçã.o. A.a . 
~-· · , que à maioria do eleitorado, escolhesse livre- mesas recusaram-se terminantemente a datar 
:: mentE< seus representantes no pleito de 30 de ~ ·.rubricar .as cedula.s que lhes füram_a.pre· 

dezembro ultimo. . · sentadas, burlando assim a. e:teeuçao ·!18 . 
-- - ~ . Tão grande, porém. foi a. innundação dos uma. medida. moralisadora. creada. pelo l~g1s
,,_. eseandalos que, apeza.r da previdencia. dos ladol' para melhor .garantir a. libetd.a.de. do 
:·., · viola.dores, não conseguiram q ne dt!ixa.sse de . vot.o. , ~ ! 
:>. ·:trasbordar, freando a opposição comas provas · Negada. a ftscalisação, o qne por si só coa· 
~-·. · .materia.es de quasi tQda.s. a.s viola.e~ da lei. stit11e nnllidade insana.vel da. eleição, nos pre-
: .- A impunidade é um dos _ maiores males cidos te-rmos do a.rt. 1~ da novissi!na.. lei elei· 
:,'- . contra a sociedade em favor aos criminosos e torai citada, e recusado o vot.o de~coõerto, . 
·· por isso o despre:to pela. lei no Amaz.onas jã. desde logo comeeou a im:Pera.r O· regímen da. 
~- ; eb.egou ao .~eu auge. · , . - , . traude impudente. . . e .. · Póde-se assegurar sem receio de cóntêsta.ção, , Entã.o os nossos amigos usal'aID do re.eurso . 
.. · alli os agente.s do poder publico não preei- conferido pelo citado a.-rt. 7• . da mencionada. 
~:~ sa.m de outros eleitores alêm dos fa.brica 1os lei: em·. pet;ções a.o juiz seccional llze~m 
;{ :por oecaaião dos pleitos. · deelara.çôt!s desses fact.os.-requerendo ao mesmo 
,,. . . .As mesas eleit.oi:-aes de 9et.e. seoções da ca- juiz-que as manda.ase tomar por termo. Nem 
f.L i>ita.l !oram orga.nisa.das pelo. presidente da o templo sagrado de Thémis. porém. es-· 
~,.: .. ··mtendeoe!a •lissolvida, de aceordo com o ex~ capou ao teneb?oso plan.o-prêviam~te con
r.,'.':.;, eovetna.dor do Esta.d.O. cqUoea.ndo-se em todas certa.do. . . 
f'. ageni.es ofileises da. cont:a.uça. deste. A per- Maito de proposito não t"eCOtTeram o3 nossa.- . 
~~: .muta de seroifog foi combinada e dahi 8. falta amigos· à justiça esta.dual, passivei instros 
u>.:cie jwiti.ça.e-~riterio que presidiu á. eleição, manto dos sell.8 c~ores. esperan~o enooa.·· 
~&:::.:_ _ ·. ·.· . . 
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tra;r no juiz federal a :precisa. iudependencia. 
DO cumprimento dM sena i!everes. 

T:riste desillusão ! O juiz federal ta.mbem 
esta.va.. ao que parece, no concluio ,fo grupo 
domin~nte. Ou porque temesse lhe tirassem 
a 3Ub,,~ao. ou porque tivesse outro qual
quer interesse, pornna.nto só assim se explica 

' 

tamanho desrespeit.o a si mesmo, ª. põs peno
' sa.s TI\cillac;ões, deuás sete :petições o seguinte 

,. despacho: · . 
~ <T,indo em consideraçl!o .. as declarações des-
1 respeitasa.s e cheias de ameliças, que inco~iie-

. n~ntemente me foram dirigidas na entrega da 
pt'esente peti~i'!o por signatarios e p(Jrtadores 
âa mesma e de outras, em numero de sete, de 
assumpto identicc, todas . datadas de lUJntem, 
ma& apresentadas hoje ·depois àe · cineo hords 

·. da _tarde em u.ma sô ôccasiao, por crescido 
netmero de inàiDiducs desc(Jnhecidos, afim de 
me coagirem a dar -o rece;,imento da.~ mesmas 
petiçôe.~ a. prazo indicar;lo por eUes oi..1 qu.e di
::iam ter em seus relogio$, succedendo tornar
se tumultuario o ~iente deste jui.::o, .. um 
de-w.tros moti'Oos prooenie1ttes de dia.logos em 
altas 1'0zes e olfensioos, a · tu po1tto de tomar
se impedido e impossibilitado_ de conhecer da 
materia das petiÇ(Ies, sou suspeito e juro.nos 
termo.r do. lei.-. 

· Est.e <1,espacho dispensa. eommentlLI'i05: re
volta, mas produz sentimento de piedade ! 

. Vê-se que o homem; ci>mo todos os outros 
· empenha.dos nesse terrível syndica.to da. 

fraude, queria fiC!U'-se . com as petições e 
dar-lhes o mesmo destino que a. . outras ha
"Vi.e.m dado as IJ).&sas eleitoraes e junta. a.pu
ra.dora.; mas os nQSsos amigos exigiram re
cibo ou despacho, dahi'o seu desapontamento. 

Entendeu .que a melhor sa.bida. ·era decla· 
rar-se suspeit<f, sern perceber que nisso trans· 

. parecia. ~ verdade. Mas & prova. foi produ· 
· zide. nos termos da lei; fez-se .a deelar.1ção. 

Que o juii a manda.3Se tomar por termo ou 
não, disso não cogitou a. disposic&o citada, A 
prova :ficou cabal, consoa.nt.e o espirito do IA
gisla.dor, que procurou garantir a. liberdade 
do vot:o no regimen que a.doptamos, apoiado 
immediatament.e no sud'r&gio popnlar (doe. 
.fnb n. 1). · . 

A' apuração comparece1'll.m amigos uossos 
. armados de proterto. assign&ilo por 5ô elei

tores com a.s :respectivas fti'mas reconhecidas 
por ta.bellião'. Ajunta. apura.dora., rece~u-o 
Illa8 não tomou oonh~imento e não o ·fez in
serir na. acta'., não obstante as solicitações 
doa directores .dos partidos _colllgados, teste
munhaila.s por cavalheiros que assistiram a 
esea.· farça. governament&J.. 

Os contesti.>nt.es já tiveram occasião de olfc
reee:r á. Commissão Especiu.l esse protesto que, 

. já esta.rã. certamente em mãos da illust1·e 
Commi&<:ão de ~eri11.ca.ção ~ Poderes. 

: camara _v. I 

No dia seguinte ã. a.Imraçã.o, diZia.m os jor· 
naes goveroist~ não ter havido coillestação 
nem '[)Tntesto: era. a term.iu:i.çã.o do pla.no. 

Fez-se a a.;>uração ~m menos de tres noras, 
o trabalho est.wa todo feito, a. reunião da. 
jur1b era. mera form.ali.da<le. Nossos amigos; 
porém. desma.sca.rara.m mais um::> vez a tra.aoo 
lia. apuração em diversas publicações que vii.o 
juntas em publica.-fõrma. (doe. n. 2). 

Nos municipios da Labrea. S. Paulo de 
Olivença., Moura.. Ra.rcellos. Humaytã. e Fonte 
Boa. não houve eleição legal ; porq u:mto, como 
se vê da. certidão junta passada pela Capi
tania do Porto e da tabella. das dista.ucias an
nexas a. essa. petição (doe. n. si. as com
municaçOes ofiicia.es não cbegara.m a tempo ,: 
de se fazerem as ele~ pelas disposições da 
nova. reforma. eleitoral. 

No Dia.rio Officiai de Maná.os (ilocumento .. 
n. 4) de 2-t de dezembro ultimo foi publi~a .. 
a citada lei que ·deveria comecar a vigorai'
tres dias depois, na. fórma do decreto n. 5i2, · 
de 12 de julho de 1890. 

ora, em tres dià.s ou mesmo oito, era mate
rialmente· \mpossi vel chegar a esses logares 
o conheciaienio da. nova. lei eleitoral. 

Situados; pois, a. centenas de milhas da 
capital, nos rios Negro. Solimões, Madeira. e 
Purtis, como a Commissão poderá verificar 
pelo confronto de uma carta. geogra.pbica.; 
impossivel seria a che;..,>ada de commuuica.ção 
no cm•to espaço de tempo decorrido da pu
blica.çã.o a.,,_ lei no tlia da. ·eleiçã.o. qua.udo os 
vapores qu~ sul~i.tn taes rios não fazem mais 
de sete a oito milhas por bol':.l., perdendo 
muito tempo nos portos de escala forçada, 
que são numerosos. 

No emta.nto, os agentes do grupo dominante, 
com enorme desplante, apresentaram resul
taios·•le eleiçõe; prooedidas alli, rn&is fa.bri
ca.."!as pos~riormente na. Secreta.ria do Go
verno, como é sabido em Ma.náos . 

Do mnniclpio de Ca.nutama não pudemos 
obter documento algum. assim como de Ba.r
:reirinha, de onde nossos amigos nos commu
nica.ram nã.o ter baVido eleiç-:io, sendo-lhes 
oomtudo illlpossivel obt.er documento em 
apoio desta veNiade em·race da recusa formal 
das respectivas autoridades : a. mesma fa.rça. 
executada !la capital. 

Em duag seccões suburbanas do muoicipia 
de Ma.nãos (Ma.nacapurü e Pura.qnequa1'3.) e 
ma.is 12 outras do Estado. consegui~m os 
nossos amigos fazer valel' seus direitos Mei- . 
tora.ea, conforme provam os documentos de · 
ns. 5a 18. . 

Cá.da. grupo des;ies docnm~ntos oo~tém ore-. · 
sumo bistorico do respectrvo pleito, com . 
citação diiS d~0posi.Ções da lei em que sà · 
fundam. ! 
Temo~ &·,_)loura. de ena.mar a a.ttenção da 

illustra.da Commissão para. essas · Taliosa.s 
"·- . 

10 
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peças; bem como pa.ra as considerações eon· Additamento-Já. est.a.va. assignada. a. .ccn-
tidas no refericlo res•1mo. · test.a.Ç<fo supm as eleiç-..ões dos ca'Qdidatos · 

E' indispP.ma.vel que os rlocumcmtos or:\ riiplom:1dos. 11uan ~o aos contestantes foi 
ápreseata.d')s sejam r.onfrontados com o.~ que :i..-sstgn:i.·lo o pr·azo de dous dias p.u•a ~ exame 
foram presentes pelos ca.n1l1d,uo~ conte$t•telos. das " ct11s qu·~ •~companho.ram. os diplomas 
A confusã.o deste~ é ine .... ita.vel; sf:'.J.'il. tn();rno ~onte.;;h·ios. 
incri\•el que in~ista.m ne>~ot\lrnfmte (\ fil de··- Esta faculrlade veiu trazer mais luz: ao 
fendei• as fcn.udes-u.e ondâ s:ihiram, posto que assumptJ, por termos occaslào de conl'i'ontral' 
á ·puridtvle já esrxi.lhem que e \lllln. quest:Jo u prolucto da ftaude eleitoral, fe ita, pelos 
esta vencido., que o seu reconheci mento esta. i1g"entes governl:'stas, com a .•erd11de expressa. 
~s·sent.ad'(1, seja qual t?r u. CO:mnis.>i:.o .que os. ,Los IS· documentos que . o~ contestantes. t<:_em 

·J·ulgne. porqne o p:irudo ::i.ssí :n o exrg~ e os honra de oif,;reo::er a J!lustre Comm1ssa.o. 
chefe.; o deter:nin1?.;n . A,sim ê que, n:1s sete :;ecções da. capital 

C;)nfi:imo;;. porc\m, no ~rite1•io da; illustl'e não houve ele1çã.o legal pelos vícios insa.na
Comrnissõ.o e na indPpeadenci.t de C'tri.:t um veis d~ roc,usa :tos fücaes da. opposiçuo, de 
dos.seus di~nos m2mb ·os. para nilo ver reali- nio ter sido acceito o voto descoberto, e peia. 
sada. essi1. off<'!nsa de indivliluo,i P•)!'t·idores de ostentação da fvrca :publica durante o pleito, 
diplomas falso~ aos kiooos preceol.entes d~ re· segunrlo prova o 11ocume•1to n. l ; pelo que se 
present-0.ntes legu.lmem.e eleitos por suus Es- protestou em tem[lo perante a ,iunt:i. apura· 
tarlos. · <lor;-1,, como den1onstro. o documento n. 2. 

Resumindo: a elei•;ão 11os p;;eul1os·rep:-esen- Si na.s secções da capital, ã. vista de todas 
tautes .do Ama.znna.s. conte~tada pelos ri.baixo as auto•·idades e.;;ta'foaes e f"ederaes, ~e deram 
assignu.clq5, é nulla ·,le pleno dírPito, não só os ·factos constante;; do documento supra, 
pela recus:t rorma.l de a.•imi~são de fi5cae3 imagina.e, senhores, qu:i.es foram os proce;;sos 
nas div0rsas s"cc;:ões ua capital. como está. empre;:jado' no interior do Est.ad.o, onde a 
provado no documento n. l , contra tleter· mais obscara auto!"idad.e. ifütrumento passivo 
mina.cão expressa 110 ;1rt . i" da. lei de 7 rio i;cover·no. se turna um regulo. · 
de dezemlJro p1'oximo :fl.rn1.o. como pela. não Analy~anclo se as actas das secções S", 9" , 
ac~eitaç;\o do voto de3cOberto e <lo prote;to 10", li" e 12". vê·se quP. em todas houve o 
a.p1·esenta~io ú junta ~.puradora (document·> m~smo proposito de annullar a prasença do. 

· já entregue à Commi::'!>ilo E-;pP.ci:l.l) ; e porque opposiçâ.o, conforme os documentos ns. 5, 
T!OS munic:píos de Lebr~. S. P;1uto de Oli- 6 e IO. 
venç:.. '.\foura. Bareelio:>. Humayt<i. e Font,e São. pois, nullas as elt>ições de todas as 
Boa não houve elei ·~ii.o legal. purq ue e-se:> secçÕ"S do município da. Capital. 
muuicipios, üca.nclo::. 8, 10 e ma.is día.s de lli;:;- A lei e leitoral \•igente. conforme jâ. obse1·
tancia. úa ·capit:tl não po<1 eria. ser nelle~ vámos, foi publict.da no .Díai·io Officiat de 
executada. a nova lei, publica.d&. no lJiario !danáos. no dia 24 de dezembro do anno pl'o· 
O/ficial ele M<LU~lOS 1\e c!4 r1e dezembro (rio· xirno p11.~sado (documento D. 4). o documento 
cumento n. 4). Portanto. nullas ~ão as elei- u. :~diz que atê a noite de 25 desse mez só 
cõ~s e nul!os são O> diploma.:; a.present. .. clos s11hiram vapores e uma laucha. para Líver
pelos candidatos goveraistas. con{imue os pool. Pará, e rios Madeira, Juruá . .J:i.pUl'á, 
resulto.dos accusados pelos documentos de Purús e Aripuanü. . Para o rio Negro não 
ns . 5 a 18. houve neahum, nem era possivel, :por causa 

A corrupçã.o eleitoral no Ama.z:inas !'! um da vasa.me do rio: apena..~ seguiu uma con· 
polvo de innumer;>s trntu.cul•>s que a. tudo ducção contractada pelos nosso:; amigos até 
seduz e cor r.-m pe com as in~xg0ta ,,e is forças :Wl'à.o . De Moura. a. s. Gabriel impossivel o. 
do The...~nro. O runcciom1Ji ;:mo ~até a. ma· lJa.vP.r na.ve"n.çii.o, existindo na enchente d: 
gistraturo. ni!o esc·1 p;i. á. •~wrivcl <l·i/J1tc/e.Nada r io sumente"' a.te s -.mta Isaj>el Velha. AindÕ 
mai:> eloquente tJ.o qne os documento~ que neste caso a tabella de d is La.ncias, document<t 
dep?m03 em vossa.~ mãos. e, organisada se~undo o dia.rio da commissão 
. Somente m~ trlourrn.l como o que vae no~ rle lirnites com Venezuela e a cartu. geogra
JUlg-ar pode!."a, oppor salatar li:i.rr<>.ira a esse phica feit~ pela mesma commissão,mostram a 
deploravel e~tado de deca.·lcncia moral. irnpossibidaue ah8oluta, material, de ~e 

Para cite ap~ella.m, tio:s, o:; con testa.ntes, fazer essa viagem de Maoáos a S .. Gabriel 
em nome do b~·10~0 e altt vo povo a rmi:wnense, em cinco dias, quando sã.o necess.wios onze 
em nor~e da. lei e da justiç:i. e em houra da dias, em vapor, pa.ra chegar-se a Santa. rsabel; 
Re publica. dezeseis a Castanheiro e t rinta e quat ro a 

Junta.mos l il dOí!urnentos com 453 pa.ginas S. Gabriel, sendo de Santa Isab~l a S. Ga. 
rubri~Jas pelos conte.<fant<?.s . bl'iel :-~viagem reíta unicamente em canôas e -

C<tp1tal Fcfü:1•a.l, 23 de :1bril de lS!17.-G1·e· bar.~lüa$, por causa das ca.c!iot:iras. Veja a 
gorio Tha«ma.1w·fio de .1;;evedo . - JosrJ R?· illu.~tr.tda t:ommis;ão o relar.or-io do barão 
dri,ques Vieira. de Parima, de janeiro de ISS·i, publica.do 
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sob o annexo 78 do relntorio d_o Minlst.ro de 
E:sél'llngei 1·0~ .. comeihei:ro So:i.ees Brandão, 
o.presentado a.s Cama.ra.s, no me,:mo anno. 

Portanto, são nulla.s as eleições de i\loura, 
J3a.rcellos, Thomaz, Castanheira e s. Ga· 
bríel. _ 

rdentíco é o retultado das eleições feitas 
nos rios Pm•ús e Solin-iões. Assim : 

No Purús, desde Terra Vermelha e J:i..burú 
até. Canacury.e no rio Acre,em Boa Esperani;a, 
e Antimary. todas as actas ;:ão ta.lsll.s, tambein 
por impossibilidade material de communi · 
ca.ç;J.o. Os documentos .4 e B mostram que p:i.ra 
se ir a Jaburú, ponto mais p:c-oximo de 
1.Ianà.os, sjj.o rieces;arios cinco dias a vapor, 
e como só partiu para esse i·io um, na. 
noite de 25 (doe. n. 3) segue-se que. 
no. hypothese de viagem fo~çada, · só pode1·ia 
ter chegado a essa localidade depois da hora 
r'ügula.mentar da. formar-ão das mesas. 

Logo, para Curacrnrá, Cauutama e Nova 
Colon\a, que demandam sete dias ; Sa·nta 
Anna 7 1/2 dias, Lr"brea. 9 dias, S. Luiz 
de Cassianã 9 1/2 dias, Provideucia. 10 dia$. 
Intauaham l l dias, Pery e S. Luiz de Ma· 
mori:i. i3 dias. Qurcfan 14 dias, Ca.nacury 
17 dias, Boa.Espera.nça 21 r\ias e Antimary 
23 dias; maio1• é a impossibilidade de com
municação, e,por conseguiute.iliio falsas es:0as 
act:is e nullas as eleiçõf's a que ~e referem. 

No Soiimõe~ sã.o tam bem falsas as a.e ta'" das 
eleições de Fonte Boa e S. Paulo de Olivença, 
pelo mesmo motivo de falta absoluta de 
tempo para as communicações, como }Jl'ova o 
documcmto D, organisado segundo a tabella 
officia.l tle rlista.ncias em milhas percorridas 
pr~loo vapores subvencionados. 

Em Te:lfé se póde obter certidão da acta 
(doaumento n. 11/ fornecida. pelo secretario 
da mesa, João Façanha Lerto Batalha. 

Os governistas. tendo sciencü\ dessa cer
tidão, e por terem sido der!'<ltado~, fülsifi· 
carnm a respectiva. acta, figurando o mesmo 
individuo com o nome de Pec.1.ro Façanha 
Leii.o BMallla, p:ira se suppor que outra foi a 
mesa eleitora.]. 

Per1imos a attenÇ;ã.o da illustmda com
missão pa>•a o citado documento n. II. 

Em Codajú.s,- na 1" e 2" secções. são diversas 
as assignatm•as dos respectivos mesa.rios -
Jose Cola.ç.o Veras e João da Sílva Reis, -pelo 
que. ê visivel a falsiô.ca(:ã.o e couseguin te 
nullidade. (Vej. doe. n. 14.) 

Em Coary os governistas empregaram o 
mesmo processo de fraude. Ba.sta o con
fronto das as5ignaturas ]_)ara se evidenciar 
fal facto. 

Em Hum.'l.ytá, rio Madeira, nas quatro 
secções_ não hOuve ta.mbem eleição legal por 

impos~ibUidade material de commuuic8ção, e 
o documento n. 7 prova exhuberantemen~e 
cst • afl'irmati ··a. 

São nulla~, pois, as eleições realisadas nessa 
munici'.Pio . 

Em Mamar(\ o deBplante é enorme! A mais 
simples inspecção d.as assig:naturas dá como 
certa a diíferen<ia de lettra_ do mesario ,José 
Alves Rodrigues, na. 2" secção,e de outras no. 
tet·ceira. Accresce que as q_uatro actas.apre
sontadas pelos diplomados, além de.falsídc<t· 
das,,ão nul!as, por terem organisar1o as mesas 
eleitotaes contra as prescripçf>es da lei. AS· 
sim e que são ou~ros diversos os- roesarics 
eleitos pela ca.mara. diSSül vida. 
- O nosso documento ri. l8 ~ o que exp1'ime 
a verdarte, pois a.s nosso.s me~as foram orga· 
nisad;ts de accrirdo com a nova lei, conforme 
nélies se · verifica.. E' ínrlispensavel o con· 
Cl'onto._ -

Nas actas da 4" sec~ãll de Borba a assigna
tura do me3ario Aurelio Marques Pacheco é 
visivelmente ià.lsa, de onde se deve concluir 
.que falsas sã.o as a.ctas c1e todu.s as outras 
secções dest_e -·município, fa.brica.di;.s pelos 
mesmos agentes. 

Em Silves o tabeUião interino é Targino 
Peraira. :V!artins,conforme se v& do doeu men to 
n. 9, e não Trajano, elmo vem nas o.cta~ dos 
diplomados. 

Este cidadão foi preso e perseguido por se 
negar a authenticar a fraude dos agentes go
vernistas, que nem poY isso des::mima.ram, 
falsificando seu nome,conjunctameute com as 
actas de todas as secções. 

Em Urucará o r1ocumento n. 12, auther1-
tic;i, prova que são falsas as eleiçõe.; apresen
tada5 pelos diplomados. 

Em Parintins a duplicata. Íeita pelos agen
tes governistas vem cheia. de fraude. Con
frontando-se as assigaaturas das diff.:irentes 
actas, logo se verific:i. este acerto. Na 1 ista 
dJ.s assignaturas figuram nomes de indivi
duos que resuscitara_m para votar nos diplo
mados, conforme se >"'ê da. certidão de oblto 
junto ao documento n. 17. - _ 
· O .commerclaute do Para A.ntonio Rodrigue3. 

Viei1'a Junior, sacio da firma. de Belém, 
Vieira. & Irc1;\o, figura. entre votantes, bem 
como Gentil Rodrigues de Souza., despachante 
da Alfan ·Jega. de Maná.os Antonio Ferreira 
Gomes, que representa de mesa.rio, figurando 
em uma ca.lligmphia. im_peccavel, é um líherto 
analpha.beto. 

Neste muni\:ipio os governistas não pude
ram seduzir o presidente da lntendencia dis· 
solvida, Thoma.z: de Mello ; e 01•ganisaram 
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me$?y~ com <' i nte·~r1.,,n+.~ .J;w:ne Ba.:·::le-l Mn
fot·me ta·lo G~'A é!ÃíJ(icado 'no dm·so do do
cum;)úto n. 17. 

:ii:m It~coai;i:\rii.c. rlncunrnn7.0·~. 16BX[W'.me 
a ver11a;le em rt>.h;:.'io !1. 3' sBcr,:!.o. ~r>1Fl• fa.J.:1s 
a~ ac~a.,:: <la.s secçõe5 feita." pe! ~s ;,geut.r~ •tos 
11.iploma/las. em1fürme se 'lê :'\;is :i.s,~gnattrn.'ls 
do pr1"S!de~te da m.:.~· ·· •la 4'. 110 o!Ikio e n:t" 
actas d€ inshlla.ção e (1<t eleiç.\o. 

Em Ban·eirinhA .. onrle nrío h')n•.-e sir:rn!:1 ~ro 
de eleiç,io. conforcn~ nos :i.cc 1 ·!'<~,1·a:n ns :l:nuo~ 
vigibntes. os rliph;marlos :i.p~ern:1fam ;tetas 
fats:1.s. Yê-s~ a ft"L'.!'lf'.c0ntro:1•.n.nr1o :is Ict1;r:1.s 
r1as a~signalumq rlo pre~ifl.:rni;;,i • !n·m~<:c. n'l 
offioio e na~ actci.s. e rl.o m~S'Ll'ÍO Ben<?l\i•.'tü rl~ 
Souza Barbosa. A 1in5.m ni"i.o p~1·mitr,iu qn~ 
o secretario Joit) C·l~~nilro. rarnelro :i.~ . ..:.i
gna:S::;e a. ~ct:.i, 'lr' ..-~1oi·~~ão na ~~ $~~e(:·~/'. ~:a . . i . 
nota-se a. falsirhrle n..-, nnmP. J~)ilO .~e,-~rin1 
Ga.io. a.gsign::v1o p~!o •ne~m,l pun\Jo. on ~i,s~im 
e "Jra. João Silccrit1 <.hio. seo•i·.1 q11e 11a. füta. 
rlas a.s:;ignatums ftg:ira .Jo1i.o SU Yorio G~tia. 
appelli<lo di>el'$o. Ch:i.ma,mos a a:tençã.o p:.i.ra 
o conrronto_ 

Linha do Purfrs 

De '.lfa:l.<ios a .Tabu rú ..•.....•••.•• 
De ~fa1lâos a Curacnrá .........•. : . 
o~ :-.tJ.ni'ViS <1 Ganut>tma ...•..•••••. , 
De M::t::iáos ;), '<o~·.1. l.}Jloiüa •.••.•••• 
Df\ \!:1.tl!\o; ;\ ~:in;;'Anna.,, ....• , .•• 
D~ ~ta.náos :i La!n·e:i. ............. . 
Ue whtüos a S. Luiz de Ca1•ianá. .. . 
De Mrtuáo~ a ProvHencia. •••••..••. 
De ~hnàos 3, Zutarnhã •..•.. , .•.... 
; J;! ivfanio> a Pe1•y ...•.•.••..•••.. 
De M:t11iw.~ a. S. Luiz rle Mamunâ ... 
De ~·hn:i.o; ~. Quiei .• n. _ .. _ ......... . 
Dil \'i::tn:i.·ts a. ;:,int:ti:, ny... . • ..•.• __ 
D:· ~-r~.niül~ a. Bo:t E~per:tn~n. (Acl"e). 
De '.lifanâo;; a Amtm:11.•y (Acre) .•.•. 

18\.15 

. Julho: 
'?5 part;mos de i\Ianàos. 
2:3 ,l».auacà. 
'26 ~fanac;i.iu3ú. 

Em ~raués a v-erclv1e •lo uleito est:·1 expre~sa. tô Fór. rio PU1'ÚS. 
no <locumentll n. 13. O !"~sn!r,:ulo 'h~ quat.rn '27 Te1•ra Vermelha. 
secçlies. apr,'s~nt:i. 'o p~Jn.;; rli:·hma'1 •1.~- ó prt1- 27 An·•in:i.. 
ô.uct·· ele t·ra.urle. o rp1c facihvmt?. '~ ve1·itir•ri. ?-7 G-n>tj:tra.tuba. 
pelo confronto ifa<: a-:sig~1;i.tn.i•;.1s rl.~ .To~.o 11c, ~S Lai'itnj;d. 
Souzl\ Coelho Afüi1t\•l.::J e ~1"' José tle A1,·~w.r1o 2'3 P11·anha. 
B:1rbos~.. :!9 Irntuba. 

Em conclu"ií.o: nilo ~r"1 pela$ rn~t>s e :1r~u- :29 \ 1·rn1a. 
mentfls ex:pO!'\t,0s e ir:•ef'clt<t'>"•· ~. e ;>inrla. rn:tis ~~1 rn11~ra. 
pelo ex~vnc •':<~ a·~ia~ :;.µ;·<>•":' 1hd:1' pela-; ;li-' '.!9 Recreio. 
Jll•Jm;vlo;:. (>nd~ ~r: pé.lee W!''.f\1'.a:r Q'1E' t·Y"'~' ::9 .fa.hunú (3•1). 
fo:;:un . f.1 hric;1rh~ por u:n nwsrn.) ~TU pc· <lP.' :m Pn.puy. 
i11f. ( vi:hH'~ (l~tl é. a. R··mt;:l1t11i;1. 1·:1.hiirr:1phic:L) · 3;; T:=tp'l.ná. 
que >e revcz·1"'"'1. esr.;·, •1·;, .. i~nterne·1r ... pro- 31 $<),ll•ln,JC'. 
v>ld'.1. a t'rande q nc p2·esi·n~: :1 ccnfcc ·iin do.:)[ cum•:urii (7'1). 
c1.iplonrn C•)tn quo s" a;1rc~t·nt•1rn ,,$ e:)r.t,e$· j :n F.1r·tal(lza. · 
ta<lo~ e <i. Cilnst>qnc:nr,,,. insa .,,g,\·el e <tb"1l:1t.;1 · :H H,,~p·:iuso. 
nullir!a.rle do r~sn!h·lo r.m11 q_\1e pl'et1:1nd~m :] l C:in11tn.mH. (i). 
couqui~t:tr log:tri?~ n11~b. C:'ls:.i,. ::: l N•>V<\. Colonia (7 l /2). 

A illu~tl':vfa r::nmm·1ssf-i.•!, P.xn.minn.111\•) •lr·ti- :31 Sant."Anna. (7 I/2). 
damente os doeu ·1.tcn to~ 11 ª"' a e~t:t eon ::e;;tf!.· 
ç;\o junt.amo3, ha de v31•ifica.r qn" at;-~ vé3 
t'la.s maiores d1f!iculda•les, cre:id~s :peilos 
agentes do porler. no~sos am:uos cw~s.,gui·~1n 
fazer , .. aler seus 1 lirei.to~ do voto~ -pe)3~ tó~·ma 
prescríp!Ki. om lei. r.m diver-o:; mn ;iic!plo;. tlo 
.1 ~stado : e. guardan11o o 1'"3µeíto q uo, lh'ls 
merece a. ReDresentaçã=> Nac;onal e o dP.coi·o 
compatível C'Jln es~a resoeit.;n·el conora•.•ão. 
JJOl' Il!<SSO inter,;:e,-Jio, 1~l~ d1· r iiíe em v0-5:1.S 
mãos. ~cilicit;in·1r:i i'l1p11·cí::>,li :ade e jmt;çct. 

. Ago~to: 
N•wo Intento. 
Carmo. 

2 L•J.brea ([)'1) 

2 S. Luiz Canianà (9 ( .t·Z). 
:-) Providencia. (!O!. · 
4 Int:!.nahã (ll). 
4 Ga.choeira ( 11 l /2). 

1800 

.Tu!ho: 
Ci>;-;it.a,l ?ed=ral. 25 dl'.I n.brii :h~ 1~97 .-lowJ 

Rarb:i:;·ue.~ v'i•mna.-Gregúrio 1.'!iam1w1"r.1Jo 
<k .·bei,edo _ 2G P•lttit:nos de Ma.uâ.os. 

Dlo.s 

5 
7 
7 
7 
7 1/2 
9 
9 l/2 

10 
11 
13 
13 
14 
17 
21 
23 
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Agost.o: 
~ L:i.brea. (Sd). 
5 Cachoeira ( l l ). 

Partimos a 10. 
10 Aru.rá . 
12 Pery (13d) . 
12 S. Luiz ,\ianuaná ll3'1). 

13 Q11ícian (14). 
li \':.tnacury ( l7'1L 
Zt Fúz do AC!'e (21). 

Parti mos a 28 . 
2S Boa. E~pei·anca. (22d). 
20 Aminua.y (23•l). 

(Dlario da Commissão de. Limites com a 
Bolivía. } 

ruo i'.-wno 

/1ctatorio do bm·i:::o de Pm·inu.t ao 1iiirr.i.çtro tlr: 
Est1·a ;i9ciras. consetlieirv F ;·anci.;co de Car
'ralha S-1-:n,; Braridi"0 , ~"' 2-1 dejcmeiro d .: 
i8>14., pt•blicc:do no a;i.n.,;co de 1.878, no r.:
latoriu, e e"' );,ai') as Ca<l1al"(J,S ([Jllf/S. 1.30 ú 

136} 

A 11 tle março de 1879, seguítt a c:om-
missilo. 

A 12 á 1 1/4 da manhã. em Tan;J.penu.osu. 
A l :?., 5 tla. ta.rc1e, Ayrão. 
A l2 (~rourn) Pedrdx·a. 
A 13, ús ô hor<J.:; iuaahã, Cachoeiro. 
.'\. 14. .~ !> horas da rnanllã (rio se eco) 

Barcei los. 
A 14. â tarde. McreiI·c1.. 
A 15, às 2 horas da manhã (rio .secco) 

T iir:nt:t2. 
Vi:i.gem quatro dias. 
De l de m:i.io a 11. o v~po1• JI01mm, fo i d ua~ 

ve1.ts a .l"Iag-<1.n:i.y . Uma. só vio.gem, dP.oluzil'.o 
o tempo ó~ demor.i., quatro dias. 

A 21, SGgu ;u a comrnissào. 
A 23. ert1 Si1n ~a. l:::abe! Velha. on !e úbe-

g;lram o~ vapores. t res dias de viag:.~m. 
A :.?4, !Jal·tiu n . l:W, em Caz:;tJnhe11'0. 
r i~•gern cinco dfa.s . 
,.;, r de jnlho. v1a~e1u; :;, 13 em Caman<ios 

e a l:S em 1'l. Gàb!'i ... L 
De;;oito (lias de viagem de Castanl1eíro ~ 

S. Gabriel. 
De Mauios a S. Gabriel, port;i.nto, 3-1 dfa.s . 
Em dezemLro ê épo~t de vasante e os va.

pores não sobem alem de Moura. 

Sitio Bolieiro . . . _ -.... K5 » - 5.fh 
'Mfü ... .. .. ........... 3-'7 » - 5;)~ 

C.a.t{~tr!" . • . • . . . . . _ ... 3G:! » - t):y :. 
J:ti)UtO ••• ••••.•• , ••• 40 7 » - 67h 
A !"l'lras ...•• ••• . -.... ~ 470 » - í 81' 
F'or1te Brn1 •• . .. ... ·-· 47ti )) - 79h-4d 
Tr,?iatim ..••••• ........ 6:2t} » -104h-4<\ 
s. Pàu1o de Ol~Yença. 121 » -12Qh-5<l 

Com a. demo:·a. nos portos de escala, obri
garnl"i11s, t: com a nos d0!ll,1is intermediario5, 
:;fü , precis::is se is lliti.s pMa um va.por chegar 

. a t''iJute Bo;i, e :;ete dias a S. Paulo do Oli
Y<füça.. 

Levanta-se a sess.ã,o ás 12 hon s e 30 . mi
nutos. 

Contestaç:ão a qu;;. se r efere o pa,r.accr 
11. 41. des~ anno 

(Yiilo p:1rccer n . ·11 i!e 1S\l7) 

Exms. S1·s. M'"mbros da. 3ª Commissão de 
V.·riflc:,çiio 1le Po,k·1·es- Tendo protestarlo 
•Xmtra tt eleição da o•· cil'cumsc1·ipç5.o do Es· 
·.:1do d;t B<th ia,v•• '..:b.o :i.p~·~s1:: .m1.x· a.vo~sn. cousi
, \~1· .. :1;i'í.o os Dl'>t vos 11ue rne levaram a assim 
1Ji.·o~der. 

S:io 1a;1tos º"vicias ex!stentes nos do
cn: .! ~nto;; (ia. :ret"=l'lrla eleiç:io, que pa.ra. con~e
:.; ui r o tirn ~oi- i:c im des",l~ lo 1lll.;ta.-me fa.r.er 
igei:·as considerações e apre:>entar 0.:1 factos 

do seguin te mod.u : 

Cond~ulm.-Ni· :ste municipio. como se veri
tlcu. <.\.\'.$ ii.Uthe!!~· cas reme>.tldi.LS ;i, secrei:lria, 
não existe urna só secçàoeleitorol que, ~i ti
ve::»<: ha vitlo eleiç;lo, pude::.:::e ser a.pprovada. 

Da. l" a 15·' s~o, to.ia_;: estão sem acta.s · 
da. 01·g:lni:mçüo,l:LS mesas: algumas sem trans
cr·i1i(.'io e em <1'1os: to·la::; e o<:on tra·se um 
n i~smv typo de ;ettra na a ::.,lgo3.tura do :;ec1·e
t:l.r io da mesa. 1;: do ~scrh'fü.i ad-ltoc . 

A. uctit •tu. 4 · st'cç,(o to< a;;resento.da em 
_·,,1·. nco it .iunbapur<tdor,.,. havcnd.o e\!tft0 pro
te;;r.o cotiim ek1.. o qu,il e.;oa lavrado r1(1. re
s::icctivu :icta <l<1 reunfüo da Jun ta . 
• A vontade de ~.ugrneotar--se o numero de 
votos fe~ coin que a. menciont>da. secção, nã o 
1>b siX•ll11·. o J.lr·ote,,;to.surgis:'e repleW. dd -votos 
e rle nullida.des.Quenàoao•H'e el,~i\'Ões no mu· 

Rfo Solfoiões uici pio do Con1leuba yrovarn 1n act;t~ .i;iciarlf!:S 

1 
e o~ prot.>.stos qu<i JUmo en<:ont.rarcis . . S~o 

_ . . , , .. tE-nores das • 1 1vers~ :seilçüe, do mun1ctp10 
. 1'1ai;e1n a vapor, p.:Ias d1:;ta.11c1as ~uoven-1 0,, que ' ecl«t'ain que e:la~ não fornm r~1til8 

e' ·u:was: e CiU(; si th·esse l1aviJo elc;;, ão tBriam 'or.ado 
C; !ajaz. - . - . . . - - . - . - 155 m ilhas- f/6h em rueu c.ome. Entt-e 03 UO•úes dos signáta-
Cvary ..... . . ......... .. 2:j9 ~ - 391' ríO!I doo protestas existem alguns que estão 
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figura.ndo nas act..cs e até sel'Vindo dtl esc1•i
vão ad-hoc. (Doe. ns. 1 e 2.) 

Caefüé...::A l '' secção fülta. copia das a::signa
tur:i.s dos eleito1·es · Esta secção não foi apre
sentida á cama1•a apuradora; ·a 2ª se!lção·está 
assignadR pelo Sl"creto.rio da 1nesa e não ct,;~ 

.elari.I. o numero dos eleitores que fo.ltara.m, e 
m\_3 1 fiilta. concerto na cópia füt:; a5si~natu;.>.1.s 

·.dos eleitore.s. · ·Como prova.. ainda de que os 
-eleitores não ton1:11•am ua.rte nesta. eleição, 
junto o documento n. 3.- · 

Riacho de SlLnt'Anna.-As actas da 2',5',G', 
e 8• secções estão viciadu.s por ralta de assi· 
1rnatura~ dos mesa1'ios, con~ertos di:.s actas 
da.in~ta.Haçã.o eda eleição. e pol' falta detrans· 
cri:pç;Io e concerto em algumm:, po:· sCJr 
igual a letra ,ios rnesarios e escrivão como se 
vê da 2" secção. A 7·' secç,fto é concer!3dapelo· 
;,ecretario d:. mesa. 

Almas - To:las as secções conteshdas po
. uma sô Iettra. A 5" secção não tem cõpia das 
::tssign::ttura.s elos eleitores. 

Monte Alto-As acf"-1.s de instaU3.ção e da 
cleiç.ão não estão asslgnadas pelos me.ia.rios. 
I\a ()·• secção ~is actas de insta.llaQão e de 
eleição não e$tiLO concertachs nem asúgnar.las 
pelos rnesarios. 

numero não rli visi vel por clous, o que prova 
erro rle alf/ttm catcutista e nunca producto 
de uma cleiçilo ~·erdadelra. E$tão, portanto, 
nullas as dUi.1.S ~Iludidas secções. -.. 

Palmeiras - A 3• secção não tem acta rle 
insta lhçã.o da mes[t. 

Minas ilo Rio de Cont..'l.s - 1° secção""'""" As 
actas de iustalla.çiio e de eleição da mésa. não 
~ão comerta'las ·nein assígn~ctas ]_)elos mesa
rios; o me.>mo se encontra na 2', 4•. 5· e G" 
secções; a 7-' secção nao faz menç.ão dos elei· 
toms comparedrlos e nem o numer·o dos não 
comparecidos. Um só escriv<lo de paz as con· 
certa quasi torlo.s, embora de localidades .bem 
distantes. 

Lençóes G Cra v::tch - 3° secção - E' con -
ccn;vh por um inclividuo que não nos diz 
em que ca.1•:i.ctr;r cxllrce tal funcção. 

E' :i.dmir:.wet q11e nesk município se tenha 
procie1liclo <t eteição. 

Uma µ-rand.·i for<,•a policial, alli ma.ntida ha 
muito tempo, prova cabalmente o estado 
anormal em que St! acha o município e por isto 
mesmo impossível alli uma eleição regular. 

Ivfara.cás e Jequie- l' e 2~ secções de Ma· 
racas, estão nullas por falta de concerto. A 
primeira. e segunda. de Jequiê não podem sei• 
cons;derafas como secçii.o unica. 

Agua Qucntc:-Em todas as secções as act:i.s A acta da l'' secçã•) de Jequié diz: «l" sec-
rl;i. org:wís~ição das me5a.~ e das e!ekõe~ niio çilo eleitoral do D:stricto de Paz» etc.,- de 
s~o concertadas nem assigna:fo.~ pelos mesa- oode se conclne que não é secção uuica. O 
ri0s. To·fas as cúpi:.s das assígn~tUl'aS estã.o Deputadv Dr. Toleotin,, dos Sirntos tem nota 
co11certafü•s com um só typo de lett.rn. Con· eia. eleiçJ.o rias duas secções referidas. Nãa 
fo1•me lll'otesto apl'esenw.r1o per:mte a junta o~stitnte ser um iac~o conl~ecido a, existen· 
~tpUr;"l.rlorr., na sua primeit'a reuniã.o, as ad ... 1.S ma dc;:;ta,s duas _secçoes: a. .iunta ;1pur.i.doE;:i. 
(hs secções eleitoraes deste muuídpio, com 1 ac~ou r1ue devia ~on~1der~ki .. s como secç~'.:! 
excepr;iio cfa segunda, fo1•am ttoresentacLts umca p:~r<t como rsto pr<>Judu:ar·me er.~ ;:i. 

sem cópia das a5signatm·as dos eleitores; en- ·votos ma1s ! 
treranto aqui ~;tti.o sem este v_icio, _embora, Campestr'e-Em todos o; concertos das actas 
cont.enllam mtuto,; outros que :;:ao sulncw!lte~ vcrifi..:õ.<·Se um só tvoo de lettra.. 
pai·;i, lorn<tl-a~ nullu.s. A 7• secção nil.<i tein cópü das assignaturas 

Umburann.s - ~as a.cta.s das seccõe~ vê se 
(peh lettre.) que e um só incli vi1luo que :1.S 
eicreve, que as a~~igna e as con,:ena com 
simple; flisfar;::e rfa lettr~t e mudança ao 
nome. 

r-i~~ 4• !'.ecção <'ão como tcni1.o vokvlo 258 
eleitore3, r1ist1·ibui1J1lo-se J ;g votos púr ca.•1.a 
um elos tt·()S camli•htus ! Aiwfa que a 1e·1 
perrn.ittisse voiat• om c:i.(fa. secção m:i.i~ ele :.>5fl 
elclltOl'es,não Poderia ser a·~ceito como verch
üeiro o resalt..-i:do rla eleição mencionarla., por
que o numero de votos cli8t1·lbuiclo,; não é 
exacta:ne11t'" 11 i1ci~i V"el por· dous e ne:n se po
de!' ia admitt ir que ~-oi:a.:>~e ,m~io C't~itoY. 

A 6• sec\:ào não tem acta de install<t.<~íi.o. o 
numet·o 11c eleitoc·es compac-ecillo~ combiua 
com o nume l'O ele vol.os clL~tribuirlo~ , mas a 
~omma total dos vot,os distribuiclo.; constitue 

do;; l'lleitores Nilo h;i. quem ignore as luctas 
que se Jcm.:rn ne.-:;te municipio; não ha. <tctu
.,Jmente :1!/i po1mlaç;lo paea apresenta.I' urn 
eleito1·adoc11mo o que :se diz ter comparecido 
;·~s urnas. O contrario disto nã.o sl póde affir
ma1• corn sincei·idade. Si lrn. conselho muoi
~~lal em Campes~re, appareceu com a elei
i:,.t.O~ 

Conqujsta e Poções-Fui pl'.lrtado1• das actas 
rlestes dous municipios, examinei-as com 
cuifhdu e nellas não encontrei defeito. Por 
pes~oa de confiança as :remetti t\juuta apura·· 
dora. e "gora. <1S mesmas encontro aqui corn
pletameme alter:i.1ias. 

G:i.ramo que no estado em que ellas se 
acham i1ccuatrneute eu as não remetti e nem 
'leilas fui portador, puis aigumas só tem de 
resto meia. fülht\ de p<>.pel 1 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:05 + Pág ina 1 de 65 

SESSÕES PREPA'RATORIAS 79 

Carrapato e Sumidouro- Houvl! àpGUas 
intlicaçilo d~ Ieiesfaulualem vez da. lei federai 
na organisai;-ão das mesas .. 

Todos os vicios o.pontadas obdeceram ao 
plan\! de.. ou ser o meu. competidor logo 
··econheculo devutado ou, no c:iso de na.o 
serem a:pprovadas as eleições vicludas,man
clar-se proceder a nova eleição. 

Augmento de authentícas-A junta apu
i:·:i.do1·a recebeu 9í autllimticas, conforme de
cla1·ct na acta da. primeira reunüi:o, e, sem 
dar cnt!ada a nenhmn:.i. mais, fez a seguinte 
ô1puraçao: · 

O caso, porém, é todo ·especial uma vez 
declaradas mdlas as eleições a.pontada.~ e que 
i·ealmer.te o são pela lei, elle sera discutido 

!\a. primeira reunião: 

Minas do Rio de Contas ...•.... 
-1.gua Quente .•................ 
Bom Jesus do Rio de Contas ...• 
Tlemed1os •••••••••••••••.••• , •• 

Na segunda reunião--: 

Condeúba •.••..........•....•. 
Caetíte .•....•••..•.•..•.•••••. 
L:mi.>ur(l.nas •.•......•....•.••.• 
C:1 nna. Brava. . • . . . . . . ..••••.. 
Almas e Boa Via~·am ........ , .. 

Na. 3' reunião: 

?>Ionte Alta •.•.•••. , .......... . 
Riacho de Sa.nt' Anna .......... . 
Mamonas ..................... . 
BJ'ejo Grande .................. . 
Lençóes ....•.•.........•..•... 
Crn.vafl<t. ~ .........• , .. ~ •..••.. 
C:unpestl'c •.•••..•.•..•.•.•..•. 
Palmeiras •.•••..••.......•.••. 
Jus;iape ela Barra eh Estlva. •.• 

Na. 4" i·eunfüo: 

Po~?~s ......•.....•..••...•. • • 
Aremo ........................ . 
Conquista ••.•.•••.•••......•.. 
I1fa i·acás .....•..... ~ ..•....••.. 
J<i1uié ........................ . 
Bom Jesus das Minas .......•.. 

Auclarahy ...•........•........ 
"'fonte Alto ...•........•. • .•. • 
Caetité ....................... . 
Ri;lc!JO de Sti.nt'Anna ...•.....•. 

Total. .............• 

Díft°e1'enQa. ••••••••••• 

7 
10 
6 
3 

15 
8 
6 
2 
6 

4 
6 
l 
5 
4 
2 
7 
4 
2 

4 
2 
4 
2 

5 

5 
a 

convenien ternente. · · 
. Creio. ter fund<J.mentado o · meu protesto 
npre,oerltai1do grande numero das irreo-ula-

• dades havidas na elei::>ão lia Gª circumscrlpção 
.da Ballia.. · · 

27 de abril de 1897 .-Seba.<t·ir.To · Lcmcli,dplw 
26 da Rodha Mednldo. 

l3ª SESSÃO I'REPARATORJA E:II 30 DE ABRIL 

37 DE 1897 

P,.esidenc:a do Sr. J.1:fello Rego 

Ao meio dirc comparecem os Srs. Mello 
Rego, Angelo Netto, Ii'inou .Macha.do, Tl1ornaz 
,\.ccioli, Elí<1s M~wtins, Nilo Peçanha, Ponce 
1.le L~_on. Calogeras, Lniz Detsí, Milrques de 
Arnu.JO, Antero Botelho, Anisío de Alireu, 
l-l.etwique Yall>1dares, Pire~ f'erreit•,t. Torres 
Portugal, Etl11ar·1Jo de Beereclo. Hermenezildo 

35 de 1lhir<1es, Mende; Pimentel, Aleucae ·Guí
mai:ãe$, Francbco Tolr•iltino. Marinlw do An
dmde, Cornclio da Fonseca, Teixeira de .Sii, 
,Juvencio d.e Ag-uiar. Arthm· Rios, Herculano 
B:iucleirn, i\':,cesio T~w:1rGs, H,o,Jolpl10 Abreu, 
ltaul Barroso, Urba.no de Gonvci,1, Luiz 
Flt111uer·, t{odol11l10 i\Iiranda, Ferrelr'1- Pires, 
Ovi.iiv Ahrantes, AI t're•lo Pinto, Euzenio 
Tom·iulw, r!iire<lia de Sá, Er·ne~to Brn.zilio, 

18 E•.lnurdo Pimentel, "aleii.o C;irva.lhal, llde
i'onso Alvim, Rodolpho Paixão, Angusto 
de V:.i.sconcellos, Fr:u1cisco Sant' Auoa, Joào 
Vieira, Gu:>t:1ro Veras, Pereira dos Santos, 
Pai.lua l{ezernle, .Jo>e Peregrino, Appollonio 
Zmi,,ytl,~s, Ilde1'an~o Limü .. João d~ Si,1 ueirn, 

13 l"dir1pe Cardo:;o, cu·los M:.i.rcellino, Amorim 
-- F'i;.rneir:1, ?l"ery, A!'aujc> Góes, Ri va.il<:i:vit\ 

129 · Corrêa. Seabr:.t, Costa Dor ia, úlympio lle 
Campo~, Lui?. Adolpho, Lrturo Muller, No-

32 gu<?-jr;1, .Juuior, Luiz Domingues, Fr:mcisco
Glice1·io, Feruanrio Pr<;Stt>S, Lncrs de B:1nos, 
Alvare~ R11biã(), P::ub Guirna1·ii.es. Gouça.lYes 
!{>iillO::'. t:i·bano Mm·condes, Errnirio rou.
ttoho, Silv" ~l:i.riz , Tlieolonio de ;\l<t~·:1lhi'ies, 
Belbar·io de Souz:~. l\Iauoel C;1et•\no, Neiva, 
ro1eutl110 dos Santos, ?vlon.iardin\. Rodr\gnes 
Fernamle:;, OLegario Maciel, Gouvéa Lima, 
Miguel Pernarillmco l\iurtms Junior, Moreira. 

DAaute desta. prova r1o ::iu!!roenlo de an· 
th<'nticas, comprcb1:mde-se que lia.na em
])enlto •·m não se1• cm diplomado. Deduzi·1as 
?-S autheuticas tiugn::entadas sem pogsfvel 
Jn~tificaçào e abatidas as votações das elei•;ôe~ 
~:mHas, a minha maioria de votos ~obre o meu 
fumpetidor é con:sideravel. 
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Alve:;, La111Jm1ier Go:Iofredo, p,~r<\Ulto:: .\fon · i 1;tivo,; m11n~cipi0s, 1nrr111e isto em nada altera 
tec1 .. g ru e (hl<!i110 L'n·~t0 . o ju '.g:\.•.lo, p;;,is . ~\. r"'feri·la lei, em ver. de 

\.b n - ·e·~ e··'i,o a:rq:.111ir as attnbu1çõe:> do procuti:.dor ger·al, 
" •e ~ • ~ ''"' ·. . C1)IU(l µr·etende o conte:>tante, restringia- a.:::, 

· . E' lid<l. e se·;1 rl.;.o:cte a.pprova.:Lt a neta ·th re.,():;ando u·ó art. . , a di:;posiç-.1o da lei 
'sess.fo ant<'lced~nte. i u .. l~, qne niio permittia a remoção ou.deº Sn.. l• SECRETARIO tleda:ra que uOCo 11<1 n~1~siw dD~ p1·omo~ores publicO:S, sem audien-
expedícnte sobre a Me:;a. eia, ri:tquelte funcmonar10. 

- · l\fas, tivesse a referi.ia lei ~mpliado as at-

ORDEM DO DIA 

V ,1t.-').("'â:o L\o p,;.recer n . <is, <le l 897, reco
nhecendo Dcouhd.•) pe!o ·1·' di:;ti·icto •.lo -Es
t ado de Pern'a:·obuco ~) Sr . J ulio <lc .MeHo. 

Silo succes.sivamente pJsta.:> :L votos e ap~ 
p~ova<l:ts <:$ ~eg11int~ conclu:>õ~s do p;U'P,cer 
n. 35, de 1897: 

A 2" Cnmmi,;s;i:n de p ,Jde r cs, tendo mn 
• ista as actas, dip lom,ts o mais papeis re!~
r~ntes :, c:leic:Io a íJtle se ;Jro<:ell«n •t 30 .te 
d<!ze:nb1·0 do anno pas5'J.d 0J, no ·1º distdeto do 
Estudo de P~rn:1:ni!u..:o , vei·itico•t q u::i o Sr. 
Dr. Julio <.le l\lallo Filho !Oi o Oepu tatto 
eldto em pdrndt·o bg1u·, t~udo obtido 4.3%) 
votos. 

t t•ibn 'ções do pc-ocur:tdot ;;era!, isto não lhe 
din-hl o caracter de tmtgistra·lo, e desde a lei 
não o deci<w;i, ta.!, não pólle :;er elle apanhado 
pel~t Í!lcap:icidaclu e lecth·a. estatuida. no § s• 
do ar-t. Sú chdêi 11 • 35. . 

A lei que estabelece incompatiúilidade elei
to1·~il. é, e neru pôde <leixa.r de ser, restrictiva. 
de dn·eitos, e é principio de bermeneutica. 
jnt·idicn. que a lei que l\~Stringe direitos nii.o e 
soscepti1•el de ioterpretaç;'io 'ampliativa, por 
dellu\:âo ou ami.l('~i:t. : · . 

· A~:>i1u , é a Comrui:;são .'le parecer que seja 
reconhecido D~putado eleito pelo 4• distrkto 
de Peroillnbuco o Sr_ Dr. Julio de ~lello 
Filho. 

O Si:-. Pr~sidente - Procbmo 
Depnt~ttlo pelo~· districto <lo Estado de Pe1•
na.mliuco o Sr. Julio de Melki. Ve:·iifonn mtlis, (]Ue tt contesta.;[lo ap1•e

sentacl;i pero jll'OClt~'<Ltlor do Dr. Albino ~Icir·:~, 
contra o. eleí\'.àc• do mesmo Dr. Jtilio d.e .M~ llo, O Sr. Presidente -Não havendo 
por in(;omp:1tiv;il, ví~to ;;er pn:icm·,tdor i{e~.\l u1tJa 1aais a h'aüw, convido os Srs. Do?pu
t.l o Estado, n~o nro.;•.::de, attentas ns t'Mo~s t<tdos a comparecerem amanllã, à hora regi-
(lllE: passa a expênde;.- . ~ m~utal. · 

Fuuch o cont~tante "su;i. at•gumentnça.o De~igno para a.manhã a seguinte ordem 
-..io :teto de •lever consi.-ler;w-se o procu:·n<kir do dia: 
~erl'.I t~ugistra.Jo, par~ que !:e~:~ C_'),npl'ehe:i- , _ ~ _ , • 

· <lido eatN a~ pessmis rncomp11.t10U1s1:.d•1s palo \i ot..'\çao do.:) segurnte::; parecere::. : 
§ 8'1 do a.r t . :10 <la lei u. 35, J e 2G de ja.neil'o N. 3'0, de 18 17 , reconhecendo Deputados 

. de 1892. _ . . _ _ 1 pelo S:>tado do P<~:rauã. os Srs. l'.fauoel de 
Ora, ~:n f ;c,1 1!a Cons: itoi ::ao ,1 ldl~ do Alencar Guimarães, Brazllio Ferreim da Luz 

Estado a.e P~rirnmbuco. o i1ro1:urador gc1~1.1 e l:!euto José Lameulla. Lrns. 
não faz parte tio_ quadro d;\ m:1gi~~r:'tu1'.i , ~ . 4:1, de 1897, recouheéeodo Deputados 
:;ea~? a peri~s ur~i (n11ec1ont~r10 do m1~1;;te1·:0 pelo 2" distl'icfo de Peruambuco os Sr:> . liel'
puhc!co e mw pooc, co1no tal, :;e• cu: •~t<ler:t lo ctdauo B:rn<leir"a úe Meilo, Jn;;é de Cupet·tino 
imtg1;;tr•:1do, v:sto que sei·;a ~,b:;urd•> P!:l'- Co11ll10 Ciutta. JoU.o Vieira de Araujo e .l\.Jl
:nittir à. mesmit pes;;o•L conrm:rlil', «ccuru.1~ 1ar1 t uUil1 AI ve., i:.·e'reira de Lyra. 
e exer·cer func:çt'ei> 1le mn 1stet·10 ·1 1nlJ l1 r~1, , . _ _ 
encar''"ffado de rcqu~:'ei', e ,,5 de maglstr~,J·>, üoll tlUuaçao <los traba.ll10s pt•eparatortos. 
ençaneyado d<J 1ldi&e>·cir " ~.•WH~ir. Vão a. imprimi!• os seguintes: 

E as;;im, já foi jltlg-ado pela camara, <\ 1!-
pl'ova.ndo o par·ecet' n. :16, ü.:: 1804, que re~o- 1 nbeci<i Deputado pelo :~" distrii;to·do Estauo 
Pernambuc:io o Ur. Arminio Ta.vares. que 
então axercia o rncsmo cargo no reL'e1'ido r:s
t:.tilo. 

K\o proee:.lo, ig·uah1ente, a clu vi.fa levan-:
t ada p ::lo c!<">n i estnnte, qu:~\ a J.;i t,.,r ·~ [ ..,1 
e$lmlnal o. 164, de 29 ele inaio de "1806, am~ 
pliad•) :•.;; a t tr ibui;;ões Llo J>l'·)~m ·:t1for )!<lta.l , 
da.udo-l be co·rt:•cten'!l:> par,• propô:· a r<!lllü
ção dos .iui~s de direito, C{ci<mdo •~ perma
ncocia deste:; se t ol'nar pernic::iosa. oos respe-

PARECERES 

N. 46 - 1897 

Ueconliece deputados pelo Estar:lo ele Goya:: os 
Srs. \Jvidio Abr1mtes, U.~bano Coelho de 
Gov..uêct e Jo,zu Alues de Castro. 

:\ <" G11mrnissão de \'erificaçãQ de Poderes, 
teud,, exawina<lo os papeis que lhe roram 
priesan.te11, relativos às eleições realisadas 
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Dr. Manoel Bernardino da C. 
Rodrigues ... , ............ . 

Dr. AgTipino Azevedo . ..... . 
Dr! Antonio B. Barbosa de 

Godois . . .......... _. ...... . . 

2. 759 votos -
2.747 » 

2.641 

no'E<tado d-e Goyaz, em 30 de rlPz8mhro u!
timo,' e verificfwdo que a unica cunte.-;t 'ç~,o 
apr0~r,nhda .. ref'el'e-se sómente a a pue 1çao 
ness,1s eleições e só póde ·attingir o 4° do$ 
cand id;l.103 diplomados, ·a inda a nnµlhtdas as 
eleiçf>QS contra as quaes sé rJclarna, se~do 
port1ú1to os outros ües · incontestados, e a Embort;t reconheça a Comniissão a veraci-
Commissão de parecer dade dessa apuração, não reconhece com tudo 

a validadtí de todos esses votos constantes 
.q u ~ sejam ' recon~ed~os d~1J~lt 1tlos_ pelo ·das a.utbenticas das secções eiertoraes se

Esta,J o ele Goyaz os c1dada9süv1d10· Abrantes, guintes : . 
Urbano Coelho de Gouvêa 'e Joã.o. AÍves rle 
Cast1 o. ·. Tutoya-Nas quàtro secções deste muni-
. Sà!a das Commissões da Gamara do·s Depu- cipiü' tiveram votos : 
tado~; ,'30 de ·abril de 1897.~Paranho_s 'Mo~ite.-
negro, . Prnsirl.ente,-,- Gustavo: Veras, Relator. Dr. Urbano Santos .............. , .. . 
Beriàdes Dias.-:-- J. J. "Seabra. br: Luiz Domingues .... ; .......••... 

229 
228 
224 

N. 47 ~ 1.897 ·· 

Reco,nhece Deputados j:Jelô .1° distf.içto do Es,. 
tal''.ó dó Mrr,ran_Mo os Drs .· U-rbano Santos da 
Cof:ta Arm~jó, L uiz Antoriio Domingues da 
Si( va Jose Rodrigues Fernandes. -

,Dr. Rodrigues Fernandes ......... -..•. 

A~ndà que dos documentos exbíbidos pelos 
diplomados esteja provado que a . eleição 
correu nellas regularmente, porquanto as 
.mesas que as_ --presidiram foram as legaes 
Jdoc. n: - 10), e'leitas' pelos vereadores -e 
supplentes municipaes; cujo mandato ter
minou em 31 de dezembro -ultimo (doe. n. 9), 

A. · l" Commissão de.JnqU:erito, .ten·ct0 exami- está -todavia provado pelos conte::-tantes que 
· · • 1 · no. alistamento, pelo qual se procederam 

nado ãs aútltentíca.S de 131 secÇões e eitora,es essas eleições; foram compr,:hendidos me-
de 31 muniCipios do-: l·º di.stricto do Estado do nores que . não. teem o direito de v,oto e 
Marrnhão, a saber: s. -Luiz, 12 secções; Ca- t 
rutaoera .. '4' c ururugú;- 4; - Icatú, 4; · Afoan- portanto o pouco escrupulo com que es a 
tar·a ... 6·, ·Tu. ~.· y-Assú, 4·, Ros.ar.i.o; 4·,.· v. ilia. d_'o foi elaboraQ,o, não podendo, por isso servir de 

-base a uma eleição regular , , 
Paço . . 4; G1ümf1rães, 2; · BreJo, 4; Currali- oevem,~ pois, taes votos_ ser descontados . 
nho, 4; Meritiba,.4; \\ianna, 8; S. J3ent,o, 5~ . Por sua vez, não podem ser contados aos 
Monr;ão, 4; Arary,, 4; Aràyores, 4;. C!l:y.apos, 3;. contestantes os votos d.as duplicatas que apre
S. Bermwdo, 4; Penalva, 4; - AnaJatuba, 4;_ 
Barrnirinhas, 4; Ctapeéú"mirim, A; Tutoya, 4; sentam : -
Victiiria do ' fü:i:X:ó Meii'.im,' 4; , Pinhetro:· 3: '. l•; porque 'taes eleições nã.o se effe
S. Vicente Feri·ér, 5;, san:taHeletia,-2; Var- ctuaram ' perante ,.as tnésas Iegaes (do~ 
gein Gra,nde, '4)' Chapadi;U,h!l, 4 e Nossa, Se-· curnentos citados ns. 9 e IO) em confronto 
nhora dos Reme'dios, l; as.sim como ._ os d1plo- com as referidas duplicatas e as-authenr.i.cas 
mas conferidos .aos éandidatos Urha~10Sa:ntos das eleições apuradas pela .Junta Apuradora 
da Costa Ar~rnjb, 'Luiz António.nom10gues_da üa capital do Maranhão); · 
Silv<i, e José Rodrigues · Fernanrles.; a contes· 2", porque está provado pelos diplomados 
tação ot\eredda á eleição dos mesm9s,pelos que ainda _ a .. 18 de feverefro andava um 
Drs . . \1aniJel Ber.nardino rla Costa R9dr1gue~, enüssario dos cont~Hantes - à àngariar assi
Agripino Azevedoé e · Antonio -saptist>l B-a,r,- gnàturas de_· eleitores '(doe. n. 23) e que 
basa de G._.dois e a resposta que eUes deram a alguns destes, se deixaram por elle illudir, 
mesma contestação . com os documentos que protestando depois (doe., ·n. 15) ; . 
acom panllar·a:m ' µma e outra,,' verificou q~e ' '3º. finalme,nte. porque a emissifo provada 
peta ·junta apuradora da Capital do Maranhac• de' ti tu los fülsps por uma typographia per
foram sommad,os .regularmente ·os votos'. con- tencente ·a um d.os-contestantes '(docs. ns. 3. 
feridus a esses diversos candidatos e constan- 4, 5, e 6 dos diplomaqos); e a tentati.va feita 
tes da~ rnfeI'ídas authenticas pelá fórma se- pelos rorr~ligionari<•S .d?s. contestàntes rle 
guime: ú$ar delle '. n9sse mumc1p10 - (does~ ns. 17, 

18. 19; 20, ·21, e ·24 dos dipl»mados) é pre-
Dr. Urb•i,no Santos da Costa. sumpçã.o fortíssima: do .pouco ·~scrnpulo c0m 

Ar;i_ujo . ......... , ... ,...... 7 .499 votos c:1ue realisaram essas duplicotaS• 
Dr. Luh Antonio Domingues · 
, da Silva ............... ,.... 7 '448 · » ·· Icatú-Nas 3• e 4" secções deste mu[1;j cipio 

Dr . .José Rodrignes Fernn.ndes õ.913 » obtiveram vo,tos: 
Camara V . 1· -a 
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Dr, -Urbano Santos .... , ....... -. . .-:... 205 
Dr. Luiz Domingues; .. · . . , i ... ; . . . . . . . 205 
Dr. Rodrigues Fernandes .. ; ....•..•. , 205 

Dr. Urbano .S,antos., ............. . 
Dr; Luiz. Dbmingue's .............. . 
Dr; Rodrigues Fernandes: ........•. 
Dr . . Cost(l. R!;idr.ignes. , .............. . 
pr. Agripinó Azevedo ........•... . 
Dr. Barbosa c;l.e Gorlois •....•....•. . 

306 
306 
206 
306 
206 
20ô 

Igualmenje devem ser c;lescontadós aos di
plom_ados O~ votos dest,as duas secçõ~S, por
quanto esta provado que mesmo f~1~as p_e
~·ante mesas compete.ntes essâs eleiçoes s~o Os quaes devem ser descontados, pois está 
f(Ll~as, visto : como fig_ura . y~t~i;ido na 4ª o· provado pel9s contestantes que ,~no alista-:
eleitor,. Antomo A~an<;10 ~a .. Sdva qu~ .entz:.e- mento que ser;'.iu de báse ·. á _eleiçâi'.\ figuràm 
tanto 1ez parte da mesa.da 3. , ond,e ai.ias nao menores que 11ao .teem/o direito de voto~ 
esteve, pois que a essa hora .coll!J,borava n~ · . . i · . · · · . · . 
duplicata ap1'esentada i>.elps contestanteti;..a Arayo.res~Foram votados nas suas quatro 
eleição da 3° ~ecção; Esta . por ~ua, yez nao ,secçõe~. . ' 
póde ser acce1ta por ser procedida pera,.nte · 
mesa incompetel).te. . . Dr. Urbani:(Santos ........•... ,; .. 327 

326 
324 

Villa do Paço-Devem ser desconta.dos aos Dr . Luiz · Domingues ...... ; ..... ' . 
diplomado Dr. Rodl'igues Fernandes 23 voto o Dr . . Rodrigues Fernandes. , ... , ..•. 
e sommados ao do Dr. Urbao'o. Santos, como . 
foi o resultadó da eleição coinprovado pE)lo 
boletim em fürma legal; o:tferer.idO pelos con· 
testantes. · ··· 
. Guimarães-Deveni. ser (l.purados para o 

Di'; Costa Rodrigues os 55 vótos constantes do 
boletim que o:ffáeceu; pouco · impor~ando se 
açhar o ~eu nome errado_ 9a au tl1en.tica. . 
Penalvá~Obtiveram votos ·nàs quatro se

ções deste niunicipio : 

Dr. Urba,no Santos .... , •.. , ..•..•.... 
Dr. Luiz Domingues ...•... , ~ •..... · 
Dr. Rodrigues Fernandes. : •....... -.. 
l)r. Costa Roâ.rigue~ .......... ;; .... '. 

364 
364 
364 

11 

. Votos .que Ihef!, . . devem ser diiscontadÓS, 
mesmo tendo ·as eleições· corrido regular-'; 
mente, pQrque está prova,do pelos diplomado~ 
(does. ns. ~8. 89 f< 90)" que neste m11i1icipió 
nunca se fez 'alistameri.to federá!, procedendo
se até agora ás eleíções aHi por um ·alista
mento estadoal, motivo esse _pelo qual e. 
ainda por haverem sido feitas perante mesas · 
illeg;1es não peidem prevalecer .as : duplicatas 
dos éontéstantes nesse municipio. ·· · 

Além desses os deqiais p_ontos da contes~ 
tação nãci resistem á analyse;·ora porque n.ão 
são provados, ora porque se fundarp em.fu· 
teis moti vos,ora,finalmente,porque es.tribam
se ou e'rri falta no Juízo ·Seccional e no Minis

. terio do Interior de cópias dos alistamentos, 
Ds quaes devem . ser . descontarl.ós, por- o .qué não os annulla, conforme agora· mesmo. 

quanto está provado pela • comparação das opinou d' parecer n. 40, ·da 2ª Commissão, çm 
autbenticas das mesmas secções com as de em declarações d!3 eleitores de~tituidas de 
outrás eleições perfeitamente provadas,cnmo autbenticidildes, ou jústificações procedidaS 
algumas secções. dos n:rnnicipios de Vianna, na ausencia dos interessádos, as. quaes, ainda , 
em que houve fiscalisação da opposiç~o, que que regulares, não podem invalidar as aU:.,. 
figuram votando riella.s eleitores que á mes- thenticas 'das eleições como documentos pu-
ma· hora votavam nestas. blicos. · · · . . 

Curralinho-Na 1 a secção deste município 'Além disso, .encontrou a Commissão irregu-
foram votados: laridades em eleições, cuja maioria coube . aos 

Dr. Urbano Santos ......... · ..... .. 
Dr. Luiz . Domingues ..... ; •. ~ ..... . 

contestantes e que deiXam de ·ser apreciadas · 
89 porque não alteram d resultado. · 

~~· .Feitas pela fórma exposta as alterações ·nas 
votações dos candidatos diplomados e dos 
contestantes resulta .o seguinte: . . 

Dr. Rodrigues Fernandes ....••.... · 

Vot~s estes que devem ser-. '. descontados, 
porque figuram votando eleitores qne . fize'
rani parte da mesa da' 2" · secçãCI ondeyo" 
taram e assignaram a acta. Além_ disso, fi
gura como estan.do alli · a votar Ourval de 
Araujo Lima que á essa hora assignava ·ª. 
rogo de Manoel do Espirita Santo. na 1 ª sec; 
ção do município do Brejo, êuja eléição esta 
perfeitamente ~omprovada pelos d iplomarlos. 

Barreirinbas- Nas suas qua.tl'o se~ções 
obtiveram votos : 

Dr .. Urbano Santo,s da Costa Araujo. 
Dr. Luiz Antonio DomingUes da 
· Silvá ... . .: ......•......... ~ .. ... . 

Dr . José Rodrigues Fernarides ..... . 
Dr. Manoel Berni.trrlino da Costa Ro-

drigues . . . ' .........•.•..•...... 
Dr .. Agripin<;> Azevedo ... ; ........ . 
Dr. Antonio Baptista Barbosa de 

Godois .......•...••••...•••. ., ••. · 

Votos 

6002 

5931 
5378 

25\:J7 
2541 

2435 
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. Pelo que é a Commissão de párecw: · 1 inde~tructiveis o direito· do3 cont.e~tantes ás. 
. .. . . . - . cadeiras eom que o:;. distinguiram os i)i)ff:a.-

1\ que se.ia~ a~provadas as ~ ele1çoes pr9- gios de seus co1icirLJ,;ãos nos loga!'es 01n 1pe 
cedidas no lº d1stncto doEstll,dO do Mara:i:iha~ o ele1toràdó se pomfo manifestar e ff prc:cc~~o 
para_ quatro dep1:ltados , aos qu~e~ um Jafo1 eleitoral não foi ~u bstituido pela ;; im:1irs 
cons!derado . el~1~0~ excepto as r..as qua~ro . operação de. fabr ico.r actàs, acljuê,ícantlo ;;os 
secçoes do,Mumc1p10 de Tutoya; '.?:' e 4" secc;oes candidatos do grupo dominante no EMad;1 :is 
do ~e Icatu; quatro de Pe!1~lva1 l" do de Cur- votações que bem entenderam os cr,b<üistas 
rahuho; quatro ~e Barremnha~. e q?-atro ·de .officiaes, ·muitas vezes fóra dás forças doo; 
J\;rayoses;. . . . alistamentos, aliás já .vici.ados pela inclus}o 
· . '2°, que si?jam reconliecirlos e proclamadós inde".ic~a de individ11os que não. dispõem elos 
q eputados pelo teferido districto do mesmo requ1s1tos legaes, Cl~mo mel}pres, filhos-füm1 ~ 
Estadw os Dr:o. Urbano Santos da Costa lias; e de nomes. su11postos. · 
Araujo, Luiz Antonio Domhigúes d.a 8ilv:a e ~ As provas que t~E>m .o~ co:1testante~ de rn?-
José Rodrigues Fernandes. · ·· .metter ao esclarecido ct'1ter10 dessa 1lmstnv,a 

· · · · · · ' Commissão são cte. duas espscies - dJcumen-
Sala das Commissões, 30·de abril de 1897 .. - taes.umas, constituindo o que em clircit.o :ie 

lotÇo Vieira, presidente· e rélattli' .-Irineu chama-prova -provada 7 e quiçá o ;1ro1y·io 
Mac(útdo , v.eri~quei, pelo fixáme das aHega- . corpo de deliOto da. fraude praticad!J.- e cir
ções e dos dpcumentos G1! 1t'ecido::;. pe-l<Js ,fote· cumstanciaes outras, mas de V.a·lor L;estima
ressados, que. existem ma'is . · a!gtim~s ' :!lecções· vel, e qúe, se D;ãO assentam · s.olJI:e dcr,umen
eieitoraes cujos resultados deveni~ ser annril'. tos, se não teein 'üma base màteriál sobre que 
lacl.os ; mas consi(lerando: que 11-ip.da assim se firmem, não são menos pa,x·a attcnrle1' no 
estariam ele~tos · os canqtdato~ . . diplomados, julgamento da vàli!Jade das eleições r•;rlli32,
estou de aócordo ,com as concl11sões: do. pare• das no Estado do Maranhao, no dia 30 de 
cêr. ;_Rivadavici. · Corr~a; de accordo .com 1y dezemb ·o do a,nno proxirrio pas~ado. 
voto apresentado pelo. Sr. IrineuMachado ; '-- . A;; 'fraudes pr ;.tiradas ,para viciai' o rnsn 1-
Arthur Peixoto , tàmbem de. accordo· .com_. o · tado das hrhas no dia refet'ido não .s0 li i:1i
v9to ap:çes~iltãtl.o pelo .sr. Jr,ine~ Maéhad~-. ·~arurri ao processo . eleitoral. Elhis vêm r1e 
-Morei'l'a Alve~, venmdo quanto ás nulh- .mais longe e teern uma historia q !18 n;'\,o 
darJ:es :propostas pqr vício no. ali;1tamento ·ctev'e .ser ctewresada, para se ~poder obter nm 
eleitoral; conhecimento .exacto do valor úas aéL1s snb-

mettidas ao ex Lme da illustrada Corn rni3si'..o . 
· . . . . . . . . . . . ._ . · .. . Desde muito tein po tem o párticlo dorni nan-

·Illustres .Srs. Membros da P Comnussao d() te no 'Estado do Maranhão a preoocupaçiio de 
Inquerito r1a. ca:marà dos Oe_puta:dos. F~deraes ·viciar ·a nianifes tu~!ão do ·voto. Est::. prm1c
-;-'O~. abaix()ass1gnados; u:;;a.ndo do . ~1r01to.que· cup:>ção se manifesta nos actqs successi vncJ. 
a -lei lhes confere; vee'? perant~ y9s ~ontes-' Ot'iundo3 dos poderes . publicas, · ·filiado,; a tal 
tar, os diploma;'S e::cp_ed1.do~ pela Junta , apura- partido, nos ultio1os tempos .. N~s.ses act.os 
,dora do L0

1d1str1cto eleitoral. do EstadoQ.o tem elle ·buscado inutilisar todo3 ·os .recm·sos 
Mara~hão ~às : úrs: ~Jrbaµ.o;Santos· da · 9osta. de 'qué á lei procurou ce1·c~.r a opposiç~o 
Aril;liJO, L,u1z Antomo Dolflmg-ues d'.a Sll vlL ~ para garantir o :seu _di rei"to; ~~. po1: occas:~o 

:Jose Rodrigues Fernandes. · , · · .. . · .· . de -p1:ocedeT.;.se. ao alistamento ele1tornl, Jª 
·Essa contestação, aliás,,já coo~ta .dos pro-:_ ri:Q. ooústituiç1\,o e organisaçã9 ela.~ mesas que 

prios diplomas' ftnpugnadç)s, .:qos : quaes está devem presidir aos tt'alralhos das eleições. 
·trâi:ir;;cripta a.declaração1 do v:ot9 . da. m~oria .· ~Essa preoccupaç[ó qns partid~s f;·acos, sem 
da Junta apurado~ª.± .copt~.ar10 a apuraça9.d~ 0 imprescindível apgio da .opinião publica, já 

.authent1cas de ele1çoes ev1denterµente falsa~~ . éra reconl1eci(la peló illú.stre.Lis})oa, no trnt
, que.deramfogar. a, ficarem os. ~cançl.1d;lt()S ~1- gistral estudo qlio fez do nossos eost11mes po-
plomados, .e.segundo.ª apuraçao da mawr1a, lítico::; , uo.seu precioso Jornal:do Tim on . 
com votii,çao -super101' a .dos reclamantes.. ···.·. - , . . . . · -. _ . 
Estes, porém,teeni necessidade de oqcupa1'-ss «Os-nossos P.arti?.03, ~screvou elle, sa:o, rn
mais detidamente âas fraudes praticadas pof tolerantes,. e : rn~a.cmve1s ,; qualquer vicwcm 
occasião da:s eleições .realisadas. no dia · 30 de lhes não ,básta ·; e ainda a· completa anm
dezembro do anno proximo P.assado, com o quilação· dos partidos . éontrariós os d0ixaria 
finí de alterar , cQm· prejuízo . delles ~ do par- ta'.l'vez pplicó ·satisfeitos e rnat segur0s de _si. . 
tido a que pertencem; ora<iµltad.o das urna~. :D.ahi v:,eem .. . E.Jssa.s in termina veis · prec:n1çot>s 
Esse trabalho 'torná-se tanto mais 11ecessario que estao sempre a tornar; essas trAS e ·1m1u·o 
qu~nto é certo que as considerações com quE:J . c;;mad,,s de supplent ·s, es:'.ns . . lél8 pe·;~oêt8s, 
a minoria da. junta apoiou o .seu 1'oto diver- .1 essa;;; infindas 011pre2sõ ~se rnJust1ç~s, a :,,\_ 
gente estão desacompanhada,s de provas .• que j ministração. publicc~. ~m1fiin des~í ada d,os 8ous 
cumpre apresentar, para assentar sobre bases fins ·naturaes e lég1t1mos, e converwht em 
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machina do gul'lrra CO!ll que uma parte rla, cah11.l do m·odo como. corre:u o promlss0 elei· 
sociedacle eomhfo i:1.,.·ssant· 0Jne:tt.e b out.r•i. to,.;Jl n~que!le Estado . . 
Mn.s·tudo Lso o '.•ue ·'.eüot<'., senã.o ª extrerrrn As primeiras camaras munici

1
vH.es,no actual 

fraqueza e o extrerrn terror 1 ·Si os n0osos regímen, foram constituídas por eleições re-
partidos fo~sem mais fortes, mais cheios de alisadas de ac.cordo com um re2.·ularuento es· 
fé, menos. divididos e multiplicados, não, te- pecial, p"omulgado com a lei e'tad .ml n. 2, 
r~am tamanho medo. uns do~ outros'. P09°· de 14 de setembro de 1892, ~1>gu1tdo o q ·m.l as 
r1~i:n. andar. de h.om~r 0 ª ~om~_ro, e em mmto mf.lsas foram coi;i·stituidns pelas intendencias 
aruga vel cOIJ!-Jl'!:nhiit,. P• ocur ando cada um ,anteriores; .de nomeação do governo . A;s 
a]'.l'!gar a sua mtiuen ;ia, melhorar ªsua po- cousas lbram appa,relhadas de modo a ga
s1çao e faz,':r Vfcler os seus .d.u·eitos sem ne- rantir a til,cil, victoria do mesmo grwerno. 
gar os alhe10s , · Esta, de facto, não falhou. Pal'a se fazer uma 

«A fraqueza é o ·seu· grande ma], e' nesr.a idéft do .que foram essas eleiçõer>, basta saber 
parte as presentes •;onsid.erações alcaaçam que, na capital, onde as fraudes são st;mpre 
porventura alem dos limites d:1 prov:iocia. mais difficeis, 'tendo a_ opposiçào resolvido 
Nenhum del!Ps ~"'m sólido apoio na opinião abster-se no proprio dia do pll'lto, em con
publica, nem pr·imde as suas raízes nas gr·.aú- sequencia de hav,erem sido recusailos os seus 
des massas da população.» fiscaes, :00meados. de accordo com a lei, e não 

dispc,r assilll de garantia .alguma, os diversos 
Tendo a lei n .. 35, de 26 dejâneíro d'e ·1892, elementos, eµtre si. divergentes e atê hostis, 

que estabeleceu n proensso para_ as eleições de que se compõe o grupo dominante, en
füderaes, corrm1,3ttir1o ás camaras ou inten- trti.ram em .lutá, assacando utn ao outro a 
dencias municlp-1.es a funcção de constituir às accusação d.e traiçãf · 
commissões alistfadoras e as mesas eleitorae:,, E' q:ue nas mesas em qúe predominava 
o grupo dominante no Estado do fylar,n1bão U.m de~ses elementos, . elle talsitfoava a apu· 
tem procurado por tüdos os meios apossar-se ra.ção em proveito· de cahdidatos seus, in;. 
daquellas corporaÇiões. Não tem feito, ·po'· cluídos á ulti.ma hora e ·com prejuízo dos 
rélll, por actos deshcados ·e. conform'0 ns pertencentes ao outro, que haviam sido an
occasiões que se oiferecem, mas por um terformente 'apresentados e a'.cceitos . D,esta 
plano de, ante-mâio asselitado e que se ha ma• arte, a fl'aude preparada contr:i a opposiçã() 
nifestado em successivos actos leghlativos, era empregada pelos dorrünador.es contra os 
nos quaes busca. sempre viciar cadavez mais seús ! . 
a · constituição das -alludidas corporações . 
Dá-se ahi até umphimomeno estranho, Nu· . Obedecendo ao mesmo criterio, a lei n. 23, 

. tural seria que ,'Jstando 0 grupo domin~nte de. 24 de outubro de_ 1_892, que estabeleceu o 
no Maranhão d.e posse de trbdas .as posições . pr(Jce.sso para as ele1~o~s do Estado, rnclus1ve 
officiaes tornando-se dest'arte facil a sua. as da:> c.arnaJ:'.aS. mumc1paes, no:; arts. 8°, 9° 
mairnte;ção nc• governo, tratasse de fazer· e 10~, dis_poz que. a divisão rl() mu!J.icipio em 
concessões, estabe!ecewlo uma k·ghilação li- secçoes, p~,r~ o all~tai_nento dos ele1to!'e&, que 
vre, garantidora dos d~reitos, como meiO de ~e:,sa~ ele1çoes. deveriam -tomar. :p~rte, a des
fazer esqoecer o seu procerlimento anteriot. 1gna2a.o º.º logar para a re.~m1ao das º?m
Entretanto nota-se exactamente o contrario· mtssoes allstacloras, e a ele1çao destas, fosse 
a. preoccup~ção cada vez mais manifest~. do t'e,ita exclusivame~te pel~s vere.a.dores d~ i:-u
grupo que alli domina e .estabele(•er ]eis des-. ffi8l'O, C?ill exclt,tsao dos Im_rn:diafos GU.Ja 11!-· 
tinadas a falseG,r a 1n0nit'estação .do voto e tetv~nçao a. lei f~der,at ex~1n~a como prov1-
deste modo cercet1.r aí. ·gáranti<•s de qu .. e a Jei clenna assecurator1a dos d1re1tos da o:ppo-
federal procurou cercar os opposlções. BiÇão. 

JJ:ntre essas gitrantias figura a intervençiíio ' Pelo art .. 52 dessa lei,. as mesils eleitorn.es 
dos immediatos· dos vereadores nas ~leições eràm constituidas da mesma fórma qu:i as 
das commissões alistadcras. e elas mlisas elei.. c.ommissões alistadoras, isto ê, sem inter""'"'
tora.es, por suppôr-se sempre que- no jogo , ção dos imri:).ediatos. 
regular do systema os vereadores de numero A let n. 31, de~ 24 .de março de 1893, por 
pertenceriam a um pa.rtirlo e os supplentes a ventura para evitar o odioso que de 'i:aes 
outro, e a constituíção dessas cümmissôes 1\ disposições decorria para o. pod<-ir qu.; por• 
me8as por meici de fütas incornpletas. O esses meios . procur.wa perpetw1.r-sfl, n:,;tp .. 
grl:po dominante no Maranhão quer ·.:er· nfü, ri·ou con"idar tambem 'em 1in1hos eis m<soti, 
só a:s cMnarcts cuno a•; supplencias, P''ra, que a.:gum .supplenteo;-na., capital qüatro, nas 
por ef\ta fónm•, f, •)pposi•;lo não tenln. a. 1m,. eid.d1:s ·o interior tres e nas víUas d,)is. 
nor interveuçào em t:ú~s actos. Para isso tem Mas, ainrla «ssím;· se manifestou nec;se ~ccto 
feito leis especin0s, cujo estudo fornece ele- a prtioccupação de cercear as garantias da 
µientos poderosíssimos para o conhecimento opposição; es'batuindo-se de fórma que os re· 
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presentantes que ella pudesse ter ~e aclns-. dons p1trtidos em que entã.o se achava divi-
sem ~·;mpre em' minoria. dida. a op_iniào no ·Est.ado. 

Para, logo, .entretanto, a · í,nnovação pn- Em v[rtude disso pôde-se :1izer que aquelle 
recfm desastrosa e por isso tratou-se de S(-irviço foi o mais pe!'feito rie quanks nestes 
riscfd-a da fagislação. A lei n . . 112, de 27 l!ltímos tempos se tecn alli procedido. Para 
ôe abéil de Ji395, art. 3•, restabeleceu adis- elle concorr·eram representaut·'•S de todos os 
posição da lei de 1892, mandando que. to- elementos políticos, por igm•1 interessados na 
mas:iem parte na ,eleição das cor:pmissõe;i sua· regularidade. · 
à.listadoras os · vereadores e:ffectivos, só- .. Accresce que o art. 47 do dec1•et.o citado 
menfo, e:tcluidos, pertanto, os irnmÉ~tliatos e conferia recurso par;; o juiz de direito da 
füncc ionando para esse· ftm as camáras com a comarca, da indevida exclmão . do a.Jh;ta
maioria de seus rnámbros. . ' · · ment,o,e dest'arte se pó:le af!~Proar- que füram 

.Mas como no caso de · falta,. de y.ereadores alistados todos os cidadãos aptos para exer
effea~ivos, em numerosufficiente para coo- cereni o direito do voto. , 
stlt.mrem-se as .carnaras, teriam de tomar Toma.elo, portanto. o alistamento então 
parte nos trabalhos os supplerites, e estes ·procedido, parn; base de uni est_udo compa
podnri&.m pertencer à opposição; a lei n. r:ttivo, póde-se affirmar-dadas as condições 
162, ele 2! de maio de 1896, art. l •,tratou especiaes do Estado d.o Maranhão, ondti a po
<jle obviar esse inconvenieüt~, rlevér'às pulação não tende absolutamente a augmen
gra v <J para o pllrno _dos . dominadores, e tlis-, ta\', antes a. díminuil>; em vista . do movi
poz que a falta de vereadores effüctivos. niento emigratorío, que se accentúi.t para os 
fos:s13_ supprida por • eleitores conyid<l;dos J?elo Estados : do extremo ·norte, onde a maior 
presidente. , · p::ttte dos braços · validos vae buscar o .em-

A já referida,lei de 1892, art. ;$5, conct~dia prego _que às _circumsti1ncütl; da ~erra. n;)~al 
recurso para os juízes de direito.das decisões lhe na_o:i,ierm1ttem_ d.epar~r - pode-se affir
profer idas sobre os ' alistamentos; a ~ei . n . mar~ d1z1am ps aba1_xo ass1gnados; que o n1:1· 
l _l~, ~e 1896. art. IO, paragrapho rinico, ex~ mero de ele1_tores no Est::!do dev~r-~e-h1_a 
tmgu10 esse recurso. · . ·, conservar ID <HS ou menos o mesmo, s1 nao d1-

Garainidll,, po1·, semelhante :fórma·; a posse minuisse, nas revisões que annualmente se 
~-ª~ ca~iaras. munfoipaes, sem que a oppo pro~edessem. 
s1.çao tivesse meib de se fazer. repre<entar em Um ;i,preciavel exemplo disso o:fferece o 
taes c~·rporaçõés, estava , o governo senhor muní.cipio da capital, onde o sr:>rviço do alis
dOS ahstament0s fe(i.eraes e. das mesas elei- tamento corre ~empI·e com certa regula.ri
torae:i, que . se c9nstítuiriam exclusivamente dade; devidd á fiscafü•ação de que é cm·cado. 
de adeptos ;;;eus, nulliíicll,da, por ess·a tórina, Na referida qualificação de 1890 toram 
i1 garantia de cfue a lei pretenrler,a cercar a alistu.rlos alli 2.498 eleftores, segundo se vê 
opyiosiçâo pela intervenção dos supplent<s e do mappa annexo ao relatol'io com que o ca
pela eleiçao por meio de lis_ta inÇ!ompleta. pitão-tenente Mano(oL lgnacio Belfort Vieira 
Os vema.dores e:ff•"ctivos, bem como os sµ!)- passou o governo ao' vice-governador Dt. José 
_plentes, , lhe pertenceriam· exclusivari:ienté; Viaiina Vaz,da prim<:'>ira vé;-: que administrou 
e com taes elementos poderia até drspôr das (\ . Es'ta<lo, na qualidade de delegado do Go-
t~es ;; q ª'.1 tro turmas de .que fallou o illustre . verno Provisorio. · 
Trn1on, s1 fossem necessa.:rias. No armo de 1892, .doe. n . .. 1, foram alista.-

E~ assim preparado o terreno, cor:peçou ell~ dos. 2.688 elei_tores, . colncid~ndo o. augmen~o 
a :r_:;or por olJl'a o ulano de falsificar os alis- com o accresc1mo que receneu . a populaçao 
ta:p1entos para depois faisificar as eleições, da capital~ . pelo ·.g:i·ancJe n~1m~ro de_ pessoas 
nao tençlo a. receiar a apl:'esenta:ção de re<JUr- que !)íl.ra Ia. affiuu·a1n, dev100 as fabrrnas q,ue 
so~ e redamações; porque · :;eria · tudo feito por~ (35Síl . tempo alh se . es~;i.belece!'LtIU., l~m 
cland~stmamente, ·coino foi, seni a: publicação · 1890, com tre1!. an~üs · de rnterv,1110, for'l.m 
de editaes, ou outra qualquer forrual~dade. apll:rados 2.69;:i eleitores. 

qomo ~abo a illustrada Commissão, o pri- Se,;undo a cópia existente no juízo federal, 
m~ti;:o a!1stamento eleitoral, depois da insti- 9 alistament.o proceii.irb em 1896 accusa a 
tmçao do actual regilljen, foi procédir1o em existencia de 2.491 eleitores; mas, procuran
toda,, a Republica, em 'virtude do: decreto do-s.e indagar a causa de tii.o grande decres-

.· n. 200 A, de 8 de fe:vereiro de 1890. · cimo, reconhece-se ter si rio elle , devido a: não 
No Estado do Maranhã.o coincidiu a inicia- se t,er procedido á r1'visão nas dua.8 secções 

çiio d : ~~~-3 Sl':n'.iço', q u·e cabüt ás int.eo dt neil•.s de Vinbu:s e BJ.ca;;g;i. que ofü, . estão com-
1::irmicipi.es, 'la, elnição 1''.as commis·,õe<-: a:is- p.reh>irn~ i·'a~ mi rue~ua -~ópi '" 
"G:i.u.ur-,1:0. r~or;; o exercido de· conselhos rnuni· J:.i: élidonaurlo-:ie ;:o r1ciLrid '> l1Ui!''"''º de 
•;ipiies nJmea.Jos pelo ex-.-governaJ.or Dr. José. 2. 4.G 1 eleitoee3, os tjUe ankrior me111,e ec:ta
Thomaz da Porciuncula, entre . adeptos dos va.m qualificados naquellas duas secções-65 
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na. primeir:i. e 125 na. scgunrfa - o resnlt.i. .. 101 (cit . art. 24), de_ve tra.ball~a.r consecutiva 
-~ úara~pa!'a. o municipio ::a c:~:.,!t: ;J-~ . 13Ul e!.-:i· men te durante 20 dias (§ 4"J. 

to::-es . Ahi, conseguinte:nente ;;e maaifPsto.-a Até o dia menciona.<:lo, ella tem de receber 
tendência. do a listamemo p:mi. diminuir . e resolver as reclamações que _l he fvrem 

Nos . municipios do interior, entretanto. a pre;>entada.s sobre as inclusões indevidas e 
nota-sé o phenomeno opposto : - os afü ta· as não inclusões; ~ só n o ultimo dia., ou até 
m~htos crescem, e. em :dguns. tle um modo o l5° subsequente. pôde fazer o lançamento 
assombroso. · · do alistamento geral em livro propr io (arL 25 
• Ein S. Bento fora.m a.!ist.ados em lS~lO, 62.l § 30). Depois de concluído o lanr;:i.men·w, e 

-eleito1·es."Em 1892 o numr~ro destes se ele- couün·ido e assignado p elos membros p re
YOU a 812, e em l89ô :>.. t:;:'l:·\. Accnsou, por· sentes, ê que serão el;tmhi.dns as cópias para 
tlinto, a qualificação, um augmento · ciue da ser uma. publ icada -pela imprem:a e i•emet
l'órma ar .. u ma e~tá de r..ccordo com as condi· tidas outras ao g•lverna.dor do Estado e ao 
ções do \0gar, onde todog que o couhecem j uiz ·seccioua l. 
sabem qu~ '.1 p~p•1laç:ã.~1 , em.:rez de.angm~!l- E' evidente , portanto, que em caso. a lgum 
ta.r tem d1m1nu1do, como, al ias. e$ta aconr,e- se pe>deria dar a remessa de taes copias no 
cendo em todo o Esta.do a , ~obretullo. nos lo- ultimo dia. dos t rabaihos da commis.,;ão ou 
ga,res situados na costa. do 1101·te, devido â. nos imrnerliatamente subsequentes; e, ·assim, 
1ma. proximidade e fücili<1a~e de comrnunica- a apressada r emessa é ma is uma. prova da 
ção colII: os F:st!l-clos do Para e Am:i.zon~s. que fa.lsida.de dos alistamentos e de que cão foram 
teeu; sido ult1mameE-te um vel'd<;:deiro es· guardados os prazos nem observada.s as for · 
coauouro da popula<:aO do Maranhao. m:i.lidades Legaes. 

Mas cumpre recoa.h~cer que não fo~ e~se o Não alludem aqui os abaixo a.ssignados a. 
logar em que os ahs;:amentos mais cres- alistamentos simu!ados de diversos muni
ce ri:1.m. . . . clpíos-e esses sã.o em grande nu mero-a que 

Outros m u mc1p10s ho~1ve et;i. q1~~ o at~- nem siqner se procurou dar as apparenci:i.s 
gm~nto de numero de elettor-:;s foi mtpto .mais de legalidade,.. pela remessa fei ta. em tempo 

. surp~eh~n~ente, tendo em a lguns c.uphcado opportuno ou não. · das cópi8:S exigidas pela 
e atetr1pl:cado dentro de poucos a nnos. lei, para a valída(le das qnaltficttçõe> . Desses 

Entre esses, os abai.';;:O assign:~dos apresen- se occuparão elles, quando tratarem dos re
taram como exemplos os de Cururupú , que. sultados da eleição nos mesmos collegios : e 
teorlo, em 189:) - 459 eleitores. t inha em assim deve ser , porque só por esses l'esul-

: 1892 - 81 7. em 18% - 851 e em 189() - tados t iveram conhecimento do numero es--
860; de Barreirinhas, onde em ISbO não pantoso de eleitores que se :pretende existir 
houve q u<~lifictt<;Ü.•), -..:igr;rando vara :i. ele!ção em semelhantes logares. 
do Coogress~ Cc•nstituinte o u ltimo :i-lista- A uma conside ração, porem, não se podem 
mente• do re~1men ext1 ~r:to . com 81 elettores, clles furtar desde ,já., e é que nos collegios 
mas em 1802 !oram alis>•i'11>:> 2lfi. q~1e. en em que, segundo as cúpias de alistamentos 

· t retanto, em 1895 S(' c len1ram a G'6; '~.e existentes no juizo federal. o nu mero de 
. Penalva, onue, havendo ·~m l~W - 2 14 ele1- eleitores mais cr<>sceu , e naquelles de que 
, to!'es, Pm 1894 l'xistia.m ::JD. ·~m ISV~'J -:- 434 não existem ta-'s cópias. foi que a chapa. go· 
·e ern 1Sll6 - :) li; da Tutoya. ond~ na.o tendo V• l'Hi~ta do ~1:11•anhiio obteve maior numero 
'havido liU<tlifü:ação cm 1890. C••ffiO em todo o de vor.o.5 e em al<>-uns até a. unanimidacte dos 
!mu nidpio de Ban'C~irinha$. :i. que entiio per- votos !los d e i tore~ qne compareceram, da.ndo
tenc:ia., vigorando, como a li, até 1SU2, o u l- ;e a circurnsta.ncia., ainch ma.is surprehen-

'.tímo alistamc_nto <lo e:-:tinct? regímen, fomm dente, de que ne;ses mesmos col~egíos ê que 
:neste :i.nno allsta:los ~:) ! elettol'es, ~ em 1890 toi maior a. concnrrenc1a de ele1tllres, com-
- 401 . parecendo em algumas secções todos os que 
, Desses ali stamentos alguns furam envia- estavam nella.s comprehendidos. o que as 

·,dos ao juízo seccional, como se vê do cita<lo actas respectivas não se descuidaram de sa· 
·"\:Iocumento, em da,ta em que não podiam lienta.r. 
lestar legalmente conclnidos, como o dt' Curu- Por sua v ez os a.baixo assignados salient.'l.tn 
).•upu, que foi acompanu;;.do por oLiicio de 1"' esse facto. como o ma.is a.preciavel e::templo 
<:!e j ulho de 1896, o de Penalva por o!ficio de de interesse do eleitorado pelos destinoS da 

· ·l) do mesmo 111<'7., e o de Tut .. yil. por officio Pàtrhi, e da ::abedoria e previclonda de t ae:i 
!le 29 de junho d~que!l!-: anno . De facto. o mesas E.'leitoraes. 
~ra.zo mal'rndo pelv o. r•t. :?4. § 4. 0 , tla lei n . :~5: 
l e 20 de j aneiro .te 18!12., par,~ os trabalhos·· . . . . . 

. I .a c0mmü>;,ã0 municipa l. tel'mína no r e te '. Essa extra.o1\lmal'1a concurrenc1a ue elet · · 
.tido di.a2!J dejunho, por isso que, come(;andci tores nos log:i.res exo.ctamente em. que as 
·_ma. a. funcciona.r no dia. 10 <.la.quelle mez acta.s niio dão •oto i!.lgu m aos candidatos da. 
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opposiç.ã.o. ê uma. d:i.s m'•is for tes, mais com
pleias pl'ova~ da. f;i.ls idade dessas a.ctas. E' 
dev•~l':LS '~'t.ranllo que concorra maior uu
mer-o de eleitor es nbs collegios c m que só um 
J)arti.do se n.presenta., deixando por 1sso de 
ha1rer J:J leito . No nosso paiz, onde não entra 
;;os co:; t ume.;; po1iticos o iuteresse cl<t lJOPU
laçii.o pelos neg ocios. publicas·: e só · o pendor 
]Ji1rtid111•io lev.i. o eleitor is urn~;;. e prmcipio 
que se póde dize:- .'.l.bsoluto e incontestavel 
que a. coneurrencia ás eleições está. na ra.zào 
di.recta da actiYid.ade dc-senvolvit',a pelos pa.r· 
ti: los no plei to. Sem o ent hu;;i;ismo clespertado 
pelo ardor par tidario, é r<>.1'0 qu e o cidadão 
deixe os seus afrazeres e :abandone sua ca~a. 
p<U'a ír exercer o important.issimo direito rlo 
voto. S i, pois, não lia pleito; si um elos par
tidos se abstem e ~ó o outro se ap1·esenta, 
póde-se afürmar que diminuta. serâ ::.. con
curr·encia ti..s urnas. 

Essa é a regra que poi- toda. a pn.r!.e se 
observa. e por isso se poder-d. <lizer invariavel. 
mas d~l! :l. destoam a.s eleições prooerl.irlas no 
E~taclo <lo Maranhão no <lia 30 de dezembro 
proximo passa.do. Onde concorrer<>.m os dous 
pa1•tidüs, onde o plei to correu forte e anima.·1o 
1Jntre eUe; pondo caua um em cont i·ibuiçao 
o5 elementos 11e qua podia di$pOr afim ile. 
ohte1• p llr :1. os sous candidat os o 1müor numero 
úe suffral(ius. a concurrenciri. fü[ polico su
perior a 30 "/. tlo numero total dos eleitores 
<\lisudos. N<'I. capital, onde ella. é sempre 
maior, por cffeito da densi<la<fo d.a populaçii.o. 
q11e $e acha tod~ r~un ir.l;i em u111 terl'ito:riv 
muil o limitauo. dos 2 .66i eleitores a li sta<tos 
n~\s secções u rbanas o su burbanas vot::i.ram 
l .(;)4. Em Alcantara, de 850 eleitores q<iali
licadc\S votaram 537 . Em S. Bento, com um 
:e: i:, i:amento ne 883 elüi tores, compareceram 

Na. eleiç:ão real isada em 17 de julho de 
1887, de que resultou a .escal.ha. do conse
lb..::iro Tliom<1.z Coellw, compareceram 8.181 
eleiwre::;, deixalit.lo de comoarecer, nos colle
gios em que houve eleiçãÕ, .J 3.889, sendo a. 
t0talida.de de 22.0iO eleitores .e o com:pa.re-. 
cimento apenas de 37 "/o. , ' 

"Na e!ei('ão e:!l'ectuada. em-Minas.Geraes em 
29 de junho de 1887, de que re~ultOu a esco
l ha do Lrr. Eva?"isto da Veiga. compar eceram 
20.813 eleitores em 413 a...<:sembléas eleito
raes, e <leixa.rarn úe compa1·ecer 13.119. o 
que riii. um total de 33.932 eleitores e o com
pii.r?.cimento de 61,3 •/ •. 
N:~ eleição realisada em S. Paulo em 6 de 

j:i.neíro de 1887. de que resultou a escolha. do 
conselheiro Antonio Pra.elo, compareceram 
11. U:Si eleitores e deixaram .de comparecer 
6.116, 8endo a somma de 17.283, o que dá 
wn comparecimento ele 646 por 1.000 eleito· 
r(•S OU 64,6 ° /.,. . 

Na eleiç:ão sena.torial , de que resultou a. 
eseolha do conselheiro Rodrigo Sil va. com
p?.receram 13. To4. eleitores, deixando de 
cnmoa.recer 6 .105, nos legares em que houve 
eleicão, :;endo a somnn rn.859, o que dá uma 
c:oncurreacia de 692 . por I .000 eleitores ou 
6'.1,z ''/o. 

t<oi este o maior comparecimento que en
tE o se registrou. 

De t odos esses dados concluiu o escriptor 
ci•ado que nas eleições refe1•idas, em 114.664 
eleitore:s alistat.los, comparecemm ás urnas 
1\.;.379, ou uma média de 561 eleitores por 
1.000, pouco mais, conseguintemente, de 
50 "fu . sdndo que rarissimas vezes entre 
n •)S. comparecem ás urnas 60 •/., do elei
tc.rado. 

De um estudo estatístico que el!e procede 
no mes mo 1ubal~\O. com r elação a diversos 

· p;1izes .-10. Eur opa. onde, nli:ls, outl·os são os B ess'~ füt sempre. mais ou menos, a por- d - l't' 
·;··is 11rno.s G32 . 

ceuta.:::em ua coo,,m•t·enci:t ás urnas. no flr ;,zii , cc;stumes e ontr<t a e ucaçao po 1 te.:~, se ve-
mesmo 110 antigo rf:'gimen e ua dmr.inio d;\ rifil!<• que ess:i. e. approximadiunente, a pro

·ie i S:1.r:1 i\·:i.. com um eleit.ora.do muifo mais J")l'ç:l o ela <Xmcuri·enci:i. de <"leitores ás alei· 
r el>tricto. Segu nt.lo u m trab:üho do Sr. Fa· ç3es alli. . . 
vil.ia Nunes-.'1 po;,uluçiio, te;·ritorio o a »e· Em Fi'ilnça, por exemplo, ex1St10do 
:w~se, , 1,,ç 1io ,ic,cional do n . a.:it con•pm·wla !O. W ! .m.15 e!eit 0res, em 188.'5, compareceram 
co,,i e: de divei·.~os wli:;11.ç do ,1.undo. impresso iu•. ur·nas i .S!J6 .100 eleito1·es ou 77 º/u dos 
IJ(l. Typogl'r•TJllia Nl\cional, em 1889, em di- al1srn.d· s . . 
Y()1•sas eleições senatm·íaes qtte naq uello I N:t Allemauh:r.;pa.ra a eleição do Reichstag, 
tempo se procerl~rar~, ta.l fo i mais ou menos a cm 1888. havendo !). 769.80~. compa.recerltm 
}J:i~·cenbgem dos eleitores que cOm!Hreceram 7 .540 .938 t-leit ores, OU 77,5 °/0 , 

as ~rrna.s: _ . . . Ve:n t udo isso corroborar a allegação de 
~ Na. ele1çao reah~~a no Rio de Janeiro em r~lsidade que fazem os abaixo assignados, 
1 de outubro de _l8i;G, de _que re~ult?u a es· contra as act as de alguns collegios, onde. de 
r.olh~i do cons(<lhe1ro F".ll-nc1~co Beh;;ar10, com· fü.cto, nli.o houve eleicã.o, nã.o se tendo re
p:\recernll! 10. ,164 e de1xar:i.m de ~ompar<-Cer unido mesa a.lguma, e nem siquer se fez 
no~ collcgio~ em q ue tion,·e ~le1ção l l .056 constar .po~ quaiquer meio.a. eleição das me
t' le1tu res, tlando a somma. de ~l .:i20. 0as que ctever"ia.m presidir aos tra.balhos ele\ 

O C(lID:.>arecime.11to foi, portanto, 486 por t1Jraes e dos lagares em que teriam ellas de 
l.OOO ou 48,ô "fo . 1 reunir-se . 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 21/0512015 09:05- Pág ina 10 de 65 

88 ANNAE.S f»\ CA~lARA. 

N10s>es c~·llegil).;; tod0 o pl'Oce~:-r. eleitor:1l 1 qne mnis f·'rca ti..-esse :i. o pp··,~kiio. ficari:i 
foi .'UlJ$ti tttido P•~ lo r.ru ba lho de l'tkic;;r ie~ut des ·a1e1du •l<t' vnr~ : ,~ür" .ins :.r. u~ ; •ro~t'!· 
act..~s . •. :ando aos ciincfü; a1, · •~ ,gov;.>rn i;,w vo;.:1- ! l.nos •1e,<es n1 n1ic ipios, o (lil"-. ~··e:; •.li1vid11. 
ções f!Xtr~orJ in n·ias.c,Hn o !i n1 de inutil i:;;ar. !u.!gu1n1t. í:Pnc"rn ·1·i;1. pa~·a.ser~ rn ::ia i..; vota.dos 
por es~.a fórro:~. qual. tue:· 11mio:ria. 'l lle a. ns ,;eus :'.1he1·s;;1•io.;;, (IS que p~·;-.pa ra1·:· m a. 
oppo~ição tives>e obtido em oatr;1.:; lo:.:are,;: fraude, e de8t'ar-te '"!1·ia.1n a a.proveit.:.r-sc 
e ru que a. fmu..le nã" :.iwle;;se se~· unst>i em deli~. 
pratica., como a.conte.;<:lu. por exemplo. na Mas i$>ü não é rle esperar •'a i1!11sf.'!:adn. 
capital. Corn:nis;;ãn e tia Gamara do~ So•s . _ D;.pui..idos, 

· · Essa$ actas, pois, que nada r epreoentam cujo pa.tt'ioti~mo N~petle. sem du ,·l d :~ :: l.gum~{, 
mai~ do que um dos mais ,; udaci •rn M .ten- qualquer concessão ;\. fra.ude 1le~tl~w.d a a v l· 
tadns pratica.aos cont ra o::: d.ireitus tio ciJa.dào, ciar a composi~:ão daque lle ramo <1.0 \'01.<g•·e~~o 
como os abaixo assigna.dos hã.o .ie mostraJ· Naciou:iL o que co·ncorrcr ia. p:tra. diwicuit· o 
quaurlo se cccuparem det:. lhadameute de pre<:::tigio e a f\n·ça moral de tih: ~lc'1'ada 
cada. um dos coile~ios a que ell<1s se J"eforern. cr•r )OI'a~·ão. 
n ão podem ser recebidas por e.SSa illustra· l:i Feita:; estll.s ligeiras CO!JSi1lec·;:çf;1.:s g"raes, 
Commiesão como documento:> lP_::;-i limos. nem 

1 

os a.baixo asslgoados pass.'lm- :i. lK ;!u,·i~r l!S 
dar loga.r ao ro:>conhecimen to dn;: candidar.os ~rgu ii.:ue~ q rie fazem aos dif>lor~: •. -, .~.~~e .ndi
contestados como deptu,.dos leg-it imamente I datos cor.te.-t<> 1co.;;, occup • 1Hio·s~ r}f, 1:<l.<.J · u m 
eleitos pelo Estano cio Z..far:tnhii.o. cujo dei- d(1S municipios em que ii t'rtl.u '.e 1r.aL.; im· 
torado em sua maioria. uo~ loga.1·es eni que i perou . . 

_se pôde menifost,1r, lhes recusou os seus! Tutoy - Xeste muni~ípio, depois ~!e Hrem 
vo:r_s. b • . _ . . <l 1ralsificadooali~r.amento,oHed('J'a hsr1~ til .. ,ram 

a.o ª~"ª· po_rem . . que mi.o se.1_arn t•ima ~s urna. •lu nlicata grossei1'>• .. ·0ntle a fr;;.u.~e à 
em cons1der.i.çao a.i; actas ev1denteu.en te pI'imeir:~ Yisi a. se e viclencia.. 
falsas . _ . . Como .Já nc.iu dito, no pdrneil'C• tl.l1:;1aniento 

Nos hgares em qu~ :~ fr:l.ude na.~ ~-erm1ttm a!li procedido depois <la pl'ocb:n.-<;ii~· à :J. .Re· 
aos l:ller!ores .'.: exerctmo do s~·u mre1to. pnr ! publica. em l füJ~, porque não h •iU 'V•3 qm1li-

. falta de re umao das mes~s que de \'f:n'iam ~·1~ - ficação em 1890 furam cornp!'elieo,!i•io~ 251 
cebe~ o~ seus votos, .nz:,r am e llc:s (h:htr;içoe~ eleit~•rcs, que é o n umero qu~, k gnl:·;entc 
escripta.s desses v~tos, que vao :lnoo~as u. lei.Ili púde existir, teu1~n-s1~ em ,. r,., ·no;;:h) •· JIO
pres~nte contesta•;ao . Par.L qu:< nen;iam:t pul:l.1.;âo e ogrào de inst1·ui::çãG d'.» Jv, :i:: ·.nccs 
duv1Ja pudes~~ hr~v.,~ qu11nto a su::i. ·1n:d1- do mnn icipio. Dript>i5 <le~.sc. nerih • .. m ,u tro 
dade e a sua. _ 1.ieotitl:::1e. oíferecera.m os que se proct'rleu. pelo que vigorou ~11 .~ <:-. té o ·,nno 
fi:rmo.m es:;as de.:lara~:oes, os seus ~'l.l~Leu~es pass:i.•1o. En!.<lo. como se appr·o:i.:in::i;.s<rn as 
titulos: que as acompanha m. E de .1ustiça elei<;·ües. t··;i. r.1ou-se 1\e p1·epara1· o ter ·.'1:ni:. para. 
que SeJam esse~ vo tos c:ou tar1os. uma vpz que J e lia. e 1un dos u~eio:: a 'Jrl'lll'ia i; r)s 'Qar. cra-

1 <l . :"f • ,1 tT l . t" . . 1 .. '=' nen.iuma uvwa pou.e ~o"rer a .;;un eg1 Hnt · ra.n ti 1· a victoda dl!S pat"ti•l a.rio~ dr:. go- eruo 
dade. doEstu .. lo- j<\ odecl"'t"<tr-~ m, mi:l is Je u ru;: ve:r., 

~ii.o puderam elli:'s ser m<tnilesl.a.•los pol' us a.b:i1~:0 :i.s~iirnalos- tem siri-:> ;dli .. r: •.lsitl.· 
outra f6t·ma. visto c:omo. segundo declaram c;,çit· 1 ,·J, s al1~t<tl11l~Oto~ . Cllld.,u-se. µoi-, c1.cl 
os eli'ito1·es e e;;ti~ de•· 1 d~mente p:·ov1id0 "'tll tiils1tkac· u : disr~~111r: 111.o úa Tutoy :~. 
jus\i âeitçr.i<'s proce.;sad<1 s perante u ju1w com- Co111 .. llll:io it., ~9 de ju n111, •l•o LS:i."\, f'.,[ re· 
petknte. r.ão h•)nve. nos Ioga!'•! ,; em q:i" t ··e.> mett iLl;,1. :io juiz secci•;n:i l ,10 ::s ~. "'º um:~ 
frau'l es se der .. m. tabe!liilc:s ou a nt.ori .. l1tle~ ! e6p i<.11Ju a i ist;.1111•~nto que ' e t.lizia 1,c:,· sid." FºO· 
j udi ciari;1;;. de Quatqt1er catego!'ia. que se t.:edi<lo naquelte municip i;, (d~c . n :·l_; uão 
p 1·est assem a t ·)(ll<U"lt1':-1.s. · l ºb~t:tate a. 111u~11em ha ver ;l!l! c1 •:st.:1·\o a. 

Aquelles fu r1c.-ciona1·ios ;;ã.(I hojP tif0<; <le- 1~lei\'i'1ú <las com111 b~ões ,..eceioua(·:;. 111~r que 
penl'entes do govérno rio E~t•vlo, a cujo~ in· 1 e; tas ~e ti l'eSô{~m· jim:tis i•eunirlo ,.-a.. :·1 ~°'' ·e~cr 
tere,,ses estiio presos. e não , e presLa.riam a 1 os t·.:qu 01·imcr1to:> dos que µr0te:.i.lbs<:rn al1s-
contrarial·o eru emergeocia. a.lg ~ 1t.n i1.. 1 t<tr-~e. 

:Não conta.r e:sses votos,cu.11i. :inthenticirlade, 
1 

Esse facto d:.i remessa da cópi:i. 0 -) d' :\ 29 
entretanto, não póde ser po; t:L etn Juvirl:t, <:e _ju nho, data. em que por fürmi<. !1-lgu Uia 
import:tria, em todo cnM, em con;;ent1r que · poderia estar coocluido o alist:.i.me:itc•, i;omo 
a fraude produzisse e.lreito, pé•r que, embor a .ia ficou nota.do, é por si só um iw.l!ci\1 ve
não seodo tomll.das em consi<.lel'ação as vota- hemente de fraude. Naquelle 1.fü: , utti.m•·1 do 
çõcs coosta.ntes ,las ~.cta.~ fa :;;;il.s. tica!·i::i. o prazo eUl que a. commi:>:;ii.o muuk.ip:ll •le"eria 
elei t •r:tdo impe•lido rio exercicio •lo St-ll oli · 1·e c 'ber as recla ma<;ües d0S :fJi,~ 1 ·;,:<s<i.t±•JS, e 
reito d0 \'Oto. ~~. como e natu ra l-e elfocti- qu;i elh tt-ri :t il ~ come.c.:iu· a. J ;;.:::~,,n· o ali3ta
va11kDLe s;:: deu-que s e procuras;,1: fü:sit1car mentu e rn li v1·0 JH'Oprio, pa.!'<\ en:i '5€-.~ ui.ti ; fü
as eleições exactamente uos municípios em zel-o publicar por editaes e depois 1:xt .a.lür 
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c1n~s cópias, pa.r;;, ser uma. rern_etlida. ao juiz [no ultimo alisfam,~11tn que se diz :i.lli 
se-:c1~::.n í1·~ e. c!ut.~;~, a~j ;:ovi.:.rú::d(;t· tlo ~~~tw.lu. i ·p ::t.~Ci~d 1•1\.: - o d:~; u.:;r:o pr.)x.:ot.J pn.ssado. 

:-..[w .. :. ?1a--, e :.o 1.;;~.c-. Ha. prc1va t·afial. in·e 1 Si. ~-~.Ao5-~ 1rs~ilS nn1a. pr·o.:-;1. t'( s~e ne:cess;;.r1a 
cu::;t-.'t-~ E. dn. fn.l8íficn~,,;ao + ~~-;-~ i.d.1~ : a.rn~nlú . i d~t f.-~l~;i·:a:tl~ d:1 ct:~p!i~itti~t. e~~~-. seriô.. irr-e
C:E1s:iofos P'Jt"-'<:nt;i.~·a d'' mv1mt:1.1· rümes t êlL5,,vel. 1rri:~oon°:l;vd: o vest1·110 do bico de 
p~1·:é incluir nelle crJmo sr? e1fü~tiva:net•t~ l pen:1<J, que ãli" imperou, e:;;tã. ~ish·el, incon· 
correspDndessem a individu:1~ que·existi~sem, 1 testave!. · 
os <>m1wezai-ios da li'aude foram ao li.vrci de A eleiçiio lcg3.l, p1·ocedida. perante mesas 
m:J.trku!a.s dos alumnos da esc;ila publf.;a. do reguh11·m~~nte orf(anisadas, no;; Jogares para 
l':g:tr .. e de lá trr.usplantar·~.m para t•. list?. d·J~ \ í~.s0 d(;~!~naclos. <:•)ffi as fo.rmalirla1~es leg-aes, 
e:t!l>1Wi'S 0:: nom•.:s de qu;mt0s menürc' .. > '' tlt (f>oc~. n~. 6 a 9) d.eu o seguinte resulta.do : 
cou-t:ivam. Da C<"l'tid:1o .j•Jnta (doe. n. 4), . ~ 
p::ss:i.1la pelo é·S:.:r-i \"5.o do juizo seccion:;.1. l" $ec~'1º ; . . 
con~tcl que e~tiiü comprel1e•i;lidos · no a.lbti\· vo,os 
mento da Tutoy:\ os seguint0;;; nomes: Dr. Cost~ Rodríga<-s.. .. . . . .. . 26 

1 Fri1ncist:0 ?.-fouricio de Oliveira. 
:?. .lo;é Ravrnunriu Neve~. 
:; Fmuchco N<>ve~ de Almeida. 
4 Henrique R0drlgu->s eh. Co;ta. 
5 Feli11;>s Rodr·igues d:t Sih·a. 
1; Tu'.le Gt·egorio d.e Araujo Cerveira. 
7 .Joã/; Romão da Concei--:~:..o. 
& ~afJ;U<' Gonrns ús Almei•ia. 
9 Tm·q~ato Pe1·eir:{ da Paz. 

10 Lt:iz ,~1u Paz Pei•e:ra de Pran•; 
11 Ra.vmundci Luiz Soares. 
!:!. ~iio .\ntr.nio úo~ Reis. 
l:j Conieli:o Gome$ rio.~ Reis. 
14 Simplicio .Jose Galvão. 
15 Evari>'tO Gomes C::i.rneii·o. 

Dr. Agriyiplno Azevedo . . . . . . . 25 
Dr. B:i.rbo>a tle God:Ji~........ 26 

2" S<;,CÇÜ.O : 

Dr. Cost<\ Rolrigues ......... . 
Dl'- ,\grippino Azeve•io ...... _ 
Dt·. B ·rbosa de Go'lois ••.•.... 

f\r. Costa Rnclr-igues ......... . 
Dr. Agl'ippino Aze\·erlo ...... . 
Dr. Rai·bosa. de <~odois ••.•...• 

41 secção : 

voto~ 
,_ 
, 1 

17 
li 

;·otos 

10 
10 
10 

votos 16 Tt1oma.z d.t~ Aquino Pc:nn?.t'orte. 
17 Ber n:u·tlo .J;·~ê iia Silv;L . 
l8 .Jo~ó L~pemb::1·.~· Pi!·es. Dr. Co~t:J. Rc>Jrigues.......... 10 
19 PeJro Pereir;, tla Paz. Dr. . .-..g-~· • 1)pi no A:>.f"ve•lo....... IO 
~O .Josê F1·ancí$CO rl:~ Paz. Llr. Barbo:;~t de Godois........ IO, 

21 Raymunrlo da Concei<5io Pires. E~s·' resuit"do, de d<'!içlies reguhres e pro· 
Compt1ro.nao s<.' a refel'idrL c<?rtidii.o com ªl Ct'di·fa~ c,:,m :ts fr.rmalila(lr.s leg,.ies. niio pód.e 

p3~~:11l' pela Se·~:·etai·i<• (jet·al da Io~~ru.:•: ii.o t!eixm· de sei· u.pnrado pela pamara dos 
l~u\Jlka .ti.o, [.;~L<>do. em y1st1~ do. maypa de S;·"· l~ep:ttivfos. un s11~ .. stituição d;L ~upLic;i. i:a 
!L·N1urn1cta na c~,·~ola publica. (doe. u. 'J). ,-e- aµm-ath. uel.< Jur.t;l. 11ao obstant<l <!. 1mpugna
r i'.k:1.-~e. J>das !iiiaç~·e~ cuastantes c1o.- 11ou> ç::·[o da 1t;i11o:·i:~. 
lloe~!t:,er:tus. q"u"' e~~es i ndivitlao~ ali:.t:uio,; "'- leg:i.lid~t:le •l::ts mes·as que r:mccfona.mm 
cc.rr.o "!eivm:s ~ão os :I:es;nu8 que frcque•1t ,m nes$::s -:leições e.st.a prov«da nc documento 
:i ts~nJ~ .. t<:nuo o l" oltü unnL•:- rle i-.:\1t.de. ü '!." n. 9 A, que ê c•~rt.idão d1l. a.cta •h scsâi.o do 
,,ir<•. o :i · J 2. o 4" J l, o 5' 11. o &·· 12, ó 7° i 1, g')t•1;rno rnunicipol em q oe se fe'f. a nomeaçrto 
o 8" 1:.:. ü (;!" i3, o 10' íO. o l 1° 10. o l~" 11. '! d;JS lll.~-!lla.' ni•!$!L~ . de acCOI"(lo CO!U a lei. 
C· 1:3. J6. o l·l" 1:1. o 15" 1:3. o w• l l. o 17" 14. o c~.hipiô.-N~srn municil)iO corl'eram rE·gu-
:~· l2. o 19" 12. o 20' 11 e o :21' lO. h.1r!cente ,.::; traba.l.hos da l" e 2• s~cções. p<)r-

[·1ts có::,>iits que <lC"!DPfLJJham a~ ac:ta:< ,Ja) q;i~ •>e tnembr·:s :hs res;;ectivas 1!leS'•S esta
du1Jlit;1.r;-. g-;-csst-<ir·a chili. e que se diz serem I v1;1.111 cc·rtos de que u s·?.U partido contava C";)ffi 

''ª8 ass1gnaturas ctinst11.nks diJs :h·To::; de ~ m :tor·ia <l:.os eJ .. itoi·es. Foi acceito o fiscal da. 
.PI'c~enr;a tl:ts Jivers:is seci;:lí.-s.con~ta que todos 1 C•PíJO>i·F"io, a quem a mesa forneceu os bole· 
e~sP:-; menore;, ou qu:Lsi todos, votaram na ti n~ lr~ga.es. 
me~rna. duplicat:i., o que :,er·ia, por ~i ~ó su!li· Na 3' e 4" sec(Cíes, porem. como a maioria. 
ciente f'a.n1. i11firnrnl-a. dos f~leitore~ p~l't!'n(:esse U. oppasição, que 

~!as a isto ::ccr\.•sce que. tigu1"a:1do como tinht:. u.lli a ~u:.i. f:): .. ;a. a fr;1u<le imperou. 
exis.Lindo n~ Tutoytc 401 elcitore~. ~e'"u111\o a N:L :;" s~eç:i.o. a. me~a. rncnsou· o fis 'ªl do 
cer uiiilo ref!rld:~ ('oc. n. l i. 1Jas a.-t<is .:li. riu-' c:•nr!idar,,' • ·J>Pú~1e·o11 ist.;1 111· • .-\.ntc•llio Baptbt:1 
J; l ii'.:~ta~ Ji,gura.rn cotn•) T.€;n~10 vut.a·.hr rit-1- 1la. (-, ~ J-t·,.1·,~·-·~' dt· 1 i. •· loi ~. !•~11·11 ~·1 di..~:· ii -~ua vout:ut~ 
!.lul;rnll:, clé votai· 41!1. nov-c;. poniint•.>. 1u.~•s · l:tl,11k 1· ·· r· ~•1Jl, •.I •d: s nrni·~· 0> clnir.o.-es 
que o numero tota.I dos eleitores existente::;: oppusHu1tis1a:1 11ue sé• adm\•;rn1 prese11tes. em 

Ca.rnar:. V. I 
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numeM re 24, p!'otest..'1r~,m contra e~<e facto 1 
e a\J~ti>er:i.m-so de ,_;,,tar. P'·rque tir!h~im cr.r
tt,za de q IHl os ~eus >'Otos 1Jw sedam apurarlos, 1 
u :~H1 vez que ·os tra.b~Ll!J.o~ co_i:rl::ria1n .. ~~em ~ 
pre~lsa f\.o;calíxação. 
E~te .~''cto _está clevi1l:Lmente comp1·ova1lo 

. • pr.11· .JUSttficaçao procedida n·1iuiz:) conme~eo.te 
· (Ll:ic. n. 10}. Os fll(h'ffi"" <>!eiuwes tize1~arn ite

clrtração escripta do8 seas '"''~º~- p T lláo 
kt ver no Jog<tr fuocci•Joru·io <tlgn rn q :1e Ih ·a 
pu'esse tomar, visto :;c.>r distunte da ~ede <lo 
t"'rmo (doe. u, l 1)_ 

Na. 4" sec•;~iio não se reun'u :l. mes~. nem 
mesmo foi aberto o e,!iJJcio designaflv para os 
t!'a.balhos eletr.ocaP.s, que era a escola publi~a. 
rlo sexo masculino; e,interµellad<• o profo~sor 
sobre esse lacto, dechm.iu q1:e ,.ff~cti varneate 
nã~ ~e abria nr;;;se di:~ o e(\i!iüio_ Este facio 1 
e~ta igualmeu;e comprovado pO!' just.iikJ..çi\.u, 
prestada perante o 'juiz competente (doe. 
n_ 12). 

O~ eleitores que alli comp<Lrecera.rn, em 
n:m1ero de 2:3. fizeram c.lec:J<1,1·açã.G esc1•iota 
de seus vQtOs, 001• não llaver í'unccionario·al· 
gu:n que lh'a iomasse, pelo me;mo motivo 
acima alle.":~do (•.hc. n. 13). 

8 Antonio Domingues Bastos. 
9 Anto:iío Alv1•9 de Sá. 

10 Luiz t.ut.1nio Bastos. 
l l Luiz josê de Sa. 
E,-:ses eleitores, porem, dt'claram que não 

compareceram à eleição e protestam· contra o 
a pparecin:ento de sua assignatcra em _qud
q uer papel eleitor;1!, declara.ndo ser ella 1al~a. 
(doe. n. 14). 

Nêt :?." se~ção figuram como tendo votado, 
segundo a cópia que se diz ser de a~sign::i.tu
ras c11n~r.<>ntes do livro de presença, os elei-
tol'cs: · 

l S'"vcrütno T"ixe:iw Lopes da. Silva. 
2 R.aymundo \'e1·is5imo Garcez. 
3 A1~tonio Sa.tyro Garcez .. 
4 .José do~ Remed 'os Gi:lrras. 
5 Juse Lazarn Rubím_ 
6 Oct:wian<l Yellow Mendes. 
7 Fausto Fílornl•no \'e1l11so Meni~es. 
8 Apolli11ario Josê de Sant' Anna. 
\i Amonio Epiphanio rlos Reis. 

lO José F'L'.' ucisco de Souza. 
11 Alexan1h'e Go1n~s Pereira. 
12 Vicwi· R?º~·munun Mouruvo. 
n Silve1·io Ri:1ei i o da Silva: 
i4 Hercul:ino Ribe.iro tht Silva . 
15 f~riacio Carlos Frazão. 
Ui Ifavmundo Ribei1•0 da Silva. 
17 Cu1-m1.1~0 Ribeiro rla. Sil Ya •• 

Nfo se pó(le absol u t:wi.:nte pretender que 
a opp::i3íC~o ti;-es~e deix~.do de compa.:·c·cer· n. 
es:;;as se~çi.íe:; porque est.i ,-e;se em minoria. I 
.Minorüi tiu!!a ella JM !"e 2' e <li li compareceu 
e votou; e nenhuma reclam:tç·i'..o fez, porq ne 
c.s sc11s dirê:itos füro.m rfüpc1w.do<. Neo~e~ 
col!egios. demtis. o n:imr~!"' de ,_·otos q1v~ 
apresentuu f,,i inffrlor ao ''º eleitor<~s q uc _;'lfas ei'ses elr-i t!-.res. decl'.1-1~i,m igualmente 
nrotestaram n:,s ct: l r;1,; sec,.:ics. as duas exa- nao te1• comparC'c11lo n. ele1ç·.ao. J=·rotest1ndo 
tamente !•m que ella. deixou dt! vota!'. contu o ;i;;pa.Yecimento .. rle ~ua aôsi:pmtura. 

lca:.ú. -O uti íco :i.liotam.-atc1 pr•lce:lirlo ne~se e!!~ .. qu~iJq~e': . .P:t~el .. rel:t uvo . :t .. m~tem1 el~1-
municipio. ui>.pois de µrnmuiga•lu a lei 11 . 3.:., 1 t,11,ll t dedn., ,Ln•.•v :ser elh taba (1 .oc. n. J;,). 

f,c '.:li de: j~,neim de l!c!9Z, contt;m 556 elc·iw- Nu. 3' sec.;ilo. [.1go depois de organisaaa a 
Nls, '~'' mo cnnsrn. r\a <'.Pl'ti ~i"io passada yelo t$- ·1 mesa. iw kcal <lesi;::nado, que foi 3. escola 
cl'ivão d<:• juizo succJ.lnal 1due. n. !). E:itre. pu~1!i_e;\ do. Sl!X1l ma.sc~lino 11~ p,)V'Oação de 
tan t.c1, a:> act<lH das t+;:(;t'.ie~ s'mnl;td:;.s, apn~- ,~:x1x<t. r'~w·aram-se o~ mesar-1<;; Raymundo 
sent~ufas :·! illu~r.r<tda Çc,mnli~~:i.o, dão <~omo 1 Sc·hast,i:i.(>.fü•mes 1~e C<lstr~. R~ymundo Ter
wntlo votado e deixado de ,-,,t:i~· 717 elei- tulnnu Dutr11 e .Joao Candir1o Plllto de Castro, 
t·:;res. car•re~rrnilo comsi;;o ClS li ;ro:;, l!r1us e papeis 

01•a, este nume1·0 excedo ele muito o total l '~leitnrae~. Os mesarios restv.nws, Jofto Cer
das alist •dos; e brn &. porr.antr•, uma pr·ova rê:t de Alnv:lda. e1Iectivo. e Vii'in.to. de Ai
da fabir1adc das mesm:i.~ acl:.ts. 1 me1du Pml.to, ~upplente: completar;1m a 

Aién~ de:;sa, pnl'é:n.ila outra~ µrovas de que rnesa _ccHn o SllIJPlente l:"irin!no ,~ugusto de 
eUas mto repi·esent:i.ni t• ver•hie. 1 Ainor1'1!- e com os elettores. Jose A!1tonio 
~a I• scti;;ão. consu. (fa (;Ópia. qce se diz Ewerto~ e Raymundo Joaqu1rn Morewa, e 

ser dl:l assi~-n<i.ti:r.t~ co1istanto$ .<!o li Vl'O Lle 1 prosegmr0m nos trahalhos el.ett.ores. 
presença, lla...-erem vut~d.<J os s::-guintcs e!ei-' Vot~r·am ~l eleitores que se achavam pre~ 
tore;: sentes. ifall(b os 5eus votos a de~coberto. a 

1 Tl1eotonio Raymunclo Gonçalves. 
2 Lazaro Tilmrcio d.a SilYa S:impaio. 
:~ Raymundo .\lve~ doH S:mr,{rti. 
4 .h:;qnim Alve~ Pti .ei«a. 
5 (;n.l'IOS ;\.~ve::. Pei'd!"·:·l- FilhJ. 
li Cu.1·los .-\.lve,; Peeeira. 
7 Luiz Alves Ribeiro da Silvo.. 

m<,.lida q11e f'xhibiam seus títulos. visto te· 
rem os mesarios fugitivos carregado com a 
listrt da. chamada.. Faltarnlo prlo me:;mo mo· 
tivo o Jino rlc actas, foi olla. lavrada em uma 
1t1lil:1 rie papel, ª'slgnadit pela rnestl. e pelos 
eleitores. est.:rndo as as.;;ignatura3 devid:i.
!ll1;Dt<: i·ccoulleciúa.s por ofilcial publlco (doe. 

dl- lô). 
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os füctc.s acima narrarlos e3füo tambem 
comprovados por justificação judictal (doe. 
n. n. 

Depois soube-se que os mesa.rios fugiti,·os, 
que n~o eram eleitor. ·s da secção e haviam 
$ido mandados ex:pressamfijte para preparar 
a fraude premefüt,.ula, haviam ido escrever 
act:1s fülsas, it meia legua dn distancia do lo
ga1• de:;:igna!lo para a se ·ção. iio povoado de
nominado -=-Sap11c;>ia~; e effectiva.mente foi 
a.presenta.da a junt;i apnra.tlora um."\ sup
uosta acta, da qual consta terem votado 86 
éleitores. 

Dil. côpia que acompanha. essa acta. como 
sendo de a.s~ignaturas de eleitores que com
I_Jareceram, collsta terem votado os eleiwre~: 

1 João Diniz dos Santos. 
2 Gastão Pereira. de Abl'eu. 
;{ Luiz Antonio de M<-llo. 
·1 José Pauíllla •le :-;1attos. 
5 Jo1io Rodl·igues Trindade. 
ô Ayres Glicerio Pires. 
7 Antonio Rodrigues de Lima. 
S Feliciano Fílomeno Vieira. 
(J Alfredo Candido Cant;rnheda. 

Elles, entretanto. declaram não ter com
in·ecido ii. eleiç-.ão e protestam contra o appa
recirnento <le assignatura. sua em papeis à 
ella relativos, declarantlo-a falsa. (documento 
n. 18). 

Fizura ta.mbem como votando nessa seci;-ã.o 
e at.'~ como tendo servido de mes:.i.l'ío, o eleí
tot• Antonio Amancio Ja Sib•a., que este•e 
presente e votou a descoher·to no. eleição 
lo!!al. 

·mie, :porém, não assigoou a acfa., ni:io 
oh~t:inte declD.rar-~e nella que é :i.ss1gnada 
p11r t· 'da. a. mesa, vendo-se ar;·! em br•a.nco o 
togar em que o medmo el<:itor deveria nssi-
1nmr. Esse eleit•w, qlle a.s~im se multiplica, 
fi;.nmt fambem como vot:mdo aa 4" sccdí.•" 

"'"~ta, saudo ~urprebcndidos o,; e.mpreza
rio~ rln. fraude pelu. cl1P.ga•h do ti::cal do c:m
ili•fato Dr. Manoei Bernardino il~ Costa Ro· 

Ferreirl'l., Antonio Rodrigue~ de Pinho, Aman
do José Gomes. Porfi~io Jo~é de :->inho, Afe
xa.ndre Alves dos Santos. ~fanoel de Souza 
Leão. Faustino Rodrigues dos Santos, João ., 
Baptista da Silva, Sirnpli,cio Alves dos San
tos Filho e Simplicio Alves dos Santos. que 
decln.l'am não ter comparecido e protestam 
ser falsa qualquer assigucl.tura sua que :•caso 
a p pareça em - IJapeis rela ti vos á eleição 
(doe. n. · 19). 

Confo1·ma já foi dito, tambom figura como 
tendo votado nesta secção o eleito!' Antonio 
Amancio da Silva, que a acta da 3" d.à como 
tendo vot~t.Jo a.Ui e ate fllnccionado na respe
cLíva mesa, posto que não houn·sseassign:vlo 
a. acta; e ó. o mesmo que votou na. eleição 
le,ral daquella secç:ão, estando e.ssignado na 
acta, que 6 o documento n. 16. 

Vill~ elo Paço-A a.era da l" secção está, em 
desaccordo com o holetim da a.pur-açifo forne 
cido pela mesa, logo depois de ter sido esta 
procedida (documento n. 20). Segundo o 
bdetim, tendo comparecido 62 eleitores, l 3 
sutrragara.m a chapa opposiciouista. e 49 a 
governista, pelo seguinte modo: 

Dr. Carnmiro Dias Vieira Junior .....• 
Dr. Urbano Santos da Costa Ar;n1jo .... 
Dr. LnízAntonio Domingues dn. Sil"l'a .• 
Dr. Manoel Uernai•ctino da Costa Ro-

i!rigue~ ............................ . 
Dr. Agl'ippino Azevedo ...•............ 
Dr. Antonio Raptista Barbosa de Godois 

A acta. ílâ. este resultado : 
Dr. Casemiro Dhs Vieira. Junior ...... . 
Dl'. Luiz Antonio Domingues da Silva.. , . 
Dr. Urbano Santos da. Costa Araujo .... . 
Dr. JL);é Rodri"1ies Fernandes ... . ..... . 
Dr. Manoel Bemar<Uno da Cost;t Ro-

drigues ... ; ...... , ...•. - ...•..... , .. . 
Dr. Agrippino de Aze\·edo ...•......... 
D1'. Anto:.iio Bit]ltista Bnrbo::a Godoi;; .... 

49 
49 
49 

13 
13 
l " .. ,, 

49 
4g 

13 
13 
13 

ll;'i;.:ue~. u D1·. Antonio Xavier í1e Carvalb.o, Dá, por conseguiu te. ao candidato Dr. Josli 
1·pcusJr:i.m ::idrnittil-o e dar-lhe as,;ento, eon Rndrígues Fernannes 23 votos, q_ue e!Ie não 
t;•a •1 expressa 1lisposição da lei; mas a obreve. 
11~esa ~dmitttU-O a votar, não permittindo, lima. vez qne existe ccmflicto entre a a.cta. 
com tudo, que o fizesse a descoberto. e o boletim forneci.do pêla mesa, logo a pós a · 

Na, apuI'i.lção, entretanto, não appareceu o elciçiio e quamlo devia ella es~ar bem certa 
80i! voto. ::endo rla.oio;:; :i chapa fü~era.lista. os 1' do resultado obtido por cadn. um dos calllli
v~ltO> dos 187 P.lcHor·es que tigura.m como datos. e ob\"lo qtle a prererencia deve ser con
te;2du Vutado. T,ieo faCt·J~ OSi::iO <Jevi<lu.:11ente leriila aquellü f[UB tem p,)l' ~i a presumpçfiO 
comprovarlos pela. jú alluditll jus ti !icaç:lo 11e Vet'Lh11tc. 01.lrigando ;L mesa a tcwu('cel-o. a 
1d1tc. n. 17)~ · · lei qui-. exacta11tcnte col'tar as fraudes que 

Erin·o es~cs 187 oieitorns que fil:'m·am como se podcrhm uai· pot· occ:ts1:lo d:~ red:lcçâ.o tia$ 
tendo vota.•fo nesta secção se ach:L!ll c1~ de acL:ts .. ;\ccresce \[UC .a acta foi ass!gnada pc>r 
nomes Fiderelino l{.ic.i.rdo Pet·eil'a Borr;i.- um tlo~ fi~cat>s, em boa. te, mas •erific:i.·ía a. 
lto, Feliciano Ft•ntoura Chave~, Augu~to alter"<:ãO do resulmdo. os outros <lous se l'e
C~sar d .. Costa, ·Antonio Joaquim Pestana, ousaram ::r. fú.Z<'l-o. O boletim est.i. devida
A.ntonio Muníz ae Almeida., Trajano João mente reconhecido, como é de lei, e, portanto, 
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n1lo lhe pód1~ s~r recusa'lo o valor jurico. que·! 
B lei lhe uttribu<·. 
Guimal'àe~-03 ti-~baliios na 1" se1'ção cor· 

reram com regul <. rida.de. 

17 Viceute Ferr.-.ir:i. da f'o~t.a G-ulart. 
18 Rnmír'{1 (;ut1 e1·rez de .'iá. 
l ÇJ Jfat!vel Alve$ dt> C:u·v:.lho. 
W -!fa~·mu:1do 0:10ü·e Ja Cunha. 
tl z,!te1·ino Antonio ri;; Fonseca. 
22 Plinio Pomniiio da Silva. 
2:=; Le<-n ii io AÜg1[~to Mondego. 
24 .Joii.o Pedro do Na>-cimento Pacheco. 
25 l"ranci::co Mai-ianno d.e Sant'fago. 
~li .Jos~ Fnnic=seP de ,, vellar .Junior. 
.27 l"ra.n~b·.·o Jo~~ Pl··f'ei!·a Juni .. r. 
2S Lou1·ew:'o Jmti:tit~no dos Santos. 
:2;1 \fa.w:r.llino A!li.011io d-e B:irros. 
'3U 'Marcellino . .;.1,t.on:o c1,e Moraes. 
31 Bruno ~-lnton:o cta :VIatta. 

Na. 2", po1•ém, a r"ande 1n1p;,~·ou ele um morlo 
escandaloso. A ID<'$<t recusou o fücd r!o candi
dato Dr •. Ani.':'nio Ha ptista_ 1'1;1-r-b:)~a de Goclois, 
Daniel Vicor Cour.in ho. sol> o futil pt·rtexto 
de nií.o ter >;ido o ·:>filci.<J de nomea\,ii.o apre-! 
senta.do no acr.o d:t org;misar)i1• d1~ me~a. oão \ 
obstante sei· expre;sn no <\.l't. :3'' da iei n. -·!21), 1 de 7 deju11ho de l-896. qu0~ plide o orilcio de 1 
nomea~ãc · do fis(,111 ser a.pre>'en ta.do e este 
funccionn.l', em qu;dquet· t·stado em que se 
a.eh~ o processo el<:iitiirtü . Ess;l. n.1!írm3ção da 1· 
mesa, demciis, ern. d~ todo 0 1>onto fal~a. nor
que a apre~entaçào s"" tlera<tí;enas ós mE:sários F~lici:rno Dias V:i.!por·to. que figura corno 
occupa1•a.m os seu- loga1·e.s. J ten ·1u voi:;~do, p 1»sto b,·,11ve~se ~l'otest:t.)o 

Em vist~. di~so, riw.nrê(\ ª':;;im conheci· ~a a contra. o act<J da n1esa e feito fle-;;hr~.ção ·le 
iut~~çao da. mes,: .1_e fübííic: ·~i· o rcs1.~ltn.d·-. da\ s~11 votu, l-Ji. testeJrnnha.na jasti!k:ição, con
ele1çao, que c01·r<'I'l:1. Sêm 11~ca1i~a('fü) de es- i tit•m:(ndo, soo o comiiror>n'SG prestB.1L>. as de. 
pede alguma. os eleitore;; opp<)~ido.1i~~a'." lcla~it,;;ões do proy:·sf•' ijust.i~::a1;5o. fis. 10). 
que se adia çam r,:·.~;:;entü., Ha numeru .Je ;:il, Ne!>sa. seeç,ao 11glE~1.tri mui~ com·• tenJo ·:o. 
protestaram com•·a -~en;elhant'" acw. por· o.r.-1 tadn o.; eleitores Pon,1wu da S;;rr:i G3:na 
ten~atorio _do;; s~l:o direir.cs .. _, füe1a1n~ 1Jcda· \Ia.rques ~ .10~~ '.ía Semi. Ga:na \IIarqu,;,s, 
l'aç:io escI·!pta d~ :-:ens voto~; (.loc. n. :!!) . c.-,mo ~e veda eop1::t íJUf< <timnpankt a ac:ta 

Deixaram J., fr ,~o,.a1· na ~ecc;U.o mab· Dro-1 rl'<wdule=ma ~ que~e diz ser da».Msi;:naturas 
xirna, em v!rturfo da r~i,tn.H('ía. em 0ue f!Ínc- lcot1st;1mes d(t livro de p1·.~srnça. Eutretanto, 
ciona.va. e que não pod'i-1'iarn absolutam,,n~e o pdmeirC> figural"omo t-·ndo votado taml··=m 
transpor 2. tempo de podi:rtnn dat os ~eus na~ · secç:i.o do municipio de Penalva, em 
'otqs. Não fizeram a decl~.r«~·ào pei·ante ta- cuja 1nesa ai:ri;i;•i.ri~ce como se .. Jretai-io ; .e o se· 
belliiio, poi· ~e h;,~·ei· e:l~ rcca~ado a t·:nnar- ;;undo lignn~ c·omr. vo,a,~,:o ua l" secção do 
lil'a.. uemm':1ncto-~e. por:em. no :·ednw. os rne,;n10 a!llnic:ipio ;l·: Pew.iha. 
eleio1·es, ,-iram 'º''ir ::9 da pal'ci:1liria.d<.' 1h Es,;es dou~cav:ilndr.is:::ão u:::~as conhecidos 
mes;<; e. ~ntre1.:~.nto. na u,·casião rh1. con- no E~1ado do Maranhão. Ha. <tl;;uns auno:> es· 
tagem das e.,;duk.s, dedarr•u ella. exi ~th'em r.i «e1·>Lrn t\lle.,. que ~e111p~·e resí.diram ern Pe
na u;·na l!.ld c~~d11!.i~ pa1·a ct._, ;.,utados. e ou ;ras n:dv;i., ti·ab,tlhanoo n<i Eng~·nlw (:enti·al .!.:-a· 
tanta~ p:1.~ :~ seu:1.d0r. 't"od.i~ e~~es fü,)t»~ qnim A::toriio, que ~e fun::0l1 n(' município 
aclw.m-,1; e .1mprc.,·ailo~ p'.r· .1u.st.iiicai;fl(' pro- i.lc Guimarães. Si-::-;;a. O·"c;i.,-iiio tmt;>1 alista.tos 
ce~,~~d;J. iwrarne o juízo eorupeteme (lloc. ;• :eiwres. Pc·~,>J wrupo. p.i:·ém. a!E se dr.1r10· 
n.+ :::::1. 1·a.r:Lin t'. l'CC1.r)nera 1 f:-st.~ ao Juga1· t'e sua r1.~s1· 

E11tre os eleitO'"<:S qtte fi~uram ter vo1.ailu .:l·r:cia. ~o -,:irepa.n.1d:L <1.da fai~a.uem !Ue>'::no ' 
ach:w!·Se os s'·guinte~, •1ue pr·ote~ta~·arn o~~e11s uomt-~esc;1.p:u-:tm ... 
cont1·a o a.cr,o d" mc~a e fiz,·ra.m d~ctu.n.çãn Teutio u jurn.;i. apun:.\~01·,_ rieix:>dO de C·:n· 
de s'"u.; voti'ls: ta.t a.o i:anriidat1J •!r. ManGeL Hornardlnc d~ 

1 Felic:hino Dias V;;lporto. 
2 Henrí•tne M:~r>iar.mo Dias. 
3 Fran<·isco Pl'rt>ir;;,. 
4 Joaquim Bf·11k Ca dos··, Filho. 
5 Lazaro .JoarJuim Ft'rr,,;r:-1 .. 
6 Pedr·0 Aleximdrino ~fo11teiro. 
7 Z;J.carias Leo:1;·,rdo da Sih';J,. 
8 lgnacio Canr.id1;uio :'ar·J.)so_ 
9 Isidoro dM S•llltC•s Dias. 

10 Manoel lgm1«io Vit>ír:•. 
11 ~JanoeL Lom·"nçn 1la ~itv,1, 
12 Frede1·ico !11.1.1·cdl!m1 M--ndeao. 
J:3 Laiz Au:!ll>ti• 'err.1•1·i .. dos Reis. 
1-1 R0mii;.i :\tt-·i nrr rl,, Pr1n T .. ~. 
15 R;;ymuurio Utubeliao ~auiêw .. 
lG Trajano Quirino da Fonseca.. 

Co:::·:i. Rci<lrig-UE·s 55 votos quB obteve n:;. 11 

s·~C(.:ã.O deste municipio. plW e•tar Lr-ocad:· o 
nom.;, d.esse caadica.t.o nà có.via da acta !:ue 
foe foí remett!da, apresenti.r-;,e o respec r·so 
lioiet'm {dc•cc. n. :~2 A) <:otn as fü-"mas ·los 
l!le~:1 dos rleYi•.lamenl e l't:conhecid3s, ] . .;ira 
que a Comm:ssão lhe mande cJntar e~>es 
voto~. 

Nu:;;sa Senhol':.~ 11os Reme1ios-Neste muní· 
cipio, cujo terrtt.orio foi lia :pouco tempa 
desa~·gi•ega.do do de Guima.l'ã.es, a. que per

! Lenda .. os tra.balho.s elE:itoni.e$ conera.m r,;,gu· 
/ la.rtn•'llt.' na. l'' e :-3 S~Cr:ões, CIII que OS fe-

l 
t'k;al!st.vs ,;,1nr.ava.r:i ID'1.Ü•l'Üt. 

Na·~·- P••rem, em qu~ a rrwiur!a :pertencia 

I
M p:trtido repuuiil!.1(10, reCúrreu-se, corno de 
costume, a ü·aud.e mais escandalosa. 
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cous+,;tu\da a JT1 esa. q1! r· fr•r-1' <'"ltl)~·s'" :l·'º ·ramos abaixo as~i !rnados: - on t!A os t.rnba.
cl: ii.or<·~ (:ommenrl i1•'.n1· ,J,1,.~ Lope-; ~.'ar1H-!l!·o. 1111 ·~ e:ei t(lra1:s •:O«reiu :·,~~111:-1,1'.,s. 1..-om o con
e t•tan o dn. ::;i l vu. C{J([Ut> 1·0, hcinthu •:o..~a curso de a mb:Js o~ P11rti1los, sem a menor 
p;i.<sir:h .. :, MH ~.h ia3 da O.•weio,;fro e S ilva~ Rm·- rcdamaçã.o !le qualquer deilés, o numero de 
undino MarwH de Sc1uza. . . o eleito:· h,:i.:::o_el el!:-itore-:; que cornpar·cce: •: ê muito menor que 
Fnmcis::o i\11;,rtir.s ap!·esc:i tou ~ua nome::i.çao no~ colleg-ios em que a.s acta.s fraudulenta
de tlscal nor iinrte do can.tidato :Qr. Ar1tom o men te prepara.:1as dà.o •oto~ sómente aos ca.n
J3;iptista Barho~a <l:e Godoí;:. 'Foi a .. ~c~ito. e ti· elida.tos fecierafütas ! 
v~rnm começo os t1'aba.lhcs. Mfls •·epois de. Vianna-Na 4• secGão l Jã .(1 foi acceito o fiscal 
te ·em sido <:h~~m:i.cfos e '1a vot;1rem ~ 1gnn~ ao canctida.r." D::-. Ag:·ipino Azevedo. o elei
elciwre~. \·erilica ado opr;·sidcnte que n opp~- 1. ::: r .l'a<{Uim Fr~ncisco de ~~ouza, -pelo fllnda.
skiio tin!le- ~rr~ui;e malm·ia, cleci_arou que 1 · mente de ser o ,:ffi.:;[,) <le nomea.çã.o rlirigído 
su'.;;ender os tra!>alhos p;<•:a º" · roe:w.l!cs al· nã:i a mesa. c.e~~à se.:cão mas á. da. 5•, como 
ID•P.;a.r·em . . _ ,; edara a acti.. Es'a. uec:aração, :porem, ê 

'tecla.mou contra uma tal ·rfel1ber~ç<1.o o falsa. o fiscal nümeado nelo mesmo candidato 
fl<· :i.l. roas o presideme ü 05;.1 ~tteodtu, de· pi1ra a 5" seeção. que fÕi o eleitor Fra.ncisco 
cfo.,indo que ;l, ur:1a ficava conuad:i. <:.c,s me- de P<mla Borge,,, foi a.Ui acceito e ~amou as
sr.•·ios Be.r::awlin.:i Man\r:s de Souza e JYfa· semo. couforrne se vê da a.c:ta respectiva. A 
tl'.·1s do. 0.:nc~i.;ão. e Silva . . mern. por·ta.ni'.o. illegaln;ente recusou o !isca.l 

Retirando-sP. porem, o pl'csident•~ fo i ~e- noml'~do para. a. secção de que era eleitor. 
:!\::do por ~;;as d0uli! :nes,,r·ir;:>.indo o dt: norn<! Na 7• se-·:ção toram recusa.dos os votos dos 
I\.. •:nardino ::.~;;;.rti ns de S•mza. ~ob~:i.<.'.a.ndo a e!eiior~s Daruii.i.o FeHppe d·:. Barros, Matb.ias 
una. como pi> rece irn.n.ir sido prenameme .j osé dos Nascirw:nt(I, :\'Ia11ri"l do Nascimento 
c•1':thia:•dc.. .Ta.u:;en, José The.••phi :o Jan~:m e Manoel Maria 

Deu isti) lcg-J.!' a red:i.m:>.ções da .pu·te Moniz Torre.;;, qne SP. a:p::-e.;,>.ntar. m munidos 
dt· eleit"rr.do. que não quiz consentir ern dos seus compei e-nt~ t itul<•S. dos quaes con
fai. origh:::t•-n<l.0-se dahi nm ligeii·o turr.ulto ~tava serem efü ;; eleitc,i'e~ da. secção, sob o 
de que resaltou rtcar ::i. w·na qu:.'brada e se- pr1~texto de nüo f:on~ta.r·em os seus nomes da 
rr:n rotos Oê àous c :d~rnns de::tinados ~. ;:er- lista de chamMa. Os el~itPre;; r eferídos pro
''i: em de livro de pres ~nça. e de_ acta:s. test.al':lm conti'li e,sse facto, q_u2 está compro· 
Os eleitor.-s cfa OplJasi~·ão . que ~e :ich~·.-am ,·ado pela comptnent::ju~tificação rdocumentos 
p1"~>cntes em numer(I de Oi. fizera.1n oecl!l-· tis. 24 e 25.) 
ração escrlpta de seus votos. prc.testaudo A lei, entretanto, é expressa, determinando 
cantra. o pt'ec~1'\inier..to ela mesa.. _ que em C.'.l.SO ::.lgum deixe de votar o eleitor 

Os factos acima. narra.do~ est•~O compro·. que cx t1ibír o ~eu titulo (Lei cit. n . 35, 
va1los pela deelnra.cã.o fbm1di1. pcl•l f·ll-.1to· art. 43, § 4") . 
ra;~o e -pe.t(l, .iu:.::titíca,cã.i J>l'· iCf:.~a«a pc.ir;,,Jte o Neste muoici ;1io e nn vis inho r1e Penalva 
ju1;:o <;Otn}iet"J1tt\ (doe><. 11~ . ~:3 e ::t:) .A)·. . pai u<· · ~ U•.! O> eh'.ltül'( '.S t.eem OS mesmos llO· 

iJe:;te rnuDic• p:·). apem•:> 101 pr1 ·:>~nt" a. _pmt;~ n1r-s.. irn é q\1-j inrlíviuUl•3 de nomes i{.?uaes, 
apuradcra. il. acta. falit8. da se,·1.0ii-1 1!e Qllf ::;o .:m g;·..,nde nun1e> •·o;·votam em secçCies tte um 
teem ocçupa:.lo o~ :1.baixo : .~8i;,;-n:~do~. A' ªC:u.s e de outro. En 1 te ciut1·0:<. c.'l.sos . de qua nil:o 
d"" outras duas se~çiíes, t•nc!e o~ t rabaLiu~ pu"ei·a.m toma.1· oouhec1m• nto. em Yista. do 
co rer:im i·l"g11\al"rnenr.e, •? suhre .~ujo ~·e,,,n !- pouco tem;> de que •Hsi•uz~ra.m p~ra. cotejar 
tatlo nenhuma. r ec!am;.1((ij.o :::e leva.tit(•U, pr.~t .... i15! , ~ópi:•:< l! úS_ ~ i >rC•S :1e :..ssigna.tu~:i.s <ie :im e 
q11eamaj(n'ia em ::mbas tive.~'e c:d1i1lo ª" " ui.roin1.1n it·1p1 ~.conhecem osaba.1xo as~ 1gna.-
p.,1-ti.f<J fo<l ·· r-allst.a. nã.o ::i. ,; parec 1· r~a- n1. do:> o~ s:·guintt .s: 

i·\:i i~so n;~1. ul'altnl'._nt.e i'~l'~ ;iv1.w. :· 0 ._con- Na !ªsecção de Viauna votou o eleitor·Lud-
tr;.,;te que se nota. en.re e;isas ~ua.s Sl!c.:;oes e "~ro Br··u lio So1:oi'ro que taro bem figura vo-
. · n " U · np~~otl ~ t'r·~urie Na. 1 ~ votaram ""' "' ' ,\ .. 1 ·1 e _;1 • ".' •· "' ~, ·- - ,... .. . ta.ndo n :;. 2" de Penalva. 
:i.p.;na.s 4:;i eiet~o,res e na 3· iv,, nu.o ob~ta.ut.e Na 4'' secção •.ie Via.nna. votou o eleitor Leo· 
tei·-m1 comp,;r E,c1r.o a !-ll&s ti.mbo~ eis ~a~tidos, C:i.tHo da Conooi~~o Costa. que tambem fürura 
qnc sutrragar a.m os ~eus cand1d~tos ~r~ , o votando na !• de Penalva. " 
ln<"< or numero ce votol' que pudP.1:un. r.;n .. 1e· .. . . 
t.ar. r,o •.. na .2". em que f.!ur:L t!·r, ;,c. só1m-.ulu .. Na. 7" d"' _\ iauu.s. voca;·;\m . os~ eh:1.tor~s-Ale-
a1•.·es:•nfadu ó ·Jl:1.1•L11:io Je .le1;1l;st. , porque :1 x;t1Hlre .:,iJS'-~ :i.1 .. ~· .P.s. Gr::v . !.>'tOi'tr·o <.P. ),flr:m_d?-, 
a~·r:i t~Ú C-Jtn,:• suJf: a~i;.1t, ,s . po11~:: o;; .S•'H " C:'lf·· Hib.a110 .1ntorn11 ).T r•llo1nr0 • ,Fch ppe. ~e~ iC iO 
,; i,h.i.iH, a. '•pa!·(-l<!e'1' v •• ~1nb lõ7 d~it"!""" ~ :-~ i ro. I;;u~c'". An•~1n11J \1 •~11Ci!'~· · !\Jl'l.rta.uo 
~:~tre i,; i0,~ muit l•S c\r1s qu•· pl'l·•te;:; :·~l'am c·H'.· 1 ~' ;?. ,:cdli~" .'1 '' l\ : _1ran·~a. ,.l~• · <;l _F.,1u:i..r rlo M•;n· 
tni 11 pt·oc_~ ·lim<:n:o ih m e,;11. •. qu ..: 101 a i·eal.! - lc.,s. t•l_,r ·' ~10- .J~,e, :\len.i,,;_. ~~ay1~uodo D~t0-
1S<1.c;iío cl.a. íhiu,1~ a.ntl'ri11rooente pt·e·i1ar.-n1. . t.beu .oe1mes t . \ a ler 10 !1'.a . ceU1~~ Ma~tms, 

Nor.a.-se aqui 0 me.-;mo phenomeno que n.o que figuram t.'.1-rubem votaudo na - secçao da 
tnunicipio a.cima. e a que já uma. · 'Ver. a.Iludi· Peua.lva. • . · 
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. ~a referida. reccão (7ª de Vianna.) votcou 1 signaturas da. 2·' secção do município de 
ta.mbem o individuo João Caet.'\no de Abreu Gu i inarãe.; . .. 
Ribeir-o. que não estã. qualificado.alli, f'Xh..i· E C\lIDO os eleitores em Penalva parecem 
bindo sómente um diploma de simples votante ter o dum da ubiqul-tlade. votaram alli os >e
antes ·r!a reforma operada. pela. lei n, 3.029, guintes, que ta.mhem compareceram nas di
dc 9 de·janeiro de 1891, e que igualmente Ye1·sas secçõl's de Via,nna: 
:figura-votando na não menos celebre 2" secçiio Na. IJ• secção, Leocadio da. Conceicão Costa 
de Penalvilo. . que ta.rnbem appa.rece na. 4• de Vianna ; ' 

Segundo .as actas .. remettidas ~1. illust1•ada Na2', Ludgero Braulio Soeiro, que tam-
Co;nmi$São, o numero rlos cleir.01•es qu~ C·>m- bem surge na. l• de Vianna . . 

.. pareceram nas diiforentes secç:ões deste muni- Na 4a os benemeritos : 
cipio Q dO$.que deixaram de C•)mparecer, se 
elevtJ. a 963.Entretanto,do ult imo ali~ta.mento 1 João Cae!ano de Abreu Ribeiro. 

·_procedido, . que é de 1890, porque nenhum 2 Alexandre .Jo.5ê )i!ende.3. 
hou•;e depois de decretada a lei n . 35, consta 3 Bra:t: Odorico de ilfiranda. 
que existem alli 7\12 eleitores. Verifica-se que 4 Bibiano Antonio .Mellonio. 
o numero rle eleitores cl.la:ma·'os excedeu 5 Fetipfie Benicio Soeiro. 
mui to o dos eífoctivamente existente.", o que 6 lgnacio Antonio M··ndes. 
mo3tl'a. que as listas parciaes de chamada 10 - 7 ~iariano Fra.ncd!ino rle Miranda. 
ra.m adultera.das. 8 Manoel Eduardo Mendes. 

·penàlva- Dá.·se com este município um g Otympio .Jose Mendes. · 
phenomeno not.·wel e deveras t:xquisito. Se- 10 Raymundo Dorotheu Mendes. 
guiv!o o recenseamento procedido em vir· 11 Valerio Marce!lino Martins. 
t.ude de gove1·no Provisorio e que foi con.- que se prestaram a estar as mesmas horas na 
cluido no Estado do Ma1·a.nhão em 24 · de de- 7• secção de Via nna, para suffragar a chapa 
zembro de 1892, existem em Penalva 517 pes- !'e<lemlista e de;;t ';i.rte concorrer par:i. a. vi· 
soa.s que sabem ler e escrever, entre maiore3 ct oria desse pa.i·"ido ! . 
e menores, homens e mulheres. nacionaes '~ Figuram tawbem como tendo votad·o, entre 
estrangeiros (Documento junto n. 2.5) Pois, outros eleitores que declar am não ter compa· 
5li é o numero r!e eleitores a que a.ttiugiu o reci•lo, protestando contra. o s.pparecimento 
respectivo alistamento nos vertiginosos ac· d~ assignatura. sua em papeis relat ivos ã elei· 
cre~cimos que rec'.!bcu, passando de 214 em çao,_ os seguintes : 
1890 a. 379 cm 1394, a. 434 em 1895 e fioa.L· 
mentea.517 em 1896. 

C.".lnvém ponderar que este ultimo alist..'L
mento !Oi remettido com officio de 5 de julho 
do referido a.nno, data. em que, em llic~ da 
lei. não podiam abst•luta.meme esta.r prorn
pta.s as cópia:>, p:i.ra. ter~m o destino c;:onveni
entes. 

Na 11 : 

1 Raymundo Nona.to de Campos. 
2 Rnymundo Mecheiles rle Simas. 
3 Justino Fa.b1•icio de Simas. 
4 Antonio Augusto de Simas. 
5 Anicew Antonio Migueus. 
G Antonio Het•mi:;negildo da Gama. 

N;t 2~ : Não houve nr.ste municipio reunião de 
mesa, nem trab:i.lho algum proprio do pro-
cesso eleitoral. a nií.o ser a redacçã.o das acta.s, 1 Jfanoel Augusto da Gama. 
dias depois do designado para a elei~\Íio, em 2 Manoel Victal dP. Barros. 
casas particu:a.res. . . 3 ~r~~Ol'io1~'1~i~~~eno _J.a .Ga.ma. 

Na t• secção figura.como tendo votado Joa· ~ I eat0.A vx,:1.n . 1t1~0 lii>tr~tn:,. 
quim ~Ia.ria.no de campos. Este eleito,., que. ~ Be11eJ1cto Prolasio :Vla.rt1.ns. 
segunclo o alistamento, é filho .Je João Luiz G Man.oel liI.ar~t>llm~ MOt'emi.. 
de Co.mpos,é um menor r1e 15 a.nnos de idaJe. ~ Ser~ ulo Jv~e d~. '.hb.i.ma.r. 
(Does. n:;. 2i e ?.7 A). Este facto póde talvez u· .:i.nto!lio F;._anci~~o da. Ga!na. 
explicar a coiocideaci'1. do numero de eleito- 9 Ma.rti~_ho 1~ ~ª~~isco de R.1bamar. 
res com o total rla.s pessoa.s residentes no mu- 10 Antonio Jo::.e \ ictor Coutmho . 
nicipio. que sa\1em ler e escrever. E' que alli Ao todo são em numero de 46 os eleitore;i 
todos sã.o eleitores-- ·homens -e mulheres;- declaram não ter compa.recirJo, sendo 
maiores e meaores, uacionaes e estrangei- fals..'1. qualqw::r assigoatura. sua. que appar~a 
ros... eru p.•peis refere:ues it e!e iç:ã.o (does. n:; .27 B 
. E' ua l" a 2' secções deste murncrp10 que e 2S) ; junto e,se numera a.o que das actas 
figuram como tendo votado os elei tor es Joo:é consta. ter co·nparccido, o resultado serà53\I, 
ila Serra. Gama Ma!·ques, e Pompeu de Serra· numerp muito superior ao total do alista-: 
Gama Mrques, figurando até o ultimo como mento jó. preparado com o concurso de t odos 
membro e secretario da mesa;, os mesmos quantos em ~enalva sabem ler e escreYer, 
cujos nomes appa.recem na. cópia. de as- qualquer que seja a. sua ida.de, sexo {)U nacio· 
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n~lidade, -isto é, 517. a1ém rle outros que te-1 Durval de .~raujo Lima, que ftgu1·a votando 
1;ham deí'xado de compa.recer. na 1 •secção, se prestou a assignar. á;; rnei-

curralinho- Segundo o u nieo alistamento mas horas .,;m que :i.lli e:i.:ncia o seu direito 
existente, que e o de 11390, porque a nenhum de voto, a. rogo do eleitor i'{a.ooel do Espírito 
outro se procedeu, llep:ús da p1•omulgaç:ão da santo, no .11 vro de pre•ença de uma eleiciio 
lei n. 35, de 26 .de janeiro de- 1892. como fal~a. que se diz procedida n:i. l• secção do 
provam as certidões e:i;trabirlas do cartorio municipio do nrejo, . paru. infirrnar. a Je,,a.L 
do juízo secciünal e da secretaria. de estado O Brejo dista. O.o Curr-.!.linho 18 Jeguas ... ': 
dos l'iegocios interiores (Does. ::is. l e 2}; Atém. disso, os eleitO!'eó' Antonio MPndes 
l'OOta. este município 43í3 eleitures-, numero Reinaldo·, Alexandrino. Mende3 Reinaldo e 
cr.rtamente jâ c:·es~ido em relaç5.o á sua po- A;'Jtonio Men·!es ,Reinaldo .Jun ior, que figu
pubção e dcscn.vol•rimento. Entretanto, se- rara como tendo votado, esõao c11mprehend1~ 
guodo as actas ta.Isas submettidas ao exa.me, dos entre o:; que atlhmam não se ter .proce· 
da illust rada. Commissão, figuram como tendo 1 d.ido i elei<;·ão, nem mesmo a qualquer . trn.: 
votado 541 eleitores, nurr1ero muito superior bailio preparatorio para. que ella se pudesse 
~o dos·eleiiür;is e1füctivamente existentes . realisnr. (Cit. cloc.n. 29. · 

Isso por si só j ii. constitue uma prova poJe- Eatcs mesmos eleitores figuram como t en1lo 
ro::lss'1ma da fraude que iu1perou neste mu- votado na l" secoão da Cb;1padinha, segundo 
nicipio, onde não houve divisão de municipio :>.. <>Cta r r:-spectiva. ! · _ · 
em secções, de;;ignaçü.o do logar em que e~las Vargem Grande-No alistamento de 189-2, 
deveriam funccionar, nem eleição de mesas ultimo que alli se proce,!eu. uão tendo ba
que pres\1fü>em aos trabalho,; eleitoraes. vidi) depois outro qualquer (Cit. doe. n. I}, 
apezar disso. o eleitorado opposicionista ~e re- e.s:istem 228 eleitores. 
uniu e procurou em viio logar em que pu- . as acta.s, poré.i1, consta terem coaioare
desse exercer o seu direit o de voto, nenhum cido 128 e deixa.do de com)Jarecer 112, ô que 
encontrando. perfaz um total de 240.numero maior do q1te 

Comer,:aram então a retirar-se os eleitores; o dos leit<,re8 exif'tentes . 
mas cem que ainda restavam, lavraram o sa;1 Nfio houve eleição alguma neste município. 
protesto, füzenrlo decla1'aç:ão escripta de seus Nem mesmo fo i ~lle divHido em secções. aes
votos. (Doe. n. 29.) Como havia impossibili- ignados os loga.res PIB que ellas teriam de 
dade material de iremá. Ca.pita.l, que 11istade· fuc.cclonar e a eleição das mesas. Pelo me
zenas de leguas, e a lei expres-amente auto- uos. na.da disso constou nem foi publicado 
ris!l. os eleitores a fazel'em tlediiração nos seus pa.ra sciencia do elei torarlo. Está isso devida.· 
votos perante qiwlguer au to1·idade judiciaria, m1Jnte comprova.do por jusWicação .. em que 
dando-lhes assim ampla liberdade na escolha. juraram pessoas gradas do logar. (Documento 
ICit . lei n. 42G, de 7 1!e dezembro de 1890, n. 31 } 
:Ll't . 1°), foram n.lguns eleitores per:•nt.e o juiz Cha.padin~1a.-No alistamento de 1892, que 
s~ccional (lo Plaul1y, qui e r:ueirinbo du foi lt>ito conjunktmente cüm o da. Vargem 
Cm·ru1inho, justificar o que alli 01:con·ertc u-ranJe, a que então esoa.va ligado e~te mu
(0.)c. u. 30.} nici:pio. que só mais tarde se constituiu, r1ã.o 

;,.,fa.<; as actas preparadas oll'erecem prova se t endo proce.:!ido depois :i. outro qualquer 
:n:ü;; .::ab:\l d(!, fraude empregada,. porque \Cit. doe. n_ l), existem 180 eleitores: As 
aint.la neste m unir:i pio os al~iwres clesfrn · actas rlas eleições sim ulada.s, cujo Tesultado 
ctam o doni da ubiquidade, apparecendo a0 nunca foi publicado na. capit<J.l do Estado,na
me~mo tempo em duas secções t.l.iifereu- turil.!Jllente pa.r,a não perder o eft'eito a su r· 
te>. presa que encerravam, dão como tendo íO-

Na l" secção, figuram co:no tendo votado tado 20-!. · 
os eleitores Angelo Custodio Mendes, Vespa.. O 01·. jaiz municipal do termo attesfa que 
sia.no Lopes de Carvalho e Jose Gomes dos não houve eleição, e sr'I oo dia szguinie fü-
1 .. ~eis, cujos nomes constam da cópia que . se mm lavra•las actas na casa. de residencia. do 
tliz ~er das assignaturas do livro de pre- coronel Gustavo Barbosa de Carvalho. 
sença. (Doe. n. 32.) · 

Essés prestantes cidadãos, porém, appare- Mas a prova mais fbrte de serem fals:i.s 
cem tambem votando na 2> secção, segundo t.aes actns e simllladas as eleições a que ella.s 
a côpia que acompanh;J. a ac~ 1·espect.iva, e ~e referem, e:;hi. no fücto de llgurar co:no 
até se submetteram ao sacríficio de: i'unccio· ' 'ot:J.11do n:i. 1 secdio o eleitor I\Iannel Alves 
nar na mes:i. desta. uifüua ~ecçiilJ, como mem· Per·eira Sc•b}·inho, que t<l.mbfrn figura como 
bros conspiéuos della. te·odo sido m~~ino o· me:s<1rio na 2", na qual ignrdmente appa.rece 
primeiro o seu presidente, como se vê da re- como 1.endo vot~ldo,e de reprasentar, comovo
ferida acta ! tando na !• e 4• secçüe~, o eleitor José Men-

Tão bello exemplo não podia dei:x:o.r de des Reinaldo, quando sõ um deste nome 
fructifica.r, e o não menos b~nemerito eleitor existe no a.li~tamento. 
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Os eleitor·e~ Alexa.n,~ rino :V!ernle3 Rein::i.ldn, ' mitiv:i:.; a.elas, fo i ella. recusada sob pretexto 
Antonio Mt!ndf-,; lte naldo e Anivuío }fondes 1 fu ~1 1 í_Docum~nto n. 40.) 
Reinaldo Juoio;. que tigU1• .. :::.n como tea •. :o 1 l\s1•·s fa.ct:Js estão todos devidamente com
votado na J• seccão d~te !llUniciplo, tam- :pnvudos pela. competente justificação em 

. bem appa.r ecem na. lis1a O.e :i.ssigna.tura.s da que ,inrara.m pessoas acima 'de toda e:x:cepç:J.Q 
4' secção do Curralinho; e elles, por sua vez . (J)ocnmento n. 41.) 

•. fazem, Cl!.mo eleitores •les~e ultimo muni~ir~io, 1 :~iguram entre ~J.Uitos on~ros, como te~do 
declàraçao de votos em fu...-or d<• . oppo:>1 ç;a9.

1 

vota_do·ua: l '. i>ec;,:a:),_ os _elcttores Saturnmo 
(Qoc . n. 29.) . · . . . Optlio de Lima, Joiie Miguel Gama e Paulo 
· A.cc:resce que figuram como iem~o v(.iado I Domingos Vieira., que firmam o p·roto.õto e a 

em different~s secçi"ies e!eitnraes que. n" 1~eda. 1<tçii,o de. Yoto. . · 
documento n . 32 A. rieclaratn que não houve! ·o resultado 'dei'te municipio nunca foi pu
el(;ição na. Cbapa<:linha e prutestam ~ou ti-a o · biica(];; na. capital do Estado, n5o ob~tante 
apparecimento cl.e seus nomes no Hvrn de dist.ar dt<lla apenas algumas horas e ser a. 
presença. das e leiçüe:s clandestinas que lhe~ sécie <la coma1·ca. a que pertence sorvi•Ja pelo 
consta terem aillo alli p:-;, pa.;·a.~~~. tei ··gr apho. · 

Ara.ry-1\'ão houv:~ divisão do município 1 Ha a.inda uma. prova da fa!s id3.de das elei
em secçõe:;. desigoaçã.o de erlificios, ne!11 elei-1 çces :icste murlicipio. Figuram como tendo 
ção de mesa: Os e leitores opposicioni.sta" vc0tad•J eleitores quti. sob sua assignat:ira., de
reuniram"-se, mas. nãü enconr.ra.ndo on·'e 1 vi1l,:i.utente l'econheciola (Docttmento n. 41 A), 
vot.ar, porque nenlrnma mesa ;>e t·euniu. affirme1m nílo ter tomado. po.rte em elei
começaram a retirar-se. Os rest.s.ntc-.s. em •:.i1o ;i.:guma., sendo que ent1·e estes está com
numero de 63, pro~staram e fizeram de:::iar;i.- p;·<?.headido o de u::imti Arnaldo Vindio Lopes 
çã.o de !!eUS votos. lW.ieíro, que ;:ppa.rece como oresidente da 

As actas apresenta.das à. Ulustrad:J. Com- mesa. da l• secção. · • 
missão só fora.ru l:l.vrad:1.s no mez de j:mcir •i, Cururupú- Nü.o hou\'e eli>:içii.o em n enhu
e até o dia, 30 ainda se colhiam assigna.tur:i.s ma 11ns secções em que e:;ta d i vi•lido este mu
de eleitore~, para cohonestar a fraude pr;~- nh:ipio. Nelle, .como no ante1·ior, é e norme a 
t ica.da . maioria. r.a. oppos ição, a r1ue adhere a quasi 
. Os factos alleirados estãod»vi<l:tment.e com- unauünida.de-di) eleitorado. Por isso, o IDeio 
p rovados pela. decl:i.r;:ição dos ele:ltores, cJn- costumeiro da fraude foi utfü~aclo em larga. 
Y<:nientemente iustrui•.la de ~eus t i;;nlo;;. e esca.J;i . 
pela justi5.ca.cão prestada. pel'aute o julzo O g•)Verno municipal. fazendo a. divi:Jão do 
federal (Documentos ns. :;;3 a 35.) munieip\o em 8ecr;õts, deixou de designar- os 

Pelo ultimo alistamento existf'.nt e, que é o Jog:ares em que elias deveriam funccionar, 
de 1892, visto niio se ter prot edi<lo outro afi!ll de que o eleitorado não pudesse compa
posteriormt:nte (Documento n. 1) , ha neste recer e exercer o seu direito de voto. 0 3 elei· 
municipio 43~ eleitora_,; mas da:> >1ci.a.s falsas tores d.os d itrel'entes districtos policiaes, em 
consta tel'(:m votado e d1,;i:x:a.do 1\e votar 439. que 1,-sr.;:L dividido o municiplo, lavraram o 

A.naja.tuba-Neste munil!i'pio. on<le sempre !i0U protP-s to e fizeram, em numero de 2i8, 
foi extraor•linaria a. maior-ia. da oppo~içJo, a deda,1·:1ç;J.o C.e seus votos. 
que pertence a qua~i unaniraid,1de do eleiw- Esses factos esr.ii.o r:omprov:1dos pela decla
rado. ten::.o u partid,1 foi.~e:·iili~ta •i !fficuldo.de racã.:,, e pela. justinca.ção cm que juraram os 

. em encontra;- pes~rol para OCCUlJ:ll' os car•;,<'<iS f<kit:we.; Estavam Ha.stos Barbosa, .João Fr1i.n
pu blicos, nã.v hou\'e eteiçã .. 1. As ltle.>as riào se ci;:;o lmarte Brau1lã.o e Osorio Alves P~uto 
r eun iram, pelo qu e o::; eleitores pr~sente:.< nas 1 (Docu:uentos ns. ) 
secções, senclo: 71 na. l ", 25 na. 2a. 60 na 3" e o resulta.do apresentado nas actas falsas é 
45 na 4", l:l.vra1·am o seu protesto e fizeram o pro.[u cto d~ bico de penna . cujo vcst igio é 
declara~ão de seus voto::; (Documentos ns. 30 eYiden.t e na. 2" seC-05.o. oude a. somma dos v_o
a 39.) tos da.dos aos c•tndidatos feneralistas a depu-
Po~teriormente, diversos eleltores viram ta•i.os ê de 64. Figurando como õendo votado 

trauscripta.s nos livros dos tabelliãe~ e e:cr i- ne~S<i. secção 21 el~itores. este numero, mul
vãesa.ctas fals:1;;,dequ e const..1.v;~ téremcümp:~- tiplic:~do pnr trei:, QUh é dos votos de q1ie 
recido. 2}2 d!!i1.01·~.:; .. Depoi:s :'.>r:•ul ess;,.~ :;1.1.:tas 1 dis J. ~C c3.cla .e~e to1·. rlaria p~l'~ prvdui~tu 63. 
em~m.lau11.s. r~d11zt n•!O·~·· ,, nu:ne1·<, a 11)4 . Ho:!lr:~ 1n-td~nte füTO na d1v tsa•:i. o que p .-o-

Coiuci<líu e:;s·1 i:mewla, que t'11i ver1tica.1fa Vil qu:: nã,; toi real ~ votação, porque, nesse 
. por ditre1'en t.es pe~~oas. cotn a. t:heg-a•h ª'! 1 ca.>o. s~melhante err.J nunca se pod.eria d:t.r. 
It.a.pecul'ú-~!irl;n'. seie rl;i. ,~o:i inr~1,1, ,~_qu"° pe.t•- I O uu1ae;·o de \•otvs po<lerhl ser . tnúnor que o 
tence e~te :numc1pHl, do I>r . . Jo:.e v tceate ua. I total d.o ··los elen.or·es, por votar~:m1 ::.lguns 
Costa Bli.st.los, Que se su ppüe ser o emi:::sa.ri•) eleitores erp. menor numero de nomes. Nunca, 
incumbido ;1e fuzer r ealizar a peedicta. alte· porém . a apur~çâo poderia. a.p!'esentar nu· 
ração. Requel"ida em tempo certidão da.s pri· mero ma.ior. . . . 
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Ba~reirinhas-Q afüta.mento yreparao4o ex- Itapieurú-1'~",ste munieipio. oo:no rlesde 
pres,amente pu.ra i:stiJ, eleiç:fi.o e visivelmente muito tempo alli acontece. não houveeieiçi1o 
fraudulento. alguma. As mesil.S nomeadas para presirHrem 

Este é um d<Js municípios em que o n:i- a.o~'traba.lhas eleitoraes das quaü·o secções 
mero úe eleltor·cs 1uais assombrosamente em que foidlvi.lido,nao compa.recer<>rn aoslo 
cresceu. · • gares designados. para cumprirem os deveres 

De 216 em 1892, passou em J895 a 68ô ! que lhes incumbiam. Em vã.o os ele!wres 
pórle-se affismar que não ha. exemplo de opposicionistas se apl'esentara.m nesses la

tão grande aug li•mto. Nes~e aíistamento es· gares, munidos de seus diplomas, par'-> ex-
tã.o comprehendidos. 1Cntre nomes suppostos crcer o seu dir-üto- de voto. Na. ausencia do 
e os de muita.s pes;oas que não dispõem dos jlliz de direito, que se havia retirado da co
requisitos lega-es. o;; seguintes menores que marca serµ ... pa;;sar o exercici.o a qual_quer dos· 

. ftequentam a t~cola publica: se~s_subst1tutos, procur;1ra!11 os eleitores das 

1 ºE r d" M nd s ile Sa.lles de 1- annos secc;~~· .ci.ue dcw1a1"!1_ funcc1ona.r na sede do 
: e nar mo~ e e · ' ' · :numc1p10, o t<ibelhao do termo pal"<i., pe· 

de2i~a~;Íson MMtins dn. Silva, de 14 annos. ra.nte esse funccionari~, _fazer o ~eu p:otesto 
3 • Praxede• o•niz da Silva de 13 annos. e. ~ cGmpe~nte .declar~çao. Elle, porem, JJO· 
4: o t · 'B ', Le ·1 d '1~ llt1co acerruno, como e, recusou-se a. receber 

. An omo ai rosa a • e 0 aunos. não só o protesto como a declaração. 
Esses menores, c•;ja íilentidade não póde Em vista. disto, os eleitores opposicionistas 

ser contestada, cm face das certidões extra- trataram de retirar-se. A's 2 horas da tarde, 
hidas pelo escrivão rlo .iuizo seccional ·da cópia ''S que a inda restavam fizeram declaração 
do alistamento e:i..:istente no ~eu cartorio, e escripta de seus votos. (Doe. ns. 51e52.) 
pela Secretaria da lnstrucção Publica do Semelhantemente passaram-se os factos na 
ma.ppa. de treq11encia. da. escola. publica. (Do- .4ª secção, que cievia funccionar no logar 
cumentos ns. 48 e 49). figuram como tendo «Cachimbos». · 
-votado nas acta.s simula.das, submettidasao Não ten~o ahi os eleitores aquernrecorrer, 
exame da illustrada. Commissão. cui1laram logo de retira.r-se,la.vrando alguns, 

Ta.mbem tigui-J.m nellas como ttlndo votado, que a.inda restavam mais tarde, a declaraçã,o 
entre outros, os eleiwr·es seguintes,que decla· de voto. (Doe. n. 53.) . 
ram n.ão ter comparecido. (Does. ns. 50 e Os factos s.címa. nar1·a.dos estão comprora-
50 A.) dos por ·just1fl.cação pret1tada perante o juiz 

1.0 Joaquim Angelo de Freitas. 
2.0 Angelo Pil·es Ferreira. 
3.° Florencio da Silva. Rel~. 
4. 0 Joaquim Antonio Diniz. 
5.0 João Pedro du. Silva Barroso. 
6.0 Ma.rcos Roririgues Vianna. 
7 .•Antonio Diniz Munii: de Lacerc11.. 
8. 0 Domingos Rodrigues de Aguiar. 
9.0 Angelo Jo~é do.;; Reis 

10. Feliciano Pir<: s ~'eneira. 
li, Berna.rdo Autunio dos Reis. 
12. Manoel Mal'iano de SourA.. 
13. This.go Mari&.no de Souza. 
14. Joaquim Pirns fer1·eira. 
15. Raywundo Alexandre de Souza. 

Pelas actas se verifica que votaràm simul
taneamente em secções dos municipios tle 
Ba.rreirinhas e Tutoya, entre outros, os se
guíntes eleitores: 

l.0 Eusebio Jose da Silva, na~" de Barrei.
rinhas e na 3" de Tutova.. 

2.0 Manoel da. Costa Rodrigues, idem. 
3. 0 Manoel PetE\í:>adoCarmo, na I• de Bar

reirinbas e 3·· de Tutova. 
4. 0 Luiz Perei1·a elos· Anjos, idem. 
Tudo isto vem a.inda mostrar que são si· 

muladas as eleir;iies que se dizem realizadas 
neste municipio. 

Caroo.ra V. i 

federal. (J1oc. n. 54.) 
Ba.ixo Mea:rim- Correram roais ou menos 

regularm~nte o:s trabalhos da l" e 2ª seccões, 
onúe:;ereuniram as mesas para. ella.s nomea
das e receber~m os votos dos eleitores ClUe se 
apresenta.ra.m para. votar. 

Na. 3ª e 4' , porém. que deveriam funcciona.r 
em logares af,1stados da séde do municipio
nas Jl•JVOações da Lapella e S. Beri.edicto-des· 
envol\•erarn·se as fraudes de;tinadas a >iciar 
a. eleição em grande parte dos municípios do 
Esta.do. · 

;:\a 3• secçã.o, reunitia. a mesaeleitora.l.com
pareceram os eleitores opposicioni:stas, r,rom
ptos pam votú.e roi pelo eleitor Víriat('._ Au
gu~to i{.ibeiro apceset1ta.da. a. sua nomeaçu.o de 
fiscal do candidato Dr Manoei"Berna.rdino da. 
Costa. Rodrigues. A mesa recusou-lhe as
sento, sob pretexto de que a nomeação não 
estava regular, mas sem dizer qual o d&feito 
que ella. tinlla. Os eleitores p1•esentes, conhe
cendo que o fim rla mesa, evitando a fiscalisa
ção. era commetter frau'1es, como tem .por 
costume fü.zer, segundo atfirma.m, abstive
ram-sei de votar, fazendo declaração elõcripta. 
de >;eus votos. De1xa.1·am r.e o faz,n· perante 
official publico, em virtude de nenhum exis
tir no districto e ser grande a distancia da.hi 
á séde da com.arca, onde se acham oi! func
ciona.rios que poderiam receber QS seus pro-

i3 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 21/05/2015 09:05 - Pêgina 20 ae 65 

98 AN~AES DA CA:MAR.A.. 

testos e declarações; e deixaram de votar em · As actas das quati.•o secçveadeste munic\pio 
outra. secção, tambem por fonccionarem em dão o seguinte resultado. que de\' e ser apu
loga.resmuito distantes daHi e de difficil ac- ra.do, cm rnhstituiçü.o do da duplicr.ta fi:au-
cesso. dulenta.(Docs .ris. 59 a 62.) 

Tendo-se n. mesa ·dissolvirio logo em seguida, l" sec~ão ; ~ ~ nada. liOu:ve., a_nenhu1n trabalho eleitor~l se 
prõcedeu. Entretem to. em janeiro, soube-se 
que se tinba. feito uma actae a.ndaviim com- Oi.·. Costa Rodrigues ....... , ........ . 
missarios com ()livro de pte~eri~cii. pela.:. ca.>as Dr. Barb:):s~L. àe Gcidois .•......•.•... . 
dos eleitores adllesos· à . pat•cialiclade política ·Dr. Agrippino Azevedo ... · ••... , . .. .. . 
·da. mesa, p~ra que o assignassem, como si ·er- Dl'. Ca~i miro .Tunior .••.•••. . ; ...•.•. 
fecti:vamente t ivesse l!a.-ridó eleição. Dr. Luiz DQmin~ues .• . ..• •... .•. ... . 

Todos estes factos constam da. deClarai;-.ão D!!. Rodrigues ·Fernandes .. ..• ...... • 
que na. o~ião fizeram lavrai· os eleitor es 
opposicionistas e esta com as firmas nevida~ 
roente reconhecid!\S, e da. justificação p 1:oces
Sa.da perante o juizo federal (Does. ns. 55 e5G.) 
A declaração; p.wa. mais fOrc:a. t er, ...-em acom· 
panhada. dos titulas dos eleitores. 

Na 4' secção,que de\·eria fanceionar no 10: 
gar denominado S. Benedieto. os merorios 
nem ao menos se deram a.o trabalho ue reu
nir-se, po1•que. além de ni'i.o tel' sido afüxa.d(J 

·n o Jogar, que dista muitas legua.s d'1o séde do 
municipio,editaldesignando o local em quede· 
veria funcciona.r a secção, não constou alli a 
reunião de mesa alguma,o quecertam(;ntcnão 
passaria. despercebido em um logar pequel!o, 
como é a 'Povoação de S. Benedicto. Em >ista 

. disso.os eleit)1·es opposicionístas, qu!:l, apezar 
da falta de erlital de desi1mação, se lrn.víam 
reu nido na ca~a. de residencia. do eleitor Ma· 
noel Alexandre oa costa., no centro da. po>oa
ção, afim de evitarem qualquer surpresa, 
resolveram fazer declara.<;Uo escripta de seus 
votos . 

Deixaram de fazei-o. perante official pllhlico 
ou qualquer auioridade judiciaria.. pela. ra.zão 
ja apontada. com reiao;ão à 3• secção-a dis
tancia., que é ainda. muito mai.or de S . Bene
dicto â sêüe da comarca. •1o quede LapelJ<L. 

2" secç;1o : 

Dr. costa Roclrig-ues .... .. .. . ........ . 
Dr. Agr.ippino Azevedo • •• .•• .. • • ••• •• 
Dr . .Barbosa rle Godois, . .•.. .. .•.... • 
Dr. Casimiro Junior ... . .. ..........• 
Dr. Urbano Santos .... .. ........ . .. . 
Dr. Luiz Domingues ......... . . ... .. . 
Dr. Rodrigues Fernandes .. . .. ... , ... . 

3' seeçifo : 

Dr. Costa Rodrignes ............. .. . . . 
Dr . Agrippino Azéveno .......... .. .. . 
Dr. Barb~sa. •le Godois ............. . . 
Dr. Casimiro Junior ..... . ........ ... . 
Dr. Urbano Santos ................. . . 
Dr. Luiz Domingues .... .. . ......... . 

4° seci;-.ão : 

Dr. Costa Rodrigues ..... ......... .. . 
Dr. Agrippino A7.evedo . . ....• • ..•.. 
Dr. Barbosa de Codois ...... . ....... . 
Dr. Rodrigu1-s Fernandes .......... .. 
Dr· Urbano Santos .... . . ...... . .. . .. . 
nr. f'nsimiro Junior .•. . ...... . ...... 
Dl'. Luiz Domingues ...... .. . . . .. .. . . 

140 
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votoR 

Em janeiro tambem c0t1stou que se tinha 
prepa.ratlo uma a.et :i , ftgul'a!!do ser de ell!it;ii.o 
rea.lizada. nesta secçã.o, uo dia. 3;) de dezembro 1 A falsidade das actas àa. dup!.icn.ta ;tpnradrt 
do anno :Proximo passa.do ; e , efi'ecr iYament e, pel<i junta resalt.a Jcl!o.~ pror.ri :-.s. A a.cta (fa 
perante a. junfa :.;.pul'a:iora su.rgiu essa acta, !"secção decl;1ra que o~ r:-:Ps:ir· 5 Genuino de 
slmuland.o terem votado 75 eleitores e reca- So.lles Lopes e Joaqnim José ele Ara.ujo vota
hindo toda a votaçâo,ja se sab~. sobre os ean- r ;1m depois dê terminada. a chamada.. :por es· 
didatos foderalistas. . . t:i.rem qun.llftcados em outro lo;::a,r. As assi-

Os factos acima narrados constam da decla- ;iw1tm•11s delles, portanto, ileve!'lam estv.r ds· 
rs.~ão firma.da pelos eleitores, cujas assigna· pois das de todus os efoítores da ~ec~ão . En· 
tui•as estio r econhecidas. e da justificação tret\l.nto, na cópi:.t que 2compaHha a acta. 
processada perante o Juízo F€-deraL (Does. (~ucontram-se essns ª"5igna.tura.s int~rcala
ns. 5i e 58.) l1as entr·e as dos eieitO! 'e~. ;uartl;rndo o. ordem 

Ard.yoses - A junta apur!\c:loru, em sua alp!Jabetico. ! 
maioria composta dP. adeptos no pnrtido fl'de- Xa 3• seeção a a<:ta d?cl;;1'3. ig·ualmeute qn e 
ralista.deixoude apuraras acõa:> tla~legitimas: ·~s tne~al'i~ Honnrio Josê Pereira, Alfredo 
eleições <leste munieipi;:;, procedi1fas peraiJte Lopes de Carvalho, Car:r;ino Jo;..·~ de Ara.ujo, 
meiias legalme11u- tl~itus, em log,rres prevhl.- J oà 11 Jo.,;ê d-. Silveira e T ib:ircio Rodri~ues iltl 
mente <l~ignados. para apura;· as de mna. ICill'\'<J.lho, qua M.wlJem pei·ten.em a cufra 
duplicata,quefe d iz alli procedido. muito de- secç;1o, ,·ota.ram depois ele terruinaó,L a. clta· 
pois.do dia. design3do .para. a. e leição. 1mula, sendo eucerl'adO o livro d<: as.signatu· 
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ras, com o termo competente. após terem 11s- • ção 248 ~leitores, deixando 1.i'!' 701iU dous, na 
signado esses mesa.rios .As suas assignatura.<i, 2. ~n9, .lei:x.'.l.wlo de V•.:t:.'..! ' 11. 1,a3·.249, iiei
pE>l'ém, r.ilo apparecem na côpiaque acompa.- xa.n,.to d~ vi::;ar um; e q.<::;.nt:1 á -t• seN~~. 
nha a. :i.cta. E' que essa cópia foi excrahida d».clara 1. acta re$pecti v<~ · tf'rem vota11.o 138, e 
n:i.o do livro de p1·esença., em que neuhuma cala o n1lmero dos que deix~.i:;,m ,10 compa
assignaturâ. existia., porque não houve elei- .recer, cle'Vendo-se deprehendc:• da.hi terern 
çfo, mas da. listá. dos eleitores da secção, em comparecido e votado i;odos os eleitores da. 
que n1io esta. vam comprehendidos o; alludidos secção. . 
mesarios.. . Ma.s. $!!gUndo já mostrar;!.m os auaixo assl,... 

Além disso, Ca.rmlno Jo:é de Ara.ujo, que goaclos, í:Om dados ii•1·e.cu~avci:. e com o quê 
a.Ili figura. como mesa.rio, foi presidente da. se .pas-.s<H nas propr\a.s elel1;i3es d& 30 de de
roesa. da 3' secção da eleição legitima, e de- zeo1bro, é de todo ponte ina,;w.Jssivel essa 
clara. sob sua. assignatU.ra, devidamente rew· concurr(\ncia da. qua~i tots.lidade do eleito
nhecida. só ne;;sa havei· funccíoua(lo, sendo rad•) ás irnas, o que por si s& e,m:;1;itue uma. 
falsa a firma. qeu, como sua, lhe const;a exis- poderosí.;sima presurnpqiio d1:: set'1' m simu· 
ü r em pa.peis .Lla. duplica.ta. governista.. tDoe. la.dás as eleiçães que seii.11.em re;tlisad~s neste 
n. 63:)· : . . . ' munici1~:0.. . . . . . 

Accresce· ain<la: que figuram como te:ndo vo- A~cre:;ce a.inda o facW excepcional de que 
ta·io nessa dupliCS.tfl., em di:fferElntes ~ecções, sôme11t~ na 3" secç:fo <üg~ .; ns e16itor·o~ deixo.
a\;:m de outros, os eleitores seguhrtes, que de- l'&m de ::espoader t:. c1mm:;,do. e votamm de
d:· r:1 ni.(Doo. n. 63 A} sé terem vota.do na.S pois ·les i,a. termina.Ua.; em io:fo.s as outras, 
fll «i~.-,es lEgaes, cuja apuração os aba.ixo as- tod.o.~ os eleitores e.;;ti\"P.r-~.m p~·omptcs pn·a. 
siguauos pedem : · ~·ot.:1.1-, S':m a menor· clis~1:~pa.nci:.:., conforme se 

l Jo;i;o Calisto de Mello Neto . 
2 Mo.noel Justino da Cruz. 
3 ~fanoel Ama.ncio Valentim. 
4 Joiio Maria.no Braga. ' 
5 Fra.ncisco Coelho da Silva. 
6 Francisco Piato<la Cruz. 
7 José Francisco de Sa.lles. 
8 Ma.noel José rle Menei.as. 
9 Bel'Mrdino Francisco Limeira.. 

10 Vicente Valentim de Souza. 
11 Amancío Pa.~ de Lemos. 
12 Anto!:lio Roberto de souza.. 
Tury-o.ssu-Das actas das quatro secções 

om <1ue f,,i dividido este município, consta. 
terem com parecido e •otado nes:1as secções 
8i-i \>l~ir1Jres. Ora, segunno o unico ali:sta
menro eleitoral aUí procedido. depo1~ rla. pro
m1ll.,"1.Qâ.o da lei n . :~5, de 26 de janeiro de 
l ~St. qu~ e o (\e~ ~n110, oxistem em todo o 
1aunicipi·.• 608 <1leitores. Provam-o as certi
dões pass..i.das pelo escrivão do ,juizo seccional 
ô.o E8til.d;· e pela Secretaria de Estado dos 
Negocio~ I!lteriores, que são os citados do-
cumento:; ns. l e 2. . . 

eviden.;;11, das cópias qLte se dizem ser das 
as<ignat;.i:ro.s dos eleito~·i:s no::. liVl'OS de prE!
sença., gu:l.l'dando es11as a..-sig:nn.turas it. oi·dem. 
a.lphabe<;ica. em que dev~riam ,,ilt<n: os nomes 
collocad 1s do alistamen7.o. 

Ora.. ~· sa.bido que. orde as el :~~çGes cOl'l'em 
re;::ularmente, os eleit<·c·es se <?.pnse:1tu.m a. . 
voGa.r a:.é a. ultima hor::; e isi!v Qlle se dii. nas 
ci•lades ~rand.;,s é muiio ma.is C(}mmum em 
lagares .\o interíor, oud:' ~ues residem muit:•s 
vezes a gra.nde3 distandas. 

Ta.i É, em certas occa.;:iües, ;i amuene;i<t de 
eleitol'e:; que pretendem votar à ul.tima llor-a., 
riue cm <i.lg-.i.n$ pontos se tum imrotluzi•lo o 
uso de. >.! ffi1~ segunda cilam:trl<> . pa.ra obviar 
:i.s diffic lldatles q lW :::i.bi se c)ri;,dn::i.m. 

Tu.:o lsso convence. uc mor1o irre::pondivel, 
qae uenlmma eleição se <er. no Tury-assü, 
sendo si :nuludns a:· ,~ ;::ta~ a.p; e."".!ataua.s il illu~
tra!h Crrmmi.5..;;iiO, a.:; qu;J.u;; !Oram redigidas 
:i.ote.> a !ê do dia mai•cad.u pn.r~ o pleito, na 
ausenci i do eleii..;r;i.do, que absolut:i.meate 
não int,,rveíu em qualquer acto rehtivo o.o 
mesmo ?leito . 

Caru··;a.pera-Neste ill'lnicipio, como no vi· 
ziuho Tury-a.ssú, a que outi·'oro. pertenceu e 
a. que ~~til. ligado por ma.is 11'1 urn laço, os 
eleitor~;; g~a.m da. fü.culct..id~ •Je multiplicar· 
.-e. De :·:i.ctQ, segunf1u 0 aliSt.\meuto ;1lli pro
cedi•~o i;o a.uno do 189; , ul1U10 r;ue houve 
(Cit . c'oc n . 1), existem 287 eleitores em 
torlo o município. Eutr2tauto, à.as actas. 
~preser. tadas a.o exame u<i iliust1·a.cla Com
mi-sio ';onsta. terem vot .. i.do nas 01 ua.t•:o ~ac
ções en1 que esiá elle rlividid·; 297 el::í tures, 

Pensa.m, pois, os abaixo assigna.dos que 
não teem neces81dade de apresent<.tl' l)lais i~r
gumento algum para provar que não são 
verdadeiras as actas das e leições que se dizeqt 
-rea.!isadas no munictpio ile que agora. se 
occupam, no · dia 30 de dezembro do a.nno 
proximo Dassa.do. A unica conclusão a. tir~r 
da divergencia. notada. é que figuram corno 
te:ido vr.t.3.do eleitores <J.Ue não e~isrem, o que 
e a pl'O'\a mais irrecusa.vel da simulação de 
taes eleições. 

As pr.,pri:os actas, llQrém, se incumbem de 
cort·oborll.r essa a.ffirma.çã.o dos abaixo assi
gnados. Dellas se "tê que votaram na. ia sec-

dez ma1s, :por con..o:e;,;uillte. ('.o que os e1focti· 
varu~n·t a existE:nt~s. 

Deu-: e alli ·uma circ,1m.>~,::icia •iU6 ü.ãO 
deve sei· esquecida, Em todu.~ as quatro ~ec-
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ções votara.m torln$ o~ ·eleitC\res m·Ua~ com-1 sioionista. e s~r~·iram Ilas mesas legaes, como 
i;rebeu.uido~. e _as ;;.ctt<s 1:ii.o . ..e 1fo~:uirl~'- '!' ,;~ F (>srr:er;tes rhi. 2~ 8 4" seccws, cuutorme ,;e ''ê_ 
recordar essa c1.-cmustau;.;1:i., que 1: m v.:rd;~d1_; a:"l!S " "t:<.s resp,'C"·iWS. . 
é para. ser rekmbra.da... . . . · · ! I)~~. é ev.idente que. sêw.lo elles parl;idl-lrii.'s 

Carut..aJ?tJ.'3., póde-se dizer, rc~liz<J. o ide~I ! d:i op1•L•siç.ão, e tiio ciedirudos que sr:rvit-a.m 
~tn ma.tel% c~e concnfr;.ncia._ a eleições. E lla J ~m ~nesas de eleições qu~ os governistas 
quem se qucu:e àa ab<>tença-0 qu~ por toc\a 1 rn.quinam de falsas, o que importa. em jul-
parte cresce. de modo assu~tailor l f,'<11-os capazes Je pra.tic:l.1' uma fals idade pata . -

E'. po1·r.a.nto, simulaa3. e.;;ta ele1('.ão, em que lil'•orecer <L mesm<l. opposiçã(i, não consenti- · 
comparece maior numero rle deiiorE;s do que r iam crie em .suas casas funccionass.e.m mesas 
o do:; alistados. · contrar·ías á suâ i~-rcit•lidade pulitiea, e em 

Das ac~ se vê ninda. (i!W todn.~ os eleítores. opp~içã.n i'ts de que ·elle.s mesmos fa.riam· 
como no .vizinho Tui-y-as;;ú, 1'e:>p,1DLld~m pa.t'te. Ninguem os pode1'í& constranger a 
_promptamenti> á chama.1b , nã.o tendo uni~ ceder seus predios para :ftn.::s que O$ desagra
~otado r1ep(1is de$ta concluirla., e guardan11r, ca;;sero ; e bastava que elles o não qu1zessem 
as assi.!rnatur1~ nas cO.:•pia~ que acoinp:i.nliam p<..ra. que nenhum•t out1'a me~a eleitoral pu
as ditas acta$ a me:;missima ordem em que d(lsse <\llifunccionar.Torna.-seassim evidente, 
e\'.tão os n<iroe.-; uo alist:•mHifo l · d1i mo-lo a roais não poder ser, que as unic::i.s 

S. Bernal"da - ~831.e muaicíp!o, onile a eleiçõ"s lega~ foram as r6alisadaS perante as 
maioria. da op_posi~:'to é e!~orme. e até h(\h; me~as presi:l i•~as por aquelles cidadãos, 6 qi1e 
iucoutesradl!.. o~ goveynh.t\\$ i:rJ.o P\'deudo ext>{ic\l. a. designaçã.o dos pre<lios a e lles per
conta.r com mes\~ unanimes para f izer e tei- tenceot~ para.~ comic:ios eleitoraes. 
çoos :1 · bico de penna, 1!1,J.Uú ~m ia.utos outros Si, porém, for neces~ari:t m:..is uma l_)rova 
eollegios. mas não qu~rent\o '::!Ubmetter·se â. da. füJ:;idade da. duplica,ta ap1·esentadn. á. il· 
derrota. que teriam iufülli velmente de sot- lustra.da. 1~m miss\i.o, ella a terà no fa.cto de 
frer. em um pleito i·egu:.,r, res<•Jçera-m .lin:ex- tlgun1.r como ·teudo votado na. l ·· secção dessa 
uina duplicata cu.ia [ci.lsint\•ie e e~icll:'nte. •~u pli'-':J.ta o eleitor Liba.nio Spin-1ola da Silva, 

Os docu1JJento!i f>OO 11s . 70 ;1 70 li mostrom qu•! tu1 mesa1·10 tia 3" seC<:ão da eleição legi
q_ue as rne~.i.s que runcc:iou~ram uas · ~leições tima., como se evidencia da :i.cta. r·espeetiva., 
em q ne foi ::uffra.gadà a cl1a.pa do parti.1(1 re- e de ~tppaeei::et· votando 11a l" e '°'" 5eL'ÇÕes o 
publicano com a. cnur1m .. mui.,rit"I. d1:1 \\Ue elle eleitor Bern:trcio Furtado dos Santos. apeza.r 
sempre di::puz no n..unidpio. for::\ro as urli•·as i:le um sô ino.l.i\""iduo de:se no111e existir no 
nomeadas para esse fim, e quE: a neu!mrua a.!i~tamenw. 
ouir.i elei<;ã.o se proceJeu a.Ili. no rlia. 30 de Enwetanlo. :L jul!t;i a.pur:i.dora, leva<ht pelo 
dezemlwo d•l o n11_o_J11·oximo p~~i!o. São esse..~ seu ac~-enw_11l:o pa.r r~darismo. desprezou as 
docurneuto:; eettHIO\!S c.!:1~ ele1c:ue:; das mes- a.ctas <lasele1çoes !egit1mas,p.:n·:i.a.pu1ar u.s da. 
mas mesas e àe q:ie ouõ1·1• se ::ão fez. pas- du p!icau g1-usseirameate prep;lra.do. por .:;'-'us 
i;;i.das ~lo funcciouo.rio ço111peceuce, q_ue é o corro!:gic:maril)s. 
secret:u·io do ~overnf1 rouo il:lJ-!8-L ~ uma jU$· O r es1:!i.a.·to da.s acta.s legaes, que teem de 
ti.fi~ção pt·0ce;;oad;;. perauti;. o JU1zo ~ecclon::<l j Sí:t' ap111·at.10.s, em subst itui.;<i.o da,: falsas, é o 
do P1auhy. sei;umtt, segumlo os docum~o..tos ns. 66 11. 69: 
. Tae:. docu!lJentos ~ão i~·r,:,:;pontliveis. Urna. !• seci.;iio = 

cn•curost:anc1a, 11orelll, awJa mais vem COI'· Votos 
roborul-os. 

D:'. Cos t,a Rodrigues .••••.. , ..•....• 
Dr. A~rippino Azevedo . .. •• . ...•..•. 
Dr . . h<J.t·lt0s<1. de Godois .•. _ . ..• _ .•..•• 

E º'·'tl'os menos vot.i.dos. · 

For<l.lJl designa.dos lJara. iis ~uatro sec~:ões 
em que esta. di\"iciido o muuicipio : o edificio 
da. Camal'3. Mun'.cip::.l. r•a.ra a r.1·ü11e\ra, dous 
predios de propritdade .io chfa<lii.o l~p:imi
nondas Pio üorrêa Lima, para a ~egunda. e 
terceira, e o de J..>l'Oprietla<l.(, do coronel Fra.n· 
cisco Florindo de Sc·uz<\ Ca.>tro.para. a. quart". 
Todos esses prediús &~táo situadc>s dentro da D1'. Cosia. Ho•l"dgues . .. .. ........... . 
Villa. Não so po<tcndo, p.w ls~o- fi.;;-tar á e-ç-i. Dr. Agripilífü.> Azevedo ... ..••.•.• •. . • 
dencia da. d<-signação 1} 1::s~ei; edificícs para. ~•s Dr. B:.trboS3.d<:: GOdoís . . .. - • - • -...... • 
qua.tru secções eleitorM·s df> tlillll icip10, pois E ot•tros :uúnos vota.dos. 
a.Ili toJ,,s os bab1t<11tte-~ ·· ~ • íi lu. .. · .mm fun·~- . . -
ci,mc,1' as 111es;i.s k·i;ao~. Oo g1JY~rmsta.s ::i-1 il"' .Sc<:çao : 
mul:,ra.m " "' suas (l;.;pli·~ ,1 la, •orno se11do re<L· I 
lizad:i.s nesses rn<-s:ao>< .,cii!:cio,:. Acontece. ) Dr. c .. ::.ta !{o:Jrigues . . ........ . .. .. . 
p u!.'P,W. que os tirop:-íer•.u-;0$ üú~ i.res p1 et.1i~, Dr . .;qtip11in<' A'l.e.v edo .••• _ .•• _ .• • •. 
e~ que ruo.ceionara.m a. 2", :;·• e 4·'. secções, i Dr. fü.rbosa <le Godo1s ..•..• . .. ...• .. 
~o memb~os proemmentes do pa.r·t1do O.P.P0-1 E outl"os menos votados. 

103 
103 
103 

Votos 

91 
-95 

DG 

Votos 

110 
110 
110 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 2110512015 09:05· Página 23 de 65 

SESSÕES PREPA.lUTOn.tAS !OI 

4• secção : 
Votos Votos .... 

l.11". Costa. Rodrigues •......... -, ..... . 
Di-. Agrippioo A:zevedo ............ .•. . 

·Dr. Ba.l'bosa deGc.dois ..•... .•.. : ..... 

~ Dr. Cos~ ~Q<lrigues .••.•••...••.•••• 

80
- .Dr . Ag'ripptno A.ze;E'.'lo . •• •• • · .••.•• •. 

. Dr. Barbo:;a de Gow1s •..•.. , •..••••• 
I!r. Luiz . Dom.ingues da Sil\'a. ...•• : •.• 

68 
68 
{18 

E outros menos •ata.dos. 

· Br~jo .....:. Nest~ · munieiJ)io .· t:i.mbem hou•e 
duplicata ; ~ ~ JUn·f:a.ap11ra.dora desp1•t.zou as 
aetas •ia ele1çao leg1t1ma.. para. apurar as d<t 
s1roula.<la. · 
· Que as :J:CtaS_ ~pu~ada.s são falsas e;;.tá :Pt'O
v-ado pel a. JUôt1 ücaçao ,Junta, igualmente pro
cessada perante o juiz seccional do Piauhy 
(poc. n. 7l ), e pelos documentos ns. n e ;s, 
<10s q.uaes se vê que Lino Pirt:S de r.astc'o. 
q~e tígura como mesa.rio da l" secção da du
plicata.: se ~prE'Sentou na povoação do Peixe, 
º'.ide !uoccionava. ~ 4" s~cção do municip!o 
das Bat•rn..'l, do referido Estado. pret endendo 
v_ot:ar, como eleito!, QUe é, daquelk muni· 
cq110. o que lhe na<? foi pel'mittido, :por u•'i.o 
e~tar o seu nome incluído D<t. listo. e.la. cha
rnada. 

Ora. a povoação do Peixe dista mui ta:s le
g-uas da cidade do Brejo, e aão é de modo 
alg:um possivel que Lino Pires de Castro 
estivesse no mesmo ditt naquel!a povoação rlo 
Esta.do do Piauhy. preteodewló votar e na. 
cidade do Tu·ejo, fü:zl'ndo parte de uma' mesa 
ele1to1·al. 

Accrt-sce q ui: na cõpi~ que a.com-panha. a 
'1Cta. da l • sect;u.o da d11pl 1cn.ta do Bri:jo n.ppa. 
l'ece Du1·val. de Ar.:tujo Lima assignan''º a 
ro;,;u do eleitor ~fan_oel jo E.'lpirito ::;auto, e 
aqul'lle pr'i:sta.nre cidat!uo tlgura corno tendo 
vo~ado, no mesmo dia, na. 1" se~:io üo Cur
ralrnbo, ~egundo se. v~ da. cópia que acom
panha a acta; rc,speett va. ; e is.~ será difficil 
de .explicar, si não se 1 he a&tribuir o dom de 
ub1qu1dade. 

E' claro, pois, que niio podem ser contll.1los 
os . ,•oto.s da. duplicata, cuja fü.Jsi1~ade tica 
a:,-s~m !><lteme. pura sei- apurada a eleição le· 
git1ma. que deu o seguinte resultado (Does. 
llS. 74 a 77): 

I> secção: 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 

Costa Rodrigues ...• ....... . ... .. 
Agrippmo .A.zevedo ...•... • . • ; ••.. 
Barbosa de Godois .• •. .........• 
Luiz Domingues da. Silva ...•.•.•.. 

2• sec~.ão: 

105 
105 
105 

6 

Voto. 

4• ~.ã.o: 

Dr. Costa Rodrig-nes: ..•• ..• ... • ••• ~ • 
Or. Agrippino Aze~·edo .••. . .•••.•.•• 
Dr . Barbo~a, de Gôilois ...... .. : .••• •• 
Dr. Luiz. Dumingues da Silva ... ~ .••. 

6 

Votes 

119 
II9 
119. 
12 

S. Vi~nte Fenel' - Na P e 3• secçõe$ 
:1este mo nicipió. r?'lol-vida a mesa a. falsificar 
o.i•t1sul.ta<lo du. · eleiç-ã-0, conforme natural·. · 
mente as instrucç:ões · recebid:is, recusou dar 
ASsento ao fiscal do candidato Dr. Antonio 
Ba.ptista B:u·bosa. de Godois. 

Em vist:l. des.'>e ~cu ·pr0<:edimento, que de
notava nil.rJ pod~r inspirar a menor conlla.nça., 
os eleitot·(-s op-posictooistas presentes. e dis
µost?s a sutrra.b-ar a chapa ~o seu part ido, se 
1tbst1ve.ram de votar e procuraram os ta.- . 
belliã.es e o juir, municipal do t e1•mo pal'a. 
perame i?l!es lavrarem o seu protesto e fa
terem as suas rtecla.rações de voto. 

Nenhum delie.~ , po1·ém, a. i~o se -prestou, 
pelo que resolver~m os eleitores fazer as 
1tecln.rac0es por esc:C'ipto, :Pedind9 ao Con
µ-resso l•facional que as tom~sse em consí
Jerac;ã.o n:i. verificação dos poderes dos 
rnembr~ de c:i.<la uma. rlas casas que o · 
compõem. (Does. ns. 78 e79.) · 

t<.:sses factos estão devi.damente com:pro
\"ados pelo.sju>.titica.ções prestadas peraote o . 
ju.izo fede!-:~l. 1D.1C.5. _n.:>. 80 e SI.} 

. Na 2" :-ecção ·a •r?es11. não se rennio no 
Jog:1r de:•ignn.<in p:•ra receber os votos do;; 
1•foitores. ('onsia;:do que e~t,tV<\ em local 'dit'... 
íereu t<:l pr.:-p:w,i.ntlo ;ictas d1~ eleíçõ ·s que se · 
não rl'3.lisnr-c1.m. E:n \"iStll. d is;;o e não tendo 
os eleitores d :1. oppo~ição, que comparllcer:;i.m 
pnra. votar, obtido rp1e o tabellião dot.ermo 
t.omn;;se as sml:> declarações de V'Oto,dzeram-a · 
pore'.'lr:ript o (Doe. n . 82). . 

Na 5ª secção, t ?jeitado pela m•~sa.. sem mo-
ti vo }>l::.Usi"vel, o tiSCh i do candida.to Dr. An
tónio Bitptisth B~rbosa de Godois , que foi 
.i..pre,.enca·lo pelo el«litor Manoel de Jesus Cam
pos. uão obstante nã.o e::t.istir no local em que 
estava. reunida. a. 1nesa u rna.. nem livros. nem. · · 
•11wlq11er outro objeoto que indiC8SSe q1Í& ;i.li 
se ia proc.~der a. u1na. eteicão. e o protesto 
:1.p1•esentado pelo ine.sm" fis.:al, os eleitor~ · 
qui. no nwr.ic:1i to se aeh.-v;; 111 lize1·a:11 sua de· · 

Dr . Co5ta ROO.riguea .... . ., ......... . 
Dr. l\grippíno Azevedo .•••..•. ; . •... 
Dr. Bil.rbosa. de Go•iois .......... .... . 

7'3 él•\ra1:J10 ·.o votCJ~. · ·~·ix.0111.hJ ;lc pr•)ctn'llr pa!'a 
i8 i.ss~ 11 t:.1.hHll~o : !'''l' n:w h:i.'"e:· no. tog-::i.r. que 
78 (j distante da se1fo de, te1·m,,, ., de tr votiw em. 

Dr. Lui~ DoC!liogues da.. Silva •.••. .•. 3 outra secção, em cousequeocia de i;,'llorar o 
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· · lÓcal deslgnailo pari\ n.s ·demais st>.cç'.les do 
munki:1io (!JC'C . n. 8:~). '. 

;O ali>\arnent•) que se diz procedido neste 
mani.,ipio . no :gmo . de 1896 ( DÕ:. n. l ) 
contém 731 eleitores . Das actas, pc-rêm, que 
for:.i.m apre5enfadas à illustrada. c . .,mmissão 
c<"lnst.a. terem ~;ot~~do e dei:i.:ado de <lotar 560 
eleifore5. · 

· Prova isto que as listas da ch~ma 1a. fol'::i.m 
-vi dadas , ssuc)o exc!.uid r·S deila elei :-01•e:; qne 
coiisfavam do alisf:,mento. Neste i. mnieipio 

_o a1•tificio empr!?g;ido foi o contrar: ,1 C.o uti
lisn.do em todos os 011tros. Nestes augmen
tou-se ·extraord.inariameête o nuuero de 
eleitores, no de S. Vicente Ferrer esse nu-
mero foi diminuído ! · 

urnàs. e cnj;i identidade não p_óile soffrer 
duvida., em vista. dos titulas que m5tr11~m as 
mesmas declaracões, reconheça a null1da.de 
dos diplomas conferidOOõ aos seus illust res 
contendores e o seu direito ás ca.rleiras que 
estes pretendem occupiir . . . 

os nbai:x.o assigna.dos só que~em que se lhes 
faça ju~tiçu ;--é sà o que jledem: em nypothéSe 
:tlgnmil: !'.!,CCU:pariam, por qu&esquer circam
~ta.ncias, ·ca~eiras que a outros perVmcessem. 
Na. esperança de obtel·&, nguarda.m tranquil
los a. deliberação da illust rada Commissão e 
da Ca.mara. dos Deputados. · 

Capital Ferleral, · 28 il.e abril de 1897 .
Manoel Ba1·nardino C11sta Rodrigues . - .4.ggi-i
pino Azeveda.-Por procuração do Dr. An
tonio R:1ntista. Barboza. de Ootlus. Joao Ray-
ntY.í!do P ereira da· Silrn. · 

Sã.o esta:; as considera('ões que . r s abaixo 
assi·gnad<)S ju!f,-a.m do ~cu dev;,r .s·-ibmette~· 
ao vo:;so esclti.reci<lo criterio, para n:ostt'3.r a 
megitim1dade dcs diplomas confe1idos aos 
.seus illnstre:;;contentlo1·cs n:ieleição :c·ea.lisada M.UtJ.NHÃ0- (1° dist r icto) - Ref:Utaçcw -
no dia 30 de dezeml)ro· pi:oximc pa·ssado, no As contestações offerecidas a esfa íllustre 
1° distrícto rio Es"t~do do Maranhão. Commissão contra as eleições do 1° e 2• dí:s-

Foram pai· Yentur~ m;1is extcmsos rlo que tl'ictos eleitoraes do Maraohão são o fructo 
con"Vinha. Assim, porem. ·se tornc·1·neces- do despeit'o que em seus auctores existe, em 

· S..'lrio pnru pod~:-em expor, embora de modo gráo subido, · pela meredda derrota que o 
succi.nto, a-s peripeci:u: que se der-am. n.aquelle eleitorado maranhense lhes infii.;iu como 
pleito j<~ ago!'a memoravF.-1 ~la.s cir·,·umsta.u- justa compensn.ç.io do procedimento sempre 
cin.s que o cere(l:•a:n.E julgam elles b'.i;ver con tortuoso do seu int itulado partido nos mo
s.-guido le,·a:· ª"animo dos memb/os da il- mentos mais solemne da vili<• da. Republica., 
lustra.da. eommissfto a convicç;io das tropelias em que tem esposado as peiores causas para 
pcst<t~ em f.1·at.ica com o fim r:!.e obstar que o galgar o poder, e especialmente dos· manejes 
clcit01·:ido r.aq1ie!fa c-.iceurnscrip~.i'í.o exercesse pouco decentes que poz em prat ica, para, a 
~;c.b(·ranamen to o seu direito de '"ºto. to ' o transe, conseguir a. Victoria no pleito de 

Conro-r1ne b2m ~e Yê de toda. esta e:tposição, 30 de dezembro. 
ní:.o pret-::nrl•"m os abaixo :i.ssigna.dos que Não nos da.mos a.a tl'a.b&lbo de rememorar 
sejam annufü1rlns (·lcições que se houvessem a. tfünca a.dllesão . des>e p(wtido ao golpe de 
acl!aso proc•·dido em qua.esquer collegios, Estado de 3 de dezembro, suas enthusiasticas 
para descarte obt~1·P,m uma colloc::ar;ão na. ovações aos desterrados de Cucuhy e outros 
ordem (la vc:t.::.r;(io. qul) lhes pei·mitta !lccupa.r loga.res, súa. r uidosa. e delirante confiança. na. 
na Gamara r.os Depu1.l\dOs l ()g-..lres llOm que malfadada. revolta de 6 rle setembro, que foi 

. :nilo c.s v~nha. di$t~n!.'uido a ma'.ol'ia do ao ponto de os fazer affixu.r boletim em Ma
eleito1·arlo. O (ll\13 cfosé'}am é qne nã<- p:·eva- ra.n llão, annuncia.ndo a queda do gr-a.nde Ma
leçam eleiçr:ie;; :;i:m.: lal\r. s. cm que se pw'llein· recha.L 
din n.bsolut:~mil::te .;o coot:urso é.os ~.leit'1re;;; , Só queremos, a.inda que em rapidos. t raços, 
para. fabr:c:.1.r a~til.s com vottú;õe~ es:pnmo:;as. "eixal'' notados os alluditlos manejos, que só 
como as que v.present'.lm os c:i.odl lafos ;la serviram para. despertar a. indignação em 
chapa. fedi;ra!i:;ta. e segundo as qu les teria uns e em out ros mal contidos movimenros de 
comp:i.recido i s nr1:~ a <JUa.Si tota: idade do tedio e nojo: 
eleitoradn do Esfaúc 110 1fa.rnnhão. <tbsurdo Como primeiro, temos a consignar a l:irga 
palpavcl que e, po1· si só. a prova :naís ca- exploraç~.o que o Partido Republicano Ma· 
bal da. origem ille.Q'itima. de similhan-.es vota- ;·anhense fez nas vesperas da. elciçã.o do il
ções. · ~ Imtre nome do nosso emínente chefe general 
· De accorrlo, p::•is. com <1.$ irrecusa.vels pro· F . Glycerio, que, si>gundo a.ffirmavam seus 

vas ne:osw ::e::itido n.p~ese11tadn.0<, elles espe- L·l!efes para. o interior de Estado, lhes dispen· 
!'Mn que a •Hustr·aa" co:11mi.-:;ão detinresa:;do ,sa.va todo prestigio e lhes dissera que bas. 
O:; voto:- con;.ti:n;:,s ü:.u; act-•S l"ci ls~tS. que nnda. t:i.va. fa.zer•' m um simulacro de eleição que 
mai;; ex:p1·ime1H que um (lll<.laci1:so s.•tem:.afü1 aqui obteriam os eleitos, por es..<ia fórma., o 
ooüimettido c••ntra ilircii:os sa.er-atissin!t\s. e devMo reconhecimento. · 
contti.ndo o~ co:irnp!"elwnd i cbs 1lf1~ dec iaraçür:-~ Podemos provar esse fo.cto i.nquo.lifl.ca.vel 
íirm~das pot• elettm·~ dos tollegios em que com iunumeros documentos, easo sejamos 
a fraude os nio permittiu manifüstn.1-os nas . contestados. 
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Ern ~egundo Ioga-.-. registramos os largo~ a.uthentico comprebende os actos politicos e 
füV('res. que se diziu.rn c11nce:lido;; pelo Rancç, admini.st1·ativos que emm1am dos poderes 
da Republica a. \!•.lm panhias d•l EmLrlo, a. pe- leg1slativo, executivo. efo.» 
di•lo !le unr companheiro dos- protesta.ates, 
corno ruidosamente proclam:\vam a Pacutilho. Ora, sendo assim, é aberrar dos bons prin
M capital e. a Ga:::e1a Caxiense em Caxias, .cipios ou cl.eseonhecel-os, pretende~ illidir 
01·gitos do referido par tirJo (Does. ns. 1 e 2 .) 'essa prova documental pela testemunhal de 
. Por fim, em terceiro logn.r, a fü.bricaç-lo Je. que se trata .. 
Uolo;; ·pa_ra ~erei.11 enviados para. 0 iuterior, A pr,1v::i. fü.teral, ensina Poth~er (obr. cit. 
onde, assign;~·los _pel.:is presidentes d.e Iuten- v. 2n pn.g. 427), sobreleva. .no nosso direitq ó. 
dencia. de 1890 e l&>gl, correligionarios dos testemur.bal. E' a razão por que a.lei pro~ 
contestantes. tinlmm de servir, como ·sorvi.- ldbe ·ad:nittír esta contra o que é contido· 
m m, para docnmAntos, protestos, duplicatas na.quella. 
P-•.ç. , inv:rntaodQ eleitores que nunca, . « A prova. testemunhal. insiste Boltá.rd 
ex.i:;ti.J.·~m. (Doc~.' n. 3, - ·l~acati/ha · n . 3q5. (Proc. pag. 381) é um .geuero de processo

1 em_ CUJ!!S officuw.s se ver1lkoa a _falsili- .um meio de io.s-trucção muito u.sado e qua.s1 
ca.(:u.o o onde esse 1à.cto se achõ. con- que foi o unioo nn. infa.ncia das institui.;ões 
fc.ssac!o; n . .-'·· _ ~~d~·u.líst~, on~e vem ye~r..tida 1 sociaes e jw.'.ici;1,rias pela. ignorailcia em que 
;i_ tola e~p.hc·.-.;<-0 f'«;. ra!st[ic,1ça.t' ;_u. ;:), rnque· est,a.vam cntii.o <:o uso, ão einprego e da veri-
r1tC1_ pol1c1al in·oced:do 3. resJleito, em que ftcação do" escriptos. . 
1i~po~~ em;)r1>gad~s ~~ P'!_eotttl~, ?ª1:rani.lo Ao contrario, á medida. que o emprego da. 
rntnnc10sa1.nente a talsincaçao e a~tl'1buin~o·a escripta se tornou ma.is geral, mais frequente 
ao Dr. Jose P.a.r~e~o da c.osta RQdriitues. d_:gtio e mais facil ; á pwporção que se tornou ma.is 
subs~1tu t<;> do JUIZ seccional do Maranhao . e commodo verificar-lhe a sinceridade, a. escri· 
s~brmho de .um dos co~testantes, e onrle spe· pta, testemunp.a immutavel, foi natural
cun~ns elos t1tul~s fals1fic<i:dos se e!1contram; meu te sendo preferida as testemunhas pro
n. º!outro spec1men de ~ltulo assignado por pria.menle ditas, sempre suspeitas de cor r -upçito 
p~estde.nte de Intende!_lc1a, que actualmen~e ou infidelidade . Existia u ma antiga. maxima. 
n~o e::.:iste em Maranhao, e com todos os ma.is que deposi•a.va fé, a autoridade das testemu
diz:cres em branco: n 7. protesto àe um nhas verba.e:; acima da fe, da credibllidade 
antigo secretario de ~ntendencia, que foi con- das testemunhas escriptas·. Temoignag es de 
vida.do pa:·a encher t1tulos.) v fre vofa; ddpassent lettres. Ma.is tarde. a. 
• · · · · · · · · · • · · • · · - . · • · •• :. · · - · • · · • • · · · · • · • · iost ruccão da ex:pedencia. os exemplos fre-

Usarn largamente as contestações de argu- qi<emcs ~n rlemasia lle corrupçã.o de teste-
mcntos que estribam em justifica~ões produ- munhas fei; inverter a maxima, e hoje se diz: 
zida.s 11erante o juízo secciona.1 do Maranhão « 'lettres passent témoins, temoignages écrits 
e do Piauby . tJalent mieu:c g«e tcimoigna,gcs verbawi: .» 

E' par:i. admirar que semelhante argumento 
seja produzido por a dvogado, como acontece Só parece que essas palavras foram escri-
na do l • districto. pta.s para. a. presente conjunct ura, em que os 

Além da clandestinidade em que foram documentos ns. Se 9 provam varios casos de 
ctrectuadas, sem citação de pessoa. alguma cormpçãq e i nfidelidade de div-ersas teste· 
que nella.s t ivesse intere:;se. nem mesmo a munhas dessas origina.esjustificações. 
,justiça publica, o que desde j ã. :J.s inquina de 
iodeclinavel uullidade, é para admirar , insis- A anreciação que va.mos fa.zel' de cada. uma. 
timos. que seja de advogado contrapor á "' 
prova. documental orhmihi das authenticas das ehlições arguidas de falsas melhor Ol'ien
das actas eleitorne:; a prova testemunh:il tará a. musf.re commissão do nen hum. valor 
obc!d:i. em t1io me<fõOc'!'es condiçõ~s. de~s;\s COiltest açües. · 

Que no no:;l;o dii:eito as a.ctas das eleições 1" distú cto-Tutoya-Allega. o contestante 
silo documento~ publico~ extrajud\ciae~ que que o a.listúuento de3te municipil'.> foi fals1fl-
1ior si só füzem prova plentt. dizem-no Paull.l. · cildo . E' falso; o proprio contestante se con
fü•pt ista (Comp. § 143) e Rttma.lho· (Prax. tradizeodo declam que o alistamento foi re· 
§ 164). m.ettido M juiz seccional, mas, quando ver- . 

Por abundancia. ainda consignamos a liçií.o dade, o recurso não era de cer to pa.ra o Con-· 
de Bandz·y La<!antiuerie (P1·écis, § 1.130) gresso e nenhum outro interpuzeram o con.:. 
q uauto ao direito francez: «Chamam-se, em testante e seus -partidal'ios. · · 
geral, actos ou titulos autbent!COS _.os que O contestante junta. a publica-fórma de. 
emanam regularmente de uma ou mais pes-· uma certidão da lnspectoria da. Instrucção 
>as revcstit1.i.s de ca:·::i.cter publico e que ela. Publica pa:r:i. most rar que eram menores ao 
lei receberam a mi.;sií.O de coosta.tar offic1al- tempo do a.lista.menw os eleitores que enu
meute certos fact os. Assim definido, o acto mera. 
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A oertidão,que o proprio contestante junta, 
do alistamento eleitora!,ilà a eleiwres, com o 
rne.-mo nome desses menon~s, idade muito 
dti'fe.i:·ente-o~ da corno mai!)res. · 

· Qual aas rluas certidões merece -fé 1 
· A do alisiamento ou a da Inspectoria da 
Inst1•ucção Publica~ E' sabido que alguns 
prof~sores relacionam como seus a.lumnos 
peSS·'.'las.~ue não o sã<) e mesmo nun~a o fo· 
ram.:para perceberem os ordenados. visto que 
estes são pago!l mediante prova da frequencia. 
de urn certo numero de almnnos. 

tidão consta. o numero de secções em 
que foi div-i•'ido o 111onidnio ·e us edi
ficios em que tin.ham de funccionar as 
mesas eleiwraes ; · 

N. 11, que- é mna. ~ertidão de 
que não houve protesto perante as au" 
torida.desjudiciaes do termo. (Dasau
thenticas não c.:onst'• ~rotesto algum 
perante as .~e&\s elpitr.ra.es); 

Ns. 12. 14. 14 e 15,, que são os 
boletins fornecidos 11.elas mesas eleito
raes das quatro secções dando o resul-
tado da eleição. · , ·E, depois, si a eer·tidão YArdadeira é a da 

lnspectoria., extrahida das folhas remettidas 
po1' esses prçifessores, :porq_ue o contestante e 
seus partida.rios nno interpuzeram do alista
m·ento de menores o recurso legal ? O recurso 
será por ventul'a para o Senado.? 

Para provar a fraude de que lançaram 
mão o contestante e seus «dep,os, por occ:i.sião 
dessa eleição, o conte5tado o:trerece estes do· 
cumentos; 

A ilJ.ustrada Commis~ão do Senado o ~irá. 
Urna prova de que falsa é a lista da. escola. 

é que Cornelio Gomes dos R~is é emprega.do 
publico, seg1mdo resa a certidão da qnali:fi
caçã.o, e no emtanto .figura como alumno, 
com a. i1hde de 16 annos. Empregado public<:> 
com essa idade faz para logo suspeita.1· Ja 
certidão da escola. 

Cumpre natar que o empregado da Instruc
ção Publica que forneceu a certidão exhibida 
pelo contestante é tio do eandirlato da. oppo
sição Dr. Agri pino Azevedo. 

Allega o contestante que, senJo a.listados 
no município de Tutoya 401 eleitores. na ul
tima. eleição os que votaram e os que 1lei· 
xa.ram dão o total tle 410; portanto, mais nove 
do que os alistados. O contestado não .tem á 
mão as authenticas, ma.s, quando verdadeira 

.a allegação de terem vot:ido e dei:xado de 
·votar eleitoresque,sommados.dão um numero 
maior ·<lo que o de alistados. póde o làcto ter 
a seguinte explicação: votaram em uma 
secção elBitores de outra. Esses eleitores.da
dos como ausentes na sua seci;ão, nã.o de•em 
nem porlem ser sommados,porque já são ~om-J 
ma.dos na outra secÇ>io em que !!omparecel'am 
e votaram, uns como mesa.rios e outros como 
fiscaes· (o que a lei permitte), sob pena de 
serem sommados duas vezes. isto e. em uma 
secçao como presentes e em outra como au
s enks. 

Para prova de que a eleição apurada nesse 
município foi legal, o contestado junta estes 

l 0 e umentos : 

N. 16, que e urna. declaração de 
eleitores qne fo)·am illudidos pelos 
a.d versa.rios e assi~:u nam um do
cumento em que dizi<•m não ter com· 
pa~cido a ele:ção de 30 de dezembro; 

N. 17, que é uma declaração do ex· 
secretario da Camarr. deS$e município, 
de que íora convida.do por um ernis
sa.rio do chefe do cont~stao.te para en
cher titulas falsos. 

N. 18, que ê o I>iario do Maranhão, 
em que vem um protesto feito perante 
a justiça. federal por a.quelle ex-secre
tario. no mesmo sentido da. decla.ração 
sob o.. 17 ; 

Ns. 19 e 20. q,ue provam que foi 
elle o !• secretario da Impectoria da 
Tutoya, cargo que exerceu por . muito 
tempo; 

Os jornaes sob us 2! e 22 contendo 
artigos em sustentação da.quelle :pro· 
testo; 

N. 23, que é uma carta que se re· 
fere ao em i ssar lo do gr-upo Cost is ta, na 
Tutoya, o qual ainch a 18 de fevereiro 
andava a angariar assignaturas de 
eleitores; 

N. 24, que e um telegramrna an
terior a eleição, no qual se dá noticia 
dos titulos fM.sos. · 

Esse telegram ma. foi recebido na Cil.· 
pital do Maranhão em 2 de janeiro, 
mas foi expedic1.o ca Tut,oya, que é dis· 
tante da Parna.!1yba onde está a esta. 
ção telegraphica, antes do dia 30. · 

N. 8, qu~ é uma certidão dos Do confronto desses documentos resulta que 
nomes dos vereadores e supplentes os adversarias :fize;-am duplicata. nesse muni
cujo mandato terminou em 3l de de- cipio, constituindo mesa.s com indiViduos que 
zembro do anno passado; não foram eleitos para tal fim nem siquer 
.. N. 9,. que e um<i cenidão do ul- como supp1entes. 
timo alista~e.nto eleitoral procedido O cynism" che.ga a pouto de darem como 
nest~ raun1c1p10; funccioua.nrlo na cas.i de ,.,.,,ickmcia de .De-
~._ 10, que é ~ma certidão <la. I met1·io de .-l.rruc}o Ceru~ira a. supposta· mesa. 

ete1ça.odas mesas '1le1tol."aes. Desta cer- 1 da 2• secção, q ua.ndo Demetrio· e membro da. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/2015 09:05 · Página 27 de 65 

SESSÕES PRE'PAR A.TORIAS 105 
....... , 

mesa. le,,,<>a.l e funccionou n;\ mesma.. como ram cópia de nenhum outro alistamento pro
c.>nsta da r espectiva auth>:1nLiea, e como func- cediilo alli- A fahl'. ile remessa <le~sas côpia s 
cio:ia.odo na casa de Raymw•do Beli:;ai·io rl(ls ja.m.i.is inquinou de nullidarle os alistamentos 
Reis a suppost<t mew. da 4" secção. qaando elei fo raes, pois, quê podem deixar de ser re·..:
Raymuo.do Belisa.rio dos Reis é membro da. mettidos sem comtudo ter deixado de se pró
mesa leg-al enella funccionou, como consta. da: ceder com toda a regularidade ao . a.lista.-
respectiva authentiea. . . . mento. 

Ca.japió - Allega o constestante que na No. Turyassú, por exemplo, está. exube- - · 
3" secçao seus eleitores· .deixaram de votai· ra.ntéineilte prova.rio, como se verá adeante, 
::iorque foram reéusados os fiscaos. A lei ·ele!- que ))ouve alistamento, e no emtaoto o Juiz 
to.r a l nesse caso a.ut.orisa o eleit•>r -ou n. vota.1·· Seccional manda certificar· que lhe não foi re
em outr& secção ou a faze!' decla1'a.cões perante mettirla. â cópia. Si procedesse a. a.Uegação, 
tabelliães e ·autol'idades Ju•liciar ias . E onde bastava um ,J uiz· pouco· escrupuloso o e~tre-
a prova da recusa. dos fiseaes ~ O contest :; nte mamente a.p!l.ixoua.rio e interes&ido ncq)leito, 
esqu~ceu-se de da.l-a, bem como de explicar como é o do Maranhão; o famigerado Dr. José 
porque os taes eleitores dei:x~ram <l~ votin' na. Vianna Vaz. pam invalidar um ~lista.mento 
secçi1o mais :prox:ima, que ·o contest:inte de- contr-ario, alleganrlo que não recebeu sua. 
clara, em comeÇ(), lhes merecer confiança. ou cópía.. Felizmente, p()rem. ;;abe _a illustrada 
<le fazer as· declarações que a lei pi;rmit te pe- Commi~sJ.o da. Cama.r a. que a prova da fü.lt:i. 
r nnte os ta.belliá.,.s ou autoridades .iudfoii.u'ias, a~ alistamento. só podem dai-a. os livros da 

Que1• o contestante da.r por p:-ovad8S a.s Cama.ra, do respectivo município e livro do 
suas allegai;ões com uma publica-fórma. (1e . competente regist1·0 e e:>s~• p1·ova. não dá o · 
uma declaração desses eleitores, sem a meuór contestante. Pensa elle qne se extraviando 
a otheoticida.de por não haver si quer o r eco- uma. cópia ou sendo sonegada. está perdido o 
nheciment o das :firmas dos ·~ignat::rlos. Para alistttmento. Será iss1) sério g 
pi·ova doa1•dilempreg:idooiferece r; candidato Os r1emai.s dc.cumentos sito publicas-fórmas 
diplomado, como documentos, ~ob ns. 25 e 26. de ded arações de eleitores que v ota.raro se
uma carta escripta de Caja.pió com a ffrmit g-undó as authentfca.s e livro de assignaturas:. 
competentemente reconhecida. e um ,jorn <tl e negaram depois t,w vota.do. 
em que foi publicada. a mesma. carta, sem Si es:;e pia.no prevt~leces~e. facíl seria an-
protesto. nullal' todas as votações contrarias. 

Allega o contestante que oa. 4" secção nã.o A iliuiltra..la Commlssão dn. Cam.ara. vae 
houve eleição e ::a a p1·ova com outra pu- ver, quando se tratar rl.o muuici]?íoda. Pastos 
blica-fórma. de declaração de e'eitores sAus. Bons e S. José dos Matiie;;, os meios in dec:o
.\ lei naquelle caso dâ. ao eleitor a faculchtde rosos que empregou a opposição para che.,a-ar 
de votar em outra s(!CÇfi.o;pol'que nã.n o fizf:raro por asse expedi<rn te ti.o fim desejarlo. 
esses eleitores? Não oo vê que a tal declara- Guim:u 'â.es- A justificação que oppõe o con-
ção é ~m arr11njo pouco decc:nte'? testanteá authentica da. eleição neste muni-

lca.tu-Pa.ra. se fazer idéa. da. c;)ntesta.ção ci;iio é inteir-J.rnente destituida. de valor ju
quanto a este mun icipio, basta. con~iderar r idico. pois foi produzida por immediatos 
que o officio pelo qual foi nome;odo o ur. An- a.p:ini~ua.dos do coot<1'.stante e seu grupo no 
tonio xavier de Ga.rvalho, tisca.I do D1·. Costa E •ro.do, perante um juiz sus peitíssimo como é 
Rodrigue~. em A:x:ixà. e de 29 de dezembro; o secciuna.I do E~tado, e sem citai:.ão dos in
que esse fiscal. diz ter as~ístido á. eleiçiio no teresso.do~. 
dia 30 e jà no dia 31 est.a.va de volta em Ma.- Os rtocumentos qne o contestado junta sob 
ranbã.o para informar ao Dr. Aggripioo Aze-1 ns. 27, 28 e 29, provam que nos dous mun~
vedo o que se t inha dado no Axixíl., resti cipios em que esta·divi.-lida a comarca de Gm
tuindo-lne o ol:Iicio que ne-,,ta mesma dat a m:i.rães. oiio foi apresent a.do prot,,sto algum 

· (31 ) foi apresenta.do instruindo a petição ao ou reclamação perante as autoridades judi
Juiz Seccion~I p::wa ii. tal just ificação de que 1 cia.:"llill, nei.n perante o tabellião, como per-
18.lla o contestan1e. Cumpr:e notar que o mitte a lei. . -
AxiXá dista do Icatti. cerca de cinco legua~ e No:-sa. Senhora dos Rem~dios-Os documen
o Icatu d.ista do Mal'auhão oito h<)ras d~ via- tos offerecioJos pelo contestante relativamente· 
gema va.po:-, havendo vapor pa.ra a ili apenas ti esse municipio sã.o-um a justificMão sem. 
uma vez por mez. · o menor valor jurídico a que j á alludimos na. 

O coutesta.nte argumenta com o alisfamen.to a.prec1açã.o do municipio de Guimarães- e . 
de 1892 para moatt-a.r que o numero de e lei- outro a publíca-fürm;i, de um<t tiecla.1•ação de 
tores do municipio é inferior ao dos que vo· · dlvar.sus e:eitores, cuj '" ffr;uas não fora.m re
ta1-am. Cof!lo prova r!e que poster·iormontt: uão !. connec:idas J;!é!lo M.bell iilo de5se n! unic~ l)io,m.as 
se tez our.ro alistamento, o conte~ta.nt.e se : p .;Io da C:tptta..I e po1· ar.te~u<<,"8.0 de Dante! 
limita. a .offe!'ecer certidão de que r. J uiz Sec· [ Vict6r C:mtinho-te.~:em.unha na j z•>li{ic,a.çW>
clonaJ. e a. Secreta.rfa do Interior não 1."ecebe- e por Antonio de Azevedo Goulart que, como 

C:i.m:i.r:i. V, 1 H 
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. -fa.zem certo os documentos ora· juntos sob 1 Os d.ocumen tos que junta. o contestante 
.ns. 30 e 31 nã9 é eleitor nem !'ID Guimarães nçnbum valor pódem ter, tão gr aciosos são, 
nem em No::sa Senhora dos R<.>medic:s, e no sendo as firmas de ma.is n. mais reconhecidas 

. amtanto conhece a.S firmas rle t odos os eleito - po:· a.ttestação . $1. prevalecesse esse modo.de 
. res de um e OUtTO município. .[combater autbeotiCM, n ão ha.vfa, eleição que 

E' singular que o contestante ü.ccusando· se salvas;:e . · . 
. nosxie fr~\ud.e para augmc;nta1• no,sa . .vota::ão, -. Cmralinho ....:. Oppõe o conte&tante ás au- 

decla.ra_elle proprío que deixa.mos· de apre- thenticas urna just ificação produzi-da perante 
_,sentar acr.as de r-leíções que 1·epu ta. legi timns o juiz SPCcional 1.lo Pia.uhy. 
e nas qua.es confessa :;ue tivemos maioria ! Alem (',a incompetencía rla autor idade que 
Pois não é singuiar ? -! - · 1·se di7. tei· accdta.Jo u nm tul justific.:'<;ii.ü, é de 

/ , Viami.á;'-A.llega 0 contestante.q1:e a eleição ·ponderar a ~r~::tnalidade. d~ meio ~e contes
. da 4' <ecção é. nu!la, porque não füi acceito tar um~ ele1çao e des~rull' autb.ent1c~s . . 
.:fisc:i.l ds. "Pl;osição. · . Testem_ur.h~~ arran.1auas de .~roposito P\S

. · , D~ auth,~nticas de!'S<\ sec\.âO ·c·.insta que se .tendem. inu~1!1s<n' :is_ ailil'f?ªSºes const~ntes 
·· a:presE\nfou . u:n cí<ladão c;:nr procurar.ilo do das autltc~tic.is, ~ que 3: 1~1 da toda a fe'. 
Dr. Aggriph:o Azevedo-pa.ra. repr·~sentn \-o n11 Quanto a.s de1mi.1s .a.rg-mç~s do contesta.nte, 
5' secç·ão eleitoral; a mesa. pona~'·ou a. esse. os documentr.s. ns. 34, 35 e 36 a.s re.hitem 
fls~l qne est~ niio era a 5' secção; e elle reti· con~pletam<"~te . . : . . 
rou-se sem fazer· w menos uma übsErv::;ção e . \·ar~em urande-0 contestante JUnta JUS
sem protesfan• nos te1•mos do decreto de de· üficaçoes de pes:;oas que i·ep)lta grada.< con
zembro do.anno passa.do. · tra as authenticas, que sem .duvida r epu ta. 

Pat•a mostrar que a eleiç.'ío não foi simu- menos gradas· . . . . 
. !ada, .jurifa.mos o documento u. 32, que ê Em o~tr1• log:~r Jª drs~ruo5 o basta~te so~re 
. uma declaração de voto de 38 eleitores -que es..~as e iguaes JUSti:ficaçoes, em que e t'el't11 o 
voti.1>;1m na chapa. de nos::o partiào, -a qual contestante. · 
te' e 41 YOtos. · · Argumenta com o alistam~nto de 189"2 

A allegaç:ão ul tima, de excesrn de vot:rntes ··ontra. o numero de eleitO'l'PS que vomra m, 
sobre o nurner·o de a listados. tenr-:.o como base ~em f':"zer a prova ?egat1 va de a ll~mmentos 

. o alist.a.menlo de 1890, nenhum valor tem; pos~m·1ores com o_s _h~ros de allsta.f!lento ~ ~e 
nilo só-porque o contestante. não tez a p1·ova rel?i~tro do mumcq~10 . Sem ~uv_1da o J.mz 
de que não houve a lisramcnto posterioi·men- secciona~ do t~:i~aobao, ~r. Jose ~1anna Vaz, 
te, com os livros de alistamento e de re!.riS· subr,ra.hm a cop1ade m<>1s estes alistamentos. 
tro, como porque o contestante e seus pa:rti· C~ap:i.11inha-Ar11:umenr.a, o conte:;tante com. 
darias tiveram na. elei<;ão 1iscal'.s que nu.o o a_l1stamento de 1892 contra. o numero de 
protestaram cont,ra. a argnida. alteração das eleito_:es que vot .. ram. ~eJ?l faier tamlma C?m 
listas de .chama.ria conformanilo-se portanto relacao a. esse mun1c1p10 a prova. nega.ti;a. 
com ellas. ' _'. ' de alistamentos posr.eriores. Como já foi dito, 
.· O documento que o contestado j unta., sol> a _fal!A de remessa d:1s c~pias do alis~mento 
n. :33. mo~tra que não llou ,-e pi·ot.esto algum nao e prova rle ']Ue o ah,:tllm~nto nao s~ ~
co_ntra ·ª elei.;iio de todo. o município de zess~ , S?bre tudo ~m -~rara.nhao, onde O_,JU1z 
V1anna, bem como uo muni e\ pio proximo da secciona.,, Dr. Jos~ \• u1.nna. yaz, tem rni:e· 
Penalv;t. perante a3 autoridadesjudiciarias resse ~a subt!'acçao das copias que lhe sao 
OU ta.beliiiio <fomo e <le lei. 1•emettHlas. 

' . Diz o contes tante_ que o juiz municipal 
· Penalvn-Arg-umenta. o_ contesfa.nte com o attesta não ter havido eleição e que sô no 
rec~.~sea~ent~· ·fa f?fl~.laç:a.o emrl~~. contra ~i~ segui~~e foi. lavra.da. a. acti:!.. ora, e~se 
~ a.,i,,~1.11.ento de e.~1.ro,~s-~n , ~S~.N a9 fora.m !.1mz wumc1pal e um Jonas (adi1erente ,10. 
-- ~~en:eados . tanto,. \nrltvii.uo,,, .,l'.ben~o l~t e ür. CMt" Roctl'iii;urs) que rio pleito de que se 

.. e~1.:re,er, diz o c0n,\Stnnt~ ; mus i 1nme1~a.- tl'ata anr.ava. em excursão eleitoral falstfi· 
· me.nte: se deve conclmr d~•.lu q~i·~ forom.·alrs- cn udoacto.s (-m Ar.:n·ose~.~.Berna.rdo eTutoya. 

ta.nps anal ph~be~o~. ou que de1.xa.ram i:ie ser em cam_panhia de ·um cunhado do D1•, Co>ta 
· recense;do;> m~1 •·1duos lJU~ sr...b1~m ler ª· es· Ro l.rigues, Dr. Carlos Peixoto, fiscal do 
crever . ~ s:i-~1do que. no interior de mu:tos Banco da. Republie:!.. de que ê dir eetor 0 
.Estadoa, indmduos ~1~. q11e se r 6<'.u sam ao Dr. Aarão Reis. 

·· • reyenseamento,:: I*;!? 1~~undado_ rece~o ~e r e- . E si estava. em Cba-padinha e~se ta.l .lonas; 
· · cr~~tnento ou. ~~"ªm"..a to de imp0;::;t._o o.e ca- porque o:~ eleitores d~,- oppos içã.o não fizeram 

])ta~ª?· .· .. . . - ~ pera:1te elle, _,coroo amoridade jurliciarfa. que 
. .. · ·O aoc:.; me~~o JUnto, _ ~ob n. 33, na secçap 1ufellzmente e, o prot,-.sto que a. lei permitte 
_ .<Lnta1°1(}l ' de \•1t1.na.a,· mo~'tl-a que ni;11hurn pro· conLi'a as mes fraudes que allegam? . . · < . testo .houve. contra a. eleição de todo o muni- Demats, o a.ttesta.do de u m homem sô ~ rle 
· çipío de Penalva. out !'os sentimentos que CoS11e-.póde~se oppor 
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tores desse municipio. Este doctiinen~o 
comhinatlo com o anterior dã. este ríl·· · 

· sulta•Jo: 

â :i.ttlrmação . de um eleftot>a.do inteiro cons
tante de actas a que a. lei <lá toda a. fé~ 

Arary-As· a.Jlegações do contr.stante são· 
rebatidas :por completo _pelos segÜintes do-
cumentos: _ · .e Eleitores alista(1os .....•.....•. , 346 

Mortos e mudados ... ,.......... 31 
N. :J7. que é a certidão da acia da · 

eleiçã.o das. mesas eleitoraes que ·presi
diram os trabalhos· do dia 30 de de-. 
zembro; ·· . . · . . · . 

. N. 38, que é a certidão do edital ,de 
divisão. do municipio em secções de 
designação de ediftcíos e de convocação 
dos· eleitores;_ . 

N. 39. que é a certidão da quali
ficação eleitoral 'Procedida. neste ·mu
_nicipio em 1893, da qual consta o alis
tamento de. 432 eleitores, cumprindo 
·notar que a differença de sete eleitores, 
que o contestante nota ].)ara ril.ais."tem 
a e::rplica~ão. muito legal, que já fo1 
dada ·quando se tratou do município 
fie Tutoya; · 

N. 40, que e uma certidão de .:iue 
nenhum protesto foi feito perante as 
autoridades judiciarias do Arary; 

_ N. 41, que é um protesto de 128 
eleitores contra o procedimento de 
alguns outros qul.'I. tendo vnt ado na. 
eleição federal, assignaram depois uma 
declaração arranjada por um emissario 
do Dr. Costa Rodrigues, ao qual entre
garam os seus titulos eleitora~s ; 

N. 42. que e uma declaração de
. cinco eleitores de que os seus titulas 
llles foram extorquidos e que nenb\1m 
:protesto assignaram, devendo repu
tar-se fiolsa qua.J.qner assignatura que 
de seus nomes appareça.. _ 

Anajatuba-'- Os documentos que offerece o 
contestante ~ão publ1cas-fó1•mas de decla
rações de pretensos eleitores das quatro sec
ções do município, dizendo que não houve 
eleição em nenhuma. das sec~es, sendo suas 
fil'mas reconhecidas por. tres ahonacores do 
loga,r, que iJOr sua. vez füram abonados por 
dous outros illustres de:.-conhecidos da ca
pital. 

Os documentos, -porem, ora offerecidos des
troem todas as allegações do coatestante e 
removem da elei<.'ão a. suspeita de fi'aude. 
Vem a ser: 

Os de ns. 43, 44. 45, 46. 47, 48 e 49, 
qi.~e são declara<;ões dos eleitores que 
compareceram á ·eleiçã.o, cujo numero 
confere corn as autbenticas, -viudo. as 
suas as~ignat,uras r~conl1ecidas; 

o de n. 50, que e uma certidão do 
ultimo alistamento federal alli proce-
.dido em 18\J3; ·· 
· p de n. 51, que é .uma. justificação 
da morte e mudança de alguns elei- .. 

Ficam ........... · ••. ; .••. · •.. · .•.• c315 -
.Votaram·, ••.....•.... .-... : .... 104 ·· 

- . 
Restam disponi veis •....•. , .. ; . . 2n 

O de n. 52, que é uma certidão de 
que não houve protesto a.lgum pe

. y·ante as autoridades judiciarias desse 
termo · · · 

O de' n. 53, que é urna certidão dos 
nomes dos vereado1•e;; e sup-plen.tes qlle 
ser>"iram no guatriennio findo ; 

O de n. 54, que é uma certidão r1e 
que· os vereadores da Camara foram 
convocados JlOr edifal :para. se re
nnirem no dia: 20 de dezembro; afim 
de pl'{)cederem a eleição das mesas 
eleitoraes ; · 

O de n. 55, que é a certidão da acta 
da. secção em que se fez essa eieição. 

o de n. 56; que é a certidão da 
afih:ação do~ edi taes de divisão do m11-
nicipiu em secções ; ' 

o dP. n. 57, que é a certidão de que 
fbi affixado edital convocando os elei
tores para a e l eiç~o. 

Cururupú -A 's futeis. 'ás futilissima..~alle
ga.ções oo contestante oppõêm-se os seguintes 
rlocumentos: 

o de n. 58, que é uma certidão do 
edital ela. convocação dos vereadores 
d3. Gamara para fazerem a eleição da.s 
me~as ell'iéornes : 

o de n. 59, que' e a certidão"º edital 
em que se. fez publicar o acto do go
verno municipal, que dividiu o mu· 
nicip\o em secç,Des ló designou os edi
ficks para funccionarem as mesas; 

o de n. LO. que é o edit11.l de convo
cação dos eleitores ; . 
· O,; de ns. 61 e 62, que encerram um 
proresto ass!gnado po1· todo::; os mem
bros tlas quatro mesas eleHoraes contra 
a (1ecla1>a<·ii,o dos opposicionfatas de que 
a eleição fôra cla.ude~t ina. 

O fie t\. 63, que é uma carta em que 
se rlã. noticia. do plano r.os ad veJ'sarios 

· f'e subtrahirem. titulus eleitoraes para 
juntarem a ~eus pt·oi:estos e abaixo· 
a:ssi~nados. · ·. ' . · · 

Os ele ns; C>4 e 65; que' Eâo abaixo· 
assig:nadós de eleito!'es que votaram 
na 2" e 3a secções. afim de que os seus 
nomes não appareçam em alguma. du~ 
plicata. ou protesto, · · · 
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O_ à.e n · .ôô.- que é <l.rr.~. c-~rtídã.o do 1 Baixo Mearim-Os e1eíto;~s do rontesta.nte 
ult1 !ho ahstamer1to fed~l'al. _pro~. <1 idc j s<~gun•io e;:r,e, dciixa.ram de votar nas secções 
e.:U _ 1896. . ! ?ºr~.u~ s«$f!~itaram. frwv.de_; nã~ v~taram ~~ 

Ba.rre~rrnha.~-As allegações 'i'Ob1'e 0 .üí:-;ta-, o_ut. «-: _ secç~t1s .. ~e·'º pretexto)e .erem di,... 
mento sao cúmp1emmeme füteis. <'Oroo n.s an · I tante~ , e n,i~ n~-~,tm declara<;oes p~ra.nte ~s 
ter!<>re~. N~ll? 0 congresso,. Sen~~do ou O<t- ~ut~l'1~ade~ Jud1ciar1t$, :porque nao ha~a 

_-ma.ra, e,o Jmz PilrU quem a lei a.ut•l1'J5.~ r·e- i ta.lJdh<:0 no_ I'f'·I'· . _ -
co,rrerdo$· slistn mentes. Si 0 afütame:itn a,c-1. f!'W e ~er10,.- l)e ce~o que nao; entretanto, 
cus·a. irreg-ufarida.des. por·cíui; ,, opoo~i~:5.o niío 131rnt;t o c~·lld><t~ _dlplomado para mos~rar a 
recorreu df!lle em temnt• p:~.~·a ~L\uw•·;tiade 

1 

realHhtde aa ele1çao n~s quatro secçoes, os 
~orupetent!'l.? Em urnG. ~eriti<-:1.;ão ::l~ pod., res ~cgumtes documentos : . . : 
e que qHer o contestante aunullar o alisfa- O tle n. 8:\ que e um documento 
mento f"i.to em, R2'tr:eiduh.as e:u LS:!5 ·1 ) . ü.1~~~cido ,pelos.·:-met~bros ~a mesa.elei-

Parece iri•isorio , 1 to1.;., ~a l secçao more <J rnsultado das 
S b 

~ .• _ · 1 vota.çues e CtJl'l'Oborado pelo fiscal que 
o re_o~ eiei~ores n;e,ior-e«, reportn.-se o con- sssL~tiu â. oleição. 

~estado a~c~ns1dt>1•a.rne~ que fez a:t ap::'~ciaç.'io O de n. 8~, que i!!Ual ao antéce-. 
a contest:i.çao ,,obre Tutoy:.l. dente c:jm relacão á z• :>e~ã.o. · 

Ita.pecnrú-As eMçéí<•.;; foram pe;·feifamente Os rle ns. 84 ú 85, o primeiro, um 
lega~s nesse município, como ruo~tram a .. ~vi- abaixo assigna1.hdos eleitore!> que vo-
lencrn. os _dc~umentos segu!aws : t:~ram ria :3° ~eco-lo (Sapel!a).affirmando 

· · - ·····- 8. sun. concm-rencfa, e o segundo, uma. 
O d.e n. 67, que é;> certidão íl.e l)ur>. •ertidíi.o da Sécretaria da Camar::i. de 

eru.m · º" veí'~aC:ores e SllIJ[!letüe~ da que se afüxou edita.! no eclificio desti-
ü~.ma"!'~ ~·1Un1ciyial no quatriennlo Q'l.W nado !!. essa ~~" secção, convidando os 
:findou em 31 d.e dezembrn do anno <::leitor~s a r~cebe!'em os seus. titules, 
.Pª8sa.do. · · · os quaes toram ent1-eguas como consta 

O de n. GS, riue é~. certifüi.o 11a acta ,1 08 linos de talões. 
da·se,~ão rl.:i_ 9ama1·a Munh:ipa.! em que Os de ns. St". e 87. o p!'imeiro, é apre-
se fez a ele~çao das mesas elcttoraes; sem.ação pbr 30 eleitores de um fücal 
. .O de ZL 69, qn& ó a r:.irtidiío iio por- para Oil trabaíhos da 4" $ecção, e o se-
teiro da Ca.marr,,.de que aHlX'·tl <1ditaes gnndo. e i•ecíbo dos boletins passados 
convidando os ver.·:v.!ot·e~ e supplt>ntes 1 pelo fisc..'U. os contextos (lesses do-
11, se r·eunirem no (li;;. 20 de dezembro cuuv,ntos conferem coni os resultados 
a:fii;n de p1·oced~rem ~~ eleição das :ne:,;as consmntes das auth~nticas; 
e1.,1to1 :i.es. . e. 

O de n. 70, que é 11. eürtirlão rle que 
fo:-a.rn os eieiw1·e.;1 1?-·•~:oé·a[\os, pox
edital. 

Os de ~s. 71 e í2, que são certidões 
de q_us foi o municipio dividido ern 
secr;oes e se designaram os cdifidos 
para furiccimiar·em as c·.es<lS, tendo-se 
disto :ifüxado o respectivo eúital _ 
-o de "(1. 7:1. que e ce~·ti(l'10 de que 

nao hou VP. p1·oi;est1) per·a.nte as autori
dad~~ judic111,ri:•s. rbdn. peL; lmíco ~.::\
belh;lo dPste municipio (dM authen
tic;is i;ambe:u niio consta prútesto feito 
pel'~r:te :~s 12es~-ei~:to;:~e~~ _ 
. O:o dB n,,. 1'!, '"· 16, 1' • , ::;, 19 '' 80, 

oue sio rlt!clü.r:.<ç·'ies ass1"n•das, com 
firmas rect.nbecidas, ce tD,~o~ o;; elei
tores que votumm · n:~,; elei<;úes r!e 30 
de ·dezembro : s~Lo tii.ntos quimtos os 
que cons&"lll ilos Iivros de tissioom.tur;;. 

. de e!eiwres. (\Ujas côpLa:s- (aze°';n pa1·te 
d:is authenw~a.s. · ·· 

o •11'; r... 8'!, q_ue e C;·e:t·tir:ii,o do ultirno 
a1istamenro f.,dt:i•ai fütlo ueste muni
cipio em l 8v.Z, estão alista.do~ 473 <'lei
tores e votaram 235. 

Arnyoses - A eleição apura.da nem a du· 
l)licata podem subsistir. porque se verificou 
qne a eleição foi feita. pelo alistamento esta
do:tl, como prova o 1loc. n. 88. e nesse 
municil,)10 nunc.-. se t'ez ali:>tamento federal, 
r·omo proni.m os does. ns. 89 e 90-

Da.ndo. poi$, de barato (tae fo~sern ve:rdadei
rns ~óm~ntc as eleições que o c:ontestantc 
consi<te1wJ. taes, o que e simplesmente irrisorio 
accoS2.ndo elle eru seu favor nessas eleí.ções 
a mai• ·i·ia de 82 votos. ainda assim tani)em 
os cauoliílato~ diplumados fü:avarn com maio
ria pf,la de.iu.cçil.o dos 3i3 votos da.. índecenie 
duplica.ta de Arayos~s. sendo nul!as como são. 
d.e pler.o dir.-,ito quaesquer elE!ições procedi· 
didas ~m vor falt;.i. de alistamento. · 

Com essa. não couta·ç"~ com certezà o cou· 
test;,nte. 

Tnr·y-Assú. - O contestante argue de fa.lsfL 
a· eleio;ã.o ~icsso município. i1!legando terem 
votado nas quiltro ~ec<;fü.Js 876 e!étores e que 
rio emtauto o alistamento. de. i8ü2, que elle 
conte:-t.:rnte tla tomo ~nico procedido alli de
i")óis da. ld eld1oral de.isc armo, ~1c·cusa a ex· 
i.slc11d:i. ap(;nas de rios deitares. Como prova 
de que posterio1•mente não_ se fez alli outro 
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~lista.men~:. o cont~~tar:t~ lf1ri!t:i-s<- '" G~l;- 1 !),') fd:;; tfo torJr,.i ·?S. rlocume:iti:>s }1?. Pº!-1~º 
recer cer"t1dao de r1ue o JUIZ se\:C1t1u:• l e~~ <ie- 1 eu.ume1-.1dn:>._ pa.J'e ·rn.- r·esgrnt.t'•=a~ o mU:nic11110 
cretarià do ln~.~rior gão ree"'berê\111. '';;cópia~. ld.6 Tui:y . . \:;:~u re toda: a. su~peita do t':'a.uête, 

E' como se vê ::i. me~m:i llrgu11:-~o q ne "fez o; quer uos a!r"tameritos. q.i:.;cw ni,.is e:e:1_:flês ulti· 
contestante ~om rcht~.ii1) ~e>. ;;Jlsta.m~nto ~o 1 111 a.1~1~~~{ .~o:·;d1,Jas_:~ll,i. SL tao ~r-der.te não 
lcatú e o contestafü1 para nao c:•n;ar <\ttenç<1.o ·fosse. l . e_s . .io ·~0 ~on ""~•.ante de . occupar. uma· .. 
da illust.rada Commi~sii.o repr(·,(luzi.I1do aq;ii a cadeu01..nc Co::gref:so .Na.c·~uaL .· ". 
l'efutação, reporta .. se~ 3. e::;ta.. . . o candidato ÍJ. rlepu tação por esse Estado 

o .al istzmento federal f.,i procedl•io ne:.'te Dr:: [.uiz_ ?º:l?ingue:> em pr1lern_iea· co:n o Dr . . 
rrinnicipi"ô em 1890 com todas a~ tbrmaliuades Ara.? R<!t~ pe\() 1°rM.<l 'l.J · ?º'.MllCrcio desta. ·. 
da. lei n. 35 de. 213 de ja.1:êi1'0 de IS92.. ; . C:i.~·itat. d~c!a! ºY. que sou p,tfavra. de hop.1'.1 

. · . ' ·' • recusava m cz;nt rnente o mandato de ·ctepu-
E'. assim que: . · · . ta<lo, por ros1or ·que fosse a. votação que lhe 

.o documento n. oi rrcva. que f~n 1 ~c.ª7'ª d~ maiori~ nos º~~os collégi C1s ·~Q d.is· 
a.ífi..'<!do o edital co!lvida.ndo os verea: ~ric.o. s i ?"" chefes poJ1t1co~ a.d ver:;ar1os no 
dores e supplenr,es da Gamara Muni· r~_ry-.\.s:ni. 9~e ell~ Dr· D~rn1.11~~1!.es ª!"firm~vo. 
cipal'a se reunirem no dia 5 d~ abril. , sa. e~ h0 ip<:Pl; ~e _b m. declara.~ <.1~ _que e: ·•l!l. 
afim de dlYid!rein o município em sec· falsos 0 u.wno_allsta.me~io proced.1uo :til! em 

_ ._ - . . 1896 e as ete1çoes proced.1da.s em 3ú de rtezem-
çoes e. eh.•~erl·tn as com!IJ.bSoes secc10. bro :1ccusanct.1. a f;;;v-or. d " . . id . . . naes de ahstauwnto j . . . . o ,eu P•ll t o a. . 

o di.icumento n." 90, que é a cer- mo.rorm que as autheutrcas cons1gna.m. . 
tidã.o d:i acta dessa reunião. . Não se fez dcmor-.lr a l'esposta ao repto 

Os d0cumentos ns. 9:3, 94, 95 e 96 Os ciiet"es <1'1 -çersa1·io~ no Pury-Assú, chefes •lo 
. são certidões dos ed.itaes Ldas quatro pa.rtid_o d~_cootesiao.te. declararam sob pala
commissõe~ alisfadol"ils,annuncb.ndo os "Vl'a nao ~o que o alistltmentv se tinha proce
seus tríl.ba.lhos. dido r(•g11larmente em !8~16. como que regu-

Os documentos m. 97, 98. 99 e 100 larmente tinham co1-rido ª'"' eleições em ::io 
são certir.iões de que essas commis~ões de dcz~mbro, oa.ni.io o resultado <lo que as 
trabalharam regularruence, dut:mte o uutlle-n::icas afilrma.varn. 
praz~ l•·ga.l,_ que lança.~·arn ~fürn.l os r_e· . f-';~rece que o eleitor-ado de Pury-As~u. mais 
specnNs allstameutos nos_ livros, ·fü-J leti.1 fosse o adversado. estava depois disso 

· zendo e::tralln· delles ~copias re:com- resgua.r<lad,0 da~ insinuaçõe." que :sofü'e; muito 
men1la0as por ki e e~v1;mdo os l.1 vr os t p&k, porém, a <tmbição de se:· Deputado ! 
para a Camara. '.'>1umc1p<\l. i _ · · 

os cfocuml.lntos ns . 101, 102. 103 e! _Ca.ruta.pt.ru-São ;;;s mesma~ as arguiç,(i~s 
104 provam que t.oram afilxatJc,s eGi-1 f~ttM pelv C?nT-~stante ao a,1ista.1ae~t<t e ele1-
taes, cC'!ltendo as a.li~t(\mentos das qua- <:-''º·d? murnc1_p10 pr~:len .. e e -por ~sso o con
tro sec<:ões. re:;~aao :Se di.spensa de repro(ilmr a refu; 

o dacumento n. 105 contem o edit.?.I tnçao. · · 
da commis&i.o mun ic!pal que foi a.fil- s. Bernarào - A opposiç,ão derrota.rla re-
:xado • 11 . cor~e:i c.i. .iUStífi.cação. no mesmo sentido das · 

O <l<!cu_m.euto !1: l GG_ pro•a q uc ª tlem:i.is que em out ros municipios já tem 
~mmissao :'.11unicipn.l rnstalloU-!:ie no sido apl."ecia<!.~s. Entretanto. os documentos 
dia ma.r·ct\d~ e t~a.ba.iho\~ regule.rmen.te juutos ;iro\·a.m a legitimiclede da cteic:à.o que 
duraute os 20 dias d~ le_i. . :- . !'oi aparoda. a p~ar da :i.Ueg:i.<;<io Ceita pelos 

O documeuto_ n. 101 _ ~ ª certi~ao ; le ari\'erS:J.rios perante <1. ,juota. apuru.dvra de 
qo~ a Comm::>S(l.O 11u~~ctp:i.l CO dias r.e- que fbJ''1.ffi <le~_presc..das as authenticas da elei
po1_s de ,publl•:1~º o <tn~tu:nei~r,o s? ,~e- ~o ver<ktdeira~ (Vide o_ cont1·a--protesto apre
unrn para t1aw.r de ~u~ wncl;i.,io, s"nta~lo na ultuna ~es~ao). 
man•fo.ndo trascrever no ll vro de not.-:i.s 
do tabellião a. lista. dos eleitores quall-

. :ficados. 
O documento 108 é a ce1·tidão de que 

esse alistamemo foi transcripto nó 
livro . de notas. 

Finalmente, o documento n. 109 é a certi-. 
dão desie alistamento, extrallida do livro de 
notas pelo· re~j)ecti vo túeliião. 

O coiitestádo traz a.o conhecimento 'd;Ã. illus
t."rada Co.llUll.issão o seguiüte 1&.cto que, mesmo . . .. ·· 

O documento n. 110 é uma certidão 
da. ac.:ta du. Camara Municip;li em que 
~e · fez a. eleição da.s mesas eleito~ 
na. . _ . 

O clocumento .n. III é Uma. certidão 
dt;1s nomes <los vereadore:s e supplen: 
tes. ClUe serv ir:i.rn·n·• qua.tricnnlo findo 
e bem <~'Sim •:lt-_.p1·es ii.leute. que serviu 

. no anno •1é i895. E::>tedr)CUmf!nto deve 
!ier confron.tado· com o de o. . llu; deile 
:se verifica. quaes os verea.uores e sup:.. 
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plentes que podiam ter concorrido parà. 
a. d)lplicata. ·· . 

O docurni•nto a.· 112 · ó umr. publica
. fôrma. do edita.!, .ào qual constn a. desi

.. gna.~ão dos. eil.ificios e a àistl'ibuição 
,(',os eleitores-pelas seccões eleitora es~ 

. Os documentos ns. 113 são publicas
fórmas extrabi.das, em virtude de des
pacho ôo j uiz <le d\reito da comarca , das 

'assigtiatura.s·dos eleitores que votaram 
na.s quatl'O secções eleíto,·aes, e dos 
respectivos termo~ de · encerram~oto. 

· Os documentos sob ns. 114, 115, ll 6 
. e Il7 ~ão· protesto:> a$Sig-oados pelos 

eleitores lqne vütara.m) comra qual· 
·· quer tfáude ou d:npl iciLta. em que .pos

se.Ili ser. contempla·:os o~ seus noUJes ; 
correspondem e5se~ protesto:> ás quatro 

. seci;ões eleiwra.i:s. _ · 
Os documentos sob ns . 18 e 19 são 

certidões de que não houve prote~to 
algum perante as mesas eleitoraes,nem 

· perante o unico tabelião que tem e:;se · 
municipío (term,.,). No documento nu· 
mero l ld a lettra e a assignatura do 
secretario da Camara não estão reco
nbecidas. mas já o t inham sido em ou· 
tras certidões p0r elle passadas, com os 
documentos ns. 11 O e l l 1. 

· . · O documento sob n. 1211 é uma. cer· 
t irlão do alistamento federal :procedido 
no município de S. Bernardo ó ultimo 
que ahi houve em 1895, do qual consta 

O docU.ment.,_ n. !~6 mostra que . se 
fez a d i ''isão do mun.icipio em secções 
e a eleição da; 'me~as eleit.omes, e -que 
se atfixou o respectivo edital. ·, , 

Os. documentos ns': 127 · provam 
que tres supplentes de vereadóres não 
se en>olveram nas ele;ções de 30 de· 

·· dezembro e l)Ortanto que a opposição 
· não .teria pessoal para. eleger mesa.s, 
(e isto é confirmado na justificação). · . 

O documento n. 128 é a certidão 
do ultimo alistamento abi feito. 

Os d.àcun:ientos n. 12~ ·são. pu
blicas fórmas das a.ssignatura.s dos 
eleitore1:1 das qua.tro secçõAf'. 

Os doeumentos -n. l :iO sã.o qua
tro "protestos dos eleitores que . vot?-

. ram na.s qua.~ro secçii~s contra. quaes
quer · fraudes · em que podessem. ser 
envol 'Vidos seus nomes. 

Os documentos n. 131, sã.o qua
tro j ustificações feitas perante o juiz 
de direito da comarca da. morte e mu
dança de eleitores desse:: . .município-: 

Qualificados................ 737 
Mortos e mudados....... . . . . 213 

Restam.................... 524 
Votaram................... · 359. 
Restam...... . .......... . .. 165 

Restam . ...•....•..• .... • ,. 524 
o a.listamentode 601 eleitpres. . 

Os ·aocumemos sob ns. 121, 122 e 
123 são: ·o primeiro certidão . de que 
nào ha. lançamento de obitos de hO· 
mens no r egistro civil, os outros dous 
justificação da. mudança. e mor te db 
mtütos eleitores. ·antes do dia 30 de 
dezembro. 

A opposicã.o se tivesse comparecido. toda 
só podei·i:i. ter 165 votos; e.a duplicata, quan
do podesse aproveitar pars. serem tomados 
os votOS dos opposiciooistas, nâ:o poderia. dar 
a. estes mais daquelle numero de votos, 

Brejo- São tão pouco sérias as a.Uegações 
referentes a este municipio, que o contes- · 
tado. para logo as refuta. com a simples lei· 
tura dos documentos que otrereçe sob ns. 124 
a. 137 e são os seguintes.-

Os documeetos . ns. 132. 133 e 134 
pro;am que não .houve p?:otesto ou 
reclamaçiio perante o tabellião unice 
que lá. existe, nem perarlte a.s mesas 
eleitoraes. 

Os documentos ns. 135, 136 e 137 
sã.o telegI".i.mmas denunciando as tra· 
passas da oppqsii::ão. 

O documento n. 124 -e certidão ria. 
acta <la. sessií.o da Cama.ra em que se fez 
a apuraçi'to f1os vere:idores e supplentes 
que serviram uo quatriennio findo e d~ 
àcta da eleição a que se procêdeu para 
substituição· do .-erea.<lor Ben.edictq 

·José dos Santos que r<signo-U . 
•O documento n . 125 é uma cert.idão 

da. Cama.ra. cajo porteiro abri110 edifi-
. cio nos dias - 10 e 20 de dezembro por 
or<lem do pre:>ideme desta corporação 
·sem que outro -\reraa.dür ou supplente 
tivesse dado a mesma ordem. · 

S. Vicente Ferrer-Allega o constestante. 
que seus amigos se ab5tiveram da eleição por 
11ii<J lhes inspirar con:fianca a. me:sa. ' que até 
rec:usou dar 3SSento ao fiscal de um dos can
didatos, 
. Como prova qo que articula. Junta unia. 
das taes justificações prestadas perante o .itiiz 
seccional do Pia.uhy., Allegações já.rebatidas 
e ju:;titica.çõe;; jà. desmoralisad:i.s, despin:i.s as 
primeira. de bom senso e as se,,crundas de se
:·\tldade. Refutando as assim co o sã.o feitas 
umas e outras, o contesta.do faria injuria. a 
jllustra.da. Commissii.o da Gamara. - · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:05+ Pág ina 33 de 65 

SESSÕES PREPA.RATORIAS lll 

N. 48 - 1_897 

Recont!ece De-iJutados pefo 2° districto do Es
tado do illaranlio:o, o cida.rhJo ·· Gustavo 
Colfaço Veras e Dr. 1lntonio Ediiardo de 
Berrêdô 

A 'ia. Commissão. de Inqu~rito ~xamino\l 
devidc.mente ··todos os papeis rereremes a. 
eleição procedirla no 2° distrícto r1o E::.tado do 
Maranhão e verificou o seguinte: 

Tenno a Commissio arl1~icionado os votos 
das tre~ secções do município da Carolina aos 
füi,s demo,i::; ~ccr;êies, apürados pela 1·eapectiva 
junta em numero de 76, péta·-apuração g:~rP-l 
e tofal ·verificou ·que obtiveram votos o~ 
cidadãos seguintes: · 

Monsenhor João Tofontino Guedelha. 
Mourão ..•..•. , •.•.....•.•....•. 

Em separado ................ -.•.... 
Gustavo Collaço Fernandes Veras .. . 
Em se parado ..................... . 
Dr . .Antonio Eduardo de Berrêdo ••• 
Em sepa.rado .•.•.......•••.••..... 
Dt'. Isaac Martins dos Reis ......... . 

Votos 

5389 
i4 

5215 
71 

5121' 
i2 

2360 

Os -votos annulfados não altel'alJ'.l o resultado 
na ordem da votaçã.o e :po1· isso já se achando 
reconhecido o deputa.do Momen hor João To
lentino G. Mourfi.o, é a Com!uissão de parecer: 

1°, q'l:'le sejam aµprovadas as eleições pre
cedidas no 2.~ districto do Estarlo do Maranhão. 
·excep~ua.r1as a.quellas cuja. nullidnde i?ropõe; 

2°. que sl'jam recooheddos e prCJclama(,(is 
•ieputados pPll' referí\lo districto · o ·cída•ião 
Gustavo Collaço Fer-nandes V!)ras e Dr. An·· 
tonio Eduardo de Ben-êdo. 

Sala 11as Commissões, 30 <l.e abril de 1897. -
}r.rio. Vieira, pri:-sidente ·e r"el;Ltor. - li'i;ieu 
.1.lfacliado, verifiquei, pelo minucioso ·exame 
.das allegaçõ-s e dos do~umentos (Jfferecldos 
pt:los inttre,;;sa,!os, que existem mais alg-umas 
secções eleitora.es CUJOS r~~suita.dos devem ser 
annullado;; ; mas, consi.de1·ando que, apeza.r 
d1~so, ainda fieariam eleitos os candiflatoB di· 
plomados, estou de accor(\o com as conclusões 
rl o pa.1·ecer.-Rivada-,;ia Con·êa, de accordo 
com o voto apresentado. -pelo Sr. Irineu Ma• 
c:llil.do.-1Yloreinz illves.-A.rthur Peixofo, de 
accordo com o voto a-presentado pelo Sr. 
Irineu Machado. . · 

E.ai separado ........•.•.•......... 
Dr. Christino Cruz •...•....•...... 

172 Illustres Srs. membros d~ P · Commtssão 1{~~ íle Inq uerito da Garoara. dos Srs. Deputa.elos 
2 Federaes.-0 abaixo i:.ssignar.o por si e pelo 

bt1charel Isacc :'>fartins dos Reis, usando do di

Em s~parado ....•. _ .............. . 
Dr. Br-aziliano M. Vieira .... · ... ; • 

Depois do exame acur11do das actas con- reito que a ·1et lhe r,onfere, vem .pera.nte vós 
frontud.i.' com a.s contest:ações, refutações e ·contestar os rUploml•s expedidos pela junta 
documentos de uma.e outra parte.a.Cornmissão apuradora do2·' distr'icto eleitoral· do Estaào 
chegou á convkçã.o da necessidade, e assim do Ma.ranhão a.os Srs.Dr. Antonio Eduardo de 
pro11õe. de f\nnul.iar. á vista das fa[r.as e vicios Berrêdo e Gusta.vo Collaço Fernandes Veras. 
rncontrados, a~ eleições d.a l" e 2' secções de Essa conte~tai;ão, aliás, já consta dos pro
s. J;)ào de Patos, on<le o numero das ceduhs prios diplomas impugnados, nos quaes etitá. 
recebidas aão corresponde as dm votos que transr:ripta._a declaração do vote da. minoria 
l'e~ahiram nos diVel'>OS candldar.os~ la e 4" da junt" apm·ndora. contrario á a_pnraÇ<~1o de 
s,;cções de Flores; por igual motivo; 2' secçii.o a utllenticas de eleições eviaentemente ta.Isas, 
de Ca.xías onde votai·am promlscuamente que dei·am togar a licarem os candidatos di· 
eleitoi·es d:t 4" secçã.o e de cl1ja o.cta consta a plomados, seguodo a apura.çi'io da maio:z:ia, 
recusa. de protesto; os 50 votos tomado~ em 1 com 'll•tl1ção superior á dos reclamantes, 
separado na l" secção do mesmo municipto, Este~, porém, teem necessíd<•dede occupar· 
Yisto kr baviclo eleiçiio na 5" secçã•.), a que se !;1ais r•etidamente das fraudes praticadas 
pertencem· esses elei:ores; J•S quat:i'O secçõe; por ''ccas1ão elas eleições realiso.das no dia 30 
do municipio do Co<ló, onde co1·reu tumult.ua-1 de ,1ozo01bro do _anno proximo i:mssado, com 
ri<lmente e está iça<!" de vicio,:; subsranclaes 1 o ftm de alterar, com prejui.zo delles e do 
todo o proces.~o eleitoral e,final mente.as quatro 1 par· tido a que pertenceiü, o rêsultado das 
sec~ü~:; df: Mira.dor, a cuias acta~ não a.com-j urnas. · . 
iiunha1·am as cópias de à'.s~i;;naturas dos elei" ! Esse traballl~ torna-se tamo · ma~s nec~s
wres. sario qu1;nto e certo que as co:i.s1deraçoes 

Os votos obtidos pelos diversos candidatos com que a. minoria. da junta apoiou o seu 
nas secções, cuja nullidade .se propõe, recahi~ -voto divergente estfw desacOJUIJanhada.s t1e. 
ram em:, i)rovas, que cumpre ap.resentar, para assentar 

Votos sobre bases indestI'UCtiVeiS 1.1 direito dos CÓil~ 
Monsenhor Mourão .............•.. 
Ciàa.dão Gtist:I.vo Veras .•...•..••.•• 
D1·. Be1·r·êd.o •..•..•.. · .•••.•..•..• ·• 
Dr. Isaac ....•..••......•••.....• ~. 
Dr. Christino ..•....•.•.•....•. • ~ . 

662 ! tesrantes as cadeiras com que oi! distin-
560 · guir>im os suff'rll.gios de seus concidadãos, nos 
603: logares em que o eleitoradv se pôde mani· 
42~: l(;star e o proci,sso eleitoral não tol substi-
414 1 tuido pela. simples operação de fa.bl'ica.r acta.s, 
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.·adjudicando n.os candidatos do grn110 · 1lómi· · Entret<~nto; nota.-se exactamente o con
. · nante no Estado as -;rotaçõe.s que \11::m eoten- trar_io :-a preoccupaçã.o caria vez mais ma
. cie1a.m o~ C:i.balis~so!lici:l.~_;;,mu i ta...~ ve>.Zi:>s :Ora nifüsta. .do grupo que alli dominit é estabe· 

das for!.'.asdos a.list.imenr,os. ali.as, j.i. vidac\."s Lecer leis dtst.iuarla::; a falsear a. manife:,;to.ção 
. :pela inclusõ.o indevida d~ indi.v1duos çue Il:l.o do voto e deste modo ce1•cear as gal'antia.s de 
. ; dispõem dos requisitos le;aes ! -· . que a-lei tede1•:i.1 procurou cercar as opposi-
. · ·As pr·ovas que teem os contestante~ r1e sul1· ções · . · .. 
. . metter ao esclareci(o cri teria de:;s:t illust!'ada. Entre estas garantias figura a intél'vencã6 
.: Comn:iissão sã.o de du::.s especies: doctimentaes dos immedia.tos dos vereadores na eJeição da.s 
' . nmas, constituindo o que eni direi;;q ~e chtlma commi~ões a.listadoras, das mesas eleitoraes 
,· pro-và pri;ivada, e quiçá o pr.,pr:o· corpo de por liuppor~se sempre que uo j ogo regular do 
' delicto .da. f1·au·4e -p;·,v:.~c;1da. e cít·cu:nstailcia~s :;ystema os •ereadores de numero pertenciam 
· · outro;;. mas de ni.llir rnest1ma.•el.e que se na0 a. um partido e. os sti._pplentes a. outro . e a 

assentam sobre docu.meutos, si não teem uma. constituição dessas oomm1ssôe.s e ·me..<:as por 
·: base material. sobre quo se firmem, nã.o são meio de.listas imcompletas , - . . . 

·menos_ para. a.tte_nriet• no julgamento da vá.- ._O g~upo dominarik no Maranhão quer ter 
· l idade das eleições 1'ea.li:S.idas . Jio ·Estndq do nao. so a;; camaras como as s upplencia.s, para 
Maranhão. no di:i. 30 de dezembro do anno que por está fórma ,a, ·opposiçãó não oenlia a 

- proximo passado. .menór intervenção em taeS actos. Para. isso 
.. A s fraudes" prat.ií:<-ida~ p.i.ra viciar o res~I- .tem feito · l1ús especia.es,. :cujo estudo fornece 

_ tado das uro~s no d.ia referido não se limi· elementos ~.ero;;issimospara.o -conhecímeoto 
-ta.ram ao proces~o eleito.mil. EUa.s veeru ele cabt\I do modo como correu o proc8Sso ekito· 
mais longe e teem uma lúsroda que mio de~·e ra! naquelle Estado. · 
ser despr·e::ada. para ,;e pmlel' obter um co- As primeiras ca.rnaras municipaes, no actual 
nhecimento exa.cto -do valor das actas su h· regimen, füram constituídas· por eleições rea
mettidas a.o exame r!a íl!ustrada Com- füadas de accordo com um regulamento es
missão. · pecial, promulgado com a lei estadual n. 2, 

.. Desde muito tempo tem o oartido dom.í· de 14 de setembro de l892, segundo o qual as 
nante no Estario do .Marau11ã.o a ·preoccr1pação · mesas foram constitui d as pelas inteodencias 
.de viciar a manifllstaçüo do voto. Esta preo(,)· anteriores, de nomeação do governo. As 
cup:i.ção se manifesta nos a.ct•}S ~uccessivos, cou :ias lilram apparelhadas de modo a ga.
oriuudos dos poderes publicas, filiados a. r.al rantir a fa.cil victoria do mesmo governo. 

·par tido, nos ulti.mos . :-empo;;. Nes:::es actos Esta, de facto, não falhou. Para se fa1.er uma. 
tem elle b11scado mu•il1::.ar todos os recurso$ idêa. do que !'oram essas eleições, basta sàber 
<le que a lei procurou eerca.- a op_pos!ção para. que, :ia capital, onde as fraudes sii.o sempre 
garon t ir o sen direito, já por oeca.~iào de pro· mais d1fficei>0. tendo a. opposição re5olvido 
ceder-se ao a.Hstamento eleitoral. ja n~. coo- awrer-se no proprio dia. do pleito;· em conse· 
stitui<;ão e organisaçã.o da:; rq~ que devem quencia de llaverem sido recusa.d.os os seus 
pr~idir a.os tr3.bs.11los das oleiç~. lís...-aes, uomeados de accordo com a lei, e não 

Tendo a lei n. 35. óe 25 r'ejaoeiro de 1892, d1spvr 3$Sim de gara.ntla. alguma., os diversos 
que estabeleceu o -proce.l:so pa.ra. as elei<;ões elementos. entre si divergentes e a.te hostis, 
federaes, commettido :is camaros ou inten- de que t>e compõe o grupo ilomillante. en· 
dencias municip<-ie.:: <L funcção do coustir.ui.J.·. traram em luci;a., assacando um ao outro a. 
as commissües a.li:;tadGras e as mesas eleito- accusa.<;5.o de tra.kão. E' que nas mesas em 
raes, o grupo domin~nte no Estado do ~a- que prodomiuava um desses elementos, elle 
ranllão tem pl'Ocurarlo poi· todos os meios fü!si.licav-.i.. a a-puração em proveito de can
apossar-se d<>quelbs co1:púra.ções. didatos seus, induidos à ultiwa hora.. e com 

I'\ã.o o tem füt to, pureai, por actO$ desta· prejuizo dos pertencentes ao outl;o, que 
cados e contorme (l~ occasiões que se lhe o:tfe- ba vmm sido :i.nteríormente apresentados e 
i·ecem, mas por um plano de ante-müo o.s~en· acceitos. Dest'artc a. fraude prepara.da contra 
tado e que se ha manifesta;o em succe·ssrvos a op_po~içã.() era empregada. pelos dominadores 
_actos legidativos, :ios quaes busca sempre contra os seus! 
viciar cada vez ma.i~ a constituição das allu· Ober1ecendo ao mesmo criterio, a lei n. 23, 
didas-'-'.''!orporações. Dá-se até um -:>benomeno de 24 de outubro de 1892, que estabeleceu o 

· estr:.i.nno. N:itural ~eria que e:;tanr!o o grupo Pl'.o<:esso para o.s eleições do Esta.do, inclusive 
· · dominante no Maranhii.o de ~e de tod;:e; as us (10.S camara.s municipaes, nos artS. 8", 9° e 

posiçõe;; ofüdaes. tol'nando-se de~t'arte facil 10, dispoz que a divisão do .municipio em sec· 
a 8ua. manutenç5.0 no Governo, t r:..ta,-se .;e <;ões, _!lo.ra o -austa.mento dos eleitores, que 
füzei· couce~s<ies, estab!:lecendo uma legisla.- nessas eie:eões cl.e<e1iam tomar parte, a. desi
ção livre. ga'antic!or;\ dos direitos, como gnai:ão do logar para a reuaião:: J}as COIIlllliS· 
meio de 13.7.el.' esquecer o modo irre~ula.r por :iões alistaa.oras e a. eleição de~ta.s, tosse Ceita 

.. .. que .se apoderara da ~iuist.1-ação do F.studo. exclusivamente pelos verea.do1'0S. de numero. 



c â'nara dos DepLLados - Impresso em 2t/05/20t5 09:05 · Página 35 00 65 

. SESSÕES P-REP ARA. TORIA.8 113 

com ex0lusã.o aos i.mm<~dia.tos, cuja interven
ção a lei ;:.xigi:;a co:no previden.cia asSl!curo-
toria. rlcs di rtiit-0" da opposiçã.o. ._. 

Peliu..r·i. 52 desSá lei, as mesas eleitorae$ 
eram· coustitu~das da mesma rórrea que as 
commissõ<:>s aJi~tadoras, isto é, sem interven
ção dos ímmediatós.. . · . 

Como sa.he a. Ulustrada Comr--lis;ão, o pri- : 
meiro ali;;ta.meoto eleit.oi-a.l, de1°uis da insti- · 
tuiçào dO :i.ctual l'Egirn.en, fni nrocedi.w <!m 
tGda <\ · Republica, em virtud~ cio decreto 
n. 200 A. de 8 de feveteiro d1:1 1 b'<;JO. • 

A- lel n . 31, de 24 ô.e março de 1893, por-' 
-ventura. !ra'!'a <:ffttar o o•iioso qtie ile taes dís· 
posiçfie" ctecor.fa para°' poder que por esse~ 
meivs prt:eura.~a. per petuar:-se, mand,1u con
vidar .ta.moom·, em amt>0s os casos. alguns 
supplentes: na capital, quatro, nas· cidaces do 
inieriol' tres e nas villas d.cus.· Mas, ainda 
assim, se mu.nite.~tou ·nesse acto a preoccupa

. ção de cer~u.r as gai•antfas da oppo~ição, 
estaiuino,o-::-e •le fórma que os representante» 
que eila pudesse ter se acba....~m sempre em 
minoria. · · 

Para logo, entretanto, a innovação pareceu 
desa.strili!;:. e por is.<;o tratou-se logo de riscal-a 
da legi;.l;;..Jão. A foi n. !l ~. de ~7 de ab:-il ele 
189~. a!·t. 3·1

, rescabelece.u a disposicã.o da lei 
de 1 89~. mandando que tomassem pa.1·Le na 
eleiçiio dc.s eom111íssões alistadoras os \ erea
dOl'f:lS eífü· ~tivos •ómente. excluidos, portanto, 
os imah:.o.iat0n. e funcciona.odo pu.t'a esSê fim 
as camu<i.5 coia a maioria de seus membros 

Mas. como 110 caso de falta de vereado1es 
eft"ectiv•)S. em m1m~ro sut!iciente para consti· 
tu irem-se as ca.ma r-.i.s, \er iam de tomar pai·te 
nos trahalhos os supple.ates. e estes poderiam 
perteni.:er &. oppos!çã.o, a lei n. lõ2, de 2.l de 
mo.iode 1S9ô, art. t 0 ,lra.tou de obviar a esse 
inconveniente, deveras grave pa.rv. o :plano 
rlos dom1nadore~. e dispor que a falta do 
veread.)r~ effectivos fo:;se supprida por eléi
tores c-Jn vidatlos pe.to presidente. 

A jil. ret'er!àa lei de 1892, a.r t. 35, concodi11 
recurso para. o.> .iuizes de d ireitos d;i.s d:idsõe,; 
profe1·ida>1 S(}b1•e os alista.meotus; a lei n. ! 12. 
de J 89G. at~. 10, para.gr<Lpho uoico, extinguiu 
es8e ·recurso. · 

Ko Estado do Maranhão, coin(;.idiu a inicia· 
d.o dt-sse· serviço que cabia. as Iutendenclas . 
'.\1un ici~, na. eleição daii cornrnissõeiralis-,.a- . 
dor~s. com o cxer•:icio de coose!h"s munici
µaes, nnmeados pelo eX-)!O\'ernfldo~· Dr. J. T. 
da Porciuncul:i. entre a1leptos dos dous ra.1·t i
'os em que e ntão· se a.<:ha.va. divi11ida. a opi-
11iiio .io Estado. Em ~il·tude dbso, •.:ó,ie-se 
ilizer qu~! aquelle serviço foi o ma.is 1;erteíto 
de quan:to.s uestes ult.imos tempos se iei-:1 alli 
procedido. P11ra. elle ccrn:or!'erll.m represen
tantes de todos os elementos pi>litico"',po~ ig11al 
i.nte1·e.sarlos n:J. suà r·eguL rlolade. A.ccresce 
que o artigo 47 do decreto cit arl.•) confel'iil. re
·~ursu para o ju.iz ·de direito da coma.rca da. 
inde vid3. ·~c1us6.o do alistam'<nto, e d~t'arte 
se póde affirmar que to1•am alistado$ trnios os 
e iria.dãos aptos :pa.ra exe1-cerem o direito do 
voto. 

T;.1mctdo, porianto, o alistamento então 
p1'ocedido para. basse de um e.•tudo compa
c·a.tiYo, 1•ó..le·se a.ffirrnar, dadas ai! condições 
1·specia.es do EsW.do do Mannbâ•), o:ide a. 
popula.çào nii.v teoude al;solutamente a au
gmenw.r, ~tesa diminuir , em 1ü;ta do mo
\•imentn emigra.to1·io que · sa accentua., para. º" E ;tados de extremo norte, onde a m;1tor· 
~.a.rte dos hr-aço~ valido.;; vae bUsi;ar o em
prego que a.s ci.J.>cumc;tancia.3 na terra natal 
1 t:te n:'io permiti.em deparar, :póde·se affirma.r 
QUe o numero 1le· eleitóres no .Estado da>er
:'e·h\a conservar mais ou meno:> o meso:o, si 
não diminuis~e. n:1s revisões que anillial· 
mente se pi- 'ct:dessem. 

Garautida. poi· semelhante fórma a. pos~e 
dl\s e<>maras municipaes, sem que aopposição 
tivesse .m1iio de se fazer representar em tae.> 
cor·po!.'f..<(Õl-S, esta.va o governo senb.or do:l 
alistamento$ tedera.<:>s t1 iias mes:ls eleitoraes. 
qae ~e coostitu.ira.m exc.lusivamente de ade· 
ptos seu8, nulliti.cada por essa torma. a. g<J.· 
rantia. de que ,~ lei pretenrlera cerc1~r a ?P.f>O· 
siç.1o pel:~ mte1·venção •los supplentes e pela 
eleição p-1r meio de lista. incompleta.. Os ve· 
rea.~.ore.i effect\ vo~. bem como os supp lentes, 
lhe pertenciam exdusi\'arueute. 

E, a.ssim -p1-epanido o terreno. começou elle 
a pôr pm· obra o pla.no de f'alsi!icar os alista
merm.1$ o;i:.>a a.ep.:iis falsificar o.s eleiçõc:s, oiio 
tendo a ~ia!' • a apre~enta.çã.o de recursos e 
reclama.ções, p.:ix•que seria tudo fdt6-clanctes
tina.mente, como foi, sem a. publfoação de edi
t.a.es, ou outra. qua.lque1• formalidade" 

Uin .. pre•:iavel exemplo à.is.-<O otrereee o 
municipio da Cil.pitu.l, onde o ~ :rv1çü do e.lis
tamen&o c')r1'e sempre com ce!'lia. regula.ci· 
dade, devido á tisrulisa;çi;.o · de que é cerca<lo. 
Na. referida. qualificação de 1890, foram alis
tados o.!U 2.498 eleitor<.<S, segunde> s 2 ~ê d.o 
mapp:i.annexo a-0rela.torio com que. ocn}JitV..o
tenente ~ía.n· ,el Jgna.cio Belfürt Vif:ira. -p ... ss.:m 
o gl)'l'erno ao vice-g:overna.lior Or· .. hsê Vi:.i.r.na 
Vaz, na primeira. vez que adminis:;!'oli o 
. l!:st·•do, na q ual;dade de delegado rlo governo 
provi~·n·io. No a.nno de 1892, fornlil alist.ad03 
:2.688 eleitores, comcidln do o a.ugmeuto com 
a.ccrescimo que r ecebeu a ponula;;ão tla. ·~· 
pita.:., pelo grande numero de pe~soas que 
pitra. fa afl:iuiJ·a.m, <levino á._s f<>bricas que por · 
es:;e tt-mµo a.Ili se estalft!l·.- cer~:n. Em 1~95 
eom tres :.t.rrnos de iut.arve..llo, fü:"am a.purauos 
2.ô95 el11i tor·es. Segundo a cúpi:~ ·exi,.c.ente 
no juizc l~fün~.u_ o alist:tm~n to ni·i:oo 1iüo em 
l89õ accu~ a exi:>teucia. de 2.4Yl eleiti..lres ; . 
mas, pi·ocm·anr!o-se índa...,ar a causa. de tfí.o 
grande dec.rescimo, reconhece-se ter sido elle 

1.5 
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. di~ido a não .se ter pr6cerli:cfo "árevisão n~s 1 ranhã?, eos fiscaes dos candidatos d~utores 
. duas secções de Vinha.es e Bacanga: que )iao Christmo Cruz .e Isaac _Martrns d(~s Reis, con

estão comprehendidas na .. mesma copia. Ad-. siderando que rrn eJe1çao procedida em 30 de 
diciónondo-úi ·ao referido nümero de 2 491 dezembr-o ào. anno próximo passado para um 
eleitores, os que anter.ior.mente e;;tavam qua- Senàdor e tres De1.iutados ao Congre8SO Na
lificados na.quellas duas secções,· 115 na p ri:- . ciohal, pelo segundo d1str1cto eleí~oral _ do 
meira e· · 125 na segunda, o resultado d<tra mesmo Estado , deixaram de ser rel1g10samen
para o mun\cipfo dà ~apital, 2.6(\l dei tores'· te. oboervadas ~s disposi ções i;erminantes das 
.Ahi, coh~eg\üntemente, se . manifesta a ten· .Jeis ~e.deraes vig~ntes que regulam: em ta,es 
dencia do a;listamento para dímimür .. . e~e1çoes o . processo ~l~ 1toral, ,para que na 

Nos m~nicipios do ·interror, en~retanto, r~raior parte ~os IBlJU1~ip1os· qu~ fürma.m ?-. 
nota-se -o phenómeno opposto : , os · altsta- c1rcuruscr1pç~o . terr1tonal do ... segundo dfotri

. :mentas crescem, · e em alguns de U:m moe.lo cto trvesse livre Cl\rrn ·o systema clandestino 
assonibro3o . · . · . • . · . - ·· . . Llo bico de penna, que nµllifica completa-

MuniciJliOs há em qüé o aug111énto do nu' mente.o_Hvré pro_nunciamento das urn~syela 
mero de eleitores foi surprehendente; ten.do . pret_er1çao cnm1?osa do sagrado exerc1c10 do 
duplicado e triplicado dentfü de p:)uc~s!j,np.os, . direito do. voto._ fizeram os mesmos mem.bros 

Desses a.listarnentos, . pouc_os foram. rn via.dos , d~ mrnor.1a da. J tmta ·e fiscaes · J?l'Ot~stos · par
por cópia ao juizo seccional, como é expressp ~mes, que foram apresenfados a . mencrnnada 
na lei. . .. · . _ . . . · .' Jnnta, constantes das actas dos trabalhos 

Muitos alistamentos foram . s imtila·~.os em diarios, impugn~nno a valtdadé dà ' eleição · 
diversos :municípios, ·· onde n~m siquer _rn dos municipios seguintes : ' ·. . . · 
procurou salvar a~ api,:>are~c1.as de )ega- Inrper::üriz ( l ) ( appenso nota. l") --. I ", 
~idade, pela. r~messa Je.Ita, : em J e!1JPo. ·OP· po·rque não houve divisão do municipio em 
portuno, das copias e<X:Ig\das pelale1. para a secções eleitora.es ; ·· . . · . · .· 
validade da§ quali fiéações·. Des~es se o~cy para 2'', porque f\ãO houve convocação por edi-_ 

. quan.do tratar, dos .r~su!tados da Jl le1çao dos tal para o eleitorado do. mu úicipio dii.t' o seu 
mesmos colleg10s; e assim Clev~ s~r;porq.ue vuto, com d,eclai·ação co dia, hora e Jogar da 
só por esses resultados , teve conhe.c1.qiepto do eleiÇão ( § 2" do nrt. :w ~la Iet '11. 35;· de 26 
numero cresCido de eleitores; q li.e se: J?reten~e de jan.éiro de 1.89~) . ; ' · · ·. ' _· 
exis.tir ~m-'tile~ Iqgares; A Uina . co.~s1de:~çao _3Q,)0rque a Eileição do refe>'.ido inun_icipio 
porem-,, n~o se po(1e. furtar desde Jª" e~ que for feita pelo ~ystema clantlestmo do bico de 
nos collegws er~ . que, .se,g1,indo as . copi~,s de penna ; . . . .· . . . . 
aJistamento3 existentes .no J.uizo . Federal, o , 4º, portjüe das . actas· das ciú_co secç,ões dç 
numero de .ele1t9res roam cre~c~u,e· n~quell~~ municipio r ffürido não 11ons,ta ·que as mesas 
de que não existem . taes ·copias, f01 que a eleitoraes se. houvr•st·é in .ju,..tallado "' hora 
chapa g\iverniSta dó Maranhãó. obteve mai~r legal, ob>erv3:11do-se : .&s Xunna!tdade~ pres,. . 
m~mero de votos, e .e!Jl ~lguns até .a unam,. cüptas pelo art. 43 da l ei citada; . . . 
lllldadedos votos dos. eleitores que _compar·~- ' 5 ·, porque · d11-s , niesríías actn,s~não consta 
ceram, dando-se a c1reumstanc1a amda mais que to"sem distrib 1 id os aos mes<irios-.. o; 
sur:prehel1dente ~e q~e .nesses mesmos col: exemplares do result ' rii' . •.'à elEiidi, J ct.e cada 
Ieg~os é que foi mawr a concurrencmNde uma. das s~cções, com designação do nome 
eleitores, comparecendo em aÍguruas secçoe~ dos cidadãvs - votados e o . numero ·de votos 
todos os que estavam n.ellas cotnprehéridicitl~; por elles ootido3 ( § 14 do citado art. 43' ). 
o que ii,s actas respectivas não se descuidaram · U0 , pprqi,ie não consta' da acta da primeir~ 
de salientar. · . . . . . . ... . . ·· . . .... secção qU:e o tB;beUião · bo.u vesse -!'eito. trans-
: Nos folhetos, que_ o s1g_nat~r10 ~fferece a cripÇão da me~ma par.a seu llvro de nQtas, 
illustrada .Co~m1ssa_o, e_stao .d1scut1das uma visto ' Iiãb . ter feitl), 'na authentica; a neces. 
a uma as milhdades.irreguland~des e fraudes saria apóstilla ; . . . . . . . 
c?ml!lettid~s nos. collegios el01toraes.do 2·, . 7°, porqlJe da~. actas da segunda, tercei_ra, 
d1str,w~(), A med1?a que fore~ exar:n:'.mi;das, qua,rta e. q'tiinta, ,secções, · evedenc,ia-sé- que 
as copias au;thenti?a,s das. el.e190es forsiçaqas não .foram u!lservadas as dispO:~ições do.§ 20 
nesses colleg10s,o s1gnatar.10 ira apresentando letJ'a a ) d0 ar:t; 43. da lei n. 35,. de 26 de 

. documentos comprobator10s de tudo quant.o janeiro, porquanto, ~ tendo sido ·ellas ' ccinfe. 
allegou. . rjdas e concertadás pqr escrivão ad hpc, de-
. Capital Federal, 29 de abril de 1'897'.'."""'. viam ter sido tanr.bem transcriptl:!S poresse 

Christino Cruz. - . ' \erventuai;io em ·livro e~pecial, aberto peio 

PRQTESTOS 

Os ·membros· da minOl'Í.a da junta apurâ· ( 1 ) !'!ão foram apresentadas á junta apuradora as 
dora. da cidade de Caxias, rlo. fütado do Ma- authenticas de. Carolina (Viç!e appens'ó). 
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presidente da commissão seccii:>na.1 e rubri
ca.do :por um dos membros da minoria, facto 
que, aliás, nio const~ das autheàticas que se 
houves,;e dado-~ · 

~ 8''.• porque das authenticas não consta. que 
que houv&:>sem tlscaes, quer por parte dos 
candidatos, quer po1· pai·te dos eleitores de 
càda seeção, o que ma.is ca.racttU"faa. o I}lodo 
clandestino como fora.m feitas as ·eleições no 
município raferido ·; 

8". porque o eurcicio do niencicin~~-10 ta
beliião, como memliro da mesa el"·itor:i.', fere 
11 d ispo:sição do a.rt. 7° da novll. lei elell.oral, · 
dado o caso de terem sido recusa.tlo;; fi~caes, 
mesa.rios ou supplentes por q ua.hiüel' ~ecçã.o; 

9°, porque das mencionadas aatb.entica5· 
. não · consta. ter sido a urna aberta e mos
. trada ali P.leitor-ado antes ·da. chamada, pa.ra. 
que verificasse estar vasia t § 8° do art. 4:~). 

9 ', poi'que das mesmas uuth~mic: s não 
consta. a hora em que se concluirn.m os •1·:::..ba
lbos eleitoraes de cada u ma. das respeciivas .. 
~ecções, ficando-se assim na igoorancta. Si toi 
ou não observada. a dispo3içã.o da ultima 
parte do art. 43 da.l~i u. 35; de 26 de ja.ueiro . 
de 189";2. · 

Miratlor (appefüo nota. 2° ). -1°, porque das 
respectivas authenttcas não consta a. hoi·11-
em que tiveram começo os '_trabalhos eleito
raes de cada urna das quatro secções, 

2", \)Ox·que das mesrnas autb.enticas não 
·const<J. qui:l a uraa estiY·esse focbada â chave, 
durante o processo eleitoral('§ 6" do a.1't. 43 
da. lei ll . :35, de 26 de janeiro de 1892) ; 

3°, po:·que as a.utb.enticas não foram a.com·. 
panhadas da cópia das 3.S$ignaturas dos elei
tores no lhrro de presença, como prescreve o 
§ 22 do art. 43 da. cita.1.a. lei ; 

4º, porque não se verificou a disposição do 
§ 20 letra b) do citado artigo~ relativn.meme 
á dist1·ibuição detabelliães e -serveutuarios de 
justiça, para. servirem perante as rr:esa.s, por 
quanto das authenticas da. primeira., segunda. 
e quarta secções . infere se que es:!e serviço 
foi desempenhado pela~ mesas, que a.lias não 
tinham cornpetencia para: isso, por não se ter 
dado cotn l'alaçã.o a. e..-sa.s secçõe.-5 o. caso pre
visto na ultima parte do já mencionado 
§ 20 do art. 48 ; 

50. por que facilmente chega-se á evidencia 
desse facto :pela leitura. da. autllentica. da 
segu11da secção, na qual funccionou no cara
cter duplo de mesat•io e tabellião, o propl'io 
tab;;lliã.o publico da comarca, Jose Maria do 
Amar:i.L Ewe1·ton, que não só la 'l'rou a act:i. 
dessa secção, na qualidade de secretario, como 
ta.mbem a tra.uscreveu ecn seu livro de notas, 
tendo igual procedimento para com a, pri
meira. e qua.rta. secções, cujas actas transcre
veu tambem po1· nomea.çãu das mesas, limi
tando-se , porém, a conferir e concert:i.r a da. 
t~rceira ; · . 

6°, pol'que os legara~ Humaytá., re3idencia. 
do cidadão Severino José Pereira, onde fun
cdonou a 3'-' :secção eleitoral, e« Estaleiros», 
i•esidencia do cidadão Ma.noel Jo3Ei Barbosa., 
onde funccionou a. 4" secção, distam algumas 
leguas da. sêde do município, onde funcciona
ram as 1 ª e 2 1 secções ; 

í 0
, porque em virtude do ex1>0sto, era. im

possível poder achar-se em qu:J.lquel' da.quel
les loga.res o referido funocion .rio no me:!mo 
dL1o, ti o que mais admiravel é, na. mesma 
hora.; 

New-York (a;>penso, uotíL :3 ·)- 1°, p:irque 
não houve divisão do iimnicipio em secções 
elei.toraes; . . · 

. 2:', porque não hou• e conYocaçiio p:w edi
tal para o eleit.oi-at!o do mnnicip:o dar o sen 
'loto, com dei!ia.ração do dia, lo&-ar e lt,,1·a da 
eleição(§ 2·. do a.rt. 39 da lei n. 35, de 26 
,1e janeiro de 1892); 

3 \ porque a i,leiçíio do r eferido murücipio 
foi feita pelo aystemn. clandest ino . do btc') de 
penna· · · 

4º, porque das .authentica.s aprese:itadas 
nii.o consta que as mesa.s eleitoraes se twuves
sem instal!ad;) a hora..leg11L, observu.ndu-se as· 
r,,rmalida.des prescrlpta.s pelo art. 43 uaj lei 
citada· · 

5• por que n~o houve íisca es em tod:<.s 
as Secções, quer por parte. dps caodi·iatos, 
quer pela dos el~itores das sec:ç•.">es. fi,;,1ndo 
assim bem caracte1·isado o roo1lo f.raudul~nto 
c0:1~0 se fizel'aril a.s eleiçõe8 no m L1mei]!io im-
pugnado; . 

6•, porque teudo s ido a.s act.as da. 211 e ::i· sec
·ções transcripta~ por escrivã.e.~ ad h~c. no
mea·,fos pel<l.s mesas, sú o pod1u.m ser e"' livr-o 
especia.l, aberto pelo presidente da. com1nissão 
se.:ciona.l e r ub1·ic ido por um <l os mi:lmbrns da 
mi111Jria (§ 20 lettra A do :cita .lo artq~O) , 101•- . 
1ualid.1de '}Ue, entretanto, nú.o li>i obser ...-ll.da ;. 
visto como da~ acta.s de::S<i:> uua.s St1CÇóes . 
consta terem sid.) e llas t1·a.11suri Otu•> cm li\.·ro 
de notas de escri•iles ad lioc, qÜa.rr:lo ó ~~bido 
que taes livros são pt'i vati vos do:> tabdliães 
publícos . . 

s. Luiz Gonzaga - l •, porque não consta 
da un1c..1. authenuca. <l.e$'Se muuic ipio que a 
mesa eleitoral da respectiva. ~ecçlo se t~ ·•esse 
orga.nisado a hora legal, obser,·a.at!o-:oe as 
d1spo:>içõas do a.l't . 43 tla. loi n . 35, de ~;; de 
ja.neiro de 1892; 

2°, por11.ue <la mesma não consta qtte t ives
sem s ido fürnecida.s a.os mesarios da seeção os 
exemplares do resulta.do da ~leiçà:), com d.es
igoação do nome cios c idadãos vota.dos e o nu
mero de >otos obtidos por elles ( § 14, do 
a.rt . 43); 

3", pot'que não <letermia.a o numor o de 
elei tores da. secç<to que apre.:>ent ou 11sc::~! . li
mfüuuo-se apeilas declarar a :i.ct<.. que füi 
u1n grupo, ciun.ndo e bem expressiva.!!. di$po; 
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si.ção do§ 17 do ~ítado al'tígo rela.t.ivament.P. ! 4º, :)orque o eleitor Ioã,o d~ R0cba Santos 
ao numel'O de 0leiitores que nevem c;ns:.i:n11· 1 ;o;obri;i!Jo ,·otou como eleitor na i · Sõ:!l::iio. eci 
-tal grupo; 1 c111n copia. a.utheutl~a. du.s, assig·nai;i u•a,; d:is 
· 4", pol'que ni'..o cou;:ta da acta. que o tabel- eleitores no livro de presenv< figura ~eu nor:\~ 
liã-0 Marcelliuo Coelho d•: Amorim fize~se emquanto que. a9 mesmo tempo. p.resí,lht o~ 
transcripcão da. ·acta. dr.ss~ sec<;ã.o eia livro ele trabalhos da. mesa da. 2·' secção como se \'e>·:i. 
notas (§ 20 •. ,tio :irt.- 53>., . nem da respectiva da cópia authentica da a.cta. (la mesma. ; 
auU1eq.tica consta qu.e .tal form;ilid:•rle fosse 5º, porque da votâç:'i.o obtida na I• se~üo 
obsel'vada. por que cl.flla.apena.s se 18 o si- para Senador, ha um accl'escimo ,Je vinte 

_ goal. de conferGncia feito pt'l' es...;e serve:n- \20) votos. -visto como.~. e:omp~recerâm t) vo-
.. tual'lO. :taram cento e quarenta e tres (143) eleitur•;~ 

Pas.~g-em-rra:nca. (•).pp ,~ns,i, nota. 4 ') - I'', · e a.pvan~ceu o ~eguinte resultado: 'Dt'. Bon o 
. . porque n ão h!luve ·divisão ~o município em dicto Pereira Leite,· cento e quarenta e:,. tres 

· secções eleitorões; . ( t4:~) votos e Dr. Aa.rão Reis, v inte (~O) V(JtiJS 
2•, po1•que não foi o eleitora<:l.o ·uo mn:tici- quo dão um total de cento e sessenta e tre~ 

· pio .coov•.rca.,ro a d:.1• o seu voto na-· eleição de ( 163) votos; . . · 
· 30 ile dezemçro pi·o1ximo~J.•il.ssado; ôº, porque a•lmiltido 'o resultado de cent-o 
· · 3", porque as raspe~tiYas a,e_.;;a,5 não si: re- e se~sent.a. e tres (103), lla•euclo compa.recid<.' 
unir.:i.m nàs sé<l•:S d;;.~ secç.1e;;; na r~terida ~ecção cento e qua.renla e tr•~s 

4'', porque ui! .. l c:)n~. r.a ..tas adas de tonas as (l43) eleitores e falta.ndo trese (t:'~) eteitr,r~s. 
secç;õc-.s que os íiS<~a.es pa.;..<.~sêtu l'edbo r'c.s como consta. da acta., que prefü.z uma somrruí 
boletii1s a. qne 5e l·e rore o a1·c. 9 • eh lei da 1te cento e cincoenta e seis (!561 eleiõores 
reforma eleitor:J. cte 7 de dezembro do <~1tn0 na secção, ainda assim haveria u:n•~ fa,lta d ; 
pas~'\. !o, nem tfo ~.1ot1 •:0 si a. isso ~e !"êcu.ss- St!te (71 e!r. i to~. d;o.u.jo-;;e mesmo os trcse 
ra.m ei.le:i( p;w,.gr•···.Phü u .. ico di..1 C!itoAo a.r- (U} que faltaram como presentes; 
tigo); · 7•, po1·que Ja . vctação obtida. ua 2• secç.'io 

5", porque n[o fm.Hn admittid.o~ liscae..: por pa.ra nm Senador. ha ta mbem um accresdmo 
parte dC.$ cawlidn.tos 1la oppos\.,,ã.o, o qu.e tle vini.? \:!0} voto;; como ua prim~ira, vi~to 
mais pa.tente de\xa o modo c!a.t11Je.strno i:;owo como so cornparecet«~m e vota.ram JJossa. sec
correu o processo t>lei to1·al no r aferiiiomu ni- ç;.io cento e quai·~nta. (14) eleitores. e a;>[l<i · 
cipio; · roceu o seguinte resultado l>r Beue1l1cto 

6", porque nii.o consta. de uma acta ~ó qu[• Pereira ~eite,, ceri~ e quarenta (140) rn•;t·s 6 
seja., tert:1m O$ t ':ai .• &11 ,0::1 deitot·aes da;;; qua · Dr. A:i.rao Reis, vmta (20) votos. que díi.0 um 
tro ~C<ÕPS terqü:ir.do no mesmo dia cm que totai de cento e seS$enta. (160) votos; 
começa.ra.m (ulnm·~ · 9;.:J.'te do art. 43 dii J.ei 8°, porque atlmittido o r~ultado dece:4 t:> e 
n. :35, dt':- 26 de j :.1.neiTO <ie 1892); sess~ata votos, havendo comparecido n:t N:!fü-

7", rorCi.ue d!ls mesmas a.1:ta,; nãu coos·3 rid;i secção cento e qu:.renta. eleitores (i4''J e 
que o ta.belliii.o .'os& T~1eo:~e>~io Ram11da, que f<\lt<tdo tre:; (3/ ele1toreil, como wnst., da a.cr~ 
foi designai\o Jlar:1. E-s.crever a::> a<:ta~ da. !·-. rl.·s,:i :st"C1;i10. perfa?.endo a. somma. de ce1:to e 
2• e 3 · seC(,,üe..:, hou~·,,_,50 tU~o r.a l tmnscrípçào q m~1·,~nt.'l. e tre.-; eleit.11-es ~xil>tentes na. sec.·ào 
em seu livro de nor,(1.$. vis:o não (:O~: sr.al' das reli:l1·hla.. ba. uma 1'al1.<• d1~ dese:sete eleito1:es. 
a.uthenticss ;\ a.po~~u:á nt· '.eSs\•·ia. facto que ctu.uciu -o<e mt!:srno os tres (31 q_ue não vot:11·am; 
ta.mbem ~e ob- .e.~· ~a com 1'el11 ~:ii.D a .;:• l'eC~:ii.o COlllU vvi;ando; 
em que s~rviu um escri'liiO ad Aoc. 9'. P1Jrque r1a cúpia. d"' as.~iguatura de elei· 

S. João dos Pa.to.; (appen;;o. not.t n. 5J- tol'-·» tio li\'1·0 de presença.. pert.eo.cente ó. 
I•, porque das fl.Ctit3 da.s d11a,; unka.~ se<\:ões 2" S"C\;;Í.v, nota-se a ·ra1i:a. de tres (3) nomes 

uu ~~s~1gn<ituras. · 
elei-toraes consra qüe o processo deit,mt1 
pl'incipiou ás 9 ho:ws dii mauliil, qua11Jo, ;: l acl1fw (appenso1 nota. n . . G)-1•. po!·que 
justar.oeate a essa. hora, se devht estat· ·orga- W"1 ll•;U ,·e ..:onvoca<,~w por edít.l.l para o eie t
nísando a.:s mess.s r cs;iectivas, obse:1·1'adas as ~ ·i·auo do município dar o s.:iu voto na efoi-

. disposiçGes do art. 43 da ld u . 35; t'ã.ri de 30 de dezembro passa.do, com üecla-
20, porque ds.s refel'idas actas não· consta nu;.fi.o e.lo dia, loga.l' e hora. da. mesma. eleii:-.<\o, 

que se houvesse dado aos fiscaes boletins de- e o numero dos nomes que o eloicor devia 
·c!ara.ndo o numero de eleitores que compa.- inclui1• na. sua. cedula. (§· ~"do art . 39 fu. lei 
receram e vota.-.·am (:.i.rt. g· Lia let n. 426, de n · 35, de 26 de jauei.1·0 de 18'J2}; 
í de dP.zemb:i:o pcoximo pa.'*a1lo); 2", porque da. act:J. da l " sccç.'Io C(IUsta ter 

3", porq11e d·•s mesmas não convi ai nd•l 11 pro,· ... sso eleitor.il .começ:«lo l\s 9 h1.1l'".l3 da 
· que os r-eferidos Jis.~;ies brnves;;em passado marit1ã, 110 ra eru que s~ devia ter r 11u1fr'o a 

recibo dos uoic..-is· boletins que 1·ccd>eral)J, rn~"3. para p1-eenc)le:• as tor-mr..lida.1les re!a
contendo a. vot~çã.o que c.'<da · candiaato ob- t.i va.s a. :,u.;~ orgJ.uisaç-J.o com.o dispõe o u.rt. 43 

·~y~ (paragra.pho unico ~o artigo citado); da. citada. lei; . 
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::
0

• pol'que das actas dn 2" e 3" sec:c;Ges niio i qt1e serill. trans;:ripfa pelo· tabelliã.o Moysês 
cons' :> a hor;L em que teve comec,o a eldç;l.t> Pedl'!) Ma.ia, o q t1e niio se parece ter dado, 
.:m cada 11rna cles;;as St~cções; por isso que da. au!hentica da. refürid(t ri.cta 

4", pJ1·que ·'a act:1. d:, eleição 1fa,:'l • secção consta simplesmente ter sido ella conferida e 
não cu"st.a- qne tosse dado ao ·ti.scal o bole- concertada pornquelle ser...-entua.rio, em 31 
tim a que se rafex·e a primeira. p:u•te •io de dezembro, dito em que, pa.rece, conclui· 
art. 9" da rel'oi•ma eleitoral de. 7 dezemlJro ram·se os t•·aba!ilos eleit.oraes da mesa da 
proximo passado, com relação :io numero de mencionada secção. 
elelio1"e$ que comp.u·eceram ·e vdarà;n na · Pedreifüs (appenso nota. 7") - i•, porque· 
mesma. secção, nem tão pouco que o mesmo não foram admittidos tl.scaes em nenhuma. 
fiseal pass:i.sse recibo do unico boletim que das ~uatro secçõ~s eleltot•aeS: .à.o referido mu..:. 
lhe .toi d.?.<lo mm a votação obr,ída por· cada 11icipio, o que pro\1'a, evidentement.e a i.llegali. 
um tios ca.ndi<lar,os, como prescreve o pa.r·a· dade ua eleicilo, a.cm·escendo mais que. se
gr:ipho u;tieo do artigo citado; gundo é cort•eur,e, fôra ella feita. em dítfe. 

5°, porque das ~.ctas 1.ia~ tres secções não ren~es dat,a.s ; · . 
con;:ta que fossem el las iranscript.ll.s em livro 2··, po,·qu~ .1n.s :ictll.s rui.~ quatro secções elel· . 
rle notas de. ta.bellião ou em livro especíal ·toraes do mnnicipio imµugnado, .. não const!!
(!ettra. A do§ 20 do art. 43 da. lei n. 35), por que a eleição se c\•nc!uis;;e no me;mo dia, 
cscr.:vão ad !toe nomea'lo pela mesa. (clta·Jo como é expressü na. ultima parte· do a.rt. 43· 
p1•ro.grar1ho), limita.nr,o-se · aprnas o presí- da. lel n. :.~5, 1le ~ô de j1tildro de 1892, êm 
\len~-:l da;:;" secçito mandar o secret~rio la- combinação com o§ 18, IetLr~ G. do cita.do 
vral--a no livi·o <las actas; · artigo, o que conrinn:~ o facto tte ter sido a 

6", porque uf~o bouve f.i.scalisação algnma llleir,:iio feita em dias varia.veis; 
por parte ela opposição. o que mais corrobora. 3 , porque CllU~tando das ~.ctas elas resp~
o fo!!~O de tei' s'lio a eleíçii.o do rnu .• icipió i·e- ctivas so~cções que serüim transcripta~'--a. pri~ 
ferido feita pelo sy~tema ja bem coubecido no meir<i. P•)r tabelliü.o e " seguuda.. terceira e 
se~-t~.o. de bico de penna.; quarta. por e~r.rivil.ü ad hoc. niio consta que 

7", porque havendo a 2• e 3• secçiíe~ 1 tae~ determi mtçõe::1 fossem observadas, porque 
ser\-ido-se de meios poucos .iustificavets. nas authenticas <hts act:i..'I r1essas quatt>o sec-. 
pa.rti. fugir a.o compromisso •le declà!"ar ções só se enco11t1·a a. nota da conferencia 
u numero de eleitures que niío compare· p•:>Sta por 6'\ses senrentuarios ; · 
cer<J.m, affirmando a primeira 1i.f.ssas duas 4'', pü!·que com refa.ç:ií.o a twmscripcão das 
~ecções CJ.Ue a lista. da chamada fôra emergida act..1.s d·1 2", 3" e 4· secções por escrivii.es ad 
nasagu~~ do rio <<'.'-fa.capa», deixamm bem hoc, não con$t<i. que se r,tvessem obf'!ervado 
patd1te o modo clandestino como correu no 1 as determinações cto § 20 doj:í. cita.do a:rt. 43, 
tnLmicipioo processo eleit01•al; contra o qua.l o que pr-ova claramente que taes a.ctas não 
-protest:tram 08 eleitores prejutl.icados. eru 1 foram transcriptas. 
croscido numero. &irra do Cord11. ("i-lo, po1•qu~ não foram 

· Victoria (do Alto Pal'Mhyba) (") - I'', por- executarias fielmente as formalida.des. sub
que •las ac:tas da::; duas unic:as :>ecções <leste J sbt1Jcias exighhi.s pelo ;tt't. 4:3 da lei n. 35, de 
mun icipio não constil que as. eleiçõ~s foss~m 26 de .i:.rneiro. t•ebtiv;unente á eleidto de pre
fiscalísal.as; quer µelo::; <:andi l:Hos. q.'uer pelo 1\ sidente e secreta1·iii d11~ me:<as elcitoraes.como 
0kito1·atltJ, nomeatl•me11te o ele'tí,tor<1.rto oppo· se veda actu. de t)rgatJiS<J.ção da~ quatro see
>icionista. que n~LD se manilestou, em vil·;,n1fo çües <les:;e município ; 
de t.er·em sido el!as chn1lest;narnente feit i.,; 2". porque nã.o co11sta d·i.s a.ctas respectív~ 
pelll bico tle penna; o numcru dos eleir,ore~ que não c~)mparece· 

:!.", porqne não ob>tante constar da. acta da 1•a.m nas quatros• c<;ües : 
! e: ~ecçií.v que ~cria ella tr-anscr1pta no li no :3'., purque nli.o cimstll dn.s netas ci.ue fossem 
de noLaS uo ta.belliii.o Au1·e[i.,ao de :>ina Cils· elL1s tr.o.n.-;eript:1s em livro ue nota~ de tabel· 
<.;:llo Bl'itnco, tal f.ccto nã.o foi observado, il- j li:'i.o ou es1!riv<lo a·!. hoc nornead-0 p<)la.s mesas 
mitando·se •1p~nas o respectivo servéntua.1·io ! (§:!O do ar&igo e lei ci~ados} ; · 
pJ~ na authentica ilesia seeção a sua conr~- l 4", p1,1rque 1ia cópia füts assignaturas dos 
;:en~ia, isto m~smo erll rlat.r•. de 31 de dezem- eleitol'eS no l\>'l'o de pre3ença. da lª secção, 
bro. quo.uclo, parece, couduiu a mesa os seus consta ctliplicar.!amente os nomes dos eleito1·es 
trabalhos ; ,José Cm·rêa da Süvn. e Benedlcto Gomes Fer-

3", po1·que se deu í'acto identico com a 2" l'Cil"a ; . 
~ecçàQ, de cuja acta consta a declaração de 

('·) Os docu:nento$ coinprovnotlo º".trns íraud~5 est:io \ ( •) o. rontc>t:.nte Dr •. r.~·•c Roí~ vossuo _autns p~o
c~ 1..ocler do <:ont.::st1nte Dr .. Isa.ac Heis, 11u~ sd ~h~ cm 1 '\º:t:i llHU!S- dn.~ frnudcs e lrL·c.gutn.rtua.<loe$ h~v1Jo.s ncssCt.S 
v1agoril pira. esto. C:i.p~t~. ~- ! eleiçõos. 
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5°, rorq\1e ôn. 11cta da P sec~ão, cu.ios t1·a- veram ao todo (entre cinco nómes votados) 
b::i.lltc.s encermram-se:is 5 1/2 horasdata.rde. 3;,1 votos,quanrlo deveria ser 310 vc•tos, que 

· con~!.il. rersido a me.'-<"J. eleitoral da mesma e o producto de 155 multiplicados por dous. 
· presi<''.ida pele cidadão Ros~l vu Ramo~, Pm- Pastos Bons (appenso nota. 9· )-! •. porque 
·quunto que da authentica da a.cta d;;. 2! sec- não houver :fiscaes__ em nenhuma ·.das 
. ção, ci:i.ios trabaltios c~ncluira:m-se ;is 5 horas secções,-ftcando provado. a evidencia. que a 
da .t:tt·dP. do mesmo dia, m_f'.ia h:im, c?nse-_ eleic;ão foi feita. a.-bic<i de pemia; 

. gumtement,e •. ;in~:s que a I" sec~ao. vcrtftca-. 2•, porque não constà. da autllentica da 
-. se.cr mesmo CL~Mau Rosa1vo Ramos fa.z~E-d? a I p secção que a acta~ da. mesma tosse tran
: su~ conferencia. e concerto como tabelllu.o in- scripta. nas notas ·do tabellião José Narciso 
· · te! lOQ; · _ . · Carneiro Leão. que ~e limitou apena.s 8. con-

6". J)Orque da neta da l" secçao, cUJos tro.- ferir e conce-rtar a. mencionada. authentica. · 
balhw encêrra!'llffi-:õe, cam.odissemas, as 5·1/2 3•, porque ·das authenticas da 2 ' , 3• e 
ho1as ~a tli..l't!e , cons_rn. ter se:rv1do ~orno_ >'e- 4' s.ecções não consta que osescrivães ad lwc, 
c~eta1•10. ds. mes_a. ele1toJ:al de~sa secçao o c1da- que perante as mesas dessas secções ser~ira.m. 
<la-0 Jose Honorto ~Iartms Jorge, emqua~to houvesse lançado as respectiva~ acta.s em 
que.da. aut~i~ntlca r'a, 3,Cta;da 4• se~ão .. CU.)OS li ~TO especial, 00 em qualquer outro, restrin
trabathOS e.e1t0raes ~cnclm,ram-se as 5 .horas gindo-se a. conferil-as 8 .. concertAl-as. · 
da.~r·de do mesmod~a. me~a bo;a-, ~onan:~· Picos (~ppenso, nota. 10)-1 °. _porque o.pro
a.m.es que os tra~b.alb~s da 1. secç;i.o. :verifica __ e cesso eleltoral na l \ 2" secçoes cm·retl de 
que o mesrec:i c10ada.o Jose Honorio _Martms modo irre,,.ular e fraudulento o que motívou 
Jorg_e ~onfel'lU e ~ncertou_, _na _ quahda<le ~e protestos e tlecla.rações por p~rte dos fis~aes 
~en•,«O ª~ _!1.o_c, ª a.uthentica da acta. da. reft..- Severino José Teixeira., como representante 
ri~~ 4 ' secçao: -~- O' do eleítorado da l" se(\ção e José Sergío dos 

1 •. po~que o~ exerci ,1os do car.,~. em tempo Reis, como representante do candit.lato Dr. 
qua.s1 s1multaneo, era 1mposs1vel da.~-~e, Isaac Mar tíns do' Reis . 
a<.-cre~.cendo que, pa.ra exercer o de escr1vao '> ~ ' _ _ 
ad b~ c. seria preciso que fosse nomE:ado pela ~º, porque na"ª e 4' secçoes nao houveram 
mesb. pe1•ante quem devi:i, sc1•vir (§ 20 do ci- fisca.es ; _ 
tallo art. 4~). 1:1cto que não ~e podia verifie'1.r )",porque daauthentica da acta da I • se~ção 
com 1·elação ao cidadão José Honorio Martins na.o .consta que a mesma act~_fo~se tr?-nscr1pta 
Jorge que, por es:;e tempo, presume-se, esti- no livro ele notas ilo _ta.belli:.1.0 pubhco, por
vesse tanÇ(l.ndo a acta da l" sec<-ão, em quf\ qu~n.to apenas_conferrn e concertou elle are· 
ern. secreto.rio. ferida autbenti<:a ; 

L01·eto (appcnso, nota ª ') - l 0 , porque , 4•, ]!Orque co~sta. das actas dV: 2", 3' e 
não houv~ a cfu. especial dos tra.balbos de cada. 4 ~<!Ç_?es que seriam_ ellas traascr1ptas por 
secç;i.o. como deier mina o§ 15 do art. 43 da e~cr1vao_ w l lioc, em llvr~ lle nota~, quando 
l ei n. 35. de 26 de janeiro de 1892; so o pod1~m fazeC--e em lI_vr~ espec:1a.I, aberto 

2•, porque não consta a. hora em que co- ll~~o pre~tdente da Commissao Secc1~nal _e ru-
m~~l\l o pr<·cesso eleitoral; b1ie,aaos por um dos n:iembros d!!: mrn?ria. ~;-

3•. porque não !1ou veram fiscaes, já. por 5 ·porque das mencionadas a.utb~nt1cas ua.o 
i>a.rte dos candidato!>, j á por parte do deito- CO?St a. que ~ossem as actas_ r~spect1vas tl'ans· 
r:ulo , !e cad<t uma das S!!CÇÕfs, o que torna criptas em h ~ro algum. h!llitando-se os re
mai~ ~\iente o mudo fraudulento como foram fer1rlo!> escri vae.:; a conferir e concertar :i.s 
feita:; as elekões : a.uthenticas. 

4", porqu(; nii.oconsta da authentica tla acta S. Francisco {appenso, nota 11)-l • , porque 
dn. l" secçã.o que tosse elht t1•anscrípta em nã.o J1ouver fisc<leS cm nenhuma da!=qua.tro 
liVJ.'O de notas. limitando-se u t3.bellíão José secções, ficando provada a evidencia r1o meio 
Joaquim de Almeida Braga couferil·a. e con- fradulento como toram feitas as eleições nesse 
certal-a em da.ta de 31 de dezembro; município; 

5°, porquo das actas das demnis secções 2", porque chegou a b.l ponto o desrespeito 
consta que seriam ellas transcriptas em livro á lei, que o eleitor Francisco Pereira. de Car· 

. de notas do escrivão ad hoc, quando essa valho votou na. ia e 2• secções, como se vê da 
transcripção só podia ser feita por tal serven- cópia de a.ssígoaturas no livro de presença das 
tuario em livro especial, de accordo com §20 me"'mas secções; · 
l etta a do cit.'.l.do al't. 43: 3°, porque a despeito do enorme protesto 

5\ porque havendo comparecido e '\"Otado firma.110 por um numero superior a 200 elei
na 4" ~ecç5.o a1iena.s 155 eleitor·es, apparece tor P.s federaes do munícipio, cont ra a fr-1u de 
um :nigmento de dous vr.t as 11a votação para. de qua lq uer natur·eza que se prrJ< :ura~e apre
Sena<lor . cujos candidatos obtiver:i.m an todo sentar com visus de leg-alida.ile,são seu~ nomes 
I5i votos e um·auginento de quatro votos na. encontrado;; na.s cópias das a.ssignaturas dos 
-votação para. deputados, cujos candidatos obti- . eleitores nos livros de presença das qua.t-ro 
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sec~iíes tlesse municipio. s<Cndo que nt. 4" se· 
ção mo.is si?.bresa.he ess'1. fül ;;id.fllle ; 

4··. vor9ue a ta.!_ gy:;nde com pt·~:~-;ão (! legeu 
_no r eferido mumc1p10 os manr.J05 po :it : l!{i~ 
po1· patte do. g·~nte dtt s\nrnç;lo--'qn~ o t:d.\t!l
liü.o publico Pret~xta.to Jo~é de Sour., Llell"O 
foi clemitti•fo do rere~ido (<trgo no dia t1a. ele!
çiio ás cinco horas_ da. t'1rde pelo facto de h_it~ 
ver toma.do declar-•JÇões e reconhcciêo fll·mais 
de eleiwi·es q1w prote~taru.ni conmi. a fr<>.ude; 

5'', porque nri.o consta das aut.ile:itic.:a~ que 
ross1,.1m as setas d;L eleiçiio tramcripw.s em H· 
vro-especial. po:· escriyã.es a'I. /,.: e. firn iw.n
rlo-se cs5es sé["·entuarius aó. sa1·1.'iço õc cou-
ft:rir e concertar as a.utltentícii.s. · 

Gr.ijahú (3.ppenso nota. 12•) - l •, porqu.'.! 
não const!l. a. uora em que ~e deu co1n.•ço ao 
proensso eieitora.l em tod:i.s a> seis secçõe3 do 
munici~io ; · 

::?.0 • ·porque não se favr;)u ·em nenhuma 1'.as 
secçiies a acta e.~pecial dos tr-n.balhos· '"'" 
me;as eleitora.e~ (§ 20 do art .43 da lei n . 3:5, 
de 2G de j:ineiro a.e l S92). fica.ndo a. n.ct.1 da 
org11ni;;açã.o da mesa, a.que se retere o cttudo 
ar t. 43, servindo para esse fim : 

3", porque n5.o consta, das a.ctas 1las · respe
ctivas secções que fossem da,fos ::i.os füc:tes 
os boletins com C..ecla.raçào do num01·0 de elei
tores que comp;J.recer:im e vot;u·ain e.m c;vfa 
secçiio (art. 9• da r eforma eleitoral de 7 d~ 
dezernbw Je 1896) ; 

4°, porque os fücaes não passa ram recibo 
õo unico boletím que lhes foi fürnecido peia 
mesa. contendo a votação obtida por cada. 
um dos e:m•1irlatos, nem das n.o.:t.is eonsfa se 
terem elles recusado a isso (p:i.r3grapho unico 
do arti~o citado} ; 

5", porque nãa con::t:i. tfa authenfüa 1l:l. 
:i.cta ll'1. primei1•a. :;:ecçii .. J que fo>'se 11. mesma 
acta tl•:i.nscr!ptn. n:is nofn;-; cto !;t!Je!liiio Duarte 
"da. Cos ta ::-:unes. que limi!o~1 -se ~implesmentc 
<.-onl~rir e· conccrt:i.1· a respecr.iV'•~ <tUt beatic<i.; 

0", -porque ths act.'Cl ds. seguodn., terceira, 
quo.rt.l.. quinta e !'exta sect:ões cons ta. q Lte :;e-
1·iàm ell:is tr:rnscrip1.as na.s notas •le e~crivão 
arl. !.oc. quando só o podiam ser em li no es
pecial. n bel·to p~lo pre,;i1lcnte ,ia. cornmis~ão 
scr.ciona.l !l rubric;tdo p1n· urn dos membros d.'.t 
minoria(§ 10 letr:i A, do art. 43 'l<1. lei n . 35); 

7", porque o eleitor Raymundo r'le Som~a, 
X.irr-ite, que >cr viu C()lilD ef>crivão ad hcc n a. 
segnnda se<.:<;<ío, onde votou como ele1tor. 
t:tmbem votou na p1·imeira. secí;ií.O, em cujas 
cóphts ae a s>ignaturas dos eleitores no livro 
de presença pertencente ás duas referiua.;; 
secções , figum. i;;ern nome ; 

$". porque tambem votou perante ~ mesas 
da p1•imeira. e s:-.,!!Unda S(>cções o eleitor Ma· 
noel de ~frllo Falcão. cujo nome fi!ul'a. r.a 
Copia. das a.ssigna.t 1n·as dos eleitores que YO· 
taram no.quellas t'eferidas secções ; 

9\ _porquc o eleitor Nelson Martins Mo
rc~bi. que serviu coma tiscal na quarta. :cec
if•o, Yotou perante a rn~sa. da primeira sec
çiío; . . 

!O•, porque· se tendo os traball1os d.e am
bR.s ns secçõl'!s conc.luiclo as quat ro hor:i.s da 
tarde do mesmo tlia, e1·a· impossivel que po· 
desse ter rom~ido a enorme distancia de 15 
lcguas e m que.. fica da séde do municipio, 
onde funccil1nou a primeira secção; o legar 
~serra Branca». residencia (1o cidadão .losP. 
Rodi·igue.> de Araujo, onde funccionava a 
q uar&:.:. ~ecç :io, (ie que era elle fiscal : 

u•. pôt·que o eleitor João Sacerdote Lima, 
que t!gura votando na seguuda s~.ã.o, alli 
nã.o se acha.~a à esse tempo. em vir·tude d,e 
est:i:r a'}ui i•esidindo jã., e não se haver reti
rado e.esta. ciuade par& parte alguma ; 

12•. porque. na se.g nnda. s&:ção compar e_: 
c:<ram 228 eleitores, como se vê da acta. e da. 
cópia. <l.1; assi~naturas no livro de Pl'esença-, 
os qua;,s votaram par a Sena.dor em chapa· ba.
tida, emqu:into que o r~sulta.•1o do. votação 
pr.ra. depurados e d.e 456 ' 'otos. quando devia 
ser de 455 que e o multiplo de 228, numero 
de eleitores, por dous nmneros de votos, re
sultando. portanto, um augmento do 10 votos 
oa votll.ç.iiv. pa.ra Deputados. 

Coroatá- 1", porque da acta. da prim~i ra. 
sec9J.o, uoic:a q_ue protestam contra suava
!i<Jade. não consta. a. hora em que ti Hl".tm 
come(:o os trr.ba.I hos eleitoraes ; 

2•, no1·q ue tlonsta. da acta. da refc1'idt• sec
çii.o qÜe seria elta transcripta no lh·ro com
pete;1te do tabeUião Raymundo Felicia.uo 
Doul'a.rlo. quando apenas limitou-se esse se1•
v1>ntunrio a conferi1• e concertar a respectiva 
amlJentica ; 

~:: · . po1·crue nota-se o pequeno engano de 
um voto no. votação pa.ra Deput:l•~os, o que, 
1il1;\.<:, julg:im os protestantes ter :;idJ descui
dado 11n5 leituras das cedulas. 

S. Josti dos Mo.ttões (a.ppenso, nota 13n) 
- 1", porque n uO consta. da. 11.Cté~ r!>i. primeira. 
secção que se houvesse dado a.os fücaes bole· 
t im com 11eclaraçiio do numero de eleitores 
que compa.rece111.m e vo:taratn (art . 9" da re~ 
turma eleitoral) ; · 

2", po1•que el as actas da 2', 3> e 4• secções 
nrto consta que os fisçaes hoa"essem passa.do 
recibo do unico boletim que ~e lnes deu, con
tendo a votação obtida :por c:Lda um dos can· 
di•1atos, nem tambem si se rerns"ram elles 
passar os ditos recibos (para.grapho unico do 
citado artigo} ; 

3°, porque não tlonsta das o.cta.s a hora em 
que se concluiram os tra.ball\os eleitoraes, 
tica.ndo-se, portanto. na incer teza. si termina.
!·am no mesmo dia em que <omeçar<l.m ; 

4" , porque ila.s actas õas quatro sacções não 
cons ,;~ o numero de eleitor<!:> de ca.Ja secçfio 
"ue deixou de comparecer á. eleição ; 
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5°. porque da.s acta.s consta. que seriam 1 $•. porque compii.receraro e votnrra na 4• 
ellas r.r:.i.o~criptas , mas nii.o diz onde, e p:·r ~ecd~o \li. que em cba:p:t bat!d.i vor,,,ram pa.a.r 
quem s~l'iFini tl"anscript:is ; Snna.dClr. ao pa.SsCl qu:· na \'ota.,,ií~} p<tl'" Depu-
6''~ ;:io:·.qlle o fa beHiii.o pt~bl'C·) ?edro .J11.fob;'i, I t1'.dos :ip1:nas !Or:im •~pm·&.dri .. , l6Z vt.•i .. )S ,m~nos 

ape-o<~s cvn1er.iu e concerbu a authenttca dn. do qaeCl result.'ldo d:i ·rntaç:Io p1'ra Senartor 
1• se<}ção, o que prova (wids11tem.ente que (:W votos), sem queJ.odaviA. nada liouvesse a 
não.houve tr~uscripç.âo da acta.; · ac1.a adeant.a11o a resp~ito ; . _ 

7°, :por(jne o mesmo facto deu-se com re!a- G•; por•1ue das actits de todas as secçoes 
ção ;ís 2•, 3 .. ·e 4" secções, cujas a.uth,~u'r.iCM consta que seriam ellas tra.ilscriptas pores
für:un conferidas simplesmente por escrivã.es crivães ad hoc, cujos nomes ~eclinnvo.m,sem 

:wl lwc:s. ignora.ndo-:re, ·por·é:u. quem os no- dizerem. entreta.ntCI, qua.1 o ii:vro em que 
moou, e sem decla.nção <le tcr·em as act1.S devia. ser feita essa tra.uscrip:;-io, emqua!1to 
sido trause:riptas em livro espe!::iA.l ; . . que os referidós escrivães se lin.dt.r:_; m sim
, 8°, pcirijue na. cópia das a.'sign·1.1ttiras no ple.smente o. coni'erir e ronrertar !1.5 1tuthen· 
livro de pre~enç:ad:t 2'· secção r-::;tã. du!_)licada- ticas. . 
mente o nome do eleitor Jo;to Manoel d;i Stt.nto Antonio ·cte Ba.lsas (Apper.so,not.a 15") . 
Silva ; ·-1•, porriue nii.0 houve fücal ·ua untca' sec· · 

9°, porque rla.s cópias de assignaturas '10 ção do reft11•if.to municipio. quer por p(l.rte do 
livro d.e pt•esença das secç~ões do met1ciona.fo eleitorado, quer pel<J. dos ca.nrli'ifatos. visto 
munici.pio. fi ·rnmm nome!; •ie e!eitores que como o unice que a.lli se a.prel"entou nesse 
pro.testaram contra essa. fa!siclade; 1 ca.racter, conf0rme se vê da otck>, r<'~pecti'Va., 

10° - porriue figartt vot:i.ncfo nt\ 2'' se~r;io não disse em oome de quew er:i. o.::rr .. sontado; 
o eleitor J ulfüo tle }!oraes Pireí:i. fai!l:'ci.J'-' 2". por11ue nã.o se cleu ao mesmo fi:>e~l, já. 
nari.uaile mun\cipio ainda. e:n füa.; do rnez cl;; que entendeu a me-;a ter e..~8e c.1.r·acle1· o oi
deze:mbro ult imo ; da.dão Francisco Pedri• de Fari:i.s,que peran~ 

i l,., porque figurav:i. voL'l.ndo t.1,mbem na. 3'' ella apresenton-se:. o boletim com declaraçao 
seçç;io, onifo cr~ i;na residenci~ .. o eleitor co_. do numero de eleito:·es que votaram nessa 
ronei João Rodrigues d:;. Si.lveira,fa.ilecirlo no mesma secção ; 

. mesmo log:i.r o.o dfa. 30 de abril do auno pas· 3", porque não consta da a.cta. que o refe-
sado, e cujo falh~cimento deu noticia. o nu- ridv fisC<t.l passasse recibo do anil•.) boletim 
mero do jornal Ga:;eia Ca:r-iense, de 1 dé maio que lhe foi àa<',o, conwndo a votação de cada. 
do ref";;rido a.nno. um dos c~ndida.tos, nem tambem porque não 

Flô!'·)S (Appenso, nota 14"j- l •, porque das o fez elle; 
act.:i.s da 2' e 3• sf"cções consta que os trn.ba.- 4". porque da. côpia. de asEigriatul'a.'l dos 
lhos eieltora.es come1;a.1•:1 m á.s 9 horas da ma- eleit-0res no livro de p:resença pert11!lcente ã. 
nbã do dia. designa.do p<\::e ,1 eleiç•io, quando mencionada secção, constam n0mes da elei· 
a essa hot-a Re devitt ter insta.li ado a. rneso. tore$. em crescido numero. qu~ não tom:i.ra.m 
com :.is forma.lid11.des exigirhs p.?lo at·t. 43 da, parte em tão fraudulenta. fü.r~a e contra ella 
lei n . 35, de 26 d~ j:rneiro de 11{02; . protestaram; 

2ª, porque .não te.ndo os tisc:;1.es p~~ssa.do re: 5", po1·que não consta rfa il.cta. por quem 
cibo d,1s boletins a que ~P. relere o art. 9° da. seria. ella. transcript.a., ne:m ern que livro; 
lei di1. reforma. eleito!'al dei 11e <fozemhro do s·•. porque o not:i.rio publico F1·sncisco Fet·· 
anuo pi~sa ·o, nã.o co:ista r1as acLas a razão reira Lima. 11.penas concertou a. rel'cri·i a. au
po1• que o deixaram de l'az.:r (paragrayl.J.o tllentica. sern que dissesse te~· traw,c.::-ipto a 
uni~ rlo cita.d"> artígoj ; · menci•)ull.C.a acta.; 

3•, porque não consta si o proc:esso eleito- í'', porque a eleição impugna.cj,n. é filha eÀ· 
raJ te:•minou no mesmo rlia cm que começou, clu;;iva do bico de pen na, ta.nt:) q·aejá e:-tava 
o que deixa bem p(l.tente o facw. do àominio p rompta no rlla 28 de dezembro pr·oximo 
:rmbiie<1. de tetem l.J.:i..vídQ na.qu>:' lle mu11icipio ·passariô. 
tres N~sultad0s el3itoraes em époc:i;.s tlilfü · Caxia.~ (Appenso n. 15. nota 16')- 511 sec· 
rentes ; çã.o -1". porque o eleitorado pert~~ncente a 

4", p1)rque havendo comparecido e votado essa secçãu exerceu o direito ftc voto per-ante 
160 eleitore.s ~;i. l" sec~o. coufo!'rne ºº?~ta da 1 a primeir:~ ~ecção deste muuicipio fa.zendo 
acta e •la copta das a.:mgnat uras no ltvro de protesto antecipado; 
presenG<t, devia. ser <1e320 o i•esultad(J da. vo- 2°. porque a. maioria da m03a. não com!)a· 
tação 1>·i.!a Deputados, por isso q\1e este nu- receu ao lC1gar designa.do para funcciona
mero é o re..ulta.do d;;. mnltiplica.<;ã.o de lôO, menta d::i. referida secção de-rido a. enorme e 
num~rv de vot.:'l.ntes, po1• dous, e nunca o de iovencivcl dist11.ncia.; 
2.2'1, cu:no se ven.fica. de1. votação obr.ida p;tra. 3•. porque niio h:.i u ve eleit;i'i.o no k•:.;S.t' For
Deput ... 1os, da. qual resulta uma. diíf,~rimça talezo., rfostimvlo pelo presí•üml~ '.;'l. c,.mara. 
pa.ra i:ien)s 'ie 100 ·Votos. que nã.1J é expli· .1:>ara. os t1·aballlos eleitoràes da. me.acionada. 
cada pela acta. dessa secção ; sec~ão; 
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4°, porque da. cópia das assignaturas dos capit.1ío GustaV"o Collaço Fernandes veras e 
eleitores no liV"ro '1e presença. co-osta o nome De. Antonio Eduardo dt" Berl"ê.10, na. sessão tle 
de eleitores, perteocerites á me:"ma secção, t:wje. contra M ruesa.s eleito?:'ll.eS ela !ª, 2·' e 3ª 
que compareceram pera.nte::i. primP.ira.. e, por ::>ec.;lSes deste mQnieipio de C«xlas; vêm, 
estar adia.ntlida a. hora. dos trab[l.lhos da cont1·a-prot~stando oppõr a es~a~ allegaçõe::; 
mesma. deixar·am de votar,· protestando, os seguiutese re?..es motivos: 
porém, contra a falsidade de suas assigna.- 1°, que a. chamada.. nas secções rt:t
turas em riualque1· acta de eleição que se feridas, foi feita por lista legal, extra.bida 
procurasse dar como feita no já referido loga.r do jornal Ga._::eta. Caxi.ense. onde se acha.v~1 
Fortaleza, :pal"J. o que juntaram documentos publi0ado o alistamento federal de 1892; 
compro'Jatorios de sua presença na referida unico existente neste municipio, em virtude 
ia secção deste munícipio. de se ter o secretario da Cam::.ra ';\'lunicipal 

Codó (Appenso, nota 17') -2"e 4" se.~çõés. r·ecusado dar• a certidão do mesrno alis
-10. "POrque não consta; das acta.s dessas duas tt.m•·nto. qne lhe foi requerida em tempo; 
secções a hora em que começa.r&m os tru.- 2°. que esw.s listas foram depois authen
folllos eleitorae~; · tieadas por tab(.Jliáo, de conformidade com 

·2°, porque não houve :fiscaes na segunda o disposto no art. 42. s 41•. éla lei n. 35, 
secção; . · · · . àe 2e de ja•1eiro de 1892. ; 

3~, porque não consta da acra da 4" sec~ão 3'. que a.s~im procederam as mesas das 
que se houvessem datl.o aos ft,,c;;es os bole.tins refel'idas secções por lhes terem sido re
a que se refere o art. 9" da r•~forma. eleitoral; 'cll!;adas as cópias do a!istamenro refere::tes 

4·•, porque diz a acLa da 2-· secção que roram as suas sec~ões. a.pezar mesm<:i da requisição 
dad.os boletins do re;culttt.do da. votação aos füita por urn dos seus membros. no prazo 
mesarios que pediram, quando é terminante legal, a.o s€cret&rio da. Ca.mara (a.rt. 42 da 
o dis:posto no § 14, art, 43 da lei n. ;35, de 26 lei citada), que, nem siquer dignou-se deres
de janeiro de 1892, quando ma.nda que a ponder os ofüclos de requisi<)ão que lbe fo
mesa. entregue exemplares com o numero de ram d.irigídos. c:onforme füi tur1o levado alJ 
votos obtidos por cada candidato, a todos os conhecimento do Dr. Juiz Federal da capital 
me~aríos e tiscaes; de:ste Estado ; · 

5''• porque a. 4• see<;ão não remetteu a 4°, porque eram tão Iegaes essas cópias, 
cópia de a8signa.turas dos eleitores que vo- que não consta. das actas uma só reclamai;-.iio 
taram nessa sec~:ão; por parte do eleitorado ; 

6°, porque não consta da acta da mesma 5', põrque os cincoenta eleitores perten-
4" secção o numero de eleitores a ella pt-rten- centes á. 5'' sec)fo. que deviam V'ota.r ll? 
cenies, que não compareceram â eleícão ; log:i.r Fortaleza. residencia. do cidadão Jose 

7•, porque a referída secção deixou de runc-- Collaço Brandiio e V~ras, distante desta 
ciona.r em casa. do cidadão Ulysses de Jesus, ci•l.ade par~. ruais de vinte leguas. e qne ex
edlticio <!esignado para esse fim pelo presi- erce1·am esse direito pel'ante a l" secção 
dente da Gamam. e foi íllstal!ar-~e em casa. nest:l. cidade. o tizeram muito legalmente, 
do cidadão lgnacio· Rodrigues da Silv<1; certos de que naqueile rereri<lú rogar. pro· 

8", por.1ue, quer na 2• quer na 4" secção positalmeme escolhido, nii.o haveria eleição 
houve protestos contra a.s ilfeg-a.Uida.des e pela ausencfa. de mesarios que allí pudes:;6m 
tropelias pn1· ella.s postas em pratica ; ir, eruprehenden lo tão enorme e dispendiosa. 

9·•, porque houve nas duas secções referi- viagem.tanto m~.is Quan<lo lmvia.rn em tempo 
das, listas fal::as, com augmento de nome,; de protesta.rlo contra tão iUegal quanto ab.surrla 
indivíduos armado~ de títulos tambem fül~os designação; 
o que deo logar a protestos e reclamações; 5". po(·que o eleitorado que votou na 2~ 

10°, ·porque a eleição dessas rluas secções é s~eçii«•. onde ero. alistado, t1iío vertencia á. 
fal::oa e clandestina, como em tempo oppor- 4~ secçã.o {('ill distancia enc .. i-me da. c·1dade. 
tunc. se p1·ovará.. como se vê da :propria acta). co1no s~ atfirma., 

m<1.s foi alli. mandado votar i1or conveniencia Caxias, 1 de fevereiro de 1897.-Raynwndo 
Virgilio da l~ocha Tote, ve1·ea.dor.- Joa
quim Bm·{Josa Calda.~, supptente.-Josc Joa
guim de Lemos, Supplente.-Alcebiades de 
lifello Coutinho de ViUena, supplente.-Leon
cío 1le Sou;a },[achado, fiscal.- Alexa1idrc 
Gonzaga de Sou=a, fiscal. · 

Co'ntra-protesto.-A minoria da junta. apu
rador-a, consíderaudo de~ti<.ui.ilos de todo fun
damento as allegações teita.s pelos candid.:i.tos 

C:i.mar>- V, I 

dos c!Jefes o!lici3es ; 
7''. porque não consta. dn.s acr:a.s que fossem 

upresentadoi:i prote~tos pelos fiscaes, nem que 
a mesà os recusasse recellN·, porque, Desse 
c<iso. haveria ainda o recm•;;u gal'D.ntido pelo 
§ 27 do u.rt. 43 tia. lei cit;\da, combin:i.do com 
o art. 7" da Rerorma Eleito1·al; 

8°, porque (l pretexto de que o unieo ta
bellíão exi~tente n~sta cidade não quizeJ'a. 
tomat• essts p1•utestos no dlv. d1l. eie1çãi:1, é 
destHuído de toda razão, porquanto ex.ístem 

tõ 
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dous tabelliãaes.ne$ta comar>êa, e ainda exis- 2ª é 4ª do Co".o, pelas irregularidades, 
tia o recurso de serem ,feitas .essas decla- fraudes, compressões, ameaç.as. e subornos 
rações perante autoridades judiciarias, e de que se deram no curso desc<as refer:das elei
votarem os. eleito1'.es, a descoberto. perante ções, e o fazem pelo modo seguinte: 
a mesa da secção m;.is proxima; i 0

; porque não houve divisào do município 
9°, porque o tabellião, a quem se refereín em8ecções, na maioria dos municípios refe-

os protestantes esteve em seu escriptorio no ridos; · 
dia seguinte ao da eleição até .alto dia, onde 2·', porque o eleitorado negses mesmos rnu-
praticou actos em razão de SOU·Dfficio ; nicipios .não foi COnVOCfl,r]o por editalpara dar 

10, porque .a ·,prova. m·~is evidente de o seg voto li.O dia', hora. e togar da .. eleição, 
que taes allegações são injustas, está nas limitando-se os.chefes officiaes a espalharem 
proprias actas dij.S Secções conte3tadas, onde b< à tos falsos de ad1:i,mento das eleições. para 
apenas mesa cios e fiscaes dó pai· tido federa~ este corrente rmz · de fevel'eiro; ·· 
lista, reconhecendo a derrota. tl'emenda de 3°, porqul) as mesà.s eleitoraes não sereuni
seus candidatos, pelas umàs, · serviram,se do .ram nos edificios'.desigi;tados ,para·as secções; 
recurso, quejulgararn, ápr.oveitaveLao C(1so, 4°, porque não forám admittidos fiscaes, 
de assignarem'--:-vencida . na acta,· com alie- quer pelo. eleitorado das secçõe;:, quer pe.los 
gações incal:)iveis e em desa\JCOrdo completa- candidutos, em quasL todas as secções eleito:., 
mente com o procedimento que ti'rnram ôu- raes; . 
rante o correr do processo efoitoral~tomaürlo 5n,. porque a maior parte elas eleições fora.ui 
nota das votações, 1 aiuxiliando os eleitores de feitas em dias díJfereutes; antes e depois dp 
seu partido a ::i.ssign(1rem as chapas com que dia 30 rle tlezemb1·0, em e.dificios particulares, 
vota~am, poi·quánto, em. todas as .secções, de modo clandestino; . 
serv1mm-se do recurno consagrcldo no art. 8" 6", -porque· a força publica estadual, sob o 
da lei da reforma · eleitoràl .vigente, accei~ commando de ofüciaes; procurou amedrontar 
tando boletins, pas:;;ando reci.bo dos mesmos, pelo terror o eleitm'ado opposicionistà, como 
e tudo fazeodo sem recriminação alguma o fez o capitão de policia Goiabeira, no muni-
para no fim porem em pratica o .plano pre- cipio da )'mperatriz; . . 
parâdo adt;edemente p::1,ra surtir o desejado 7°, porque· empregados do Tbesouro lEsta
etreito. · · · · < , , duat a pr,etexto de inspeccionai' collectorias 

Por todas estas. razõés,epelas de maior. e mes:j.s de rendas; percorret•am as lo.cali
importancia. que ainda possam. apparecer dades do ~ertão · aconselhando, em nome do 
contra a regularidade das. referidas mesas, Directorió Fel-leralísta, toda a sorte de frau-
que obser;varam todos .os 'preceitos leg-ae~,. 'des; ... · .. 
contra-protestam por este meio, declaran.do,i,1s . 8'\ porque, 1gier em • circuláres políticas, 
nullas e sem valor probante. ·· quer em cartas reservadas, os .chefes officiaes 

Sala das sessões dos trabalhos da Ju~ta ácor1selhava~ a. fr:am~é n:1:ai_s desbra~ada, 
Apuradora eín Çáxias, 6 . de .:tev()reiro de :co.mo desobed1e9c1a as d1spos,1çoes d~s Jeis fe-
1897. -Raymundo 'ilir,qilio da Rocha Tote .. :-- der~es que re~~lam o proc~sso. e_le1toral; , · 
Joaquim Barbosa. Caldas.-José Joaquírn de . 9, porqu~ furam recl,!Sadas cop.'.as a.ut~en" 
Lemos .-Aléebiades de JYI ello Coutinho de trca~ do all8tamento, . r.ef~rente~ .. a; dtve1'sas 
Vilhena. · · · secc;oes deste e do munrc1p10 do Godo, embora 

· reD1am(1das em tempo, afün de que pudessem 

Protesto aprésentaclo pelos fiscaes L'eon,é.io de 
Souza Machado e . Aler~anclre Gonzaga de 
Souza: 

ser a/lrnittidos a votar eleitores falsamentA 
titulados; · · 
· JQ, porque. as eleições desses mu\1icipios 

referidos e já ccmtestados, forl),rn feipas a 
bico rle ,p\)nna, o que ~videntemente prova-se 

Illms. Srs. Presidente e ma;is membros da pela leitura das cópias de assignaturas ·do 
~unta i}pqradora-Leoncio de Soma. M.a· livro de pr,esença, de eleitores que, ou já fal
chado e Alexandre Gonzaga de. Souza, fisca•'S teceram; ou que protestaram contra a inclu
dos· canrHdatos .á Deputação Federa[ na elei- . 8ão de seus nomes em qualquer. eleição. apre-' 
ção que vos achaes apurando. Drs. Christino sentadaeomo legalrnen.te feit'a.; 
Cruz e. lsaac Martins .dos Reis, veem pro- 11;: porque nas. 'actas. da maioria das see 
testar contra as eleições feitas nos.muriicipios ções ctos niunicipios con.testados figuram coroo 
da-Imperatriz~ Mirador~ New-York-São votantes .indivíduos que• eram: mesarios em 
Luiz Gonzaga-.-Passagem Fi'anca--S. :.João outras secções; · _ . 
dos Patcis-Riachão-Victoria (do Alto· Par- 12, porqu, das actas de muitas secções e 
nahyba)-Pedreiras-Bal'.ra do Corda-Loreto das cópias daciassignaturas dos votantes, ou 
--Pasto3-B ·n~- Pico> -S. Francisc.o-Gr~.- figuram nome•; duplicados, ou o nome de um 
jahú-S. José dos Mattões-Fl0res-Santo só individuo votando em mais d.e rima sec, 
A_ntonio de Balsas-5ª secção de Caxias, ção; 
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J3, porque do resultarlo ria votação, quer 
para Sena.do1· quer pa.ra Deputados. em 
muitos rounicipios. ora lla a.ugmento de 
votos. ora. climinuic:;iio,em r elaçã.o_ao mimero 

.. de eleitore:; inscx;iptos no livro <.~e pre>enç•~ , 
o que demonstra cabalmente a fü.Jsidade de 
taes eleições; 

14. fin;i.Imente, porque, rielo modo como 
pleiteou. neste Estado.o partido federa lista, :ts 
t>leições de 20 c~e dezembro, com pretei·içií.o 
do direito ~al'ant;tlo ?.. minoria pelo Pacto 
l~undamental, fica. bem earac Leri~ada a inten
çii.o má que presidiu a. essa a bsurrl.u. r esolu-: 
ç.ão. -

Por todas estas razões, veem .. os protestttn
tes requerer -vos que i;:eja toma<lo este seu 
protesto. de conformidade com as disposições 
do § 8° do art. 44 da lei n. 35, de 26 de ja
neiro de 1892. fazendo tudo con~ta.r ria ult ima. 
acta geral dos trabalhos rlessa. junta . 

Sala. dos trabalhos da .iunta a purador(!. na 
cidade de Caxias. em 17 de fevereiro c!e 1897. 
- Leoncio de Soú::;a Machado. fiscal.-.-lle· 
roan.d-,·e Gon:;a91.1. de Sou:.:a, fiscal; 

declaram os membros da minoria àa . .junta 
s0r0m completamente nu llas, · .iiJ. pela in
nobservancia das formal idades sntstnn cia<:s 
ao p:·ocesso eleitor:i l, _de accorüo com as leis 
federa.e~ que regem a m;:.tcria, j C~ pelo moclo 
alta.mente clandestimi como foru.m feitas as 
eleições dos mnniclpios da Imperatriz, Ml
rador, Nsw-York,S. Luiz Gonzaga. Passagem 
Franca:. S .. João dos Pastos. •l1e.chão.Victori;t ; 
(do alto Parnahyba), Pedreiras, Barr e. do 
Corda . . Loreto, Pastos Bons, Pieo5, S. Fran
cisco. Gr·ajahu. s. José dos Mat.tõe~. Flores. 
Santo Antonio de Ba.l!lll.~. 5" secção deste mu
nicípio ele Caxfas. 2" e. 4" secções do éodõ, 
cujos résnltá.d•'S são t.idos c11mo não existen
~.s. p l.l'a o fim'de considerarem, como ·~t•nsi
neram sómen te validas e legaes :i.s eleições 
procedidas nn. I';, 2·, :~a e 4~ secções deste mu
nicíp io de Caxias , ! •• e 3'• secções do muni
cípio de ·Codó e ! •. 2",.3' e 4" S<>cções do mu· 
11icipio do Coroab. onde o proce~so eleitoral 
correu com a maior regularidade, a parte 
pequenas faltas sem im:portancia al!.rnma na 
1 ~ :1ecçüe deste u ttimo municipio, que nao 
lhe t iram o mer to real. Isto cli to, a minoria 
da. junta. n.purac1orn. conside1·a legalment e 

Protesto apresentado pelos memb;-os dn ~leit~s Deput.'l.dos an Congresso Fe(leral os cí· 
'ninoria à jimta apitrnàoi·a- Protesttl geral cfadãos. Drs. Chr s t\no Cruz. Isaac :\forth1s 
-A minoria. da junta apura.dora do 2• dis- <los Reis e Monsenhor João Tolentino Gue
tricto eleitoral do Esta.do do Maranhão. tendo dAlha. Mourão, p or haverem reunido a plura· 
diariamente impugnado, perante a re~pecti va lidar1e rela.tiva. de votos nas secç,ões 1·ef<' riclas 
junta, a. validade das eleições proce1lidas em dos tr:!s ultimos municipio;:. e,· conseguinte· 
diffe1•ent.es municipios e secções de munici- mente, no casé> de serem c1iploma1fos por est:i. 
pios pertencentes ao mes1r10 dis;.r icto e-leito- junta, proteswndo a mesma mlnoria como 
r a.l. no dia 30 de dezembro elo n.nno passado, $Olemnemente p rotesta, con t r n. os diplomas 
pn.rn. um Senador e tres Deputados ao Con- que forem expedi<1os a ou tros. cuja valicla.<1e 
gresso Federal. cujas impugnações. apre- de suas eleicües foram oontestartas . E, ele 
!<mtacfas Z. mesa, em documentos pareia.e;;, como o teem coosiiler:;.1lo e prote;tn•1o. assi· 
firmados pelos mesmos membros da minoria e g nam o presente protesto ge1'3.I tonos os 
nscaes dos cundidatos Drs. Christ ino Cruz e membros <fa rninmfa fui junt a. :ipuradorn., 
l5aa.c Martins dos Reis, foram por ellti recebidas r1epois do que será entregue á. me;;a para.que 
e consignadas nas act as dia1·ia~; veem pl'o- tr;~nh~i elle o destino legal coasugi~1ào no § s• 
testar, como de facto protesta.•lo tecm por 110 a1·t . 44 da lei n. 35, de 26 de. janeiro 
es te documento, contra. todas as fraudes. de IS9.2 . 
trílpelias e irregula1•ida11e~ que se de1•.i.rp nas Sala dos trabalbos aas s~ssõcs do. .iunt..,, apu
ditas eleiçües, feitas pelo systema condemna.- radoi·a em C:ixia5• !7 i',e fe ..-ere ro de JSH7 .
vel do bico da. penna. que nullitica completa.- Raymimdo Ffrgil io da Rochn Totc . \·ercarlor. 
mente o livre pronurJciame;1to da~ nrnus pelo - Joaquim. fl ,,r!Josa Calcli<s, supplentc .- .Josii 
ex~rcicio sagra1\o do d~eito do V?tº: _tanto .Tnaq11;111, de Lemo~ . snpplentc.-Ali:eb:a ies da 
mats quanto pelo art. 2::> da Con~tltul,·ao Fe· 2lietlo Coutinho d e Vií/,eM, s upplenb . 
dero.l é garantida a rcpresentaçao da. mino-
ria, que, aliás, na eleição cuja. a.puraç;l'l · 
se conclue hoje; foi privada de<~e sagr:·11fo Ii:lotfoo~ com q1.1e o• me.~1 b1·r.s da m inoria rlo, 
r ei to, com violação inaoíte~ta da citarlD. dispo· .f11 .. 1ta a7mrado1·a (imria·meiito rnm o 11encido 
siçilo legal. pelo partido federalist3. . de~ te que 'mtcc.edeu suas assú7;,.r.. tw ·a.• rui acta ge· 
Esta,1o, que pleiteando a meuciona.J:1 eleiç;1o ral dos trç.1.Jatlws da meni:ionrula jwua. 
de 30 de rlezembro. recnmmeodou aos sutri a-
gios eleitel'aes os nomes de tres correligio· Vencido quanto ú. ;-esoluç:ío dn. m;•õoria da 
narios seu s ci. Representação Nacional pelo .iá . . jtu:ta. .. pur.ldor :>. c:)nsitle1~rnrlo_ \·n.!i<1;is as elei
rererii:lo '2º distr icoo. Em vi1·t ude de toda.s l çii<.>s <1os município.; irr.pu:;riailo.> pela m1110-
e3tas razões. e de roa.is que em tempo opiim·- r ia •la. rnPsma j unta., constan tes <le todos Oõ 
tuna será, pro'Vado por quem interessar posse., p1·ote.o;tos pa.re;aes cli.aria.mente olforecidos por 
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elh e 1\ 1 pl'Ofe;;lo ge1~il q11e ho.ie apr l'sentou. sr:gf'm Fr'8nca - S • .Joiio r!o;: ? atos - fh;)cbio 
p•.•l'<\ o rim de 1L1 ·;n1h 1· que füs;<'·a expe,1i='::is - Vict••ria (do Alco P;wnahyb;;.) - Perlreil'-1s 
flipl!JÍD;l.:; aos c.:ir1<!id:ttos vot.v!o.; o.<q uc:111s - Barra do C<'r•1a - Lorer.o :_ Pasios Bons 
referi< ~:.s eleiç-(ie., on•1e prerlom•nou :1. fr.1.u<le - Pi ·o~ - Sã.o Francisco - Gra,j.chü - Sfto 
pelo empl·ego do shterna. r:!ftn1'estino •.10 hko .iosé doo;; :Ma.tt•1es - Flores - S. Antcmio de 
dH peuaa., ri nando e cei·to que 3.S uai~l!.S elei- Balsas - Quiufa se~çi'í.O de Caxlas -, Segnod.a 
çlie-:; Jeg:1dmf\nte feitis foram as 11•1 l•, 2 '·. :3· e e fJUo.r·t". seci:ões elo Co1ó, onde pl'edominou a 
4" secções deste triun'c ipio ele C:i-x ins. r1.5 1h f:raade mais escaudalos?., pelo sy,;tema clan-
1::. .e 3 do rnunicipio de Codó e o.s dn 1'' 2.'. :~ · d:istino r1o ç,:c11 <le penna. que nullifir.ou com
e 4" elo muuic i pio tl.o Col'Ou.tá, nas CJW'-e5 u })let.1.•i.ente o li\-re pr onunciamento d;ts urnas 
pr'Qo?e.s;o elei tor~d corr-eu com t..'llla, a rc_,;nl:l· p.·eter·ir:do o •'·xercrcio s:L1:p :v'o do rlircito do 
l'i.:a.de. oh~e1·v1tw~o :;:e ltrni: io . ..a.menle t-0:1;•s :1s 

1 
vo: o : -

r1is ;osiçõe.s le;!•te:;,. e em \' i"1·r.u·lc rlo que :t ;·n- que i·sses .J.oc11rnent::1s recc>birlo::; pela · 
feri!l& r.ninor>iil itrJTI7ita: co:1.si1l.oroa e ei.t-Os junt:1 apnraJor;~ 1or;un eon.;ig11;1•'.os11a.s :,ct..'1.s 
Depufar'os ao Coogre~s::> Na.dona! os i.::ind i 1 ;J<irci ·es. c:-om a observaç;;i.:i de que seriam 
cla~os Drs. Clu·[stino_ C_!·ur,. !~aiL'C ~fai·ci ns 1los enviados em ot•iginal <i. C~mara dos Deputados 
Rei ;~ .\l onse~1hC'll' .1oao T·~l0nttno ·G,:e·1dh:~, 1 Pede1• .• es ; • •. . 
Mom·ao. lJOl' ua.v~. r·e' r(~un:rlo no;; \,l'e.s ulti.. que no ultimo ma dos t:·a.balho> da a.pu
mos municípios maioria. 1·eh~iva . .-fe vows. e. t·!l.,:ii.o, os fü;ca'-'s me:•ciona.dos - Leo:1cio de 
·conseguinte·nente. no cn~o •1e serem d iplo~ Souz:i. Mii.chado e Alei.:an ire Gon7.ag~ de 
mados: '•l'Jtl'stanr1o ~o me.>mO tempo contl~i &ltmi.em um docnme:.ito p:)r· ambos <v;signado 
aq uelle neto da rnericionada mai::n·ia. <la.}mr~~- tlirigiram â junta. um prorest-) com 14 a:rti
por não :;en>.JUt)S cancli•ht<•s por ella. 1lip lom~- gos, da1adv do dia 17 d\) clta.·'o mez, contra. 
elos os • edn:!e;1,Hne'.lte efolto>.- Raymu»idú r.o.hs as f1':l.tHles. comnressõ~s. ameaças e 
Vir-gilio rir:, R?cha Tot-', vere;iclc•r . subornos que se dera.m ~'ºcurso (1 0 processo 

Os outros tres membro3. de ucc(lr:lu com as 
allegn<:ôes acima. 1 i m \ta.ran ;-se :i fazel' por oc
casiào d.:: l•Ssignarem a t1echu-.tçii:o seguinte: 

Venci1'.o por esr.ar 11c per!'e.ico :v.:cor.-Jo com 
torln::; os !J}(Jtiv cr. ;\preseni:vlo.;; pelo ve11'arlol' 
R<>ymundo Virgilio d'\ Rocha Tote.-Jonq1 ~im 
B.,,·bosa Calda.<. - José .Joaquiia. de Lem1s. -
A.lccbiocles de ]fello Coutinho d.: Vilhc11C1. 

Illm. Si-. D·-. .luiz Seccional d•t.ste E;;tario 
.-io Pi;i.nl1y - H: nodo Vi1-gilio •'.a. Ro~J1a 
Tor•~ . . Jo~quim l ..i,~s ·\ Ca.lrl<is Jo::;ê .Jo:i.quim 
de L<·mc•~ , :\.Jcebia.t'les r!e :\Jdlo Couti nho de 
Villiena. Leoncio •1r. Souza .\-!i:wlia•'o e Ale
xaudrc Gon7.~:i de Souza. c1rl<H1>io5 bra.z ilei -
1·os. uo go:;o de seus 11 irei1eis ch· 's e poli 'icos. 
veem pt'rance V. S. •' izer que. 11 ;> quali1la·'e, 
os qunt1·ü primeiros, •le mi.:obros 11a mrnor-hL 
d <t j unta.apuraitora da eleic.'i.o proce<li0 1a no r1ia 
30 '1e 1~t:··ernh1-o do ' Ln no p1·01'im(} , ~s;aclo, no 
2" t1isr.rirt.o 11lei tora.l !\u EsL«rJo •lo '.>f;,ra.nl!i.iO. 
p;u·a. t1·c·s 1!eput ulos ;J.o C:;11u1·csso •e11e1·al. 
cuj ' sé:Je ~ a cid:., le de Caxias, eo:; dous ui li 
m1,s como 1lsca1>5 d::-s ca:\d:d:i.;,"s it rn~s1r1a 
r!epuradi.o - D:·~ . Christ ino Ct'UZ e lsa.ac 
;\I:. rt: ns 1.los Reis. 1,o;naii•m p:i ri t> em to,](v; us 
t 1•:i. l>;illl0;; d;~ t'eli:lrida . . :unta . 11~ <; 1 .. s ua irtsta!
Ia,·ii..,. ;\i; 12 horas 1la ma:ih:-1 .;(J cll:L 2\1 c.:e ,i:t
nei1'0 u lt rmo. ate o e1we1-r.rmenlt• u1.1s r .-spe
cti vus t1·aha!bos. ua ses~;i 1J do J.i;.1, 17 do cor· 
rcnie mez ; 

que, e:n documentos rior t\ido.:; assfgr.ndos, 
forarn d111?·i:i meiitE> i11>11ug-n 1;!as as i;,lei•;Õ<s 
dos municij)ios ..la - lmpeiatti 7.: - Miradi -r 
- New-Yorl< - São Luiz Gonzaga - Pas-

et1•1tor al dos municípios jit indicados; 
que a minoria da <iita ju11t11. tarnbem apre

s:~nt·Ju 11or c•ssa occasião, em ~1ocumen+.o por 
todos o<; membros as~ign:ido, um protesto 
!.'era! em que. rec;; pi tulanrlo todas <'\.5 impu
gnaçõ<>s araeriorment~ feltas,conslderou elei
ios ao Co:1gresso l<~edera.I os Cll.ndMtttcs -
Drs .· Christ\no Crnz, lsa:ic ?>1:1atins dos Reis 
e monsenhor .João Tolentino Cluedelha. Mou· 
rã.o, pi1r1\ o fim de serem diplom:ulos. por 
issn que lh v1alll 1·eunido a plUt'<l.lid:i.de rela
tlva rle votos, na:; eleições dil. p1•irneil'a, se. 
gun<la., ter :.:eil'a e quar;_a. s2ccões dü mnuici· 
pio de Caxir•s; 1w1meira. e ter<!eir11 <Ió muni
ci1iío do Co:1ó e p1·imeit·,1. segnndn,, terc.;iPa 
e q11:i.1·t:1.do inuniciplo elo C1)r1J:1tá, unic:-is 
sec<;Ü·~s onde o p;·oJes;o ekito:·ai correu com 
a. ma ior.r•·i:ruht1·1dade. obsm' \'SJ'1do-se fielmente 
tü<las as ..lispo3lçl'>es ieg.u:s qu•~ rcge:rn a. ma
t<}r!a.: e pr .. teston conn-a. qqaesquer di-ploma.s 
que fossem ilkgalmente expe•.lid03 a. outros 
c•n•1 i,\a to:;,c:uja:: e!eiçõ'"s r.iuha.m i;i<lo contes-
la:las; · 

q11r. :i. junta apu''anora, rec!:'ben.]o·a.ml:os os 
y:·otestc:•:;, m<1 nc.lon que fosoem mencionados 
r (;5U midm11ente n:i. acta ge1-a.l, que. como 
;1s ;1 nterio~es. roí ia.nça<la. no ll vr<i da.s acta..; 
t.l·is tT·e<baU :c:•:s da Ca:11:1ra :1iuni(·ip;i.l \la ci1lade 
.!o Caxias {Ji :.s<le o go;·c~rno monarchico aLé o 
1•1·1·senw1. or :en:\11do que o.;; ol'igin:.es dos 
10c·s11Jos pr0Les1.o-<. ad•licíona •os aos ·P,arc!a~ 
p .. i- c-il . r ei;f':,ido•. 1iossem <lPl)e11so;; a cop1::t 
;; ut heotica de rel'1·1'ida. act.a '·' remettifi,,s ;\ 
~ecr(·ta1·i;.r. ·fa C;1mar·<:t. do;; Srs. Deput:úJ., s; 

QlH• <•.'> n1e1ol:rus tJ ;' uilnl)l'Í " da. j nntu. apu~ 
rador:•, ~enci• !os pela maioria. desta quanto a 
expedição de <líJJlomas aos candidatos que 
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julgou eleit~s, embora illegi;Jrm:r, te,<J.s:;igna-1 d11 }J:e.lto Coutinho rle Vilhena. -Leoncio de 
r~m a mf'11~1trnad;1 acta. gen:tl com ;). dc·<.cl·:rri-1 Sou~" 3íad•ado.- Ale.xanrli-e Gon:;aga de 
ç~o dr: -ve·ri~irl.;s. l_ll(Jt1\"f\,rtdo cm lon:.,'11. ttll1<ga-1 Soiiw .. 
~aO O SeU p:·uCE<dWJüUll) ; • n • • • 

QlJ.3. tan t.r~ ~ . !Uilli>r·ia d~. juah co1no o;; ' E~t'."""..ª'n . º.rn.co es,~~pilh;i.s' ~e~era~~c ~~ 
fiscacs rneu<.:wnados. deixaram de assig-ü,,r a.s 'a.lor be nu> e1,e~ tos reis, toda~ ll•Ut1l1~ada~ 
ci.rrco cónia.s da acta: ~·era!, tl'CHl<is q<i.e.;; s·r- com.a. cl~ta e ~ssi~na~i;ra supra-~ Comc1 reo 
vn-&m de :1iplonias aos . canctidatos pl'•lclama.- que1 em. Tbc1_ezma., -~de fevereiro de 1897, 
dos eleitoõ ~el<i. ma.iol'ia, bem co o o editi:i.l. -P. C. AveUino. 
por não concordarem com ·a íilegitimidade 
d.:: um tal documenl o; Termo de protesto.-Aos vinte dous dia.~ do 

qu0 os dous protesws a que ~-llu:Jem. hem mez de J'everdrci de mil oito c..-nto~ e novenw. 
como as allC!r ·(;Õ~s CO[ll que os merrit•ro~ da e sete; nesta. <:1<l••de de The.-ezina. capü.aJ do 
minoria justiticn.ram o -in,.ci-lo de suas assi- Estai.ló do Piuuby, no m~u cartGri•>, à rua 
~na.tur-as na <J.cta g'1l'a.l, constam. do nurnel'O Banoso. compareceram o~ cidadãos Hay
;~sl do jornal Ga;ota Caxiense, em sua edk;lio. mun 'º Virgílio da. Rocha Tóte, Joaquim 
ue 20 do correüte 1;·,ez, ·a cumeça.r da n!tim~ s .. rbr>sa eai.-:as, Jo~e Joaq:iim de L<>mos, . .\l
Ji~~•,e dn seitrníla columna da.seg-urida pa.grna (;euínde~ de l\'Ifc:llo Coutinho de Vilhena. Leon
ate a t.ar(;e•ra colmnna da terceira p;;git1·•· do cio de Souz:! M;;cbado e Alexandre Gonzaga 
me:;m0 jorrn1l,sob o titulo-.lunta apurad(lra. rle ~ouza, todos i·e~identes na cidade de Ca· 

E como sr~ teni1a espalliatlo nu.quella cirhr1e xi<is do E~ta.do do M>1.fünhão, cujas itienti
rle CaXirJs, com lmst:rnte insititencia, o boato dades fol':.i.m abonadas pelt;s cidadãos capitães 
ile que os cb.efes ll\llit1cos sltuacíonistas, e, Cti.I'!<JS Cezs.r· ·Brarrdãoe Manoel Lopes Co1·rêa. 
conseguint<:>mPntf1. o,; pr·oprios inter-essados, Li1m, estes i•econl.J.eci1\os de mlm . pelos pi·o
procur.i.vam preprtrar. falsa e clandestin:-.- pi·ifü O.e que rtou fé. E por aquelles roe foi 
mente.novas cópi~.s da acta geral daapu1'ação pre~ente a petiçií.o rewo, em q11e requereram 
excluindo-se as inensões nellas feitas sobre us ao doutor ju;z rederal dess,1 sec~ão Demo:;
diffürentes pr::Jte;;tos a.presentados à junta theue:s Co1;stancio A veHido que mandasse 
apuradora, já rcfei·ídos. Lem con,o os rnotl- toma.r por termo o protesto a que se refere a 
vos com que justitioou a miHoria e s· .. u v1.M- nH·sma petição, ri,,l<1tivo âs irreguhwida.des 
cido, aprove\t<Jnd11·se par<1. isso, do uwtivo de co:n.:stadss n11s eleições tederae:s de Lriuta .-Je 
não terem os rnembl'OS" da mesma mi.nori:• e dezembro ultimo •:m difler• ntes municipios 
fiscaes assianado o edital e authenticas da do segund0 dí~trict<> elenoN.l do ill"'Srno Es
mencionada.- actoi, facto que se jusLifiea :pelo tado do Maranhão. petição competentomeutEl 
proposito em que tem esta•.to o se(.;t'etariu da de~pachada. pas>o a lazer· pelo ruodo St<
junta apll1·ado•·:necus;mdo·seol)stín~damerite guinte ; Protestavam na quali.doiõ.e, os qua· 
rlar certidão da a:.·ta gi:-ral que, em plen;t ses- tro primeiros, de lllf:mbr·o:s da. minoriu. l:a 
são do dia 17 de,í.e. fül requel'i•' a á me.,m::t juat:« apuradurn da elt'içi1o p•·oce·!1da no dia 
junta pelos fiscaes Leoncio (t:l Souza '-'lacli::td•' trinta de dezembro do anno 1.n·oximo passxdo, 
e Alel:anrlre (i(luu.ga de ~· iuz<t. <ilfirJU11.nd0 no· ~eguur!o !li~t1•icto eleit.,r;i.l do E~cadv do 
sómente dal-:1 QU<>ndo isso llle p;;.re~et· conve- i).la ~;i.nhão. para tie:; lJeputadr·s ao Cungres..a 
n iente. o que . .;;mh.lo vei·lla.d.~, coristirue urna· F(liera1.· cuja '.:iédt• é a cidade ,je C~x[a.s, e os 
n·aude: qúere:n os su ppHe<.tnte'.:i iJrutest<n· dous ult,mos. corno fiscae~ tios cand1Jatos à 
cont1~t tãn mo:istruoso <.ttt" nt:ido à lei, afüu llll:l>mtl. de.[Jutução-d· ·utores Chr1stmo Cruz 
de que fiquem resllv11tios (l.."<'L; us seus direi- e ls.i.c M" rtin$ dos Reis eru cujo~ n-abtih(·S 
tos contra. tão <tUilacio,;a. rnystifícaçâo do dt· tonw1·am parte, desde a ins:allaçã.u da junta 
r-eito do voto- aµaradora, ás rloze horas da manuii do d:a 

Portanto, e pnrque fi:1ue a cidade de Ca.- vinte e nove de .ltl.neiro ultimo. ato !i t:on
xras, <Jnde resiilnn os p'.·ow,;tante~. em m ujto clusiio final dos tn1.baltios na ~essâ.o do dia 
maior distancia pa.t·a a. capital do Estado, J.ezesse•e clu corr~nte meY.:, c"ntl'a todas as 
onde r~ide o Dr. juiz soccwnal do mes::no. rrnu.ies, tl'opeli.1s, compi·essoes e subumos 
rio que para <lesta. séde do vos~o iliusr.mc!o que ~e de~·aru 1ws elei1Jies dos· murücipios ela 
juizo, veem os supplica.ntes respeito:;;1.rnente !rnpec·atriz-.Mirador·-1\cw lu1·l'--Siio Luiz 
requerer a. v. s. que se digne de ma11dar to- Gonzaga-Pass;1gem Franca-São João dos 
mar por termo o sou i1rotesto, intim:i.ndo-ss Pato.;-Riach<Io-Vktoria (do Alto Parna-
1~irnbem 0 prei:idense da Cam:1ra :lilunwipal lia hyua.)-Pcd1·..,1ms-Barr'1 do Cord:-1.-Lo1·eto 
mencionada cidade de Caxias, capitü.v Gasta-1-Pc stos Bons-Picos-:-:ão J<'l'an1:is.::o-(lro.
v_o Co!laço Fer11amles Vcl'aS, .p:e~emé nesta. jahti.-.'.'ão Jú-;é llos M-cttõe~-_b'lores.-S.<tnt.o 
Ct'. 'a.de. Nestes tertnos.-E. J~. defrr'1nento .Ai:itolllv de Bril;;as-quwk• ::!e.::1;,w de Laxtas
Tilertziua, :;;?. cte ;erei1·o de l 897 .-Roy1~1.•<ndu •• ~eg1JUíla. i:: quorta. :;e.:;;Õ\'!$ Ü(• Co ló, cuja; <ilei
Virgitia do. Roch1.1. Tote.-Joaqi,im Barbosti l "õe,- foram <iü.rialli,:,nti,, impugna.u;;.S peloa 
Caldas.-Josli Joaºuim. de Le11ios.-Al<:ebiades l)rotestantes em docu1ueuto~ ürn•allos PO;.-
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suas assignaturas e ent1'egues ájunta. a:pu- que fosse junto ·a este protesto;-que, em 
rrdora. que os mandou consignr,.!" na; adas virtude do p1·otesto feito pela. minoria. contra 
dos sem tri!.b:>lhos dbrfos. ordanando que a illegitim'.L expedkâ~ de diplomas pela. rnaio
fo!;;;em (1epois remottiàos, em origin:tl, à Se- ria da. junta ilpuradora., recfüaram, os ja 
c!'etti'ria d~ Camar:t dos Senhor~s Depurarias. menc10nados membros na minoria, assign<tl' 
oppensos á. copia authentirla. da n.ct:i ger<•l dos as cinco cópias da acta geral, que füra.n:.. e:x:· 
tr~balhos da referida junta. apuradot•a;-que tral!idas ue~se mesmo dia, assim como tam
do ultimo dia. der.e;::sete do corrente me:r.. o~ bem nega1•am suas assignatura~ ao edital ·
protestantrs c.IU -CocúmentOs firm<Úlo$-Uffi que os rlous tiscaes, em documentos especia~s. 
pe!os dous fücaes, Leoncio de Souza Macll:ido e por parte dos candidatos Drs. Christino 
e Alexa.ntl.r~ Gonzc\g:; de Souza e outro pelos Cruz e l,;a.a.c Martins do3 Reis, cujos direitos 
quatro m~mbros da minor·ia da ju:na, apru- ileJ~n~•am, requerer.am á junta. apuradora 

. sentaram protestos geraes em que fomm l'f'· ed'tio.u.o de the"r, 1M·bum ad -verbum, da aeta. 
c.1 .. })itul.ad~ .. s ·toda~ as im11.ugnaçõ"s anterio r·-

1 

g. ral. a qu. a! foi, pel.a. mesma junta, em plen. a 
mente fe~tas. os quaes, remetti•los á mesa, sessão, maudado da.r, conforme o despacho 
foram per ell<~ recebidos e con~iguados ua tiot· ella proferido no alto de catl.a. nma das 
acta. geral, onlenando-se qire, adilicionad:;~ (JeLiçõ1~s ;-que tendo este fü:cto se dado no 
aos primeiros, tos3"m tarnbem enviados ao ur1 dezesete ~1.o corrente, foi hontem sol1ci
mesmo clestino :-que no p: ote~to geral apre- r.ada é\ referia.a certidão pelo fi~cal Leon.::io 
senta.do pela minol'ia dr. junta apuratJora. rle Soma Macb(~do, e. em r·espustt~ disse-lhe o 
considerava el!a eleitos D<>putados ao Coo- secreta.rioque-aindl!. nãoas tinha preparado, 
gresw Federal os c?.ndiJudatos-11ou to1·e~ e que ;;o i~so faria quando lbe convie,,se ; e 
Chistino Cruz, Isac M,trt;ns dos R<'is e :\!Gn- que, rtispondendo á observação que aquelle 
senhor João Tolentino Gue<ielba.1L>urão, 1xi.ra nscal lhe :fizera de que reco1·rerü\ ao poder 
o fim tle serem d•plomados, por isso que lw. ·:ompetente, replicou~lhe o mesmo secretario 
viam obtido a pluralidade relatini. de vow, -que podcri~t represeutar ao presidente da 
nas eleições d,1 primeira, segunda. te1·cei1·a Camara, que seu proposito csta.•n. firmado:
e quarta secções do mnnictpio de Caxias t!U"' tod;:,.s as actas dia.rias dos trabalhus da 
p1•imeir:ts e terceira <lu municiplo do Codü junta apmadora, bem assim a acta geral, ás 
o priweira., segunda, terceira e quarta do quaes se tee"ll referí•io elles, protestantes, 
município clu Coroatá, uni~as secções onde o c~tfi.,, lançadas no livro dos trabalhos da 
proces~o eleitoral coneu com toda regulai•:. ·~mara Mui:icipal da cidade de Caxias, a. 
rJ::tde e foram religiosarnPnte ob~ervadus <'l> •f:Ltal' do gevernu monarchico até a. presente 
di$pOsiçõcs leg<:.es que regem a ma.teria. pro· d.ata ; - que se tendo esp~lhacl.o na jã. men
testando ao mesmo tempo contra q1me~quc1 dona.da cil1ade de Caxia~, com visos de ac
diplo:i:as que fo5sem llteg,tlmente cxpedif.lO' centua:la vel'd:i.de, o boato de que ~e pro
a outro~ candidatos. cujas eleições e~t•ti"at.(J curava clandestino.mente forgicar no•as co
eind:i.s cte vicios que lhe tiravam todo o pieis da acta lle apu1':1ç-.ão, com exclusão das 
•alor legitimo ; - que a despeito de taespl'o- rncnsiJr-s feitas na mesma de todos os vrotes
testos e declaraçlie~. o.> rnemuros da. rna1or·1 r.os perante a junt'1 ::tpre.;entados pela mino
daj unta. cidadãos Luiz Jos1i de !\folio. Fau,;to da e fiscaes. bem como dos motiVO$ com que 
Fralll(!in àcs Santos, José Alexandre rl<J. ::i11 v;. ;1 cl r.a·'a minoria j -is Li ficou o seu vencido, 
Ollveira, Augusto Cunha, Antonio Per1~1~. facto qne. sendo •erdadeiro, constitue um 
da Sih·:t l\et:u t:i Feliciano Feneira Frazã,, . ..:rime p;·ote~r.am par e~te meio como r1e facto 
coM:deraram validas as eleiçües contR~t\1das prote;:;tado teem contra tão monstruosa a.tten
e expediram (Uplomas aos candir'!.atos-l:II• ·Il· Lado i lei, ::i.fim de que sejam assim resalva
senllor João Toleatino Guedelha Mourão, ca- •ios os seus direitos, embora não lhes ca.le no 
pitão Gw;tavo Colh1ço FerJJande:> Veras e Dr animo que tal facto tenha o cunl10 da ver
Antonio E·!ual'do de Berrcd.o;-que a mino- <iade. Fica 1esalvad1t a enke linh:\ que sa 
1·ia da. junta. não ~e conrormaudo com tal re· vc na folha 3 v. qae diz -«tom:i.r».- E 
solução, lançou na a1:t.a ger,,l sua assigna- :le com:.1 :;.ssim e disseram, lavrei e;te tern~o 
turaamect•.li,fa da8 r:•il1es com queju~t1tkou que C1Jmmigo assignam pelas nove e meia 
o seu v~11eido ;-que tamo os rfous pl'Otesto> horas 1~.a. noite, ass1gna.ndo tambem as te.;t~
gei·~e~ a que ~e roem í·eü:l'itlo como a$ alie· mun!ws .i:i decl:wad.'1.s, do que tudo dou !e.
gaçiJc~ 110 seu vencido, vc!eríl publicados nu Ell, .Jesuíno Jose l~otlrigues c'cc Carvalho, es
numero tresentos e oitent:t e 11 rn do jornal criviio !e.(..ei·a!. o escrevi-Raymundo Virgílio 
Ga;;eia Ca:ci~ns,;, cm sua e1lir::i<1 lle \'inte du da Rodm Totc - Joaquim Barbosa Caldas -
corrente mez. a. começai· da loc:~d sol:J o ti tu lo .iose .Joa.q nim de Lemos- :\lcebiades de Mello 
-Junto. :ipurado1•J.,mserta. n~t ul ti ru<l p:irtc •la Cou; inlto rle Vilhen<t- Lconcio de Souza Ma
seguoda cvlumna. da. sc;:;und;;. pHgma, ate a. ch<1,do-Alexandre Gonz<i;;a. de Souz:J.-C<trlos 
terceira cúlumna da terceil·a. pagin<> do úíto Gesa.r Hrandão-M. Lope> C. Lima- O escri
j orna!: que nestemomento exhi bira.m e pediam· vão., Jesuino Josd Rodrigues de Car1Jatho, 
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Çonta.--;:- do irrote~to 2~-=--: \ºl'. ter sitlo .á 1 (como pü.o ~·ii). e que,, depois disto, era mo. 
n01te IO:-/JOO.-Tlrn1·e~rna, ~.3 :ie Üffe1•r,:r.o ue .. 1·01.::;1c e dfHX;:r. cm'!'.,,~·;:. i·e.velia a materi:i. de 
ISO; .-0 ".s~1·i vfw iC>d.e_~«J.\ J"suino .<le Curva- ci u;; S'" oc~upazatn ,,oi prote::;ta.ntes, i·eura11do· 
l,ho.-Cer·,11~e9 que nao cn~L,ntre1 nesta ci- 'ea:; '.) 1/2 hora~ da noute, quando termmek 
c:ide o cnp:tito Gustavo Co1la.ço Fernandes 1 o in•·smo .:rabalho. O refcwidv é verd::1de, uo 
Ver'<l'.:i, µre:mlente lh• _carno.rn. )lunicipal da lp;" dLJu fc.-En • .Teõtiino Júse Rodri"ues ele 
cidade fü~ Caxlas, send0 informa.ao por div~r- CanaH:o, 1!~crivão fi:'tkral, o esc~evi e 
s:i~-pcssous que~ mesmo sez;lior retirou-se us~i;;no, ;).cS 24 dia.s do mez de fevereiro de 
li: './e peln. rrmnha p . ra. -.a, mesma cidade t1e l::i07 .-0 es::i·i vifo füc\e1·al, Jes<;fno JusrJ Ro.;. 
Caxias. o referido e verdade. do que clou rJ,·,i!JHes ([.; Carvcdlw. 
fl·. Theresina, n de i'e~·erciro delS9i .-
0 esci-ivfi.o foJeral Jewíno Josd Rodrigues 
d~ Can;,,liw.- Em tod:.>.S as folha~ ~8 via.rn 
d; 'ªs esto.mpiJhas :f'ed.eraes no va.[01· de 
300 l'éis, iilntil imdas curo a Sl~guinte nota : 
«Sello da. folha - O e8erivão federal Jesuino 
Carn1lho .. -Reconheço a iet1;1·a e íir1u::t. retro 
é> :':llpl'f1 S<;r n.ve1·dt1.d~.ir;;. e.o e-crivâo lederal 
Jes\!ino·Jnsé RllU.t·igtws 11(~ Car·vuHlo, do qu~ 
1lou re.Tlleresimi, 2.') Je fevel'i::iro de 1887.
Em fe C.evel'o.ade ie.,,c:tva o sign~ü pulJlic:o)-
0 1abelfüio, Jirmoel C.'cmattir:o d<t Silve< Co~t·• 
-lllnsorc chia.duo Dr. juiz 8~Cciollld.-l~a.y
rnundo Vi1·giliu dtl Roch<t Tote, meinh!'u <!:1 
,iunt>. apurador<~ d" 2;' di;m·icio el~itol'ô.l do 
E.;ta.do do :\fa.ranhãn, na eleição que se pr·oce
~le~ no dia,30 de •lezernbrc> ultimo para um Se· 
nanor e De jJU ia.do,; ~\o Congresso Ftderal,t~ tido 
f°l'itobontm11. cum outi·os 1aembrosC.a Inco;:;:n;:. 
junta e: 1i·:-:;c·1cs ilos c.;·~n('!r\atos Drs. Ch~·1~ün~~ 
Cruz e ls:1ac Ma1·ti:; dus Reis. um pro;,e5;0 :pe
rante este .i uizo c·J~ :t!·:.i. as irr~gulari;~ade.'; 
h•LVíd:tS !Hl mt·sr:;a. de çf!n. requere11dlJ a. i:1· 
ti:nação cio presidente <la Ca1na.r::i. Municipiil 
Ju. c:idade de Ca.xia":. Gustavo CoHaço Fc~r
nandes Ye1·:i.s, e como tenha este as>isLi•'o 
todo o process:ido du pm:esto. s:·rn. wilavia. 
qne:·er in:_crvn· como part~. íJUe 1'r<t, apewr 
de ter sido paru. e~;s8 fim convi ado, visto nii.o 
pcdcr se» inlimudo úqu. ll:L lturn, ulto d;1 
1;ow~, C]m1.n,.lü Cüme~:,.r;1m o,; trnbillh .. s, quer 
que lhe ma.:idei~ ctni!hai' pt lo i'e5;1r--c1.i ' o 
('Stl'iV~O tle \"U:o:oO j11izo. Si O l'l'l'erit.lO e ver-
1h~·1e. Nest··s fomLUs -P. tlel't.;rimen;.o-Tllc1·e· 
.:;ina. 23 1~0 fe\·ereiro de lll97.-Rayrounclo V. 
da Rocha Tote.-Est~v;;.m dua,; C$tumpilha~ 
ieucraes, no valor ele :JOO réis, inutiti~:.l.''U$ 
com a data. e as:;igoa.tuni. suprn.-Certitiqu1o. 
-Therezin3., 23 de fe~· 1 ·rei1·0 de LS\J1.-D. C.
.Lvdiao.-Certitico, em cumprimento oo re-· 
:;pei"iveldespaci10 retro do mei·itissimoSr. Dr. 
juiz federal tla secção. que de facto se acl;;i, Vê• 

presente cm meu ca.rtoriu, no acto do pro· 
testo ;i. que o peticion;;.rio :;e relere, o cap~ t~0 
t~usmvo Colia•;o Fe1·11ancl.es Vera>, que :1~
~istiu tod(1 o i:rab:dllo; e, acontecendo l..t·1rnre11: 
(1~ protestantes lhe consultado ·s1, ntL quali
dade d.e pr<·:>idente da Catn<tra :.\Iuuicip•Ü d· 
Caxias, queria tomar pa1•te em o d.ili :) p1·oteslo. 
vi~to como haviam requerido :i. srn~ intima· 
~·ão do mesmo protesto, por elle Joi d i tli.tornd.' 
que, sendo noite, não podia :oer intinrndo 

APP'.cr\S) 

Nota. l "-lmpr~ratriz e Carolina-Ás provas 
qu(ó '."e,·rn corrullor~ir ~.s 1rregularh)ades lmvi .. 
•lci.s 1rns eletçôes. que se diz 1'0•1 lisadas nestes 
muu~·-~~pió~',t<st.l::'J em poder do contestante Dr. 
l:>aa,~ l\hci.iilS úos Reis, que ~e acha em via
:;e111 p;;,;·a bt~\ capital. Todavia para demon
;;tmr :i. ndliJn;\'." ~as eleições la$ta o que ao 
tt!i i·f~\~so ~'.S:<l m:.lti::<td o, sobt·e a lm per.3.triz. 
r.onvrndo notar que as u.uthenticas de Caro· 
llm1 não ror·;•m, l·emimíd<~s para a.junta tLpu· 
ra11(lra. do ~" üistrictO, na cidaüe de Caxias 
~~m c1'.n5.t:J. l!pur<.lçã~ dellas do diploma qu~ 
1<:1 c:,Dh,1·ulo ao~ canütdatos c:ontest:i.dos. 

llfos. es~a.s auLheuoic:i.s se encontram na 
Cam~ira, para. oritlo fo:·n.m remettidas e por 
ellas vê-~e. a falsid<.tlle da~ eleições pdos mo
t~ vc1~ st-g um ;.es: 

L" Em um eleitora.do que-sedlz conta.r í50 
\"Oto~. disti·ibuido~ por tres Hl~\:õe~. deixa.
~am de vota.r aprna' 15 eldt'Jr~s, l'raeclo-
nu.uuo·:>e as voti~ües ass\m: -

l" ~ecc:iio-2,18 faltandü 2; 
~·· :s1~c·çi10-~-13, tleixando dr~ vobr 5; 
:3· sec~·üo-:2-1~. deixando Lle votar 8; 

" 2." PE'LH cvincº1<ler.cia ue contar o munii::i· 
p;o i~'º eleit.,I'es, que iàra.m !.lisi,ribuirlos com 
u111a re~:uLtrtdu.rle preci~ •e 1mnhema.~ ic~1 de 
~:JO dei:ores iJOr etc.tia sei; ;;-LO, i:lcto unko em 
.udo o i-leitorado rh Republica; 

3." ::S-ilo consta do.~ :i.uth~ntka:; envia1:as i1s 
ct,is d~~ Ol'ganí~açtto ou ínsta.Uação d.:s 

mesa.s. 
f'c,L· ultimo. compurando·Sr o resulta.do elei

toral elo municiplo de Ca.roli na com i.J .ie Ca· 
xi:-~. ~eóe do 2° di~iricto eleitor·al, que e 
c11u'.to mais populoso, ernporio de commer
;:I,1 e indnstria, cum·quatro fabrica,., cte tecl
·iO~, com uma es~iwia de J'e1·r0, um porto 
'l'tC[U~nt.<1.do )JOl' va.ports, dispondo por isso 
.te mcihnres e mais foceb e 1·:1pi,Jos meics de 
1,ransporto, Caxh~.~ onue l't>Sidern 0$ ç:\n1Hda-
10s ~ontestado,; e oco u te:;~ante Chr istino Cruz, 
.111 'e' s partidos est:io an·egin1ertiai1o~, cnde 
J e1eito1 ado e muito :;upel'iu1·,pois conta com 
,~.,r~a oe l .200 votos. vê-~e qu<l Carolina ex· 
cedeu a. toda espectativ:i., vi:,; to como <tpena.s 
deixaram de votl\r. 15 eleitores, q uanclo em. 
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Cs.xi[l..o; P.ml'Orn todo es:orço dos part i iio:<, a.pe
m•s H: co!Jsi>gu in ll. pl'e3ença do pouco mals 
d.t: m-::rn.,lc o.lo de itor«do. 

Nor.a. 2'1-~-luuici pio do Miradot•-Os 5° e 6·· 
itens e5riio prova.ci..,s tambem : pelo doe. de 
n . i ;~1ue é uma. certidüo pi1.SSa1ta pelo pro
prío t :>..beUHfo Ewerton. na qu:il dccti ra que 
ti-ru:r.;c1~veu para. o !'eU li V'ro de notas as 
3.Ct»s da. l ", 2" e 4' sec~~s eieitoraes no dia. 
30 de rlez~mbro-, accrescentanc1o que r.am
bem f,,z-am t raIJscriptas por esi:r iv<i.o ad-!toc 
em livros espet!iae2, as a.ctas da 2" e- 4" sec-

stalla.ram. Ent-:-eta.nto. pelas a.uthentica.s ,en~· 
trei;ucs pelo dite> t.-a.ndt<iato ~r . -Vera..:;, que 
chamaremos a uthenticas · sêr ie B, abi está.o _ 
aquellas acta.s ! ! ... 

or·:i. a Camara assim como a Junta .>\puxa· 
do1·a tem de se regular pelas autbenticasque 
l hes C11viam directamenfe ::i.s rne;;as eleitoraes; 
é pr~urnpç:iio de que são ellas as authenticas 
- :i.utbenticas, 

ções. · 
Entretanto os dc;cumentos sob n. 2, 2 A, e 

2 B, demonstram evidenteme-nte que é de 
ci nco a seis legoa8 a. ·li~ t;;.ncia que ha da 
vill<l- <Io :vi ;ra<!ot'. séde d<\ l" secção, ;\o· Jogar 
Estal€-iro, onde l'ttnccionou a 4' ~cçã.o. sendo 
portanto , irnpos5ível que o referido tabelfüio 
esttYe5se ao mesmo tempo e ns. mesma. hora 
nas l" e 2" secções, na villa.. e na 4", distante 
cinco a seis li?go:i.s , pa.,·a füze!'. como certifica. 
que 1'ez, a tl'a.nscripção du.s r eferidas actas. 
Ao mesmo t empo que lhe ser ia ímpossivel 
esta.r. como certifica., na. 3" seC(:ão, loga.r de-

, no minado Humaytá, que dbta da mesma 
vma seis a. sete tegoa.s, e do l!:staleiro, sed~ 
da 4' secçiio, cet•ca. de 12 a 13 lc::goas. 

Quando nã.o fosse bastante esta pro•a .• 
além das ap<.>ntatlas no impresso. da. falsi · 
d:tde das eleic;.ões tiue se diz r ealisadas no 
dito municipio do Mira.dor, ha ainda.: 

a) o prote:.'tO de 101 eleitores contra a falta 
das eli;.içõe::;. com to01as as su:ts firmas rec11-
nhecidas pelo proprio t ahP.lliúo Ewerton, com 
a. expressa. decia.raç.ão (:e que ditos ci·iadâos 
são eleitores fo!le1·ae;;. e de q uc-: clles dariam 
seus v0tos aos candidatos contestantes, en
tretanto qu~ ta~ votos não ..:o-iastam d;.\ avu
!'J.~'ão da 111csnia eleição, como se vê da. re
spect h·ii. actil, (Doe. ~); 

b) pel:t j ust incP.çào proiluzida no juizo sec· 
c[oaa! de Tlierezin ~1, onde. por nilv pod(>rem 
os contestantes pro\·ar as fra,udes e irregu
l aridades pet'ante ::.s au toridades Judiciarias 
do Mir•atlor e J e niunii:i!lios visinhos. furam 
filzr~r · vale r os seu;; direitos (Doe. n. 1}. 

N·:.ta. :~ª-Nf<W·York-Ha 1luplicatas <l e a u
t henti<:<:.s: umas e1tvh1•\(fs pela~ illCS<l.8 db·ecta· 
mente para. <I Gamara, outra.3 trazidas peta 
candir1ato C3.pitil.o Gustavo Vnas. e entl·egues 
na. secretaria. no di;i. 24 do CO't'rente, como se 
vê de ctecla1·ac.ão <lo Sr. dire<:tor g<:<ral da se· 
cret:i.ria . Facto extraordimn:io ! Nas pri
meira; a.utlleutic:ts. que ser viram t.3.mbem 
pam a apuração ger;.I P.m Caxias. ~éde _do 
;,;· dis1.r·icto eleitoral. não h~'·iam a.s actas oas 
i n:.w.li:~çõ~~ tias me,~s na~ dive!·~:i.s s eeçôe,; 
em que se diz estar dividido u mu.n1cipín • .Nas 
:i.i.:.thcm ka.s. env,a.~as ciire.:r.:i.mcn te pa.r-t~ a 
Gamara .uiiv existem t..'1.mbem estas acias; o 
que prova que as m.esa.s de facto não ise in-

Ora. não consra.ndo as actas das installações 
d<1.s me.-a.s. é· porque as mesas de facto não 
se im;m.llaram. Logo, na cuofot·mi ade da 
lei elei toral , preteriu-se formalidade substan- · 
eia!, que inva li11<t to<to o proce!<$0 elettoral. 

Meswo nas :.i.u.tbenticas série B. n(io const\\ 
q:w llou ve::\Se a transcript;ãQ na fór-m:i. exigida 
pela. lei, corroborando deste modo .a. :i.rguíçã.o 
de ·nulli11ade, que ;,e deounciou no 6'• item do 
1mpr-esso, na parte referen te a este munlci
pio . · 

A falta. de eleição em New-York acba.-se 
li.'1.mbem confirmada pela. justificação produ
zida. no juízo seccional de Therezina. . (Do
cumento n. 5). 

Nota 4•-'-Passa.gem Franca.- Neste municpio 
não houva eleições. Além das i rregularidades 
apunt<.lodas nos diversos itens do impre .• so ac
c~·e~e que diversos eleitores ou a sua maio
ria. dirigiram-se ás secções á h ora legal para. 
da.rem ~u voto, e não puderam. porque 
ac:haram os trabalhos coucluidns, o que te\'e 
Jogar as 8 horas da. manbã. do di<t 30 de 
dezembro; e que o a.djunto do promotor 
publico, autoridade esr.aaual, interveiu di
di!·ectamente no processo eleitoral ao ponto 
de conduzir os liv1•os de 2• seeção pa.ra o 
loga.r Ree<~nto, dal!i distante, oníle facil
mente fabricaram as a.ctas, que se diz serem 
•ia.~ mesmas eleições. A justiti<:açiio produ zi· 
d:~ no juízo sece1onal de Th<:rezina, onde os 
• :<iotesran~s prova1•arn o seu direito, cor1·0-
bora tlJ•Jas as a.llegaçõ€S (doe. n . 6). E' con
vmient e repetir que a. justificação foi produ 
zida em Th1wezina, porque as autori.dacles 
i udiciarias de Passagem Franca a isso se re
cu«aram, como se vê dos documentos sob 
us. ti A e 6 B. 

Nota n. 5- S. João dos Patos-A justifica
ção sob n. 7 prova to<lo allegado, isto ê, que 
11<10 se tez eMGões nesse ruunicip10, pdvan
do-se desse r.nodo a grande ou mero de cida
n~os c1e exercerem. o seu direito de voto, sen· · 
do. pois, falsas as eleições de que rezam as 
autlt.enlicas . 

Nt1la. n. 6- Riachão - O docummnto n. 8. 
que é um protesto de 2 11 eleitores contra o 
fücto de nã.o haver-se procedi<l~ em qua.lqner 
!oga.r do muoiciµio as e le ições lederaes e que 
votari~m nos contest.antes, o que demonsr,ra, 
p1·ovo mesmo. ú, sa.cit>tlade qoe naquelle mu
nicípio não ~e procederam as eleições de 30 
de dezembro, oomo fa.l:sa.mente rezam as a.u· 
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thentieas~ sendo para notar que o tabellião 1 eleitores, que corripareGeram á eleição, alle
que reconhece verdad~)iras as firmas do. abaixo gando . que os livros não tinham sido reeo
.àssignado e, declara que todos são eleitores lhidos a~nrla ao.archívo (doe. n:. 2-5). · 
federaes, é o inesmo que diz estar ; conferida Os cidadãos que protestaram contra o facto 
e concertan:;i a acta da ia secção. de serem considerados votantes aqueiles 

Nota n. 7 - Pedreiras - E' escandalosa a mortos e au_simtes, anteriormente _referirlos, 
fraude neste município. Além da prova in- e que constam 1ia justificàção (à.oc. n. 11)., 
çoncusso de todos os itens do impresso, o que são todos eleitores,. como se vê do doe. n.· 2ô. 
se vê de cada uma das authenticas que exis- . Outrosim, em vista de recusa do prcHi· 
tem na Camarit. ha .o documento n. 9 que é ·(lente. da Gamara, negando-se mandar cet'ti
uma justificação produzida no juízo SRcçional ficar a revisão ultima do alistamento ( dac . 
de Therezina, demonstrando nao ter . havido n. 27), o secretario tambem recusou (doe. 
eleições, nem se observado um só .dos req.uisi- n . 28) 1 porém, afinal cedeu, certificando não 

·tos exigidos pela lei para terlogar o processo existir · nenhum livro referente á mesma re
eleitoral. . . . visão (doe. n. 29i, entretanto o doe. n. 30 
.. Nota 8 ,..- Loreto - O documento n. 10, provou a revisão dos eleitores da !" secção. 
que é ·uma justificação prodliz;ida. no juízo O presidente da Camara; receü .. nr;o com
seccional de ·Therezina, prbva tambem que prometter-se perante os seus amigos p.>!iikos, 
não.houve elei<,,iões neste mu.nicipio. Estajus- negou_ certidão do alistamento da diversos 
tificaçãofoi tambein requerida em Loreto, e eleitores. (Documentos ns. 31 e 32.) 
ri.ão teve logar porque os juizesjuraràm sus- "Finlamente, . da justificação (doe. n. 17) 
peição. . ·. · . , . _ constam todas as inegularidades e frauc1e::; 
. Nota 9 - Pastos Bons - ·A JUStlficaça.o sob empregadas no pl'ocesso eleitoral. 
n. H prova tambem não ter havido eleições Nota 11 ª - S. Francisco - O ilein 3° do \ El-
neste l:nunkipio. . presso se acha provado pelos documentos 
. Nota.10-Picos ,.... As eleições correram com ns. 33, 34, 35 e 36, que são· protestos de ~rn 

irregulari.dades insanavéis, aléqi das apon- eleitores das quat;ro secções do muni.cipio, e 
· tadas no•.impresso, e constam das proprias as .firmas delles s~ acham devidamente reco
. authenticâs. · nhecidas. Ao mesmo .tempo o doe. n. 37, que 

PJ'imeira irregularidade - Tomou parte é umà justificação . produzida no juizo sec
na eleição das mesas que presidiam os tra- cional de Therezina, por não poderem os con
balhos eleitoraes,:pàra o que foi convocado testaµtes j,ustificu perante a~; autoridades 
um vereador que antes renunciara o cargo do Maranhão, prova exlmberantemente todos 
(does. ns. 12 e 13 ), procurandq os con- os itens do referido impresso. 
testantes provar este facto, que por si só acar- . Nota 12• .._ Grajahú - O item n . 38 do im
'reta a nul!ictáde de . todp o processo eleito- presso se acha provado pelo protesto do pro
ral,foi indeferida a primeirll. p.etição (doe. .prio . eleitor João Sacerdote Lima. contra o 
n. 14} e maúdado passar a certidão pedida facto de ter sido seu nome incluido na Iil:lta 
por .outro despacho, falsificand,o o secr:etario dos presentes, quando absolutamente não 
a acta .da renuncia (dQc. n. 15). · compareceu, por se acliar em Caxias no 

'Em vista desta flagrante falsificação, os mesmo dia 30. de dezembro. (Doe. n. l.) 
cóntestantes .requereram ·exames ·nos livros Na acta da 6• secção vê-se claramente -que 
da '01unicipahc;J.ade', e esta recusou apresen- a lettra que .. escre-veu o numero da votação 
tal-os em juízo (dçicumento · n, 16) allegando não é exactament~ a lettra que escreveu-<c 
rtãó ter o juiz de direito competencia .para cópia de authentic:a. Além de todas as írre
tal exigencia. Falbando este meio .legal, gularidades apontadas no impresso e as 

. os contestantes produziram em juizo . unia supims referidas, é preciSo accent.iiar · que o 
justificação (doe.' n. 17). Ao mesmo tE)mpo. alistamento ultimo, legalmente feito, consigíia 
que· se praticav1;1. esta irre,r;·ula'ridade, pri- doe. · · ao passo que votafüm 
vaya-se os eleitores do exercido do diréito·do l.375 eleitores, o. que demonstra ter vo
voto, ·pois negou,se dar . a div:ersos eleitores tado numero superior de eleitores que não 
as 2ª" vias dos seus títulos, mandando-se os existe no município, invalidando por .isso 
eleitores provarem pelos meios ordinarios o todas as eleições que se diz terem sido pro
e:X:travio delles ! (does. ns. 18, 19, 20 e 21). cedidas. 

S.egundairreguláridade-Fizeraminscrever Nota 13-S. José dos Mattões-0 item n. 9 
nos livros cJe·presença. diversos nomes de e lei- do impr,esso está prova'.lo pelo doe. n .' 39 que 
tores fallecrdos antes de 30 de dezembro, e de é o protesto dos eleitores, corroluI'i•d.o pJ!,::; 
.outros que ns mesas recusáramos seus votos sem; títulos 39 A que os c:mtest•i.ntos pp·i>,

(docs. ns. :!.2, 23 e 24). Pa.ra que os con- sentam á consiàer·ação da illustrn :;ow:niaá;.1 . 
testantes não pudessem provar essas fraurles A moroe do efoiwr .Julião de M0ru . . li Pmto, 
criminosas, o secretario da Gamara Muni- de que trata o item 10 do impressJ, ~e u.chr.. 
cipal' negou-se a dar certidão dos nomes dos comprovada pelo doe. n. 40, que é um<J. carta 
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<lD proprio füllo, dirigida a. nln .respeitavel t.ados: Gustavo (Veras), 277; Mourão, 277 e 
cornmerciante da ci<iade de Caxias, com a Berreclo, .276; o que prova qÚe são diverso!!. 
firma. devidn.m::,nte reconhectda. · As:~im co1no os resultados. . 
o fallecimento do coron0l João Rodrigues dà .Esta -di ver_sidade de votaçõ~s mostrou evi 
Sil veir-a se ach3. comprovado, não_ só pela '-!er- dentement e· que alli -não houvé e!eições como 
tidão do pa.rocl10 de · S. José dos Ma:.tões_ $e vê do -do_cum_ento -n. 47 qmrê. uma . carta 
(r_1.oc. 41), das respostas ás cartas .diri~idas dv eleitor Valerio Al".es de . Souza que deu 
pelo contestante a diversos parente~ delle conta detalhada dessa fraude, e qa justifica. 
(does, 41 A; 41 B, 41 C, 4 1 D), com as firmas· ção sob n. 48. - . .. 
devitfamente reconhecidas, com um ·numéro Attenda· a illustre· Commissão que -·estAHi.
da Gaze_ta Cao;iense de l º: dé mai) de 189!3 -dadão Valerio app;;i,rece ,como tendo · votado 
(doe. 42) : Pai:-a que não se diga que. outro de na 1° secÇ'.ãO'! ! (Vide àuthentiCa) ~ . -
igun.l úome, farnbem eleitor, foi q.uemyotou, Nota n. 15-:Sa.nto Antonio de Bolsas-Não 
ai nd<t o doe. _ n. 43 · prova que .é fal§a a a:ssi- hoúve eleição ._ O documento n'. 49, que é um 
gnatura de Joii,o.Rodrigues ·da · Silv-eira .no protesto _do eléitor tenente Urçulino ·Amancio 
li vro d.e presença._ pois elle protesta· contra o Tavares, co!ltrao facto de se achar fals'l.mente 
fact.o de ihclnsão de seu nome, . declai:ando inclu,ido o. seu noriie na: lista dos votantes, 
publi.cament0, p~rante tauellião. publico, que quandO alliel}e não coriiparece'u·;- prova 'de
nãó compareceu á eleição. emb'ora liouvésse .ma.is_ que a authentica não diz .a verdade. 
füito entrega, de seü.titulo . ao . chefe 'gover- . P.ottanto, é falsa; e deve ser posta a l'nar 
nista Dionif:io·de Azevedo, ._que- lhe . havia geme declarada nulla esta eleição. . ' -
pedido em confiança. - . . '. · Nota n. 16~Ca::úas-'Merece ei<pecial men-

. A ,insti;ticaçã9 (doe: n. 44) tambem prova .. ção este município do Estado, onde r esidem 
que não houv.e eleição nas dtversus secções o contestante ·Christfüo Cruz e os candidatos 
que sé dii e:::tar dividido _o municip'tcr, e.que Gustavo Veras :é Dr .- Eduardo de ·Berrêdo. 
i fi'eguiaridar~es ilrninavcis foram praticadas. Alli a politica é e:x:tremamerite praticada ; " o 

E qua11to tudo isto precisa>se de p7'ova amigos elo Goyerno no _ intento .. de aniquilar 
mahi plena, 03 c.:mtestante~ s11bn-:ettem á pela força, ·pela prepotencia e por ':todos'. o_s 
consideraçf..o cta Hllustre ·cominissf10 o:-Re- meios ihçonfessa;veis o pujante partido repu
ser1:ado..:.(doc : n, 45) escripto pelo candifüi.to blica:no,_ forte, . nnmeroso' ·.e arregi)Ilep.tado, 
capitão Gustavo Veras,· no qual d.e1ilà;ra q\1e tudo teem empl'eg'ado desde .a troca de nomes . 

- àlli se deu C(imo presente ~50 'eleiiores, re·- e pronomes dos .eleitore$ .. f~deraes . em nu: 
commerida.ndo', a.o mesmo tempo Cl,lidado ne: mero de 155 por; occasiãd do . alistainento ,es
cessario par« que rião s~ puzesse na lista dos tadual .do anno passado, ·como· se vê -do do· 
presen tes, no;µes de elc1ito1:es au:::entes,_ ou .éuinerrto n ;· 50, que··são . diversos ex.emplar es 
que pudessem ser sedu.zidos par:iju,,füic(!,'('em da Gaz.eta Oçixiensé, ·em que foram t1'ariscri
o seu não comp!.l.reciinento, previnihdo ainda ptas· e .publicadas e3t11-s fraudes, até íJ. elímÍna-. 
qe que no cas'J de havei· protesto, oi:; eleitores ção'de_mais 1-98 eleitores do referido a:füita.,. 
protestantes não encontrassem ·o tabelhão, mento, como . tain1Je1n se ·vê dos documentos 

. o que de facto ;;ucéel\eu .-A lettra do reser- , ·n . . 91, que são diversos outros exempla'i;es da 
-vado, que nüo está assignado, foi reconhe- inesma Gazeta Caxiense . .. · · 
cida verda.qeira e do · proprio : c~pitãó Vera~, . E•te f~cto; alt~ménte. com~rob:.üivo do 
pelo tabelhao da cidade de Ca:xras, . Antonio quanto foi e .e· _preciso empregar de parte dos 
Carlosda.Cnnta . _ _ . · - amigos da -situação_. pJJ.raevitar asmanif!3S: 

Nota 14 - Flores - Si ss.candolosas são 'tações do clj.reitó · de voto uos oppós.icionistas.· 
as fal~as iw.thenticl:l.s da falsas-- elctções que nas eleições estaduaes e municipaes, o é 
se diz terem sido realisa.das ein -P~1dreiras e -principalmente quanto ás eleições füderaes , 
em oukos munkipiós, _ n_ão ha q'~11l~ficati_vo · que tiveraJIJ. · ~oga~ em 30 d.e .dezembro, pois 
para t1mbra.r a mwcle . mais desM rida, m· que,_ os govern1stàs, ·representados pelo pre; 
frene e crLü riosa, que teve logar no processo sídente_ dá ·camar.a M"unicipal, _·o ·Mndid/Ho · 
eleitor<~~· que ~ 01'!;;1: efl'eitó em ~O- de :1ezemlil'.o, capitão Gustavo Vér.as, _só · p1~ocuravam . a 
no rnumc1p10 _ r1e I' Jores . Toç•_os º' _itens do posse das mesas para desse)notlo praticarem 
impres,w e.>ü10 provados pelas. referidas· au· e commetterem ,as fraudes; que já vimos de 
thentlcas que enviar~m à Gamara . · O do·. ·expor, em outT.os logarés, : _ ·. · 
eumento .n. 4G,. que e o n. ô2, do Jor.nr-l de Como base de operações ou manobras elei
Caxios,J1.e ~:de janeiro (1.este' annó, .. dar)do, o toraes, o capitão Gustavo Vé'ras dei:xou de 
rnsui·ta.11.0 ó:. e!ei~'.i:\o em Flores, rliz: Senador con:vocar os cidàdãos Ricardo VJruilio. da Ro_; 
Leite, ,107; ~~t'i.n tm, bO; d<1put;i.rlos : Gustavo cha. Tote e. Clemente das Cha"a> Cantan·hede, 
( Vm'as) . 272: Ben·0r'.o,272;Mom'iio, 272.; Ch1•is- suppleptes de vereadores d~ mesma cnmai'a 
1.ino . . 50 e lSill.•,e , 48; no pas:.:o ·que w a boletim 1 par(l. tomar parte n:1 nomeação das n'1esas 
rlo .mesmo j ::>l'Llal, de o rle j;rneiro_. tlâ. o se- eleit.oraes, corno dispõe a lei eleitoraJ,,a :que 
gu1nte rasu ltado: Senado1' Lei te, 41'~; depu- deu logar a uma reclamação éle· parte odélles, 

- - ' 
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comp!ehrnente instrnid.a cOiil a acta de apu· mesma cirlad11 (dui:.um ntcs ns. C1 " G:~) o n:a,is 
raç~ '-l geral ih. cl e!ç~.o municipal em que :~2 eleitor.~s . qtio ;Toie,tara<': cc,.:L(, o r;Fosmo 
olles fü1•a m eleitos, e com uma certidão do t'acto, e que ni.io p11dernm vot.ar na l " secção. 
edi h l de convocação, no qual foram omitti- como era do seu desejo. (Doe:1rn:ento~ ns. G3 
dos os ~eu~ nc·wes. (Uoc. 52). e 64) . 
Organi~~das as m~sa~' o presidente em ex:- Nilo satisfeit.os os govE·rnist:i.~ r:om todas es-

ere.icio rl.n. Camam 1lesignou o Jogar F'orfa- tas irreg ularid3.rles e as qionh•1as no im
Jesa do I" d ist:-ic.tn que dis ta dêt cidar.e de presso-qw:ndo se r efere ao mn;i icip io :ie Ca
C:ixias cerea de 30 leguas, para alli votarem xir<s, ainda encontra se esta pr1)va 1fo frnude 
el eiLorns residentes 0m quarteirões da cidade cvident' na eleição que sCJ diz ter lv,vid o no 
e das cerca.nias pel't~ncente~ ao 3° districto, e lo"a.r Fortaleza; os eleito1'es de nnnw;:; Lu iz 
de::;ignou o Jogar · Drejo, para a 4" secção ce~' ilio de Ma,ttos e .Toão da Siha H ius , que 
que hmhem dista cerca de 20 leguas. ela com pareceram perante a l " secção, e cujas 
mesma cidade, para tambem votarem eleito- assig·1aturas se vêem no abaix() ns~-i gnado 
r es res identes na cidade de Caxias e no 1° (dol:nmento n. 61) foram falsa m~· nte iurlu idos 
dist1·icto, como sucl:edeu qµanto aos quar· na relação dos pre~emes á elr>içl:P. que se c1iz 
teirões ns. 9 e 11. . . procedida no dito lagar. como 1·r :JVa a au t!wn-

r,.to tur1o ~e acha provado pelo ed~tal de ·tica r espec tiva ! Mas, qu<tudo o w1e ~ei a:~aba 
11esignttçúo dos Iogares de convornça.o do" 1 d.e referir e provar não basta, se pnr,i, levar 
el ei tores paré~ votarem e . dos verear1ores e . ao animo dos ill11stres mem b1'0s riest<t l '' Com
su11plente3 p'11'a nomea.çii.o das_ mesas (do- mbsão que não houve ekição na 5' secção 
cumento n. 53). comprehende a illusr.re Com- do rnunicipio de Caxias, os r.omEd antr> s sub
missão que e;;sa arbitraria de3ignação não mettem á c<lnsideração e ao ex: · me r1a mesma 
por1ia deixar ele ferir os dire itos ilos elei tor~s , corrimissão o protesto do eleitor J(: âo An ton io 
que ver-se·hiam em ~érias rlimcultlade' nao Rios,pertencente á mesma 5'· secção, que tigura 
só para votarem, como para exercerem o seu falsamente. como votank: e fü:cal do capitão 
direi:o de fisca.Jisaçâo, por isso mnit.os delles Veras, no qual declara que não compareceu 
:pech'luri ao pre--iclente da _1ne:;ma Cam~r<i., em tal Jogar. nem votou achando-se no dia 
que .iã... era o canrlirlato Veras, que r econs1rle- 30 de dezemb:·o em eom: anhii'I. ele Feliciano 
ni,sse aquella iniqni1. rl.esignação. Luiz de Abl'eu, Es tevam Bastos e R~1ymundo 

Elle, porém, ao envez rle attender este Nonato de Souza (que pr;:,v;,.- elmento fig uram 
justo pedir!o o indeferiu sob o fr1volo pre- como me~ados) no sitio d;- nornic1ado ::> . Ma
'texto 1le que não havia mrds tempo para que noel , de p:·opriedarle do ca.ndi lhto Gusta.vo 
a noticia chegasse ao dito logar , Fortaleza Véras, q ne dista da cich1de t'e C8.xins tres 
cont'essanrlo oiltro~im que elle dista 18 iegua,; ll~gllas (doe. 65 ), ;wotesto que eorrnborou o 
rfa dda''e d.e Cax ias (clocurnento n . 54) : Por elo füeal do crnt.estcin te Cltristm u Cru z {tloc. 
este 11es1m'-'110 bem se está vendp. que ;;; i mio 66). A j ustdicaçà•J n. 67 e o p~utestll n. 68 
ha v [,, tempo no pra,zo de 8 dia~, para que a. , lã.o ~t med•da exada das frau:1es commettidas 
notida ch2gas6e a,o logar Fortaleza po1· ser nas ebições de 30 de dezembro . 
cll~ rnuito dis~aute ,19, cidade de Caxias, onr1.e Nota n. 17--Co,_'ó __ A uni co, qwüiflcação 
rewlem _os elei~ores con_vo .~ados par:L alli vo- feileral procedida nesta citbi.o foi a que 
tarem, n:~possivel . ~ena O _c9mparectmen~o consta do e•Ht:1l publi cado na Gt zeta elo Codó 
11e,;ses eleitores no di[), ela eleiçao, . visto como Plll janl-l iro de 189:l, tendo sido corn•é(·a1 a nos 
clles teriam ele e i:ripreb.enr1er lonip e penosa fins. de J8\i2, c~m virtnde das imm·ucções ex· 
viagem, por , camm!1os .arduos ~ mho~pit~s, pedidas para tal no mesmo anno . 
sem ao menos um conforto relativo G pre- p . . , . . · 

1 1, , , .,, d r ,, . 
c'so ante~ de passii.r-se adiant e, consignar rovam is~o o orig ma La -J a::Aa _ 0 .. o,,,o 1 

,' distancia do l oO'ar Fortaleza .é de 150 il que .iunto sob n . 6!1_ e <:t eertHla~ . tb s'.~cre · 
~~l~n~tro,, mais on n1enos. e -não de 18 le- tarw d11 Ca;méLra Mumctpal_ sob,n. JO~_t<~nbem 
guas. como ,1edara 0 candidato vem~ na- JUn~a. Os üOill!n~d?res pretexLan."~, ·.e1eru:se 

u lle alluclicb le~pacho (Documentm ns. 55 queimado os ,11v1 º' cleSSi:l q u il1 ficd.~· ~º e:n l .111 . 
~6 e<'i? ) ( l · . · ' incend_lO ha_v1do em casa do s;;c1•0UJ,!'1G ~la Ca-

Oe , ;1es~o succedeu com a clesianação do lo- maEa .iam ' 1s qm~era!?- dar ri c;ppo ::yctv car·
gar Bi·ejo, pertencente ao 2º (li~Lricto, e que t al<~) des~a q mll1\1caçao como ü O du~:.Jr:knto 
fiista lla cidade de fa xrns 20 leguas, como n · i l · 
demo:1str 11.m os documentos ns. 58, 59 e GO , em Enb'etan to, a 12 de dezembro uLi mo, a 
contrario á affirmativa do mesmo eandidato amizade de um nosso ele itur pôrle co:rneguir 
exarada 11 ~1.q uellP- referido despa.cho. . elo secretai •io da Gamara a cer i)\l :.i , · do alis-

Desta iníqua designr..ção dos_ loga.res Bl'eJo tamento relativo á quarta. secr;ão onrle ei·:t 
e [lortaleza re-ult.ou que 50 eleito;·e> r es1den- im posstvel enxertarem-se pho.<pi1oro .', esque
tes no 3° district.o.proximo da cidade, votara.m cencio-se ~tq uelle runccionario de que r ;'l livros 
,Perante a l" sec~ão, cuja séde · õra dentro da ela !'(ualificação tinham sídô queimarlc~: ! ; 
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O fim da l'ecusa.da certidão moa.a. principiCl. ! p1•oce:;:;:> sob n. 87. Deu-se ma.is o facto nessa 
eDTÍBJ.' pa.ra as IDí·$a.:' ela l • 2° e 3" :>ecçÕ<.>S, . SfK~<;iO (~E' ter a farç.a. eleitoral SÍ'1 0 celebraé!a 
cópias. do alistamei:to, a.<'' .. ulteranl'.lo yelo m-1· em c:'.s.:~ rio cidadão Ignado Roitr igue3 cli. 
tce-rto de phos1-Jio,os, ao3 qu.~es iomm t:xped i- / Silva. ·diver;;a. da do cidadão Ulysses de Jesus, 
dos t ituios fal,os em cfüscido numero) \~orno I desigmi.dit pelo governo municipa.l, como dos 
dos does·.' 73 a. 79. que se prova com o rlocs. 88 e 89. . ... 
documento SO. que à 1lm3. das eópi<>.» c itadn.s, 1 Confronte o podei· ·competente as as~1gna
·nei:xada.· -por esquecime11w centro do tiv;·q tma s dos I_iv:ros r!e pre;;ença com o. alistil.-

. ·das a.ctas da 3" Sf:C•;.i'.o. CJ.tle n ;'i.\1 adr;uittiu. por mento e ~'et<L .O enxe1•to. esca.nrlaloso rlos phq_s
caus:i. desse enxerto. cümo se ver<t pelo co~- phO'ros. s1 nas acta.s forp.rlas nas -trevas nao 
frouto delle com o e(lita.l cousüme da ti:<:.:;;1;1a . ti vetcrn ;i.rrip::vlo c1111'eira e incluído sómente 
Ma.S depois o p.l.:l.no !oi out1,J. S:lbendo c:s nomes const<l.ntes do alist.a.1nento tl>.dera.l, em
dominadores que a opposiç-.do possui<• '1 c,'Ópía, bot•J. ausentes. lllOrtos e repeti11os d:i. opposi
do alistameni;o da l" se.cçã••, p1n· ter Jic.'l.Jo (•i.\o. porque ,1e outTO modo era. impossi.vel 
em pode1·. do 1Jl'e<'i<ien1;e da. re:;:pect iv{~ me~:i. x•ennim111 os votos que accusa.m. O Congresso 
na elei~.ão que deve1·i:.i. ter loga.r· p::i.1'a. o trie~i- que exija a t·e:nessa (!os livl'O;;, de presenc:a. <la.. 
nio findo , 8 deixou de hs.Yer pelas tricas 2• e 4' secções, e se conven«:ei.'<i. da verdade. 
então empregai!~~- ú que c·on~·.itue o ó.1;,c. 8!, N<\ l '· secção assistiram até terminar a. 
bem. como o tdnal pub!1cadc.. n:t Ga:;;~~a ao apura('ão, og mesa.rios go>emistas, sem fa
(J_odo, da qual fo!':•m exu-alm:: ~is as pnil1tca.:;- t.t!rem prote:>to algum e reconbeceDdo que a 
formas legaes da.s Ion.rL<'S rekttva:; as 2=· e 3• cleh;ã.o corre:u livre e. regular ate o :fim, um 

. seccões. dccs. SZ e s:~ e a <--er tidilo da 4' ti>'cfl.l aove•·nista. Nn. 3" o unico mesa.rio go
á.cima referidas ~oi;_ o ';l· . 84, ?ªº r~metkr<~n.1 verni~~ta. que compareceu ass istiu a tudo a 
a. ni::nhuma me;a. cop ;o.s i:.o al1st~menr.o. t\SSignm.:. todas as actas e a.uthenticas. Acom
afim de dar-se a. Jtyp •these da sag1Jnda o:inba.m mai:> dot;s titulos. sob os.. 90 e91. de · 
pari.e do§ 3 .. do art . 43 da lei u. 35 e do fin:i.I eleitores CaUecidos. sendo um do proprio pre
.iia segunda pa1•tE: tambein do § 4" do mesnrn sident.e da commissií.o municipal Tbeophilo 
~rtigo. José dos S:'l.ntos Junior e outro (lo Dr. José de 

De::;sa. arte pejar iam ~ ur~as os votos da. As;:is Colla.res :.\.1oreíra, ex-juiz; de 11ireito da. 
multidão dos pbospllOI'úS porta.d.ore,; das ti- coma.rca. nos quaes està verrladeím e do 
tulo:; de ns. 73 e 7:!. . _ . . prr,prio punho a assi.:!na.tu1•a da.quelle p1·esi-

Em todas as ~ecç~es a o~p~H~:ao,rnum·l~ do.s dente, pa.ra ser confroml~da. com os dos títulos 
does. ns. 72, 81. o~ e 83 .mw a.dnur.trn a f: •l:>os aci.ma. rrwndonado~. 
execucão do immm':l.l plano da fa.J~i<lad~. 
'Procedendo na 1" e 3• :>ec;;ões ú. chama.d;~ pei~ 
cópia:; legaes que p.>ssuia, e abant!oo:i.ncio a. 2·· Em ... ·i~t•i desta. expo~içii.o. looga e prova.
e 4" com os pro te.,;cos con·.:taates do> does. <farw·rit~ .i 11s tificuda.. 11.coro pa.uha.tla AinJa. de 
ns. 84 e 85, lavl'at!OB peranLe :i.s mesa~ rfa I• lUH;L certi1l,~o U'.' ;1listamcn10 proc,,di·lo om 
e 3", visto não os terem s.cceilado a :; 1r.aíori;.rs 1 ~~2. o oi timo qu~ re proooiJe•l no Est=ido 
dos d:i. 2·· que l't!ttrou-,c. cum :L oµp1:i:;iç;l.o (doe. n. ~ r2j, pelo qual se ,.ê que t:lll qu::i.si 
do edificio em que <.icv~1"•~ tei· 11;;.:::.r• <.i. to:los o;; nllrniclpio$ votou maioi· numct·o de 
eleicã:o, e cons!!n·ou-se ab:1.1Hlo11ado e JC- r!ltitores do que os verdadeiramente a.lista.doo, 
cha•!o o r~to do dia., e 1la. 'i" ooc1e r,o- niir· teuuo havido nenhuina. revi;:;1o desse 
<lo.; os gove:-nist:.1..~ e p h\lS;>llúl'OS sem for· a li$tamenr.o. o que 1~ ernonstra u in tuito pre
malidades. dizem que YOi.:!.X·am ( t ! ) iwfo rnHüMo .te fraude. o;; contestantes conna.m 
concluir a fraude ao 'i.quanel1ami:;:i to (l.os n:i ju:;tiç;a. da illustre Commissão e esperam 
mesmos go•ern ist.'ls. pa1a on 11e, tln•·'"' a co- qu~ sejam dee1a1·a.das nulla.s as eleições iodi
medw. repre.sentat".;i na .; sec•;àL>, conduzira1u 1·aJ,:i.s t contados aos contestantes os votos 
a urna, após a votadi.o, ao sui.1 (le m.u~ica. 1.11,1 idn~ nas eleiç·ões vdidas , t udo na. confor-

QLOanto aos protesws ''. <~ 2 secç:ão. n. 84, cl.i,de i.lo pi·otestu geral e dos p1'otesto~ par
chama-se a att<lnçlo do pc'.'.e;· co;;1petente ciues, a.~resentados á junta apuradora do 
IJ3.ra. as assigoat.ur:.s dos eleito1-es JG15e Tava- 2° <'.llitricto eleitoral de Cax:ia.s pela. minoria. 
res de Silva (~.e Figuair.~•\>, Rs.ymun~o .M;;.r- dos m?mbros da mesma junta. 
chã.o de Ca.Tvalhc e .\!a.nor::l Jsnu;;rlo de cil- De~te :nodo li. illustre Commissão-dal'á no
meifa, vice-:p:·(!Si•leJte fü;, Cama.ta., que senrlo bre exemplo <le · zelo pela causa publica. e 
governi.;tas. não f.;ucler ;,rn .:;.:~t· insen.;iveis à lar;i. ru i;· o pla.no prejmlicial de que são v i
evideucia rla. rea.1i:'.;l•fo e lirru:~1-a.lll COJljunt..-i· ctirnrcs os cout~stantfs,e.<poliad.os dos seus di
merite com a ;; pµo.:: ,:ãq. _ . '··~it:.1;,, o,:;.e lhe~ foram vu tol'gadcs :pelo sur-

Quari te> '·'º iJl'Oce.'.:,J 1 1:i. 4 '. se:: .. :ao, ~S i. :. t ave;:- (r;:"!v Üi :VI;u-aniiiio. . 
dade de urn clos ~e~s fumla1w:.•i,u;,, coutes&•1!a. "' 
:pela maioria. da mesa. r~pecti va (rl.;c. n. Sô), l Ca.pital Fei:leral, 29 tlea.brU de I891.-Chri$
S> qu~ ~~~ :i:actitica.ú.o n.o carto~io :pelo a.uto de tino C~t: ! 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/2015 09:05 · Página 55 de 65 

-
SESSÕES PR.EPA'R.ATORIAS 133 

MARANHÃO - l?:• msnucTo-Rcfutaç17.<J-At· 2") o f1ocume11to n. 140 qne é a certidão do 
t.enta a gJ'!l.ndedista:ncia de muitos ·munici- edital publicado da divi~f::-i do município em 
pios do 2• district,o e difüculr1acle :.le com:m:- ~ecçõe; e ,13, ce'!vccaçio .~os cleitu1•es; 
ni~ç~i.o _na. . quadra, invernosa. rle j'uieiro· ~- 3") o documento sob n. i 41 que é a ·certidão 
abril, nuo pode o contest..ido oppor âs alle"'a- da acta. da elei~;iio dos mesarios; 
çõ~s_clo contestante as certidões to·las q•ie 4") os documentos sob ns. 142, 143, 144 e 
solicitou -para a prova da regularidatle d.o 145, qoe ·são cerlii.lões de transcripção de 
ple.ito eleitoral; entretanto, siío tão futeis toclas·•lS acta.s das quatro_ secções . 
essas allegaçüesque. se.gumlo vae ver a illus- O contes tau te f~ z cabedal de ·não constar 
trada Commissão, fücil é rehatel·as indei;en- das a11thenticas quando se organisara.m as 
dente das certidões pedidas . mesni;. Ora, da~ <i.uthentica.s consta. que as 

Im1;eratriz,-O contP.,stante limita-se :i. alie- eleições começa.ram ás li) hora.s e, portanto, 
gações, sem prova alguma. Para se a,j u is:;r as mesas se orga.nisal'am :.i. tempo. 
rlessas alle,,,"'3.Ções, basta cons!deJ-a.1· que. diz S. Lui;: Gonr.aga - O contescánte começa 
elle não co_nsta.r das aetas que ao> mesas elei- po1' dizer que de~e município só consta. a. 
toraes se houvessem installado á. hora. le>!al. a~tade uma uaica. de ·suas secções. O con
ao passo que das mesmas acta.s sr~ ver1rictÍ. te,f..'\nte tem · a descu:pa de não conhecer o 
terem o;i tra.baJhos oomeç;;do ás 1 O hor'?-'> da E:;fJ!.do do Mamnb.ão: o mnnicipio de S. Luiz 
manhã em todas as se~ções. Outrosim, do Gonza~a só tem uma secção.' . · . . · 
facto de não constar das acta;; que fossem .-\ iliustr-a.da Commis~ão Yeri que, á. vista. 
apresentado;; fiscaes, conclue o co,itesta.!ILe tia le i eleitor-a!, ª" alle:;ações referentes a 
que a. eleição fo i clíl.ndestina. Ao contest:i.nte es~e rr.unicipio não merecem refutação. São 
esqueceu prova.r que foram apresenta"lOs fis- futeisde ma.is. 
ca.es e recusa.dos pela mesa.. Si o facto de nã.o Passàgem Franea-:--As duas primeiras alle·. 
sereru apre:sentados tlscaes invalidMse as gações do con te;;ta.n te ~[o que não houve d.ivi· 
eleições ficava de certo n.o a1·bitrio da opposi- sfo uo municiuio e.m secç:lo nem foi convoca· 
ção inva.lidal·as todas. o eleitorarlo. 6 contesta.do junta. como do-

Ti1o p1·ocedentes s:1oa.; ar,<miçães do conte~- cumento sob n. 146 o p:·oprio original do 
ta.nte cont1•a. a falta. de eleição nesse coJlegio. e•füal que foi alfü:a'~O, com a rlivísão do mu
ciue é o ?roprio ,ioroal do se\l pai-tido O Norte, nicipio em secções e a convocação do eleito
tundadn e redigido pelo candidato do mes:Ho tura<1o r 
seu pa.rtido á deput0•<;<1o,Dr. faaac ~ra.rtins dos As outmsallegações são do mesmo quilate. 
fü.~is, que -publica. sern pror.esto a elciçílo pro- Assim é que vor uão dizerem a.s act.'.l.s que 
cedida alli. confe1·intlo a. vot.a.çii.o pnbli~da lbs.;em apresenta.dos tiscaes pelos candidatos 
com o queconst.i das ituthentica.s. <ki opposição, conclue o contesta.nte que não 

'Mirador.-S<'mpre alle;.raçõe.<> ! Tiio pouco foram estes a<lrnit~i<los. 
seria<; que o co~testa.nte che~a :~ :wticula.rquc As r"1ema.L<; s::o tão fureis que sô se lendo. 
a. ac ·a nii.o decla1-a. que a. urna ívN fectii>.rl o. P:i1•.1, prova tla re~ul'l.l' i•hde da eleição, off'e 
:i. cl1lmc durante o processo eleitoral, con- !'ecc o contesta.do os üocumentos sob ns. 147 
cluincio da.bi que a. eleiçfto foi clotmlcs;.[:10.. e 148, que são certi<lões de trans:!l'ipção das 
Outrnsim, :i.lle:i-.i. ocontesta.nte que não tendu acbs r1e to,~a.s as se::ç{'ies <l.e t.o·lo o município 
O Presidea te da Camara feito desig11;4ç1io de e o nocumento 11. 1-! 9. que ê :i. Cel'ti<liio r1o ul· 
tabe!lião ou otfü:íal publico p·tra traus.:re.-cr tlmo alistamento eleito1w.-i.I proceiü•~o a.Ui. 
ns actn.s, íoi a desii;:naçã.o feil:t pehs mc:;."\.S. S . . :oão rlos ~atos-As ::mthcnticas :i.ccus:i.m 
recahiudo em tabelliães. oi~..i, é de lei qu~ ~is efl'ecti vame~te algumas ·'as faltas apont:i.'.tas, 
mesas <lesignem eserh·ães ad hoc na falta. (le mas n. illus'.1'a.da commissão dira se foram 
designação pelo presidente da. Gamara; e na•h pro luildas r1e má fé on se devem ser antes 
impede que essas designações das roes.as re~ att:·ibuidas a engano desculpavel ou omissão 
cahiu. em tabellüies. exf'li~avel. 

Do.s demais arguições do e-0ntesta.nte a Riachão-Allega. o contestante que a.s acia.s 
uuica que podia seriamente ser feita é a cb não declaram si Jtmm transcriptas. Era. o 
da. copia. das assign:.1.turas dos eleitores, mrts caso de invali<la1' um te;:t a.mento pol' não ter : 
a. illustrada. Com missão dirá si essa circum- o testador declara.do neUe que fo1'l!. amorta.
st:tnchl •• por si só desacompanhadn !le prova lha.elo. 
de má fe. póde invalidar uma eleição. São assim as aTgui~ões do contestante. O 

Nova Yorl-. - Elei1,.-ões cla.Ofleslinas ••. a. qu~ l'lle se esqueceu de dizer é que o chefe 
bico de penaa... . sempre as m8$mas alle- local de seu p:i.rtir1o, tenente-coronel Daniel 
gações sem pr?va. .\lves 110 Rego, em reunião feita. na. fazenda 

A ta.as allegações oppõe o contestante: Cerca. em 3 <1e ja.l!eil•o, tratou rle forgicar de· 
1°) o documento sob n. 139 que ê a certi- ela.rações rle eleitol'es para. o fim <le invalida.r 

dão do ultimo alistamento procedirlo no mu- a.s eleições C.e ní1wicipio ; e como carecesse 
n.icipio em 1896 ; para. isso angmenta.J.• o :pequeno eleitora.do de 
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<nrn •fü•p•Jc, maw~ou con>"i•lar gmntlt~ 1rnmero · A outr:i, allE'gação é de ni'io constar da acta 
de po:;s3n:i.;:, incJm:i r;-e menoi·es. r:ue. 5oubes>etu ~t hora, em que <;Omeçorr o 1woeesso eleito1•aJ, 
MS!gnat· o nome. forncc:eclo·ll;es tttulo:;; do mas <\ act>\ declara que ás 9 'boras lnst:l-1-
teo:- (1os inclusas sob ns. 150, !51. 152 e 153, Jou-se a mesa e cm seguida -começouo r8")e
:-:ssignél.r'.r.'s j;\, 110:· e1le n~. quali'1ar~e de presi- bimento da.s ce•lula.s. 
··kntc.11;. ,,.ntig:t 'luteuflenclo, 1lunidpaL ;1.fün Como e:;sas ~ão as õ.emais a.llegiições tlo 
•ln q·rce o:; et1ch<.'S~Grn c0m smis n()n;(!S e corno contestante ,jà t•preciadas nas eleiçõe.s dos 
elâ101·e.~ tlzessl'm :.~s imrnor.:1.e~ •le~b.J:·a,çõc:s ih municípios precedentes, com. i·ela.ção á rle
qu~ ·11rcci<>rw;~ p<•;:<~ ll~'()illOVe!' a ::nnull~çiio cl<i1«J.\'i10 cfa tra.n~cyipção da acta na pro1wio; 
tl::t'3 ~ll'!clies. acta, i falta de ad,,iis~,ro de fiscae.:: que nfio 

Osüocnment0:; sob iis. 15t }5'5. l~l\. 15/ e furam api·escnw.dos, etc. 
158 fazem c;_,1·ta semcllw .. nte immo1·:~licl~tr1e. Pastos Bons-o con.te~tar.t~ n:'1.da teve a 

O rlocllmento sob n. 159 p~ova immora- arguit- contl·a a validi:.de dns eleições deste 
lid.i.de· rna.io1· e ''cm a ser o iau~,u.mento de Hrnni<:ipi'» mas como par:i. o:s seus calculos e 

- .assigna.tn:·:i,; tie J·~pcl em b1·an•;o, :oe:n di7.er· preciso annullar to1las a8 <éleições c:n (lU~ 
· a.igum, apr~sentar1as ;•,o tabelfüo p:.i.ro o 1·e- nã:o tc•ve maioria, allega. que. e.stiio nullas 
contecimento p2lo mrsmo Daniel Ueg::i, üias por .não ter havido tisc1Jes e 11or não constar 
fl.ei;ioi~ ,fa eli;;i,ão. cr.ntomw t udo cer:inca o do corpo da proprh.t acfa .terem s!do trans-
"t<i.1.>ellião, llª'°': elie Daniel enc:1e1· i 'epoi~ as criptos. . 
'foll1as de pc.pel com as t:.tes deda.1·.~1;õcs con- Qu::i.nto ã apresenÚ!.e;\lo de fiscaes, e i~o 
tm ll. vn.lidad.e rhs el~içõçs_ E. assim que o, um direito e delle usa quem quer. 
c0nte,tante se quer füzer <lepufa.do. Qun.0'1,0 ao mais, as certi<lões sub ns. 1Ci2, 

Yicwrü do Alto Pumahyba-Ailega.çües, 163, lõ4 e 165 pr·onm a tran~1·lpção de. t~
pu;:as a.lkg;\çucs. sem pi ôva e ,1 iem do mais das ª~. actas das quatro secçoes; _ lL cert??ª(\ 
bu.n~,es. D:s :\cLas não consfa. que <OS e\eiçô<>:> n. lUu mostra e n1"meii;> fie ele1totes a.1::;_t~.
ii:•'<eJ]l fü;e;:disaôa;, ... das act<i.~ 11ão consta ,fo;; i;:: m1inidpi? .º- fi~al.men.t~ 3: certic:ao 
que e:llas fOS~l'rn t;-,011sr:riJ.itr ... ~ ••. · a.s cópias d.:~s r.:..: !01 prova, a d1:1s<.tO o.o w11mc1pw em_ sec-
act:i.~ ío1·:i.m cnnfeddas e concert:ido..s· no dia çoes e a convocaçao dos. eleitores. ~ 
:31 d<• dezer::brc•. o <JUe p:i..ri;ce J)l'ova!' que a P1cos-Ent<?J?.~e o contestante CJ.Ue,se Leve 
elei)ío ;úi conc:luhi.a nesse dia... Allega- annl).llar ~ eleJÇ'dO, porf)ue o, fisca, de se.u 
çC.cs 1i.~sim fJUC 1ttê compl·omettc•m, pa1·tido nu.o~. achou regular (e o cumulo ua. 
p~!'_r·ciJ•:?.s-Allega. 0 contestur-te não terem P!e~en;iosid~~~); ~fpo~s porque na_3'' e 4··~s:c~ 

si.1•1 ;1J1!JiitJ,103 fücacs na~ quatro secções do çue;: lJ'!-0 hou '~ fi~cat~ (~omo s~ '.• apr~~ n 
Jll l :t:iC!piri, Si !tàO fot.im l•f.1'esentud.OS t.. _ t«,Ç~~~ae. fü;i:.es r· 1osse. :ou~~~ or~·1çrato~rn); Q 

Q"" l ... .. 1.- .... ·'e 101 •. , 1.i ~ido l'&"l" .,flo.:? clt pJ1 .. aind,~ po.que ,is ad,1-. i1.10 dec,[l.raru 
u,d. ,. i-" V'•" t) 

1 e~ • • ...,. 4 .,,:. ... ~"' .. • e Í afll t. n~ . t~""' Ih. 1 i["JC)'1 i'a''6T' ~O!U ''· .. u•~·· ''"" ·li ~'"' O CO' 'ü'-'"I '·e que "S qn' Ot' i-a oCl'lp ,,, 1~ 1
'·' - · " - ' • _,,,IJ~ ·"'- v t< •L 1;,,~ . L .. <.a. 1' u. l d t t - p 

neta~ u~o de,:hi·mn H!r<:l:l sido tl"anscript'1S. P!'il ieu er ao e.ames .ar.te (iUe ~ ac a m~_n o· 

.. , E. a. !ti~bri'1 do t"st:1-mc:n:o não dizer ~.1~ fazer ccns1~nar u.~ _f~cF po>ter1.~;,/• 
s~ u t<::st;~J"'' foi amiwrnfüa•l-. cila): C~m'\)rep.e .. 1de a 1l.u~t1,lJ.a. _co.mml""'··º 

, · • - u que a v1sr.:i d1sro o conte~fado podiaJulgar·se 
B_~r~«t ''º ~.-,1·da - O conte~tante nlleg::i .!fsobrigarlo ele pro<:a.r ,, regularidade <la 

ll•Ul_l-(•, n~•!S nit'-' p1·ov01. nada. Entre us :tlle· ciei1}i.o em Picos, entretanto parn. prova 
!!~ ':•Jci . ttg-;.tr:1 um:~ uni e.• que l'.!Cl::m1a _atten- d~f'se facto off,,r,.cc (IS l',ocnr!1ent•"S de ll$. 16S, 
<;;• (1 e e :i 1'efe1·ernc a falta de meo9ito n:is !69, lio, l7l. 172. lí3. 174 e 175. 
ac:!a~ c.lu5 nomr.:-; du~ tle1tOl'es qi.;e d.e1xa.ram o contestado c1)uclue faztndo nc1tar a so· 
fü;. c~~'ilCü!Te~ :i. (.'!t:.i\'il?. A i~l~:st~·ada com- g:uinte ei~cuiMta.ncfa. para p:';r ciri evidencia, 
rr.::,:s:10, ;;orem. n -1«1. n:1 (:ert!dao .]Unta sou si mais é preciso aindu. i.I leviand.:i.de rlo con
n. l(j:J 9,Ue o. llUl!l '~ ~·u ,"ns cleitl•J:es. qu~ VO· te;;tant~ ri:i. argnição de fraudes nus eleições 

· ta1.·_.~:1 () mm to a~ie<-:o;· ~o (k;; :d1;;t:J.\iOS. o em que roi derrota(lo . 
. - que e:xc\ne dfü1ucila r;I'.;;!S.:SfüJ t0d<.1. a suspeita Dlz 0 contest<,nte que a el':'i{.'ii.O rn tez a 

de, m;}. fo. _. . , _ .. . . i1lco rle }Jenn<.1 e no cm tanto os Ils!'.:aes ele 5eu 
.::-:uJJ:·e ~,,,, .-:-'~1;·1:~•~.~L;,;~r:.çoes .J:• .!ú_i , ~_,to n:.t parti:1o, con$T.itui<los pel<',S procuraçiic:; ~ob 

aptêcwç;:u aD~ e;e~:,v·.· ~ ·.9s 111Gt:1c11110s airw- 11s. !7ti,I77178e179, p:!ssai·;im o~: recibos sob 
i·10,·rn_o \Ja~.·,;;.me l lata _:titO pax~c~.i: ll1b.;;> 11e- 11s. 180, :Sl. 18~ e JS::) tlos boletins do resuL
ces"""'~ rclutc;l-;..s. At~ com couJecturas Ul'- t.i.r!o 11~s~a.s eleições! 
gr.:;11eu~u o conte,,w:ne ! A fü·m,1. (h fücal ,fa ••pposidlo, Severino 

Lü\'. ·to-A priineiz·a altPg"••r;'à·) i.Jo contes- -~José T-=ixc::iI·a. não se acl1<t reconhccirb. \:O~' 
-U.ni.•'. ó q:le fi;lt:o1!1 as n~t:'ls da lbrn•ar,<to df. tilbe!liãn. ma'.• o e.ont1,st;~1 10 e 8Cll<> prol'Ul>;t
mc:s:1, 11:;;,; <~ ver1::t:.le é cp•« o tl'<'.k1.iliõ da •11Jl"'l< n.fürnmm ~OIJ pal;wr!!. ,\ :;Lta. ;\~it.ben
Oi·~·a.:~is-h;:-. ; • ·~í.t. l!it::"ta. O c~a (~IP: ~.-~u proprin t :r~icla~le. 

· memf:, C<JlíSta de 1;ma 56 ac:a. 1·omo rn pú1le S. Francisco - A ffi('Slirn. l1lle~açflO ~ernpl'e. 
veritic:.1r tl:1s :i.uthentica;:;. 1 Nilo houve tis<:u.e~, <:omo si a t\pre~entação de 
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sec.~5es. liscaes fosse cousa obrigatori;1.; o ~1s 9 ii•):·:i.s. qn•tw1o ;1, es~;;, :\'11':!, :;:e: dl:lvia fot• 
eleito1· ·Francisco Peraira d.e C;i.rvalllo voV!:' rnsta[ar~o a mesJ.. 
em duas como si a lei prohibhse rtua dom; Si o ccnteswm.e se honvê'."·,e_;lar~o ao fra .. 
indlviduos tenham o mesmo nome e o voto balho de ler o ar·t. 43 11<1. lé!l (•'eitural n. 3õ. 
deSSC eleitOl' fo~se O SillVad.or da. eleição. teri<t Yi~ · O (jUt se 1.bvc 01.',:"li?loar· ;t rne~a as 
.. os rJoc11mentos soh- ns. 184 e.185 prova1n 9 horas e· logo em seqé'ia comr:ç:.:.r o procasso 

que se trafa. de individuas tlifferente~. um pt•op1·inmente de cleiçii.o. -
w1n ;~z ··:i.nnos de idade e rilho. de Xisto' A differença de votaçil.e1 n0t;~•1 a, pela con
Pereir:i, 1le Carvalho e outro dé 52. anno.~ de 1 tc~táo. p .. ra menos, rnk:.e-se b~in :?xplícar po:· 
idade e filllo de Agostinho Pereira de Car- ccdulas que continham. um ·só nome. ·O eléi-. 
Yaillo. tor não e o!.1rigac1.o a votar er~ cedula c::im-

Os demais doeumentos ora junto.:>, r;ob plet·:c. 
ns. lSG. 18i, 188, 180. 190, lül, 192, 193. 194 
(• l9õ, reb<ctem toda a arguiç1í.o de irreguh-
rid:i.d.e das eleições. · 

G~ú.ja.b.ú - Se:npre tt mesm:t hi~toria: elei
<:Jes simuladas. Jfrodllctos do bico d·< pen.na. 
In.t~.re~~;i.nte é que a\leg:L o contestante que 
:i. oleiç5.o foi clandestinil. e simulaLla a no 
cmt::r.co ª'"cus:: de nulla a eleição, porque :i 1 
mesa, ni'io cobrou recibo do boletim do rcsul
t:ldo <la eleição (-<ic) que forneceu Ms fi~cue:::. 

Pócfa-se tomar a serio uma contesto;.çii.o 
assim ~ 

Corm1t:l - D~ts eleições procedidas ~~hi à. 
contcsV1çiio só se refere á. elei<;>iio da. l" sec- 1 
çiio. em q_ue a oppo~içíio foi derrotada. E a 
un!ca ;::,rgulção que faz é de duvirla sobril a 
tmuscripção do. acti'l ... m:is ess<'.l mesmi1 argui-1 
ç:i,o é i·e!.Ja. tida pelo documento so!J n. 190, 
que é :t certidão dessa. transcr-ip\.iiO. 

S . .José rlo~ :Vln.Wes-Qu:isi todas as alleg:a
çõrs foram já reb:<tida.s quando se tracou d<lS 
eiei.;lies de outr<fS munkipi,"·~. Par<l. rebater 
as 1'estar1t~s. o corrtestacio o1ferecc vs Se6uin· 
tes documentos: 

(Js docu;,nentos que o co:üestado of
fe1·ace não :1e:xu.'1l ~. rntnor· duvida. 
S'J~~j·e .a. regHhn·id:1.de do -al2ito nesse 
m ·1i:üci iJÍO. Ao"$iL'l é q llt : -

1; documento n. 20ti rm,str::. o modo 
po•·que correu. o p:eito em todas ilS 
secc;fos ; 

, d:icumento u. 21)/ é a cartidãc 
do ed.fü.l rle ·d.iyisi::o do IlH1.nicipio em 
~e<\;füs e convoca~·,ão rio clr:itorãllo; 

o ducamer1to n .. ;;:o~~ ê a ce!·tidão 
d~ actrt 1la alcic;ão d.~.s J~..::~~~.;s ; 

'JS do~umentos n~. :?.1J'.1, 210. 211 
e ~~! 2 são c.:::rt~dõa~ tLt ~!·8.,n:scri pçã.o dP..s 
acta:; das 4 stc1~·Õe:' ; 

n do0ument1\ n. 213 bum abaixo 
as~hmad.o <le :3us eieito1·es com as fir
rm~s- devidamente reeonheddas, 1lecla
!';1;,do que votaram na e\npa do nosso 
pa. -tido; 

"s ilocmnrntcs ns.'.';:i'i e 215 ~ão 
ce•·tl~lc3es pr1liY:J.nd11 q~.1ent é l\.'.Lanoel 

Luiz de AnJ:·:i ie, T<os;.f;mu:olrn. d.;i. 
ju~tili<::1•;ão d1; Dr·. i?i:·:na10 ~·brtí::i.s; 

q 1!ocurnent•) ri. ~i() C: n ,jorn1.1.~ R~-
N. l!H, que é a cortidü.o d.o num·~1·0 1,.i;,fiw com a p\toto:;r~.;i'.1L1 tlc C;wio-

tlc eleitores albt:\clos em c:vh urn:i. d:ts Jato1.1 fkt•nardíno, te,tem:t;:ha J;.i, mesm.tl 
secçiie;, pm• urnlo se pütle ve1•i!lcíl.r o ju,. •i!lc,içào; 
num~ro <los 1.leitores que fal~u.ra.m á. (• ,lccu:ne:.to n. ~l7 .; a ct>r~idio 
eleir;iio; do uU-,\moJ ~<.lb;t~;m,•::to i~;.\e:"<Ü •lo mti· 

N. 198, quo JH'o~·;_i a. existccia 11e 1:ü·ipiü. 
dcn1s <?li!i,ores C.)m o mesmo nome rlc; . . , 
João J1:1nJel d~. Silva; . S:i.!l!;O nto11~0- 1~::.s R.:l~0:s - :\'.·t!cub. r. ;on-

N:;. rn:J e 2~)ll. qnc pr·ovam ter o tes.wça.o quo lul lt~ ~ '·:'. a. .)[(;e~ (li) ll.~~·:.i,_ Lt<lir
o\··itol' Juliií.o de '..\'lor-a.:..s Po~et•) faUP.·. m;.m1!0 ate q;_te 2 r:1;~s an1c:;, a. ~S" 11e de· 
c~'lº. n. o dia. 31 d.e dezemhl''>. e. nio no l z:;;nbt:~.' e n.~,,~mta:~t.º. ~'. ac:;~? c~,t<tls:i. ~or 
rltG. '..!9 CO'! lO a.lleg:i. o contestante; na.o tec C• llisc<J.. rp1

v ç0m_o1•r"' ~ii (,,,e} necla-
Ns. 2'.)I e 202~ ,..,ue p1~ov-a.m t.er hn- rtt.~ 10 e1n no:TI~ Jc quein . ::!~ ~~,~·;.·'.~c:itt~v;1.! .. 

>"i"' .. o no rnunidpl~ Ll•)U~ eleitore~. cor:• J Accr<.~<:r;,m'J. r: conte;;t>.ç;w ü•.:,•.r·.;s fu_tü:
n ~10me de Jo5.o Rod<'ignes da ::;il va, !hJes q u•J tws ;J ispe:·;san:ws <l" l'Cb;1:ce1', l um-
sen,fo um uelks já fallecido; j bn,lo-1w.; :l. apresent:.i.r os il:,~_·u:aenr.os ~ob 

. . tl' '"3 "19 .,,,,) ""l õ <) ") n•1·· •no•+r·arn " :'{s. 203 e 2/i4, (lUa provaI!l ter cor_· 1 ::s: .. - 1 ". ......... ·•--
1 

1• ,...-:-'_~ ~ -•.w "i~ ~. ... o;J.'oJ ª.u. ~~· 
t•ido com toda. a l'egularidade 0 pro- [ evwenclL a rcgu.;ir11rn.11e <lo, pl<:_ltO. . 

'
us·u el<>t't ,, ... 1· e·n toLl·"' ''S sec•c()>~ - ca .. Xl~S - Ai. le.ga ;>, contc,;W,!)iW que e fals<l. .... ~ ~ '. J,." . a.~ (•.. '$ ~..... • • - ., - .... • l . • . l _,. 

N. 2J3. que: e o eJit.ü d:;;.. di \·isão ·do. l1 el01,Ç10.ú 0.;), :):'. :-,ecç,,o L.es;gni.i.·:~" ~,,,o canai-
municinh em secções e ;1.e convoca<,:â:.> 1 rla!o '-:º;'!\.º >eras .JYl.~a ru:1c~i~n:;.1• em loc~· 
e.lo t_:JeU~O!'í~d.o.. l li'!.n.~·\e. <ll ;t:?..nLe d.:1 Clt!:.v~ c 1 ~1~~l'· · :'~, 2~ l?g-uas~ 

1 

E lH!' ';;,;::b : a. •lf.·~1g:ia•.:::0 !' •L íe;t~· polo 
Floras (Ca.j~~;Jh·o~l - A p1·l1:nei1•a. argui~ilo vic:·pl'e.- i<lentc <\:\ Ca.rtws:J _ en1 cxei·cicio, 

vem a ser que o tr:Lbalho ole<toral começou Luiz .los!.' d.e .Mcllo, co~t10 p1·0~~' o cloc. n. 223. 
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Alleg:i. mais o contestante que uii.o hou"\'el 0'1.toliua.-0 que diz o conte.<;lê.n.te em Te· 
elei(';.\.o no log3;r Forta.leza.. ma.s alem fla;; rcs-1 hc;.ii.o à.s eleições deste mun.icipio, · most1>a. 
pectint".• :.•utt1_entics.s. os (1'J<mmentos s•:ib m·. que :i.s resp~~t.ív11S a.e.tas nil'..o. off-e1·ecem 
224, 2i'5, 2Z'l e 2~7 !ll'Ma.m exl\!Je1·~ut;_..,.. margem a qua1qu~· arguição. O co.1.1ti:stante. 
mente q_ue t:".l eleiÇllo ·se r eallso\l. Dahi ·se· bmi t:i.-se a d.~lai'al' que duvida q'ne 0s Depu· 
d.e~.~1.Z au~ os Yotos do~ eleitores r1e~~ ~~çiio ta.d?S r!iploma:los ti!<>..ssem tã~ gra,nde vo·. 
qm,, sob p~·etexto de nao-tei· elJa se rc<>lisir1o, t1tçiio .•. y,or 1sso nao sei• m"1 •·e1.-Vrõam> 
.fm:;.i.m YOt<•;r na. 1 ·• seccifo, silo nullos de phmo Sa;itos dâ. Co~ta A.ra:uj o.-01'si""llº O. F. 
dh·eito. :p.:~rs qi1e a lei sô 3.'ltOl.'.isa k .l p:roced.í- 1Tera9 ,:..._Dr. Antoii io Eduai·do de Berr&do .
mento q_u3ndo a. eleição nã.q se re.i>l iss. na JtJsê aodrigues Fernandes. 
propria ~.lo· b eteitor. -

O doc1i:uen.to junto ó. contest..~'.), consi· 
!!ll&!ldO as;;igU<l.Ü\rü.S de eleitores que !lizem 
não ter vota.!lO na referi.da secção. e evi.den

. teme!lta fal;;o. porquanto ent1·e M <lit :.i.s as
sigue.tnrs.s est;i, i.uclu i<l(t a dti elei tol' Pedro 
Car:1os0 fle À.ra.ujo. o qual entret:-tnto f!.ecla.rou 
pe~·ant<: o t:i.belliií.o ("oc. n.225j haver votac1o 
iJ., 5" secção e ttssistido todo o processo etei
ioi'lil. 

Os docu:nentos ns. 224 e 2.~6 silo !t~cl:wa
ções i.c'.entic:~.s à. prece<!ente, Ceitas por muitos 
outr"S e1e1tor~s .ll:'lS mesm«s condkões. 

Ao p3:;so que na uni.ca Sim~ impugnada. 
p"\10 coi:rt'!Stante :J, elei<;ão.C1.1rreu :;.ssim regu· 
hrmen t.e. vae v-er a, illustra.da. Com missão as 
tropelia.s·(lccorTida; nas ires secções de Cs.· 
::i;:ii.,s.e:n que (!. opposição clis1nml1a ffas mesas 
eldtor ... es. Os documentos ns. Z-ZS, 2'Z.9, :t.30, 
2:11 . 2~ '233, 234. 235, 236, 237 e 2.~S. são 
,-U-;e.;.'So::. -Pro!:t~t.os foi.to$ -per<•.nte o escri'vão 
de 01·pMio? f.o ter·rno de C:r.xias con.tr" d1 'le.l'· 
s:i.s t!·o;.1ella.s e irregu!atírl.'l.-'les que ooco:-ra
r::.m nas referit\<ts se:-.ções, emre as quaes SO· 
br~sahe a :J.e ha:rnr sii!o füita a ch1tmarla. elo~ 
e•eitor2$ por list:i.s: man :fesr.a.mente fulsa.s. 
co•n desprcso d<..s verda1e:ras envia<la.s pela 
3.';~o;-i·. 1.adc competente. com:J se evlc'tencia 
d•;g <kcu:n~ntos ns. :?.Z;J e. ~·10 . 

A5 mesr..s <lt>s-;~s :::reções não acc~it~ra.m os 
r i::fe1·icfos rn·otestos no a..~to füi. r::l.cí·,;ão. c~mo 
consta :h acta <ln. 2-'' secr;ii.c, pelo que os pro
tt-stant~s recon-e!'a.m aos iab::lliiies (~O logal': 
estes n L cecasiã.o se aclla•,~m a.usent~s. como 
pNv9.·o <1•.iC. n . 24 t. 

N. 49-1897 

Reconhece .Deputados pelo :t." d.istricto ão Es- ·· 
· tado rJ.o Ceará os Srs. P11dro ;lugusto Bor-

9es. l 'hoina.:: Pompeu P into .4..;cioti, Manoel 
AmlJro;:;io da Siluei.rc. Torres Pr.lttuga.l e José 
.Fhíre B e;:;er"ríl Fontenetfo; e pelo 2> dis· 
(Ticto do mesmo Este.de os S1·s. ltdefonso 
Cai .. ·êa. Lima, F,·a:-iic<~co de Sd. e Jo(J,o L>pes 
Fe~,·efrG Filho. 

A I" Corumissão de Inquerito , d~pois de 
na.ver exarnina.cfo iodM as :.>.utheutícas e m~is 
po.peis relativos ás ele:GÕeS que ria.1:a De:pu
tado.,,; ferreraes. tiveram Iogar nos 1• e 2" dis· 
tzfotos ào Esta.do do Ce..:i.râ., no dia 30 de rla· 
zembro do a.uno passa.elo inclusive as contes. 
fa.ções e.seri ptu.s, ap1-esenfal.das pelo Dr. Solon 
Pinheil<0 á.s rnesn-ms eieições, apurou quanto 
a.o lo clistricto o seguinte: 

a) que as eleiÇÕ~ m·oceàidas em todas as 
si:cçõe;; eleitoraes da. -cida.ile da Fortaleza cor· 
rP-ro:n com <l m<txima. regu.laríàt!>de, a.Llegan
!fo·se apenas c1mt"rn eifas vicios oc~1Jrri<1os no 
ali~t:i.mento eleitoral, isto ê., a. exclu~ã.o, em 
IS!Jô, de grande nume1•0 de alist;,.dos, ~llb pre
texto de mudanC<.L de domicilio e. falta de re
messa .. ao juiz sece:ioual, da cópia do m.esmC> 
z..lfatamento. 

:51;111 eo tra.r n:i. questão d'}· sab:-or \li a· Cama
ra. pó· ie ccirrigir o;; "\'"Í·Jio~ que, "PQl'"9°entura., 
se tenham dado perante as i::ommis-;ões a.lis
ta1lr>r1J.s, nota a Commissão qu.e ·nã.o se proi;ou 
que fossem. indevidas o.s e::i;.clu.~ões feitas, e 
nem. que Cl n.listament.C> tenha d~l:s.a.>io de ser 
tra.nscripto eru linoi> o~e notas o que basta.ria. . 
p<!."I': ~ -vafü.lal-o, i1rando-Jhe o caracter de 
clandestinifla.ue, que se lhe empre:ita. . 

Os r1oc•<mentOS ns. 2il2 0 2~3 rwomcn que o 
p . .-es:rle::i.te rl'l. t"•1€Sl. 1lo geiq1<1 do con.t.ests.nt<>. 
p~et~nrl.en suhwa.hir n. act:i. <la 4• secçii.o, pelo 
facto <!e ter sido a.!li <lerro:?..i1o ess~ grupo. só 
a. l'.9/llet tanrfo <10 con·~io :i 15 tle l'cvcreiro. 
Õ.<'."[)OÍS '~.€- Sa.ber que se tin.ba. l'é:qUeti•\Q cer
t f(làO de não remessa., o qne torna ma.is uma. 
vez patente o grande nnw~ro de trapaç.is de 
que lançou mfio a i·irfüula opposicão do Es
tatlo n,, pleito de 30 de dct:embr(). 

Co•ló-Pa.T.'3. prova da vaJirla.de (la.s eleições 
n:!'o~ed; das na l" e 3" secçõe; cleste mun\ci.?i:o 
ê c\a mi.lli'larle manifesta •1as eleições o.la. 3" e 

. ·4,. seo<.:..'ie:;, v eont.estado olfe1·ece sem ·ma.is 
:ner:c.ssi:1a.:'e de consif.eraç'Jes os docu.me.ut-Os 

. sob ns. 2:;4, 24.5, ~6, 247, 248 e 249, tão elo
q_uentes são elles. 

AUeg:i ta.mben'l o contesta.ate que fo1'3.tn. 
recusados tiiu1os de eleitores d'l- opposição. 
sem sedar entretanto ao t"a.bs.lho de a.pre
s9nta.r nenhuma. prov:.i. em fa. vor d.a sua. a.ffir- . 
mativa. 

Os candidatos diploro.a.rlos apresentaram 
~ecibo:; :passados pelos ftsca.es o;iposicion1stas 
âs resp?.cttv:i.s mesas, de qae hà~iam recebi<lo , 
boletins dos votos obtidos. e.stii.nao esses bo· 
leti.n.s de accordo com il.s autbenticas a.pu1·a~ 
d~ ; . 
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b) que nas secções de "!t.'l.pi:poca,, Acar:i.hu, sendo (fe nota.e que falta a tocb.s essas decl3.I'a· 
Camocim, Granja, Ibiapi ria. S. B~11eci ict0, ç0es o reconhecimento <las firmas. 
Mara.ngua.pe e Aracoy;iba, cuja nuliifa.ifo se A Co:nmiss,1o terno eleve:.- de ~!ie11ta.r que 
pe~.e, não 111:1. sinüo falhas e .!escuicos di; pe- houve: po-r pa.-rte dos ~:1nclirfam opposi.ci.o
quena: monta, mesmo qHando as a.lleg:!.Çães nísta.s o desp~·esv (te t::idos os req_uisitos eXigi
produzida.s _pelos protestanLes est.ivessem dos peias leis. -
provados. · . Ma.s, .mesmo quando procedessem todas :is 
· Assim é que, em l'elll.\:ã.O _a.o primeiro dos a.Uega.(.:Ges feitas, q_ua.ndo a prova. mo.is cabal, 
mnnicipios citados, pôde parecer. á _primeira. ms.is incoqtestavel se füe;se, de morfo a. que 
vista, que houve vicio~ no p~esse ele:to1"<1.l, de·1ressem. ser a.nnulladas a.s eleiçôes con
pois se affirma, n•1 contestação. a. que a. Com- test:J.das pelo Dr. Solon, ainda assim perten
missão ~e tem referirlo, qne o numero devo- cet-ia. a.os·canrUdatos diplomados grande maio· . 

· tos obticlo pela. opposíção foi diminui<~o e ac- ria. sóbre os seus antagonistas. 
crescido o numero dos eleitores que compare-· Em i·etação ao 2° districto -repetem-se as . 
ceratn, porque tendo 23, ' dentre elle:;, assi- aUegaç1íes feitas sobre o primeiI'o ,isto e,re'cusa. 
gnado um officio de a.presenfação ele fi...,c»l p(>r de tlscaes apresi:nt<i.dos, faltas de cópias r.las 
parte da opposição,apeoa.~ 17 votos recahira.m aci.a.s-de organisa.ção das mesas, nada se di· 
sobre esra. mesma opposi<)ão, ·e tendo a mesu. zendo,entretanto,contra a fórm~ por que essa. 
dado boletim do coruparedmento de eleitores, org-~nisaçiio se fez. · · .. 
nesse boletim coI:l.sta. a. presença lle 77,quan<lo O;; unicos factos :ipresenta.dos,como peaulia~ 
nas actas se dá como tendo vota.do 107 elci· rcs ao districto de que ora. se occupa a. Com
tores. missão, sã.o os seguintes: a.ssignat uras nos 

Não parece á COmmissã.o que o facto da as· livros'\(! presença, em ordem alpb~.betica, e o 
signatura do officio de apresentaçíio c1e ils-~a.J grande comparecimento de eleitores. 
possa. servir de p.rova. de compu·ecimento do O primeiro ràcto não pode de nen uum modo, 
eleitor a. ~ecção, que deve votar. kv:i.li•!:w a e leição, e o segundo para que pu-

0 eleitor d.Jeate,gravernentedoente,mesmo. de;;se -r.i.\er, inva.lida.ndo. eleiçi.ies, seria pre
póde <1.ssignar qualquer papel, não lhe sendo ciso que o contes~'tnte [Jrovasse ser ph:i.at.a.s· 
pel'mittido, entretanto, sahir de casa e até tico esse c<Jaipa.reoimento, o que absoluta,.. 
mesmo levantar·se da. cama. m<·nte não füz. 
A todos os •1oci;imentos apresentados pelo con- Nestas condições a commissão é ele parecer: 
testante falta ·a.uthen~icidM.~. pois nem s~· l", que sejam ~nnullad&s as eleições proce-
quer_tem as firmas reconbec1das por notario nidas no munfoipio de Itapipoca., do 1• dís
pubhco. . tr·icto do Estado do Ceará, ew 30 do dezembro 

Sobre 03_ <lema.is municipios acima referirl.os do anno passado ; · . 
as a~legacoo:> ~e re~umem _em _falt.1. de g-J.l'an· 2.0. que s~jam a.pprovadas tool\s as ~ema.is 
tias a. oppos1çao, na.o acce1taçuo oe fiscses e, efoições oue s2 deram no mesmo dia e na 
nEalmente,na. ausenci~ de cópia.s,de o:·gani:sa- mesma. cir:c;;msct'ipção ele~tor-.tl ; 
çoe~ de mesas e de ass1gnaturas _dos ele1toras 3'. que se:jam reconhecidos e \)l'Ocla.mados 
n~ ltvro de pr~ença, -~ ~em ::ssun tle se te1· deputados pelo l • disT.ri~to do l'efürido Esta.do 
feito, na GranJa, a ele1çao a bico de l!.enna. os Drs. P~d.ro .. . Augusio .. :.Borges , Toomaz 

. Ora, d_esci.~_que. nenhuma. reclarn;l.(;~.o se· füz PompeuT•ínr.o Accioly, Manoel ;Ambr~sio da 
contra o ~odo pot' qua foram orgamAA~as ~s SilV'eir·a Tor1•es Portugal e Jose Fren·e Be
mesas eleitoraes, e sobre essa org&rusaçao zerrU Fontenelle ; 
nenhuma pa.!a.v1'1l. se ar;;~ula, por pa.rte do 4•, que sejüin approvadas todas as eleições 
contestante, e clar·o que nao tem valor a falta proceüida.s n:> 2• di5kicto do mesmo Estado e 
a.ponta.da. corno tambem não tem. na liypo· reconheciios e proclamados deputado~ os 
these, nenhuma imporm.ncia. a. não remesst!. Sr5 . Ildefon;.;o Corrêa. Lima., Francisco de 
da cópia. das assigna.turas coLlsta.ntes do livro S;i. e João Loues Fe1Teira Filho. 
de presença., senão e~ r:e.l~ção a. rtapipoCl'l.. Safo, das Cdmmissões 30 de ahril de 1897 . 
pol'qUe, embor~ a.s ra·i~s ac1m)'t apresentadas, Joao íTíeint, p~estdent~. - Itineu 'JJfo.cl>.ado .
sohre este part1cu_I~r,na.o se pod~ ~m cez:tczs. Art!tu·r Peixoto . _ Rfoadavia Cor~·§a.- .T. 
affirmar que o ~1c10 alleg~lo_ nao se ~esse. lí-loreii ·a Afoes. r elator. 
pe!o que propora a. Comm1ssao a. nullLda.rle 
dessa elei<;il:o, que aliás não infi.ue no resul· 
ta.do do pleito. CO:"!TESTAÇÚES A. QUE SE REFERE o PA&ECER 

Sobre os ilema.is pontos,os <locumentos s:pt'e· SUPR-~ 
sentados pelo contestante não teem uenh1.1m 
valor pr()ba.nte; elles se reduzem a pror.estos 
em que apenas se indicam.de modo -vago, 
factos que se dír.em occor!'idos ea.s dec[ar:i.ções 
de indiViduos que affirmam ser eleitores, 

C:i.mu·~ V. I 

1.º di~tricto-Peço venis, o. est '!. illu11tre Com· 
misi:<.'io parr. a.p1·eseo.tar m!nh~ contestação 
a vai i1la.de da eleição do l" dlsr,rtcto cio Esta.tlo 
doCeará.,proccdida.a SO de dezembro 1le 1896. 

i8 
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A conte~ta.ç:i.o <le3b. elckà·) url'aõta í'ata.1- que represent~i a i!lco1itestavel n:nioria do 
meu te á tela ile~tri. dlscu~sã.o o nieio em que Ceai.'i. E~ta. maioria, porem, dependendo da. 
ella se pi·ccedeu, e as au~orid1de5 que a pl'ü· cxecuç:"J:o rle le1s para J:!Ür em evidencia, ti
cessaram. cóü prejtidic:Lda pela:; ~·iolencia.s e fraudes 

Ur.ge que se digam as condiçõ~,.: pre~arb.s dà§aui.oeíd<ides executivas. 
do Ge. !':l.ra e se íà.Ue elo seu respe~ü V01!overno., N. ·o entreta.mo debaixo de grai:ides escom-

Si ha ocUositlade nesta. minha >1rllu11 mi:-i- bt'o:;, a illustre Ci)maü:;são encontrou apre
são.,.eu ac:irreto com elh a be:n (b, ver1hvle ciosa victima:. ~. · · · 
e do 11ireito, po•; vezé; s:i,_crifie,tú.o; pelo> go- A cer~idão do juiz secdonal -1!0 Estado do 
vernos ! . . _ . Ce::i.rã., ,iunta por miru it petiç;'.i.') inicia.l desta . 

E'fóra "de duvifla s2ri:i. ·q:.ie o g·overno t1o contestacã0. ataca ill radice a. legitimidade 
· .Ceará., afü.sta.rlo rlo Cl.minho d<) bem e da. jus- de~Cê1 eleição litigiosa. 

tiç:i., tem~ por a.talil.os, feito da pofüi~'l. tlesta E' r,n·incipio_ de dit·eito que nenhum acto 
belb. sciencia de hem .dirigir e g .wernar o; jul'idico põde produzir efl'eito,;, sinão aea
vovos, u:na. iu•ce de violemame:ite extorquir e bado e completo. e revis tido de todas as for-
largamente usufruir o meu Est:i.do n:Lta.L malidaies exigidas por lei. 

Exerrondo a maior flrnccii:J (le uome:1c-ão Ora, o § i" do art. Z5 e o § I" do art. 27 
electiva dentro do E:;tado, a 11e gonm1:.dol', da. lei de 26 de .i•tneiro de 1892 estatuem que 
e simulw.neamente, a ::!O do'.' rle~embro clL<:V1o. as c'l.marns municip:tes devem r,nnettcr uma 
a mais importanterepre>entar;ão que ames- cõpia authentiCa de ()ada. alistamento ;:;.o 
tarlo pó\1e . delegar pa:!.'a fora rle :;eu~ muros, jntzo s~ccionar. E' clara. a di:;posição da lei 
a de senador, o ~overn,·do1· rlo Ci~2ra. o Sr. q'ue exige esta forma.lidarle pa.ra. completa1• o 
Dl'.Nogueil'a Acdolf, além do nu.tm·al ia ter- alistamento, e sua NziI.o caconk.i.-se no 
esse que ti.nha, pela. eleição elos. -c'1.uüir1J.tos art. ~6 d:t mesnl't lei-a. pos~ibilida.de dos re
rle seu pari;ido, elo qual é cllef~ supremo e cursos perante a junt:i. eteitoral, 
ostensivo, augmentou o seu impenho e in.te- Do documant? círad:1, vê-saque, em 1895, 
resse com a apre5entação \le um filllo e um do~ 2! município3 de que se compõe o!º dis
geuro pelo terço. ii•icto d.o Esta<\') dq Ceará. o juiz federal 

Estas canrHd.atura.s singula.t·cs e e;;pecia- apenas recebeu c.r'1pias Llos :.i.lista.memo5 tle Po
lissimas, repellente5 ú moi·al poli:ic.i e ú ra.ngabn., Redempc;ii.o, Soure e .Mocejttn:L ac
doutrina republica.1w., fvi•u.m p~inclpalmente crescendo que tiestcs, apenas o pL'irneiro en
a. c.1usa <las violencias e f'ra•1•fos, que, no víou ii sectet:u•üi desh c~m:ir:i. as autl1en· 
pleito de :30 de dezembr,1, golp·1Ll.r,~m fan i:~- !ic;\S da eleiç;io de 30 •le cle7.embro. 
mente o ll03SO clireito p-:ilitico. lá ª" ce--··;'t. Do mes:no documento verilfoa-se que, 110 

S. Ex. que, accumul:i.m1o o;; . mais aléos :i.nDo ,!o l8\J(i. dos município.o do L'l~fcri•fo 
e 1.rgos ülecti vos do Estado, afi·ontou írnr:i. vi- l" tlistricto fü1•a.m en viaú.os ao juit.1) r,~,lt!l'ti.L 
damente a opi11ião publica do pa.iz, apt·:~sen· ~ôrnente u.s cl>pi:i;; do:; alistamento.> de Poron
tamlo pelJ terço um tílho e um geni·o, entrou gaba, Pac;~tuba, For~a.lPza, A•1uiraz, Re
de co1•po e alma nu.!ucta p~~a Yicwria de sBl1$ de1npçiio e ,\c.1nhú. 
crwissimos cn,nfüdatos. D.) qu~ to.mlie:n tfo.:i. <llt, . prorn•fo. ed-

Do empenho e esror..;o (lo Sr. Dr. :\o;.:ueira. ilencia-•e que gran le mai1)ria dos muuicipios 
Af;Cioly, pelo tt•imnpl10 tluvido;;o tfo su:1 d1J l" '1is'.r•;..:to 1h. Ceat•i uiio complet..'l.rim 
chàpu., cluipa •le seu p~\t•tido e <le sua l'1'milia, seus alistamentos que fora.m íncontestavel
veio-nos e.>t'l. eleiçii.o que nós contendo 0$ im· m mte clan lr!;t1nns no~ ultimo~ riou~ <LHnos. 
petos de justis.;ima. in•lí;.;naçü.:;, aeoima.mol-a. privando-,;e •lHsta f.'1i.•mo. :i. oppo~i.,,:io 1te in
de um11 rl~"tecit'wd rtl'ntira. pJ!itlca. 1.et'f!Ol' um si'.i 1·ec::ut':lo. ignim1utlo ella quem 

A olyJ:i.rchi ~ 1la l"ll.milh, se'llprc mal vista, foi ou nlo :üi >ta lo, strnl uma certidii.u pJ:;i;<
no~ temp0s impil1·i:tes, neH<i3 to:np:.is (1o' ,-eL pot· m:tis que r.ent:1~3e, dos albt·.unentos 
arütocr;,.c!co sangue a.zul, ,, eru pllmo regi- f!Lle, por meiiú:1 ele 1}:·ocauç:1o politie<•, são 
me11 demuct•atico, uma pl-ant!l. ex.,:>tic 1. illgn~i. co·risidera.das em rigoroso Sitji!O. 
de pena ultim:1 por p:irt'<l dos republica.n.•)s E' .Poís iuvall•h. e nu lia de pleno direito a 
tles;;e paiz. . oleiçiw pruc&d:da a 3<) de dezembro proxitno 

E sí em these e im:nord :t ag\0tage:n p')- p:tS3'.\UO, no_ 1° tiísfricto tlO Cet•.rá.. ~ . 
litica, o~ lar'fWS p1·0ventos r1e Iàmili<'., m .. ; S0 poiem em face dilo lei, ser· consiuernd').3 
p~atic:_a, m meio5 empreg:i.üos para?" ad1ui-1 legit!mas as _eleições procedidas n·1;quellcs 
rir su,o, em regra gerd, destrmdores de mun1c1p1os cUJ:J.S copias for.:i.m r<!mettLda.s a.o 
iJellos princlpios e de direitos S().~r:1dos. ljui?.o feder&!. 
H~ja víst:i. o Cc;i,rá, ncste5 tempos cor- ivfas e3t,es. em numero de qn:i.tro- Porau-

rentes. gaba.. F.1rt:~lela, Pacatu,bJ. e Ac:1rahu - não 
O gover·no deste indUoso Esta.do, no es-, po le:a r,,pr·~.:;eat"r a. m:ci.ioria dos 21 muni

for~o in!!;ente de eleg.ei· saus filhos, não eseo-j cipius de rprn se compõe o I" di5tricto do meu 
lheu meio3 para. s•tcrifi~ar a. sua opposição E;s~<tdo n<tt~tl. .. 
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E' inatacavel e irrespondivel semelhante 
argumento baseado em documento so!emnr~, 
porque e de rlireito cfaro e expresso. 

Este rccl!rs'O contra a lei r1e que.se serv:iu 
o partido go>ernista do Ceará. foi uma arma 
u:;u<·padora. dos direitas àa opposição, e ao 
mos:i;O tempo uma larga por~-. po1• onde en
traram :phosp110ros 1xu·,:>. suffru,gar os candi-
•'at0s do governo do Geará. · 

Flcti.ndo em alt:.~ evirlench a i:nprestabili
dade desta eleiçiio em face da lei. apontemos 
algur!las das innumeraveis irregularida.des 
h:widas, :i.ntes, dura.me e depois do :process? 
eleitoral. · · · 

E' noti1 eloquente e cara.ctei•istiea dos atro
P••llos e extorsões de que é victirna a op:po
si~·iio ao governo do Ceara, a.. escamoteJ.ção 
qne a ,itmta apm:i.dora da Fortaleza fez rlo 
protesto pela opposição entregue e po1· ella 
recebitlo, contra a. validade ela eleir;ã.o do l• 
distt• i cto. 

Este procedimento da. junta. apura.dora da 
Capital tto Estado ào Cea1·á. além r!e signifi
c~r uma. deslealdade pungente pa.t'3. e(im rul
vers:trios lea.es e confiantes. serve ele com
p~·ovar os abusos· e violencias que nos morti-
Jfo:i.m. · 

Si na. Capitv.l. a junt<1. apuradora. corpo
raç,ii.o supe1•ior, as mesas eleitoraes assim pro
cedem. imagine-se que su!Jterfug-ios e que 
extorsões houve no interior do Estado! 

E' digno de ttttenção que dos 21 munici
pins <lo 1" Lli~tricw, oito deixaram de remet
ter• as :mthenticus desta eleição litigiosa. â 
secretaria desta Carna.ra, corno e extranho 
(j\le <las 12 secções rla. Forta.leza, só enviaram 
•;uatro nuthentic:is ! 

r.'ol'ta!e?.a-A eliminação dos eleitores op
pn~icionistas roí um grande recurso dos go
rnrnistas rlo Ceurá. 

O 1locumento n. 1 1Uz que em 1800 fora.m 
e!i111in;1das l?ob pretesto rle mudança. de domi· 
cil:o :!4B, qm1si que nn. sua. totalirfacle dn. op
posi1;iio. 

E' GJLtt-aordimi.rlo, é mesmo incrivel que 
nã,o lil.l!ccesse dmanteum anr10.umsó eleitor! 
E' r1ue ~e.mente os vi vos ê qw~ votam. 

03 exped.ien t~ violentos n:i. propria ca
pit~l não ficaram uhi. 

As commí~sões de alisi.amento rliwam o. 
opposicionist<t como alisr.ado, como tal pnb1i
ca.vam o seu nome e na cópia que remettia.m 
ao juizo secci011a.l da. junta eleitoral suppri
m'am o seu nome (Doe. cit.) O oppasicio
n1sta. julgava-~e rec(lllhecido e tr:i.nquiUo 
JlOl' constar do jorn:i.! otlicial seu reconheci
mento, mas quando solicitava o titulo não 
cr,nst.<\va o seu nome da. cópia do o.lista
mentf> ! 

Ain<l~ na. propda capitü.l houve muitas 
outr-as violeueias. E" Mstm qne> se negaru.m 
titulo.;; de eleitore~ da opposição, alguns dos 

quaes, na.s ve,peras da eleição,cs obtiveram da 
junta eleitoral ero grao ~ recurso, provido 
po1• unanimidade_de votos. 

N:i. 8° secção da capital. porque se consen
tia., mais ou menos regularmente, a oppo
siçã·o votar e certo o governo de que tinha 
minoria procurou· perturbal-a, e o illus
tro.do medico militar Dr.· Alfredo Mendes 
Ribeiro, .fiscal da. opposíção, escapou de ser 
as;;assinado por um opera.rio · úa estrada de· 
ferro de Baturité. da. qual era d.irector um 
cunha(lo do Sr. Dr. N. Accioly, governador do 
Estado. · 

Ita.pipoca.:_A secção (S. Bento) não remetten 
n copia da assignatura dos eleitores. 

A opposição que só:nente no officio r.e no
mea;;ão do fiscal, apr•esentou 23 eleitores, 
teve apenas lívotos ! Pa.<·a. oc:rnlta.r a fraude, 
occultararn tambem a. cópia. da assigna.tur:i. 
dos eleitores. O boletim (doe. n. 5) dâ 77 elei
tores que cvmp:.i.recera.m, e a. cópia da. acta 
diz que comp3recera,m lOi ! 

As assignaturas do boletím são as mes
rnissima.s das actas. 

A secção (S. Bento) não remefü u a cópia. 
da a~signa.tura. dos eleitores. O bole~im 
(doe. n. o) diz que compareceram 32 eleito
res e a acta menciona 9Z ! 

Si ns mesas eleitoraes do Ceará augmentam 
11s votações contra. os documentos por si fir
mado~, que não foriio sem sua palavra es-
cripta e assígoaclal · 

S. Francisco - Houve motim dentro do 
recinto e pelas r1ias presos soltos, capangas 
~1·ma•los se o.stenta.vam e solda.dos se posta
vam a frente de um:.i. das casas da. eleição! 

Um fiscal sem. gamntias, retitou-se de 
um recinto eleitoral. Os eleitores da. oppo
siçü.o .em numero <le 120 ·l:n·ra.ram um pro
testo perante o tab011ião). Elei~ões evir1ente
mente nullas. (Does. 7. 8, 9, 10. 11 e 12.) 

Alguns votos dados à opposição são para. 
illudir ;1 bua lê publica.. 

Faltam as coptus das act.as de installação 
da 2" e 4" secções. 

Acarahu-Apresentou·se a oppo5ição pe
l'aflte <L> respectlv<i.s secções .e não foram ac
ceitos os fisc<ies, apezar de nomeado3 por oifi
cios. c:J.da um assignado po1• mais de 30 elei
tores. 

A recusa fora estribada no· ardiloso pretexto 
de falta fle reconheeimenw das ·assigna.turas 
do.o eleitore:;. A opposição imrnediatamente 
recorreu "'º tabelliií.o que não reconheceu 
toda!'! as assign:~tmas. 
S~m fiscaes e sem garantias, temem o roubo 

elo voto. e a soberana mesa. por escarneo aD
purou-lbe um >cta l Para. quem appelhr ~ : 

E' o::onseq nenda fo.tuJ do. folt<t ào fiscal e 
sonegMil.o eh; boletim as fartas vota~'i:ies fios 
governistu.s. 
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Apenas em Santa Cruz 
guhlr. 

houve YOfaçii.o re- Sií.o menos graves os crimes omissos que 

Na 5" secçii.o (.Ji.rritianba) um gmpo de elei
tore~ la;1rrou protesto no q uai llistcn·ia.m :ts 
'Vioiencia.s d.e que foram victirmts. (D0curnen· 
tos ns. ·lS e 19). 

· · Carnocim-1~' secção. Falta. a aci.a rui in
sfallação rla mesa., 

os eomm;ssrJS-
S. Beoedicto -Recusarn.m fiscaes em todas 

as secçGc::>. 
D;·d1i ::i uunierosa vofação, cuja tnanimi

dt.de fôra po1· escarneo quebracla por tres vo
tos dados á opposicã.o l A ausencia da oppo
sição qn0 mathematicamente devia. àiminuír 
~. votação, lá no Ceara. iuv<>riavelmente au-

2.~ secção-~ão foram conforidas as .;.'..pia$ g'ment<l-a. (Doe. ns. 33, . 34, 35, 36, 37, 38, . 
da.s act1s da ·eleiçi\.c e as~ig-naturas do3 eleito- 3•,). 4o e 41. ). 
1·es. 2 43 · 3a secção-Falta a a.ela ,,a lnstallaçito. M<wauguape-Os tetegl'ammas ns. 4 , 

4a secção-Falta a acta d;;. instal!a.·,5.o. e 44. fümados por políticos de prestigio pa-
. · . . ·. _ . " . te11team a força ele1tol'll.l de M:n.ra.nguape. No 

Frn nega.da, a exl11h1çao dos_ lt vr:os pn.ra 1 dhL e hPI,'a marca;r):;:~. estava a oppsi.ção nos 
exame _das ~ss1gnaturo.s -~os ele1t01'•s. A um lugares d0sigi:ados para as eleições. . • 
requel'lmemo ao tabel11a.o. l'e:;pr1n.:eu e$te · . o., documenLos 46 e 47, boletins da lev~ 

'que desde 1892 não te>e mais re·11essa 0() tima.mc~a eleitoral de JuW.in confl.r'mam al
aUstamento de!tors.I. Sómente jHsti1icam ITTJns dizeres dos"tcleurammas citados. 
estas e Ol~t.ras omiss~es as i1',i ti.st~.s í_J?,~l11sões "' Aracoyab:i.-Falta.; cóoia di.t acta. da instal-
e exclfüoes dew1•1mna·las pela. po:1t1c;i. do r~ ·""to''~ mn·-·' ' 
e ,· {D 9 0 'll ')'> 'l'> • ..ç. "'" "'""'"'· eala. ocs. ns - • - • -- e-»·) Os scls ultimos documentos são de locali-
Gr~~.i~-São imp_re~taveis as el~!ç:ões do ria.das oude a opposi•;ã.o respirou. 

mlm1ctp1~ d.f Gra.o.ia }Jel:J. "'e~usa no5 ~scaes S1Jmrnadas as votações constantes de todas 
da oppos1çao. As mesas P.!eitoraes nno os as a.utt1entica.s remettidas a esta c~~ma.ra, -ve
aoceitamm sob o prerexto de terem sido no- i•ific:l·$e que são de ..• eleitores. 
meados P?t' relegra mma. . _ E~pu1·gadas Rs eleições evidentemente n ul-

Quc log1ca co!rnrente ! Fazem um:i. ele1çi10 las. acha.-se o 1° districto do Estado 1lo Ceará 
em f~ce de uma lei pnblica.da por teh'gra.rn!n:::. represenfact.o a.penas pelos municípios da Ca
e na.o pode:n e:t?.cur,<11· um perim~no c.1•t1go pital (l • .. v. 7" e 11" secções); Paca.tuba, Ibia
desta lei bas~ados en1 um telc,,"1'am~a. ! ~m pina (\"e 4•); Porongaba (l" e 2''); Trahiry, 
t~da.s as secçoes hou\·e dous fiscaes situactO· (]"); Redempção. ( ... ); Mara.nguape (4°) que 
nistas· . . . foram representados nas urnas de 30 de ·de· 
~nammes as.mesas, ,un:nrnne~ os fiSC&e:; e zemhro por I.:309 eleitores. ~ 

lc~gico, no Ceara., que SeJam unam me:> as vot:i.- Approxirnados estes votante~ do §. 1" elo 
çoes. urt. ~:i. e ~ l" r1o ;wt. 27 !la citada lei r1e 23 
_Houve 1·e~wa <t reqnisiÇGes. a respeito do:; de j:i.ueiro r1e 1802. encontra:n·se a1)enas 972 

ete1tm·es que votwa211. . cleito1·rs que porliam votar ua eleiçJ.o de 30 
E' cl1gna. de a.ttE>"!l;:ao ri r 1:rorosa. ordem al- rlc ' 'ezcmbro. no l'' <iistricto. E em nenhuma. 

pha.betica na criri:t da a<>sígnar.ura dos eleito- cbs tres hypotb1~ses. os voi•mtes represent.-i.m 
res. :i. vont:irle ,1e mais rle 15.000 eleito:·es do 1° 

O bico da -prnna trn.bnJhnu h~.l1il1nente na dist-»icto no Estado •lo Ge..·u;.i.. E nii.o se pótle 
cópia ... do nfüt~nwnto feral. (Does. ns. 24. al!rrriw :\. a.hsten<:fi.o.i101•que a eleiçiio foi am-
.,~ "'A .,- "~ "º "O , , I e ->'l) ,., l ' ' 
"'), ;.. ), ~1 • • .... :...,, ·' • '' ,,;.. • •>l:i.awnr~ r espubna. 

Tiaugmí. - Em tochlS as quatr0 secçílrs ·' ul'i!c riue a Republic.'\ ni°'LO encampe vio~eu
hou~e ti~c'.nr•s pcP· pa.rie dr-,;; can lidatr.s 1pver- ci:1s Q frnwlt!s, e os. <leput:vlo::; que aqui se 
nistas. qunn·io ern tod<ls elk1s Ji:1,·ia eleitore.'i a;u·escntem, l'Cf:'l'~sentem a Y0!1~:i.de d~s Es
mais que hastl!.ntcs, j):Q·a, üS nomea~·. t;1•los. Sem ele1<;oes 1·_egular~s e lmposs1'rnl o 

Os pr0sidente~ da:-; me;as torn:...r~.m um ~l- hern (•:;t(ll' rlo poYo. é i~po:;srvel o e~gro.nde
vitre bem sio~ular rlc aci:eit,:ção do; fi:;@es. ennento da nossa. p11trm, pam quem a_ Repu
no intuito, é ch.ro. de rctb•ar no recinto ;1 Hic:i •leve ser justa. honesta e respeitadora 
fisealisaçi'ío ela oµposiçiio. E' nota.vel a con- rlos r1irr~itoi;; de seus. ci'.ladãos. . _ 
currencia do eleitoraüo. Faltam de todas as Peço. -pcns. a est:i. 11lustre Comm1ssao de 
secções as cópi:.s Jas actas da. instti.llaçii.o e Vcrí ficação rle Porleres a numds.de da pre-
assignatura <los eleirore5 • sente eleição prooerlicla. a 30 de dezem~1·0 de 

-. · H l r .:i. d R 1806, no l" rlístricw rlo Es tac'lo do Ceara., :por 
I_b1a.1~ina-:- ou::e ~. gu,ma ,:i:ora~,~a ,e.,, e- sr·r rle inteira justica, a.ssim como appare

umra;11_:se a.s me.~as ih_] e 4 "ecç~e": on••e a c::endo novos documentos. abm-se-me nova 
oppo;;;iça.o (lbr.e\·e _ co:1s1ncravel maioria.. 7.\s vista. elos mesmos. · 
outrM duas ~e~çoes, tememlo ;> grande ma.10· 
ria. da. opposio;:ilo. nãa fuucciouarn.m. Pelo Rio, 28 de abril de 1897. - O contestante, 
menos não falsificaram a eleição. M. Solrm R. Pinheiro. 
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2° . dis~rícto-Peço permissão "' esta ill ustre .,. ex torções de que fomos victi mas. E a ~ão 
comm~ssa~ p:i.1·a.:.apre::enta.r esta minha. con· . desef' des..«ell ati-opelos, é intuitiva, . 
t.estaca.? '1 ele1cao do 2• <l í strii!t.o do Ceal'á. ·A vic•lencia foi que deu tl•iumphu M-gover
P:Oce<ltd~ a. . 30 de dezemuro do allllo pro- no que nat11~~u.lmente nii.<r quer peri:iel-o, · 
x1mo :passado . . . fornecendo IDklOS deprovah~ .. 'E quem confessa. 

A recente reforma eleitora.t t1brindo em o seu delicto'? Quei::i- _o confessa com ].Jerda 
~ao de recurso a :porta do p:etorio á. nos~a dos pro-.•entos . adqumdo.~ em sua execução? 
liberdade política, sac't'itlcada.. no$ comícios Quem o {!Onfessa quando da negação lbe vem 
po1rnfa.res, e a. vóz do honra.do Vice·Presi- a. i inpunidadt>. '? Que ·aeliquente confessa-o . 
rfente a R~1mblica. recommendando a. rigm·osa quando i nsutlado e recompenso.do po11 man~ 
observa.nem da. lei, foram as unicas c;:nl.•as dantes po<Jeroso~ ~ . · 
q:.ie. lã. !l<? ç:ea!á, moverar~ o grande par- ~? (:ear~i a lei . é · mo~ta . . o legislado1: se!i~ 
tido .oppos1c10n1sta. de ir as urn:\S que se o J UIZ :.l uma entidade . rnerte, A antomlade 
nos abriram a 30 tle dezembro proximo n~s-. · .é o p!·íncipio vev.iticaàor da legislação. Sem 

. sado. · .. · . i execução, a foi é improficua. 05 documentos . 
A lei, apesar de · defficiente. a vóz anezar Juntos põem em alta evidencia a inemcada 

de longinqua, foi um raio de ·espera.m;ax pa.ra. das leis em todas as. insta.ncias, indica.das 
os armenios desh Nação. ·o nO"ll'O 1:earense. para salvação do direito político no. Ce:i.rã.. 
que vive sem liberdad(; e se~ folego e c1ue . ,\ certidi'i.o requerida ao Dr. juiz sec<.!ional 

· não tem direitos, uem garantias. ' e um golpe de moc1e na eleição de 30 de 
E'.ntm~ôS no pleito, e, c~mo era previsto, ~e-1.embr~. Nes.te. 2° distr:icto apena~ ~o?lple

:.t v1olenc1a ncs guardava <t. porta do recinto tar-.i.m o~ seus u.li,,,'1.amenws os mumctp10s de 
eleitoral, e a fraude nos esperava. à boca da · · · • · · • · · · · · • .. · · .. · • - · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
llrna. .E estes sós não podem re:p1·e~entar a 

Coarctada nossa liberdade de voto no co- maioria dos 31 municipios de que se compõe 
ruicio! extorq~ido o nosso direito politico pefa o 2" districw do Cein·á., e muito menos a von
autonõa.de el61toral, toms.mos o caminho do taue dP. ma.is de 16.000 eleitores a.listados 
irr-etorio, recurso faculta.do pel<J. nossa no- .ne5te districto. 
vissima reforma. . . Permitta-me a illustre commissão que eu 

A . cas-1. da justiça que nos indicava. a Jei, faça_ de.sfilarem. â. sua vista os munic!pios do 
não tinha auto1·idades judicfa.rias. 2º distr1cto do_Esta:do do C~ara, que remet-

Eram :politicos e, com · :rarissimas eice- ters.m a.utnentrcas a secretaria. desta Camara. 
pções,partidarios exa.!ta.dos que guardavam o Veem accmp~\nh~das de suas .votações, sue.
seu templo. ciotamen~e aprec1a~as e lacourcamente ano-

_ AJ:. nossas reclamações não foram ouvi.das, t.ada.s devido a. estre iteza de tempo. 
nao provira.m os recursos que inte1•puzera.- l~uatú- E' a. séde do ZO districto eleitoral. 
mos. A negaç:5.o de títulos na instanc:ia. elei- Os d.ocumentos juntos á. :petiç:ão inicial desta 
torar, reüectia.·se fa.talmeute na i•ecusa de contestação, talfam bem alto das violencias 
protestos na. inst.ancia judiciaria. Todos os nessa. cidade. 
l'ecurs~ legaes roram negados a. opposição A roi'Ça publica. guardando o edificio por 
do Cearçi,. porque todos os dcpo.::its.i·ias rio po- occ:•SLâo da apu1·aç5.o desta eleição, a sus
der publico de:;se Estado são agentes polrti- ptrnsão do tabellião com o firo. de não tomar . 
co~ de seu chele, o governa.:101·. o protestó do candidtüo oppo~icionista, são 

Nesta. lucta pela. sa.lvacão do direito poli- eloquet:tissimas provas <la falta de lioo!'dade 
tico, no Ceará, nos convencemos da inet1i· no Jguam.. . . _ 
câcia da.~ lei~, as mais previdentes, e da. im- . A U!lau1m1da.:e da votaçao, a. ~~nde quan
proficuidade dos no:isos ma.is ingentes esforços t idade d~s~es votant~s, ti. rigurc.s:ss1maordem . 
pela ca.tisa da. liber.la.de. alp)l;i.butll!a _na cop1u. das aSfilgn'.1-turas dos 

A unanimidade do runccioualismo publico Jo ele1to1·t>$,. ~ao . veheme~te~ den_unc1as de que 
Ceará, sem dispôr a opposiçã.o de uma sõ au· estas e.l.;1çoes fo,ram fena.s 9'. brco de penJJa. 
torida<le, electiva. ou judicia.ria, policial ou ~ere~r·o - Vo~aç9e~ unanimes e_·scm :fi_s
administratíva., o~dece a. um<i per·sonali· cal~sa.çao c'.a. oppo:;içao. Na l " sec~ de 132 
<la.de poderosa. que é o goverMdor do Esta.do, eleitor~~ so falt;w~m 12 ! . Cento e qmnze vo
c!:iefe sup'i•emo do partido dominante. tarem nesta sooçao e c1uco votaram na 2• 

A ordem de nos opprimir pa.rtin do p:ro- (Acta desta). 
prío pa.lacio, e foi cumprida em qua.1i toda. a Lavr11.S - A opposicão votou e foi pequena 
linha. a m:U01·ia. gove:i:i::ista. 

Fomos votar e no.s feclw.1·am a s porto.;; do~ Aurora - Na 1 '' secçãn votaram 79 dos 
comícios, não DOS abriram i:lS da füro e não 82 a.li~t .. ,Jo.> ! E' crivel? . . 
lJetmttira.m fazermos provas dos no:;sos es-1 • Na S·· seeção, de 88 eleitores làlta.ram seis ! 
!Oreos no e:s:ercicio do .direito :politico, e das E' crivel ! 
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· Na. ·4" secção a opposição teve 45 votus e o l E ma.ior não füra. a. ffi<~ioria porque_ no l'C· 
governo apenas sete. E' incr-i..-el a ?:Jauimi- l ser-vatorio do' Cedro,~" secçii_o .. o go1·e1·no ?bti
dade do governo nas outra:; secçocs, corno i ve:·c. g-;w;c~e suJfr:~gtO dc.-1do a.o funcc1o!la-
t&~bern o é i1 quasi absoluta coucurteucia do l lism~ cleste.gr~nde açutle. ~; _ 
eie1tora<lo. _ Qn1 xe1·amob1m-Houve 1iberda.c1e ~e voto~ 

.. S. ?~a.Ll1etis--:Ern todas as secçõe_s houve na i- • 2~f.t3" .s~çües. (l'F:l.ita ª-a~ta._da 2" o:i(~~ 
.;:otaçoe.; unannr~e~ :pa,1•a _os gove~msí-a.:;. De a. ?:PP~~_,ao ootivera. .,.~~nc~vot:.i.ça? .e ta~lr~· 
to(1;~s üütr..m tts co}nas da rnstallaç<\O da.s me- m:llorI<. .. Em c~~vensaç,\o ;, em a cop~·.'.l.: '!'. 
s·1.s e .cxco·Jto a"'' não m:i.ndaram t•·mbern as um ~:voado dl:o~::rntc da. e.Jade, com fa, t:i.s e 
·- . - · -1 - - ' . . "' una,n1mes vota~oe~. - -copw.s ela:; assigna.turss do;; eletto:·e.;;. Quando - . _ . ' "__ _ . -

ha suspeita. c:1.e rraulle, esta.::; fültas se com-p1·0· Qu1x L•.da- Vo~a.ra::n 313 eleitores, q~audo 
-vam. -- · existem 284 ahst:J.dos ! (illmanah cita.do, 

, l _ _ ~ . t 1' _ pag _ 6S) • 
B:ir,•alho-Ha uma e eiçao ,e1 a pe ª me,,.,, .Convém dizer que este .:ii1nanak é do anno 

competente. : co~rente e -o seu autor é <iirector do. fo!1•a. 
_E'.. o c;iso 1lo al't. 20 da. le: de 8 ele dezembr..i offi.cia.I, domo se -verifica no alto do jorn~i. 

'"ªº JUl_1tas o.s ac~s. Disse elte no prolon-o da sua obr-a: « Todos 05 
J:\.l:cl1 m- Yota.çoes unanime.s ll..'\l':?. OS go- da.dos são cfficia.e:; ~ devem inspirar t-Odo. con.-

;-ermstM. _ _ _ _ . füi.nç'3.. » - - -
Na. ia sccc;ao vota.-ro.m l ,g elei tore;; e faltou -

um 1 - E semelhantes clciçws podum -v!ngar 1: 
Na 2• secç~1o vota.ra.m 182 eleitores e falta- Cra.to-Vot.-:.ção ctiorme e ua:i.nimc p:.i.ra •lS 

r:i.m quatro ! goYel'nistts. Ne;r.tl-:~m fü:c~es :i. 1Jp?':isiçiío. 
Na 3'' secção vota.1•a.m 148 eleitores e faltou Gousequencio. pre\·i~ta.: 

um! - - Na l" sec'.:ào comp:u·eceru.m 197 eleibre.i. 
Na'4-· secção vota-ram 94eleitores e falto11 Faltaram 33 '. 

um ! Na :~,;' ~ecçiio comparcccr;i.m 143 eieito~·es. 
Eis um eloquente spedmen r1as eleiçõe<> do Faltara.m 33 ! 

Ceai a. No Jardim ha õlO eleitores, dizem Na 3' secção compareceram 183 eleitot·es. 
nct"-S. e votaram na eleição de 3Ll 1-le dezem- Fo.ltaram 18 ! 
bro G03! E 0Alma11ack-João C::l.ma.ra, pag.48 Destes IS excluam-se oito (8 t !) qne a. mesa 
diz, fal!ando do Ja.rd.im: O nume;·o çle d eit0· vcriifoou terem t\s:;ignado um ollicio tle no· 
res b •le 400 ... ! E pedem r epresenta.l' o Ss- meaçilo de um üscal da o_pposição. 
t:vlo 1!c;mt:i.1los pol't.1.doresde diploma; oriun- N:i. 4'' secçã.o compare~r<tm 198. Falt:i.· 
1:0.;; 11e semdb:rni;es eleições '! ! r am 25 ! 

Brt•jo 'los S:mtos-Yotações unanimt:; ~ obti· Nn. 5" ~ecçã.o compa.recera.m 192. F;i.lt.'l-
-vm·.lm os govemist..'\S em tO!h:.; ô.o s~çõcs . ra,m 20 ! 

N:i l" vor...:;,i~~m 54 eleitore> e faltaram c!ois! - Na '1ª secção comparcce1~im 135 . Fal ta.~·:i.m 
);;\ 2 • YOt<Lrt..ra "14 eleitoree e f;~lta.l•;im quu.tro ! _ 

qua.lro t Est•\S vot."tÇões são provas ireerra.gé~veis da 
Na ~· votaram 54 e!eitores e faltaram seis! fraude impudeniu, sempre pratica.da. no 
N:i. 4• Yuta.ram 52 -ele t o.-e.; e fa.ltai-.i.in Cea.l'it. 

quatro! Missií.o Velha-1• secç:ão. Comp:i.rooer:r.m 
A rigut·o:s:i ornem alph;i.betic..• na. CÓlJi:i. das l9S elettores. F~tlt..-.ram 23 ! 

;issirrn;tmras do-> ele!lores indica o bico r1a 2-• seccão. -Comparecl;lra.m 15í eleitores. Fa.1~ 
penua. E' mais um:\ belleza. das eleições (lo i:J,ra.ra 17 ! 
CeariL. 3" secç'5'.o. Compareccra111 141 eleitores. 
As~a.re e Saboeiro-Fartas e unanimes vo· Falt:J.ram 11 t 

taç:üe.; go\•ernist:i.s. 4~ sec\:ão. Compareceram 60 eleitores. Fa.l· 
Arn.ripe-l" secção GO, 60, 60. t:i.ram clnco ! 
2" stc;;;ilo 4.0, 4o, .1o. lfa fü'ma.; fingida.s ile mc~:1,1•ios dcsw. secção. 
:-l• sec1;ilo so. Sü, so. l'ar:. ilimlir ;i bo:t fé ilo publico, tle;·;iru 
4" sec~'ã.o 100, lUO, 100. <~lgum<i vota.ção á opposiç·ão. 
Q1tantü vo~:i.ção ! Quanto arretlo1:Hlamcnto! Mi!a.gres-1" secção. Vut;tram 104. Fil.lta-

Quanto zel'O ! Qu;mta mentira t r:i.m cinco t 
Quixa<lã.-0 chefe go\-e':nist3. des3a c ;dade, 2• seci;,ão. Votaram 105. Falt..9.ra.m 31 .! 

<1esobedeceu :ts orc~ens r-eitc:·a·fas. como é p u- 3 ' sec~oão. Votara.m 193. Faltaram 30 ! 
blic:J a no 'o"io ,,0 E-õta·'o. r'e !l~ o O!':.r:i.nis.t• 4" se1.:1,:áo . Vo:a.ram 74 ~ Fa'_ta.•am ;.et:~ t 
:;,s 11e•:H e ;ei o ·a.e>. p ::i, :O ~e at du gv~e :.o 5" ~:.!1,;çao. \iotar·aiu bH. ~·;\lk~ ,-~\ -u .,. .. ... t 
1i;-.1•:t qu.Ls. w :tl 1r~a- 'e c'.o K ; r .. i:\1. A o,i1ú :;!1,:i•O E:u toi:h~ a<_sec<;<<CS 1.ecrJ. :·a111 -110- rt-. :;~•-i~ 
01,,te, e ~ uu vutos de l.Lla!_o1·1;;.. A oppo~1\i11.0 :se ap1 e:ient.:>u, du.e .... ;~, ... .:~_..,,, ..: 
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I 
apreSPntou fücacs, que fo"am recusados. amigos. A c<t~êt 1

1
(1, efoiçifo e;h;ra gu:i.1•dada 

A oppo~içno não votou po:·q uo fora i.:rnanirnc pm• si·~a~·ios am1a.r~O> ! _Tri:idiei~·a.s (1e 'ªC('OS 
a votação governista. E'-chro, pois, qu(" não rle-lá, ~etteim.s abertas rias pare''e;; (io e<Hficí.o 
faltavam t0'.10s os eleitores qu~tnto füzem ~.s -tendo po1• <len·ã.~ homeus sinist1·os armaüos ele 
o.elas. E e ê.inda c:r:'ivel que te11ham faltado baca;uarte e l'eHe, eis o aspecto c1a c<i.~<L rfa 
roemos ele1tores (~o que os qne mencionam as eleição" 11.e s. Bernardo" da Cachoeira a 30 do 
actas? t E' singnlarfasir;10 o modo de nomca- dezembi·o de 18913 ! · -
Ção de tiscaes» .E' :i.ccei.to o que for nomea.rlo Houve ferimentos gra.ve:; em dous amigos 
por maior numero lle eleitores! ·E a lei 1 meus e eu p1·opi·io rui <ttting-iclo por um bago 
Pobre lei! . de chumbo, O facto iOi fielmente p01• mim 

A fir-ma. <le Pedro P.atis de Carvalho, mesa.- na.1•rado em a1·tigo sob o ·titulo - Ao- paiz 
rio ela. 4• secção, e evk\entemente fals:\. - publicado em tres nurr.eros do jornal 

Sena.dor Pompeu-l"secÇão. Comparei;eram CearO.. · 
72 e lei tore~. Faltar-~m quatro! o governo nessa povo:i.ção dif.ficilmente fa.ri3. 

A :-.t.:ta nesta secção cliz que fa.Ita1;:i..m oito, a decima pal'Ce 1.10 eleitorado militante. Os 
mas os qu:i.trn noesarios ela secção, tliz a meu:; amigos em uume,·o ele 108 não la.v1'ai>arn 
rcspectiv:i. acta que são a.listados na. !"secção: _protesto 11erante ·uma. autor·ic1-ad(;j, porque a 

2." sec~ão. Compareceram 77 eleitores. Fal· unica que lrnviit no povoado era subdelegado 
taram tres? que estava dentro (lo rcclucto. 

3" secção (em. um sitio!). Compareceram 67 O eleitor11.do da 1• e 2• secções apenas poude 
e s. :i.cta, não mentiona. os que -faltaram. Na- conseirnir um vis.to do hbellião no protesto 
ti.u~lmeute nenhum! lavra.tlo e junto. 

4" secção (cm um sitio!). Comparecci;am Ac.1.ba.<•a.m de pa~::n• a face e vista lla 
77 aleitores, e quantos faltaram? illustre Commissão os municípios 110 2" c1is· 

Keatc ~itio (Contendas) a:) 11e maio do aono tric~o ,:o Ce.1.ra, eq_ue entr;:wam as ·cópias das 
pm:dmo po.ssa.llo, a. opposiçã-0 pleite'md9 a eleições de :30 ele tlezembro. 
eleiç,ão da Cama1•:i. Municipal, foi recebida a Faltam apenas lcó, Benjamin Consta.nt e 
pefü·ç:,1la.8. Pedra fü·auc-.;.. 

Inh:\muns-1• secção - A opposição obfat>'e E' digno de attenção que nestes municipioo 
maiotic.. A 2' e 3" não se :reuniram. E po1·que ~ que não se apresentaram aqui, a opoosiçã 

Ameiró3-L" secção-As fil'rnas dos mes:;.l'ios obteve maioria d.e votos. E mais jÜstifica 
pamcern fal$as. ifa c1ocurneotos sobl'e e~tq. um propositO nestas omissões, o faltar de 
eleição e a (1os rnhamuns. São va.liosos esses tolfa.s as $ecções. de todos os municípios pre-
c~o~umento$. sentes ti.s copias da eleição d<l. 2• sec9ão de . 

Iracema _votações unanilnes pal'J. 03 go· Quixeramobirn. onde :;. opp sição obteve con-
•ernist~ts. sidera.v-.1 Yotaçiio, tl::.lv~z maioria! 

1" secção comparecert.m 70; faltaram 7 ! 
2" secção compareceram 55; faltaram 5 ! 
3° secção compa1·ecera.m l~O; fülbram 25 ! 
As firmas dos mesarios rle todas est11s se~ções 

são eviclcnteme::ite nulla.s. 
Cachoeira- Bel'ço e resif..encia. minha, onde 

não tive siq ue1· o voto do meu bom pae l 
Após a publicação da votacão da. Ca.clloeíra, 

disse eu sob minha assignatura.. no j01•ual 
Cea»á; orgão do meu pa1·Ur10: «Peço e pro
-voco o governo que publique os nomes de 
mais de 20 amigos seu~ na Cachoeira.. 

Apanhem a luva si são cap;i.zcs.» 
Er:i. o tc1·ceiro ou quarto deoaflo que neste 

sentido lançava cm ro5to elo goV'ei·no ele minha 
ter1•a. 

A acta. pi;esente, nesta se()reta.ria, clesacom
pan bacla ela cópia das a~signatura;; l10~ e1ei, 
tores e ass!gn:v'h por l5 eleitores apenas, é a 
mais solemne e cabal confil'ma~.ão i'i. minha 
ps.la.n·a es·~;:ipt:i e publíe<:.da. 

Na 3-' secção, po>'oa<;''º de S. Bc1•na.1Y1o. fui 
rccr.bi<'o a b::;.t,i quanr'o >azinho r-edo.ma a 
giuautia~ par<i o clil't:ito !'Ollticv do;; iticru~ 

Manda a verd:v\e dizermos: No Icó, patl'ia 
do governador. os p:i.rtidos che,;aram a um 
accord.o, di vidinclo igualmente a votação. A 
opposição submett~u-sc: ::1. este equi.librio, pela 
certezt~ de perder o todo siniio perclesso uma 
parte. E' ua.tural q\-o.e perigando 10, se s:üve 
cinco com perda de cinco. 

E' estr;;nhavel que dos oito apenas, um elos 
candidatos opposicionistas obtivera. votnção 
na terr<i de seus berços. Ca~hoeil•a e Milagres 
não su1fra.gararn. os nomes de seus tilllos, 
como Canindé e Sant' Anna não o :fizeram t 

Resumindo: As fartas votaçõ~ dos cau
didarcs do governo do Ceara, são iguaes :is 
granrles fortunas nos e:xercicios de apren- -
dizagem a.l'ithmetica. As votações adquirida, 
a bico ele penna, são dignas dos ea.pitaes le· 
vantado pelo giz. Ambas são abstractas. 

O ílireito politico, este ma1s alto ramo d..1. 
a.-rvore d.a jurisprudenciv., este bellissimo pro
ciu<!tO da cultura.liuma.na, o Cea!'a o pos;-:ue, 
mi.~ acba.,e delle <lespl~ado pela, fr:i.11de e 
pelo. violencia. A extoJ-..;ao é revolr,ante. 

Qua.mto Se e ]}Obre j}f-lu ta.cto 11atural de 
Durica t~rmos atlquiridõ bens, a geiite se con-
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.· fol'.nia., . o que não·succede quaudo a pobreza. xão. "Barbosa Lima, Luiz Detsi, Arthur Rios, 
. . vem '.la. usurpação de nossos bens. Luiz Flaque1'. Ai•thur Torres, EuclideS Malta., 

A lei de 26 de janeiro de 1892, exigindo a Marinho Andrade, Apollonío Zana.yrle3, · Oli
. remessa . do alist3.mento como uma garanti:t veira Braga., Teixeira de Sá, Nogueira Ju

.. ao ~lreito politico, tài, como ficou lar?.íam~nte nio1\ Pedro Ferreira, .Manoel Caetano, Ole

... . dito_ na contestação a. eleí<;ão do l 0 d.i~tricto, gari o Maciel;. Herculano Bandeira, .A.nisio de 
· :.lll'Mnnda.inent$ golpeada. • Abr~u • . Francisco Glieerio, Ped!'o Borges, 
: .. As violenciM e fraude>;, evideuti~simas no Felippe Cardoso, Mart;tues de Araujo, llde
pleito dei 30 de dezembro no Ceará. sü.o crimes foueo Lima, Eugenia Tourinho, Silva. Marii~ : 

•. . previstos pelo Codigo Crimina~ d.o paiz. . Ovídio A.bra.ntes, Amorim Figueira, Coroelio 
. . A .. impurudade dos criminosos é · um· es.· da. Fonseca, João Vieira., Carlos. L\farcellino; 

e .• timulo .para novos delictos. E a encampaçã o 

1 
Laur o Müller , Almeida Gomes;Ferl'eii'a. Pires, 

delles pela illustre Co:nmissão é um desastre Edu:1rdo ·Plmentel, Gouveia Lima, Hermene-
. de damnosas co:i.seq_uencias . · · . gil<lo de0 Moraes, N~io Tavares, Timotheo 

· Es~ f:!.rça não deve Vi?gar por ~?se:rvau·cia 1 da Costa, Tell~s · de M~oezes, Henrique Val
ás hns que ella desre5pe1tou, ao rure1to. que ln.dares,,Ua.y rmk. Pereira. dos Santos. Juven

.. ella golpeou, á. soberan.ia. do povc que e~a.r- ! cio de Aguia1:, Milton;Arthur Peixoto,Serejo, 
.. · neceu, . ã. mora.I politica. que ella otien:le, a Luiz A·folpho.Pa.ula. GUimarães, Amphilophio, 

douk~na. repubfü:s.na que ella. meoosca.ba , e Urba.no de Gouveia.~, Silva C..1.Stru, Bertiardes 
á. Repub!iea que ella desilonra.. Dias, Edmunuo da Fonseca., Lamounier Go-

. · PeÇo; poi~. a nulllrlade da eleição de'30 de dofredo, Pndua Rezeode, Urbano Santos, Ro-
.. dezembro de 1896,prociedida no ~" 11istrlcto d.o dolpliv Miranda, Aristides de Queiroz; Ermi· 

. Esta.do do ceara, por não rep1•esenW.r de l r io Coutlc.ho. Leonel Loretti, · Anthero Bote· 
·modo algum a vontade do eleitora:lo do rele- lho, Jo~ Mariano, Belisario de Souza, Oscar 
rido districto e por ter sido !eita com fia· Godoy. Olympio de Campos, Pinheiro Junior, 

.grante desrespeito a lei e á mora.lidade. Luc-~~ de Barros, Fernando Prestes. Alyares 
Rio, 29 de abr'il de 1897.- 211. SoZon R. R11b1ao, Gustavo Veras,_ Callol;l"_eras,Rodr1gues 

Pinheiro Fe~nandes, Costa Dol'.'w., Juno de Mello e 
· Nei ·:a.. 

Obs.- A presente contestação fôra feita ao Abre-se a sessão. 
correr da penna. NeUa não ho. methodo ne~ E' lida e sem debate app:rova<la a acta. da 
nhum, devido a escassez de-tempo. seiiisão a.a.tecedente • 

.Acompanha-a uma serie de documentvs 
eom a numeração de l a. 80 e mais cinco a.u- O Sr. e• !iecret:ario procede á. lei
thenticas de Bar.ba.lho e Benjamin Gonst!l.nt. ura. do seguinte 
Data. supra..-Solcn Pinheiro, 

Levanta-se a. sessão âs 12 hor-J.s e 30 mi· 
· nutos. 

14" SESSÃO PREPARATOR.U. Ell1 l DE. MAIO 
DE 1807 

P1·esideíicia do Sr. JJfetlo Rego 

Ao rneio-clia. oompa.recem os Sr~.Mello Rego, 
.<\.ngelo Neto, li'lneu ~.raclrn,do, Thomaz Ac
cioly, Elias ?11artins, Pau lino CD,rlos.lldefonso 

- Alvim, Francisco Tolentino, Galeão Ca1·va.
lhal, João rle Siqueira, Seabra.. Austr icliano 
de C<l.l'valho. Eduro:d.o de Berr-êfo, Ro.;oJpb.o 
Abreu, ~runj3rdiw, HererEa de Sá., Guedel b.u 
:Moutã.o, Galdiuo Loreto. Tueopaílo elos San· 
to~, Nilo PeçaHba, R.a.ul Bu.rro~o. Ju ~io San
tos, Jose Peregrino, Tolentino tlos Santos, 
Moreira. Alves, Alfredo Pinto, Rodolpho Pa,í-

EXPEDIENTE 

Offici.o do Sr. Ferm.iano P,into, de 2.7 do 
mez proximo passa.do, communica.ndo que 
nessa da ta resignou o logar de Deputado,pa.ra. 
o q!ta! foi eleito em 30 de dezembro proximo 
pas~a.do,pel0 l 0 districto do Esta.do de S. Paulo, 
por isso .que na. mesma data. foi nomeado e 
ent!'OU em exercicio do cargo de secretario 
nos Negocios da Fazenda,do me3mo Estado.
Inteirada. 

Telegnmma-Uberab;i, 30 de abril de 1897 •. 
- Ca rnara dos Deputados - Río - Embora 
doente, dia 5 comparecerei á sessão.- La· 
mai-tine. 

ORDEM DO PIA 

Vofaçli.o do parecer n. 39, de 1897, reco
nhf:cendo Depmados pelo Ei;tado do Paraná 
os Srs . Manoel de Alencar Guirna.rã.es, Bra
zilio Ferreira da. Luz e Bento José Lamenha 
Lins . 
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_ Sã.o successiv-a.mente ·_postas a. votos e a.p- Srs. Drs. Arthur Vieira Peixoto e José da'
prova~as as seguíntes conclusões do parecer Rocha Cava.lcanti; -
n. 39, de 189í~ · N ·}4:. de_ 1897, reco!1h~,cendo ºDeputa~.os 

· " l?, seja.m a.pprovadas as eleições roolisa.3as pelo _,)•> 01str1cto do Cea:ra os· Srs. João . ;_vfa-· 
no Estado do ?a.ranã. a 30 de dez;embró de rioho de Andrade, -Helvecio da. Silva. Monte 

· 1896, salvo as que são impugnadas e afi'ectam e Frederico Augusto Borges; 
o diploma. expedido pelo S:r. Leoncio Corl'êti. N · 45, de 1897, i·econhecendo Deputados 

2", sejam reconhecidos Deputados pelo pel9 ~stado do ~ma.zonas os Srs. Sih·erlo 
mesmo.Estado os Srs. Ma.noel deAlenca.1·Gui- Jose Nery, Joaquim de Albuquerque ·serejo, 
mai;ães; Bra.zilio Feri-eím ,da. Luz e Bento . C_at•lo~ M~rcel!ino da Silva · e Ra.ymundo de· 
Jose La.menba Lins; _ . .Amorim:_ FigueITa._ · -

O = . P .d • . P 1 · - Continuação dos tr~ba.lhos preparatorios . .,,,r. :re;e1:a en .. e - r oe amo . . -. . -
. Deputados pelo Est.a.do do Pa.raná·os.Srs. Ma- Y~e a imprimir o_ seguinte 

noel de Alenca.r ·Guima.rães, Brazmo· da Luz · 
e Bento José Lamenba Líns. PA.RECER -

-Votàçio do parecer n. 40; de 1897, reco
nhecendo Deputados pelo 2° districto de Per· 
nambuco os Srs. Herculano Bandeira. de Mello, 
José Cúpertino Coelho Cintra., Jóão Vieira.· de 
Araujo e Antonio Alves Pereira. ele Lyra. 

São successivainente postas a Tvtos e ap~ 
pl'O'vadas as seguintes conclusões do parer.er 
n. 40, de 1.897. 

l", que sejam approvacl!U! a.s eleições pro
cedidas em 30 de dezembro de 1896 no 2° dis
tricto do Esta.do de Pernambuco; 

2?, que sejam :reconhecidos e proclamados 
Deputados eleito,, pelo mesmo di.Stricto os 
Srs. Drs. Herculano Bandeira de Mello, José 
cupertino Coelho Cintra, Joã.o Vieira de 
Araujo e Antonio Alves Pereira de Ly:ra.. 

O Sr. Presidenl:.e - Proclamo 
Deputados pelo 2° districto do Estado de 
Pernambuco os Srs, Herculano Bandeira de 
Mello, José Cupertino Coelho Cintra, João 
Vieira. de .Araujo e Antonio Alve.s Pereira. de 
Lyra. . 

O Sr. Presidente- R.ecom.mendo 
aos srs. Deputados reconhecidos que -- não 
deixem de comparecer á sessão de amanhã, 
afun de prestarem o comurom.isso regimen
tal e :para. se verificar si -ha numero s~
ficieote para a abertura do Congresso no dia 
S dó corrente. · 

Designo pa.ra a.manhã. a seguinte ordem do 
dia. : 

Vota~iio dos segUÍlltes pareceres! 
N. 4l, de 1897, reconlleceri.do Deputado 

pelo. 6° districto do Esta.do da. Ba.b.ia o Sr. 
Edua.rdo Pires Ramos; 

N. 42, de 1897, reconhecendo Deputados 
pelo 3° distrieto do Rio de Janeiro os Srs. 
Drs. Agostinho Vida.l Leite de Castrp, El'
nesl;o Brazilio de .àraujo e Julio Veríssimo 
da Silva. Santos; -

N. 43, de 1897, reeonhe::endo Deputados 
Jielo 14 districto eleitoral _ das Alagôas os 

Cam:u-A V. I 

N. 50 - ~897 

R econhece Depy.ta.do pelo 7° districto- do Es
tado de Mi11.aS Geraés o Sr. José Carlos 
FeN·e fra Pire$. 

A 5• Commissão, estudando todas as actas 
reforentes a.o 1~ dist.ricto, e verificando: 1°, 
que o ca.ndidato dipl.omado Dr. José Carlos 
Fei:reit'a Pires não sofüeu contestação al
guma; 2•, que, mesmo annulladas todas as 
eleições sobre que versam outras contesta
ções, não a.Itera.riam a sua maioria. sobre 
os outros candidatos diplomados, é de pare
cer . que, sem enti•ar no merito daqu(lllas 
nullldades, e sem ferir o direito de nenhum. 
dos outros candidatos, seja. considera.do e!eit.o 
pelo 7° districto o Dr. José Carlos Fer reira. 
Pires .-Glicerio, presidente. -Jose Ma.ria.no, 
rela.tor.-Julio de Mello.-Oliveira Br.<Jga. 

Levant.a-se a sessão á.s 12 horas e 30 mi
nutos. 

15: SESSÃO PREPAltATORIA EM. 2 DE llUlO 
DE 1897 

Presidencia do Sr. Mello Rego 

.Ao meio-dia comparecem os Srs. Meno 
Rego, .A.ngelo Neto, Irineu Machado, Tboma.z 
Accioli, Elias ·r.w.:rtins, Ildefonso Alrim, João 
de Siqueir:i., Seabra, José Peregrino, Eucli
des Malta, Theophilo dos Santos, Mr.noel Çae
t.ano, Araujo Góes, Luiz Detsi, Ovidio Abran
tes, Felippe C3.1·do~, Galeão Ca.-rva.l!1a.l, Raul 
l:la.r-roso, Eduardo Pimentel, Docteciano de 
Souza. Urbano Marron1\es, Paulino Ca.1·Ios. 
Heredia. de Sâ., Francisco Tolentino, Pedro 

i9 : -
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Borges, Rodrigues Ferna11des, To1antino dos J São suecessivamente postasa votos e :i.ppro
SantOS, Rodrigues Lima, Cornelío d::. Fon -,, v::i.das as seguintt;s conclu~ões do parecer 
seca, Eugenio .Tourinho,. Alfredo Pinto, Ar- n. 41, ile 1897; . . 
.thi:r-P~íxot~, Juli~ Santos, Euzebio d( ~~-ei- 1". que seja.m appwvar1as todas ;-.s eleições. 
roz,1.amou~1er Go·iofredo, Guedelha 1.ou.I<t.~: procediflas no o" ~lístricto d? ~s.tado da Bati ia:, 
Hd~efonso~Lrn~a, Tel.cs de Me:reze~,,piedr.1 jsalvo as li" secçao do mu01c«p10 de Campes
c~en. Joao .V1eU'a,'. Eduar(l_o de Be~c .o, Lu'.z tre, p de Ma.racás. :3'' de Lençóes, :3" de Pal~ 
~1.dolpl!o, Mllton.Sdya i.\farrz,Alme1da Gome:i· 1 mcir.~s. 4' de m.nbura.nas o desc:o11to.dos 628 
Lauto Muller, i.\1arml10 de And_rad.e, '.\ni~w >'otos, constuntes oas actas r1~.sditas eleiçõe5. 
de Ab_r.eu •. Ma~ta. Bace!lar,Fr-auc:~sco Ghc~110, ao cnididato Dr. Eduardo· Pires Rumos que. 
Amorim F1~ueira, Carlos Ma.rcel!rno,Rodoip!rn obteve 13.320 votos·: · 

. A~reu_, Julio ~e ~.fel!?, Urbano ~antos, SereJ?, ~". que seja recÓnhecido Deputa.do peta · 
.· Pinheiro Jun,1~:· Ru~olpl;~ M1:~1nd;i.0., .L::iz 6~ distrieto do E:<tado d.a !Jah\a o candídn.to 
. Fia.que~, M01e1.~ A1' es~ ~·?d1.,tp1.o ~ ~ cxao1 diplomado Dr. Eduardo Pires R.3-mos. 

Juvenmo de Agmar, Behsa.r10 de Souza. Jose · -
· Murtinho, Antero Botelho, Xecesio T•lVtn•es, 

.Aristides de Queiroz, Paula Guima.rãés. Pa
ranhos. Montenegro, Henrique Va.lladares, 
Gustavo Veras, ~4.rthur Tor1·0s, Alencar Gui
marães, Martins Junior. :Marques de Ar·a.u.)o, 
Cupertioo tle Siqueira., Rre.zilfo da. Luz. Ber
nardes Dias, Apollonio Zenaydes, Alvares 
Rubião, Lucas de Barros, Fernan1lo Prestes, 
Nery, Gonçalves R<1rnos, Hermenegildn di; 
:Moraes, Silva. Castro, Loretti, Feli:<bello 
F1·eire, Barbosa Lima, A:ffonso Costa, Nilo 
Peçanba., Artbur Rios, Miguel Pernambuco, 
.mympio de Campos, Gouveia Lima, Oliveira 
Braga, Galdino Lo1•eto, TimothGo d11 Costa, 
Pedro Ferreira, José Mariano, Castro Re
bello, Geminhmó Brazil, Neiva. Marcollmo 
Moura, Nogueira. Junior e Teixeira de Sú .. 

Anre-se a sessão. 

E' lida. e ~em debate ar-pro·;at~a ::. acia. da 
se~ão aütece'.1ente_ · 

O Sr. a• Secreta~io iJrocede a 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

TELtGRAMMA: - Ca111pos. 30 de <tbril de 
1397 - Exm. Sr, .Angelo Neto. 1° Secreta
rio da Camarn. Fed<rn.l - Rio - Envio do
cumentos pedidos vossr> telegram•na. por 
interrnedio D:r. Nilo Pec:mhn. Vii.o livro:; 
presença eleitores 8 • tllstricto e <ias duas 
secções do 13° dístricto. todos em bra.nco, 
como foram remetti<Jos à. junta apuradora 
pelos prasidentes das me.sss, acompanhados 
dos of!icíos qne ·vão por côpia. Não existem 
ria Camara Municipal outros Hvros f1e i1re
sença. dos rel'e1·ido;; districtos. - Jlen;-iqw 
liíartins de Olireira.-A' :}' Comm~s;;ão de ln· 
querito. 

ORDE:YIDODL\. 

Votação <lo parecer n. ,11 , rle 1897, 1·ecQ • 
nhecend.o Dcputad.o, pelo G" <.listrido do Esta.o.o 
d<t Bahfa., o Si•. Edu<•rdo Píre.s Ilam.o~. 

O ~1·. Pi'e~ide:n~e-Proc:lamo Depu
ta.do. i:clo 6' districto (10 Estado da :Subia; o 
Sr, Eduardo P ire3 Ramos. 

Votaç:ão do parecer. n. 4:!, de 1897, reco
nhecendo Deputa.elos, pelo .:3• districto do tua 
de Janeiro, o~ Srs. D1~, A!!.:ostinbo Vid~l Leite 
de Castro, Ernesto Braulió de ArauJo e Ju!io 
Verissimo d:.t Silva Snntos. 

Sã.o successi >'a'mente postas a votos e a.p
prmradns as s~guintes conclusões do parer.er 
n. 42, .de 1897: 

la, que seja. approva.da a. e1eiciio feita 110 

3° districto ilo kio de Janei1·0, a 30 ele dezem
bro de 1896; 
~·. que ~ejam reconhecidos D~putados os 

Srs. Drs. Agostinho Vír:al Leit e t1e Castro, 
Ernesto Br.:i.zilio de Ara.ujo e Julio Verissimo 
ela. Silva :Santo~. 

O §r. Presiden'!:~:-Proclamo Depu
tat:os, :pelo 3 • (lbtric:to do E~tado do ltio de 
Janeíro7 os S!·s. Agostinho Vidal Leite t1e 
Castro, Ernesto Brazilio de Araujo e Julio 
Ve1•Jssimo ca Sifra Santos. 

0 S•·· .;.João Wiei.r•2- (pela Ol'dem) 
Si» presidente, ll<ivendo sob!·e a Me~a, piira. 
serem lidos, parecere!:\ muito lougos, dis
cutindo lal'gamente as eleições r~·spectiva.,;, e 
cuncluiudo pela. approvaçti.o das mesmas; e 
tendo taes. pa1•eceres sido impressos e publi
cado;; no Jornal da Casa, com mui tu. antece
de.ncia, peço a. Y. Ex. que consulte a Ca
mara. ~l dis;pens('L a leitura, por isso que nos 
virA roubar muito tempo. 

Posto a. Yotos, e o requerimento do 
Sr. Jo~o Vie[ra. approva.do. 

O §r.President:e-Vae se ].)receder 
ó.. votH({ão do parecer n •. 43, de 1897. 

Vota<;ão do parecer n. ·13, de 1S07, reco
nhecen•\o Deputados pelo 1° disirieto e1eito
ral das Alagôas os Srs. Drs. Arthul' Vieira 
Peb::oto e Jose da. fü1cha Gn,valcanti ; · · 
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Si'io suce~sivamente postas a. votos e appro~ oncle se ailll'i!la que as ' «Gmnmi~sõzs 'de In:;·- '. 
vadas · &S seguintes C()aclusões do pa.recer quer.lto e o C·)ngres.>:o ·nã.o. poüem~ntrar na · -: 
n. 43, de 1897 :: · · · apreciação d,.;, i•egularidade - ou Yicios elos · 

I ", n ue ~e.J·am- appto~adas -~ eleições rc:üF: a!istamentQs 6leitoraes . _e que é ills:ri:msa.vet a 
a.d "'- 30 - · · remw..a. · das -:.-e;;pectivas cópias '~os." ;juizes 

s as a - d.e der.ernbro proxirno passa.do ·no seceion:i.cs de•.de que ·se faça a tr:i.nsc1·ii:ição 
1° d.istrictq das illagõa.s; ·· : . · . ·.- " nos lívtos d\'!· notas <los t:Lbe!i!fü'~>>tna:;.a(:cei- . 

2•, que st'j:i.m reconhecídn•r e " proclamados -tando. oútros funda!llen t.cs .. vm,amos ;i. favor 
·Deputados os Srs. Drs, .A.rthur Vieira. Pei- das e. oz:iclusões do alludi.·do ;,arecor. .· 
:xoto e José da Rocha. Ca.va.lca.nti. z: 

.Sala das s.és35es, 2 de mo.io <le 1897..-Irineu -
o §1· . Presi!d~nlte...:.Proclamo Depu~ Macli-aclll .- .Riroda.i;ia Coh·e,1.-.'1r1hw· Pei-

tados pelo l 0 districto d.o Estado das Ahi.- xoio. · 
gúas os õ't';;. Arfüur Vieira. l'eix.oto e ,Tcsé d<i 
Rocha Cava.lcairti .. · . . · ·cn. §r-. Pre8ide:ute:.-vae~a ·1m1ceder 

r d it cb.amad<i para · ve!."itlcai• . si h:i. naiüero de 
Vóta~.M do pa.-recer n. 44, e 1897, reco-- Srs. Depota.ctos, afi:n de sc :·e!fc.::GU:i.r i1!l1anhti. 

hhecen;~o D_eputaü.os pelo.3°distrícto do Cea~á a abertura ao cona-rc:sw i\'s.donaL . 
os Sc·s. Joao Marmho .de Andrade. Helvec10 · . º 

·da Silva Monte e Frederico Aouusto Borges ; Procedeudo·se - á cllamad:i., resp~mJem eis 
.:.:'~ > ·t · t . "' +- \ Sr.;. Silvedo. "?Xery .s~r~jo, Ca•·los M.;Hcetlino,
~u.o :rncces::;1vamen e pos as ~ v<-ws: e .a'P- :\morirn. Fiao.(•ii::a. 1.Iatta. B::i.ce\1<ir. 1 iuedelha. 

vrovafü~:; as ~eguintes conclusoes do :pal'ecel'_ Mourã.v, M~ti:~ho \le .<\ nd.rade, "josé M«J'í:l!lo, 
n. 44, de 189,; · João Vieira., H1wbos."' Lima, i\fo.t"tins Junior', 

lo, que sejam approvadiis tod~s as actas Cornelb tl;:i. Fvn:>1:..:<'I., JUJ.\o de t.lello, Mig.11~!: 
da.s eleições procedidas nv t .' districto -do Pernambuc(I, Juvencio ele Agu~ar, Artb.ur 
Estado do Cea.z·á, perante us Mesas legalmente Peixoco, .Euciides }!falta .. 'i.raujo Gó~s, Theo-
organisai1;1s; · _ pb.ilo Sa.ntos, Neiva. Sea.br~, C:lstro ltebello, · 

2', que sejam reconhecidos e procla.ma,dos Milton,_Aristi<es de Q:ieiroz, Manoel c:i.et~no, 
Deputados 'Pelo mesmo di$tricto o~ Drs. !foi~ EngiõlliO Tom·inbo. Paula Gu imarãe.~. Ro
vecio da. Silva. :Monte, João Marinho de An· drígues Lima Ar-tlrnr . mos, Toler:tiJ!.O dos _ 
drade e Frederico Augusto Borges. · S:mtos, · P:i.ra.1hos Montenegro, ;\f;).~·coliuo 

Moura, Josó Murcinl.lo, Hcredia de Sá. lriíleli 
O §r. P.1.·e~l<len-te - Proclamo· Ma.cha.ào, Tilr!·)tbeo da Cost:i, Raul B:n·roso. 

Deput,a<l.os pelo 3'' distrlcto do Estarlo do Belisat'io r.e Souz:t, Julí:) Sant.o.5. D::deci<:-!1a 
Ceu.r:\ os Srs. Helvecio da. Sil~\ -Mont<>; .loilo 1\e :Souw, Ul'l.n!10 Marcond~s, Bt.cn,.i.rü<!is !Y:<:s. 
Murlnbo de Andrade e Frederico Augusto Almeida. -Gor. e~. Gon·:3.1 VO?S Rt~!n.:r.;, Ante1·0 
B~rges . Bctclho. li.lfr'~Jo Pinto,. Rot!ol:,ho Abreu, 

_Votação do parecül' n. 45, de 1897, reco. Cup.:;·tino de Siqo!!írfl., Telles de Menezas, 
nhecenrlo Deputados pP-lo Est:ltlodo Ama.zonas Arthtu· Torrt·s. Nogueit·a Juniol', Eüua.l'do 
.m s1.,,. Silverio José rJery, Joaquim do Allm· Pimentel, R<:·<'vlpho l':>.i~üo, Gnleão Carva- . 
querciue Se;•ejo, Cai·los Maraelllno d~i. Sil va e liw.[, Luiz r' J;1 ;1Uel', Alv~~r<..s l\.uliià•J. Olivei!'a 
Raymuudo d,3 .Amol'im Figueira. Braga., Fern:• ndo Pi:estes, Lmns u~ Bal'C'Os, 

Edrnuado da r"ousec;i.. Pa.n\ino C:i:»iO:. Frn.n- -
São succe~sivamcnte postas o. v ota.3 e appro· cisco Gliced.1:, Oiedriú1se11, ttodoblio c\Ura.ur1s,, 

vad:-.:; as seguintes oonclu:;ôes. do parece!' Luiz Adolpho. Mcilo Rego, Alin~~t· GnirJn.
n. 45, de 1897: · 1 ã.e;;. fü~z.mo d(I. Lwi. Lnun> ~lüaei-. i.<mn-

1", í'!Ue saj:tm approva.das ·as eleiçêies pro- c isco Toleutin) e Pedro Fe1·reir~. (i l). 
cediu:is no Estado Jo Ama.zen~. no di<l. :{Q Deixam de 18soonder os Si•s. Cat'los de No
de_ dezembro de 1896, colll as excepçces. 1 vaes, Chernwaf, Ea.eas 'Mutlns, Augusto 
ac1m.a.; . -. i - Monteneg1·0. 7heotonio de Brico, Se!"Zedetlo 

20, que re.1am reconhecidos Deputacos ao Corre:t, Fred<:;rico Borges, lielvecio lv!onte, 
Con~0esoo Fecieral, pelo mesm~ Es~do, O~· Augusto So1'ero, Ta.vare.-; tle Ly.r;~. Francbf:';) 
<!1l.ndida.tos c.tplomados Dr. Sllverto JMe Gui..,e! A::na!'O {;a\'akant í Erinirio Coutiilllo 
Nery. capitilo-tenente Joaq ~im de ~lbuquer· Hcr~u!.Í.no [iar:deil'<.\, Coelho Cincra. ·Pereir~ 
que S·~rt'j.o, Carlos .Marce_mna,.du. ~üva e i:a- (te i,y:ra.. Mala•1uias G-one<ilves, fü.~ha Cll.val-
pitão R.aymnnúo de Amorim F1gue1ra. : · ·· ca.nti , Yilias Boas, ~odrê. 1'ostn., Vcrgn!.l .de 

Vem a Mesa a se"uiilte Abreu. Ampbilophío. Eduardo Ramo·>, Xo~vler · 
" da Si! veir·11., C•G<Lr Go·~oy, Alcin•JO Gm.nalla.ra,.. 

DECi.A.RA~Ão :Augusto de y,~~i.:onceLlos· Pere.i~. d•J~ .;tmt<•s; 
Fon~e·:a Port<>]Q., E~ie(> '-lk~ho, En:e;t•) Br<•· 
zilio; AgosfüH,o Vilàl. &wws Fmnco .Juoi·or, 
P3:U.liuo ·d.e &i\lza. Junior,, !>t.rice de Lcon. 

Embirr:l Iiiio estejn.mos do accordo coma. 
do11trlna ccnstante do pai·e~er 11. -14, de_ 189i, 
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!?i.'i'a.)'riiik, João ~uiz. Y.endes. P iment€J, V3:z i-..exe_cuta_do . o ~egimento, e niSt-0 . eStá oÀ3eu 
·· de .Mello, Monteiro ele ' Barro>. Jacob clu Pa:- 1 ID\1-101' ewg-w. · 

:·._·:xão, . Francisco Veiga. Ocr.a,:iauo üe Brito, Permhta.. por~m, que,_ desta. vez,.eu Dão 
·>.JUva-roBotelho, Leond Filho. C.:lementino da vá .contra V. Ex., mas· ao encontro da von-
;_; __ ,Silva; Matta. Machmlo, Lin'.Jolpho Caetano, ta.d6 de V. Ex. . . . . 
. ,,.Padua Rezende, Lam:1.rtine, Gra.naileiro Guí- 'V. Ex .. represe.nta.ndo o pensamento dos 
~ :·,.m·a~ã.es·;· DomingU.es de Castl'o, Casemiro da Deputados reunidos aqui, é o mais empenhado 
:.' 'Rocha,' Costn. 'Junior, Gust.wo .God.uy, Bueno em auxi.liar. a. Cama1'a pa.:ra:. á. abertura. regu-· > de'·.Andrada., .Adolpho Gffrdo, Cesario de Frei- lar üos t1-il.balhos . do . Congresso· no ·dia ma.r
.: · taS,Alfredo Ell,is. Cil.rll.Ccio:o, Xa. vier do Vn.lle. ca.f.o pela Coustltuiçã.~. · · , . . · 
.,'. ·Lamenha Lins, Pauia. H.ar.1os, Pliuio . Casado, Estou de accordo com V. Ex. , reconhecendo · 
>Martins Costa.. Marça.l Escobar. Guillon, Pt~· ccmo presentes os Deputa.dos· que tenham· 

:. ~:-:sidonio da Cunha., Appa.r·icfo Mariense, Frar1- communicádo estar presentes p:i.ra. os tra.ba-
' cisco Ale~ça;>tro, . Vic;:..,rino Mc•nteiro, .Ri va· llios. legi~la.livos. . . · 
.,,·,da via Corrêa, ,_Aureliâno &rbo:>a, ·.Pinto .do: . ·Perm\tta. porém; dizer que essa. oommuhi
:"-.,Roêha., Vespasiino:de A

0

Lbu.quHq'ue, Py Ores- .~e.ção ê disperisa.'1a. pa.r~ a.quelles Deputa.dos 
:: po, Campos cai·t.ier, C.1.SSi~.no do Nascimento que aqm cümpareceram ou foram recoiJ.he· 
·:. ~·.-wívedo Sod.ré. (80). . · •!idos e ccja. presença o livro da p<>rtajá. tem 
· ·•· · · · · · · attestado. (Apoiados .) 
.'' :>, O Sr .. President:e-:::>evo declarar Assim. V. Ex., corda.to como é, int 5rpre-
, .. que os Srs. Marcollmo de Mout>a, Cámpol.iua tando as lei.s,não pela sua lettra.,dura e mui
. :·e Caloger-<.IS commuukaram f.. Mesa que. por ê<IS Ve'.tes iwlecifravel, mas pelo espirito que 
.. impedimento, <leha.r!:f.Ill le cc;:nparecer -hoje, enc--rram, ha de conciliar o texto da lei com 

mus estão promptos par-a cs ti·abalhos legis- a. inte:rprctação que Eempre se t~m dado, com · 
' fativos, desde que se installem . os precedentes, e, ainda. mais, com a urgencia 
' ' . . • _ _ de se constituir a. Camara.. (Apoiados.) 
,., . . O Sr. Debr;ar10 d_e ~ouza. (pe_la Pois, si V. Ex. viu que a . Ca.ma.ra. fez uma 
.. prdein)-Venho fa.zer uma simples dec!aracao interpretação, (quanto a mim falseou ore
·:. a V. Ex. : acham-se pl'omvto·; paro. o~ tr3;- · gimento) para. consentir que fizessem parte 

balhos da ~bertura du ~r:gre::so amanha, (~e Com missões Ve~·iticadora.s, Deputados con
como prec~nua a Co~s'i.ttuicao. tod.~ os Depu- testados. Deputados cujo.; di.i•eitos nãiJ esta
tados do Rio.de J~e~·o1 CUl_!l e.xcepçao a.pen.as •-a.m liquidos e que nunca poderiam entrar 
daquellef! cUJas. eleiçues estão depen.clentes do em-taes com1nissões ... (Nãoapowdos). 
voto da camara. . 

· O Sr. Presiden.t.e-Eu respeito 
muito a palavra do nobre Deputado. mas .o 

·Regímenio é claro e terminante a. esse re
:-speito. Quem está u;:i. C.apítal, que cumpra. o 
· seu de\'er, compal·ecendo á!l sessões. 

·o SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu
ta.do que ni°l:O e isso que está em discussão. 

O Sn.. Jos~ MARIANO - V. Ex. ha. de per
míttir qua eu invoque a sabedoria. d:i.queUe 
julgado ela camara em meu favor. Ora., si a 
C;m1:i.ra. adoptou aquella interpretação ampla 

o Sr. Jo~é l\I:\r.i:ano (pela or- . elo Regimento porque a urgencia. da situação 
nos deierrnina.-.,-a que nos reunissimosquanto 

dem)-Si·. presidente. nâ,o b.a ninguern que :~ntes, pl.ira enfrtl11tm·mos os problemas que .· 
tenha sido ma.is a.d1J1irador da rigidez com esti.i.o i•ccla.mando solução, como poderemos 

. · que V· Ex. tem dirigid.o os tra.baihos desta deixar de cousióerar corno presentes os Depu-
. ca.mara.. _ . . . tados que aqui teem comparecido, slmples-

0 Sa. Pn.Esul~Te - Nao e r 1g1dez, mas meute po1·que nesta sessão de hoje elles nã.o 
apenas fiel cumpríme11to 110 meu dever. . compareceram~ . 

O sli.. JosÉ MARIA.-::. - Ne:stes tei;npos. a _Então ta.m.bemamanhã., quando se reunir a 
rigidez é. virtude. Proclamu, portanto, o Congresso, V. Ex. ba. de ver meia duzia de 
zelo com que V. Ex. tem dirigido os nossos Senadore,,, porque nem todos eompa.recem á. 
trabalhos e declaro <tu.e, si outros títulos solemnidade ! . · 
V .. Ex~ já. não · tive»-se pal".i. meu l'l!Speito e Peco. portanto. a V. Ex .• espirito conci-

. admiração. e si me fô::-a. dado di.zer, ·para .a lia.dor como é, respeitando a. lei e as praticas 
-minha a.misade, desta vE.z V . Ex. teria con· e precedentes da. Gamara., que conte, 1:--axa. os 

,., .. quistudo todos elles. . · . eii"eito~ de se considerar a Gamara com_ nu: 
: · .• ·Sou testemunha do modo por que Y. Ex. mero para a abe1'tu!'a do Congresso, naq so 
.. , tem-prócur:ido evitr?r .ttric:o~ de intere>ss~s os Deputados que mandaram participação de 
.' oont1ariados d~ta. C:~mara. (AJ1!1W.r.i~s.) V. Ex. q•.le E:s:avam . presentes, como todos os que 
"· tem procurado fazer ooncilia.r os direitos dos teem comparecido aqui; e cuja presença. 
.- Deputados,oppdmi.dos pelas contestações que tem sido· at~ta.da pelo livro de presença. 
· · ~ Sob sua. cá.beça ; em.fim, V. Ex. tem (Apoiados} • .. .. . ;:..\:,· : . . . . . . 
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O Sr. :W:..uhi:; Det~i (pela ordeni) - .·Os..-. ~J'osé Mariano (pekz: ordem) 
Sr. presidente, qlialquer que sefa a delioo- -Gompreh~ndo, St. Pi·esidente. que V .. Ex. .. , .. .. 
ração: de V. Ex .• tomo a liberdáde de dizel' rigoroso .ob~ervado;· do. Regimento, temes- :7'. . ~.' 
que o Deputado O!egario Maciel, mefabro .de cru pulos quanto a. esfa, resolução, mas pare- : : 
uma Commissão que tem trabalhado e1fecci- ce-me _que :póde declinar para. a cama.ra. Si.e 
vamente, não compareceu á sessão de hi;ja V_ Ex. me permitt e, uma vez que quero ir·· : 
por achar-se ligeiramente incornmodado; mas ao enconti•o de sua vontade e nãó contra eUa., 
estã. prompto, e.pe-liu·me. pat•a fazer esta. de; apresentarei uma. indica.c;ão. . ' 
c1arni,:áo. _ . · . ·· A i nterpi>etação 1le V. Ex. é o ·resultado do : ,, 

. . e.scr'upulocom (lue quer cumprir o Regimento; 
O Sir. Presidente - Si V. Ex. me V. Ex. uã.o q112~ ter a responsabilidade de · ::· 

houve~se oommunfoado antes, teria feito a. in-. uma resolução l!U(> parece contra.rial·o; mas . 
clusão na lista dos presentes. · como eu disse que ;q:irnxe e os precedentes 

0 Sa. LUIZ DENI- .. Mas não tive occasfüo' permittiam consid<H'~!' preseates os Deputa.dos 
de fallar. 11ue compareceram á.~ sessões preparatorias;. 

O Sr. Rodolpbo Paixão (pekt 
ordem)-Communico a V, Ex. que o Sr. 
Pandiá Calogeras tem estad"o :pre~ente ús ses
sões preparatorias e está prom:pto para a 
a.oortura. do Congresso. 

OSr. Timotheo da Co""'ta ·(pela 
orde-ni)-Não me conformando com a .decisão 
que o cidadão Presidente acaba de tomar, e 
por peni>ar que isto vem preju~icar princi
palmente alls Deputados da Cap1t·tl Federal, 
que teem estado quasi toitos present~s ãs re
uniõe.~ prepa.ratoria.s d.a. Cama.ra, venho re
cls.mar, em nome destes collegas. que, tendo 
esta.dó aqui n}io podem ser dado~ pela :Oles9. 
como ausentes. Pelo facto de alguns tle!Ies 
terem faltado a esta sessão, r1ão roe :pa.rece 
poder .a Mesa tirar dahi argumento em favor 
da convieção de que elles estão. aasentes; pnr
quamo estão t<:idos presentes, residem nesta Ca· 
pit"Bl e teem tomado pa.rte nos trabalhos das 
Commissões. 

Pol' con,:equencia, V. Ex. ha de -permittii·
me que, em nome delle.c:;, proteste contrl'L e~~a 
deciSão. (.Apoiados). 

O Sr. Presiden~e-Hontem p1·e
veni que não ~leixa.ssem de compli.racer hoje. 

UMSR. DEPUTADO- Ma.5 não :puder. m vir 
hoje. - . · 

O SR. PRESIDENTE- Neste caso contarei 
com elles amanhã. 

O Regimento manda que se vei•ifique a 
presença do Deputado pela respo~ta á cha-. 
mada; mas elles não re~ponderam. 

Não ha. duviila que ê preciso ohservar-se o 
preceito constitucional, que manda abrir o 
Congresso no dia 3 de maio, mas o rlever que 
tem o Presidente de obseri:i.l-o. tem igual
mente os l)eputados, que deviam estar aqui. 
(A.partes I · · · 
Qu1~m se oppõe a que conte com elles assim 

ausentes é o Regimento, e como isto é uma 
questão de ordem. e cabe á Mesa. decidil-a, 
mantenho a. decisão que dei~ · 

proporia. si V. Ex. nist" consentisse, uma 
indicação pa.ra. que a Can:ia,ra, consíderaníl.o 
promptos os lJeputadQs que compareceram ás 
~essões e os que :participaram estar presen· 
tes, considere-se em numero legal para a · 
abertura. 

o Sr. Presiden1:e - A Mesa. não 
pórle acceítar o requeritnento do nobre Depu
tado porque, accetto elle, a sua 'Votação im· . 
portar<a na rerorma (lo· Regimento interno da. . ' 
Gamara, o que é vedado em sessões prepara
torias. 

N.ão ba.porta.nto.numero legal para a abei.'
tura do Cong1•esso amar1hã; portanto a Mesa. 
vae of!\ciar ao Gover!1C> e bem assim a Mesa. 
do Seoado, communlc•iodo-lbes este !aoto. 

Niio havew1o nida ma.is a tratar, convido 
•lS Srs. Depun1fü1s a comparecerem a.manhã. ã. 
hora regiment:J.l. Designo para amanhã ·a 
seguinte ordem do dfa : 

Votaçã.o do.; s''glÜn:.es parel?eres: 
N- 46, de 1397.reconhecendo Deputados pelo 

Esta:lo Je Goyaz os S~s. Ovidio Abrantes, 
U!'bano Cocillro ele Convêa. e João Alves de 
Ca:."t:ro; 

N. 47. de !897. 1·econhecendo Deputados 
pelo 1° disi1•ido do Estado do .Maranhão' os 
Drs. Urbano Santos d11 Costa Arrrnjo, Luiz 
Antonio Domingues da Silva e Jose Rodrigues 
Fernandes; . . 

N _ 48, rl.e 1897, reconhecendo Deputados 
pelo 2·' districto do Esta.do d.C> Ma.ranhã.o, o 
cí,"a,rão /1ust&.vo CJlla.ço Veras e Dr. Antonio 
&duarrlo de .Bet•rêJo; 

N. 49, de l89i, rec<:.nb.ecendo Deputados.' 
pelo l º 1Hstrictu do 1!.srado do Cearã. os Srs. 
Perlro Augusto Bo::-ges,ThomazPcnnpeu.Pinto· 
Acciolv, Ma.noel AmtJrozio da. Silveira Torres 
Portugal e Ji'Sé Ftefre J3ézArril Fontenelle; e 
pelo 2° districto do me:;.mo Estarlo os Srs. llô.a-. 
fonso Cone&. Lima., Fl':.i.ncisoo de Sá e João 
Lopes Ferreira Filho. 

OoútiO:uaçã,, dos lr<i.balhos :prepa.rotorios. 
Levanta-se. a sessão . ás 2 . horas da tarde. 
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:J:o·~ J()> SESSÃO PREPARt.TOn.1i :Ei.13 I>E liIA IO . 

.. .DE 18'J7 ,, -

PrÚidencia. tio Sr. .J.1íefto. R'erjó 
~ . . . . 

. · . Ao . rireió~dia comparecem 
-. ;·Reg.;. Angelo Neto, Mneu 

os Srs ... Melló 

Abre-se a sessão. . 
E' iida e sem lcbate approva.da. a acta õa 

sessão antecedente. 

O ~:t~. ' J.0
• Sec~eiario ·procede a 

leitura dq -seguinte · · __ .•. . . . 

·. EXPEDIENTE ". ' . : ·;, ,.. ·a ~v o.rtrns. lldefou.~o -Ablm; Theo-
\ ]Jllilo dos.Santc.s. Eucl•des Malta., Teixeira de. · 

".:Sá, João. ire Siqueira., Urbano :1\farcondes. Tor- Officios : · 
. 1'es-Port ug-al;' Pa.ulino Carlos, Ovídio Al.1~·<1.n- Do ·sr. ~º S(>Cretario do Senado, ue hoje, 
: . tes, He<edia. ·de Sá, !\Ionjarúir:i. Comelfo da communic:indo. pal."a: levar ::i.o conhec~mento 
: fonseca. João Luiz, Ca-mp~lina. Nilo Peçauba. desta. Camar~,.-que o s.ena.do, _em sessao pre
---Rluardo Pimentel,_ -Luiz ·Adolp:Jo, Ruuolpllo pa1·a~r1;:i,, verificou a1_nda · nao ter numero· 
. Miranda, Galeão. C:wrnlha.l, Luiz . Ffaque1·, s~mc1ente· de .seus memb•·os para poder func-

Gusta.>o .Go::ioy, Seabra-. Marques de Aratijo. cwwir,-Iote11:ada . . · · 
Maaoel Caetan_o, Tirno~heo da C?St~ .. G~idi;'lo 1 Da Camara. MuT1icipal <!otermo dos.Campos 

, Lor·eto.- Tol2ntmo dos·::;(l.ntos; Ltuz Doêt.si. Ou;.- cios Govt-;:;cJ.zes de 30 do mez !indo commu
. -~arjo ~fociel, ~.scar. Godoy, J c. ;é Pel'<:g,ino, nicando qae, p~r interm~dio do Sr.' .Nilo P~· 
: Jul10 S9.11tos. · ~·radei'1co &>r~e~. D~oclt:etano <F.tnha, envia, ·conforme requisição àesta. Ca· 
-_de Sou_za. _Artaur _Tor-res. r~ e !1J?pe Car~ozo, mara. os livros do pl'Oce"..SO eleito1·a1 do 8~ e 
G_ouve1a Llma, Joa.-:.i Lop~ • .A:!"t1t"!.lr D1·1ede· das secções· do 13• districtos deste município, 
r1chsei:i. P~uu Rezende, Alr'.eo.0 Pinto , He1'- "todos em branco, assim· cómo foram devol vi~ 
meueg~ldo ae ~lol'aes: ~fo1·e1ra Alvés, T~sta., dosá. junta upuradora pelos presidente~ das 
Ce.s?II_!ll'O da Ro<ha ... Urba.nu :Sa_u r.os,. G-~ecelho. mesas e i:companhados dos olficios que vii.o 
Mourao, L*Ustav.1 Ver'2.s, Ma.rtrns .Jmuor. Ce- por .cópia.-A' 3a Commissão de Inquerito . 
. zar:,o de Freii.:<s, Marinho de AniII-ade. Raul - D· 1, t b u-- d · ·d "d , d R 
:Bar1•oso, Ner:y. Nogueira. Junior, Silva C••S- . o ·. a e iuo e notaS. a c1 at,~ o . ~-
tro, t..in:iolpho c aetano, .João Vieira, Adolphe cife ,d~ ~4 d~ mez findo •. enviando c?p1:.s e t~
l}Dr-lo, Austticlia.no de carvalho, Meude:s Pi- tulos aoi; elettores que .:tl: eram s_ua." declara
rile~tel. C&rlos J.iarcf:lino. 1\morim Figueira, çoes~ de voto, na ele1ça9 procedida o. 30 il~ 

· José·Mu1·tinho, Eúgen io Tou~-inho. Geminiano ~~zembr~ ~º - anno pro~imo p:i.ssi1do. - A 
BÍ':l,zil, Eduardo de BEir rêdo, -~r-dujo Gôes, ;., comm1s,,ao .de Inquerito. 
Ba.dJosa. Lima, Telles <le Menezes. Augusto Talen-ramma. : 
Se.-e1'0, .Betizario de Souza. l:lrazilic d .. ~. Luz", ." .., d · . d 
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Ped1·0 .8ol'ii:ed. Alva.res Rul)füo •. Jose .Mal·iann, Areias. -.. e maio e .'· - Ao ~!'· res1-
E:·mirio (;"ç,util)bo. Gonçah·es . Ramos, La.tüo dent~ ria Gamara dos Depu.ados_.-:--R10-Com-

. ~fol!En·, .-..rtiLu1·. Ríos, Cup(lrtino de Si<Jtrnira, :numco ~_v ·_ ~;'· que gra~e 1~co~mo~o <le 
Milton, ;~crnaru'!s Di~s. Etl.munl!o d;.,. rOl!SeC(t, ~aurle>, pi i va m .. de compa1ece1. á abe1 tura 
Francisco Glicei'io. Oliveir:i Braga, Ante!'O do Co;igresso. -S_audv e .l:'ratermdade. -Coe
Botelho, AlmeiJa. Gomos, Ago~tinho Vida.l, lho Li$voa.-lnte1ratla. 
)to,h-1gu•}S Fet'mi.ndes, Francisco Sant'Anna, 
H;)n;·iq tú~ Valla.Jares, Lamouni(!l' Goilofreô.o, 
Ferreil'tl. Pfrf:S, A1·thur Peixo~o. ~louteiro rle 
Bit1.'0S, Calo0era.s, Paula R.'1.G.0$. llciefünso 
Lim,i. Anbio de Abreu. Luix D!)mingues, 
Mayl'illl~ . · Hcrcula.uo Bandeira. · R1"ail:wia. 

. Co1·re•t, .lu\·cw~io J.e Aguiar. C;:stro Ri1liello, 

ORDEM DO DIA 

O S1·. Presidente-Vae se proceder 
i~ Yotãção dos :p:i.l'eceres. · 

Votação elo p1recer n . 46, .de 1897. reco • 
11ll~ccnuo D~pntádos pelo Estado de Goy:i.z os 
s~s. Ovidio Abrante;. Urbano CoeihO de 
Gouvêa e Jcão Alves de Castro • 

Perei:·a d<: Lyr"a., Edu::i.n"'.o Ramo~. Franci.sc" 
l Tolentiri•:>, Pau liuo de S"uz;;i. Jun ior, LoeetLL 
. . NeiY<t, \\'"•~•:~s i iJ Tav:i.1·e~ . Ta\'ares 1io Lyra: 
::. Pedro Fen:eim. Piuheii"' Junio;-, Qlimpio de São successivamente postas a: votos e appro
; Ca::npoi:; p,;_u l:i. Guimar-le:>. Vcrs.rne úe Abreu. vadns o.s se~uintes condu~ões do p:l.t'ece1' 
·· 1 ~ n . 4ô_. de 1897 : . · M:i.tt a 8'·ce.lur. Jalio <lc Mcllo, ~.iiguel Per· . 
. -n '-\mbuC?. Campos C l-nier , Feli:sbello Freire. · Que sejam reconhecirlo5 Deput::i.do:s pelo 
: Pa.~·;i;:i llo.> Monten~ro. Rodolpho P:?.ixão, Ro- Est:ido ele Goyaz,os · c;d.adãos Ovidw Abran&es, 
:_;dolpho Aul'ifü, .- C0st:~ Doria, Pires Ferrei ra , Ur li:.1.uo Coelho de Gou·;êJ. e João Alves de 
i '.aristic.l.es de Qm:~l'Ol~, A Ugl!!:tO d~ Vascon-1 castro. . 
[ eellos, Xaviel' ,t:a S:tveira. Fei·llan!io Prestei>, 1 .· · , · ' · 
~ Lucas de Burros~ üt"i.a._i·colino ~loura, Serejo, O Sr. P r e@idente - Proclamo 
t ~.ra.acü;co Gurgel e Alcíndo Guanabara.. · Deputa.dos, pelo Esta.do de Goya.z, os Srs. Ovi 
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dio Abrantes, Urbano Coelho ce Gouvêa. e 
João Alves de Castro. ~ 

.O §r.Presideri.te-Tendoa. Camara 
hontem resolvido dispensar a. leitura dos pa-' 
1·eceres lon <>os, e estando "' _ 
n. 41, vou mane a:r procederá. leitura. unica
mente das conclusões tiua.es. - · ·· 

O Sn.. ·Luiz D.E:rsr - Peço~ palavra _pela 
oraem. . . _ 

o sa. ·PRESIDE:\TE....:Tem 5 nala.vr·a o Sr. 
Luiz Detsi. .· · • · 

O §r.lLu.i:a: Det!\;i (pela o;·dem)-,..Sr. 
Pre~idente, Y.Ex. me relevara, estou cedo.as 
JlOUcas palaVl'll.s.que vou proferir'. que não 
de:vem ser toma.da.e á ctinta de impertlnencíu., 
mas simplesmente do desejo de um Deputado 
que quer cumr:irir seu dever com inteiro co
nhecimento de causa. 

Antes do tudo cu faço uma pergunta a 
V. Ex.; 

·O art: 8° do Regimento refere-se a voto em 
separado e a. emendas que so :possam apresen
tar aos pa.rece1·es sob1·e :reconhecimento de 
Depu ta.[l os. 

Estou lembra.do que, durante a legislatura 
passada. mais de uma vez entendeu-se que as 
emendas de que trata. o Regimento eram as 
apresentada:> po1· deputados que não p~:·t-:n· 
ciam á Commissão Veriflca.do1·a de Pode1·es. 

U~Ú .~·oz-Apoia.do. 
O SR. Lurz D!ilT3t-Tra.tando-se, Sr. Presi

dente, da. eleicão do l" distticto do Estudo do 
Maranhão, que e a- que se ~·efol'e o parecer 
n. 47, eu tive opportunidade de est udul-a 
detidamente, achanrlo-a. bastante complica.da 
-par:i. uma. deci~ão prompta. El•;t meu desejo, 
portanto, que ella vlc~~e para ca.mara plena, 
onde podesse se1· discutida. ;unpk1..mente, e, 
por consei;uinte, ser o seu julgamento com 
plena justiça,. 

Nessas condicões, dil'igi-mo á. Commissão; e 
tendo-se me dito que o pal'ecer era. una· 
nime ... 

O SR. PRESIDEN'TE-_E ê. 

U11 SR.--DEPUTAno-Pó(le. 

o Sr.. ARTJWR Rros-Serla absurdo. 
O Sa. Pli"Es10ENTE - Attenda. o nobre -

Ogputado. A occasião .não é opportuua para.· 
:v·., . · - "· 
trn.ta-se apen:i.s àe -votar-se o :pai'ece1·. 

o SR. Lurz DETS!- Perdõe~me V. Ex., 
Sr. Presidente. Eu desejo a.nalysa.1• justa
mente ô.5 conclusões finaes do p·arecer, e a 
V. Ex. rleclaro que, sendo um dos Deputados 
ma.is di9ciplinados e ma.is ordeiro, não seria. 
capaz nunca de levantar uma questão que 
causasse pert11rbaç,fo d:a ordem. 

O parecer não é, ao meu vêr, um parecer 
riuanime (apoiado). Assigna-o o Sr. Presi· 
dente. da Commissão que e oo mesmo tempo 
rdator • .sem mais dizeres; o Sr. Deputa.do 
!rineu :M:i1chado diz, após a sua assignatura, 
que 1Jo exame que fez verificou que deve ser 
maior o ··numero das actas nanullada.s; e. de 
accordo com elle <~ssig·nam-se os Sr,;. Depu
to.dos Riva.davia Corrêa e Arthur Peixoto; 
entretanto, assigna-~e vencido o Sr. Morei l'<J,. 
Alves. 

o SR. PRRSIDEJ."ITE - Lembro ao nobre 
Deputado que se trata unicamente das con
clusões do parecer. 

O SR. Luiz DETSl- As conclusões do pa
rece!', Sr. Presidente, São duas: uma que é 
concreta, a que· salta aos olhos daquell~s, 
mesmos que não se preoccupam com a questao 
do dirnito, daquelLes que só querem saber os 
nomes dos que sã.o ou nã.o reconhecidos Depu· 
tados: a outl'a que tem um alca.nce mais im
portante e tanto que llontem, quando se 
votava um parecei• i·econllecendo Deputados, 
os Srs. Irirrnu Machado, Rivadavia Corrêa. e 
Arthur. Peixoto julgaram opportuno fu.zer 
uma. declara.çi.i.o de >oto. 

Saber si a. Ca.mara t~m ou não competen
cio, para entrar na verificação do o.listament.o 
e questão de alta monta, na constituição da 
nossa Camara. 

O Su. :MOREIRA ALVES- ~iio é isto o que a 
Gamara vota, vota apenas as conclusões do . 
parecei·._ 

O Srt. Lurz DET;:1- ..• devo entretanto üi~er o SR. Lmz DE:>r- As conclusões são duas; 
a V. Ex., que tudo lsw se passou, entre _mim I ~ro umo. nella.s v. Ex. declarou-se vencirlo. 
e o Sr. P1·esidente da Comr:nissão, da forma. A questão de direito tem · ma.is -importancia 
mais cc1·dial e intima. . ~ a meu ver, d(l, que à questão concreta de re-

Desejando apre;,ent:.i.l' emenda. as conclusoe.s .. conhecimento de Deputarlos. (.Apa:r-tes.) 
foi-me ciito q_ue pe~soa estranha. à Comm1ssao Nito estou fazendo questão pessoal; não te-
·nuo tinha direito dt: a:present::i.r emendas. nllo interesse político ligado nella. Na. veri•: 

E' por isso; •1ue. foterpe!lo V. Ex. para ficaçü.o de poderes, só tenho uma. difficulda.de: 
<1ue fique decidido para sempre e de um conhecer a v~rda.de. Conseguic1o isto, o meu 
modo tirm~ si os Deputados, que_não J.l~l't~n· caminho está tra~ado. (llfoilo bem.)" . 
cem as commiS$ões de J?Odcres, i:eem direito p;1rtida.•·io disciplinado em todos os assum-. 
Olt não t\e apres~nta:i: emendn,s. ptos politicos, não teem. entretanto~ os meus 

UMA voz-Pelo Regimento não póde. <>migo;; o direito de contar comm1go, sob o 
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-ponto de vista p:i.rtida.rio, no reconhecimento 
de poderes. - -

· Termino minhas breves considerações, a:pre-
seutando--na fórma. dei Regimento o seguinte 

REQUElUMENTO 

por isso mesmo lhe pareée CJU1'. levantada 
uma questão de ordem. d~veria s. Ex- :per
mitfü· que o ma.is humilde dos De1mtados a 
discutisse, para ·em seguida emittir a sua 
opinião ; contrariamente ao que fez, estabeJe

. cendo J1ma certa coacçã.o sobre os que se 
acbam no rec .. t . 

·· -Re " • ' . 1,r e anno. ó-oradoréobrigadoa'voltara q'uestãole-
tlque adia.do atk que haja. na casa mais da vs.nta.da pelo nobre Deputado por Mína.s.-
met~e dos membros de que a Cama1':1 se Primeiramente s. Ex. formulou uma per-
compoe_ ·gun';a: tem o Deputa.rio l'.lO seio ria. Commis-

-. So.la.das sessões, 3 de maio de 1897.- Lui.= são o direito de apI'eseutar emendas~ 
.Detsi. · · Pensa o orador- que afilrmativameote res-

pondem pela. consag-ração deste direito'todos 
, . o·sr-~ l?res:ident:e- O nobr.e Depu- os arestos da. Camara. . . _ 
.ta.do permitta que não acceite o ~eu requeri..: .Entrando propriamente ·na ma.teria, sus
mento. - tent:a o ora.dor que as eleições duvidosas, de 

Di;r, o Regimento que os pareceres ~erã.o que falla o § l" do art. 8° do Regimento, não 
votados. sem r1zais debate. Jlavend.o, porém., são as eleições de voto em separado. Por
votos ~m separada ou: einer,das, se abrirà tanto. em eleições contestadas, muito embora 
discu:ssiJo. tenham tido pareceres unanimes da Com-
. Não se tratando de voto em separado, nem missão, á parte a questão da emenda que a 

de emenda, não -oe>sso permittir discussão Commissão rleve acceitar, a Mesa não IJÓde 
sobre o parecer. • recusal' subroetter á apoiamento o. :requeri-

a Sa. Lurz D€Tsl-Perguntei apenas 'POl' mento de um Deputailo, no sentido de ficar 
. quem era aprEsentada a emeada, porque si 0 adiada :i. sua votação. Synilletisa.nõo, é esta 
é pelo Deputado, não tive esse direito. a opinião do orador que convencidamente 

expende. 
O SR. P.a:a:sIDEl\'TE-Diz aluda o Regimento ApJ>ella pal'i\ os sentimentos leaes dos no-

no § l• no art. 8°: bres Deputados que o contesfa.m : si o § SG 
~Nas eleiçõM duvidosas, o requerimento de se referisse ás eleições de voto em separado, 

qualquer Deputado, apoiado pela terça. parte não diri3.-a tiotaçcío ficar'd adiada paro, a ses
dos presentes e independente de votação, .~ao pZenaria, - mas sim-a discussao 'ficara 
:ficará adiada a votação dos pareceres napa.rte adiada. 
respectiva., atê que haja. na casn. metade e E' preciso, antes de mais na.ih, attendet' 

. mais um dos membros .de que a Cama.ra. se para a. força da palavra do Regimento, 
com:põe. » qua.ndo diz : « a requ1wimento de um Depu-

tado com apoiamento' de uma terça parte, a 
A vista dos termos do Regimento, não ,,;a,uçüo serà adiada.». 

posso conside!'ar duvidosa a eleição tle que 
se trata. porque niio obstante o parecer re. Siio inteiramente diversos. porque o voto 
ftrir-se a. questõo> accideuraes. e~tas não o.ffe- cm separado traz discussão, e si o§ 3° se re
ctam o resultado geral da eleição; e a com- ferisse :.. pa.recP.res com vnto cm separado, 
mi~são concluiu pelo reconhecimento dos neste caso o Regíruento diria q u.e «a dis-
Depntados diplomados. cussão ticarâ adiada>>, e não «a vota.cão». 

Não ha duvida, portanto, sobre a questão E nisto se resumem as considerações que 
capiral; ha duvida.s sobre occúrrencias q_ue tinha a fazer, simplesmente pelo culto que 
se deram na eleição, ma~ que não affecta.m 0 .todos devem a ftel execução do Regimento. 
resutr.a.tlo. - E' esta a lettri\ .. e a expressão do Regi-

mento, e, senrlo assim, o honrado Sr. Presi~ 
dente não deve tolher a nenhum Deputado o 
direito de requerer o adiamento de uma elei· 
cão contestada, embor<l. com parecer unanime. 
funda(lo no § 3° do art. 8", porque este para
grapho determina que a votaç<Io tenha. lagar, 
e de nenhum modo põde se ref.e?·iJ· a eleições 
ou a pareceres com voto em se_p;!.rado. 

O SR.. Lm:z DE'rSI - Não posso obrigar a. 
V. Ex.; mas, com o respeito que devo à 
:Mésa, e sobretudo a. V. Ex., que por tantos 
motivos tem direito ã minha veneração, peço 
licença para prote-:tar contra. a. autoridade 

. exa.ggera.da. a meu respeito.· 
o SR.. PRESIDENTE - Está no seu direito, 

mas entendo por este modo e nã.o posso ae-
ooitar o requerimento de V. Ex. O §r. Pre~ideu:te-As observações 

· · 1 que V. Ex. acaba de fazer teem um fim di. 
O Sr .. J"oisé Mariáno sabe que verso, me :pn.rcce, da.s que ~xpendeu o nobre 

.. os a.restos da Sr. Presidente são respeitados, Deputado por Minas. 
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O actUal Regimento e um pouco omisso 1 lª, que sejam approvada.s as eleições,proce- . 
quanto a.o direito que tem qualquer Deputado dida.s no lª districto â.o Esta.do do Maranhão, · 
de a.presentai' emendas aos pa:recerel! •1as para c;_µatro Deputa.dos, dos quaes· um ·já; foL 
Commíssões. Erntretanto, como já venho de con~ider-ado eleito, excepto :i.s.das quatro sec-: 
uma época. ma.is remota, tenho idéa de·ha:ver :ões·do Muaicipio de.Tutoya·; 3" e 4"· sec 

. sido sempre admíttido ue · · . · ~ · , va. ; ~ o e Curra..:. 
. ~ o ou na.o em uma eleição podessem linllo; 4~· de Barreirinhas' e 4" de Arayoses ; 

a.presentar emendas· a qualquer parecer, e 2"; que sejam. reconhecidos· e proclamados. 
me recordo ma.is de que as Commüsões não Deputados pelo referido distri!'to do mesmo 
podia.m recusar essas emEJl(las, ·e que se p:'lr Estado os Drs. _Urb:.1.no Santos da Costa. Ara.ujo, 
acaso as recusava o Deputado tinha. o di· .. I,,uiz Antonio Domingues da. Silva e Jose 
rei to de apr~ental-as â Mesa., .e esb as fa.zia R9drigues Fernandes. · 
-imprimir conjunct.a.mente com o parecer. · 

Foi por estê motivo que não :icceitei o re- O Sr .Presidente-Prpcla.mo Depu~ 
querimento do nobre Deputa.do . po·r ·Minas, tados pelo 1°districto do E~ta.do do M&~nhão 
isto é, porque S:Ex., não tem1o sido acceita a os Srs. Urbano Sa.nt,os da. ·C-Osta; Ara.ujo, Luiz 
sua emenda pela Commissã.o, não se lembt'OU Antonio Domingues da Silva e José Rodrigues 
a enviar ii. Mesa... Fernandes. 

o SR.. LUIZ DE'l'SI - Eu não apresentei 
emenda nenhuma . 

o SR. PRESIDENTE ••• e agora, de.pois que 
o parecer foi lido,ella não põde acceital·a. 

O Sr. ll.odolpho Paixão (pela 
ordem) pede para. que seja feita na . acta. a. 
declaração de que votou contra o reconhe
cimento dos Deputados pelo 1° distrícto do 
Maranhão. O nobre Deputado pediu o adiamento da 

votação até que a Gamara estivesse consti
tuída, isto é. entende quci essa eleição deve . Vem à Mesa a ~eguinte 
ser considerada como duvidosa. . 

DECLA.RAÇÂO A Mesa; entretanto, não a póde considerar 
tal, porque .a. div-ergencia dos membros da. 
CommiSllão i;iii.o diz res12eíto ãs '-'.ºt:~lusues do Declaramos _que votamos contra as conclu-
parecer. pois todos >iao de ?\nma.o que os sões do pa.re.~r:i•n. 47. ele l89i. 
Deputa<los, nelle comprehendulos, devem. ser1 _ · ' . . 
reconhecidos. . Sala. do.s Sessoes, 3 de ma.10 .. de 1897 .-Liw: 

O Sr. Luiz Det!!Ji-Sr. presidente, 
é necessarío que diga. a. V. E."'{. que me en
tendi só com o illustrado Presidente da Com· 
missão o nobre D'~putado por Pernambuco o 
Sr. Jõão ViP.ira de Maujo, a. quem prezo e 
respeito pelo3 seus altos merecimentos, mas 
não cheguei a apr·eseutar emendas. 

Poderei fazei-o talvez. lavra.ado o meu pro
testo ; não o fiz, porém, uma vez que o 
Presidente da Commissã.o declarou que não o 
·a.cceita.ria..· Julguei por isso do meu dever 
tra~r a qnestão á Ca.mara para se resolver 
o problema, pois é altamente importante, 
sob toclos os pontos de vista. 

O SR.. PRESIDENTE-Já decla.rei que·a elei
ção não é r1uvidosa e só naquellas que o são, 
é que póde ser aberto o debate. 

Continua. a votação dos pareceres. 
:Votação do parecer n. 47, do_ 1897, reconhe

cendo Deputados pelo lº districto d.o Esta.do 
do Maranhão os Dr:>. Urbano Santos da Costa. 
Ara.ujo, Luiz Antonio Domingues da Silva. e 
José Rodrigues Fernandes. · 

São successivamentepostas a votos e apoia
das as seguintes conclusões do parecer n. 4i, 
d.e 1897: 

Ca.mar.i. Y. l 

Detsi.-Rodolpho Pa~ao.-Campolina.-Ca
logeras.-Alfredc Pinto. 

Votação do parecer n. 48, de 1897. reco
nhecendo Deputados pelo 2• districto do Es
tado do àfar3.nhã.o o cida.dão Gustavo Colla.ço 
Fernandes Veras e o Dr. Antonio Eduo.rdo de 
Berrêdo. 

São successivamente postas a votos e ap
provarlas as seguintes conclusões do parecer 
n. 48, de 1897: 

P,que sejam '.l'pprovadas as ·eleições pr~e
didas no 2" distticto do Esta.do do Maranbao, 
ex:ceptua.da.s aquella.s cuja nullida.de propõe; 

2", que sejam reconlleeídos e proclamados 
Deputados pelo referido districto o cidadão 
Gustavo Collaço Fel'no.nrles Veras e Dr. An
tonio Erluardo de Berrêdo. 

O Sr.Presidente-Proclamo depu
tados pelo 2•> districto do Estado do Ma.rauhão 
os Srs. Gu:;tavo Co!la_ço 1?ernandes Veras e Antonio Eduardo de Berrêdo . 

Vot:J.ç.'io do parecer n. 49, rle 1897, reco
nhecendo Deputados pelo 1~ distrícto do E3· 
tado do Cea.rá a.i Srs. Pedro Augusto Borges, 
Thoma.z Pompeu Pinto Accioli, Ma.noel Am
brosio da. · Silveira Torres Portugal e Jooé 

~ 
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Freire Bezerrll Fontenelle; e pelo 2° distl·icto] nelio da Fonseca., .Tulio de Mello, Miguel 
do me;mo Estado os Srs. Ilde.fon::o Corrêa. Pernambuco. Juvencio de Agufar, Artltur 
Lima, Ffündsco ele Sá. e Joü:o Lope$ Ferreir:t Pdxoto. Euclides !>falta, Araujo Góes. Theo
Filho. philo Santos, Neiva, Seabra., Castro Rebello. 

São successi vamente post;i.s a votos -e ap
pre>vadas as seguintes conclusões do parecer 
n. 49, de 1897: 

~~·1-., que sc.>j a;m;>;auuUalllis · as -el-ei<;ões-proce
did as no município de Itapipoca. do l" dis

.. tricto do Estado do Cea.~à, em ::io de dezembro 
do anno p :i.ssa.do; · 

.. , .. cc: ~". que sejam approv·ad:;.s -to.las a;; demais 
eleições que se d.eram 110 mesmo cli:i. e na 
mesma c~rcninscripç-âo eleito2·al; 

:}', que sej,1m reconhecidos e proch\.mados 
Deputados pelo 1° districto do ·refe1:ido Estado 
os Drs. Pedro Augusto B1wgés. Tllomaz 

·Pompeu Pinto Accioli, Manoel Ambro~io da 
Sílveim .Torr-es Portugal e José i'r.'.'.ire Be
zerril Fontenelle; 
. 4'", que sejam approvadas todas ~s eleições 
procedidas no 2° clistrícto. d.o m~smo I~stêi'..o e 
reconbe~ir1o3 e proclamados Depuhdo~ o~ 
Sr·s. lldefünso Cor-rêa. Lirn:i, FrJ.ncisco à.e Sa 

_e JorLu L!'pes Ferreira Filho. 

O .§r. Presd.clent.e-Proclamo 'Oepu
fudos pelos l 0 e 2" distrietos do Estado do 
Ceará~os S1'S. Pedro An;:usto Borges. Thomaz 
Pi>mpeu Pinto Accioli, Manoel Ambrosio da 
Silveira Torres Portugal, Jo~é Frei:•e Bezet•ril 
Fontenelle. Udetonso Corrêa. Lima, Fraricisc8 
da Sá e .Joao Lopes Ferreira. Filho, 

O ~r. Pre"'ident:e declara. que vae 
se proceder i\. chamada pa.ra vei'ifica.r ~e h<t 
11 umero, afim de tet• logar a a.bertma. d-J Con
gresso. 

Procedendo-se a ch:i.macla. re>pondem 12-i 
Srs. D3.PUta.do$. 

O Sr. P1.-e\i'.[deuí.e-Vae-s[! fazer a 
participaçüo regimental :i.o Senado. Convido 
os Srs. Deputados :presentes a prestarem o 
compromi,so re~imea.tal, a que se re!ere o 
Regimento no art. li. 

Em segllida procedendo ó. chamada, - pre
staram o compromi>'so regimental os .SL·~: 
Mello Rego, lrineu Mach,tdo, Thoma.z Accioli, 
Silverío Nery.Carlos MarceUino, All>uquerque 
Serejo, Amorim Figuei;·a. \íitca Bctcell:i,:·, 
Ur0un11 t:antü:>; Lui::: Domingues, RoJrigues 
Fernandes, Guedellrn. Mvu1':1o, Gmhvo Vera~. 
Erluardo de Bori:·êdo. PedL•o Borges. To1•res 
Por~ugo.L, l~defon~o Lima, Jo~o L•.1pes, Ma-

. rinho de Andl'ade, Frederico Bo1•ges, Au
gusto Severo, Tava1•es de Lyra. francisco 
Gurgel. Ermirio Cominho •. Josê Ma.l'iano, Her
cul:ino · Bandeira., João Viei1•a, Peeeh•a . de 

· Lyra. Barbos:i. Lima, Martins Junior, Cor-

Milton. Tostn., Aristides de Queiroz, Manoel 
Caeta.no, Eugenio Tourinho, Amphilophio. 
Paula Guimorãe~, Vergoe de Abreu,.. Tolen
tino dos Santos, Eduardo Ramos; A:rthur 
Rlos~ai•àn hos Montenegro, Mal'cohno Mou.ra. 
Jo~é Murtinho, Heredia de S.í.,: Xavier dá. 
Silveira., Osca.r Godoy, Alcindo Guanllbara, 
Timot.beo da_ Costa. Augusto de Vasooncellos • 
Raul ·Barr:oso, Belisario de Souza, Ago~tinho 
Vida!, Julio SantoB. D::!oclecia.no de souza., 
Bernarttes Dias, Urba.."10 i\ifarcondes, P:~ulino 
de Souza. Junior. Campolln~, Mayrink, Ca
logeras. Almeida Gomes, .. ~\1endes Pimep.tel, 
João Luiz. Monteiro de Bo.n·os. Luiz Detsi, · 
Gonçalves Ramos, Antero Botelho, Alfredo 
Pimo, Rodolpho Abreu, Cupn·tino rle Si
queira, T~lles Ue Menezes, Th1~otonlo de 
~,ragallüles. Nogueira. Junio1•, Anhur Torres. 
Lindolpbo c~.etimo. Eduo,rdo Pimentel. 'Ole
gario r.raciei, lV)dolpho Paixão, Padua 
Rezende, Galeão carvalllal, Luiz Flaquer. 
Casemiro da Rocha, Gustavo Godoy, Oliveii·a 
Rr-aga, Atlolybo Gordo. Fernando Pre:,tes 
Ce:>ario de Freitas, Alvares Rubião, Lucas 
11e Barros. Edmundo da Fonseca, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio, Driedericksen, 
Rodolpho Miranda, Ovià.io Abrantes, Urbano 
de Gouvêa., Luiz· Ar1olphu, Brazilio. da Luz, 
Lauro J!üller, Paula Ramos. Francisco To
lentino. Pedro Ferreira., Riva.davia Cor1•êa. 
e Ca"rrrpos Ca.rtier. 

<O> §!I.·. Pl.·esidente-Geuto e de:t.eseis 
Srs. Deputadoõ. acabam de presta.r o com
promisso regimental. 

Verificado haver n. ume1•0 le!!al de Srs. Depu
L dos p<1r;J. a a.bert.ur:~ do Congresso Nacional. 
a MeS<l vt•e olliciar ao Senado ,1ando-lbe conta. 
deste f;ieto. E co;no é necessa.rio saber si 
naque!Ja Ga:<a do Parlameawtambém ha nu
mero, su~pe'.ido a sessão· :•té que venha a. 
resposta do S~na'.lo. 

Suspende-se a sessão. ás 2 ho:ras e 5 mi
nntos. 

Reabre-se a. sessão ús 2 hora.:l e 15 minutos. 

O Sr. Presidente - Nii.o havemlo 
<ünda numero no Senado para. abertura. do 
Congresso ~aeional, couvido os. Srs. Dep~
dos u. com parecer em <•lll<~nhii. a hora. :i:egt
mm. tal. pa:r<i. sa pro:;eguir nos t:ra.ba.lhos l?re
paratorios, e designo para ama.nliã.. a seguLntc 
Ci.'ilem do dia ; 

Votai;ilo do pll'C•Jer U. 50. de 1897, re
COllilec~miv Depataclo 2clo 7° disLricto do 
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Estado rla Minas Geraes o Sr. Jose C<irlos 
Ferreira Pires_ 

Continuação dos trabalhos preparatorios; 
Levanta-s~ a sessã.o ~ás 2 horas e -50 mi· 

nu tos. 

hem assim as a.ctas de insta!laqão Je quasi 
todas as me~as eleiloraes; 

9•, q_ue não houve eleir;ão e1n muitos }Jon· 
tos do Estado, sendo portanto falsas as actas 
dessas eleições. Iemettidas á. Secretaria da 
Gamnra; . · 

__ . __ Vag_ a i.mprimil•_o_se,,,uto.ti~-------k-·~JO~":;.-~u't'e!L1~11"ão~tiJ?.OJ._i .r.re~·~illij~~IL..~lflJll'.11.1.U.~-
art. 28 da Constituição . da Republica., que 
garante a representação das minorias ; 

.PARECER 

N. 51 -1897 

· 11°, ·que em algumas secções. a eleição foi 
feita. na vespere, sendo porta.ntó falsificadas 
as actas, segundo declarações de alguns dos 
•pz·oprios mesa.rios ; . · 

Reccmhe~e Dept<tados peloE.seado da Pa1·ahyba 12', Q.1!.ij em S. José d.e Taipu não l!OU'."e 
o• Sr.~ . .lwi Pe1·egrino de A.raujo, Antonio eleição, po1• só ter comparecido um mesarlo, · 
d1J 1'rindt:;de illeii-a He.i;.riques, Jo{io Coetho que S':l oppoz tenazmente á. organis1ção da 
Gonçah-es Lisbaa, _.1pollonio Zenaydes Pere- mesa ; . 
• m·i110 rle A.lbu2uerqu~ e Antonio Marqites i:lct 13", que muifas· :.ctas estão Gscriptas com a 
Sil-va Mari~ . t.'lesrna lettr«, sendo portanto evidentemente 

falsas; 
14", que nã.o houve eleição na cidade de 

Souza, sendo, apezar disto, enviadas a.elas â. 
Secretaria da Camat':l ; 

A' 2° commissão de Verificação de Poderes 
foram presentes a acta da apm-ação geral e 
as ;rnthenticas da. eleição a que se procedeu, 
110 Estado da Parn]1yb1, em 30 de dezembro De todos os itens o.cima mencionados só 
{1e )S9G, para cinco Deputiv1os ilO Congresso ficou 1wovado que na l • ~ecção de Gua.rab.ira 
Nacional e tambem uma contestação ofíere- foi l'ecusa.<.lo o fiscal do Dr. Cunha Lima, sob 
cida pelo 1° tenente Joilo da Silvu Retumba. o pr etexto de que. era. portador de uma pro
pedindo i> nuUido.de de todo o processo elei- cm•ação e não de um officio de nomeação parn 
to1·al. tal cargo. 

O contestante. tendo comparecido ve1•,1nte A Commissão fambern notou que ua 4;' se~-
a. Gommíssão, declarou que se propunha. a çii.o da. cidade uc Areins, vutaram 25í ele1-
provar : tores e tl ei.:rnrum de votar 13, o que ue-

1 •. que o gove1•no daquel!e Estado deter-. ·mo11stra, úll framle ou irregub.ridade na or
minou ofifoia.lmente :i. altos· f'unccionario~ a gani~ação ·dr~ secção, contt'<' o· (lisposto no 
larefa de distribuir chapas no dia da eleição, ,, rt. ;)8 da li:,i n. ;.)5, de 26 de janeiro de 1892. 
mi.:; secçcões d.a capital ; Prtm corrobor.u· ~is dem:>is a1leg,1çües o 

2°, que em Santa tUta (7;1._secção da ca· contl!staule npenns a11re~entou carta~. tele
pital) ns ceduras não foram aberta~. nem µ-rammas, exernpl•l!"eil de ,jorn~e3, e cutros 
IJOrtaulo lida;, confaudo-~e· os votos aos can- documentos •1e natm·ez:.i. g-tu.ciosa, que não 
didatos gove1•nistas ; podem invalitlu1' a1itlleut icas revesfübs das 

3°, que - algumas mesas eleitoraes mio se !'orrnaliJ~t<le~ legoes. 
í\.•rmaram <'-Omo dete1•mina o art. 2.0 da lei Do exame 11as 140 aut\lenticas submett\lfas 
n. 426. de 7 dr-) dezembro de 1896; a estudo º" Commissão, eota vet·iticoti que 

4<>, que. !lº dla da. eleição, não comparece- muit<•s (;j3) riil.o víer<tm ucompmihttdas dM 
ram os mesarios prEniamente f!leitos pai-a al- cópws dus neta~ de in~t:i.lhtçào tlus me~as. e · 
gumas 'lecções. não :~endo eu tregues os lí :vros d:;s as~i;;nc< turas <lo:; efoi tor·es ; e:;;t<1S, po1·ém, 
e .. mais papeis eteltov'.tes, para. runcciorm.rem com excev~ã.o llu 11, foram suppl'l!h\~ por 
outros rnesariQs, a.peza.r de reclamãdo.:J ; ct>rti.lões dad-.s pe lo~ .s~cretal"io~ dos resp!/'-

50, que, ilo pleito deilOl'll.1, antes e dul'an!e Glivos c ~n5ellt0s mun1c1pt:es, pci.r~ccodo qne 
a eleir,;.ão, houve interveuçào tht f0rça t\>- \ e~tn.:; irregula\'fdades roralil dwridas à íuex
ma.~a ; pratican~o -.. iole1~cias, . n_a. cidade de\ pel'ienchL 01< ue;;·.:1ti;!o e nilo >10 ~e~2.ro ci e oc-
A2·ems, o proprJO c11efe: ('e pol1cw. ; ::a!t<n' .i nn:i.rcha do prnces~o eleitor:•!. 

0°, que emis5~<trios e poi·tadores da oppo~ 1 l:fa alguivas a.ntbcntica~ e.;::ripta.; evl:.lcnte- -
siç-âo foram presos cm cami .111,), seado·lltes i rnen te r(~ mc~1Ho puuho, E~to i'acto, porêm, 
tomada a COl'l'e~ponde1)Cia fJUe coutiuzhun; 1 llº'" si "º llf:.o prova rr.1u !e, fr,,t;rn,lo-se ele 

7", que fom111 recUS<tdos diversos protestos eopias 11ue pndern te!' ~itlo cxll'aliiilas pelo 
fdtos pelos li:;c:ie~ p~1·ante as mcsa;e.leitorae~ J rnc~mo inúlvirltio, ,ui:tS. foram ;i.ssignacl:is 
e pero.me a proprHtJUnta apuradoi·;,i.. na ca- 1 1ie/,,s .111e~s rc~;ie:c,1 v:.i..,;. couc'1rtad;1s e coa· 
1Jital do Estado; l leridas pelos QS~rlrãe~ <Jae ri.zeram a trnu-

80, que não foram remet tidas a esla O:>.- ~c1:i1·çi'io no liv,-J de nota~ e pet'f,;i.tamenlo 
mara as listas dos e!eítores que n-fa1•a.m e authentka•las com <.S formalitlndes legaes. 
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Não procede ta.mbem a •\!legação da que : 17" :SESSÃO PREPARATOP..IA. EM 4 DE MAIO 
não ·foi .respeitado n art. 28 da Con:>tituição · l>E 1897 
da Republic:;\. · . 

Das actas consfa que em t otlas as se<;ç\las. Presid-encia do Sr. Mello RegCJ .. , 
os . eleitores qae, no Est:ido dn-Pnrahyba, ti_-

... -Ilham de eleger cinco deputados, vomram Ao meio·dia comparecem . os . Srs. Mello 
sqmente em tre~ nomes, de confCl_rmirlade Rego, Aiigelo Neto, Irineu Machado, Thomaz 

· • ·CQ_t:r.i a lei, ficando assim respeitado o preceito. Accioli;.Elias- Max·tios, João de Siqueirn., Il
. · con>ti~ucic_ma! ,_· que .. gal'ante a represêntaç.'lo defonso Alvim, Eduardo ele Berrêao, João 

· das minorias. · Luiz, Francisco Tolentino. Luiz Adolpho, 
· · Acc1·esce qué, inesmo annulladas todas as Gustavo Godoy, G-J.leão Carvalhal, Arthur 
eleiÇões a que se referem os d~curoen t~s Driedericksen, Domingues de castro, Herme- ._ 
apresentados ·pelo contest&nte, na..> ficaria ne,..ildo de Moraes ;\Ust ricliano de car-ç-alho, 
altei':a.do o res~lúuJo da eleiç~o. poz:quo.nto •)S· Jo;é Peregrino,, R~olpbo Abreu, Rivadavia 

: call;dl~atos diplo~ados. abuveriµn gr:inde ! Corrêa.; Eugenio Tourinho. Henrique Va.Ua
. maH~r1a . sobre o_;; 1roined1afos ':m vot~. como cla.res, Galdino Loreto, Monja.rdim, Theophilo 
se -ve da apuraçao geral; qu e e a segumte.: Santos, Euclides Malta., Fr:i.ncisco Gurgel , 

' ,. · .. Alfredo Pinto, A:Pollonio Zenayaes; Edua~do 
1. Desem?ar,,ador Jose Peregr1do de _ Pimentel, Paulino Carlos, Gonçalves Ramos, 
9 AraUJ0, · - · · • · • • ···: · ··: • · .- • · · · ~ • • 11 · 765 1 Rodolpho Miranda, · Cupertino de .. Siqueira, 
~· Desembar_gador AD:tolllo da Trrn- Julio Santos, Ponce de Leon, Herculano Ba.n-

dade !-ieir-a Henriques. - .. ·: ·· .' 11.084 deira, Luiz Det:si. Olegario Maciel, Luiz Do-
3. Dr. Joao Go~lho Goncalves L1s'f?Oa 10.898 miJJ ~ues, Edmundo dit Fonseca. Torres ·Por-
4. Dr. Apollomo Zena.ydes Peregrmo 1 tugal, Carlos Marcellino, Calogeras; Seabra, 

de Albuqu~rque. ······- · · · · ;,: ··• 10.654 Adolpbo Gordo,· Nilo Peçanba, Francisco .-Gli-
5. Dr. _Automo Marques da ::;Uva cerio Julio de Mello Juvencio de A<ruia.r 

Mariz· • • · ~ • • · · • · · · : · - · · · · · • · · • 1O·046 Ara ujo Góes, Deocleciano de Souza, Tol~n tin~ 
Dr . An_tomo Joa9_mm do Couto dos Santos, Teixeira. de Sá, Felippe Cardoso, 
Carta:-.;o. · · · · -.- · - · · ·. • · · · · · · .. · · 1.084 Raul Ba.rroso,Paula Ramos, Amorim Figueira., 

Dr_. Jose Antomo :tl·Iar1a. da Cuuha. Monteiro de Barros, Urbano de Gouvêa, Pa-
L1ma..: · · · · · ;: · • • · · • .... : · · .... l.08:2 ranhos Montenegr0, M:i.yrink, Theotonio de 

Dr . Cha.teaub.1and Bandeira de _ Brito, A~'thur Peb:oto, Fernando Prestes, Ce-
Mello.: · · · - · · • · -·· · · · • ·· · · • ·.· · · 9!~ sar io de Freitas, Lucas' de Barro13, Alvares 
~;- Jose Herl?,ulai:io Bezerra Lima ~~.: Rubião, Luiz Flaquer, A:!fonso ç:osta, Belisa.rio 
l tenente Joao Silva da Retumba. ~-3 de Souza., João Lopes, Lamouruer Godofredo, 
l outros menos votados. Manoel Caetano, Arthur Torres, Pedro Bor-

ges, Coroelio da Foostca, lldefonsó Lima, .A:r
J>e!o que acaba de ser exposto, ê a. Com- thu r Rios, .A.mphilophio, Almeida. Gomes, 

m1ssao de J,l<lrecer: . . Carlos de Novaes, Tosta.. Nery , Berna1·cles 
1°, que sejam approvarla.s as eleições reali.' Dias, Ronolpho Paixão. Moreira Alves, cam

sada..-> no unico districto eleitor3.l do Estado polina, Trindade, Rodrigues Lima, Lindolpho 
da. Paro.hyb:)<i, 30 de dezem bro de 1896, ex- Caetano. Ovidio A~ra.ntes, Carva.lh? Mot?-r-lo, 
ceptuada.s a. da J> sec~lào da ci<larle de Guara.- Marques de AraUJO. Lamenha. Lms, Timo· 
hii>a e a aa 4 ' secção da cidade ue Areias. theo d<• Costa, José Mariano, Tavares de Ly~. 

2°. que sejam reconhecido~ Deputados pelo Lauro Muller, Rodrigues Fernandes, Perena 
mesmo E ,.tado os Srs. Jose Peregrino de de Lyra, Fonseca Portella, Oscar Godoy,Cam
Araujo , Antonio da Trindade Meíra Henri- pos Cartier, Guedelha :Mourão, Ermirio Cou 
ques, João Coelho Gooç:alves Lisboa, Apollonio t inho. Casamiro do. Rocha, Castro Rebello,. 
Zenaydes Peregrino de Albuquerque e Anto· Necesio Tavares, Silva C~tro, Gouveia 
nio Marques da Silva Mariz. Lima, Syly-io Rome1'0, Olympi? de Carnl?os, 

Sala das commissõe~ 3 de maio de 1897 .- Cost:; ~or1a .. Iv,'. do Pl'3.d~, Fehsbello Frell'e, 
'I'. • ,,r. • h 0 ;;,_ .. · , R d · Gemimar~o Braztl. Frederico Borges, Leove-

. "~se .ihiirtin o. - le!Jarw lh acie • . - , 0 •1· igues gi1do Filgueiras, Marinho deAndrarle, Antero 
l'ernandes.-Oastro Rebello.-J. p. Calogeras. Botelho. sia.rtins Junior, Urbano Santos, 

Gustavo Veras, José Murtinho, P:i.ulaGuima
riies, Ra.rbosa Lima, Ferreira Pires, Anisio cl.e 
Abreu, Th~!otonio de Magalhães, Mig uel P er
namt>uc:J ~ Pires. Ferreira. 

Abre·se a sessão .. 
E' lida. e .sem deba.te approvada. a acta. da. 

sessão antecedente. · 
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O Sr. I.0 Seeretar!o proc;.dc á 
leitura. 'do seguintf! 

EXPE_DIENTE 

O Sr. Presidente - Proclamo 
Depatado pelo í 0 districto do Estado de Minas 
Qeraes o Sr. José Caries Ferreira Pires. -

O Sr. Pre!!lidente-Havendo na 
Oficias: Casa alguns Srs. ·Deputados que aill.da não 
Do Conselho Municipal do districto Federal, P~~taram . q . compromissC> regimeutal, con~ . 

de boje, sa.tisfa.zendo a · requisição desta ~- v10.o:os a. vu• a Mesa. p.'lra esse fim. 
mara no oflicio n. 8, de 3 do corrente, en- . · Este~ compromi~so poderia ser prestado na 
viando os livros de actas eleitoraes da eleição' l" sessao ordlnur10.; mas, como se acham pre
que se procedeu no dia 30 de dezembw u lti- sentes algun$ S1·s. De:r>utaclos que ainda não 
mo, .D3. l • secção do 2'" districto do Eogenho o prestaram, póde-se prescindir do que reza o 
Novo; 3" secção de Ira.já., 4.;• secção da mesma. .§ 2" ·cto art. 17 e ser esta formalidade tomada 
localidade, l " e 2• secções ·da Ilha do Gover- hoja mesmo. · · · · 
n3.dor e 11" do Engenho Velho~- A' 3• Com- Em seguida. presta.m perante a Mesa o com-
mis_são de Inquerito. · Pr<•misso regimental os Srs. Pouce de Leon na Cama.m Mllllicipal do termo de Campas Lamenha. Lins, Carlos de Novaes, Theot.oni~ 
de Goytacazes.de ldo corrente, satisfüzendo a. ttn8: .ito, Domingues de Castro ·e Rod."i%lles 
requisição desta Gamara.enviando registrados 
os seguintes documentos: unia publica.·1ôrma 
do boletim da eleição da. 4" secçã.o· do 1 • dis
tricto, l'llbricada. pelo Dr. Antonio .José 
Pinto ; um offi.cio do presidente da mesa da 
3" seccão do 2° di~tricto, declarando devolver 

O Sr. Presidente-A Me~ acaba 
de i·eceber rio Sr. 1° Secretario do Senado o 
ofilcio que vae ser lido pelo Sr. 1° Secretario. 

os liv:ros respectivos da eleição que não foi O Sr. I.• Secretario procede 'á, lei-
concluida. por invasão de capangas armados, tura t1o seguinte . . · 
que obriga.raro a retirada de t odos os mesa
rios ; lima. publica-fórma do boletim da. elei
ç'"'a.o da secção unica do 4• districto, rubricada 
pelo Dr. Antonio José Pinto ; uma publica.
fórma. do boletim da 3" secção do 5° districto ; 
publica-fórma de declaração de votos de elei
tores do 8° dist1icto, perante o escrivão do 
juiz de paz ; certidão da declaração de votos 
de eleitores d.a 130 districto, perante o escri
vã.o de pa.z.- A' 3a Commissão de lnquerito. 

ORDEM DO DIA 

Q Sr. Preside:u:t.e - Vae-se pro
ceder â. YOta.ção do parecer n. 50, de 1897. 

Vot.ação do parecer n. 50, de 1897. reco
nhecendo Deputado pelo 7• districto do Estado 
de Minas Geraes o Sr. José Ca.rlos Ferreil'a. 
Pires. 

São successivamen.te postas a. votos e appro
va.das as seguintes conclusões do parecer 
n. 50, de 1897: · 

A sa. Comm.issão, estudando todas as actas 
referentes ao 7° districto, e verificando: l", 
que o ca.ndida.to diplomado Dr. José Carlos 
Ferreira. Pires não so.IIreu contestação al
guma; 2°,· que mesmo a.nnullada.s todas as 
eleições sobre que versam out ras contesta
ções não alteral'fo.m a sua maioria sobre os 
outros candidatos diplomados ; e de parecer 
q~e, sem entrar no merito daquellas.nullida
des· e sem ferir O uh-eit o de Il01l.hUm dos 
outros candidatos, seja considerado eleito pelo 
7° districto o Dr. José carlos Ferreira Pires. 

Offtcio : 
Do. Sr. 1° Secretario do Senado, de boje, com· 

mumcando, para levar ao conhecimento ila 
Camara, que o Sena.do em sessão de hoje veri· 
ficou já ter numero su.fficiente de seus 
membros pa.ra poder funccíonar .-Inteira.da. 

O Sr Presidente-Nestas condi- . 
ções 'convido os Srs. Deputados a comparecer 
a.manhã, á. l hora ela tarde, no editicio do Se
no.do. para assistirem ó. installação da. 1 • ses..~ 
da. 3' legislatura .. 

Não havendo nada ma.is a tratar, designo 
pa.t'a quinta-íeíra., 6 do corrente, a seguinte 
ordem do dia: 

Eleição da. Mesa e das Commissões Perma.~ 
nentes. 

Levanta-se a sessão a. I hora da tarde. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 52- 1897 

Rccor!hcce 1Jep1~ta.do pelo 3° dislricto de Mina$ 
Geracs o Sr. Ildefonso Moreira de Faria 
Al1'im 

.A' 5' Commi.ssão de Poderes foram pre
sentes as a.uthentica.s das eleic{les.procedldas 
nos div&'Sos municipios que compõem. o 30 
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distl'icto do fütado de Minas Geraes e por· eleitoral e os candidatos ás elelções. na fó;.'ma 
ellas veri!ic:i.-se oue obtiveram ma.iori:i. de ela. legisla~ão em Yigol' ~ 

· votes os Srs. Dr.· Cu.rios Vaz 1-iellc. coronel Considera.ndo, enire~anto, que >er·ificado 
Luiz Eugeaio Monteiro c".e Barro~ e ··or. lide- como se acha que no muuicipio da P;ilm:.i. 
1bnso Moreira de Faria. .Alvim, o.; quacrs fo- nunca: existiram ma.is de seis secçõe~ cle.itc
;raro ·dip!omado:; pela r esIJecti·•a Junta npu- l'.ar::s para a s eleições fe·'eraes. t em toda. a-
radora . · procedenL'ia a. arguição do contestante quãnto 

....- :-> ·Não·· tendo as- eleiçõês i'lcs aous pr mc1ros 
diplomados soffric1o contest..~ã.o· alguma.:já. a 

· Commissã.o pronunciou-:;e a l'e~peito, conclu-
indo pelo reconhecimento de ambos. · 

Ha:venclo, :porem, o Dr. Alvo.ro Moreira ,fo· 
Bar ros Oliveixa. Lima apre>enta.do co11testa.1;ã.o 

. e5cripta ao dipl.c.m:i, expedido :;o Dr. Ildefonso 
Alvim, candidato eleito em 3·• logar, a Com
missã.o resolveu arliar o estudo das referidas 
el eiçõES em r elaç5o :w can•1id3.to conte:~!ado 
I", devid amente apredada a ma.teria da allu
clida contestação, examin~fas cuidadosamente 
to<las as authcnticas eleitoraes e os do
cumentos otrerecidos pelo contestante : 

Conside1•[mdo que á . Commissão fallece 
com·petencia rara. entr ar na apreciação da. 
questão suscitaõa pelo contestante, qual a 

,o que se r;:fere ó. uullida<1e do alistamento elei
toral do muní.•ipio da. Paltna. corresp:1ndente 
ao anno de 189fi, não poc1endo, igualmente, 
conside1·ar ine:xí;;tentes a~ eleições d.o me~mo 
município, por i>s i que apenas ihe cabe re
so1,·er 8obre as ques:tões concerneutes ao pro
cesso eleitoral, e dos documentos off'ereciclos 
:pelo contestante não se acl1a provarlo que no 
r1ifel'ido :nino 11e 1896 uão se procedeu 1\. re
visâ.•J do :dis t.amomo eleitoral naquelle mu
n icipio ; 

Con::itler:1.nr!o q11e, ao cC\ntrario, do edital 
in;;erto no jo1·nal Correio da Palma. de 5 do 
,iulho r~e 1896 (documento n. 4, oíforecido 
J:elo proprio contestante), vê- se que na. revi
s;1o a que se procei'eu no mesmJ anno formn 
qlmliticados l.038 eleitores e por e:;se odital 
101·am convidados os inwress~dos a usarem 
dos rec11r~os que Jhes faculta ;i. lei n. 35, de 
26 de juneiro de 1892 ; · 

Considerando que não procedem as argui
ções feitas relo conte5tants relativa.roem~ il. 
designação dos edificios em que deviam func
cionar as sete primein.s secções eli::itu!'ae~ do 
mencionado município da P:llma, n~m com 
l'elerencia á ~upposta. su~peição dos m~arios 
da: ·!)" .:;("cç-J.o por serem parentes uns e outro~ 
amigos do coote;tado. quanto â. l" arguiç~lo
porque. tlo edit<tl publicado no reftrido jor-
1ml c~n·eio <lct Palma. de 1:3 de dezembro ,i.e 
anno passado, coustam cs logares onde de
viam fünccionar as mencionadas secções. e 

, quanto {t 2' arguição - pc.rque os mesa.rios 
da dita 5" sec1,;ão não f'ora.m nomeados e :.im 
eleitos; na fórm;i. da lei, não sendoa.dmisslvel 
incompatibilidade entre os membros de mesa 

·.,, -u 11edt101-a.1· desumãdamcnte o 
re:;pectivo edital o logir onrle- devia func
cionar a oitava e ultima secção, })OÍS a. de
claração de que il. reterida secção funcc:o
naria. . «no· local o~de se tem pr ocedido ás 
eleições federaes :mteriores» constit1.1c -unia 
surpreza: para. -o eleitorado e si, l)Or outros 
motivos n\io tivesse a Commi:>siio de despreza1· 
03 votos constunttis c'.a re5pectiva. authent ica., 
acceitaria as ;razões expo>tas pelo coutcsta.nfo 
pa r3."annuHar ess:< eleii;ão; 

Co11sideraudo. por outro lad6, que a fal ta. 
de r(lmessa. da.e: c:ópias das :i.ssignaturas dos 
eleitores exaradas nos respectivos livro.s •le 
presença, além de impo~·tar inl'raci;il.o 1

10 
d isposto mi, lei u. 35. § 22 <1.o nrt . '1:3, induz 
presumpç;i.o de fraude e, nest:.~ parte, tem 
toda a. procedencia. a expo>ição do c.:iotes
w.nte, sendo destituidas de funda.menta_ ,.,s 
demais questões ventila.das e nada pr0\'3.ndo 
os documentos a ellas rele1·entes ; 

Consider'l.n11o que â.s a.utbenticas de sete 
secções do municipio da Pa.lma, de qU:i.tro de 
S. ~.lauoet, de seis de S. Pn.ulo .~e ~iuriahê. 
de duas: de Santa Luzia lle C:i.rangola, dl~ sete 
de Leopoldina e ele trts de Catagua.zes nii.o 
acompanham as cópias da.~ assignaturas dos 
eieito!'!'S, como exige a citada lei D. :-::5, e, 
portanto, não podendo t~cs a.uthent ica.<; ser 
tidas em consider·a~l.o. resolve a Commis5ão 
dell:i.s niio tomar conhedmento; 

ClmsideN1.ndo que as votaçi3es const:i.nfrs 
d:i. <:ópitl. da. act::i. tfa. respectiva. Jun ta apura
tlo1·a ~ão as seguin tes: 

Dr. Ildefonso Al\"ilU 2.428 Yútos e D1·. 
Alvaro Lima. t.937 e, addicivnados a. esse~ 
votos os constantes de dous boletins, em 
ded'h\ Ió1·ma apresentados â. Commi5são. pelo 
contestante, chega-se .a.o ~eguintc r esultado : 
Dr. ltiicronso Aivim 2.431 votos e DI'. Al-
varo Lirn!I. 2.03! votos; · 

Considerando que, deduzidos de um e 
outro candidato os votos constantes das a.ctas 
das dive1·sas secções acima declara.das, ;eri · 
fica-se que :io D!·. Ildefonso Alvim devem ser 
de<=conta1lüs l. OS7 votos e ao Dr. A!varn 
Lima. 84.·~. ficando reduzida a votação do pri
meiro a 1.334 Yotos e n. do segundo a l . 189, e 
que. liiw.lmonte, ainda qu(l.ndo ao contestante 
ro~~em contados os votos const<tntes clus decla
r11ç0es feitas pel'11.nte tabellhio publico, ficaria 
elle, mesmo a:;sim, in ferior e!il numero ele 
voto,_ ao co.ndi<.lato di i11omado, e o. Comnüssiü1 
de pa.reeer: . · 
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1°, que sejam &,pprov:i.das as eleições reali
sadas r.o 3" districto do Estado de Minas Geraes, 
no dia 30 de de7.embro do o.nno passado; uma. 
vez quo a deducção de votos feir.n. :pela Com -
rnissiio n1io prejudica o candidato diplom:tdo ; 

2'•, que sl:'ja reconhec~r:.o e procl;i.ro;:tdo 
·d-., ~ . • 1 ,• -

E,;ta.do o Dr_ Ildefonso Moreira. de Faria 
Ah·im. 

Sala das Conimi.ssões, 4 de maio de 189í .
Glyce1·io •. presiàente.-JuUo de biello, relaror. 
- Jos<J . 1J1arianno , pela cónclusão final do 
parecer, reconhecendo o candidato que fica 
mais votado, Dr. Ildefonso Moreira de Faria 
Alvim, considerando que 9 contestante ·não 
.consegtiiu provar que seja climdestino· o 
alist;unento da Pillma e nem provou tambem 
fro.udes em o dito alistamento, das qua.es a. 
C<.m:i.ra tivesse de tomar conhecimento. 

N. 53-1$97 

Re.-whcce deptdado pelo 4° cliswiclo de Pc-,·
naml11~co o Sr. Jose ltforefra. Alves da SiZ.va, 
com uma ememla do Sr. Jose Ma1--iano 

outro can;Hdado, e na. duvida em que se vê a 
Commiss5:o, <i. v-ish i'a declara~ã.o apreseutadtl. 
pelo contesr.ado. ua qua.l &S mesmos mesu.rios 
ami· .nam quP. ao füçal de um d.os candidatos 
d:i; ·opp~siç,iio a.pi"nú.s rõra. ft)rneci<lo um bo
letiro,dc<'.lO.tandó que no. allud_ld::. seer;ão com-
1. ... ..., ~... ,:_, u. . L • -; 1 ::;-

crimina.1·-~e o numero de >atos· 1le cad~ um 
11os cam!ida.tcs. isto .porque aquelle fiscú re.
tirou-se logo que se concluiu a chamada dos 
eleitores, p~rece de justiça que seja consirle
rad:-i. nulla a eleiç:ão proce:lida nes;a secção 
eleitoral ; · 

Consid<=:-:mdo qU:!, da certitlão apresentada 
pelo contei::tado, eviilenCia-se que na ia. 2" e 
4' secções el.eitoraes r1o municlpio de IPojuca 
não houve pleito. visto que nos respectivos 
livros i1e presenç-3. nã.o se acham as ai;signa
tura:; rle tor!o> os eleitores que dizem as au
thenticas terem votafül na;; rnc.>rnns seL-ções. 
rnn1io ll ue a referi ela certidão não IJórle <leixa1· 
1le merecer inteira. re, p•.)r te1· sido pnssada. 
por funccionario competente. cuja firma. se 
aclla. reconhcci(la por ta.beHião publico ; 

Considerando que provado, como se :!.cha. 
po::lo contesta.do, Que o alistamento pelo qual 
se procedeu á eleição uo município de Gara-

A 2" Commissão de Poderes, a quem foram nhuns foi o cor1·espondente ao anno de 1895, 
presentes us actas e ma.is papeis concernentes que é o ultimo a.Ili feito, e ·que a. list!i dos 
~s eleil,'.Õi!s procet.lidas no 4° distrlcto eleit o1•ai eleitores qua.litlcados no referido anno foi, 
do Estado de Pernambuco, no dia 30 de de- como determina o§ :3·· do art. 2í da citada 
zembro do anno passa.do, tomando em consi- lei. traosc1·ipta. no liv1•0 de votos· do tslJellião 
1lerar;ão oiio só a contesto.~.ã.o offcrecirla. pelo vma. Xova, no.e.l i>. provando o~ documentos 
nr. Lourenço Augusto de Sã. e AlbuqueFque, api•t·~l'nta1los pelo contestnnte lJarn, e por 
contra n 1líploma expedido ao Dr. Jose Mo- m~io J:.'S q\lae~ . annul~ar n. d r>içilo <lo rilludi
reiraAlves da Silva, como tambcm as expo- do municipio, provando a.ntes que o alisto.
sições orae5 feitss pelo contestado. em 1le~esa me11to foi feitQ.; 
de ~eu diploma e pelo contest:i.nte em add1ta- Con~iJemn•lo que, aiorb. quando fnssem -
menta ás razões inscl'íptas, examinados os contados ao conte.stante os voto:; constantes 
documentos apresenta•lo~ por uma e Olllra das <lecl:n·aç•jes feitas em ca.rtorio de ta!;el
pa.rte, o que tudo devida.mente foi apreciado; liã~s em numero de 370, bum como u~ que 

Consiclerando que pelo~ documentos exh~· rore.m <:ont:tdO!il em ~eparado em num~ro <le 
bidos pelo contestante· ;er1fica·se _que as e le1- 3'J, deixando ele contar·se roesmooo candídato 
çõel:l procedit.l:I.$ nas quatr? secçoes de Bar· oiolomado sete votos toma.doo em separa•lo, 
rei;:os não podem ser couwlerani:s >alid~, mêsmo assim nã.o ficaria o contestante su· 
pol' isso que do edit:i.l de conYcc.'1.t;ao dos t~~e 1- perior em V'Otoção ao candidato diplomai.ló, 
tores par:~ darem os seus _ votos na. refer-1da, pois juntando-se aos vetos reput:id0s legaes 
eleiç_iio de 30 de dezembro nao consta do modo pc!n. Commissão que obte>e o contcstanfa 
algum :.i. designação dos editlcios em ~ne ~e- 1.923, os 39 tomados em separado e os 370 
viam fünccionar as mesas r1as mencion.aua.s constantes de 11.eclaraçõcs de votos perante 
secr,f>es cieitoraes, o que turlo consi it.ue in· ~belliães prcf<lz a somrna. <le 2.322, ínferiot' 
fl'a.êção ·das di<:posiçõe5 contidas nos _§§ l~ e aos ~.408, obtidos pelo candirlato füplomado, 
2° dü art. 39, cfa. lei u: 35, de 26 de .1aneu·o ::em ser neste rrnmero computado os :;ete que 
de 1892: este teve em separado, assim é a Commís::ão 

Consideranrlo que, post.o 11. a.uthentica da de pareoor ; 
; ·1 seeçi.to do município de Curralinho 1·i:gistre . . 
80 voto~ pa1·a 0 candit',a.to diploma.do Moreira 1", que seJam pelos_ rl2ohvori .expcstos, de-
ALYes, todavia o contes~nte exhi~iu boletim clarado.s oulh!::" as ele1ço~s_p:--oced1da~ na 1 > 
r.:::.siga;i.dl) por todos os membr·os na mesa da 2" e 4·' secç1~-s do mum.c1_v1.o de l~OJUC~, 1 • 
ref~ric~a ~ecção, cujos juizes se ach.am 1•eco- ~ · . :::-'.e ·4°' se~ço~3 do mumct]:!lú tle .Carreiros, 
nhecPos, dando o dito numero de votos ale 7" uo :nnmc1p10 de Canhotmbo; 
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20,. que sejam a.pprovadas as demais eleições 
procedidas no 4° districto do Estado lle Per
nambuco no dia. 30 de dezembro d.e 1896 e 
reco_nbecido e proclamado Deputado pelo 41' 

· disfücto do mesmo Estado o Dr. Jose Moreira 
Alv.~s da Silva; 

Cam'ara d~s Srs. Deputados do bofotim d~ 7" 
. secção eleitoral do districto àe Juhy, munr
cipio do Canhotinho, declaratorio da somma 
de votos que obi;iveramosdiversos candidatos 
na eleição ·federal, procedida no dia 30 de 
dezembro ultimo, e da declaraçifodos mesmos 
mesa.rios, contestando a veracidade desse bo
letim, se ramettam esses documentos para, 
apurada a veracidade dos factos, ser o delin
quente ou delinquentes punidos, conforme a 
lei. 

Sala das Commissões, 3 de maio de 1897.
Jose llfürtinho. -Rodrigues Fernandes. -Ole
qario Maciel.- J. P. Calogeras.-Castro Re
bello. 

A este parecer foi apresentada a seguinte 
emenda, que a Commissão remette â Camar~ 
dos Srs. Deputa.dos: 

Emenda para ser submettída à votaçüo da 
Camara 

Que sej3.m approvadas as eleições pi:ocedi
çla.s no municipio de Ipojuca; 

Que sejam contados no municipio de Gara.
nhuns sómente os votos ilos eleitores con
stantes do a.listamento de 1894, unico ex
istente, deduzidos dos candidatos mais vota
do os demais votos: 

Que seja reconhecido Deputado pelo 4°· dis
tricto do Estado de Pe1•nambuco o Dr. Lou
renço Augusto de Sa e Albuquerque. 

Sala da 2" Commissão, em 4 de maio de 
1897.- S. R.- José Mm·ianno. 

Levanta-se a. sessão ás 12 horas e 30 mi
nutos. 
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Sess5.o sclemne de abertura da 1" ses~ão ordinarfa da 8ª fagr~1atura 
d.o Congr.esso Nacional d.a Republica dos Estados Unidos do :Eraz:.11 

i'rasidennia ~o Sr. 11\anGel de Clueircz Mattosa Riboiro (Vic~·Prcsidente do Senado Fadara!) 

A um:i. hora d.a t3.rde clo dia 5 de maio de 1 ME:-ISAGE:\I A.PILESO::>il' • .\.DA AO COi'C.:-nE~~o NA-
1897. rcunid•)S no recinto do edificio do Se· 1 cIO.'IAt. NA ABE<:TORA ítA PPnn,;r~A SF'.ssÃ.o 
nado l"~·ieral os Srs. Senadores e Deputados. DA TERcnRA a~G1SL~TURA. P~'c.o P .. R'r:><.:;-;n: 
tomam :i.s.;ento na mesa os Srs. J-fanoel de! D,\ R!':PUBL1c.1., p1iuDK~TE J. vc; )IORAES 
Qut<ir·:i;: ;t,fa. toso Ribeiro. Vice-Presi•iente do BA.RRos 
S~na-io Fe.-le:t'al. Joaquim José Pa.;as dct Sllv:i.1 
Sarm:m~.o e Dr.·mingo~ Viceaté Gouç:Llves de Pr~idcttcia da Reribtirn 
Souz:i., : • e 2° secretaries interino~ do ~euado, 
0 Til:HIJ"":.Z P<•mpeu Pinto Acci<·ly e Joã.u Ga.- Srs. Memb:.>o~ do Congre>so N'1cion:~l -
leã1} ca.1:va.lllal, 1° e 2• ~ecreta.rfos interinos Cumpdndo o pr•,ceito da. Constituk~.'l. venho 
da. C.:;ma.ra. ctos Deputados. dar--vos conta d:i. situaç:ão do Pa1z e i1dic;~r-

vos as pI'ov[d<-:ncias e reforma..., qu;i, '.•01· sua 
O §r. Presidente decla1•a aberta . uq:;eucia. d. v~m í;ccupa.r. de pr~f·i•·,:nc i o., a 

a pr.,mr-.\ri;. se~sã.o or,1inaria da terceira legis· 1' vossa iHust:-.a.da e critel'ioso. >YtCé.;11.<. __ ~:"'· • 
!atum do Coo;rresso Nacional. . Por o.ctiar-me gravemente 0o!e:rrio. fm 

Ar.•r•nc·~tla a cherracla do mensa."'F·iro do força~o. a ln 'le ll!)~<::nbro proX"m l ! ,~::a.oi?, 
Sr ~ '>;,j_'4 •t» •ia. o-Republica. portador da. a cfo1xar o exerct~10 _da P!' l<5;de;;·::1~·., a.a. 
M~m·· :.:· e<Lio"::la a'.o Congre~so Nacional 0 ! Republica,_ que reassumi a 4 •Je .:cnr.~·;. rn.-
Sr ?~~~~~~e c-~on"t""ida. os srs~ 30 e 4'' sec~e-1 vendo entao ce~sad~ aqu\lle mcotr·0. . 
t ·. · · ~ d 1 int 1 Durante o meu unped1rne:1t,0, ([ltl h1 de 
arws para m.ro uz1 •0 no rec o. ·cPrca de qiw,tro meze,. foi :.ub5l' tt.:H l'.)<?lo 
R.ece;~\d:J. 1:. ~íeusagem e depois da retirac~a i illustre Sr. VlcE·-Prestcte.nt& \J<1. itc:y :1.~ic:~. 

do H!.E>l'.!S,lge1N. o Sr. Presidente a.nounc1a 

1

. A 15 de f.lD'·embro de iS94. cio t: "''"- ~ Jo;,.-e 
que vae _!?roceder á su.a kitui·a. do eiev<tdo e3.np qu<! t.:ie t.;'. c>• .11:, ~" 'r:do 

· suffragío espoma·:·1eo 1ie rueJ.3 c:.c 11·:! l:t •~os, 
Os s .. s. §ecret:tirios proc(\dt'.lm affi:rmei em mn.nifasto 11irigid•)Ú. Na.;·:iv q<le. 

successiva.mente â leitura da segulnte i no desem_penllo t'te tã.o honro5a. qu:i.nw llifi'icil 
Caai:>.r:. V. I 21 
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missão que me fôt'a imposta, obedeceria. aos 
principios e normas seguintes: . 

- Execuç:ão fiel ào re;íni.en livra e <lemo· 
cratico adoptado pela Coostitui~ão tle 24 de 
f~yereiro, firmando e mantendo escrupulo8a
mente a autonomia c1os Estados, l1arrnonica 

• T ·- • rl • 

e" o mutuo respeito cios 'poderes instituídos 
como orgãos dessa soberania; 

- Respeito ao exercício de todas ·as liber
da.1les e garo.ntias constitucionaes, mantenuo 
concurrente e energicament~ a obediencia à 
lei e o prestigio da autoridade, condições in
dispen~a.veis para ••~segurar a 01•dem 1: o 
:proo-resso · 

_:Admi~istração da. Fazenda Publica com 
a maxima fiscalisaçiio na :i1•recado.ç1io e no 
emprego da renda e coma mais severa e per
severante economia., reduzindo a despeza de 
modo a equilibrai-a. com a receita, ex.tio· 
guindo~se assim o defiót do orç.amento. con
vertido este em realidade; 

-Pontualidade na safüf;~ão aos compro· 
missos successi>"os. que desde :passar1o remoto 
se têm acc11mulado em o:rns ]_le~adissimos a 
t1·ansmittirem·rn de ger;i.ção a. geração; 

-Resgate gr;ldual c1a. moeda íiduciaria 
:p:i.ra elevar o seu valor deprecia.rlo; 

-Animação á. iniciativn. ps.rticu!ar pa.1·a a 
exploração e desen>olvimeuw da agricultura 
e das índusrrias e ~1ttraeçãci de immigrantes 
que. povo3ndo o nosso v.1sto te1·ritorio, fe
cundem com o trabalho as suas riquezas; 

-Garantia. efifoa.z ii. plen~. liberdade ~'º .suf
fra.gio. base fun1~:.mcnti~l úa. democracüt re
presenta.ti \"a ; 

-:'.\fanutenç:\o da ordem e da tranqulllirlade 
no interiot• e dn. lXtz com as ?fações ost'.'an
geil'as, sem ~acrificio de uossa. di.::nidad.e e 
nosso:; direitos. c:ultivando e de~errvol·:emlo 
as l'elações com as No}~ões amigas : 

[{eassumindo o exercício d3. Presidencia da 
Republica, mante11ho o nie;;mo pro;ramm:i..a 
cuja obsfü·vancLl tenho-me de<licado comes
forço e :persevel'ança. e que tem sido ex
ecutado em seus pontos cc.pita.es. 

A sitm.ção financeira do iiaiz continúa a 
preoccupar a attcnçii.o do GoYerno, que pe1·
sevel'a no plano à.e cumpri"· a lei com leal
d.ade, reduzindo a de~peza. publica fo.nto 

-qnanto possiYel e ei>f,1rr;ando se por bem tis-
c:1foar a arrecaii.:>.~·5:J da renda. 

A 5 de agosto rlo a uno proximo passado, vos 
communiqueí que, mediante os bons officios 
otrerecidos pelo Governo de Portugi1l, a ln· 
glatel'ra reconlteceq a pleni soberania do 
Brazil sobre a ilha da Tr~ndade,ficando assim 
solvida essa questão do modo dig·no e hon-
roso para ambas as N"ações. • 

Poucos ias epo1s a egaça.o ng 
ticipou ao Ministerio das 1-t.alações Exteriores 
que o 1mvio de guerra Ba.rracouta tinha rece· 
bido ordem p~ra ir a ilha .. da Trindade afim 
de proceder a remoção dos signaes de occupa:
cão alli deixados, por esse mesmo navio, em 
ja;oeiro de 1895. 

Removidos es§es signaes, o Governo resol· 
veu collocar naquella ilha um padrão com a 
in~cripçiio-Bra~U-para assignalar a nossa 
soberania. Foi incumbido desse serviço o cru
zador Be11jamin CDHstant, que o desempenhou 
em 24 dejaneiro de.steanno, conforme consta 
do termo o.;;signado pelo commandante e offi· 
ciae:; daquelie cruzador. 

Sinto que a ordem publica tenha sido per
turbada na. Repub1ica Oriental do Uruguay 
por gnemi civil que tantas victimas jâ tem 
causado e _faço siucero;; votos pat' <L que em 
breve se restabeleça. a paz e a. harmonia no 
seio desea. Nação amiga.. Em cumprimento de 
ordens reiteradas, teem as autoridades br·a
zileiras exercido a maior -vigilancia possivel 
para que o no~so teuito1·io não sirva aos re
vol ucion;i rios em suas hosfüldades ao Go
verno º"'iental; os que :rnss,im a. fronteira 
~ão desarmado~ e internado~. 

As condlçõe:; peculiares da linha divisaria 
ne.ro sempre permittem vigil~ncia completa e 
efficaz, mas a.s autoridades hii.o de perse\·erar 
n~~ execução das instrucções do Governo Fe
•foral a esse respeito. 

A dema.rcaçii.o dos no!>sos limites tom mere
chlo a particular attenção do Governo. 

Brovemente serão promovidos os ajustes 
necess:1rios com a Republica Argentina :para. 
a dc.>marcação elo territorio de I\!issões, de 
<>onf0rmida.de com o laudo arbitr1! proferido 
a no~s'; fo. vor. 

A dema-rca~ao com a Bolivia, suspensa tem
p'.lra1·iameme pe!o;i irotív JS coo.~tantes do 
relatorio <lo Ministerio cfus Relações Exte~ 
riore~. continuará n:i. epoca propria. No en· 
tl'etanto, v:rnoveitando o tempo, se -procederá 
:( verificação da latitude da nascente do Ja
vary. 

_ . Co:n muita satisfação, vos dou a grata no-
Jlelaçu.'s Et1:tei- 10N!s tici;.i. de haver-se couduirloe assígnado, nesta. 

. ciil~de. em 10 de akH ultimo, um tratado, 
Tenho Ycr,lndeir;~ s·tlisfação em po('.er af-i que será. rnbmettido li. vossa. apreciação, me· 

íiim(l,1·-vos que e5tamos cin p;i.:t. coto t0du~ dhnte o qua.l a secular fJUestão de limites 
as Naçõe~, cul.tivando eom ollas l'Clações de com a Guyana Franceza ~ei·l resolvida por 
amizti.de que empenho-me, em mant~r· e I a1·bitramento, sendo arbitro o Presidente da. 
desenvolver. Suissa.. 
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Prosegue a discussão dipiomatics relativa. 
á uossa. just<1- reclamação niotivaà.a pelo 
grave coofiicto occorrido no A.mapã. a 15 de 
maio de 1895. . 

O Governo promove a negociação de ajus
tes com :i. Inglaterra. e a Hllllanda para a de
termina .ão d . . e
cti vas cólon ias. 

Em execução do accordo de 19 de novem
bro, approvaào pela. lei n. 1'25, de 5 de de
zembro do anuo proxímo passa.do, foi paga á 
Legação Italiana a quantia de 4 .000 :000$, 
destinada. á liquidação da.s respectí vas recla.-
mações. · 

St1ccessos da Bahia 

Durante o intervallo das vossas sessões, o 
facto de maior gravidade quanto á ordem pu
blica, pela repercussão que teve em todo o 
paiz, foi sem duvidei. o revez soffi'ido a 3 e 4 
de março proXimo findo :pelas forças que für
ma vam a briga.dilo expedida contra. os fanati
cos e band.idos acastell~dos na povoação de 
Canudos, Estado da. Bahia. 

La.mentavel pelas victimas ciue fez, entre 
as quaes avulta a figura denodada e pa.trio
tica. de Moreira Ccsar, que succumbiu ilOn
rando o posto que lhe füi confiado, o desas
tre de Canudos tornou-so nouivel pala 
sensação que a sna noticia pr<1duziu nesta. 
Capital e no;; E$ü1dos, sensação agµ-ravar!a 
pela supposiçã-0 de que os revoltoso:; dos ser
tões da. Ba.hia n[() ;ão simplesmenie impul
sionados :pelo fanatismo religioso. mas tum
bern ínsi.rumentos dos que ainda sonh:•m com 
o rest,aurai;--ão dn rnonnrchia. opez;1r 1le r.~t•u
esta. definitivamente condemn:ufo. p1'\la Na\"âo. 

A almu. nacional. assim feridn., vibrnu 
forte. e tle toúa parte foram enviu.das ao Go
verno innumeras manife~taçües. affirmll.ndo 
a solidariedade patriotica na defesa da. Re
publica.. 

Gra\:as ás. pr·ovid&m~ias então tomad1~ o fJ, 
}lldole ordeira. ela nossa iio;::utac;ão, rest:~te
lec.eu-re a, tranqHiUidnde e a r:almu, hv.titual 
volton aos esph·it•Js. 

O exame reflectido dos factrs :produz a 
crença de ue o iusucc " o .. de Canudo,; deu-;;e, 
na. porque o.> revoltosos dispuzessem de 
elementos ca .P:i.7.es de resísti t• ~ repellir - o 
ata.que, mas porque as forças leg::ies, qu(l.:do 
jã se acha-.am üentro da povoação, que ser-iu. 
tomada e venc!da, tiveram a infelicidade de 
perder o valente ci1efc que as 11irigív. e que, 
com o exemplo, r:1ais do que com as vozes <lo 
commando, tl'ansmíttia-lhes a sua cor:.igem, 
que attiogia as ra.i;.i.~ Ja temel'ir1ade. 

o bravo coronel Moreí1•a Cesa;r não t:we 
quem o substitui.sse com igual prestigio. 
apez!l.r do valor militai" dos ~eus auxilki-~s 
immeüiatos:-dahi o desanimo que ap0de
rou-~e das forças legaes e a. reti1>ad:i. desor
denUda e desastroc:a,, 

O desastre augmentou a í01·ç'a moral llo;:; 
revoitosos e os recut·~os mri.teria.es par3 a 
ln ta. 

Não ob~fante, a co.usa da iegalidade e eh 
cívilisação, em breve, vence!·& ;;:. ignorancb. 
e o banditismo. 

Ca.oudos vae ser atacad.:i em condiçíícs de 
n5.o sel' possivel novo íc.snccesso: f 1ent1•0 om 
pouco :i tlivisâo do Exercito. ao ma.ndo ào ge
neral Artb.ur Osc;•r, dc~t1·oç~.!·á os que alli 
estão envergonhamlo a nosm civi!isa.çi:o. 

Folg-o em o.ffi.rmar-vo~ que, JiaJ':L canse· 
cução desse rernlhdo. quo é um de~idi;watt~m 
de toifa a K:içii.o, estão colln.bora1~ ri.o com o 
Gove1'no Federal, p1•inc1p:i.lm~nte,os Governos 
d .. ,~ Estados limitropl1es cJ:.i, Bahia e o Gover
nado1· deste Esta.do. cujo procedímentu· tem 
sirlo corrccto e paJ.riot.ico. 

Nos outro~ pontos 1lo territorio nacional é 
ger.i.l a tl'anqniHLa.de pubfü;i,, iiüo te11do ha
vido occurrencias dignas dec rneu.;·.J.o. · 

Sa•J,de pv.ulica Estas manifosfa\ções valem um verdadeirD 
plebiscito a favor das instituições vigeD.tes, 
tão esuontaneas e sinceras foram ellas. As condições sa.nit.'1.ria.s, tanto nesfa ei:!ade, 

Batàlhões de na.triotas, da Guarda Nacional como nos Est.ados, em geral, teem sido, léli~
e de polic)a r1os-Estiidos collo<'.aram-se ás o;::- mente, lísongeira:•:. 
llens do Governo da U'niã.o; e, já em collecfa- Esse facto. entretanto, n5.o o commum 
vida.des, jâ isol:i.damente, os cidadãos se nesta Capital, a. dE,speito das !Ilediàas de liy
offereciam :pressurosa.mente, para. ir· cornbi.1.~ giene constantemente postas em pr;~t1c2., que1• 
ter os tevoltosos. pelo Govel'IlO, quer J!elo. MlUlicipa.lidade; e a 

Nesta Capital foi. onde a inesper:i.da noticia perspectiva dos prejuizos de toda ·~ sC>rte, 
daquelle insuccesso se fez sentir com maior que ac:irret:1m as phnses epidf'rnic.:·:s eut•a 
intensidade. nós , impõe-rne e cl.ever de soliclui,r n<na-

A exaltacão propria desses momentos, em mente a -vo~s~' attenção p;i,ra a questâD do 
que r. augustia parece dominar a sociedade saneamento. do_ Rio .5J.c Jal!~iro, np. _qu~-~. a, 
inteira deu em resultado a pratica de exces- meu ver, ca 11e a Uniao auxllmr a rnie:ô1Wia 
sos larn'eutaveis tendo a autoridade de in- da Muaicipa1idade. 
tervir para restabelecimento do. ordem pu-

1 
Em vist:i. da autorisação contida n:~ lei rir, 

bllca. alterada e para protecção dos direitos o~(.~mcnto v!gente, 1?~a.m unificados os ser
individua.es violados ou ameu.ç1ados. v1~os de hygtene mantuna e terrestre, que se 
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achavam a c~.rlt'> •fa fospectori"' Geral rlt> 
Saud.e dQ,5 Pm cns e rJo hi·-t;tuto Sa.nitario FP
del'aLpa,-su.n. o <>.m"us f, 3e1· exe·~uiado~ :'ela 
Directoria Ger:d de S-·w<le PL1.1liea, em cou
forraida.de du re:;u~am<';.:to prnmu.\:;ado pelo 
decreto q. 2..45.S .• fa iO ;,,~ fü';"ere1ro. 

,Tá tive en . .;;;;jo •'e lerr:b1"1H'. ern :uitr-rio:'fS 
Men~ilg,;ns, a 1J;··ce:.~·:d,•.1.:k d.: tixa~~m·SC deti-
01tiva1tieute ";; ('.t·C-~ e .:\ f;);-m>J :J•)l' •;Ue •J.. 
vem S<?l' l-'l'<'St<,1do.; '-'ºS Eolado.,- os :.o.axilío~ dr 
que trat:l. o aJ"t. 5'' i;~ C·nstitUi<;ào. 

Na falta de a,ctr. Jc !.ii~Láti·«! a t-sc rro~pelw. 
pa.ra. regularn.:n(a;· u. iur .. er·venç-áo d<i aut.o· 
rinade sanita.ria, ainda r111e prori~orí:rn;ent.e. 
o Governo, ern ci:·cular J:\;cente i:.os GoY~ra.vs 
dos Esiados. pro~urc1u •letlnir o (;ue seja.
calamidade pu •füa e:n tim Estado-para ,ius· 
titicc.l' o. req uisi ç~.o e prestação de soccor'l'O~ 
por parte tia Cnh'io. 

E!.!tl'<,tao[o, meli::or r;t?Ci•fo•eis s :ib1·e estt! 
assumpto.que e óa ··os~l.i competc>.ncia.. . 

E5tãu couclu uiQs ,·,~ tr;tliail!os "" eonstr:ic. 
ção <la estsr;il·· q<.-•!'•,ote;::u· ia (b Tamnr: 1a:'é. 

· no littoral <l ~ fwnambuco, dest:nada a. ser
vir rle l:tz,1reto pr1n i,,oric._ Pro:>eguem c.om a 
possível regulorlda·:e a~ obras •ie .;:on~t~·u
cção do edifício deüniti>o e su:1s .1epe11'1eu· 
eia~. :i.s quae$ nn.c se telu imprimir~" "1'3.pi
dez desejada rc·r ill<.lêivo-,; de fürç::i_ maicn.·. 

Foi reorgan:sa<lo o ~er~iço de .-\.;sistencia 
.Medko·legal a .-Hie,;adv·. de accorJo cc.:ri a 
autorisa.,:lo que ç\HJ..:edeHes. 

De grande to:r.renien1:1a siio bmb.mi as 
p:::o\"i,Jendas e rn9l!·1uenr.;Ll'e~, não só '.!ª1''1.n
tidoras da iibe ·d de individual. m«s tan1bem 
ac;;rru Jos J.ii-=i.3:'\ü:' r;er~g-osos. dos alien:trlo~ 
crirnluosos e 1\os ·:ri1:1in<•-os-:iiienc;.?.os. como 
ti ''e a lionra tl~ ,.e.;; exp .... em a~ c.Ieos;i.:;-eu~ 
de l l de jufl10 o iU -ie 01;.;csto d0 annu pro· 
ximo pass.1.uo. · 

A uartir elo anno lecti-vo do 1898, devet·ão 
os c:t'n.11.:atos apreseuta.r o certifiC'<ido de ~p
pr\•\'açâo em exame de madureza; Jr•'l.f', o 
procc -so ln;; tituido para os exames ness>L na· 
tuJ·.,za pt>lo dec['eto n. l. t\52..rle- 15 de jan.E-m; 
de 1894: sobre. ser inexeq uivel na m·atk:·a.. 
de.-virt-ua. inte'1-.:menr.e o caracter - de~sas 
l'rovas. nas qua.e:', como sabei~. co;!'ita-~e J.e 
cnn~tn1:..r o 1tes,~nvoh·irnento intell~cm:;.l '1o~ 
csr.1:, iaut0:> e " $u;~ aptid:fo p;n•a iniciar os 
€Studos Je ordem :nais clevana. 

Deste aswmpto jâ vos occupaste;i..-m s~s~io 
receine; cvntio que não deixareis de babilil.ar 
o Poder Executivo a. prover a es.~e re
speito. 

ill•JS termos do art. _2° § 3° da lei do or~~
mento Yigente.extinctos os cursos annexos ás 
facul ' ades de (lireito. forii,1n consi•lerados ·:m 
1lisponltilidade os re~pecGivos len~s. Con
vír·h que vos pronunciasseis sobre o moilo 
por qu~ G.e"'erão ~er aproveit3dos os servi~os 
Je~ses functiona.!'ios. 

O Pedagogi um. <:\ID virtude do§ 1° do arti,-,w 
cit:tdo, !Oi entregue ao Governo 'lc l !:S
tric i.o Federal, que assumiu a sua ad:nh:is
fri:.çfio. 

EleiçCes 

A 30 rie dezembro, dia marcado pela lei 
n. 411, 1le 12 de novembro de 189G, rea.[i,a
rar.i-;·e e~n toda a Republica. as eleições p:::.ra 
reno'l'aç:io de um terço do Senado.., 'P<'.ra 
Depatudo~ Federaes d(I. terceira legi~b.tu:-a, 
cor-rcildo o procf'SSO sem pe1·mrbaçiio. 

P.1r:1. g-al"d.ntir a. execuçii.o de uma or.Je;~ (k 
hal> ·,:s-corrms preventivo. q_ue, com refe1·ern:ia 
aos ti·ab~.lh·1s dessa eleição. bavi(I. con·~d,de; 
Píll fü vot dos antigos Conselhos Municipaa<> do 
Es;;uio de ~ergipe. o juiz federal da ·~·es~e
cti \·a se~ção requisitou do Govef'no o auxíl\P 
dá 1or\·~, vL5to receiar oue não seria o:-ie<le-
cid~. ''lJUelia ordem. · 

Effi~ctiva.mente foi posta ã. sua disposi;;ão 
Duas questõGs de eusi:>o pulilico red?.inam a fvrr:a fE.'deral uar-a o fim indicado. 

priwordial;ne:ite o •·ossr- solicito müàado. Com ·igu:'ll fundamento foi feita requisic:.ão 
Sobr:e as b,;es q ae [·.)rmulas~ef.I em a te, i'~l·r:tica :pelo ,juiz ne secção do !~stado •lo P..io 

n. 3!4, de 30 de mm1b1·0 de 1895. für_am caJ- d'" .l:tneiro, afim de garantir o cump1·imerito 
cados os actuo.es ·3~t.,i.tuk'~ das füculrfa.rles d« de o!'deris de habeas-corpus prevenliYc~ em 
d.ireitc, unitíc-.v.;i tlü·>e os ·:U1"$üS .)ut·idicos en 

1

. Iii.v1_:.r r!e mesa.1·ios eleitoraes dos muntcipios 
tão existente!! e re$<,lbelr!~endo·Sc e regiinen tle Camp•:s e S. João da Barra. 
da. frequencia obrigs.tor:ç_,. Foi tambem at~ndida esta requisiçio, se· 

Serã de incont~sta.vel milidaàe que se am· ! g-uiodo no dia 29 de dezembro uma força. de 
plizm,aos outj·os êSt-abel~:~ime~t5•s de ensinu :~o ~raças para aqyello. cidade; inf~ljzmeut~. 
superwl' as salutares ,aspos1çues daquelle~ porem, na manha de 31, 11a esta<::ao de :1Il
estatut•)S. na, parte que lhes e appllcaveL l neiro;. deu-se um confiicto entre prai;as 

r~ll.1'0. modificar neõt<t c· .nfot•midu.d·~ o Codí;ro dc,~:i força e da policia do Esta•lo. do qttal 
de 3 de dezeml.1!'0 ú~ 189~. carece " Governo re:<ulL<lram a morte de duas daquellas e de 
de aut.:·ris:ll;ào lf-gisbth a. que solidto. um,, destas e ferimento~ de outra~. 

A outra questi:i .. o l'efere-se aos t'1Lt:.los de ha- ~=m fitr,; de janeiro, o mesmo jui.z d.:: secdl.o 
bllitação p:iJ<a :"matricula noa cursos supe- requisitou nova.mente a. fol'Ç(I. teílerat 11a.ra. 
;r1ores da Republica.. garantir execução de ordens de habeas-corpus 
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-por elle expedidas em favor de memb1'0s ela) a lei orgarüe:t da Guarr1a Nuciona-1. seja e.sta 
j;;nfa rq;JU!'adol·a do 2' districto do E~taJo. r cGnstituil~a e re~id;J_ r:o" Estados, de confor-

. Tiil »E:qu,siçiio, porém, <leix.ou d<i ser att!On- [ midaG.e com o decrt>to !'.l_ l .l:2L de 5 dP. de
d1·!a. porque o Presidente rlo Rio ile Jaaeiro. 1 Z6mbr·o de !890, que deu il'Jva organisaç:ão á 
ao i;er cúnhecimento dtUa. decl<l.rou qui;, !ÍO$ do Districtc Feueral. _ 
termos rio art. 60 § 2" d11. Constituição. as A Guarda Nacionol da Cai?ital Federal con
ai;.to?·!dades locaes prestariam o auxilio ne- stitue urna üivisã1), compos;,'!. de quatro b~i
ce~sario para a execução das ordens da .Jus- gadas de hfantaria.. uma .,la caval!a.ria. e 
tiça Fede1·<-1.l. uma íl.e ar-tiiha.r-ia. <:ob o com.mando r1\l um 

Justiça Fcàerai 

Devem ficar cm breve concluinos os tra.
bathos, incumbidos pelo Gove1·no a algumas 
comru.issões de profission1tes de notaria cc;m
P("tencia, relat~ •os ó. consolidação syst~rnaüca 
•le to~as as dispmi~'ões vii:entes sobre or_c;-d.
nisação da. Justiça e Processo Fede1·a.l ; ~\o re· 
gimen.to das custas. emolument:is e po!'c~n
tag-ens e a.o dos a.d vogados, :procuradores. so
licitadores e secreta1·1os do mesmo juízo ; e 
á tabella das fi:inca.s que teem de sr.1· o.rga
ni~a.cbs em conformidade do are. 406 do Co
dig-o Penal. 

Terã. assim inteiro cumprimento o disposto 
no art. 87 da. lei a. 221, de 20 de novembro 
dt: 1894. 

Justiça Locai 

o rlecreto ll- 2.-164, lle 17 de fcve1·eit·o 
ulr.imo, consoli·~ou e completou as dispo~lçõe.'i 
reg-uhmentares do de n. l .O:~o. de l l 1lc• n0-
vti::n b1·0 Jo .J89H, n;i pr<rte rehLti va. ao pe~so:'.1.l 
cfa .Ju5tiça elo Diso•i(;to Fed1n·a1. 

:)l•r,tro em IH·e»e sel'ii•J publicailns os 1\1!
m·ds actos complem-:ntal'<'S Ja (;Olls,11i1!ri<;ã.n e 
re:;ula.menta.1;5.0 do dcc1·eto org«nico do, m .. -
gi~t1M<1tun1 loca.!. 

f'k>Hão assim removi.dos os cmb~u·::iço,; riue 
en tor-pecem a. acçu•l do appa.t'dho ju1hciario, 
cttjas ba~es fm~m l:i.nç.ruh.s com ta.ui.a profi
ci;incia pelo Governo Pl·ovisorio (fa, Repu
blica.. 

offüial genf,-l'al do E-<:>::ercito. 
_ Esta organisaç'ã.o &pparatosa não se adapta. 
á. Gu~rda .::-hcional (los E5ts,dr,s, offereceado, 
o.lém de omros inc•1!l-ve1'cientes, que são in
tuitivos. o de fic1re•~ as divbões da Guarda 
Nu%nal d:.-s füta,:l()~ :>C·b o comm•má.o dos 
coNneis commanda.~,tes su:per-i•;res das respe· 
ctívaseaç•it~tes, que em m;i\oos c:r,.sos ~ão ma.is 
m.udernos que r,s d,, out;·as c;·rn:...rca.s, o que 
é concraric: á hiera.: clüa milit"r. 

Uq;e, íi<>i.s. quo ~·•.ia vot,td:,. a lei, d:i.nda 
organisação detiniti''ª á G~ta1·da Nacional do 
Re.public:i.. collocan._',o-a err: condições que a 
!tabtlitem a bem de,;emp~nha1· sua. patriotica. 
missão. 

Leis regtâo.mentar-es 

Subsistem os embar:i.::os e duvidas no to. 
ca.ute à. ap_plicaçiio l1o ac r. . 73 Ja Con~tituição 
que veda o.~ accuo1 ulações i·emunera.llas. A 
lei n. 44 B. dA 2 ·ie junb·, de 1892, não offe. 
rece um criwrio seg-uro µara. f.I. discrimina.çíio 
rlos casos de accuntulaç"·;e,.;. por isso que as 
suas dispos ções ni" .. <J S(< o.chaPl revest1das da. 
indis~ens:tvel ela.rei.a e Tit'cdsiío. São notorios 
os inconveniente~ ·1Ue Í;eniel!.ame incel'teza 
.:1Ca!'l'CLê~ a f;Utilíc:t adrniui.sT.i:-l1çii.o. Urgem 
9roviiit,n•!iM legbla.tivo.> a 1-.~;;pf'ito. 

Solicito a vossa iiiustl'ad;-i. ('.ttenção para. -e 
necP~si<bde de ll!"-t lei que uniformise as 
[·egrn.s e p~·eceitos 1·elauvc,s a naturalisaxão 
-e de outn1s que reg1il~.m:mkm os preceitos 
dos arts. 6" e 80 d~- Con•ti tui 'ião. 

Escoras J',fili:ares E a essas p1•ovi<lencia.s po<lerão ser addi
t:v\as. si a~ .i ub-ardes de utilitla.d~, as lige~ras 
m-Jdifiea.~ões que indiquei nas Mensagen~ rle As reformas feitas nas Escolas Militares 
1895 e 189G,entre as quaes sobreleva a. tn1'1s- não teem corresponO.ido aos intuitos Lle S9Us 
fo,•encia 0.e todo o servko criminal para. a autm·es. 
Ca.mara Criminal do Tribuna.l Civil ~ Cri- A revisão dos l.'espectivos regu\a.mentos, 
m in:il exclusivamente-augmentado o - nu- especialmente para. tornar mais praticas ?S 
rr;ero de j uizes dessa. Carr~ara, si ta.nto for- 1 cur~o~, 8 medida. ;10o~~cll~ad·~ -p_el~. e:i:-per1-
pree::.;o_ encia e urgence_ o pruJf:cto <le m1mat1va do 

Do:: conformida.de corno dbposto no art. 177 Se:mrlo. que ainda pende .:e 'lel_ibet·ação do 
do mcncioaado tlecreto n. l.030, !Oi orgaui- Congresso, satisfaz a _ess:• nt:ces:;1dade. 
s~·la ao Dlstricto Fede1·al :t A~~i,:;.encia. Jurli
ci11r1a., pelo decreto n. 2.457, de 8 de fevereiro. Sorteio milita'I" 

Guarda Nacional A Constitufr:ão.aholinrlo o re-•-ruta.ment.o for· 
çado, 'leterminou que ç, Exe!'dtü e a. Armada. 

O riecreto n. 431, 1le 14 de dezembro de l se consLitmwi pelo ~·olu11i.11·i:1.-.lo ~e!n .pnm:.do 
1896, determina que, emqua.nto não for vota.da e, em falta deste, pelo ~ortero previamente 
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Para facilitar-as comriiunicações e a mobi .... 
lisaçãÜ' das forças, é de toda a conveniencia ,o 
prolongamento da via-ferrea d~ Porto Alegre 
.a Ur1lg11ayana cCim os D(;lcessari9s ramaes. 

Chamo a-vossa solicita: attençao .. para est~ 
importante assumpto. 

9rganisado. Mas está verificado que ovo
luntariado sem premi.o não fornêqe os con
tingentes necessarios para . completar o ef' 
fectivo do Exercito eda Armada, é bem ª'sim 
que, tambem nãó produz . esse resultado o 
sor teio, como está. organisado pela lein. 2.555; 
de 2.6 de setembro de 1874. modificada pela 
de n. 39, de 30 de janeiro de 18.92 ;por isso R eformas na Marinha 
insisto.pehi. u.rgericia 'de _uma' lei que reg11le . .. . _. 
o sorteio militar d.e modo-efilcaz para . satts· O relatorio do Mi:nistêrio rla Marinha; que 
fazer o. preceito constitucional; estabelec~ndo . va,e ser distribuirlo, ·· expõe up1 vasto e dei;a-
.providencias que habilitem o' .Governo a lhado plano; abrangendq a reforma de_ to(;llts 
coinpletar o etre~tivo do's corpos do Exercito as repartições e serviços dependentés .daquelle 
e da Armada é a augmental-o nós casos e'l(- ruiriisterio e a .creação !ié perfeifüras niari-
traordínarios, quando es.ti:ver pata isso a:u- timas. . . . · . . . 
torisado. · .· Resôlvei·ei~ a respeito .com o vbsso escla.re-

Cumpre que a mesma lei prescreva. o pro, .. cido criterio, tendo eni consideração,a nossa 
cesso para ser praticada a dispo$ição d.a Cem- situação fiµanceira. . . . 
stituição que impõe á. marinha . mercante> ã Subs.iste a necessidade da revisão rjos .dé
obrigação de contdbuir para o pessoal da cr(ltós n. 108 A', de 30 de dezembro de 1889; e 
armada mediante sorteie): . · .. ! .·. · n. 336 ·A, de 1.6 de abril de 1890, que estabe-

Não está ainda c.oncluida a elàboraçãodos ceram : a reforma compulsoria por Hinit\l de 
regulamentos necessa1~ios para exec:uÇão da . Jd.ade; devem · elles ser alterados' no sentido 
lei n. 403, 24 de outubro,rle 1899;qu,e ereou ·iqdicado em minhas Mensagens anteriores. 
o Estadó-.Maior. do .Exerpito ~ · a Intendencia : A sHuaçãoanomala dos ofilciaes daArrµada, 
Geral da Guerra. . cujos direitos não .foram~ atterididos rras pro: 

moçõé:;i de 9 e 30 de agosto de 1894, reçlama 
pi·ovidéncia. legislativa que repare . ou . at
teriue,.aó meµos, o prejuízo que sóffr~rap:i. 

Em virtude do disposto no , art, 5° § r0 da Chamo a v.ossa attençãó para as pondera~ 
lei n.149,de 18 de julh,o .. de 1893, o Supremo ções ·que vów1lz iJ. respeito na Mensagem do 
Tribunal expediu, em 16. de julho dê)895, o· anno passado. . . . 
regulamento para o processo militar; ô' qual .Ainda • hão estão concluidos os exames. e 
será observado, emquil.nto a ma.teria não.for est~1dos al,ltorisados pelo decreto n .. 378, de .8 
regulada em lei; co'nforme os termos daquella de agosto. de 1896,. para escolha do local a pro• 
autorisação. · priado á instaUaÇão do Arsenà.l de Marinha; 

E' de toda a urgenciá · a decretaçao da lei que.t~m de ser transfericto <lesta Capital. 
que regule definitivamente . ~ssumpto' tão ·• A vige1JCia· <;!.os çreditos especiaes e extra"." 
importante como é o processo militar; orfünarios , .p·elo limitado pril,zo fixado I)a·lei 

Obras militares 
ri. 2.348, · de 25 de agdsto de .1873, reputáda 
ainda em vigor; · quando .· os respectivos ser
viços 'exigem prazos maiores pairii q\te póssam 

Proseguem os estudos para a organisà.ção ser executados, crea embaraços de não pe, 
de mn plano de defesa dos nossos portos e qúena monta á publica admiríistraçãó~ 
estão sendo executadas as obras. de recori.... · Occorre~me suggerir o a1vitre de e3tabele
strucção das actuaes fortalezás.- cer-se, em diS,Posição. especial, que taes cre-

De accordo com os reduzidos recursos orça- ditos .perdurarão até á conclusão.dos serviços 
men tarios, teem ~rogredido lentamente as a que ' forem destinados.-
construcções para. quartei$ e hospit}i,es pesta -Por iguae~ fundamentos e no mesmo seri~ 
Capital. tido; deve ser ·modificada a lei n. 3.018, (\e 5 

de outubro de 1880; na parte relátiva aó pe
ríodo de duração .dos contractos. Gi1arnição da f rontefra· 

No interesse . do policiamento e defesa ·da 
frontefra do $Ul e da disciplina e ·insttucção 
pratica, a guarnição milit ar do Estado do Rio 

· Grani'1e do Sul deve ser distribUida e cociser'
vad c.1 nas povoações que · ma.rgeam as divisas 
das Republicas Oriental do. Uruguay e Argen
tina, ~:1endo, porém, neces~tirio par;a il)SO a 
coustrucção .de quarteis . noG pontos mais 
apropriados. 

·o orçamento.vigente consigna verba para 
o estabelecime.nto de um dique fiuctuante nq 
Arsenal do Lada.1'.io, e·m Matto Grosso ; mas, 
átten_dendo ' a q.ue essíe apparelho se1•{1 d,e 
difficil manobra e conservação em · rio .rle 
muita correnteza e pouca agua, como é ordi
nariamente o Paraguay, parece qur. a refe
rida verba terá mais util applicação si for 
empregada na conclusão da mortona daquelle 
arsenal, cujas obras estão suspensas. 
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Occurrencias iir:it:ae.~ ldefü),l\l.\alln. pelo oontrnb~n<lo, indispensavol é 
~· qua se cogite nos meioo de ampliai-a. conve-

Em recente viagem r!o, d.i v\são naval. de nien temente . 
So.nta C1J.tlui.rion. para esta Capital, sotrrera.m Dricla ::i. d!scrlmioaçãci das rendas e dos im
avari<lS mais ou menos con~idera.veis : o cou- postos faderae:i e esta.'lua.es, não parece justo 
ra.9a~o Riach1u:lo, por ter batido em um qus os E$t.1.dos deixem de pagar o $erviço 
h..'tLXIO ele pedra, e as tGrpedeiras G11>·!avo po~t::i.l. que llle~ é prestado pela União, a 
Sampaio e Sitt:ado, por se ha•erem a hal- qual só tem em \'ista, com a receita que a.i·
roado . . reca.da., dar maior impulso ao mesmo serviço 

Os e.stra.gos do Riachiwlo, !Jor sua impor- em t.odo o t.erl'itorio nacional, em beneficio 
tancia., exigem reparaç.'í.o demorada, que e~tú. commu;n e com. o m~nor er.ca.l'go possivel 
s~ndo feita pelo pessoal do Ar5enal de ~fa- pa.ro. o Tllesouro Federal. Além de;;ta, a mais. 
rmhu. importn.nte de to 1,...s; ainda. outr:1s · fontes do 

Os commn.ndantes da divisão e dos na.vios r ec<!ita p odem ser crea•JM, com muita. vo.n
arvariados respondem a conselho, para vcri- t.a~em e sem vexame pa.m o contribuinr.e, 
ficaç~lo das r espectivas responsabil ida<les. pela decretação de medidas kndentes á i•e-

Dos oito navios de guer ra, cuja constr ucção pre<-;;ií.o efücaz do contrabando, pela c1·eaçiio 
toi contruct ;i.Oc. pelo Governo do meu a.nte- 1 de nova.<; formu las p:i.ra. US<) do) publico e pelo 
ce~:<or. esW.~ promptos d!ms : um ca~:a-~or pe· .

1
1l.uct"mento raZJ;tvel ·leal~ma.scontrib~içõ_es. 

de1r;~, que J<t. ;,e acha em agun.s br;~z 1le11·;\S, e , R~unil" · se·lta em \.Yashmgton, na. prune1ra. 
um cruzador . !quat' éã-f'eirn. deste rnez, o congresso Post.:i.l, 

p;u•a o fim ele rc v.>1· a Convenção Ge1'3.l e seu 
ImmigraçtTo 1 Reglllamento. a~ Convenções e :\ccordos par-· 

ticula1•es JJara. exec1:çã.o de serviços espeches 
A lei n. 360, de 30 de dezembro de 1$95, e para resolvet· soo1•e questões da. mais alto. 

autori$OU o Poder Executivo a tr;\nsferir :\O~ lmportu.ncia, que muito intereí>Sam aos pa izes 
Estados 1ior ajuste ou ;i. re::cindi1• medinnte que constituem o. União Fosfa. I. 
accordo o contracto. celebrado em :!. de agost,o Ao representa.ntc c1.o Brazil ness~ confe
de 1892, cn:n a CM11;nnhia Mefropol itu.n a. p:i t'a. r enci:1 internacional recommenciou o Gcwerno 
<\ int1:oducção de um milhii.o de irnmíg1·:i.ntes. especialmente M a.ssumpto~ que s~ ri=für\lm 

NãlJ tendo conseg-uido a tm.nsrerencía po1·-1 ct.O:> mt.ere~ses ecoilomicos 1la Repnlllicn .• tae~ 
que 03 Estados, consult:vios, 1•e !)Ut'\ra.m mui to e: 1;no a. re•\ ucçã.o (l\1:;. direi to" de tran~it? ma
onero:>as :i.s condições tlaquelle contracto, o I r! ti100 e tc1·res t1·e dn.s corre5pondc11c1M o 
Governo pt·omoveu a. sua r e;;cisã.o por o.·~c-::irdo mall.s p·1rii p tiz\\s est.ra.11geiros, a.s ta.rifas 
com a companhir•. o que reali,ou po:• termo! postaes. a. q uesl:i.o .to sello uni vers.i.i e ;l. equi· 
fa.vrallO :i. 5 d.e i;etembro ult.imo. mediante<~ vu.Icnda. 11uriauvt tlí" 110:;;;.i tn"e<h com a do 
indemnisaç;1o de 8.500:000$. Ficon assim o 1 µnihlo moP1et:u·io adaptado ser 1o as oscil-
T hesouro Federal exone:'al.o dn. pes:vh re-1 la~.ües do c.'l.mbio. •nn vista. dos .;juízos que 
psonsabilidade proveniente r1Esse oontl'acto. no~ tem a.car.·C!tado n. actu~l equi valenc:ia fixa . 
que dovia. v igorar a:nda por 16 annos, impor -
do tannma. despeza anmrn.l superior a 'J'c/1);;1-..•1;l~os 
10. 00.~ :000$00() • 
. Em cumprimento d!l rlisposto n a. lei n . -129, '.\fais no!avd que no:; :i.nno;: anteriores foi 
de IO de rl ezembN r:lc 189J, fo i extincb a o dt!Se11•01\·i11?t•íltc• da rêclt:: <lo t.eleg1•;iplto, 
lnspccto!'ia. Geral de Terras e Coloni ~açi:i.o, e !cvan<lO-:S•~ ;1 l .ITT:: ki111rnl!tro~ :i. extensão 
pa.ssando os respectivos servi~o5 :J. ser ex- 1l1v; lin li;ts cons 1.1·uid;1,; e :i. ;1 :; o uumero de 
ccuw.dos pela Directoriu. Gera.l da I11dustr·ia. l esr.açties :i.bm•t:i.s ª'"' uso p:iLlico. 

1 ,\ co1·respondench telogt'.1 pllica. excedeu de 
Con·cio · , muito::. mé.Jia cios ;i.nnos ;m~riores . Compu-

[raoio com o o.le 1890, o t ra lego s~ 2.cha tripli
Os serç-iços do Corl'elo threram regular lcado, s~ndo a principal l'<J.7.iiO rlesse augmento 

execução em toda a Republic.:1, sem que fa. . :lo $C:rvico as succassivas J'ecincçéleS d« tarifa. 
ctos anormaes os perturb;1;sem. , '.l.pezM' <~.o a.ugmento d:i.s linhas. a admi-

Niio obstante tel'em sido rcrll!zida;; aliiumas 1 n i:maçiio ~em dimculua.de em imprimir a . 
!lespezas e supprimidas outt•as . a d0Spropo1·- <levida. celericl.acle ao serviço, mõrmente na. 
çilo consta.nt"' e de longa rfata entre 11. receit~ P'.i:r t.o da rêile gera.! &O longo do litwra.l, on~e 
e a 1iespe7.:1 do Cü:'reio não t(<nl perml ttido os <\ populn.ção é mais c~ensa e o commercio mais 
me!hora.mentos re::hm::ol·:•,; pcht sua natur:i.l l:ict:vo. T<\C3 embara<;o~ provêmrlequenestes 
expansio. ! ul;,imo~ .. nnos se tem c~nda.do de ene:1de1', 

S·m 11o .a. rereit:i. cx~lusi 1'a.ment.e repr··~3c>n- 'i ·!e p.-~fcrr~ncia. o tdegrapll~ pa.m o _interior 
t::ufo .• até :i.gora, pela.; t;;.xas twrccn.cl~~ com J :) :':uz. com :1b:i.11dono rebnvo das hnhas da. 
:i. co1•respon•lcncia particular, e ufü' pottco rêde- t.ronco o sem augmcntar o numero de 
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seus condnctores. Aliás, si é incontestavel a 
vanb,gem rle dotar ás localirlade~ do_interior 
com füo util melhoramento, nao e menos 
certo que antfis de tudo deve me~ecer espe
cial cuidarlo a 1·.onservação e aperfmçoamento 
do que já se aeha cre!J,do. 

As ultimas reducçfi('ls da tarifa, determi
nadas pelas leis n. 391, de 9 de outubro e 
n. 4W de 10 de dezembro, art.22, ambos do 
anno passado, uma beneficiando com o abati
mento 11.e 50 º/o as taxas dos telegrammas of
ficües das autoridàdes estaduaes .. e a outra 
elevando a 75 '/u a reiucção de 50 º/o de que 
já gos·wam c•8 telegrammas da impi-ensa; 
teern occ tsiomdo notavel accrescimo no tra
fego e vierani · aggra var a• exig1!!'d'.l' !e ~a 
ren la arrecarlada, a qual, sendoJa rnsutii
ciente para o custeio do serviço normal, re· 
presenta ape,;as'cerca de um terço da de-
spem annua. . . . . . 

In,iicarei succintamente as providencias 
que julgo de utilidade para o?via.r a esta. ~i
tuação, tanto no que diz respeito a trans.m1s· 
são elos tdegrammas, como no tocante a re. 
ceita da repartição. . . 

Conviria hahilitar o Governo.cornos me10s 
de muli:hlicar os couductores existentes na 
nafü~ das linhas mais sobrecarregada de ser
víç" e adoptar apparelhos de tr~nsroiss~o 
rapida que p€rmitta.ro. obter-se ma10r rend1-
me11'to dos acuiaes conductores. 

E' tarnbem_necess,,Ticique, mantida a tarifa 
actilal, sejam as taxas cobradas a typos de-
terminados de ca,mbio. · 

A tr1xa ele•nentar por palavra, que era. 
uniformemente de 100 réis até l8DO~ acha-se 
pre.>entemente reduzida a 60 réis P!tra os te
legrammn.s or!Iinarios, a 30 réis :P'.l'ra os de 
autoridaues estaduaes e a 15 reis para os 
da.imprensa. . _ 

Estr1 d;iduc:J:fo coincidiu com a·prolongarla 
e crescente depreciação da moeda nacional, 
de modo que o abatimento da actual tarifa 
em relação á daquella época é de 300 °/o, ap-
proxima<iamente. . . . 

A providen.:ia, a que acabo de allud1r, per· 
mit tirá equilibrar-se. a receita com a despeza, 
a qual, cumpre observar ainda, é ta~~e_m 
ao-gri\vada de modo sensível pela acqms1çao 
d~ material no estrangeiro. As verbas decre
tadas pelo Poder Legislativo serão ness~ caso 
empregadas no desenvolvimento das linhas 
telegraphicas. -

A 10 de junho do anno passa.fio realisou-se 
em Burla·Pest.h a Conferencia Telegraphica 
para revisão do Regulamento Interrlac~ional 
executivo das disposições da Corivençao de 
s. Pemr!lirurgo,. á quai o Brazil a.dheriu por 
deureb n. 6.701, de l de outubro de 1877. 
Convi.lado o (hlVerno Brazileiro pdo Austro
Hungaro J?,ªfü f~zer-s~ repre~e~tar na re
ferida Conferencia, fo1 commissionado um 

funccionario da Repartição dos Te!egraphos• 
que sobre as deliberações. alli Moptadas ap5e
sentou detalhado relatorio. As mod1fi açoes 
introduzidas .no Regulamento [mernndonal 
entrarão em vigor a partir de l <le juuho do 
corrente anno. 

Portos 

Os serviços relativos, ao melbora,mento dos 
portos da Republica tiveram o tmpulso com
pativel com' a exiguittade das verbas vutadas 
.e as difficuldades do período que ati-aves-
nmoo. . . . 

As obras, contractarlas, nos portos do Cea~!'L 
e _da Bahia nada a.deantaram par-a a soluçao 
do problema do melhoramento rn,gte ultimo 
e a creação do porto artificivl Mq uelle. 

No de· Santos, foi o caes a;ugme~tado na 
extensão de 2.700 metros .de hnha ae atr~
cação, com evidente vantagem _para o movi
mento sempre crescente das mercadorias no 
Estado de s. Paulo. 
• Adquiridos os apparelhós oe dragagem para 
o porto do Recife, com os recursJs que ~on
cedestes, tomaram incremento os re_spéct1vos 
trabalhos, com • especialil~ad•3 · os ~le cons~r
vação dos a-µcoradouros, attenden ;o-se ass1m 
ás instantes reclamações do commerc10 local 
e aos proprios interesses d;;.s repartições 
fiscaes que alli funccionam.. _ 
Pros~guem com regularidad(l .ºs. da barra 

do Rio Grande do Sul, que contrnua a dar 
errtrada 'a navios de ca;lado proxímo a seis 
metros. 

De accordó com a vossa autor' sa,çao, fize
ram-se no porto de Belém os estudos y~ra a 
organisação de um projecto, que servira de 
base á coucurrencia· publica, que em tempo 
será aberta, para éxecnção das obras de me
lhoramento do mesmo porto. . 

Vão em estado de grande adeanfamento 
e appro:x:imarn:-sy da conclusão as o~l'as do 
açude de Quixada, no Esta.do d' Ceara. . 

Foram dadas as pr0videneias necessarias 
para cessação dos serviços ou obra.s de portos 
e rios, cujas verbas supprimis~e.s do orçamento 
votado para o vigente exercwio. . _ 

Por igual motivo, foi extincta a comm1ssao 
de estudos da, nova Capital. 

Ypanema 

E' prejudicial a . situação da fabrica• ~e 
ferro Ypanema, sem verb~ no. oroamf'nto vi
gente para ~ co~servaçao siq <lf'1'. dos seus_ 
machinísmos edificios e matta!., rnto S<' tendo 
a presen ta,do 'concurrem~es á s a acq ;.üsição 
na época em oue ~ venfa dess•,. p~·'P•JO na
cional foi annunciada, de cot1formrdat1e com 
as vossas deliberações. 
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ciue, <'A}ffiO sr:: sabc•.é a. g;-ralmente ac~eit::L peio 
· ResciscTu de con·tractos 1 nos de G "/, - quasi metade da de 10 º/o,, 

Para executar o § 23 do art .. 6° ih .lei do Poder Judíciario e pe!a ad1!Ji;:istraç(;.o em 
orçamento, pro~urou o Gon.ruo esrnrb·r os 1 oper:•çõr•s des1.a Ol'dem. .. 
contra.ctoB em '-'lgor 11a.~ã construc.;:ã.o tl~s es- Os c')mp1·omí,;so~ do Thesouro estão sepdo 
t!'M.as de fei·ro da Unfüo. - redu~idos p·3la. economia que se est&. effcctu-

Desse e, tudo Te;.Ultuu a convicçiic; de que 1 aacb e que deve continuar nos annos viu
não ~ó rezões de ordem economica, como de douros, por ser ella o agente mais directo e 
ordem poh~i'::.a e a.dmfoistr,.ti "ª• a.cov.st.:'lh:i.-1

1 

positiY':> p. ara mel.ltorar as no:;sas conu.içõcs 
v;,;m a r·esc1.;ao daquellei:; contractos. fin:inc~u·as. 

Celebrados sem p·azo nem valor fixos. em- . O GCJverno do E-;fado da Baliia. p<".Llill a. en
ponhara.m a r'esponsabilidade de Thesouro trega das· obr;'..s do;; ramaes da. E~traúa de 
Federal por tem:poe sc.mmas indeter-rn~n·-.das. ! Ferro de s. Francisco, cóm o fim de con
embamçaadu as:•im o livre exm·cic•o t\a. at- cl uil-05. E' de esp.;rar queº' outros Estados 
tribuiçào le~i~lativa. da fix.aÇ<l.O ammal ªª I i::Oiteru ~se pamot1co exemplo em relaçlo ús 
desp~.za :Publica. lmhas meramente esta.duaes. . 

l"eitos seru concurtenci.a -publicn, os p;•eços 
eram a.1·bhrarios ; ~em e~tudos, a mutiallÇ~ 1 Estradas d~ (erra 
da. direcção das linh;;s dEva origem .-,, in-
demrüs:i.ç,fe,. Não foram suffü:ientem1;;me O arren<iam;;into das est:·adas de forro da 
salv~guarda11as as respo:isabihdades OJJ Oo l União. autor'si:ldo no art. 4" da lei n. -121. de 
vernu ante es compromi,sos exee1,ciol:l!?.es l~ue- (J de dezerubro <1e; 1896, foi regulado pelo 
asmmia. Dahi as dif!lculda.d€s c1·ea.da$ p1<.t-a.' decreto n. 2.413. de 28 de dezembro, que es
este r.:1mo de ~erviço publ,co, cuj;;. M;Lui;ã.; tab~leceu as conrlições basica~ da concurren
era. muitas llev.·s onerosissüna e que pr(lvi eia. E~ta. f«,í a.berta em 9 de janeiro no Bra.
nha~ de reclam;;.çõ1;;s, orq. i::or ffi(it,vo Ja rn.;:- zil, Estado:; Unidll~ da America e na Europa, 
pensao de obras durante a guerra. ci~·n, 11or e termiuar·;i. em 15 do corrente mcz. 
ordem do Governo, O!·a em virtude de gn:.n- .~.s cundi.,;ões dri, coucurrencia foram as de· 
des osc\Jlações llOti preços dos sa!al'io.s e 11o~ termina.da.sem o- ns. 1 aí do citado art. 4• 
materie.es ora llinda por falta rle pag~l!MtltG da lei 11. ~·~7, e mais ccmplementos que essa 
em raziio da. exi(!Uida~e rle verbas 01\·amen- lei deixou a-1 crit<:do do Gove1·no fb:.a1·. 
tarios e de muiw.s outras causas. No r.::iat,·rio do nspectivo ~Iinbtro encon· 

Das linha.s contractarlas não poucas eram tra:r1ii.;; info:rma.çõ,;s minuciosas sobre est e 
ab~olutame:1te iinproductiva:::, outras <le ca- import&utr~ assumpto. 
rn.cter puramente esta1lual, outras, rtoal- . A vi~.ção 1et1·1v. snbvenciona<ia contir:úa a. 
mente, nevido â. sua pequena extensão, iião 1!ernnvCJ!Vtl!'·S '~ ~f'r,d'eruvdme:-ite. 
podiam ser tl'aJegadõlS pela Un[iio. Alguu~ Decretada. curno tioí na !d dri orçameato, a. 
desses contractos lmvi;1m sido celebratl.0$ po1· ,,x:tlncçii.u d~~ [u~p<;lctoria. Gera! ds.ll E:m·ado.s 
directores das estradas de 1e1To, ~em consen- 1lc Fen·o e da commi~são de co1npt'Mi de ma· 
tlmento do Governo; e, em sua con!út·rnidade. tet"i:vs 11:l Eu 1·0 . a.. o Gove;·no p~ovi(H~nciou 
exceutai-am-s" obz·a.~ na. lmpl1rtnncla ,Le c;~n- no ~em· do de ai.:1tutelar a. boa ~xeeu~iio <los 
tonares'''~ contns de t•éls, t:tZendo-~e ontro- s ; rv!ços a uarga do~ runccionat'ios ass!ln r1is
siro i.:rande~ enc••mmenrla$ sem :i iodi:;pr.:n- p•·n.•u1\os; e rh:te1·min1.u niio só (!U(,l os en~<l
savel a.ntorl~a.i;iio. Estes aews abu8ivo,; de· nllen«i~ fisi:a.es p<t~sa.:;sc:m a 1:r.tender-~e ui
ram em re~ultadq unia despeza. ~uperiot' a rect:\ment..-> c0rn a S.;,;cret«rh da Industria.. 
15.orJO: OOrJ$, !etca sem ver:1a e ~em ld po;· Viac;úo e Obra~ Public<ls, COtniJ t.ambem (l:.iC a 
agentes do P1Jdei· Executi1ro, no Minbterio dü. lil] U;o~u;áo d<l.s (~ 1'1.t<'s d>lS compiohbs com 
Vi<wão. oéde w~ Eut·op:J. fr.·a~se i::.tt't!cta 3. Deieg4>d<!. iiO 

As ob1'as foram suspensa~ e procurou-se Thesouro, em Lo:idres. · 
reduzir os p1•eju1z,!S a'l minicno, ja pel<t v;in-
da. de 'P'lrte dos m:i.tedaes e:x:isr.erites, já. uti- A[Jt'ª e es~Joto da Capitai 
li.sanda-se a ouwa parLe em ob~·::i.s puulietts 
federaes. Os se;·viços de estcto e aba~tecimcnto de 

Rescindiram-se os contrnctas, nas mclhotes uf!U;l á c:,~ital Fe.Jeru.l estão sendo feiws em 
condiçõe~. que foi possível conseguir-. p·•r-a 1;e~si1ll<~S condiçõe$. 
os cofres publh)OS ; sua importancia total foi .\. .:::ompanh a é ity ~otprovem~ri~s, encarr~· 
rle 2.771:384$, para obras no valor de gad,1 ,1., IJ!·tmeiro, esta c:m cond1çocs finuncm-
3.3.912:000$, o que dá uma proporção de. 1·as q1w n~o lt~e 11ermiW;m ais.rgar e ape~
menos 8 "(.,.Ainda mais: si daque~.la quantia \~e1çoar esse.sei•'-''.;?, i,;.jmc to~n~ .. ~e nece~õar10 
for deduzala a. de SOO :000$. Yalor ue recl<~zna· a liy~·1eaf:' i\e~fa c•aaLle. 
i;ões ji acceí'tas ttnteriormente ptilo Governo, T~·11,~\o ce'.ei,ra/o seu co:it,ra.cto e:n conJi
a taxa.de i·escisõoo pa.gll. realmente é de ine-, ções calllbiacs mwto f;~vo1·<l.ve1..;, a tax;i. tiue 

Gamar" V. I 
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recebe diminuiu consl1lera.velmente de valor 
com a. depreciaçü.o do pa.:pel-moeda. 

O serviço <le abastecimento de 11gua, embora 
executado directamente i;elo Governo; esta. 
nas mesmas condições desfa>"oraYeis. 

De um·Iano, com a devast;•çã.o das mattas. 
os mana.nciaes teem sofMdo uma. reducçiio 
extraordinaria no -rolume de suas aguas. 
De outro lado. a cid:?.:ie ter.cio-se de~uvol 
vido de.um modo notavél. as ne<'es:.idades da 
:população. debaixo des~e :ponto de visto., 
teem cresci:lo sensivelmente. 

E' necessario pôr um termo o. esta situa
ção, melhorando aqueUes serYiços tão im1ior
ta.ntes pat•:i. a salubridade publica. 

Para isso são p1•ecisos milh;u•es de contos 
de reis, que uas nossas condições financeiras 
nãopódem ser obtidossinãopelo augmentodas 
taxas pagas íl.irectamente par:\ esses sel'Yiços. 

Attendendo a que as taxas actuaes são 
mesquinhas e · a que não ha cid:tde impor
tant·~ do muudo em que se retribua tão n:al 
ta1os beneficios. espero que niio negareis ao 
Governo o meio que vos proponho ou outro 
que vossa. sabedori:i. possa indicar, para resol
ver esse problema, que tanto interessa. á c,r. 
pi tal da Republica . 

Esta.Hsiica 

A Repart ição de Esta.t istica. prosegue na 
execução dos serviços respectivos. de taii to 
interesse para todos os ramos J;1. a.rlminist!'tl
ção publica. 

Acham-se em via de publicação, alguns 
p1·este~ a sahirem do prelo, varios trabalhos 
do reg1~tro civil, annuario e a conclusfo do 
recenseamento elo Estado de Alag<.ia.s. 

Confio qne facultareis ao Governo O!; meios 
de pr over svbl'e os :;ctos prelimi ni~res do re
censeamento que t em de 1·e:i.lisar-se em !900, 
conforme o pl'eceito constitucional. 

Fa.::enda 

Para a execução da lei n. 428, ele l O ele 
dezembro de HiD6, qne 01·çou a receita do 
a\:tual exercício, füram expefüdos os seguiu tes 
decretos: 

N. 2.418, de 29 de dezemb1·0 de 1896, que 
modificou o l'egulam8nto sobre a. venda de 
bilhetes das loteria.s e.;taduaes no Districto 
Federal, manda.ndo ob.serv:u· peio decreto 
n. l.941,de 17 dejaneiro de 18~J5e provi
dencia sobl"e as lote1fa;; t'e•leraes ; 

N. 2.420, de 31 de dezembro. que approvou 
o regulamento para a cobrn.nça. do imposto 
de consumo de rumo ; 

N. 2.4:!1, da rnosmr. ilata, que ar•provou o 
regulamento pal'<i cobra.nça do impo;;to do 
consumo de bebidas a.lcoolk;is , e 

N. 2.469. de 4 de março do corrente a.nno, 
mandando execu tar em to·1as as Alfancle2as 
e mezas de r enàns habilita.das da. Repubflca 
a N oi.:a Tarifa e suas di.<posiçr1cs prelimi· 
nare.~ . 

Em cumprimento á disposiç.Un . contida. i10 
11.rt . 7 da mesma lei. fúi nomeada. uma com· 
nli:::siio para. o fim de proceder à revisão ne
talhada. e completa d<t actua.l Tarifa das ,U
faná.egos . Op.portuuamente da.r-vos:hei CO· 
nhocimcnto de seus trabalho~ . · 

A lei n. 392. de S de ou~ubro de 1896 , que 
reorganisou o Trihuna.l de Contas, preoisava 
tambem de r egulamento pa1•a s~a. execução. 
F.ii este expedido com o G.ecreto u. 2.409. de 
23 de dezembro, entrando o Trilmna l em 
fu ncções normaes, regula res e definitiva..~. 

Tendo cessado com a publicação da lei cto 
orçamento para o corrente exercicio as 
razões C]Ue haviam determinado a não expe· 
rliç,[o do regulamento sobre cori·etores de 
fundos publicas da Catiital Federal, foi o 
dito regulamento a.pprovado pelo decreto 
n. 2.475, de 13 de ma.No deste anno. 

A revisão do Tegulamento do sello. :i.uto· 
r isada pelo Congre~so para o !im de desen
volver a renda. e assegurar a sua. arreca· 
daç;"'io, esta sendo ultimada , não devendo de· 
mo1·ar a sua publicação. 

Sobre todos estes actos encontrareis c'lm· 
pletas infor maÇ()es no rehtorio do Ministro 
d:i. Fazenda. 

Si! w1çliO fina acefra 

O anno que findou foi de s obresn.ltos c de 
inq11ieti1ç.'io pal'O. o commer cio e para a la
vom a do P<ti:t. e de grande <igita~üo nos mo
Yimentos chi praça, sempre itTcgu ltires e às 
vezes incom pri:hen~iveís 

Nos pl'irnei1•0$ 1nezes dMJUelle: anuo, em 
cc1:1sequencia da elev;i,çii.o da·' tar ifas, houve 
ur.i gra!'.).cle cre~cimento de import~u;ii.o, sendo 
1·racas as entradas de cafê que deviam for
necer uinhei1·0 pal'ét os pagame11tos no ex
ter ior . 

Esperava-se c;1rn a mnior confia.nç<t que no 
segundo semestre affiuiria.m aos mercados 
desta Capital e de Santos valiosos recursos 
~om a vemla dos proàuctos da nova. safra e 
que a. situaç-.ão da. praça tornar-se·hia, por
t:mto, maia folgada e melhores as taxas caro.
biaes. 

Infelizmente. uma. J>11.rte da. safra do ca.fé 
t inha siuo vendida. antecipa•1a.mente, de sorte 
que o valor das primeiras entradas nãu pôde 
eX<!rcer ,:esde logo g rande influencia nas 
trau$u:ções ela praça e o preço do produc::to 
lilcixou tanto que um furte a.balo produziu-se 
no mc1•ca.lo. revelando-se aliú.s o comml>rcio 
:\nim<l.do 1'te noi.;ivel 1i1·111ez;i. sem q11e, ent1·0· 
tanto, d<:ixass<~ ue ::;offrcr alguns revezes. 
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Exa.ctamente quando no mez de outubl'O 
mais melindrosa se desenhava a situação e 
não só o Governo como os estabelecimentos 
de credita se esforça;vam por debellar; sinão 
uma crise grave, pelo menos uma. perturba
ção commercia.1 muito seria, um telegramma 
cheio de inverdades sobre a situação do Bl'a.
zil, remettido malevolamente desta cidade 
para o Times de Londres _e do qual tivestes 
em tempo conhecimento, produziu a maior 
depressão nos nossos títulos; no ex:terior e 
uma dolorosa repercussão nas Jl'raças da Re
publica. 

Foi em taes condições que, nos ultimas dias 
da sessão do anno findo, dec»etastes um con
juncto de proviclencias tendentes a melhorar 
a situação financeira. do Paiz e cujos effeitos 
não podem ser ainda apreciados. 

Restituida a tranquillidade aos negocios, o 
anno corrente começou com bons auspicios, 
parecenrlo que ia cessar de vez a descon
fiança contra o nosso credito e os grandes re
cursos do Pai.z. 

A baixa do café foi, porém, se accentuando 
cada vez mais, sem que as taxas do cambio 
procurassem melhor nivel e alias foram ca
hindo tambem. 

Não tem sido indift"erente ao Governo a 
sorte da lavoura, assim opprimida pela re
dncç'ii.o enorme dos preços e sujeit a ainda 
a.os sala.rios elevados e â. carestia dos generos 
c1e primeira. necessidade, que começam, gra
ças a uma melhor comprehensão das nossas 
condições ecónomicas, a ser cultivados em 
-maior escal:i. em várias zonas do nosso vasto 
territorio. 

No accordo recentemente combinado com o 
Banco da Republica do Brazil compromette·se 
este estabelecimento de credito a empregar 
dentro do pl'azo de 10 annos a somm<i de 
25.000:000$. á razão de 2.500: 000$ por anno, 
em am:ilios á lavoura. ; e, dominado r1o 
mesmo pensamento,ex_pedi o decreto n. 2.502, 
de 2<1 de abril proximo findo, com o regula
mento sobre a emissão de wan·aats, crea.odo 
facili1lades para a acceitaçfi.o e circulação deste 
utilíssimo instrumento de credito. 

Comprebendeis quão desastrosa seria para 
o Pa.ir. uma. crise na sua lavoura, constituindo 
principalmente o ca.fé a nossa principal ri
queza. e fornecendo os -melhores elementos·no 
jogo das transacções com o exterior. Alentar, 
pois, a. industria agricola, animando-& com 
auxilios e medidas <?fficazes e promover por 
toda. a fôrma. a. variação das culturas, de 
modo o. augrncntar a producção. baratearem 
os generos de primeira necessidade e libet·
tarmo-nos elos onus com a importa.cão desses 
productos - deve ~er uma das nossas mais 
serias p1·e~iccupações no actual momento. 

De conformidade com o pens:i.mento mani
festado na Mensagem de 3 de maio do anno 

findo,foí o Governo autorisa<lo pela lei n. 427, 
de 9 de dezembro de 1895,a assumir a. 1•espon
sabilidade e:x:clusiva dos bilhetes ba.ncarios em 
circulação e a. proceder ao resgate gradual 
do papel-moeda.. tendo sido desttnad.03 para. 
esse fim V'arios recursos. 

Ao mestno tempo, ordenou o legislador a 
substituicão elos bilhetes banca.rios pór notas 
do Thesouro, assim como os banus do Banco 
da. Republica. do Brazil, e ,determinou que, 
realisada a encampação .. fie.arfa. extincta a 1lt
culd:i.de emissora concedida a instituições ban
ca.rias por leis anteriores e extincto tambem 
o direito exclusivo de emissão de notas ao 
portador, conferido ao mesmo banco pelo 
art. 15 da lei :i:t. 183 e, de 23 ele setembro de 
1893. 

Estas providencias, que hão de em breve 
tempo concorrer para. o melhoramento de 
:nossa circulação monetari::i., foram acompa
n badas de outra.s tendentes a fortalecer a 
situação do Banco da Republica e o credito do 
Paiz. 

Em execução daq_uella lei foram ex:pefüdos 
os decretos: 

N. 2.405, de 16 de dezembro de 1896, de
clarando assumir a União a responsabilidade 
da.s eroiS5ões bancarias e extincta a faculdade 
emissora coacen trada no Banco da Republica. 
do Brazil ; 

N. 2.412, <le 28 de dezembro, providen
ciando sobre o resgate do papel-moeda em 
circulação e sobre o serviço dos juros e amor
tização da divida ex:tern:i. ; 

N. 2.405, de 16 do mesmo mez, regulando 
a substitui tão dos bonus do Banco da Repu
blica do Brazil pol' notas do Thesouro Na· 
cional. 

SC>ndo o ba.nco deve1\or de avultadissima 
somma. ao Thesour·o e tendo g1•u.nde parte de 
sua c;i.rtcira empregada em valores immo
btliario;;, só multo lenta.mente poderia. solrnl' 
a sua divida, si não fosse o Govet•no auto
risaclo a recebe1· em pagamento bens e pro· 
priedades uteis ao se1•víço publico. gg;:a 
autorisaçâo foi consigna.dei na lei n. 42í, 
art. 2°. e. para. SU<\ execução, expediu o 
Governo o decreto n. 2.408, de 22 de ds
zembro, instituindo uma commissii.o de cinco 
membros, sob a direcção do presidente c~o 
Banco da. Republica, para apresentar um 
plano de revisão dos estatutos do me<>mo 
banco e colligir esclarecimentos acerca dos 
bens que pudessem ter aquella applicação. 

A commissão desempenhou essa incum
bencia., ap1·esenfando o seu trabalho sobr'e a 
xeforrna dos estatutos e fazendo indicações 
genericas quanto Ms bens offerecidos para 
amortização da divida para com o Thesouro. 

Embora por virtude da lei r,e 9 de dezem
bro perdesse o banco o seu caracter de insti
tuto de emissão, entendeu o Governo con-
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veuiente manter a sua. intervençã.~ na. arlmi- ! granc1e depressão dos preços, e licito asseve· 
nistr>açii?· o que se jw::üfica pelo facto de não rar-vos que a sítua.çã.o vao melhorando, em
e:>ta.l' al!Jda. resgatada. a emh·sü.o de bon:t$, bora lentBmenLe.-' 
h?ie sutJstituida. pot" notas do Tbesouro, em A exi'ort~çiio són)ente do café da sa.fra de 
VH"tUde. R.e prescripç~o legblativa. -~895-1897, a partir de l de julho !3e 1896 a~é 

Nem lora. conveniente ruesrnu para o cr·e· ,)1 de ma!·ço :leste anuo, nas praças do RIO 
dito desse estabelecimento urna transforma- de Janeiro e de Santos, elevou-se à: 6.SOQ.177 
ção sui:rita no seu regimen,µer:lurando ainda saccas, se11do o valor •\o protlucto exportado, 
algumas das ca.usas que o determinaram. pel<t média dr.s cotacões, de 416.0'00:000$, no 

Depois de repetida;> conferencias com o mínimo, ~egundo informações obtidas no Mi
presidente do úauco e obtidas as necessaria.s uister·io da F11zend(l.. 
intormações dos dífre1•«ntes ministeri0~, ficou _\.fim de bem accentuar a affirmação de que 
assentado o accordo a que se refere o art. 2" meihora o estado do Paiz, cumpre-me .infor
da citada lei n. 427. de cujos termos ter·eis 1 mar-vos ·que o Thesouro tem solvido os 
conhecimento logo •1ue St'ja firmado. maiorb com pi-omissos que $Obte elle pesa.-

Foi o Governo, para chegar e. esse ajuste, vam , •1e ~Ol'te que tendem a. desapparecer 
animado sempre do pensamento de fortalecer completamente os encar;::-os de caracter extra.
o Ban°20 da Republica, sem pt·cj uízo dos inter- ordinarfo, que teem sido ute agora o maior 
esses do TI:esouro. embaraço p;ira o equilibrio da receita com a 

Tratando-se de liquiciação de uma divida cle~pf'za. da Republica. 
tão avultada, era. indi~pens1ivel que se fü.e::;- A indemni~ação i.Í. Companhia Metropoli
~em conce&:ões act)n~elharlas por bem enten- ta.na, o pagamento ao Estado de S. Paulo da 
dida equ_idade e previdente espirito governa.- <li vida odginada de impostos que lhe perten
mental. cia.m e foram arreca.dados pela União, a liqui-

Desafogado o knco de uma im]!ortante daç<io com os Bancos Regiouaes e a prove-
--pa:>~te de set:: debíto, p ..._._ · , ,,, ·, ; · ' . - s-i-t-~;--a--grande 

efflcacia e energia no intüíto de auxiliar os ruassa. das dividas de exerGicios flndos que 
multi pios intef'FSSes nacionaPs que ~e concen- teem sido ;;oh•idas, a extincção dos encargos 
tram em sua. esphera de acção e prestar ao dcI"ivac1os dos contractos p:i.ra acquisição do 
Paiz os serviços que incumbem a mais impor- material de guerra e a, reducção nos con
tante in~tituiç;áo de credito da. Re-publica. tractos para construcções navaes- represen-

As difilculda.rles financeiras ,fo um Paiz tam a somma de muii:os milha.res de contos 
quando proveem. como entre nós. ele uma de réis que nã.o mais pesarão sobre o The
crise gravissima. que surgiu após uma trans- souro. 
for maçiio politic;.,. radie;,.!, niio uouem ser Este trab:i.lbo penoso de liqui<la.ção dos 
l'emovida" de chofre, mas devem ser comba· gr•an<les compromissos que nos foram trans
tidas por um tr.,_b,uho demorado e ince,;- mittidos, fatigante para a administração, 
sante. arguida nãc raras vezes ele e.>teril, va.e pro-

Xiio são justas nem. inspiradas em um per- <luzindo o etreito valiosissimo de allivia.I" os 
feito conhecimento d.os factos as i!Hnac:en1•ias orçamGntos da União dos maior·es encargos 
do~ que pretendem ver concertada de um que os teem one1•ado e ha de tàta.lmente con
gol:pe uma situação que um conjuncto de correr para o seu desejad.o equilibrio. 
cau;:as de naturezas dinir,;a~ perturbou pro· 
fundameme. R~it<L e dcspeza. 

As m<·didas que decretastes com hase no 
arrendamento das e~tradas <le ferro <la Uniiio, A syn•)pse do exercicio de 1896 accusa a 
urna \-ez realisada,:, hã.o O.e concorr"l' se111 !\necadação já conllecida e esct•ipturada. 
duvida para o re:;tabelecitnento compieto da. de 295.781:876$4.72, que ;.,;cenderá. a 
confiança. no credito do Paiz. · (;33.243:332.~629, com a d:;:; \lal;i.nço~ ainda 

O Governo mantem-w no proposito firme nã.o recebidos pelo The~ma·•-· e calculada em 
de - promover a arrera.rlação~xa·~ta d~ re·1da ::l7.461 :4$6$157. 
e rc1~.lisar a maior somm~L po~~ivel de 1~co- .o\quPile total. ~l se augmenta.r a. renda do 
nom1as na ·1espeza -, o que tem constituillc :;emcst!'e ::dd.1ciorial. calculada,}lch arrecada.
em todos os tempos os mais sci!;uros elemc1rt .. ,~ çã.o .:·m igna.1 pedo lo do anno anterior, e:n 
da prosperlrlade das naçõe:". E' d,.,st·a1·-:;~ 11ue 11.746:038$"1:38, e levar-se ha á. somma de 
havemo~ de chega.r ao eqnilibrio .. :l· orça- S~4.~~8~1::n1$l67. Tendo si.lo a receita 01•çada 
mentr:i, que, como já ti ve a honl'il 1),, ·;izer-..-os, t~JU 341;!.l:\.N:OU0$. verifica-se na arrecadação 
d~'e ser a consm.ute aspirar,ctiu ílos bmzi- urna .~it'i:" renr:.a p.J.ra menos de cerca. d9 
leir~s. 15.001):000$, que, acre1lito, de:;appa.receri na 

Nao ob::t'lnte a. ta.xa cambiai conservar-se J liq1üJ. i;ão do exercido. 
ex-tremament e baixa e: os produ.:r.os 1la nossa 1 A de.~peza do exercicie r:ouhecida uo The
export;;.ç;i.o se resentirem fort emente da 1 souro ê de 273.860:688$927, incluidas as 
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grandes retiradas de depositos 1p~ ;;;e dernm 
no anno findo, na importa.ncia dr. 
13.613: 166$544. 
. Foi fixa.00. ,. d':'speza. pela. lGi do orça menta 

em 343.536:210$236. Tendo sidfl abertl'S 
dentro do dito anno creditos extraorçament:i.
rios na. importancia de 50.50ô:04(i$~$.5, para. 
se atten<ler em µarte aos ~r" rlftes cor>.q1r:>rni~
sos a que jil. rne referi. eleva;r-se-lia a.q1.11ül '3. 
somma a :~94-042:856$521. que ficara redu
zida a :~93.403:91 4.'$273 pchl. eliminação •.le 
638: 942$248 rela.t i vos a. creditos pt:rtencent.es 
a outros exercícios. 

Comparando a receita ue 344.9S9:3í1$l67 
com a despeza. d.e :393 .403: !Jl 4.~273 se vcri fi
caria o defü;it de 48.414:543~L05, si não con
tassemos com grandes sa.ldos n:\s vel'b••s or
çamentaI"ias e creditos abertos, que llÜ.O terão 
completa appli~ã.o. 

Os clem~ntos que possue o Thesouro sobre 
a arreca.r!ação e.tr<'ctuada no pr-imeiro trimes
tre do anuo corrente, consí$t1mtes em sua. 
totalidade em telegrammas expedidos pela~ 
diversas estações da Republica.. são muito 
incompletos para. se poue1· a.j uiiar du. renda 
do ex.ercicio. 

Por esses da.dos verifica-se que a rend!l. do 
primeiro trimestre Jo anuo foi ele 
73. 268:748$4.88. 

Galcuiando-se a mesma renda para os t1•i
mestres seguiates, será a do anno de 
293.074:993.:)952. Si a est:i. somma. $C ;i.ccreii
centar a renda do semestre :Lddicional. ad
opta.ndo-se a urre<:ada.ção 1le 1895 par:i. ba .. ~e clo 
calculo. ou 11. í46:03..~39. tcr-se· lw. pa.r;i. o 
conente exel'cic:io a arTecadai;iio total de 
304.82I:032$490. 

Nota.-se, e c~rto, um forte decliuio n:i. a.1·
recatlaçã.o da renda, attribuilio niio só :·L ele
•açiio das tarif"s como á depressão ~xtr-.LOl'· 
dinaria do cambio. 

O Govemo está persuadido de qn(' a. renda 
se desenvolverá com ma.is aclívit\udc no$ 
trimestres subsequentes do exerdcio e ~~ es
força quau.to é possi"t"el para. que ti. :i.1•rt!c1l<hl· 
ção attinj:;. a. somma fixada ntl lei. tenolo mo
tivos para. acredit;J.r que a renda do fu1M. 
do alcool e 110 sello ex:cederão muito as vre-
vísões rio le.g!o>hvJor. 

Na ultima se,:si:.o do Con151·essú, approlie.n
dendo com a maior elevação de vistas ·as 

gr;i,ndes necessidades do Paiz, imprimistes i~ 
lei do orcamento pal'a o present.e exercicio 
o cunho de rigorosa economia . 

Orçando .;.i, receita. em 339.307:00[)$. fixastes, 
0ntret.a.11to. a. rlespe7~ em 313.lô9:i90$l3ô, 
fü.zendo cõrtes profundos em verbas nume
·rosa:<, . principalmsnte no oi-çamento do Mi.:
nisterio da IrH!ust1fa e Viação. 

Confio que ba:veis de per;;·~verar no empe
nho patriotiM de reduzir a despeza.. pubEca. 
aos mais rigorosos limites. não se rle•:endo 
esperar da renda aduaneira., jí. com·priroida. 
por uma tarifa ele•ada. recursos para acudir · 
a õ.espazas que não sejam imprescindíveis ao 
serviço publico. 

Srs. Membros do Congresso Nacional : 

São estas as informa~ões que me cumpre 
ministrar-vos sobre os variados ramos da 
a,r1;ninistral,"do e que serão completadn.s pelas 
que encontrareis nos relatorios dos di1forentes 
mmisterios. · 
· Congra.tulando-me com•cx:co pela vossa 
reunião, ficae certo de que encontrareis da. 
parte do Goverco a mais franca e le:tl coope
raGãO para o completo desempenh.o de vossas 
eleva:las funcções. 

Capital Federal, 3 de maio de 1897 .-Prv.
deat·e J. de .lforaes Barros, Presidente oa 
Republica. 

O !!;l". Presidente declara. qne o 
Congresso Nacional tomará. na de,·ida consi· 
deradí.o a expos iç,ão constante da ?.:Ieosa.gem 
do Sr. Presidente da. Republica. 

l~m seguida levanta-se a SE!!>sâo solemne 
da aber tura do Cougi-e.sso Nacional. 

,l[anoei de Qi!eiro;; Jfattoso Ribeiro, Vice
Presiàente do Senado. 

Joaquim José Paes da Silva Sarmento, 3°, 
ser vindo de l 0 Secret.1.rio do Senado. 

Domingos Yic:ento: Gonçalves de Sou;;a, ser· 
vindo de 2'' Secreia.rio do Senado. 

Thoma:: Pompeu Pinto Accioly, servindo de 
1" Secreta.rio da. Cama r3.. 

Jor1o Galeiío Carvallwl, 2" Secretario inte
ri.o.o <la Camru:a. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

PrilllBira s~ssãa fia türGBira lH[islatura fio ConuHsBo Nacional 

l" ~ESSÃC. ElrI 6 DE MAIO DE 1897 

Presidencia do Sr. Mello Rego 

Ao meio-dfa. procede-se ~~ cha.mada. à qual 
respcndem os Srs. Mello Rego, Thomaz 
Accíoli, Heredía de Si, Silverio Nery, Carlos 
Marcellino, Albuquerque Serejo, Amorim Fi
gueira .• Ca1•/os de Novaes, Theotonio d(~ Brito, 
Matta. J3~cellar, Eduardo de Ilerrêd1), Gusto.vo 
Veras, Luiz Domingues, Urba.no dos :511.r.tcs, 
Guedelha Mourão, Pedro Borges, Tones Pol'
tugal, Joü.o Lopes, Iltlefünso Lima., Frederico 
Borges, Marinho de Andrade, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Franeisc1> Gurgel, José 
Mariano, Er·1nirio Coutinho, Herculano Ban
deira, Joào Vieira, Pereira de Lyrn,, Barbosa. 
Lima, Martins Junior. Cornelio d<!. Fonseca, 
Julio de MeUo, Miguel PeC'llambuco. Juvencio 
de AguiM', Arthur Peixoto, Euclirles Malta, 
Araujo Gúes. Theophilo dos Santos, Neiva, 
Scabm. Castro Rebello, Milton, Tosta., Aris
tides de Queiroz., Ma.noel Caetano, Eugeoio 
Tourinho, Pauh1 Guimarães, Vergue de Abreu, 
Amphilophio, Rodrígues Lirna, Eduardo Ra
mos, Tul•mr,ino elos Santos, AI'thur Rios, 
Marcollíno Moura.,Pa.ran11os Montenegto, José 
Murtinho, X~vier da Silveira. Orcai- Godoy, 
Tlmotheo da. Cost:I, lriueu Ma.chado, Augusto 
de Vasconcellos. Raul Ea.!.'l'OSO, Belts\l'io <le 
Souza, El'ico Coelho, Pereira dos Santos, 
.1gostinI10 Vidal, Julio Santos, Deocleciano de 
Souz:i., Barros Franco Junior, Bemardes Dias, 

1 Ponce rle Lcon, Paulino de Souz~ .Junior, 
CamIJolina, Mayi•ink, Almeida. Gomes, Ca.lo
geras, JoãoLu1z, Luiz Detsi, Gow;-.al ves Ramos, 
Antero Botelho. A!D'edo Pinto, Rodolpho 
:Abreu, Cupertino do Siqueil"a, Glementino 
da Silva, Telles de Menezes, Theotonio de 
Ma.ga.ll1ães, Nogueira Junior, Arthur Torres, 
Lindolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Ole
ga,rio Maciel, Rodolpho Paixão, Paclua. Re
zende, Galeão Carvalh:i.l. Luiz Fla.quel', Al
va1'es Rubião, Domingues de Castro, Case
miro da Rocha, Gustavo Godoy, Adolpho 
Gorno, F<lrnando Prestes, Cei:ario ue Freitas, 
Lucas de Barros, Edmundo da. Fonseca, Pau
lino Gados. Francisco Glicerio, Arthur D1•ie
clríchsen, Roüolpho Miranda, Urbano de 
Gouveia, Ovidío .Abrantes, Luiz Aclolpho, 
B1'3.zilio da Luz, Laul'O Müller, Pa.ufa Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Riva
da via co1Teia e Ca.mpos Ca1'tier. 

A or('-se a sessão. 
Deixa.m ele comp::wecer os Srs. Alcin1lo 

Gnan:3.ba.ra, Urba.no Marôondes,. Oliveira. 
Braga., Mendes Pimentel e La.menha. Lins. 

O Sr. Presidente-Não se acha.nela 
presentes os dous seci·etarios, vejo·me for· 
ç3.<1o a chamar dous depnta.dos presentes, 
para substitu.il-os. . 

Creio que o Regimento n~o se oppõe a. 
isto; toclavia., si ~lguns elo Srs. deputados 
entende que não posso fazel-o, me advi:::~ 
tam. 
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O Sr. 'i• Secretario procede 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telêgrammas: 

à j sivel levantar-se a sessão; porque.si isso fosse 
possivel, me parece que esse requei-i.m.ento 
podia ter- sido 1eito em uma das sessões, po:r
·quantt' o fallecimento dos àeputados a que se -~ 
:referiu o nobre repres10ntante de S. Paulo, jà, 
se .:.!eu ha. dias e S'3ria. natural que a Gamara. 
do~ :Srs. Deputados não se tivesse l(>mbra.do 
d~ite acon~címento para requerer a suspen
sao r:!a sesSil.O. 

s_. ~orja, 4. de maio de 1897- Ao Sr. Pre
sidente do Congre~sll-Rio- Doente, deixo de 
comparecer ãssessões. Sam'hçóes.-DejJUtaclo 
Mariensc. 

S. João Ba].)tísta, :3 de mri.io Lle 1891-Exm. 
Presidente da Gamara t1os Deput:tdos-Rio

.Sigo. prompw para os trabalhos d,:i. C;;.ru:.i.ta. 
· -.Jlánoel Fulgcncio. 

o Sr. Beiisario -!'~eSouz~ (jJela 
. 01·dem) anuuncfa. que se acham na ante-i:ala 
diversos Srs. deputc.1dos re~~leitos. que ainda. 
não prestara.ma :.tfürmação regin:ental e pede 
ao Sr. presi<leote que os taç.i introduzir no 
r~cinto, afim de cumprirem ':lS•a formalidade. 

O Sr, P•-e~idente- Convida os 
Srs. 3° e 4• Secretaríos a. irem receber os 
Srs. deputado~ que se acham na, a.::ite-s<ila; 
são introduzidos no recinto e prestam, 
junto á ?Ilesa. o compromisso regimental 
os Srs. Serzedello Corrêa. Fonseca. Portt:Ua, 
Ernesto B1·azilio, Francisco Veiga. Alvaro 
Bc•te\ho, Clementino fa S)lva., Menear Gui
ma;oã.es, Xavier do Valle, Caraccíolo, Guillon, 
Victorino Monteiro, Plínio Casado, Vespasiano 
de Albuquerque e Cassiano do Nascimento. 

0 Sr. Franch•co GH.-~erio (Ma
-i;~1;teaio geral de attenç1•0)- Sr, pr<-sid.ente, 
tend·) n. ~1esa noti·~ia do fallecím5u1;o dos 
nos5os illustradcs c.olleg';ls C:isemiro Vieira 
Junior·,rcnrc~entante do E~,;t·lo Jl' Ma.rauhü.o. 
e Ce;a.1·io · Motta., representante do E;;W.d•) óe 
S. P:wlo. e tlos no,sos 1Jii.o menos iliustres 
ex-c1•lleg,J.:s F!a:•io de Ar3.1.1jo, repi·~~rntant.e 
cio Es:.ario •la i'lahia. e ~,renei:<-s Pi·ado, re;;ire
sem<•.nte 'lo Estado \l<» Set·~ipe. solicit•1 de 
V. Ex. :i CQ]JSulta. à. C<>marn, ;,i. fffi sü~nal de 
pE'.z..'lr que sentimos pelo úlleci::aPnt~ Msses 
iltustr:;s Representantes J:, ~açiio, 'lelibeni. 
eUa. hni;(l.r n;1, act•:t de sua se0;são um v0to r'te 
pew.r e suspender 11ara ama.nhã. 03 seus tra

['arece-me que antE's da constitu~ção da 
~fosa,"o requerimento do nobl'I:'. deputa.do po:r 
S. Paulo nà-0 póde ser acceito; _pQde-se lanca.r 
o voto de pezar na acia., mas niio levanta!' a. 
sessão, porque a Cama.ra não se acha consti
tuiclit. 

E' e~ta a du-vida que tenho, v-otando aliás, 
pelo r€querímento do nobre deputado. . 

O Sr. Presidente - O nobre depu
tacto por S. Paulo pede que se consigne na 
ac"a um >oto de pezar e ao mesmo tempo 
que se suspenda a sessão. 

Eu havia. dado para. a. ordem dos trabs.ll\l)s 
da ses~ão de hoje as Eleições da .Mesa e Com
mis~ões Permanentes. 

Tenho a mesma. duvida que acaba. de ser 
expressa :pelo nobre deputado pala. Bahia; 
em todo o caso, os nobres deJJUtados presentes 
poderi:io mu.nifestar as suas opiniões a re:o
peito, que me coufoi-marei oom a opinião 
maiii corrente. 

O Sr. Francisco Glicerio -
Lamer.to, Sr. pr~s[dente, que tenha de to
mar parle em uma controversia sobre a me
moria •tos oos..;os illustres collegas, mas com 
o l.'e~peito devido a.o falento do nobre depu
tado pela. Bahia, devo dizer •~ S. Ex. que 
\s-o me parece uma nuvida.. 

O Regimento, que e a. lei que rege as deli
her'3.çr"Je~ desta. Ca1.na.ra, nãu prohibe a a.pre
~e11Cltçào e <1ppr0Yação do meu requerimento; 
JlOrhrnto, acuo que é mais uma. questão de 
fr r uw lidade. 

foi S1t. DEPCTADO - Hoje :i, Ca.mar;J. está. 
constituida. 

O SR. FRAN'CJsco GL1CERlO - Sem duvida.. 

ba.lhos. 

Oi·a., r,egundo os estyíos seguidos, a. Camara 
nu11.::a fun~cioua quando sr;: sabe da notic;a. 
de, failecü11ento de me1nhros ~eu:i ; assim, 

. agua1•dei que a Camai·a. se constituisse l<-gal-
VozEs-Mmto bem. mente para pcdir-lhe a ma.nitestação do sen

timento geral dos seu.; membros, suspendendo 
O Sr- Sê:abI'"a-Sr. presidente, nri:o !ªsua sessão. 

tenho duvida em vota.t· n Te'}uerhm•nto do Qua:1to ao requerimento, não prohibindo 
nobre c:eputarl.o por S. Paulo; ao cont1·ario, 'o Regimeuto da Ca.mal'a., especialmente.· com 
~~ pfl.:'eee que e deYel' d;L ~amara dos De~n-1 O J?~r<J:ão du nobre deput~dO, a.cbO q_Ue_ é Uillll. 
<:aCt'-'S le· .. am.ar :~ ma ses,ao :por um motivo qu<-srn"1 de mera fürma.hdade, que nao deve 
tiio justo. embaraçu.r a manifesw.çã.o do sentünento da. 

A minha questão é saber si nó3 temos ses- Gamara. em relaçã.o a. um :fa.cto de tamunl.ia 
são; si antes da constituição d& Mesa é pos- importancia.. 
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o Sr. P1.·ésideu!:e-Corno a. delibe
ração que a Camal'a tem de tomar não ex
prime sinlic· o sentimento de pezar, me pa 
rece qu"' ~>s~ srntimento tem tanto valor 
:i.go:tn., quan~o depois da eleição rla Mesa. 

N'estcs termos, a~ceito-.c) requerimento do 
illustre De1mtado. 
, Posto a 'lotos é approvado o r<:quedmento 
do Sr. Francisco Gli~ei·io. 

O §l· Pl"'e:sident.e- Não 11aven'1o 
nada mais a trat..i.r, designo para amanhã 
seguinte ordem do dia ; 

de ' }fa.galhãe~, Nogueira .Junior, Lind_olpllo 
Caetano, Ed11u.r.-1<J Pimentet, Arthut' Tl'rres, 
Oleg;i.,·io Ma.ch:L R.oriol1)1w .Pa\xi1o, G;•.leão " 
Carvalhal, Luiz t•'laf[uer, Casemlro.da UúrJ.1a, 
G:u3t:l.vo · Godoy, Aclolptio G-Ot'tlo, Luea.s -de 
füwros, Edmuudt> d:i. Fonsec''· Pa.uli:io Ça.i·los, 
Ovidio Abra.nte.s. Caracciolo, Xavierdo V:i.Ue. 
Luii- AJ.olpho, L:rnro Mu1llll', !Jaula Ramos,· 
B'rancísco Tolent,nó, Pedro Fel'r;;ira., Alcnca.r 
Guima.tães, Bl'az !lio ela Luz, Rivachvi~ Cor
t·êa, Pli<úo C(j,s:J. lo, Guíllon. Victorin:; ~.lou
t.eiro, Ca.ssb.no do N.asc1mento e Vespaiolia.no 
de Alb:iquerl1ue (84}. 

Votação dos seguintes p:J.receres: 
N. 51. de 1897, reconhecendo Depufa.r1os 

pelo Estado dll. Pa.ra.hyba: os St·s. Jose Pere
grínr> de A.ra.ujo, Antonio da Trindar,ie Meira 
Hen1tquRs, João Coelbo Gonçalveg Lishoa, 
Apollonio .Zanaydes Peregrino de Alblt
querqu~ e Antr:mio Marques da Silva. Mariz;; 

N.5Z, de 1897. reconhecendo Deputado pelo 
3· dist.ricto do Esta.do de Minas Geraes o 
Sr. [i(lefünso ~lareira. de Fa.ria. Alvim; 

N. 5'.J ... 1.e 1897, reconhecendo Deputado pelo 
4" districto de PeJ'il<t.rublkO o Sl· •. Jose Mo:•eira 
Alves da Sil•'a, coin µm<1 emenda do Sr. Jo.>é' 
Mariano; 

Eleicíto da Mesa.·e das Commissães Per
·manent.es-. 

Levanta-se a S<Js~ão i l hora da ta.rde. 

~" St:ssio E~1 7 DE MAIO DE 1897 

Preside;1r:ia do Sr. Melto Re[!o 

Ao melo dla pro::ede·5C à. chamada ü. qnn.l 
responde:n os Srs. ~1ello Rego, Irinet1 Ma
chado; Tl.loma.z ,\ceioli, Siverio Nery, Carlos 
Mal'~elHno, Albuquerque Serejo, Amorim Fi

. irueira, Serzedello Corrêa, Tor1·es Portui,ral, 
Pedro ~orgas, .João Lopes, Ma.1;íobo de An
drade, Fi·cdericu Borges., Tavares ae Lyra, 
José Màríano, ·Joilo Vieira. Barbosa Lima, 
Martins Juuior. l~uclides Matta, Theophi!o 
d:is . Santos. Araujo Góes, Seabt'a, i'ifanoel 
Caetanc•, Arthui· Rio$, O:;car Gocloy, A.ugnstr, 
de Vascbncr::!los, Tirnotb.eo da Costa, Raul 
Barros~, José M:.rrtinllo, Heredia de Sá, Bel1-
s:i..río de 8ol1:ta, Fonseca. Portella, Ago:;tinít< 
Vida), Einesto Brazilio, .lulio S nltos. Ber 
na!'.(1 es Dias, Ponce d.e Leon, Carn polma, 
Mayrln1(, C::1.!ogel'aS, Alli1eida. Gomes, Joà• 
Luiz, Mend~s t'imeut.el, Monteiro de Barros 
Luiz Detsi. Gonça.lves Kamos, Ailt ero Bo
t~lllo, Al\re<lo Pinto, Francisco Veiga, l~o
dolpho ,\.breu, lÜVM'O 8otel110, ,~ugusto 
Clementiuo, Telles de Menez~. TlieDtonio 

C.tcu~ra V. ! 

A bre·se n. ses:>ão. 
Deü:a.rn de cowpareçer com causa.· pa.rticí

pa,fa. os Srs. N(•iva e Oliveita Bra.,;:a. E sem· 
eausa. os Srs. Theotoaio <le Br·ito. 1Iatt;~ Ba.
cellar , Urba.no Santos. Luiz Dominzues, Ro· 
drigues Fel'nandd. Guedelha i\fourão. Gus
tu.vo Veras, Eduardo de Berrê<lo, Ild~!onso 
Lima, Augu,to Se>Bro, Francisc<J Gurgel, 
Ermirio Coutinho, Heroulano Ba.a.1eira, Pe
reira de Lyr:i., Cornelio ua. Fousec .. , · JuliL> de 
:~follo. Mi;.;uel Pernt~mbuto. Juvencii) de 
Aguiu.'t, . .(rtlrnr Peixo,;o, . Ga.~tro Retiello, 
.\1Uton. Tosta., Aristides de Queiroz, Eu~enío 
!ourmho.Pa.ula Guimarães,Ve1•gne de Abr·eu, 
Ampl1iluphio. Ro <rigues Limil, Tolentiuo dos 
Santos, Eduardo R.1.rnos, Pa.I'a.nhos Montene
gro, Marcolino 1\·foura, X.a.vie1• da SilvE:ira, 
Alcindo Gua.naba.l'a., Pereira. dos S<intos. Erieo 
Coelho, Deoclecitl.uo de Souz;1, Ba1·ros Fl'anco 
Junio1-, lll'bano Z.Jarcondes, Pai.!llno de Suuza 
J1mio~, Ferreira f>ire~,Cupe1·tino de Siqud1'l1. 
Padua. Rezende, _4.l"v::wes H.nb:ã.o. Dommgues 
·!e Ga~tro, Cesti.rio de r'reitas, Frandsco Gli~ 
cerio. Arttmr Dr-íedericliseu, Roàolpho J;H
t·a.nda, Ui·bano d1; Gouvei;>, L;;.rnenha Lins e 
Campos Ca, tíer. 

E' Hcla e sem debate approvada a. a.cta. da 
s~são a.ntecei1ent•;. 

O SR; l". SEcs<i:l'Amo declara que nã.o lw. 
ex:peJíent.e sobre a. Mesa . 

O §l·. Det~i (pela. ordem) diz que o 
Sr. Deputado Jo.J.o Neiva .. enca.negou-o tle 
~omrnunicat á Mesa que deixa. de ccnnpa· 
·<!C<)l' i~ ses~ã,,) de hoje por ter. taltecído pes-
oo de sU.11. fu.mili<•. ~ 

O S1.·- Pre~·.iden.1;e.-A.c:·i;J.m-se pee· 
iuntes apenas 84 Sr~; Deputados. ~5.·) ha 
aumero Jegal lJ<H',> &e proceder á vofagào ,',o.~ 
ua te d~s íúdic-.i.tla; na ol'de:rn do di:1. 

A oi·dem do d.ia p:u·a. amaallii. é. a me.>rna 
ie hoje, isto ê : · 
Vota~ii.o dos s\l;..uiutes pareceres : 
N. 51, de 1897. recouhe.~enclo Deputa.elos 

pelo E~tíl.tlo da P~l'aliyb:i. o~ Sr:;. Jose Pere· 
:;:riuo de Araujo, Antonio da. Trinda.,lo Mcira; 
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Henrique.,, .Jr.ã.o Coolh0 Gonçalves Lisboa. 
Apollonio Zana.y:lc-R ·. Pe-•·Bgrino de Albu
querque e A.nh•1io \!arq ::es da Si.l v-a ~.I:n'i7.: 

J:\T. 52. de iS97. 1•eco:1hecend9 Deput·i·1o 
elpo. 3°. di~trict•) ~.o Estedo de Min•ts Geraes 
o Sr. ÜdefonsCI \foreira .ie Fl1ria. Alvim: 

N. 53. de l 897. rec .. •nhr ~endo D1';tntido pelo 
4°à'istricto c!e ''er-ni1n1\>UC'J o Sr. Jósê i.\'Iiweir3 
Alves da Silva, com uma. emende. do Sr .. !ose 
Mariano· · 
. Elei~1ão' da. rv!E'S:l. e da.s Commis...;:{íes Per· 

.. manentes. 
Levanta-se a sessào a. l e 30 minutos da 

tarde. 
Va.e a imprimir o segu:nte 

Pl1.RECF.R 

N. 54-1891 

ReconltectJ De'.Olht'"do ·~elo /)• d€slrict<J dn. Es
tada de Pe;•r.amiJvêo o .'-'i-. Joüo de Siqueiru 
Cal)alcanti 

A 2• Commi,~ão :~<? Verifi.c0çã.o de Poderes. 
depois de detiti·1 estu•io (:i.s a•~t!ientica~ da.-. 
eleições :proce 'idas. no di:t 30 derlezemhro do 
anuo proximo pv.ss<.1. ·.J, parn De!}utado~ 
ao Con~ress0 Fene,-al, '.lO 5° tlistl'icto do 
Est:do de Po·n:J:mhuco. e tendo em consi
deraçii:o a conl~s:ta..;,ão esc·ipta e QOCumeutos 
oífe:·ecidrJs p ·lo Dr. J~é Gonc;1lv1~s )faia,.
os fun•lamentos 0:·1:~s }Jc'oduzid"s pelo con
t€~t 1.L1te e w·to conõest:•<io ca.n•lidato •1iplo· 
mado. Dr .. João de Sique!ra C:walcaute: 

C•}:isit!eranJo qn·~ a.s ·~leic•jes tta l". 2 '. 3" 
e 4" secções do nrnn icipic de Cab1·obfl ti \'Cl'•\m 
começo no fü:. 29 ei t(;.n,m co11dui.das :1 30 
<le ,Jezembro; -.pw as I '' e 2" sec1;0es de Bel-
monte. unicas dest·~ m•inicipio onde houvE< 
eleidio. foram rec,,lhid: s cedulas em nu-
mero. dobea•fo dos eleit•Jres q_ne co;;:;.p;1l'e· 
cer.am: que a lcta ria. ·1·• eleição de Pet•-1•lilla 
estú, evidentc~mente viciada: é a Counni~sii.:_. ' 
de parec·r: 

Emr::NdrJ. ao parecer reconhecendo lJepútado 
. pelo f>" districto de Pernambuco, para sei

s•·lrmettidá à CMsiderq.çao da Gamara : 

Que· 'sejam mais annulladas, por .falsas· e 
fraudulentas. as eleiçúes de Flores (João de 
Siqueí:r-J.,51"2, Gonçalves Maia·. 64); Tacar·atú. 
(.Jo;i..,., de Siqueira.; 250. Gonçalves Maia. 3-z): 
Boa. Vista (.João d~ Siqueira. 162, Gon,;al·:·es 
Mai~, 24); l' seccão de Salgueiro (João de Si-_ 
qumra .• H3. Gonçalves Maia. 43); 1" secção 1e 
S . .Tose do_ Egy_p_to (João de Siqueira,80, Gon~ 
r:.ih·e~ Maia, 20J; Ouri~ury (João de Siquefra, 
'.!Oô. Gonçalves Maia. Of;-que sejam contn.dos 
os votos. que a Commissão .manda annulhr 
da 4• seccii.o de Petrolina (Gonçalves Mafa · G2' 
João de Siqueira, 10), em cuja acta fo~ll.m' 
reiras rasur .. s propositaes, que aliás não al
te1·aram o resultado conhecido e proclatmido 
na Junta. apuradora; e os da In e 2" secções 
de Belmonte (Gonçalves Maia, 230, João de 
Siqueir:l, O), onde os eleitores votaram cada 
um em duas chapas, mas com um nome 
só em cada urna~ não alterando os votos ob
tidos pol' c:i.da u:n dos demais candidatos, o 
q·ue se verifica da respectiva somma· 

Que. sejam mais coatados quinze votos 
que a Comm~são rleixou de contar, dados ao 
Ur. Gonçalves Ma.ia pelos eleitores da l' 
se~(,.-ã.n de Bm Vísta perante· o juiz d,~· •li
r~rnl da comar~ em audiencia publica, por 
nao se ter reunido a mesa respectiva ; 

Que, ficiiado o Dr .. Jose Gonçal ve• Maí:l. c0rn 
2.:-1 .. ~4 •otos e ·o Dr. Juã.o de Siqueir:i. com 
UWl. com a maioria, port«nto, dH ;353 voios 
"obre o ~eu compftidor.seja re~onhecido epi·o· 
d:i.1n.>ido Deputado pelo 5" districto eleitora.! 
de Pernambuco o. Dr •. Tose Gonçalves i\Iaia. 

S:iln. das ComrnissüllS em 7 de maio de 
lS\-Ji.-S. R. - l. Jlfarianno. 

s·· SESSÃO E~r s DE MAio DE 1897 

l._ que s~jo1n anuulladas as I;'. :?P, 3a e 4" . · 
secçt:ies ebitorotes rlo inun:cipio de Cabrobu, L •· Pi·esidenciet. dos Srs. M~Uo Rego e Arthur Rios 
e2 .. de Helmon te P, 4·' de 1-'·~troliua e qne sejam (p1·esidente) 
appro•a<las as d·~mais e:•:.eiçües que tivm~un ' 
l?.:;:~ ~o dia« ·:') rie, rlez1:~?ro de. 1~9ti no ;)" ,\o meio-dia procP.tle-se ú clmmada ii, qi:al 
ru~~:ic.o do E~,o.rio .'·~e ti'" Il<tm~uto • . ~, i re,1•or:dcm os Srs. )fe!lo Rego, I:rineu Ma-

r- • <!Ue. t'. . .'ldu. ~:•Jttd.o _ n~ssa: ~l.eiço1::s o 1 diailo. Thomaz Accioli. Sílveric Nery, Carlos J?·. Joao d~~.~ u~1~,L _c,:·~lc~ut" 3 .• .-.-.4 .vot~~ ! Mai·cellino, Albuquerque Sere,io, ;~.mori m Fi· 
"o Dr . .T.os.,, Gunçal va~ :-,.,.ui. ~.100 'oto,,. sela 1 g-ueira, Carlos de Novaes. Serze1ello Cor reri. 
r~c0,~hec1do e ?;'?d•:in"· ') Deputado pelo;;> j Theotol!io de Brito, Matta Bacellar: Urb::,,no 

.. dt~tncto ~o,~·;:•Lv (:~ ~,'.r~:i.mbnco o doutor i :-;u,!Jto,, Luiz Domin~ue.s, Roilrígue~ Fer .. 
Jcao de S1q ·"-'··ª e,,' al ... ~ lt. • 1 n:vide.>, Gueàelha !Vlom·Jü. Gust.1vo Ve1•a.s. 
- S•lla 'la~ ü">i:1rni.~sôes. ·; <Ie ma.io de 189i .- E1111.ar·do de Berredo, Pedro Borg68. Tor~es 
;ose i'fI w.-!iai'J .• -R.(}dri::;ues Ferreira.-Ole • P<1rtuc.ral, Ildefonso Lima, João Lopes, Ma.-.· 
9a.rio .Maciel.-Calo!J~rcis. rinho de Andrade, Fl'ederico Bor,gei;, Au-
' . 
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gu.<Sto Severo: _Tavares_ de Lyra: Fràn_cisco t . Vc-ta.<:ão <].,· p1.::-ecer n . õl. (e lil97. rcc~~ 
Gurg<>I. Erme.•10 . Coatl~bo •. ·!o~e. YI:i.'.·1,rno. f n.nc'..c>+n<fo ne,mtarlos p ·lo Esta<.!0 da Pa:;-r..'lyba. 
He~·cuh:to Ban~e1ra. .Joa.~ V1en·8:, Perem~ de 1 1~s ~,::s ; .Tú:>é P~regrh() rle "\rv.:i}•. t ntor;io 
Lyr·~,BM'bo5aL1_m11 •. 11,_~rttrts -1~ tl.!0i'. Gorneho 1 fl.a 1 rirrfade_ l>fai:•a HenriqU<'s . . Jdio-C:)elbo 
d>~ !«msi~c::i. Jul10 de -~·ello. Ml:.;u<~ l Per-nacn- f Goo.ç,üves L1sbm, AOl)llon10 Zt"owile~ f'<il
buco. Juven°·i•z de Ag!1iar1 Artll.nr ·Peixoto.; regri•10 de Al.htlquerqi1e 0 .Anioai!; ·~farqt~es . 
Euclir1e;; Mal ~. Arau.10 Goos, Th·lOí>i1Ho dos' da. Silva M:).r;z_ . . · · 
Sa.nt1i>. ~ei~:i.. Sea.bra.-Ca-;troRabeUo. )i1!too:.1 · 8-.1 , , -·v t • · · .. 
To~W. . . -.r:stides 'de Queh·oz. Manoel Caetilono d,l:i. snc,,e55t :i.~<!D .'3 pos;;ns !- voto• e<'?
Eugento T• .. nrinbo. Pãula Gu.irn:•rii.es. Ver~n~ . P1"';'~~as ª~ ~i~umte:; conolu:s•)CS do 11ar·ecer 
de\ A!lrou. Amphilophio. Ro1'\rigues Lima,; n. "' • de ~~g · . . · · · 
Tolen:;Íl:o dos $3.:!tos . .-\1-thur Rios. P:u-anhos 1 l". que 5,~Jam npprovad<\~ as ,~:ei ·; õe::; te&[i· 

· Montenegro, M~T'COllin.o .. Moura, .los:'. Mifrt í- s:tda.s no U!!i«o (li~tr[(·b el•1 ito~.ll 1i.n <'s:';:~do 
nho. lfo~ei;l.í;~ de !'.cí. Xa.vie.r dl1 Sil_vrúra, Ó$Ct:l' \ dn, ?a ::-uhybi;.;i ;~:) de !~Ze!llb1:'·'. d~ J e:flo, exce
Gocoy, Alcmdo Gw:.na.bara., T11no;;11eo ó i. pt·1ana.s a e.a. l • secça:1 da c11•2.<<e. '!!!> ·~ua.•-a.· 
Costa.. Au:m!>to de Va.sconcellos, P..:.1.ut Ba.1·roso. bii-3. ~ n. d11. 4• seeçã.o <l1t ci1bt.l.e cl.• Awih,; ; 
Belis:Írio de souza, Pereira. rlos Santos. Agos- l 2'\ que sej.1m reconhec:iôos D.•pu;1ni·Js pr:!o 
tinuo Vida.!. .Julio S:intos, Deocle;:.i:i.•.io de~ mc:;:-:10 .!S:.;~.ll., ~' ' ns Srs. .Jo;;.6 Pcr;:"°r;no ·!e 
Souz.~. Bema:rdes .Dia•, Caro.polins.. Ca.toger;.\S. l Araujn. ;i-utonio da. Trind!l.c!e M~i:i Heurl
Mimr1es Pimentel, Joiio Lufa. Monteir:J e.te j q;.i 'S . . Joao C"clho Gon.:;ai :1es Li-; t.oa .. \ p<)f:onio 
BM'l'O>. Luiz Detsi. Gonçat-·es Ra.mns. Antero l Ze )'.lydes Pr~r.,gl'in<? de Alb•~·1u: ,1•qne e An
Botelho .. \l-c-."\rO Botelho, Alfredo Pinto, Fr:i.n- tontt· .\Ia.rqtl{!$ d;i. Sü•a. M<mz . 
cisco Veiga. R.oc~olpho Abreu, Cut>{~rtloo de 
Siqw~ir3., AU{USt.O Clemen:irro, TcllP.; c1f\ '.\1e- ::O !<!.;r. P~·e~liúente-?m~hmo !).3pu
nezes. Theotonio de :VI~galhiies. No~u.eira. ta .. ioi' pelo Es:.a\lv da Pa.rahyb,_ o:;~-,·~ .J11sé 
Junk•l', Arthur Torres. Lindolpbo Gaet:t.no. 1 Pe::-e;:t· ino df, M~ujo. A.nt ,,n!o ·fa T."in i~ie 
Edua,.do Pimentel. Olegarío Maciel, Rodo!- ! Meir:i. Heur·i~lU•;s, .João Coell;e> ~ Tt.J1 t~l1·es 
'Dilo Paixão, Ps.dria Rezende, Gaieii.o Carva· j Lisb,:a, A~ol.luoi(. Ze;1:l.ydes Pe~·::;.;1·in c• r!e 
lhat, Luiz Flaq uer, AI varas Rubíão. Ga.semiro Allm:1ue~q ue e Ant,mio · Miwqu~s J.:1 Silva 
da n.ocha, Dorn.ingu.;:s <1e C«.St1'o, Oli..-zit,• Mt.riz. 
Bta.1!"<> . Gust~.-vo Godoy. Adolpbo Goi·Jo. r-'f!C- Vo~·i.ção d·) p:i.rcci!r r... 5Z, r\,~ ;.s:n, i'OCO· 
nando. P1·este;;, cesa1·10 !!e Freitas, Lucas tle tlb"C"Ild•> l)i··nut:"~O ~''to 3 .. ,. .. ,.;,.- · ,~ , 
B ... d 1od .. e P 1· oC r'o- •· · ,.. ...... i·~· • ,, . .. .. . .... . ·•tio •• ,. 

•trro,; • .!!. mua·.. a. ~ons ca._ •lU .10 ª • ~. tido -te Minas G •rae· o::;~ llce•'• 'º \l···· · 
Fraucis<'.o Glicer10, Al·t lrnc· Or1eder1ch.sen , Ro-lue f ·•ri·i \l\-im 

1
• " • • • -< u. · "· c.ra 

d<)tpho \1\r~.ur:a., Oví-1io Ab1•ante;. UrlJaoo te " • ' • 
Gouvci3., Luiz Adolpho, X:i.viet· do Vai!e. Ca· S:i:•) _succe~;; \"":l n~eu te po~fa.:< _:i v_:;w; e a.p-
rac~olo. Brazilio d;.~ Luz, Lamenha. Lín:::. pro.-:i.;n.$ a~ se;;uintes condu~u<'S 1!-J ,;.i;l l'Ca:or 
L:i.uro MuU~r. Pl\ul:l. Ramos. Francisco To- o. 52.. de :8ll7 : 
~enti oo; Perl:o F1~t·rei1~L, P.li~io,Cl!.~~,fo'. ~-~·i_i- \"', q:ie ~<>.ivn :ipprovnu:i-5 :J.!': ~! :~ í ~Õ ·''' rGn.lí~ 
100, \ a:tormo r.ionteiro, tt!Vll«»Y!,.t 1.01 ,_ e;:a.. s .1•fa•> uo .. ~ · :Lst~tcto do !·.st:i.c'.o •h) ).[ ::a·• Ge
Vesoas; .• no ó.e Aiimqucc-que, C<\mpo:s Cal'tie:· r :LC!S, no dia 3•1 de ilo;:emb~o tiu ::an.> , ª'~~;! ,), 
eC«SSi:i.:10 do N•l:>Cimento·. u:oa vo;: q:w :~ denueção rio \"N\1;; ft:' ir.a. r~: a 

A.b- ·e-se a sessii.o. c~Jm,n lss1i(• niio preju,ltca. o cau•.Uc.'. ~1.to dip!o-
D~ixa de cornpa.recer com caus3. par t!<:i- m:v:l.o ; . . 

pa.da 0 ~r. Ernesto B:•azi lio. 2", qu e s~1 a. r~onli~~vfo e . p:•ocl:t•nr.do 
<:: E" . ''" • F O•·p••ta<io ?~lo mesm11 d1;:trt(:r,o tl't ref·,:-do 

.. E sem causa, os.~rs ..... uaruo """mo~; on· E~~ado o· Dr. llrle!onso Mo:>eí:·:i. •le \"1··la. 
seca. Pol'telh, Ei·1co Coetllo, Ba.1·:·os l< l':\nc•J Al >im t · " • 
.JuniM. Urro.ao :Marcondes, Paulino úe Souz.1 • 
JuniM. Ponce ó~ Leon, Ma.yriok. Alrnerda. 
Gorn.es, t~erreíra. Pires e Aleacar Guira~1·ãea . 

E' lid:i. e sem r:ehace approva.di~ a a.cfa. d:i 
ses.são antecedente. 

O S r. I.0 Secretario decl:u•a que 
nã.o ha expediente sobre <i. ~resa . 

ORDEM DO nu. 

O §:i:-. Jl..::>reS>sden:.e- ?rncb mo Dil~.1;,i
taio p~lo :3" düt ric· .. o do Es«>,rl l) •le :'-Iinas 
Oei·:i.e:i o S r . Hderoaso i\.10;·e\~·a ue Fa r:a. 
Alvim. 

E' annun('i'.tda 3. vo~o:Ç:io do p:wec~~r n . ·=,3, 
de 1S97, l'<N· ·ohP.C.~n;fo JJeou;,.i;{" :r..itu 4 · dis· 
tr-ict.J cie Pa-rnambuco o . Sr· . .:o·~:ê ~ .. !1:. 1~~, ra. 
A~ \'<··s 1.h\. SiJ •1i 1 co:n. u1.1u.1.. e!n~!! ·. ::.t d!., S..r. ~!:/sê 
Mi.r1::i.no. 

o §r. P,re!!i>Sdcn~c-Vae se µro~ 
ceder i vota~iio 1los pa.rece1·es indic~d9s na O S•·. '"' r.~:.~ u.cii,,,co 'iro ' e , 1dn.o0 
ordem do diu.. (peta o;·dein)-l~chando-se n:.i. a.11tti-sa.ltl. os 
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cid.."l.clãos qne ac.."l.bam ne ser l'l':::onh~:icln~ 
Dep~tados pelo Estado _, da P:m1hyhi\, re
queiro a -Y. E:oc. que·so digne rle r1ornrnr a 
Commis~o que tem de ll.('Omp:tnhal-o;; a.v 
r ecinto: . afim de p1·e~ta.rem. o co~11:rroi:li~so 
regimenfal. 
. . o SR. PREUDE~:n: - Pr.ço 3.0 lltl~:;tre 
Deputado que aguarde· a vota\'ão (\Os domais 
pareceres. 

O Sr. Presi dente .;..... A emmdo. 
. apre~rmtad11. pelo illu~iro D~putado o 81· • .Tosr} 
;.\lnri,rno pa1·eceu-me;:. pr!ucipí•> não ton.ar •~ 
eleição duvidos:t. e prir bt<> n ;iO tive ol.uv ida 
em d.ar o p:i.recer r• :m1 ú!': le:n do dia antc>.s <la 
ele ição da, Me$<l.. AgtW:l. . porl~tn. esm1.hmlo 
me~bor a. ·queotão.e, n~• f:tlt:L der,J:ii'eza dn Re 
gimento <la C:~sa,consul~11do o H.egiment·.i :.i.o.· 
tigo,(!eque o a ctua.l é cópia. iextua.l em nmitos 
pontos, e que é m:i.is claro. vejo que; ::i. cnu~nh 
pócle susct ta.r discussão. motivar largo de· 
ha.te. e ê:>te pôde prejutiic21• a.· eleiç'ii.~ dêl. 
Mesl\, 

J•' nst.-i di~to. me pareco que seria ma.is 
cou,:enie!1te o :viiament-0 fü:: qu:i.lquBr de:iibe
r :L•,:iio ;;obre . o pa1•ete1·, e neste sent:<lo ~ti
marÍii. que ;;lgum do5 S1•s. Deputados <!ore
sentussc requm•iment.o pedindo o :i.diam~nto 
d~':. votaçil.o. 

PP-:r:<nte a. Com missão, qua.ndo f..>i dac1o o 
p:i.rceer anmtl.i:i.nito esta eleição, o ·01·s.rlor 
re11uereu que iOsse;n re:tuisíta_Qos os liv1•os 
de :issig:natm<Lf~Os eleitores. visto como o 
Dr. Lourenço r1e Sá.· na.sua contest:ição, dis
sera que - tinba. motivos para suspeitar da. 
authenticidade· da. certidão quo h~;via sido 
e:o:.hibida. · 

O Stt. :'vfaiTrxs .Ju:-<roR pede a .pala.vi·c.. 
O SR . . Jo~f; i\'1 . .\Rf.\NO- A Coz;nmis...<:ão, porêm, 

entendeu úe>·er indefirir o requerimento. 
O ol'a:lor reservou-se, então, p:ira Yir ti•azer 
o c,-as:i ao conhecimento da. Camara, certo 
de que nao molo::starfa a illustre Comci:lissão, 
t anto mais quanto e O primeiro a dar 't€Ste
munl\O ie que .o que mais prepr,mderou no . 
animo d•'- Cornmissio foi guc ~ r equis ição 
d~·szes livro.;; viria tra;r.ar a 1Jrotela.r,;ão no 
ex:i.me d e uin.:i. eleição, . confiado a.o seu 
estudo. · 

Assim. O illustre candidato contest!l.nte lm
mediatament~ telt>'g>'3.?hou l}:l.1'a o RecH'e, 
pe!llnLio n. seus amigos f attenda bem a Ci:.
m:i:·:i, pnrq lll'O o orador só quer o eschn·ooi~ 
memo di~ Yenla~lo) c1ue mo.udassem proceder 
a.~ 11.·!igenoias com n~la{'iio aos fa.es lh·ros, 
(;Uj:is certidões t<>t•a.m exllibida.s, p:tm ~e 
ver:ficil.1' a() certo si os nomes · dcs eleitores 
est1io ou nrto fü.lsiftc:i.dos. 

Calcule. a 0amal'11. qu e chegoa aqui uma 
certifüo em ~entido cotitl'ario, exuibida em 

{) §r. José Mariano diz que não b~a. le. com a consciencí:i de ser nin do-
sô pela razão que o Sr. pr<)sídeute tão .'udi curnento legal e ,·erda.deiro ! · 
ciosa.mente acaba de :i.p1"csenta.r, como p o:· Rio será melhoi· qu e n. camara retarde 0 
omrascon;íder·ações da mais a.lt~'l. val!a,afou- j ulgamer.to desta elcic;ão e.lo cp ie j ulgt>.l-a 
ta-se a pe lir o adia.ment0 d;~ presente di:::· i•recir,it.<.tlaroenLe, comc- vae !\Lze:-, quando 
cu:;s:\o . Respeitando como doutrina a ir:ter· úeoe;ide i!o recon heci:n(:nto uo vetch\dciro 
pl'etaçã.o legitim;i , ampla e lib::n·:i.l que o Deimto.uo r, conllecimentoexactu deste~ lin·os, 
Sr. pre::idente ;;ca. i~1. de da.r ao Regim<.>o m, o cnja cer tidiio d i;r, nil:o esta.rnrn 'pei•feit0s, 
or:1dcn· tem vur.ra i·;J.zã.o d,~ ordem :;:upc."ior, d , - ·d "' 
que é a seguinte: Aele!ç[o do 4" dist;-icto q mu1 .'· a.maiva po e·Stl p:·.:;viw r1uc cs w.o 
depPnde da eleição de lpojuc,'l.. O orador ap- yedeico~. 
pella. pur.l a Cam:m1. dos Srs. Dt;put:ttl.os, O SR. :'>IAn.T1:-;:; Ju~1ott-Acrediüi. que nada 
porque ten1 a cúnscienda. de quCl nrio füaa v. ; e \•l'<)Vai-ú.. 
e:.::ecucort>s de altas scnten<;.as. a homens in- O Sa. ,Josi': ?>L\.R.IA1'\0 - ?{es;m.s condi<;•(lcs, 
cuml:Ji<los de execu tal' os a.·!veN;.>rios sem parece que será muito melhor quc: a. Ca.mara 
attender ás ra.%ôe3 de .justica.. r·cbmle por ::l::çuns dias esse julgamento, 

·Demais. aqui não rn del;ate o. \·ida de um 1 tanto L'l(l.is qt1a11t•l <) adiarnento p or oito dia.s, 
partido que pre<!i~a. '!e ;; r:·M1car u111as rnc- que o 0F<t.tlo1· pr(ie. ,fo r11odo a lga1n prejudica 
diocres ~·ictorias do~ advers:nios.para p,ode~· o dir•c ito do Deput.u.ilo em quest:lo. A Cama.1·a. 
prolongar a.· ;.ua vida. O Pt~rtido Repubtii;au.:. courprehcnde que o ora.·.101· na.tl:1. ganharia pe· 
Federal tem de morre~· . como tudo que é hu· din<lo esse adiamento si de antern ti.o estive~se 
m ano, pela 1·letllor:i . pelo c:x:ce>S'.J de • ida. co:ivencido de que seri:~ r econlleciuo o nobre 
pela UU<uiím~d;Mle a-;pli yxbnte com qi.e se Deputado , as:;im como esse alliamenr.o rednn
~ê l'eprcsent;;do i;est;J. c~Ll;mr;l. . ! 0.:irüi, em r1rej uizo do direito r1o D:,putil do 'de · 

M 1ii;. a !'itzão era. e.;ta : 't C! lei ~:iio do Ipo,i uca 1 q uern ness~ iiwmen to · o ·ora.dor se faz êcho 
-e ~e~_ii>i'va n9 p"es·~nLe p;ei to .. l\.l'jei;tivJa li (':n (\ Cl\lfüJ.f(l. , J.lOi:$ que oUe nã.o tem 'entrada 

ele1çuo de lpoiuca e;:;;,, re~onhet:!llo l' 11lu~trn nell.:.. · 
diploma,lo. Sr. ?>foreira Alves ; ;1pprovar!a :i. J A pi·o tell3ção de Jn<lis alguns d ias pôde ti:'a.· 
el eiçã~ ~e Ipo,iuco. ser~ rc~o_nhec!U.o o illmLre ze1· nlgum cmb;;.r:iç9 :i.o r·eco.n\lecimento do 
eorrehgiona.rm, compauh,•1ro ue campanha. DeJlUtado em questão ? Nilo;. porque nem ao 
d-o orador-o Dr. Lourençu de Só.. , meuo.; clle é 1nembro do par tido fode1•al; si . 
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fOFse, então ê- que 11a.vei'fa razão pam que- ,O Sr .• :r oã-o Lope!!; (pela anlem) St. 
todos ~e empe11hassem, para que todos ..iui- pre;;idente eu penso que V.Ex. nesse momen
zes;em q n_g elle fosse l'econhecíào quanto toji·. e~tá cún vencidõ de que teria sido melllot• 
antes, afim de.J>oder o mesmo tornar posse na insi .iw.do si_ h1mvesse adoptado a indicação do . 
eleiç;lo presidencial. Mas e\lo. como o Sr. nobre depntado por Santa. Cattlarina. (A.paia
Mi.wtins .Junior e como o Q.rador, está segi:e· -los). Os deputailos pela Parahyba e um por· 
gado, não faz lJolitica com ocPartítio Republi- Miflas Gemes que acabam de ser reconb.ecido:s 
cano.i<'ederal. . . est:Jo na ante-sala; vae-se abrir debate e na.-

O SR. PmmoE:"TE -·:Mas isso nada tem que tura.lmentê haveri . v:otaçã.o: a Gamara està 
- d. 1 .a contra go~to privada. do· ci:>ncurso de 5 dos 

ver com e. quest.v.o em iscussão 1. ~ioo). sem: 1nembros promptos para os trabalhos. 
O SR . .Josi; MARIANO:- Assim, pois, espern. N~ssus c0odições,peço a V. Ex. que, antes 

c;.ue os illust;-es Depu~acI.os nã.o ponham em fie J•ro,;,~guír na discussão desse incidente, 
duvi&t a sinc~ridade com que fo.ll:i.. p0is não f<:ço. introduzir no recinto esses deputa,los, a. 
tem o prosito de retardar um só momento o fim de p;~estarem compromisso regimeuta.l e 
reconhecimento do Sr. Moreira Alves: sl tom irem ais'3nto. · 
S. Ex. t~m de ser rt\conheci11o, que o sejár 

Si o orador. não tives~e duvíd<t sobre a. 
eleição d.e S. Ex., não· requeria esse nrlia
mento, pois í[U0 nada adcantaria com elio. 
• .\,ssim, pelas razões que o sr. p1'e.sitlerHe 
acaba (fo dar-razões que o orador ndopta, 
porque fazem parte da doutrina. çue su:s
tentn. - uma ra.zão superior, qual a de est:.i.r 
prestes a chegar a 'Pl'Ova sob1•e a :mthentici
dade rlo-docnmento recebido pela Commissão, 
(porque o reconhecimento do Deputado de· 
pende da. eleição de Ipojucil.), o orador pediria 
a Cam:i.r:i. que fizesse aquillo que a Commis· 
sãn não :>e achün com autoridade p:1ra fazer; 
isto e, que :.vlie o ju!gamrnto até a <lJ>l'esen-
ta.(,â.O d::> documento. · 

E:;ta prova não d~mamrà muito a clteg:1.r, 
pois a Camara 'Poderá tcl·a pot" tel~gt1•rnma, 
e not,icia transrnittidn. -pelo telegmp:10, qnal
quer que seja. !1:1 bilH.arâ a Camtir:i. "·reco· 
nlli>cer ou Iiii.o o Deputa.do em qur!~tiio. 

Er:i. o iicdido que.o Ot'iHlor de;;eja:va fazer á 
Cama.r:i, proporcion:i.n<lo-lhe uma occasião 
pam. tomar um~L. at.titwle sc,rcna, isenta de 
pa.íxl>es e int.eres>~ pa1·tidn.riç,s, 

O Stt. F'RE:SlllBNTE- V Ex.ª deve m:i.n.Jar 
o seu requeriment,o por escripto, limitando o 
pmzo do a.dia.meato. 

o S& . .JosÉ MARrAxo - O n.di:imento que 
pede é de 8 dias, pois act•!dita. que dentro 
dcs;;e pra:lo a Gamara tera uma. pr·ova <le
cbivn.. 

Vem à ·Mesa, e é lii.10 o seguinte. 

REQUERlMENTO 

. Requeiroudiamento lhi discus~ão .e vobr;ii.o 
do parocer n. 53.<leste anno,1Jo:· ~dias para a 
apresentaçií,o de documentos que füra.111 re
q1rnridos sob,•e livros •\e a~si;;na.turas da. elei
ção de Ipqju~a. que é decisiva p1r;l o caso do 
rec•Jnl.Lec:imen.:Oc•. 
•'3'SD.la. d;i.s Sessões, 8 de maio d() 1S9i .-JosJ 
.iYf(1riana. 

O Sr.Presidente-Não ~e persuada o 
nob,·e deputado que eu tenbo interesse em pro
telh1r •m preterir o direito de alguem.Apeno.s 
a C;:.mara resolva sobr·e o requerimento do 
Si· • .Jm;é Ma?:iano, en farei introduzir os depu
r,a.il•lS que rorarn réconhecídos e se acbs.m na 
ante-sala afim de prestai•em o compromisso 
rcgimeotal. 

O §I•. J.'..l:u•tins .Tunior (pela 
ord,mi) qucl'ia oppor, com a. de-vida. venia, 
teni.lo pelo Sr. pre~idente a consideraçii.o que 
su;J. pesso:::. de todos merece, :.tlguns reparos 
;i..~ J."1lc:.vrns 'POl' S. Ex. proferidas a respeito 
da necc~sídad1) do adiamento rlo parecer, 
que va.í ser v<>tado. Mas, absolutamente não 
procurará amity~a.r a lembrança. que S. Ex. 
ju!~~ou dever· te1· n'.i seut~do de enC;l,minhar o 
vo!~) d:.t O'tmaro.. 

Lamenfa f]Ue o Sr. p1·esidente tivesse fa
lbalo a.o fim que tinha em vista, roubanrlo 
exactamente. com a idêrt. que aventou, o 
tempo que seri:J. nccessario para se fazer o 
recnnbecimento. 

I:\ão pôde e nã.o eleve ter discussão a. 
em"nda. de que se tra.tu. Não ha :\ este re
spe'to l1m ~ó procedente que o justifique; ao 
conlrado. ba procedentes, mas wdos una
nin·.es em sent.itlo opposto. A emenda do 
Deputado ao parecer da Commissão de ln· 
queri to, que e unanirne, não se discute. 

· A propria eleição dn _orador, em 1~94, 6 
cixemplo ;rivo do cn.so. Fm ta.mbem aqm. em 
um p&recer que era unanime, protellado o 
~eu reconhecimento por uma. emenda apre
scntntfa pelos r1ignos Deput:.t<1.m de Perna.JII
lmi o. e essa emenda não teV'e absolutamente 
rfücuEsão ! 

Não ha exemplo! Em todo caso, o orador 
:üc• vem de modo algum discutir a. conve
niencia ou inconveniencia da lembl'ança da 
\1e:;u., com relação ao adiamento da votação 
üesm. elí-!lção. ·-· 

Eutretanto, como o digno Deputado por 
Pernambuco, Jogo depois das palavras· de 
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S .. Ex. entendeu conveniente vir apoial-as. e! lado,. as proprias actas da eleiçfo. Verificou 
ainda nrn ls fazer dellas o assento de um re- a fi'aüde pelas. actao d.e Ipojuc:\', como póde 
querimento no sentir1o deadiar.·se a votaçã.o testemunhar um dos dignos membros da Gom' 
do pa;-1,(·.er até que venham. de Pernambuco missàC'J,. o nobre Deputadó pela Bahia.~, 
livros e doeumentos que contes1em uma cer- 0 .SR. PRESIPE1N:TE _Não. pésso consentir 
fü;.ão d., oilldal publico, com firn:a .recoube.,. que 0 nobre Deputado continue nesse .ter
cirla, aprese.1fatla áCommissão pelo candidato rena. 
diplomado ; uma vez que s.· Ex. fez. isto, o 
orador não póde deixar de tomar a palavra, O SR, !MARTINS J11Nroa,._ E' !IlUito sensi
bem a contra gosto, protellandQ os trábaU10~ velás observações '('O ~r .. presidente, a que1Il 
da Gélmara. füi. nenhum, . modo qu51r .• contr·ariar. Mas, 

Nfí.o quer, não póde, nem deve entrar na tendo, permittido .ªº Sr. ,J6sé Mariano dizer 
discussã(! do parecer, nem. dos in,cidentes que, da eleição de Ipoj n~a, dependia esta·ou 
que se deram no seio da Crmrnissão. Entre, a ueHa eleição; o orador tem 0 direito .\ie. 
tanto, cômo o Sr; Dr. Jpsê Mâriano disso que dizer ql).e não é isso exacto. Resumirá egi 
totla a elei1;oã.o. d'ependia de eleição. de uma: poucas .pal11v1:a,s o qüe pretende di~er,, nao 
secção de Ipr1uca, é preciso que ó oradqr rliga insistindo mais e!Il detalhes; . 
que, ein ·primeiro higar, i8to níio é verdade, A Gamara perdoará ao orador.si acaso .in"" 
como pór'e provar a digna c0mmissã6 de ln- frínge o R13gimento ;. mas; si o faz, é que se.•. 
querito. Essa ,Comtniss.ãó resolveu, depois de gue as pégadas do illustre collega;. que. pôde 
lar'.ga. discfüsão; não.· contar os votos dados fallar á vontade! 
perarite. os ta.belliães, ~. não .. tornados esses •. O orador ··chama ·ª · attenÇã.p d~ C~.mara 
vo1m., a eleição tbí apresentadá á Gomrrüssão para. o inconv'eniente grandi~simo qne ha 
como períeit.amente liquirla~ agora e haverá.de futuro, natur<!.lmente,não 

o SR. JosÉ MARIANO= Não. houve Julga~ mais mn uma eleiçfoisóla~a, mas 13m muit!J.s, 
mento. · caso se vote o requerimento .doS1·. Jo13é Mr,

riano ! 
O SR. MARTINS JUNIOR - Estudando a ques:. . Todo 0 candidato que tiver tido parecer na 

tão pm' óutra .phase ha na Gommíssão de commissão contra si e que tive,r um . collegà, 
Poderes, a unfoa competente para requisitár q11e se preste (u. que l}ão é niuitod.íificil) ·!1 
livros· e documentos, á vista,dàS reclamações apresentar uma emenda, .póde vir para aqui, 
da.'; partes, um dociímeptn apresentado pido fazer como o Si..; José Mariano, isto é; i'e'" 
candi•1ato diploma:dd, o Sr. Mon1ira Alves, querer qu:~ se lhe mamdem papeis d~ tal ou, 
em resposta á çontestação .de s1,m.eleição. qual eleição, sobre a qual el1e tem, duvtdas ! 

o SR. J();;É MARIANo~A' ultima horil,. ' . . O SR.. Josm' MÁRLrno - Perdão; não. é 
O SH ... MARTINs JUNIOR ~ Ora, a Camara 

cornpr,:he.nâe 'qne um ca.ndidato nãq.·é qbri" 
gado a diz.~r ao sén adversario os documentos 
que tem em sua clofesa,. . 

O SR. J,;sÊÍ MÀRIANO - Más ô no}Íre candi-
dato defendeu' as t'raudes. ' . 

o SR' MARTINS JUNIOR - :Qefendeu o qu,e 
podia defünder; ~. quanto á nullidaQ.e dà 
eleição de Ipojuca., exhibiu ·.unúh certidã.o do 
secretimo da Gamara Municipa.J..c:om firma 
reconhecída pelo tacbelliáo. de Ipojuc!i e.com a 
füma desr.e l'<Jconhecida pelo tabellião do R,e· 
cifü, dizei)do: -:- «Os livros quE; .aqui estão 
contém :30 e tantas as~ignatnras, e. as actas 
que aqniestf..o·contém 149 vi,tos ! » 

Outra. cef'tidão diz: <<O livl'.'o contêm 40 
assignaturas, a acta 138 votos ! » 

O SR. Jos:É MARIANO - Esse secretariofól 
0. presidente do mesa eleitoral ! 

o SR. MARTINS JUNIOR - Seja quem for. 
Então, uão ha d<Jcumento vindo ;aqui que 
possa fazer rmlla uma deiçã.oJ 

A f'rRUrl,e é cnmplr-ta, palpavel ; a Commis
sãu vio llocnrnentus que não podiam abso
lutamente deixar de merecer fé;. e, de outro 

nova allegação,. 'purq)Íe foi feita no seio da 
Gommissão ... 

·o SR. MAii.TrNs>JuNroR-,-Está fallartdo em 
bypóthese. 

Terá então a . Camara de. votar.·.· esse reque
rimento, protelanr:Jo. extraordinariamente M 
seus trabalhos, ferindo' os. dir13it9s ·.de depg
tados e. finalmente, não podendo recolQ.e.r 
cousa nenhuma sem longa; discussão, ~q11i, 
no· seio da. Gl!.inara, o .que é contrario ao.eS'
pirito do Regimento ! 

Pondera o orâdor á Camai'a, fil.'p'l'do no 
requerimento do iUustr~ deput.a~o: 8. Ex. 
qisse .que se estavam. fazendo pe8q1liz.as elll' 
Pernambnco e• que, si os. seus amigos tele~ 
graphassem declarando que nada tíntiam eti
contrado, <ql.ie elle viria á Camarà dizer issp 
mesmo! · 

Ora, a1verclade é que isto . não é se:;>ío e 
qµo a Gamara, não póde. permittir que se 
adie. uma .eleiçfo fiando-se ·na. palavra, po~ 
mais honrada que seja, de· um deputa.do que 
virá aqui (1,izee que. está satisfeito por. não 
ter obtido as provas. 

Vê a Gamara que isto é simplesmente im
possível por falta de. senso! 
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ora, . comprehende-se bem que sô Vl1."ll.<I P~i.·dtto; ell estou diiendo que nã.rr foi pu- . 
aqui, como provas novas,certidões que pooem hliCatia o. éontesta.çã.1. · ' 
:ser -po;ssada.S muito p~:rcia.lmcnte: Si .csr.a.s . o. Reg-imento e chf.issim11 :~· diz que será 
valem .. deve valer a do offici.at apresentada publicado o parecer oom a. comesiaçã.o. ··· 

· pe[o §r. Dr. Moreira Alves ! Pergtl'tit•1..o CJra- *da. de aç§da.memo, n~.aa. fie precípitil.ção i 
~ 1.to1· : : como por\ería. a Ca.mara fazer um- Eu pergunto: como a C<J,ma.ra vae _iui g-a.r do 
.iul~amento exacto .. real, si os Sr"- Dep~ta.rlos me1·ecimento da qur.:stã.o, sem que os Depu- . 
te).>iam de examinar estes livros? ~- . p:i.ra. tados. tenb.a.m podido-ler a cJni;-stação 1 . · 
qu:i.n.do fica.ria. adiado, ou. até quando s~ria.. As3irn. ·eu peço ~ v. Ex. qui, faça voltar â.. 
pr~1tell?-do o rec<>nhecimentodo illú.StieDepu- comrriis:Sãoos papei~; afi:n rle c;úe s~ia publi7 
ta.d.o diplomado 1 · . ·· ·. · cada a contesta.~o e afim de s ••r• dada -pa.ra.-a 
· Er.i.m e.stas as considerações que o orador ordem 1lo dia o p;re::er sobre e..:;ta. eleição. . 
tinha a fazer pa.ra. deela.rar ã. Gamara. que E~te é um requérimemo regimental; não 
vcn<i, por motivos· ·de· -ju stica;; logieo. ·e b:1m é uin requerimento para sei• discutido pela. 
senso;conti-a. o requerimento !\o illustre Depu· camara, porque a. Mesa tem cvmpetencia. pa.ra. 
tado .oSr. JoSé?v!~ria.no. :(Muito bem.) decidirpo:rsi; : · · · 

Post.o a. votos é rejeita.do o requerimento do o Sr:.Pre:si• ·en?.e-0 requerimento 
Sr. José .Maria.no. do nobre Deputa.do i~o.porta.em um no•o adia.

rneuto, que .; ma.teria. vencida . A 03.ma.ra já 
O Sr. Presidente _:_ Pareceu-me negou um adiamento requerí • ~o pelo nobre 

haver nas -palavras do nobre Deputa.do .u:mi Deputado. · . . 
ceosm-a. ii. Mesj; por ter admittido o debate Não Posso, p<iis, ~cooita.r o_ requerimento 
sobre à parecer. •. _ · . de v -Ex. ··-· . · 

o Regimento neste pbnto é omisso e éliz o 
· seguinte (Ui). · · · O Sr . .José J.trariano (pela <>rtlem) 

. ;\Ta obi!curir1a.de <lo Regimento actua.I re- - Neste ~so, estou na obl'igaç-d:o de discut ir 
corri ao pa~sa.do, corno auxiliar, para fixar a o parecer. 
intalligencia que se deve dar a um. artigo. O que peço ú que t.1ã:o se trata desta. elelçã.Q 
O antigo Regirµento rliz: (lê)~ emquanto nf;.o for pnbllcada a <·ont6'luwão- · 
. Nesta.$ coridiçÕ€'S tomei a. deliberal)ão ele Não ímp<H;ta., Sr. oresi•iente. (tUe o parecer . 
dar o pareear para debate. Ehi ·a razão que da 1;ommissii.o tiv~<;~ sido U:na.nime ; nãii im· 
•fot.erminóu 0 meu. procedimento. Peçb ag1m~ oorta. que a dlscussii.•1. no s<'.io ila Colllllli$Sâo 

.. aos illustrl!S Deputados que deem a. discus- tive;se si1lo li.lnl-\a.. !1orqull V. E~. sabe qu& 
.;ão por termin~da. a.fim tle proce•ler·se á toda a. C;i.ma.ra. n.li.:> pó-le es:.a.~ present.e · -;i. 

-votaçã1l. . uma reuniã.'~ de Co;::.mis:>iio. 
COnvido o~ Srs. Nei>'a. e catogeras 11. OC· O R.egirneuto dete~·:nina. expr;;ssamente que 

copa.r.~m a.s eiâeira.s rle :3" e -1" secreta.r ios : os p:J.\·ec~re.-.: sejam publiW.o;,: conjuuta.
peyo para que os s rs . s ecretarios convida.~os .nente com as routi~tações. 01·a, no caso em 
rnr.roduzam no recinto os Deputados eli:itos QUC!>"tâo. ~sim iui.o succ."bdeu. foi um bp_so, 
que se a cham· na ante-sala. afim de prest:l.rem um3. duvi-la. qnasi q ne de oxp<~liente, ma.'> que 
o compromisso regimenta.!. repre..~n~,atínal d~ contas,U J13. fa.lta. insan~-

Em seguid11. são introduzidos no reci nt:) e vel que não póde sH dispensa/a.. 
p restam junto á. Mesa 0 compNmisso re:,r:i- Ainds. u1e~wo qu~ eu tí vc·s~e requerido 
mental os Sr.s. Trioda.de. Silva. -"fat•iz, Ap- ~gora um aovo anin:nen-to. V. Ex. nii.o podia. 
pc1looio Zenaydes, José PeJ'e.grino, DP.putados · deixar de tomar em dhicossão es:>e req·ueri
el· ·itos pH!o i-:sta.iio da Pa.ra.hyba e Hdefon~o meato, porquanto sendo o primeiro adia.
M<>reim de Fari<t Alvim, DE:'putarlo . e_leito :ziento pedido de oi:o <lias e o segua.lo ~e 24 
pE:to 3• dim•ict.o do Estarlo de Minas Geraes. bora.s, aq uelle não podia. prejudicar este. 

O Sa. PRESIDE::-.t"TE- A:ttend(• o nobre De:PU· 
... O Sir •• To~é Maria.no !Pela orde--m) t;(l.do l)S.t'(I. o que deo;a-rmi.n:.1. o lte;imento. 
""-Sr. presidente, eu abstra.io-n:ie da questão d.a. O SR.Josit ·MA.RJ.A No-Perdão; me referi :i.o 

. V<1t:.açã<i Oll discussão do p«.recer para pedir a. a.rt. 8°. . 
a.tten~ de v. Ex:. para outro ponto. . o SR. P.RmsroE:o.'TK-E eu li o § i • do art. 8• .. 

. A Ca.mara vae julgar uma. eleição sem que 0 Sa. JosÉ MA.Rt.-1.Nci-Aind& não é este·.· 
te!lba.:;ido ~ublicada.a. contestaçã.o;do Sr.Leu- t'eço o. V.Ex. que leia. 0 art. oº. 
renço de Sa.. · . . · 

VoZEs-Por que ilã.O pediram~ ·. o S•·· Pres5'd.c!~te-O a.rt. S". diz: 
O Sn:. JoiÉ · M,\.ÍUA.No-Ped.imos e não foi «.Dos rlocu mentO\< apresentalos, pela.s partes 

publica.da., por que houve descuido. (Ha. calo· só -:;el"lo impressos a.quelle:> .:uja. pu blica.ção 
rO$OS apa.rtes.) · for ju1gada.~necellsaria. pefaiCú.m.missào.» . 
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·. Ctcbe, portanto, â. Mesa r~solver si deve ou 
não . ~~r . v0tado () parecer inclependente da 

· votaçao. dos. documentos. . . . 
O nobre "deputado não j10<!,erá a.preBentar· 

novo reci.uer1mento it~ ad.\amento, -pois que o 
prlmeiro já fofrejeitado e trata-se de materia 
-vendda ,: ~ · · . · · -

· O Sr.Seabrà.(pela o~·dem)-Sr. pre
sidente; V. Ex. não' podia pôr este parecer 

.. . em discussão (apoiadas), porque .elle só póde 
·ser dis~utido depois de -pablicada. a contes
tação, o que não succedeu. Ji; v-ou mais além 
ainrla .• V: Ex. nem o:podialer e submett.el-o 

.. á votação· em vist;1. d·a· dispc·sição do a1•t. 8''. 
· Nii.o "'u.tro na questão M ~i:.ber si podia este 

p:i.recer soffrer ou não discussão; mas o que e 
.. ve1•r1ade e que V .. Ex:. só o p1.,dia S\llimett01· 
· a. votos. caso tivesse sido IJUblica.da. à contes

taç·ão. apresentada· pelo candidato contes-
_tante !· · 

O que fica a,o arbítrio da Commissão é o 
documento que o contestante apresenta ! 

Portanto. V . Ex. nii Q póde ].JÕr este pa
recer em discus,ão. nem em votação. Nestas 
condições, acho que se pó~e passa.r á. ordem: 
do· ·dia. que e <J. eleição él.a Mesa e das Corn· 
missõez Pel·rnanentes. · 

· O Sr. Presidente-A i•esponsabili
ilade do facto cahe ~(lbre a Com missão. A 

· :Mesa. recebe os pareceres que as Commissões 
·111e maildam para .serem impressos. . 

A Mesa não r.inha conhec:mento r1esses do· 
_ cumt>.ntos. 0 Regiment o manda riu e, 2-i l}O
ras depois de publicados 03 pal'ecfü'es, sejcln 
·eues nados p:i.r:t 01·dem do dia . . .\: ,.fasa cum
prin o Regimento, nã.o ho. duvida a este res
. ·~"o. 

, :m tomar uma re,,olução que, embora.não 
se.is. autorisar1a pelo Regintento. é imIJosla. 
pelas circumstaocia~. A M~sa iguora.va que 
houve;,se e>ses documento.>. a. que a.nudíu u 
nobre Deputado, porque a C.)mmissJo não fez 
acomixmhar o parecer de;,ses mesmos do
cumcnti:•s. 

Nr" :wsenài. àa. pulJlicação da contesta(;ão 
que llevfa ''comp,rnhar o parecer, afim de ha
bí!it<i.1· :i. Gamara a votar com. inteiro · conhe
cimeuto da ca.us'.l. J•etiro àa discussão o 
JJa.recer e l\asso á eleiç:íi.o da :v.i:esa. (Muito bem) 

·E' adiada. a votação do parecer· n . 5S, de 
1897 e pas5a·se á eleição da )l.lesa. 

O §r. Presidente - Vae se proce-
<ler á eleição cfa. Mesa. · · . 

ET.EIÇÂ.c) DA. ME:~A 

Silo recebir1a3 115 c.~duhis, que apuradas 
d~c o sr.guinte resultado; · 

Arthur Rios .. ~ ....... · .. ; . 
. G-onçal~es Ramos.·-.; - • ·. ·' 
-Me!lo Rego ..•. , ......... · 
Franci5co.de sã. .•••••••• ·• 
Jãoo,Lopes ......... _., .. 
Mendes Pimentel. ..• ; . ; : 
Luiz DetsL. ~ _ . __ .... _ .· .. 
Em braneo; ••. : ;_· ... · .•... : 
·1nutilisada. .• : ... .-.... ; ~. 

Yotos 

92 
6 

2.' 
f 
1 

. . T· 
9 
,1 

. 115 

ó Sr. Presidente-Convido o Sr . 
Artlmr Rios a. vir · occupar a cadeii·a da pre
sidencia. · · 

' . ' 

{0 Sr. · 1rieUo Re.90 ·-àei:ca a :cadeira d<.l pl·e
sidencia, gue d ~çcupada pelo Si·, .1lr1hitr 
Rios.) 

O St•. Al•th.uir l.\.ios (occv:p1t·mfo a 
cadei'ra da presídencia). A eleição que aC<lba. 
de ter loga1• . traduz e exprime_ a_ mats~J)lta-, 
-prova de consideração e confiança que.:; 9s 
·memoras da Ca.ma.ra. dos Sr. Deputados. po-.-
dem conferir a um.ae seus collegas. . .. : . 
· Sinto-me .. proftli:tdamente'commoviao ao rc: · 

ceber essa. prova de-consideração. e confiallr.~a •. 
Sinto-me preso de um certo recieio, de não 
poder. corresponder, 'pela: exiguidade' de mi-
n1u1 intelligencia. (não apoiados).:. · 

Um SR; DEPUTADO~ y. Ex .. jii. ileu' pl'ovas 
<le contrario na legislatura passada. (MttilAis 
apoiados). . . . . 

O Sa. An.muR Rros ... a confiança. com que 
aca.bão de me disti'nguir ~a. votaçti.o bai panca 
realisada. · 

:vla.s, ao mesmo tempo, outl'O sentimento, 
intel'namente oIJposto, explorle no roeu· co· 
ração de patrioca, porque a votaçií.o que 
a<:ii.bu. de l'eaUsai--se sut!ragn.ndo.o me'-1 nome 
G "' proni real de que o i·epublicano sincero e 
convícto. embora não tenha pe1•tencido ús 
epocas da. pl'OJHl.ganda, não desmereceu <la 
confiança de seus pares,· que são os repre
sentantes immediatos da Republica. nesta. Ca-
mara.. (A.pai.ado$. ) . 

Sinto-me lisongeiado, Srs. Deput:i.dos. por 
essa -votaÇ"d.o, não que em meu cõ1•aç[o se. 
aninhem sentimentos de. vait\a.d~, mas como 
um sentimento.para que ewprosiga na senda 
que rrie tracei desde que dediquei a H.e:pu
'blíca toda minha ~ctividade, toda minha 
dedicaçii.o. todos os meus esfürços, ém. prol . 
d(l. boa ordem, de. sua. manutenção e de sua 
coTipleta daptação neste paiz. · ,. 

C<:imprehendo as ditffouldades que me hão 
de a.s5altar occupando esta. c.'l.deü·a. Honrosa.· 
e ella. ; mas espinhosa é a tatefa. de presi
·dettte da. Ca.mu.l'a.. Tomo o oolernne com· 
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promisso de não at'asta1·.me. das normas eor
rectas de preceder, do que dei provas nà 
sessão ante1•ior. · · 

Hei de modelar o meu :procediment o pe~ 
mais severa imparcialidade e pela. observan
cia mais rigorosa do Regimento; hei de pro
cura1• po1· todos . os meios concorrer para. a 
defesa,da.s ínstitulções que cada vez- mais se 
conscilídão;fi'rmai:tdo-me i:tolemma que· se lê em. 
nossa bandeira-,-ordem e progresso-; ordem, 
que não pód.e existir sinão pelo respeito o.os 
direitos e liberdade de . cidadão, e pela· tole
~ancia. de to<los os priocipios; -progresso-que 

. e a consequancía do desenvolvimento intelle
ctual e moral· do nosso "pã;iz. 

. Compromettq-me perante a Gamara, á 
vista das noss:!.s act uaes cil'cumstancias :finan• 

Fr·t!Uerico Borge3 •.......•. 
Frnncii;co Veiga ..•.....• 
Vtetorino Monteim ....•.. 
C:ish'o Rebello ..•.. : •• , ... 

· Pa>:;i.riltos 1fontenegro .•.. 
J ,air. At!olpho .••......... ~ 
E1ii .branco, ..... • ....... . 

Vo~os 

lOi 
2 

.:. 2 
l 
l 
l • . . 

16 

130 

() ' §r_ Presidente - Proclamo 
2~ vicQ,presidente·o Sr. Frel:lerico Borges . 

.EtElÇÃO DE 1° &'ECRE'l'ARIO 

ceiras~ a. não- dar para ordem do dia, siníi.o Sã.o · recebidas I 12 cedulas, qu~ apuradas 
em . v1rtmle de votação sua, projectos que· dã.o o seguinte resultado: 
tl•agam H,ugmeoto à.e.despezss, que não sejam 
.ple~amento Justificadas ; e -prometto. Senho
res, no exercicio dest() honroso mandato de
dicar-me inteiramente ao servfço publico pro
curanc1o assim corresponder a- confiança. de 
que acabais de dar-rne inequi.Yoca prova. 

São estas as palavras que devia proferir tes
temunllaMo o meu reconhecimento pela. díii
tincção com que fui honrado. (Miiito bem, 

· muito bem). · . 

Contínúa a votação da. eleição ela Mesa.. 

. ELElÇÃO DO 1° V1CE-PRESIEENTE 

São recé!.Jidas 129 cedu1as, que apura.das 
uão o seguinte resultado : 

Voto~ 

Victvriuo Monteiro...... 114 
Ft•ederico B.orges •...... _ 2 
Josê Murtinho. . . . . . . • . . . 2 
Almeida Pernambuco..... 1 
F1'll.tlcisco Velg<i......... 1 
Mendes Pimentel..,..... l 
Milt.on.................. 1 
Olegarío M;l.ciel... . • . .. •• 1 
fo U?-O Mü!ier ..... . .... _. l 
Timotheo .da Costa....... l 
fo~o Lopes. . . . . .. . . .. . . . • l 
Em branco.............. 3 

129 

Vo~os 

· Theotonio de füito ... ~.. 91 
.Jo.rí.o:Neiva· ..........• , . . . . z 
Luiz Arlolpho .. ;.. ... . • . • . l 
José Mariano............ l 
Mende$ Pimentel . . • • . • . . l 
TeUes d e Menezes ....• ; • . l 
Fonseca. Portella.. . • . . . • • I 
Em branco.............. 14 

11'?. 

O Sr. Presidente - Proclamo l·:. 
secretario o Sr. Tl1eotonio tle Brito. _.,,.... 

ELEI('.!.O DO. 2° SECRETARIO 

Sã.o recebidas 111 cedulas. Ci\le apul'a<las 
clão o seguinte result-0.do: 

voto3 

Fonseca J?orl eHa.. • . . . . . • l O l 
Menfles Pimentel ...... ~.. . ·! 

. Alvim................... l 
Tlwotonio de Brito....... l 
Em b1·anco... . . • . . . . . . • • o 

IH 

O S1·. Prcsident:e: - Proclamo 2• 
secretario o Sr. Fonsee3-. Portella. 

ELE!ÇÃ.O ,DE ·3, E 4~ SECltEl'AR.IOS 

.·O 81•. Presidente - Proclamo 
l" vice-presidente o Sr. Victol'ino Monteiro. São recebi,las 113 cedulas, que apuradas 

dão o seguinte resultado: 

. ' : . . 
· . São l'ecebidas .J30 cedulas, que apurada.s 
dao o sP:gnintCl resu1two: 

C:i.niar:1. V, I 

Brnzilio da ·Luz~ ..... ~.... . lOi 
Gust.3.vo Veras .••••.• ;._ 101 
Thornaz Acciol i.. . . • . . • . . . 4 

-4 
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Pandiá Calúg"eras .... ·.... 3 
Neiva..... .. .. ... ......... 2 
Menrles P imentel.. ....... · 2 
Alfredo Pinto . .. . . . ..•... 
Em b~o,co: .• . . . ... ~... . 3 

.. · <). s~~. P~esl<len1;e:-P1'ocl:i.mo 3° e 
·""-'4" sec1·eta.rio:s os St•s: Brazilio da Luz e Gus~ 
"tilvo Y_erã.s. · 

. o Sr- Pretõ!oidente:;,-Estando adeiio
·-tada ·a.. hora, d·esi.gno para. ~egunda·feíra 10. 

. d9 co-rr;inte a s eg-uinte ordem do dia.: · 
. E leição das ·eo_mmissões ?erm:men~. 
Levanta.-se a. sessão ás 3 · b.o•·3S e 40 mi-

nutos. · · 

PERNAMBUC0-4·• DISTRICTO 

DOCUME!\TOS llI.:..NDADúS PU.SLICACt POR ORDE~ 
DA MESA 

Ccmtestaçüô of!cre.cida pelo S,-. Dr. L rnwcnço 
· àe Sà ao diJJlcm.a do Sr. I>;-•• iforeira .·1t· 

·vos, (ao P4?'o!cei· n . 53) 

Lourenço Augusto de Sá. e Albuquerque, 
. candidato pelo 4" districto do Estado ele P~r
. nambuco, vem conte;,;tar a. eleic;.ã.o do candi

dil.r,o Dr. .To~ Mvren-a. Alves r.lii. Silva. pelos 
fundamentos que pa.5sa a expor·: 

Antes de entrar na analyse ~ na. prova da~ 
falsitict•ções n que se teve tle reooner pal'a. 
constituir •t maioria com a. q uai se i~ pr·aseilta. 
diploma.•lo o candidato Dr. José 1..-Ií)reira Al· 
>es da SHva.. seja-me per·mittido asshçnala1· o 
seguinte facto. qne é de rna~im~ importaucia 
para elucidação do ca.~o de que se ti·ata. 

Na eleição do 4" distl'icto •1v Est:i.do de Per· 
nambuco, o partido governa.menta! preten
dendn eleger os tl·es ca.ndi•laco;:, fez p:-ev1a
men!e a distr·ibuiçiio dos munidpios em que 
de~·iaset votado cada. um delies. A vot;i.cão 
constante das ·actas prova este f~cto. Assfm, 

. verifica-~ que nos municipio:; de Serinll:J.em, 
Barreiros, Rio 1•'01·mo.;o, Ca.ni:Jotinho. Agua 
Preta e Ama1oagy designados para. sttrl·m. vo
t~dos os candidatos officill-e:; representantes 
dos dous terços, Di·s . Julie d?. !\1eHo e Cor-

. nelio da. Fonseca, o resultado das el~ições foi 
· ... o seguinte: 

CorMUO Julio Moreira 

Serinbaem . • 273 26'3 7 
Barreit·os •.. 245 2.')9 2 
Rio Formoso. 228 :.?36 10 
ca.n h·oti n ho .• 6\l 468 31 
·Agua Prer.a .• 4-., 4.68 22 º-·.t...maragy . .•• 19D 193 

E-s-cluida.s a 4' secção de. Barreiros· e ·a. 7• 
de eanliottnllo, que são exacta:mente a prova. 
da ~serci.o feita. . ·· . . . . . · 
~os collegios de Bom Conselho, ··Correntes, -:.: ' 

Quipapâ. -e Gar~'ohuos designado.> pa.ra o 
caudidato Dr . .Moreira Alves, -devendo ser 
vota.do no outro Jogar ·da clla.pa. alternada
mente. 01~.i.· para o Dr. Jülio . de Mello, · ora . 
p~1·~ o Dl'·. Corrielio dil. Fonseca., · o resulta.d.o 
foi o seguinte :. · · 

Moreim J.uilo Cornelio 

-Córrentes ... • -552 : .. 562 
Quit>fríf.'l. . . .•.. 5~6 - 555 
Gll.ranhuns .. . 437 7 4.40 
Bom conselho. 466 465 

· Deste qua.d.1•0 vê-se cial'.a.mente . que . SÓ esta 
alterado o plano na.s duas secções, ·1' de 8?ll'· 
reiros e 7" de Canb.otinho, éxactamente 
aquello.s em que foi feita " fa.lsificação pos.;; 

. th.uma ! · 
Corre o pleito, ~ã.o eleitos os <l~ns candi

datos Or-3 . Jullo de Mello e Cox:nelio da. Fon
seca, não conseguindo o tei·ceíru candidâ.to 
or. Moreira Alves maioria. sobre o contes· 
tanto, a:pesa.r de sufi'ragado . na chapá: offi
cial. 

o tàcto tornou.se notorio, a. Victor ia. do 
C'l.ndidato oppo::;icionista. . foi reconhecida. e 
proclamada pelos proprios adyersa.rios Jun
t'Lmente com a. eleição do candidato opposl
cionista do l" di,;tricto, o Dl'. José Ma.ria.ano. 

O proprio . corresp:indente da. Repubtic~, 
qUé e insuspeito por• S(W adver,;11.rio do CO-!).· 
testant~ o aununciou por telegra.mma que 
f.;i publloado naquclte jorna.I. Reco1·re·so en
tão ás ta.lsitiea:.;ões que m e propernb.o t~ de
nunaiar alterando o resulta-lo da eleição. 

No dia. 4 de janei1·0 o Diarió de Perrzam
buw publicav:i. 1l vota.Cão do 4• districto, de
clara,ndo que faltava um:i. see<,;ão que não 
mais podia a lterar o resultado, d<1ndo a .se-. 
guinte votação: · . 

Dr. Julio·de Mello . . •... ... 
Dr. Francisco Cornelio ...•. 
Dr. Moreil'a Alves . •• •. : •.• 
Dr. Lourenço de Sà .• . ... . • 

4.208 
3.996 
2.659 
2.457 

No dia 5, o me>mo orgão official publicando · 
o i·esutt a.do fioo.l, incluintio a votll.ção dilo 
unica secção que faltava e que não mai.s pe>
dia alterar a coilocai;ão dos candidatos, deu o 
seguinte resulta.do : 

· Dr. Jalio <le '.lfello .••.•.. • • 
. Dr. Cornclio da. Fonseca ... 
Dr. MOl't•ir:i. AlV0l:I .. . . .•. · -
Dr , Lourc11ço de Sil. ....... . 

4 .208 
3 .99& 
2.i39 
2 .300 . 
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Em artigo que publiquei no Estado de peito de aUi ·ser namerosa a. ma.ior!a. do par:.·· ·~.; 
P!miambuco dí$se, na A P,-oi:íncia o seguint!', tido .autonomist.2.. , : 
~respeito da singular contagem · füiw. ~l~ Foi ;.;ssim q:w t<·ndq de se public;i,r o edita.l. 
JOl'Dal otllc1al: . · . . . . · · · · da nomeação das ruesa.s ·a.as ,ecçõês eleitoraes, ·: 

«Assim, uma unica. secciio que não m:iís . ·muito propositul.mente e contra · a expressâ. .. .:t 
podia. a.ltera.ni. c<>llcx:ação dos ca11didatos vo- disj.•Gsiçâo do art. 39. ·§§ l~, 2° · e :3 .. ·da lei' / ·! 
tados. deu o seg-uime ~ origiuàl 1.esulta.õ.o: n. '35, il.9 26 de ja.neiro de }892, não se fez -·.; 
Dr. Julio de Mello . 4.208. tlcando com· a mencão dos loga1·es ell\ que se devia·reunír · · 
mesma votação; Dr.: Cor:ielio d&. Fonseca..; C'cJ,da .uma. .d:i.s se.;Gões, com o ttm manifesto . . : . 
que t inha 3.995~ manteve-se com 0 mesmo ç\e im!le.lir o comparedmento do eleitorado. 
numero· de votos; 0 or. ~Moreira · AlVas. qu·e da. opposiçào e· ·poderem ser dadas como rea.-
.iá. contava 2.6-59, alc&nr•ou mais so ... votos . e .lisad;i.~. el&i'ções que não tives~em sido feitas. 
ti " A I)rova des~a.. :üleg:i.ç:\o est:\. no edita,lque . . nalmente o candirlato a.litonomi~t.a, autcw 
destas linba.s~ cuja votação daria pelo Dia.-io offere(,:o em Ol'iginal e que os füç'tos posterió-· 
de 3 do corren;;e, era de 2.4.')/,. ficou J'edu- r·es Yiem.rn corl'Obor·ar. {Doe. n. l. ) .. . 
zido a 2.·31JO votus ! · , Nii :;uw·''esper :;. do pleito, no ·dia ~S de 

órigina.lissima. secção na. qu:i.1 só 0 Dr. Mo· dezemhl'o, o Dr. Felisbiao de Meodonç~ . Vas
reira Alves conseguiu obter 80 votos, . ne- concalios, p:·esr,i:rioso chefe a.utonomísta do .· 
nhum dos seus ·companheiros rle chapa !'oi hmnic pio~ cidu.difo da ma.io1·re.speitabilidade 
votado e 0 candidato autonomista. µei·deu e qur• tinim d ':l :>el' meu fiscal na 4' secção. · 
157 1/'0tos ! » · procu!w•a info1•mal'-se do mesar!o Francisco 

.José Dio.s em que log;i.r devia. ella funcdonar 
Com algumaselei~s simuladas que se ft- e 0!1t(:\'(:\ a resposw. con~tante do documenr.o 

zeram em a.lgumas seccÕ!·s •. impedin··:o o con' n . z . de que o DI'. E~ta.cio Coimbr-.1, chefe 
cw'SO dos eleitores da opposição que ao com- rlo partido r'ederal no munici1>io lhe di5séra 

. parecerem não eocont1-aram vestígios roe el~i- que ser; a no eng1.=m lio Araguaba, mas que ·não . 
çãe pelo que viram-se forçad,1s a !'eoo~rct· t.ruha1n sido a.flixados em parte alguma edi-· 
aos tabelliã.es, e poi- outro lado falsincado o taes nntrcarrdo o5 logares da eMçã.o.Bastarla. a. 

. resultado. alias já. conhecido de eleii;:.ões igtml· falta cte designação dos logare.s para inquinar 
men~e fictició\$, o que tudo lhf'S e1·a fa::il p0r- de nullidade!l.$ eleições de~te municipio, p:i/ 
que tinham 3, unanimidade d<rs mes:a.s eleito- r~nte corno rtca. a má ré eom que deixando-se 
raes e d~sS>is eleicões tinb<•m sido exi:Iuidas de executar a. l~i ne.;;:a parte se procurou 
a.intervenção e fbca.IL$.ção da opposi<;<'i.o,-;1en· prep~ra.r o terl'eno p :i.ra as fraudes que cs·. 
s:iram ter ós meus a.rlvarsario.; consegui ,io t.iva1n pla.ncjad:i..~ . · . 
constituir a maioria de que pl'ecisava. o 5,,0, Outr:i. formalid:vie se deixou dr~ preencher , 
candlu·"-to protegido o Dr. 'Moreira Alves. vindo eon·o:•orar a fraude posta em pratica.. 

A despeito, lJOrêm, 1fa r.u<to isso. cüm as E3~l for·1oalidade é a. transcripi.:ão dri:; a,}tas~ 
p1•ovas que pude fazer de algumas ·1aquella~ A torm<ilida.de t!<L tran~cripç.iio de actas póde 
falsificações e com a. a.pp1·ovaçã.o e conta.gl'm na. vor-~:1. ~e ~r dí;pen8a.vel, mas, quando ba 
que não póde deixa.r de me ~r feit,;!., dw YO- indicws de frauue, :i. fü.lta da.quella rormali
tos que me foram dados pelos eldtMe.q;e. da.de vem C'·IlStit.uir a prova da fraude e 
ra.nte os tabellíães, uns nà.o admittirlos a vo· assrm r.cm entendido a Camara.. O documento 
tar. apeza.1• r!e terem e:chibhio os seus ti tu los, n. ;; prova. qüe neahumu. das acta:> tlo rnu
sob pret;;xto de não figur:.i.rem os S!•US nomes nicipio de B:i.nefros füi tr'd.uscripta., e das 
Da.l! listas de cila.rnada., outr c,s po: não ea· propr·ia.s ac~a:> não <:onsta a tr;i.nsc!'ipção, o 
contr:i.rem f'uncciona.nd.o i:.s respectivas mesa-; que demonl>tra o it1tuito criminoso de rnais 
cle1to-raes, não ob~tante terem comp:i.1·ecido t.'.l.rd& a,,"C i tal~s no int.ere.~ da.;; candida.
ã. hora li:'gal, consegui, sinão redur.ir ás .ma.li tl11·s.s dos Drs .. !uJio de Metlo e Cornelio da 
verdadeiras propúrções a vot a.cão c1istri bui1l:t 1 Fonseca, ou do Dr. MOI"eira Alve.;, como veiu . 
ao c~nàidat.o cuo testa !o, provaT.' a superi01·i- a. rea.li~a.r-se. 
dade. de vot~ com que aintla assim lico sobtil Deixa11do de parte a eleição .da l ª secção, 
elle, como p11$Sb a. ]lrovar. que m:i.ntla a vc:rdade confe:is~·r ter sido a · 

Eleiçüo de Barreiros 

unicii que dio foi simulada, rn:i.s rle cuja acta. 
constam as iI"regularid:\·1es que nella. .5e ~e:.. 
ra.m ... o.ppar<lcendo cedulas em numoro maior 
do que o do:; cl•, itores que ">ot~ram,e, tendo 

Este muni.cipio no qual só terin.m de ser stdo recusados eleitores sob o · peetoxto de · .. 
vota<los os candlrl.:i.tos ; Dr. JuUc de Me<lo e não estarem na· li~ta de cham<ida., pelo que ·· 
Cornelio da Fonsac-il,, foi um dos · escolhidos tí vere;n de ir decla.i·ar- seus 'l'Otos perante o : 
pr·eviameLite para eieições ~unulttdit.s, ten•lo tabelliii.o; nã.o me tfoteni1o tambem :. na ana- .: 
sido .ma.is tarde aproveitadcL .ª· 4•. soo<;ã.o, em. j lyse c11:cumstaaciada_ das ele iç.ões das ·2" e · 
favar do i;a,nd1~w Dr.· Moreira. Alves, 1': des~ · 3" secç:oes, falsa:; e sunuladas, · como pr·ov?-m 
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<os docü.meiltos "ils. 4 e 5; o que forçou os elei- 03 ditos e!eitore~ um termo. em que era. n:.i.r
'. ·tores ·a irem ta.mbem levar seus votos· -µe- rado todo ô oec;irrido (documento n. 9) e.q_Lte 
··:ro.nte o·tri:bellião publico, porque em dit:i.~ foi immedüttainente levado por elle com os 
· eleições, que, aliãs não. :podem· dei.xa.r de ser referidos éleicore-J ao tabelliilo Joaquim AD~ 

,. annulla_das, o candidato.por mim contastai:lo, tonio da Franç:a: Clmara para. que este au.
".::. Dr: Jo~é More.ira Alves' nã.o obteve vota-;:.ão; theriticasse o dito protesto ·pocumento n'. 8) e 

·1)assarei;:?. p-;ci.lpa.r-me detidamente da. elei- em seguilla os mesmos eleitores· confirmando 
ção dai 4° secção, que simuiadli. e fraudulenta os pfote3fos :Interiores fizeram dech1·a~~o de 
c·omo as , das 2~ e ;3• secçõe>, foi. depôis de seus· votos' perante aquelle tabelliã.o, em 

.proclamada como se tendo realisa'1o, profun- poder de quem depositaram os seus tittilos 
damente. alterada. para nella se d11L' ao (Doe. n. 9.cumbi1iado com·o doaúmento n. 8). · 

·Dr. Moreii,-a Al vcs ela Silva l ll votos que Posteriormente ibt dada ainda em juízo e 
: <haviam .tocado na, P<lrtillla ao Dr. Julio de julgada por sent.ença uma justificação, cor.,
:. :Mello, processo igual ·ao que fvi empregado roboran0.9 as ·d:;chw.'.lções ·e protestos dos 
'·.na 7ª secção ··de Canhotinho, como hei de eleitores quanto ú·eleiC;"lo falsa da 4" secção 

... provar. (Dcc. n_ 10). · 
·. ·Nesta· 4' s2cção, apeza1' elo sigillo guar- Ainda no intuito rle provai• a fniude das · 
dado. q~anto ao seu local; tendo· compare- eleições deste municipio e principalmente da 

· !;\ido 40 eleitores e com estel'l o meu fiscal 4" secção foram requeridas ao .$ecreta1·io da 
.. , Dr •. Felisbino de Mendonça Vasconcellos, ás lmendencia ?líunicipal certidõls quanto à 
: 9 1/2 horas. encont~·m·am fechado ·o edificio votação que ueYia constar dos livros das <li
. ~ em que se devia realizar a eleição, e ja, ar- vet·sas see<:;ões eleitoraes, dos nomes dos elei
. :fixado na :po1·ta o edital dando ll l votas aos tores que compareceram t\ eleição e deviam 
---Drs. Co!'nelio·· tJa-Fonsec:L e Julio de i\follo constar do livro r'e assignatura; quauto -a 
· ·para deputados, e 111 ao. conselheiro Gon- divisão do municiplo em distrcitos eleitoraes 

·çalves Ferreira para senador, na.da. mais e numero dos funccionarios de justiça; 
constando.. . . quanto aos etlitn.es·nomeando os funccionarici"s 

. ,Não podernlo ser arranca.do o edital, o que· devess.;m tru.nscrever as act'1.s e quaes 
Dr.. .Felisbino de Mendonça na qualída.d"" de eLles fossem_ 

'meu ftsca.l requereu boletim ou cópia !do- De nenhum· desses requerimentos se pôde 
cumento n. 7) q11e lhe foi negado; requereu siquer obter despacho, como rirova. a decla
ainda que ao menos lhe fossem f,i.cult:Ldos os racão do.otfüihll de justiça que foi portador 
livws para elle se inteirar do occo1·riuo e delles,exa1·ada no verso de cada um (documen• 
tirar uma cópia da acta, ··e tambem isto lJ1e tos ns. 11. 12, 13, 14 e 15). Recus·,ida.s asce:'-

. foi negado, sob o pretexto de qu.e: os livros ticõe3 a que aca.bo de alludir, foi requerida 
já haviam sido remettirlos pa.r.c o Conselho ainda a exhibiçiio em julzo <los: livro~ das 
2•1unicipaL r1esculpa- esill.nada e ína.dmis- a.ctas para nelles se µ1·ocede1• a exame e fazer . 
sivel, :pois, é bem sabir!o que em 1\enhuma a pro1:a dn. fr:i.ude. Intimado o p:·esidente do 
eleição os trabalhos pótlem :ficar conclüido~ Conselho :Municip:d, tenente-coronel Constan
ás 9 1/2 e que no mesmo dia, nem n(IS logo tino Gomes Ferreira, sob 1i~nu, ite- crrnfcEso 
subsequentes os livros são remettillos ao não o~ ex11iLiu nem compare~eu à. audiencia 
Conselho :Municipal ! · . como prova o documento n. 16. 

Com essa declaração os mesa.rios, além da Per· tofo~ os meios :p1·ocm·ou o candidato 
prov:i da. fraude, fornece1•a.m a prova que p1•otestante p1•ova1· a falsidade tl.as elciçües 
mais tarde foi feita. de que não foi trans- que se dizem procedida~ nas 2•, 3' e c~peci:.li-

. cdpta aquelht acta, que certamente nem mente na 4" secções deste munie:ipio e a.cre
lavrada. ·estava ainda, quando o meu fiscal dita tel-o conseguido, devendo servir para 
-ecla.mava os boletins ou a apr·eseutação dos c.:orroborar ainda essas provasarecusap,ropo
livros para ser tira'la certidii.o da votação- sifal das informações ofücia.es a que pl'ecisou 
. E a prova ainda de que os livl'os nã.o ba· recorrer ; pelo que pede que a.s ditas eleições 
viam sido remettidos. terá a commissão na falsas e considerJda> como nullas e não 
certid!lo pi:t.s;;..tda. p2lo .officio.l en('.()..r1•cgndo de existentes pn:ra o cífeito de não poderem ser 
obter a ceriidão do secret..1.rio da Intendencia cont~dos os votos que· na 4" secção são dados 
Municipal do q_ual ouviu a declal'8.l;ÜO que ao meu competidor Dr. José ~.!o1·ait'a Alves da 

.... t>-es Ii.vros não -tin1Htm a.inda sido reco- Silva. · 
lhicto,; oo arcbívo". (Documento n. 12, ·verso). Nii:o termina1·êi a present~ ex11osiç-.iio sobre 

.· A' viJ>t.a tlo que e no intuito de aea.;it~lar a eleiçüo un municipio d0 B:ureiros sem de
,. os meus clireitos e toruar patente a fl'a.ude nunc:iar mais um escaudalo ante.s para 
·"'dessa. .eleição, na. qunl até o (,~ti.luto Luiz .Jo.>é habilitar a illustre' commi~são v<:rificadora a 

: ·dl>, ,Silva é dado como t"nilo votado, (do- conlleeida.s frâudes o. que so 1'"corre1•u.m oo 
f.ceumento n. 6) o Dr. Felisbino·com os eleito- meus aüversa-rios, do que mesmo para p~dir 
: .' :i'es,ilres~ntes constatou o facto lavrando com a condemnação Mssa eleição, especialmente a 
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4º f:ecçã.o, que .ficou irrefraga.ve\mehte 'pl'o- urnas da.quelle brioso e independente muni- .. : 
·va·1o se!'. simulada e frn.wlulente, ·e, portanto, clpio. · · .. . . 
dever ser irremediavelmente condemi:ta.11a. · Reahnea.te, ·.par.i eleiçoes íicLicias, sô mesma .. 
· Cómq er<i preciso vence'r por todos os meios allstamant,Qs igu11ltnente fictléios .. E. o mais>. 

no muo1cipio U:e Barreiros, oníle.é. iocontes- doloroso~ que infelizmente, não:. foi.esse o> 
tavel a maioria do partido autonomista, os unico municlpio do Estado, ónde os adver~:. · 
~ueu~ 'adv:e~so.rios, ao .passo que dei.xaram de rios procurara.m.po1-tal meio assegurar sua. 
m chtll' nas listas de chamo.da eleitores an- victoria, .sem medo ele contestaçlto, póde-se 

. tigOS e .COnhecidOS, en:ierta.!·am IlOilleS de dizer que ll(l. maiória.· dos .munieÍplOS Eã.O .• 
indivíduos que nunca foram ·alistados, e ao.; tfoticios os alistamentos: . : · . · 
quaes eram criminosa.mente -t::tpeuidO:i ti tu- Airida 8. re;;peito desta eleição de t.Qdo o 
los de eleitores. . · . . . município de Barreiros, entende o 'candidato 

Como a. 4'' .secção ~leito1-al .é a que tem contestante que fhe .devem ser contados •OS 
mais im~rtancia para: o caso pr~seme a ella votos dados perante os tabelliães por eleito.:. · 
se r erer1rá :t demonstração que me propo- re~ que não . pude1•am ex:ei•cei· o seu direito 

. nllo Iiuer. · naquellas secções, por neilas não ter havido 
O .ultimo nlistam·ento procedido no munici- eleição e a. muitos. dos· quaes a mesa. da. I" 

pio de Ba1·1'eiro;; f0i o do aano .dê 1895, cômo s~çüo recusou r eceber os votos. (Doe. com"' 
prova a certidão passada. pelo ,juiz; seccional binado com o n. Se documentós ns. J9, 20, 
(documento n.17) e a cer ticlã.o .dos tabelliã.es 2l e 22.). · 
rlacpielle mumci_pio (docvme11to n .18l. 811tre
tartro,tlgurarn como tendo vorn.do na. 4• secç.ii.o 

_ ._de...Barrebios: Joã.ode-Mello Viétra-;f;eamlro de 
.. Ba.i·ros e Silvo., M<1.noel Vicente Lutloro. Ma.- ...-

n11et P il'es d~ · Almeida, Fa.lífüo Ma.noel · d(l.!J . Neste município, como no de Barreiros, 
Chagas Gal vão, 1'-íartins Antonio da Silva, como em tantos outros do Est.ado, os á.dver
Mi.g:uel . Jo~é Ribeiro, Mi nervino ... Antonio de sa:rioii recorreram a alisfa.me't1tos ncticios· · 
Mi!" .. lllda, M<inoel Jeronymo da Costa, Manoel para assegurarem a sua maioria. no r>leíto de · .. 
Ma.tlleus de Mei•·;1.. Manoel Joaq-qim de Oli- 30 de dezembro do s.nno i1assado . · . · · 
"'eira, Ma.noel Francisco Buarque, Orlando Antes da .eleíçiio, em .12 de dezembro da- · 
Vitruvio de Vasconcellos, Olympio de Oli· quelle anno, querendo · acautelar-me ·con tm 
veiro · Ba:>ros, Pedro .. de Siqueira Brito, as fraudes dos alistamentos. ·· que me. eram 
Pedro Luiz de Moura. Pe:ll'o Francisco denunciadas pelos meus amigos dos diveraos 
dos San tos, Luciano Alves da Rocha. S'3· municipios do distric_ro. requeri ao juiz sec
ba$tião T1·ovão de Ye1;çosa,.Silvestre ·Flore!' cional que me manda;,se cer tificar si havia. 
Paixão; Silvel'io M:oneel da Silva, .Ma.noel !'ecebii:lo communica1.w ue que si ·tiveseni 
CaslelloBran.::o. José A.Pe;;rn:i: de 1'1ello, .JMé.. reuoi1lo as commi,;oões de al'stamento nos 
Salg:ido Merly, ·Antonio Soa1•es Teixeira.. Bal· annos rle 1895 e de 1895 e sl havia rece
bino M. da. Sil1•.:i., Bellarmi11u José ue Sarita. bido cópia dos alistamentos que !iev~am ter 
Ann:i , Bellar mino Saal'es da Sll va, Beneve- sido rei tos no mnnicipi(I \le Ga.ro.nhuos. A 
nu to fgnacio de Moura. Belisal'iO Teixeira. certidão füi negativa, do cartorio nada. con
Lopes, Cal'los Ribeiro Je . Moraes. E\•aristo sta.v:i., como não consta no município que se 
Francisco dos Santos, Euphra.~lo .Jooquim dos houvesse feito alista.menta algum nos pra.so's 
Santos, Toleatino .José Bezerra., Feli~ Pereira legaes (Doe. n. 23) . '. . . 
àe At'a.ujo,. Felix · Pereir:.l. de· ArauJo Filho, Em 12 de janeiro do corrente a.nno, ainda · 
Francisco .Jose Nogueiw, Faustino Ma.rques par.\: corroborar a prova fornecida. pelo juiz 
de Oliveira., .Francí~co Bispo Soii.res, Guilh.er- seccional. requeri ao goveroador do Estado, ·'' 
me e .das Chagas. Gra.ci~no Eugen~o Verç.?sa., po1· certidão côpla rl3~_ulti qia revisão eleitoral 
Gorm:\no Santiago da Süva,Hunormo Jos.e de que devia constar da.· secretaria no governo, 
Y.foraes. Joaquim Matheus ue Melto, .José em cumprimento de preceito legal, verifi ... 
Felix ele Altmquerque,João Ferreirfi. de Souza, cando da ce1·tidã.o pas;ada e que tenho em 
Je5é At1t0nio Haodoi.ra, João ~fochado Fr,,irci, mell poder, que o ultimo alistamento fõra CJ •· 
(48 .individuos qua tomaram parte na elei- de outubro de 1894. · · 
ç:ií.o da -t'.' secção de. B:nreiros e que ufü> são · constando-me depois que havia sido remet- . 
dei tores) ( Dóc: n. 17) . . ,. . _ · . . tida ~o juiz seccional uma cópia de novo 
· !'\li.o pe<;o ;i. illust:-e co:nmi:>su.o verificadora ali.$ta.rnento que se dizia. procedido no · anno 
a <leduc·ção daquelles votos. d:i.dos a ·meu c'Le 1~93, requeri âquelle _juiz que meodasse. 

· competidor. porque, tend?_ . t!C!\~o prov:vja. <t c:rt!ficar-~e em que d!ª· mez e anno lhe 
. simula"c:ão daquefü. eleiçao. nuo póde ella 1 for~ i·emett1do -~ drto alista.ment~ ~em. que 

subsistir; quero apenas to1·na.r pa~nte; 0s rfat:i- fora recebido, obteudo a cert1dao_ de que 
meios indecorosos de qµe ' se se1·vn·am o~ o dito estava dat~no ~e18 de r10~~'?2õ.1·0 de . 

. iueus _o.d'l"ersarios pa1•a toma!'em de :i.ssalto ;;.~ 1806 e c1ue fora r ecebido naq°:elle juiz no 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:33+ Pág ina 13 de 35 

. ·.; ·. 

/ J90 ANN.A.ES DA CA:MARA 

.': dia 28 de d~:;eni.bro, na.a:cifo-vel:\pera dá" elei-1 o secr.~tario declarou não poder cumprir o 
·:.çii.o.(Doc. n. 24)- ' despacho 11oi· não. ter. p.•·osenieme.ite .em seu 
' · ·. · R me tido fõ:·a do prazo, mais '.e u anuo 

1 
po,ler os livros qüe seroiram··:,..a eteiçüo ultima, 

·.depois da epoca em que d·~vho ter sido feito, 1 como si o dito olficio e outros·acto; r et'erente;i. 
, .• e.sómen~e.na ante-ve~pe1·a da elei..:i.o. estav . ,~, alistameuto pudess.etn.consta.r de livros de 
--denunciamlDo sel'. um- .documento âcticio ar-; ! eleiçã.•· ! (Doc11mento n. 2í:í). . 

:_ raujado á ultima boi·a p •ra encobrir as fü.l- ~tig pórie haver prciva mais concludente de . 
:· i:;ificações .d.a~ listas· de chamada. Cnmo si· que procurei por todos os meios tira.r a limpo· 
· es~~Jucto n i,o_ bastassep,i,rri provai· que? dito 1 a :;er(~~f1e sobre. o u.~istarnenfü, ftcticio de 
-:··· a~staroên. t. º. nao tem a m_e'.1Dr.autherrnc1dade,.I JS.9;:i. f~1to c?a~o_e p. ubllco e. notor.w,_n~ ves-
: ,nao>pa~sa..de um p a-pel SttJo. a-cc~e.;ce que elle peras da eletçao para dar eLltrada a eleitores 

: · fóra :remettido anrnvmamoni:e a.;) iul~ secci" falsos ! · · · · 
:. anal, s m.acha.r~se asºsigniv!o pela ~om!ni.-sii· A recusa do:; funccionaríos' que de~iam 

,.· .. que dever<t tel·O presidido. ou siqucr pe.o ser os mais empenhados no esclarecimento da. 
··'·.seu p1•esidente. ?ar'ece incrive1 rua~ e :i;ve::.'- .verda.J.é. ú.a confis$ão dessa füb>ida.de que só· 

dade e o pro'ª a. certi•1â-0 que n ste senti:.10 a et l•:.s viuha aprov~itnr. 
requeri aojuiz!;ecciona.1(do~ument.o11. 2.S) e t"6ro. do dttvid.u., portanto, c'.:>mO fica, a 
pela qual se vê q_ue aquelle t1.li8tamento niío sQ cl:::.ndestini1fa.<le e fa.lsid'>d~ da.qilelle a.lista
c,clia assignado par pessoa a lgii,na ! · meato. não pódem subsistlr, Dão p11dem ser 

Que cal'acteristico de autbent .-~idade póde con:ad•JS. por· ser:im nullo;, os votos da.dos 
. offerecer_ u~ alista1nen~o. -;o qual niaguem 

1
. pot' imlivi,1uos que nã.o sen~o eleitor~s figura

no mumcip10 trnha scienc1ll-. e ·'~ue neiwao, ra:n os votos da.dos n1s l!st: s de chamaf!a.. 
menos appal·ece revestido da; ?J:mo.:i·~5J.10s 1 ~s,:es votos não me p~dem ser descontados e 
exteriores de um documento PU<illcci 1 Com o 

1 

sun e.os !)1•s.. Cornel10 da Fon~eca e ao meu 
i ntuito, ent et:into. de .não (ieix~r tt IDd:tOr ctilllpetidor Dr.11Iore.ira. .. Alv~s. por tere. m ·sido 
somka, a menor du"M.da. ~obr<? taes alista' os candick>.tos mais vota· los. Qua.o.do não fosse 
me-:tos. propuz-me a colher outras f'rov<lS. es>a J. dou tr'ina firn1ada. eunodas &s.decisões 
Requeri ao presirlente rlo Conselhos :..rtuipai: da Camara., e de todos os parlamentos, ac
de Gara.uhuns que mandasoe dar ]JOl.' c"rtir!.5o cre;:~e que. ten•lc> sido o meu competidor 
o t eror dos ofilcios de remessa dos ltv~·os do cam~gac1t> pelo ~·artido . em proveito do qual 
alista.mento ao presiíl.ente <lo ""nve:!'no M:t1- foi teita a.quella fraude, que ta.mbem lbe 
niclpal, senil.o r t?cnsnda· a Cf'rtidão r·equer ida ·aproveitou. a ena-e não a mlm cfl.be sotrrer

·sob o futilis,imo pret xtr: •'·~ qur-. o meu Pl'(•- 1 ltie as consequeucia.s. Esse~ votos, portanto, 
cuwdoi• nã.o er:i. eleit.nr do municipic- ! devem sel' considera.dos como não existentes, 

Não pasme a. illustJ.-e commis:sii.o -verHi.i;n.- _ nullos de pleno direito. 
dora.: a1ü está o desp ·cho do tal :'!'; Carr:.t~ Ci;êejando os nomes dos·eleitores que vota
Jlateira. Pr·esi~ente do Con.;eE10 ~Iunicipal de ram na el.~içü.o de 30 de d.ez·mbro com o a.lis
Ga.r:i.nhuns (Ooc. n. 26). fatn('n~o de 18\14, unico existente e legal, 

A eva~iva. do presiLlentc do Conselhr} --Y.u- ver ifica-se pelit cerr.iilii.o pas~ada pela. secre
nicipal não tez desanim~r o nieu p.-oclí?ail'lr ta.t'i:i, do Govemo do E:stado de Pernambuco 
nem arredal·o do proposit'.) em que e"to.va de (d•)Cllmont.o n. 29) q_ue ~ão fictícios os SPguin

. 11rova.r que era lícticio « fi·a.u1:l.ulento o a.lista.- 1 te> eleitores: Manoel Vic~nte da Cunha 1. 
m·ento arro.n ado :i. ultim:i bo:\t como t· nclo 1 :\1:t1·tinho Jose de Gouveia 2, Antonio Ro-

. sido íeíto e.m 1395. A~;;im. foi l''Jl'lUet•ida ao 1 di·ig·uE-s de Araujo Leão :3, Antonio tg
juiz de rfüeito da Comarca <l. in tirnaçií.o do :p1·1~- nacio Corrêª' 4. Antonio Ferreira. de Li· 
~ideute do Conselho ~.1u:iicípil. p:mi. fazer m.J. 5, A!bino Liba.nio Callado 6, Euzebio 
exhibi!' em juízo os livros e mais papeis refe~ Ferr.-iira de Mello 7. Francisco Lucas da Sil~ 
rentes aos alistamentos que deviam ter sir!o va 8 .. rose de Carvalho Sih•a Queiroz 9. Jose 
feitos nos annos de 1895 e ·a() 189 ·. Alves da. Silva Junior 10, Joií.o Velloso da. 

Des ignado o dia po.ra. ex!J.ibi~.ão cm co.1•to- Silvn. 11. Luiz. Burgos 12, Luiz de França 
rio, nã.o foi ella feih. cem co:npa.rec~u o in- Ct•.lln.do J:3,1fanoel Marques Ferreira Lins 14, 
timarlo, sendo a diligenci<i. ju!gada com com· 1 Ma[Joel A- de Almeida 15, .Manoel Ferreira. 
min:ição da parte intimada. { Documento i G<"v;,.lc;anti IC, Prcipe:·cio F~rn3ndes Ba.lieira. 

•n. 2í). t 17, !'e Iro Firmino de Araujo Filho 18, Petlro 
Reriuerid:l aindn. pelo Dr. ScYeriano do J Gr·egor10 da Rocha. 1-9, Sebastião Leite da Sil· 

Rego Ct:tn.ves Peuoto. a quem nio pedia ser; va 2·• .. Sev-erino José de Lima 21. Joaquim 
coirt€Sta.'1.a a qmilid.;\ue de eleitor. u:na c~rtic 1 Pae>:1 B .. d.e Mello 22, Antonio Soa;res Corr-êa 
dã.o do teor do ofücio de 1·e:1wssa. düs livros 1 Hr"..t.zil Z:;, .\utooio Vaz (ia Costa Sobrinh·) 24, 

.. de alist,unento ao pre;i'~entt: ''o Consclb.o ~fu- ', Felippe :\ery de Siint'Anoa 25, Jo~e Elias da. 
·nicip~ü. como à.eteqnin:L p,•sitivame,,te a lei; Cost.<l. 2li. João B:i.ptista. da Costa. Filho ~í,Joa
de 26 de janeiro. e desta v.:z, ten.10 0 pr-:-: quim Am.onio da costa. Neto 28,0lyrupio ~'er~ 
si.dente do Coaselho Muuicíp:.i.l mandado da.l-a., l de 83,l'l'-OS 29, Quintino Fer1·eira de.: Arti.uj~ 
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i·eira 30, Fausto Augusto d'" B:i.r:·0~ 31, JoZ.o to<'os o~ eff<>ltos nesejadas· e necessal'ios as 
Ignacio dos Sa.ntos SÓbrinho 32, Lurlgero Paes rraudes de alistamento e de eleição, emRrega.· 
de Barros 33. Antonio Francisco da Silva. :~4. do· em profu~ão ante~ e durante o pleito de 
Bell:i!miao C-Orrêa da Rocha S5.HenriqueCol'- 30 .de dezeml}:i'O- Assim foi alte~·n-da a acta da 
rêa da Rachá: 36, -Herculano- Graciano de el!'içãn, alias f Isa. da 4': seéçio -de Ba1·reiros, 
Araujo 37. :Joa<;,uin:!- Corrê:i. di.. Rocha 38 .. Ja- e <'i.S$iru tambem._ contando com a meS<L uua-
nuario Corrêa da Rocha. :39. João Gomes de nime dn. 7' scccão de C~nhotinho; a.Iteraram 
Lyra. Na'\'a.rro 40; .JOão 'Lourenço do. Rocha ó seu resulr.a,do ,já. conhecido -e proclamado. 
4!, Pedro Nolâsoo da· Rocha ·42; Pedro Gra- Mf<.S ta.mbem contra e;s:-t fraurle tenbo uma 
c.ian·o de·Araujo 43, f)edro Paes de Lyra 1.fa- ultima p1~sva irrerrngavel, aléi!! da· que de
cha.do 44, João Corrêa. ,1 a Rocha. 45, José Cor- co1-red':1 demonstra_ção dp plano -que os can
rêa da Rocha 46. Alfre 'o Monte Bello 47, d ida.tos do partido_oilicfal haviam adaptado. 
Azaria.a ViCerite Ferreira 48, João r.ta Roéha Es'm. pI"ova é o boletim fornecido pela mesa. 
Villela 49. · - _ .da 7" secçii.o ao ci<'ladii:o Manoel Jacyn·bo de 

Nem parece que esta: · minha allegaç:â.o é Meno. fiscal rJo-m~u comp::..nhei~·o de chapa. o 
recurso extremo de candidato der~otildo. Dr. Albino Gonçalves Meirii. de Va.scoucellos.-

No dia da eleição, os !lleus fiscMs e pro'.'" Aqualle fiscal reclamara da. mesa eleitoral 
curadores em todas as secções do municipio o boletim dá numero· de eleitores que haviam 
pr'otestaram coritra o voto de eleito1•os :ücti- comparecido logo que fora. encerrada a.vota
cios. t~ndo sido o alistamento feito no dia ~6 cii.o, e do numer>o de votos que olitivera cada 
de dez_embro em. casa. do presideute <lo Con- u1n d- e cand 11atos, logo após a apun.ção. -
selbo Muniéipal. e tambem contra a recusa Diz o primeiro <1el:lses boletins ierem com-
do voto de eleitores, anteriorment_e ali:;tactvs parecido 80-eleiteFeS,-e -o - se-gundOTei'efu __ _ 
e-que não podiam· ·ser excluii:fos,' éntreta.Pto obr,ido 80 votos. cada· c.m. os Drs. Julio de 
que seus nomes não co11$ta.vam das listas de Mello Filho e Cornelio da Fonseca. 
chamada. - A •-imples inspecção desses boletins e o seu 

Esse,s protestos foramtranscri-ptos nas noü\s controuto com as proprias a._ tas, cuja votação 
do tabellião publico e eu os offereço em ín- foi falsifica.d:i.: põe erorelevo a. sua autllenti..: 
strllmento de publica fórma (Doe. n. 30). cir1atle e a descoberto a gi·o>seira fraude 

Em virtude da. recusa das me,as em ad- a que em dese~:pero de co.usa recorremm os 
mittírem a votar alguus eleitores. q.ue pro· patronos da cn.nd1datt:rado m•m competidor. 
posit,a)mente havíam sido excluidos da.s listas A salutar disposição refer~n.te a.os boletins, 
de chamada. fOram e~tes dal' seus votos p~- de-;ta. vez tomou improficuo o tr:ibaJbo da. 

- raute o tabellfüo publico, em yoder de quem fr:rnde. Os boletins po1· mim ap1'esent~dos 
deixaram seus titulos.E' de justiça que esf;es (o.lncs. m:.32 e 3:)) impõe, por tam:o, a a.nnul
vcitos me sejam contado,. visto como. aq_ueJlc·s la., ão. por fa.lsa. e fraudulenta., da ~oto.ção da 
eleitores, uma vez alistados.não Jndiam fü:ar 7ª seeçã.o. 
privados do exe1•cicio do voto sinã.o nos easos Voto,; :pel':lnfa fabelliã.es.-As fraudes nos 
determinados na leL morte ou pel'da dos 1!-l- abta.meuws eleitor~e$, falsific~,çô<'S das listas 
reitos civis ou politicos. Demais, a respeít-0 ~e cb.amada e a consequente recusa do voto 
dos eleitores deste município achando-se dles de eleitores, apezar• de se a.presentarem mu
contempla.dos no a.listnmento de !89-t unico ní·'os ue seus títulos ou diplomas, obrigaram 
existente, perfeito e ac" bado. e. portauto, as recusarlo;; a. il'em fazer peninte os tabelliães 
lega.! ·o de 1894, nem mesmo por arbítrio das declaração ele seus vc.tos. Não podendo ser 
juntas de alistamento p()diam ter sido ex'."' priv(ldOs do voto os cidadãos. uma veíl alis-. 

· cluidos d&lle (Lloo. n. :31}. ta.dos. sinão nos casos previstos em lei, e por 
ov.~rolaào, tendo a. ultima reforma eleitoral 

· Municipio de Canhotinlio admittido os votos descobel'tas, nã.o ha. ra.zão
para q_ue não sejam apurados e contados os 

Este municipio foi, como já. expliquei, do votos dados ptirante funcclonarios de fé _pu· 
numero dos designadas para serem votadus os blica, como são os tabelWies, desde que não 
.Drs. Julio de Mello e Cornelio da Fonseca. seja posta em duvida a identidade do eleitor. 
E:lfectivamente em torlas as secções do muni- Por es~e meio serão salva,,"'llarrlados os di
cipio foram votados somente a.quelle.c:dousca.n- rei tos :poiiticos rlos eidadiios bra.zileiros e ini
dídatos, por que o meu compei;idor Dr. Moreiru ciada a. experíencia. do voto publico descoberto, · 
A1ve~- seria votado em. outr ,s muuici-pios. que vae :i:nrecendô ser -o unico correctivo 

SU:eced.e, porém,-que conhecido o resultado contra as frau.-le5 eleitora.es; , 
tota.l da eleicã.O, havia eu alc:ançad•) maiotia, Espe1'0, portanto; que a ill11stre comrn.is~o 
sobre o candidato Moreira Alves. Contando ve1•ificadora se.ia de _parecer que me sejam 
.com mesas un:inimês. que se prest.1;vam ã. contados esses votos. --

- todas as e:X.ig~ncias pa.l'tida.ria.s, recurreu-.,;e Elles cori.smm d.os does. ns. 34. 35 36 
~fraudes :posthumas, _:por não terem sortid9 e 37, a que mé ref(;lr~ quando tratei-das elei· 
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' i:õ~s· d.e Barreiros e Goranhus e mais do .do- vrados então os refe1'id~3 ·termos.-P~do a. 
.é.umªnto n. 38, cel'tidão do t.abelhii.o, perante V. s . defüJ'imento. · · · 
o::; quaes foram prestados.os votos dos elei~o-. Ipojuc;t, 28 de janeiro de J8\J7; o.- i . ilío:.... 
res ·do municipio..de Palma:res, reii·(i Alves da Silrn. _ . . 
.. · Votos. em. sepa1•_ado~-Devia.m.:..me ser igual-
mente contados cinco votos na 6• secçã:>" ele. Como requer . lpojuca, 2S de janeiro de 
Palmàte~. ôézeseis na l• de·· Serinlmem, sete 1897.-Ma~ioel llelippe de Sou.::a Leâo . 

·na 2• e Una 91 de Agua Preta, que fora.1n . _ _ . . . . ._ . 
~ornados em· separado pelas·respectivas mesas . Em.cumprimento ao despacho retro, certi: . 
. eleltorae.~, por terem sido dados por eleitores ·fico :que no livro destinado ii. assignat~a dos · 
·que· e:ocibil"aui seus titulos, mas Dão.esta:va.m eleitores tlue compareceram ".á elei~.ão ·federal · 
·í.ncluidos nas listas de chamada_ . de 30 de dezembl'o do annp passa.cl.o, na pri- . 
~ ·Esses -v-otOs, bém .COJ:\10 os prestados a. des- meirn. secção deste municipio. acl.1ain-se assi-

. cóbel'.W :Rara li te ós tat>elliãe.•, não podem ser gnà.dos 112 eleitores; cujcs nomes são os se
despresa:dos_ Ell~ ·representam a. e:x.1>rf'Sft.0 guinte.;: André José de souza, Chaves, Anto- · , 
a mais genuina dos eleitores .que os deram nio Francisco Caetano Velloso, ·Agostinho 
no meio de enormesdifliculdades e Mrontando Gomes da Sih·a., Antonio Pereira do Monte. 
a odiosidade a. que não ficaram expostos os Antonio ~osé de Olivéira., · Anisio· Sabino d~ 
que não votaram em escrutinio: secreto. · ·Fraítas. · C(.1.etano Ferreira · de Vasconcellos, 
· _.\: minha maioria. sobre o meu co_mpetidor Domino-os Leonida.S da. costa. Albuquerqu~, 

·Dr-, José Moreh·a Alves da. .Silva., ficou plena- Eduardo Joaqu im de Souza.- Ernesto de S1-
mente firmadl!- no pleito de 30 <lzembro, e queira Cavalcante, Feliciano Martins Soa.i:es 
acredito q\te será restabelecid;i., não me sendo Mello. Francisco Dionysio de So.uza Chaves, 

·. :,;.~!l~g~.::J.-ªJ~lli~ que espero da. illu:;tre com- ra.ncisco.Deod<i.to óe ~ouza., Francisc? .. Alves . 
m1ssao verificadora. Alegre, Firmino Jose Lopes, Francisco de 

Rio de Janeiro. 26 de abril de 1897 ;-Loú- Sou.:a Lea.l. Francisco Honorato da Costa, 
1·enço ..i.uguslo de Sà Albuqite~que. Acompa. Fi:anc~sco (~e J?aula Vascon~llos ·· G~asnei·, 
nha1ü 38 documentos. Francisco Vital de Barro:;, Iza.ias _Ferreira . d~ 

/dmeida, rgnacio Ferreim da Costa, Jose 
Thome de carvallio Rebello, João da. Si.lva 

... Docwnentos ap1·esentados pelo Sr . . IJr . Mo- Gttin•arães, Joàquim Julio Beze1•1;a., JOsé· Pas~ ·. 
· reira. A.li;es clloal . de carvalho Rebello, José Genuino · 

lllm- Sr . coronel presidente e.o co.nselho 
municipal de lpojuca-José Moreira AI 1·es da 
Sil Vt\ , a bem de seus dir~itos e. para. fins eleí

. tornes, requer a V. S. que se digne mandar, 
J)elo emprega.•lo competente, certifica,i:...:o se-
guinte: . . -
· a) o numero, devidamente discriminado, 

· dos eleitores que assignara.m o livro de pre
sença. nas ! •, 2" e 4" secções deste municipio, 
na eleição a que, pa:ra. deputados federae1>, se 
procedeu no dia 30 o.e dezembro pl'OX:imo 
lindo; · . · . 
. b) si foram lavrados, depois das respectivas 
assignaturfl.s, os te1·mos r!e encerramento de 
·que trata o§ 10 do art. 43 da lei n. 35, de 
. 26 de janeiro de 1802, não só nas secçõe;; 
--acima referidas como na terceira. 

Outrosim, requer tambem o supplicante a 
V. s. que ordene ao mesmo empregado, no 

. intuito de evitar duvidus futuras, Qtie l1ajo. 

. de declarar", logo após a ultima assignatu1·a. 
e em ·cada um dosrefer idos livros, no cnso de 
não ter sirlo cumprida a disposiÇ;ão citada., o 
dia em Que· furam.os mesmos livros recolhi
dos ao archivo do conselho. · 
: Nestes termos o supplicante, requerendo 
.tgualmeqte que se lhe certifique si taes livros 
-.ser\i~m· em outras eleições e si foram la-

Ferreira, .tulio Gomes de Moura. Joã.o Jiidoro . 
Dua r e .. João Baptista de Albuquerque ~lles, · 
.loaqulm Ambrosio de Oli veir3o, ·João Baptista. 
Rfoei ro: Joaquim Candido de Souz!l. Braga, 
João José FerTeira. Marinho Antonio· da Silva 
Pinto. Manoel Cornelio de Almeida, Manoel 
do Nascimento Costa., i\fanoel Fernandes Bl!.r
bosa, .Manoel Eleutel'io . de Oliveira, Pedro 
Francisco da Silva. Pedro A.lexa.ndrino ele 
Souza, Ter tuliano FJr raha. Canuto, Siinão 
Chrysostomo de Souza, ' Vencesláo Josê Be- . 
zerra, Satyro José de Ara.ujo Barros, João 
Lourenço de Lima, José Izidoro da S.ilva, An- ·. 
tonio Jose da Costa; Agostinhô Mariano d~ 
costa. Hila:rio Manoel do Nascimento, Jose 
Elesbão da Silva, José Caetano Ribeiro, An
tonio .Tosé Ja Rocha, Antonio Jooê da Cunha . 
Belchior Felíppe Santiago, Bernarfüno AlYes 
de Senna, Conrado José da Silva, Chrispim 
Ba.rbosa de Amorim, Eloy.Ban(leil•a da. Rocha, 
Felippe .Jcse da Cunha, Francisco Henrique 
Te.ixeira, Filomeno Ferreira. de Barros, Fi-an~ 
c~co Antonio Macllado, Felippe Nery de .Si
queira Salles, Fr,mcisco José ria Cunha, João 
José da. Cunha, João Francisco de Barros, . 
Jesuino Miguel dos Anjos. Josê de Mesquita, . 
João Franliisco tlos Sa.n tos, José Severino Bar
ros, Laurindo Francisco CaYalca.uti ; Lauren- ·. 
tino Francisco d.a Cruz, .:1i11:1.ii0el Paes ·da. · 
Costa., Manoel PedJ.•o,de Andt•ade, Manoel .JoSé 
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da Cunha, Manoel Rodrigues da Cunha, Se· Alves da Paz, Ma.noel Olympio C:i,ndido de 
verino \ iartms da Silva, Thiago José de 4n- Oliv(1ira, Manoel Fernandes da Costa, Ivfae
drade., . 1\_ntonio Nunes Vieira, Francisco José celíno José Ribeiro, Jo-;é i\fa.noel eh: Jesns, 
rla. Rocha., Firmino José Fragoso, Gonçalo Pedro Alves Filgueira, .João BiLptishXimenes 
de Souzt> Leã.o, 'Ini10cencio Felippe dos San- e. Marióel Cypriano dos Santos; quil o li · r o 
tos, José Ant.onio Teixtíira,. João dé Almeida destrnado a~ as~ignaturas dos eh:itor<>.S da 
Ferrei ra, João Pereira da Cunha, José de 4"' secção ·constam 46 as,;ignnturas seguiEtes: 
Almeida Ferreira, João -Vicente Pinheiro~ Antonio Fere-eira de Carvalho, Antonio Frro.n 
João saptistí1 do Nâscimentõ, João ~e Souza cisco da Cr uz, For_tunato Manoel do;i Sa.nt•)S, 
Leã.o, José Hilario de Oliveira,' João. Antonio João Pedro Mach:ido, Julio Cesa.r 1le Carvalho, 
de Paiva, ;Justino Pereira.· Pinto, José . P.e· Manoel Affonso da Rocha, Antonio Machr. 1.lo 
reirar Pinto, João · Gregorio de Barrgs;· L(lan- da ·Cunha Cavalcl).nte, Antonio da Cunha 
dro Ro(\rigues dos Snntos, Manoel Alves íla Souto M<j.ior, Tgnacio Gomes da .Gamara l'i
Silva. Manoel José de Souza Brazil, Manoel mente!, Alexandrino José· Gomes, Caetai;o 
Bellannino da Rocha, Manoel Henrique Jo~é da Silva. Felix .José da Cama.ea Pirnenfol, 
TeiXeira; . · Manoel Laurentino Fer-reira Brito, .Felix-José Gomes, José Gab1•iel Gomes. João 
Man.oel Gomes de OHveira, Pedro .Jo~é Al· d!;\ Paula Machado, )Manoel José da. Rocha, 
ves, Ulysses Pereira da Cunha, Virissimo 'José Salles d"l Barro~, João . Francisco fü·gis, 
Felippe de Souza, João ·· Antoni.9 da Rócba. ~'1'ancisco Lourenço Fillto, _Manoel Loureuço 
João Le,,ncio Marques; ~oão Baptista. Alves, de, l\lesquita, Antonio Cabral de Almeida, 
Silv.ino .Toàquim· Cardozo,. Manoel ,Thómaz' de· Clementino do Rego .Barres, Elvil'o úo Re!~O 
Oliveira, Ma,ximiano Germano ile Souza e Barros, Hygino do Regu Bttrr,•s, Julio Cern.r 
Antonio Henrique Teixeira; que o livro eles: rlos Santos, Ma.noel .Franchco Cesar, Santino 
tinado ás assignaturas dos -eleitores da se- P,o Rego Bari·os, Francisco Caetiino de Mel 10 , 
gunda s.'cção contém61 assignaturas,asq.uaes Jose Firmino B'ragoso, Francisco Mano.el ''to 
são as seguintes: · Nascimento, José. Domingos de Albuquerqu::i , 

Amonio ,de Araujo Albuquerque, Anisio Francisco M:anàel Candido do Rego Bcirr,!S, 
. de Arruda· Beltrão, Felix de Oliveira Bas- Manoel Felix Fmgoso; Paulo Francisco ele 
tos, Francisco Marques de Oliveira, Francisco ,Albuquerque, Olympio Frandsrn de All.u
Rodolpho . dos Sanios, Jo~é Rodrigues de que1·que,lvliguel Archanjo de Albuquerqne, 
Bf1.rros, Luiz de França e Silva, Miguel Mar- Pe<iro Baptista Cavalcante, Gonça.:o ~1.e Barl'•'S 
ques da. Silva, Amado Roberto çle Lima, ,Ferreira Su.lles, Jo~é Joaquim dos Ar;jos, r,.:a. 
José Romeiro· de Albuquerque · Gama, no'~ l da Cunha Souto Maior, Viceme. r1tt Cun >1<1 
João Benedtcto Borges, Manoel Horacio Souto Maior, .João Cofé, Pe1\ro daudi.no da, 
de . Albuquerque, Perlro Custodio .de Gamara Piúientel, Manoel Roberto ila Silv;;. e 
Albuqut-rque, ~ebastião Fausto da Silva, Jo.sé Gomes ela Costa. Certifico a inda qu0 n;,s 
Franetsco Serapião Pereira, Fabio Anas- primeira, sc.gunda e quq,1'ta seci;õi<s de:;õe 
tacio do · E~pirito 8anto, .. João Emiliano municipio, depois das a,,;signatums doii eLi
da ·Cnsta Albuquerque, Jos·é Pereira da Costa, tores,não foram lavrarlos os krmor, de enc' ·r
José Naziazeno da Costa ·Àlbuquerque, Lou- r amen·to de que trata o § 10° d0 art ,13 ca •ú 
renço do o: Pereira, . francisco · Perdra : cto:'! n. 35, de 26 dejaneírüde ,189:!, te:ldo osí( io, 
Santui-1, Manoel Naziazeno da ... Costa Albú- pol'ém, :µa terceira. Cert'itiCo . finalrne• te 
qíierque, Valentim rte O. Pereira, .Francisco que _ os livros que serviram p9.ra ,~s;$1g11a
Antcinio da Silva,, José, Alexandre do;; Passos, tura dos elei kir·es que compar-ecúmm á eLi
Joãó Nepornuceno da Silva, , J.osé Ap.- ção .de 30 de ·d.ézembro do anno passauo já 
.tonio Pereira Pinto, .José Gregorio de Me- foram utiiisados . na eleição procedida no 
quita, Levino da Silveira Li.ns, Manoel- dia 30 de maio .de 1895, para um cl.eputado 
Thomaz de Jesus, Anisio Gomes de. 'Je;us, federal, tendo.sido então lavraclo em t,xlos 
Antonio Luiz Soare8, Antonio Luiz Teixeira elles os termos de encenamento. L' o que ;;e 
Pinto, Auton'io Marques de Oliyeira , Bene, contin}la n •)8 ditos livros do que d(•U fé. Eu, 
dicto Antonio de Medeiros, l)omingos Luiz Frederico Augus',o de Siqueil;a Cavalca.nte, 
Soares, Felippé de Sá ~ Albuquerque, Fr.<\on· . officia l-maior da secretaria do conselho, a 
cisco Antonio de Moraes, · Francisco Antonio es~revi · e assigno . · 
Tei::ceira Pinto, Justinia.no Gomes de Jesus, Ipojuca, 28 Q.e janeiro de 1897 .-O oífidoJ
Jose G<Jmes de Jesu_s, Manoel Ma·l'qµe.; _de Ohs m;1ior, Frederico Aiigusto de Siq"eira Ca· 
veira. 'Vltrnoel Fellcrano dos Sc.tntos '-Junior, An valclinte. · 
tonio Jo~é da Silva Barros, .José Francisco rlos 
Anjos, Jvianoel Gomes ( e Souza Leão. J\:Iann1:!l 
Seb;:stiiio de Oli vt>ira, José Alexa.ndrino de 
Mora1:;s, João 8aptistrt .. Maia, José da Cust a 
Martins, José Candido das Neves, João Carlos 
:da'Silva, Jóaquim Carlos da Silva, Manoel 

Camara V, l 

Her:onheço ·verdadeira a firma e as~i,matufü 
supra ; f1ou fü. º . 

l;.<ojuca, 5 de março de 18\á. Em te~b
munho da verd.ade e~tava o signal publico, 
~Porfirio Alves ela Silva. 

25 
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Reconheço o s1g11a! e as!iigmitura do ta-f Cumprirido o despacho exarado na petíç;'io 
belfüio strpra. Rio. 8 de março de l897 .-Em retro, r.Grtific) que não transc1·evi n. acta da 
te~teurnni10 da. verdade est<L>a o si;nal pu- deiçilo pi·ocedida no dia 30 ile dezembl'o pro
bllco.-TabeHião interino. Josd Carlo,- de Sá~ l xi mo fiwlo. na 4" secção deste munieipiv, por 

~ ·· ·- . . . nito tet• li\'ro proprio para. esse fim, em !iara 
. Ip..m. · ~rs. ~1.1:retlmes do mu_~ict pJo de Ipo- 1 tenha. decla.\·ado nail · l:;ú'Pias délS actas tel·o 
juc:i--.Jose Moren'O, Alves. da ::;1t_va., pa.TI. ti1;Js teiw ·-dou te. 
ele>.toraes, teq_ ue1· n- VV. t;S. se dignem. ce-rt1- ' . . . . . . . . . 
li([a'r ~· e.rn seus re8pectivos livros foi ou não S. J~se de.Gaipio do Munic1pio. d~ IpoJUca, 
t r anscripta a ada da. eleição a que. para :w ~e tever~1ro de 1897 .-O escr1vao mi. hoc, 
depu.ta.dos füderaes. ·se i1rocedeu n11, 4, S(>)'.!Çào JuZio Cesar de Carvallw. 
desse mnnicipio, no r1fa. 30 de dezemoro pro- Reconheço verdadeiras o.s firmas e assigna.-
:x:lmo finr'lp. Pede deferimento. Ret:ife; 13 de tm-cs :iUpra: dou fé. 
fevereíróde 1897.-J, .:11m~ira Alves rfa Si:.va. Ipojuca, 5 de ma.rço de 1897-. Em' teste-

munho da verdade estwa o siB·na.l publico.- . 
José Geuuiao Fem~ira. ~erventuario ~-lta- O tabelião l:JUbHco, PorflriD Atves tlà ~itca. 

licio dos offictos de justiça. de :?,0 ta.belli5o Reconheço o signal e a.ssignatura. do ta
publfoo, es~rivã.o do ~ivel, llriv,üivo da::> ex- bcliã.o supra- Recife. 8 de l!J8.1·ço de !897. 
ecuções, jury e execuçi:ies crirninae1; do m:mí· Em te.stemuoho da verdade escava.o~ignal pu
cipio de Ipoju<:a. do E~tado de Pernambuco, ofüo-· O fabelião imei-ino, Jo,fi Carlos de Sá. 
·em -v1rtud.e cta. lei, efo. 

Certifico que em meu livro de notas não foi Ulustre cidadão president e do comelho 
tra.nscripta a. act;t ele qui:- faz mençãu a peti- mu~i\·i?al d..~. ?aranhu_n3-Ce.µltão, Penro ~vo 

. çMi -ret!'O; dou fé. Ci•)n,de de lpoju<:a, 16 de da._.s~v_~- ~:ecfoa. e ~or i~ro pecte-vo~ que m:.w~ 
---1Ílvere-i1":}·-cle -t íi9-T;"""Ô-t<ebetfütO)!üõ!Tuo-7 osc -d-ets. ee-1 t-ttidt- q-ual _foi o ~l!stamento q ti ~ 

G-erwi'110 Fei·reini. ' setn1.l }ni:ra. a _ele\ÇU.o de. '>0 d.e dez;<:;mhro 
fi.nilo.-P. Defor1men.to. 

Pornrio Alves da. Sil·;a, tabefüão publico de 
:'.\Otas, official do r·i>g·ist1;0 geral (hs hypoche· 
ca~ e escrivão de orphão~, ausentes, c::tpHla.s 
e 1•eaiduos ~o municil_)io de Ipojuca, do r~stado 
de Pernambuco, etc. 

Certifico que a acta da. eleiç'io de que t:'ata 
a petü:~Ct retro não foi tra.nscrípta em roeu li 

-111·0 de notas; tl ou fê. Ipo,juca, 18 de fe'l'"el'eit'fl 
de 1897.-0 tabellião, Porfido ,itccs d<t. :Silva. 

Reconheço a firma supra.. Recife, B de 
março de 1897 .-Em te~r.emun.llO da '<ei:dmie. 
-o tnbeilião interiuo, Josc· Carlos cl.e Srr. 

~ ...;. 

I!lin. Sr. presirlente da IDllS3. ele\ tora'. da 
4' Sí1<:<,~o do munir-ipio 1l0 lpojuca, nQ. eie:çfi.o 
a· qu~ se procedei.i no dia 30 de dezembro de 
1896. 

José Moreira Alves cl;i. Silva, J)arn. fins 
eleitora.e:;, reque1· a V. S. que se digne man~ 
dar q11e o escrivã.o arl hoc. que devia ter ;;ide 
nomeado para transcrever a acta aa elelçã;. 
a que se procedeu no dia acima referido. umo. 
'1ez que não foi e~se actv praticado por ne
nhum dos respectivos taldfüí.es, lhe dê I>Ol' 
certidão o teo1· da mesma act.a, tudo de modo 
a merecer ie. 

O supplica.nü~. pede a v. S. dcfe.1·imento. 
Re.clfe, l2 de fevereiro de 1897.-J. Mor~irn 

· Ai~es da. SilM._ 

Ao ci.tl<'.luü.o Julio Cc~al' de Ca:r·.-aUio, nG
meat.l.o escrivão. a.d lwc, pi.lra cerGifü:i.r m~ 
fórm;i. :requei·ida. :; . .José de Gaipió. J ~ de íe
'l'ereiro d~ l8'J7 .-.O -presidente da mesa -
Antonia llachado do. G. Co.~o.lronte. 

(faranliuns, <3 ~\fl fe\'ei.•eiro de 1891.-Peclro 
Ieo da Sil'Ca.. • 

Ao secreta.rio, sendo :possível. 
GaranltUns, 6 de feYereiro de 180í .-C<ir

rapateno.: 
Cerüti.co que M ~leiçfíes de :30 rle dezembro 

rio 11.nuD prO'ximo findo, toram proced1d9.S 
peb qualilíca.çal' fo iLa no anno r1e l89J, ul· 
titr.a que rüra. rei.ta neste murücipío. . 

Gara.nhuns. 15 de fevereiro de 1897 .-Ew 
LI~ (fo ree<lu.dé, o sei.:1•etario do couselho mu· 
nki})ll.l, JOffo Con·ê1i de J\tieUo Brctzil. 

Reconheço a firma ~upr:i.. 
Recife, fl de m'.m;o de 1897.-Em testemu

uh.o da vet'dMe, o tabeHíâo interino, Josti 
C1trlos de .Sei. 

Ao cida.dão t,a.bellh1o de . not;i.$ Lollrenço 
Tenorio Villa Nova. 

o C·L pi tii.o Pe·j,1·0 r 1{0 da. SH va, par;t fins 
elcito1·ae;;1 p:rMisa que lhe certifiqueis qut1.l o 
nlt iruo alistameutü eleitoJ-a.l registratl.o em 
vosso cartorio,-Pede ctelerimenw. 

G:::.r;i.nhnns, 3. 1~e março de !897 .- i'edrv 
l<'O cfo 8:i-01t. · 

Certifico (]Ue o unimo a.lístamento cleítomt 
r e,;i.>n·;ido. foi o do anno de JS95; doure, 

lhl·i•n1rnns, 3 1!e março tle 1S97 .- O ta
b:::lliãu Lo1>1ra,1ç11 J.'em,1-io Vít!a ~wva. 

Rec0nlic<:o a firmii. sup1•:i.. l~ooirc, 8 de 
ma.rç1J de 1897. 

Em testem11n.ho de vecda.cle-0 tul1el!Hi.o in· 
t~rino, !o~e C'a.1·,os de Sd. 
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Contesto:çiio o.o dip.'o·ma confe1·ido ao candidato 
. J2r . 10,10 de Si:ueira, pefo ji.mta apw•adora 

d.o .'j> di;;Cricio de Pernamlmco após (i eteição 
federai ({e 30 de dezembro de 1896 

~ei-am os trabalho' sob pretexto àe que iam . 
J<>.nta.r e a.ba.nr:lona.1;do a ele içfüi não voltar\Ltn 
mais. 

. ·. '":' - · 

(Ao parecer ll~ 5 1) 

Srs. <la 2• Cwrnnissão de Poneres- Por 
intcl'lnedic. do meu woenrador Victor de Al
buquP,rque Mello, pÍ·otestei cou.t1'8.a. cóncessão 
do diploma e-xpedicto em !a.vor do eand.ida.to 
Dr. Joã.ó 11e Siqúeira., compromettell'lo-me a 
assigna.lar os vi.dos e a.<; nuUida.des tl.e que 
esta.va. e iva<l.a; aquella. eleição, em virtarle ela 
qua.1 · l he foi conferlclo diploma, lJ:!fi!.nte a 
honrada. Commissão de Poderes e a. C:i.mara. 
dos Srs. Deputa.elos, que om ul tima instancia 
terã. de jul~?.l-a.- · 
· Não <les~JO i honrada Commiss-::to o tralia.lho 

ingr:i.tis~imo e penoso que t ive no_ estu•lo de 
todas as actiis e do::umentos . Esse trabat:10 
a.hi vne simplific'.l.do para que com maior· fa
cilidade e s.:gurauça.. ena possa. j ulg.'.l. r dos 
vicios. nulli1!:~des e r.raudes, apontadas ao la,~ 
vrar as conclusões de seu pa.Nlcer ~obre elfas. 

Pontos ha em que este ti.'ll.ba.!110 levaria ao es
pírito da Cnmml~si'lo a ci-enQe de que os costu
mes politic"s (;~t:t'-'u.m ern complet~• di~~olu,-.ü.o 
e que O pu;lúr eleitoral estava olefü.cto JOOrL'O. 

São in i!Juili v<:is os :symptrJmas . Loga
res h:i. ond8 niio houve eleiç;:.o e !:':estilo as 
actru<; Jo;:a.res h:i onde a eleição procedid:i.tem 
ta.es nuili:farJ(lS. <;n;!e a fraude é tii.o c:•l\":l. 
que não podem ser tomadas emcon>'iuero.çã.o. 

E' esse r..espu•lor, é esse l'equinte lle Cl'lr
rupQão eleitora!, são essas nullidade:;, frau
des e vicio.,; que venho denunciar ó. Commis
são, que tera de pronuncitw se sobre etles. 

O fl:>c01l João K.nilíano pr:itestou. pedlµ 
que fosse "lavrado o tetmo de encerra.me!lto;
pediu bolet1n,;. pro·)urou ;Wmar-se de qnal
q~er prova v ind<1 tla propria m~AA, mas tu.10 
lhe foi negado. res•.am1o-1he a1;cuas o fUre!to 
de. acompanlia.,ioo.e 61 elr.itor~~ autonomistas, 
dirigii·-se ao taõellião afim de füzer o p1•otesto 
j unto (doe. n. 3.) · 
. Ainda ma.i~; essa a.cta ·a. iz que apenas d<1í
xa;.·am ele comparecer na I" se.cç,'i:o d.qv-s .:!~i- · 
to,.es, e eu janto o docamenw n. 4. em que 
~5 eleitore.-; desta secção vee1a declarar que 
não co1nparecera;~ á eleiç~- . · 

Desses 35 eu verifiquei que vinte e tres (23} 
estão na acta das assigml.turas dos que com: 
parecer am. 

O documento n. 5 é a dedat~~efLO eomue
ten temente authen ;icad.a. ile 127 J ointe e ~·cte 
eleitore~ rfa 2. • S'lcçiio, que deixaram {le com
p;u•ecer. a.o passo que a, a.cta dt\. apenas coroo 
não tendo compa.i·ecMo cinco eleitores l 

D<) üocument'l n. 6, vcrlfica.-se 11~. prova·de 
fraude nas 3• e 4• ~.ocçôes. O juiz <le d.ii•Gi.to 
neg<t despacho a uma peiiç-ã.o em que se 1·r.-
q uer pa.ra aar• uma. justillcar;:I.o da. fr:.LUd<!, 11& 
rncsrn:i. fórma. 11ue. anteriormente, h<wia. iu-
1'c1erl<lQ s~cc:i.men:e- uma per.ição em <1uc o 
liscal autnnomistl!. req11et· um ex'.~me ct~ li
V1'0S (ilocu ai eu to n. i ). E, corno ;\ ª"~te. da, ., 
a·· secç<i.O mcuciorn; que apena.;; deiur<:>.m de 
1' 0C11pa.1·i)r.e>r olvz e!e!te>1'Ci; ( tO) , cu j unto o rio
cumcnto n. 8, crn que 31 ·eleitores, <lc;,t.-.,. se~
c:ii.o com 3.'l fü·m:is t·econhe<:id:.t.s, Yee1n 1lecl.:1 ru.t· 
11ue nil.o comparecer31n. E foi natura lmente 
1iar3. que u~o SC\ t.ivllS~ a l'l'O'I'~\. viull<1- <lo 
prop1·io conselho munici.pal, de que, tendo o 
rneu fisc;i.l x-eqnerido ao secrct3.rio 1\é'sse c0n-
setho u ma cer t.itlão da acta da <\pur3.çãa. pro
cedida. nes~a secção, obtevci este d::spacho: 

Começo pela eleição de Flores. «Não dou por ac:1a.r-m0 em se1·viço muni
A eleicão const:!.nte das actas enviadas :i. cip<1.l. - O secreU.rio, Ladistall Bm"Yos~ .:i> 

Ca.mara é tornlmente nul!a. As actas são fü.1- (,Documentou, 9). 
s·as; dellas m2smo, &iêm dos docmnen•os que O documento IL lO é a dechra;;i1o nufü~1i
junto, se ve!'ifiea de modo i ucoutestiwel a. tlca.d:i. de !9 elcit.m'·!S da 4, se~..ão, que affl1·
tra.ude comm,;ttid;i. 1on.rn ter daàr.o os tens votos ao;; e<11Jifül1tto.; 

Logo da acta ria J • secção vê-se que, tendo .José Gooç<J.lves Ma' a e il.\.o;iollinal'io ~I:wmh~ô 
comparecL;',o o fiscal do ca11'lídatocontestant<~. n w·otesta.m conti·< 0 procedir;;ento illo'í~<1.l e 
esto toda.via. n;';o as~i;;ua. essa acta. e 3 mes.i . cdmhw~o tl;i. mesa. A act<1. d<i. 4• se~~·ã,o, en
explica o fa.cto, di;?;eni1o simplesmen te que Yi,1.(la. ;i, Ca.ma.ra. <lo .; Sl's. Dep,lt;.\ÜO '. di cut1·e
eHe deixou d<J assign{w por nó.o se (ichar 1ire- tanto ao candidarn contesrn.nte (4) qu3.t1·0 
sente em tempo. '/OtO$ ! 

Com effofto o fiscal compa1'eceu. Mas o. ve\'· A~Ol'a., a prova. l~a frau•lo pela. .fa.lsiftca.r,.:ão 
dade ê, com.o se verifica. ,;os documene~s ns. 1. .,lo.;; Mtos e tlas fir 111as. 
e i , que, tendo-se dado .;omeço a eleh;d.o e As ~cta.s de insLa.llac;ão e recebimento <1e 
tendo apenas compare<:ido 95 eleitores na votos na. 2" s~ção ú 1fa me.m1a leth':!. e do 
1'1 secçã.o e 87 ua. 2", como esse numero não mesmo punho que l:i.vrou a l" . E, o que é 
'fosseju\gaüo sufficiente, os mesa.l'ios su:;pen- curíCISO, até o ~rivã.o Joaquim Manoel <lo 
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Nascimento. que diz ter tra.nscri pto a.s acU..s ! Eu concluirei o estudo desta sooção,achando 
de inslJ°lliaçâ0 e rer!ebimento <le votQs !'J3. I C\Jr!os:i. e sln;.(ular a inversão lia votai.:ão tios 
3• secção, tran,·~~·eve a.q 'le!ias ~lua.s a.ci'3.s no.,. camHd;ttos, figm:ando o .Dr. João <le Siqut"ira. 
mesmo ilia e <i mesma .hora! com votação superio1· â do Sr. Miguel Per· 

Na cópia da~ :i.ssignatn r·a.s liguri como me• na.r.abucu. abaixo deile, o que induz â :ms- . 
sario .Ma.uoel .1o:i.quim d" Silva, que não as· peicão de q_ue, depois de lançada nos livl'os, 
sigmt a.~ a.cta.$ de itJstaHeição e l'ecebimento. ~e tenha fei to a altera.ção na Yotaçilo. 
sem que se fa.;a m~oção do caso, apezal' de .-i. eleição de .Jatobá; de Tacar a.tú, eonst:ante 

, ser dado como p1·esente. <las actas enviadas á Camara é fictícia. foi 
· ·· A .. Carna.ra. annu.ilou a eleição da J> se~ção íeita. clandestinamente, está cheia de frau

.de BMTeíros, na. ·eleição do Dr. He1·cufano eles. 
Bandeira (1895), porque um· mesai•io que j Nelfa a falsiflcaçã.o das firmas foi a.o que 

. tinha-t.qmado I>~trte ncs trabalhes. nã.o havia. J parece o melhor instrumento d:l fraude. E 
a.ssjgnado a acta apezar• do prote;;to du mesa. e.<t>~ falsificação é grossGira ·e •isivel ao pir-

. -explicando o :s.c&o. · · meiro olhar. . 
E' falsa. a. tl.rma do es.,ri>ão· José P into de Logo na l ª ~ecção vê·se que o füca.l não 

·Oliveira, que íl.g.;.ra._ na :::o· $ecção, o q_ue se ve· assignou a acta do recebimento de votos. 
rifica. faciime'.!te, com .-, contronto ·que faço E para. p1·ova ainda de que essas etei~ões 
perante a cornmissão e• -m a sua íirm:i. em <le Jatobá não for·a.m realisadas ROS Iog:,res 
a.ctas da eleiçf:.ó p~s5ada.; d.o mesmo morlo que dt"signa.dos, o mesmo e~crivã.o Antonio Beui
não cornbmi:.m a~ 1h'mas do escrivã.o Joaquim gn<> de Souza. Ferraz transcreve ímm~diata· 
Ma.noel do Na-cimento. ,)~ente as actas 11 a 3• e da l" sec~-ões ! 

E' nulla wh esso. elei··,io de Flores; e na.n Não houve eleição em .fatob;i; e si todos 
reforço de toà~s as affir· rw.ções teita.s. júnto f'Sses indicios nito conduzem á _prova rla 
o _iloc. __ n. I l. •c.rn (iUe l• empreiteiro da: Pleí- f!'ãuJe, apez:i.r ele con~tantcs r!as pr-oprias 
ção na. :ta secç:i.o «envia''º seu amigo Lau as actas. e das justificações, eu a.pr1>semo amda. 
cópia;; das ~H:r.as, mas :ieixa 1fo rernettc1• os a clechração do mesario Coriolano de Ar;;;.ujo 
livros, qu~ j'i. esNa es.:.·ipios, par faltar só- Lima, que foi um dos em1Jreíteiros des:::a dei
mente ench.~ (Om O$ 1Uí:11es do~ t.26 eleitores, ç1io. con::elheiro .municipal e membro in-
º gue s~ fará :090. »! · ·nue:ite da :politica. affirmando, em cazt:i. ao 

· meu amigo coronel Coriêa. da Cruz, que real· 
N:i. .eleição fie Cabrobó- a mesma. falsidade, 1neute ri. eleição fora feita a bico tlr: penna, 

a mesma fraude, a mc.;.ma nul:idade con~e- mas que não convinha fazer commer;ta
qnente! 1·ios á eleição, porque isso irà otrende-1-os ! 

Na :prop1·i~ acfa. de installação ve-se de fDnc. n. 16.) 
modo claro c.;ue e~tã. r espada e emeuó.da. a l~sstt declaração e corroborada :pf'1a de:;lõl· 

· hora em que foi 0;1•g;inisuda :t mesa e. o quo é rll.\'ãO do prop1•io Joaquim P. Ta-vares Be 1fol't 
mais curiuso e uri:.(inal. rer1:1do 1!e ftente a p(·1·anr.e iJ juiz 11e dir~ito, quando a1Ilrma em 
lei .. a elf>1i;:ão JOi feita d•' •espe:a. a ri.c;.:i da ju1.,:o e deaute das testemunhas que os dei-, 
in;:talla.ção foi fü1t~- um ;Üa ant.-,-, 1.1. mes;•. f; 1i !o.-c< gi ie c11mJnlem as di"Oer.•a,< si:cç<Jt:s d"s•~ 
iost.alla.ua. no 1iia ~?. qu:,odo o i:..rt. 43 da JL.i 11111.iic•;•io -,uro ço111parr:ceram ds mesa.~ i ··i:ira 
determina dt.' modo pontivo:- A el.Jiç<lo co- dar "s S<!HS voto.<, '11,(e a eleíçao foi (ei;a a 
meçarâ e ten1,inu;rd 7'º ,., esmo dia,. /Jico r/~ p~una merle(Lnt~ accordo do.> poli tica::;, 

De nenhumil. da.:; acv;s desm :-;ec~ão consra tear/o elle tomado par:e nesse accordo. 
a. preseeç;a. (lo fi.~cal au ~onom;sr.a, nem delle 
se faz mençã~ .. E propc.;itulmente eu regi~
tro o facto, ~ue a.li<is % verifica ta.mbern n::is 
2ª e 3" . secçôes, po1"quo, não tendo havido 
elei1~0. os l'<3f·ecth-os r.~caes tiwram os selis 
prmestos per~nte <• esc1·i7ã.o compe:tl"nte, f]Ue 
la;vi·ou o te:·mo, (does- :!S. JZ, l3, 141. 

E~sa.s actas rJa 2:• e ::i' seCJções conteem ;:is 
mesmas num~,tdes ela. l''. 

Na. 4" secç&.o emretanto, faz-se menção do 
fiscal. que tornou assento na mes~, mas, tra
ta.u·1o-se da letcura. cla.s cadul:i.s, não diz que o 
presidénte as bcu"esse passad•· a elle tísrol_ 
como man.~a a lei, nem diz qu:, Hie roi da··o 
boletim. o q1:e ó irnct:c: ';ayeL O no~11e de~~e 
fisei..l figur:o. mi. cópia. e:)mo te,:;do assign~/o 
no lin-o, mas a authemica não vem assig
na.d3 por elle. 

As actas da 1~ e 2• secções de Leopol1.Jina 
nil.(1 devem sel' ;xcceitas pela Commissão, pol'~ 
que não estão tra.nscriptas, nem consfü. rlo 
te.xto que fossem manfüdas trãnscreve1-. q 
que e uma iri-e;;ularidade iasanave! no 
ca~o. 

A lei exige cerfas formalidades es~enclaf's 
p;;.m que, levao.1.ada. a suspeita. da fra;Hlt;, 
P' s~a ser feita a prova em contr<.1.1·io imme
díatamente. A kanscripção e uma exig-en
ci:~ 0a. lei; só ella pó· le garantir a a u th·· ati
cir~ari.e da eleição e e"Vitat· o desappa.recim1::ato 
1! .: d0cu11:011tos. E' €ila 1ne authentic-. a~ có
Pi '··~- cujo CO'.)CeJ'W e tr·anscripçáo sã.o. ~tssi
gw1la.dos pc"lo ollicial corripetente. 

Só eH~ consti~uiría um obstaculo as ete·~
çôes ficticias, como a. destas duas secções, e o 
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decreto n. 8213, de 13 de ago.;to de 1881, de- j mesmo que assigna. pelo prl'sidente e pelo 
cla.r·ava_ nullas as act>ts qu~ não ~ives8em sidtJ secr·et!trio, oim1> ~e ·lep:·eitend·! da Iett.ra. _ 
tr11.nsci-1ptas ~ q~ando porve. ntura fos~em l Dessaª. <:t;J. C?nsta a ." p-::eset:t.a~ão de dous 
aco;m:1da.s de oull1dade. ~. füicaes. sem dizer de qu~m- ?osi;o-""arantir 

ú mesmo dâ.-se ern Salgueiro, l" secçii.o, qa.e não eram meus, nem do meu partido. 
onde falta a. t~nscripcão e onde o documento Mesmo es.>es nscaes, porém. n:!o assignara.m 
n. 17, que juuto, vem corroborar a prova a acta. no livro. · · 
da. ~aude. . · . E:>Sa. a.cta.. absoluiamente nulla., não foi 

Sa.o eleitores que veem. com as su·,.s firmas tr:rnscripta. Eis ma.is um ca.so em que a lei 
competentemente reconhecidas, decla.rar que· (J:S:ige a tran.3cripção: Foi tod;ivia conferida. 

. nã<J forum·â. eleição e protestar contra a. in- '~ coricertad<L pelo t:i.:.ellião Fra1icisco Baptista 
clu,~ de seus nomeB na lista das essigna- Gonçalves, euja firma é vcrdtt•ieira, mas por 
iu1·a.."' onde figm·arn como· pr-esentes. . isso mesmo não de~hrou 'lUe "transcreveu. 

E peço só a annu_Uação da 1" secção. a.pezar E' preciso nota.~: em eleicões regulares 
da convicção que tenho da a.ullid~·Je de tiido, essa i;ranscdpção 11-ide ser 1l•spens:i.da, ou 
ilOi' nií.o ter tido tempo de colhei'. toda~ a.s antes. allf:ga.l' a. su~. f.,,lt>!. noderia. ser consi
prr>vas da prirneíra. porque yerifiquei a nu1- rterado u111:1 futilidarle ; o me~·uo porém não ' 
füi:>,de sobr~ os eleitoras que estão marca1ios s~ dá na8 e!0ições averbadas ,Je suspeitas· de 
no do(mmeuto. fraude e nulla.s. 

Em BCla. Vista a f·a.ude não foi menos es-
candalosa. · Em Oul'icnry a fm.ude e a simulação eleíto-

!Jf!ereço à Commíssã.o os documentos ns. 19, rae.s foram ainda, müs g!'osseiras e comtcas. 
20 21 e 22, (dezenove, vinte, vinte e um e Mel<J. duzia de ind[viduo3, a quem natnral-
vi::te e dous) por onde se verifica- queuem·-mente--fr;i ·dadn- a empret .. •tda: 1~leit·JMI, ~ 
nenhuma das quatro secções i!o m.unicipio se reunem-se e ra.zem, ,;lles ~ósír1h•)S, todo o pro
re•1nira.m as me:m.s eJeitoraes. cess'' eleitoral de <1ito ->ec•;.<ies do maior e 
~a l" secção os eleitores esperaram até mais extenso munic;;iív G.o E,;rn.do ! 

meio dia no edificio designa1io (d0c. 11. \!)) e . Não llom·e elei ... .to em' Ouricury; não 
dP-senganados de haver a.Ili elüiçio,retira.r.'.'l.m- foram desiguados Oi- adificios; •l dia da eleição 
se sendo que não constou no log:i.r que se pa.ssou despercebidr.. ta.nto m:\is quanto era 
tivesse a mesa reunido em outra parte nem crenç:1 que :i.s eleiç;ies haviac1 sido adiadas 
que tivessem apparecido nas secções out:·os para revet·eiro. 
eh-ttores além dos do po.rtido da 01>posi1;ão. Mas pit ra provar ']Ue não ba via eleição alli 
~a 2" secç;l:o os eleitores esperaram í111ttil- basta repat':i.t· ua.s a ~a.s. O e~· urto dn. lettra, 

m•·nte ate as 3 hor.1s da tarde. o~ unicos estu·lo que niio rl.<•·11and:i.ei• per3picacias e 
eh•itores que, segundo esse documento se apurr>:;, é ai11rla um ·Jo1n t'lemc11tosub~idhrio 
a~;oesentaram. foram o;; da opposiçã.o. p:~ra a p1•ov;i d~ fr:l•t(le, ·~ :~e >mm1ssã.o não 

N'a 3 1 , que foi des•gn '.da. p:it':I. :l. füzenfa do 1 pór!e rleiX:ll' tle COI COI'd:u• quf• elle e impor
Ca.mbão, o fücal do candidato contestante cantíssimo e elílcar.. 
dirigiu-se com eleitores p;i.l'a vott~rem e il.lli O 1nesmo mdivid1•0 não p1'•d~.ã mesma. hora;. 
cs:ivera.tn 11tê 6 horas da tarde sem q tte :i.ppa- na mesm:1 i;:1t:i, em Ioga"c' ditfercnt.es e dis
rP. ·es~e um só mesario e 81."CU que constasse t1l.ntes. lu.v:·iu· <i n.-ism;• ''ct~t de re:mlla.dos 
q;ie se houvessem rrmnido em oatl'O lo;::at". d.iv-er·sos ; e: p1•0vad•. qut· ::i. lett ;>a ê do m~smo 
A tà.Y. ... nda. de Cambã.o dista du. vilh, onde ti.ca punho de,-sl.l itidi vio .10, provtt,lo fi<:a que esses 
a. ,~ecçii.ó mais proxim.:,, 60 kilometrcs. Seria d.ocumeatos p()r elle Ia.v,·ado~ sã.o nullos e 
além rlisso pei•rler t empo. fictic•o;;. 

Na 4• secção, a mesma scena eleitoral. Os Entiio o jogo <l:is a.ssignii.tu·::~s e lettra. dos 
efoitores dirigem -se á casa de~igu.i.ds.. que é 'indivíduo:; é interesifl-Otr: ness•is o1to a.ctas de 
a. do cidadão Antonio Mathurino. e a.hi Ouric11ry e dá -sa, c·ntre o~ i1tdiv1<.!uos que 
permanecem aie a. noite. se:u qae a.pp:i.re- fazem esse.hgo, un• rM'ttsara<:' uto tal na fac· 
cMse um só mesario, sendo de not:n' que o &u1-a dos o!ticios ele remessa. acta~ e assigna
proprio dono da casa nii.o sabia de ~em0H1ante turas de ines ;J'tQS, que o tr'1halllo da. Com
el<!íçã.o. missão ser!:; diffidl e pe:10$0 'l(l meio dessa 

Não e de a.dmira.r que a.s mesas não se re- eompli,;ai;i10 si e_lla. não fosse d~feifa. 
uilissem; a Cominíssão sabe de que são ca- Aponta.d.o e:;se. trabalho 1le falsificações 
"P"-ze.s mesas unauimes. vê-se que e eUe ~ro~seiro, e p::>ntn ha. em que, 

f{estava ap~na.s ao:> eleitores o recurso da aaõuralment;i canca.lo .P~lo tr.tb;1 lho rl~ r,eve
ju~tifica.~o que deram. pa('a. provar a nulli-. sarnento 0u pa.rOl. ab?·el'la.r_ o nJ.!smo mdiv1duo 
dade da eleição. (doe. n. 22). las;i!{mi.·p)r todos o~ -me,"wiM ! 

A·a.ct>L da. l" secção de s. Jose do Egypto e 8' fa(:i l verificar;. que "'i:: al!e~a. d~sde que 
fritudulenta. e nul~a. O metiwo indivíduo q_ue esteja_ft:ita..:1 d~c. ;·inunação e a.~sign"'1,ados os 
escreve nella a. copia de todas as acta.s e o pontos de ident1da.J.e. 
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Os offi.cios d.e remessa. d;;.s 1\ 2" e 4" seccões tl•olina não se confundem com. a.s das a.ctas 
são J:n iettra e·punho do mesmo inà.í viluo; de Cabt'obó. Ahi, a emenda e na d~ta e Jll'OV(l. 

.os da 3"; í:l'-e 7", são por .Slla •er. igua.es. que a eleiçãCI não foi feita no mesmo dia, 1\e 
As a.ctas de organisa.ção •hts mesas, 1•ecebi- confoi·midade com .o art. 4:1 da lei, o que 

menta de voto:3 e actas das assignaturas das tarnbem combin(l. com o texto cl.1 neta .. quando 
2". 3~; Ô"" e 7" see<;:.õ~s são d·l mesmo pnnlrn e diz-da eleiçiio i,iUJ se tem de proceder ama-
estiio toda.s con!e1·ídas e cnnce1•fadas pelo es- nh<"l, etc., et:;_ · 
criv.~o ad hoc, que declara ter tmnscripr,o .Ellas nã.o· "lleram.q .. n.;.HnePo-de elcitores---
!od•.t~ essas. aclrr.s iâí.ffiediatM;wnte _ a-il.~-. e fis. nem a.tt,esta.m fra.ude. 
de !frro compt't.;;;nte sem desigiiar ao '1nen0~ o Q"uanto ás actas ele Belmonte, fu> qua<õs em 
numero ci::.s tolhrts. - ses8ã.o destu. honra.da Commí~são y~ se refer·iu 

Os ofücios, as actas de orgti.nis:i.ção. l'ecehL· creio que o meu comp1<tidor, :i, irregularída.ile 
men to e a:;~ignatur~s dos deitor~s da. l' e 4, , que nellas se conteem não a.lterou o processo 
sJr. do mesmo punho. eleitoral, não int1uiu no numero 1lP.eleitores 
- Na~ MÜt$ da 5 ' s~cçãn, 1JOrém, o mesmo a somma dos votos, não modni.cou o resultado 
individuo .que escrevea o otneio de remes~a geral, como se vê da ptGi?l'Üt acm t!e apura
assii:na 101'0 :po1• todos os mesario.> 1 E' mais ção a foi por e~se motivo <lespre~ada. pela 
summario. Junta, Apur-adora, pois a ella. ~e refere na 

E' cur:ioso e original to\fo esse p1·ocesso e!ei- acta geral. 
·tor·al de Oaricnry. El!e sitnplifica eletções, E;;sa. irregularidade nã() alt.era ainda a ex
eogole distancias e tem algQma cous~ ae: preosão do vot:i desde que ni'io se lJl'DVe que 
:phantastico e sp·rita. roi empregado esse l'ecurso para f:-aurJar a 

O p~·oc~s~o é sfr~s novo. Acreditou-se até expressão da urna. E~sas actas seriam annul~ 
certo tempo que fosse_m o~ hespa.Dhócs, pelcr. laveis si a il'l'.'egulariclade nellas ap:mtada 
su<L ima.giQM'ilo esc•\l11a.1 . ; · - '.flsse--feita IJªlª hrnre~er a framte; eutre-

--XUãíS ~eni::tes inventores d(\ fakatruas eleito- tanto essa~ mcsm:i.s acta,s c:onteem. todos os àe-
1·ae~. ·Na. obra do 1mrquez de Orense-Treinta mais sacramentos que as toi•nam legitimas e 
ar.os de {}';bienw rcpre.~erdativo en EspMw, authentica.s. 
11a urn c:Ltalogo medonho-de todos os artiti.- A Commíssã.o, porem, julgu:ri~ como for de 
cios; é um verdade.iro eni.ngelllo d~ banda- justiça_ 
lheir& eleEoral aquillo. Nestas condiçôes, feito o cstu•1o cb.s netas ci 

Poi:s bem, .11ilo consta o p1·ocesso eleitorlll em füce dos documentos apr~.>e!1tnrlfl~, penso 
que os. fe.ler•1es de Onricury os modestos que não porlem deix<1.r •1e ~er ;i.nnuil3.•1us.para 
lrn.himnt0s, ru•'.es e simples do alto ~ertüo todo:; os effdtos. po 1· null<ts,ikti<.:~il~ ú fra.udu
ptr.!'.êrM1 em pratica;\ 30 de deze1nbro ultimo lenta~. :i.s dei<·fíes proccdldas no rnu:dcipio de 

Re;ia.-rne fallar da acta da 4" se~ç-íi.•J de p.,i. Flores, no município Cabrobõ, no município 
trolina. oml< ba embndas '•rr.hog-1·aphicas n:t de Tac:i.1-;Hú. mt l·' e:?.ª s1•cçiies •lo munkip\o 
maueirii. de escrever a somrna do3 voto~ dos de Leop•.>l•lin:i.. 1° secr;ii.o Jo ir.unidpio ele Snl
cm1Jlú.'1.to~ Z.fi;:nel Perrw.mbn•!O, Jnwncío <le gueiro, a.s eleíçiíos. procedida> no munic!pin 
Aguiar e o <:audidato couh·sta.ni.e. Pens(J quo lle Hoa Vista (J a:; do muuicipic> tle 0:11•icury; 
pr'•da ~·er api•oveitada. ~s~a acta, onde ten!Jo qne me devem ser contados os votos da 
60 vo;o:; e o mett co~pet1oor 10. '1" sec1,,ão de Pctrolina e dt1. de Belmonte ; 

9!v•m :l eecreyeu nao pr!rna pela orthogra- qLLe ro(I d(~vem sei·. mab, cont:>J•)S os votos 
ph1.r. e_ as emrni~:i.s aponta.U.tis cornam apenas dn.dos perante o tabellião -pefo,; L•lnitore.~ de 
leg1\'eEas Süill1U:1~. Boa Vist<~ lnoc. n. 19) e pelos eleir.ore:; di~ 4" 

O Con~rf's;;o Feilel':ll julgou easo identico, secção de Flores, constantes do do~umento 
a.pp:'uvando o pn.recer que ,:ooheceu·daeleição n. 10. 
Jn'<:~idencíal. Diz e,;~e ti<i.recei• na lettra F:- D-~spresadas assim as eleições a que me re
«As 1:•nem/o..• sr.7o ape;ws de• l~ltra· c.u repro- l'eri ,prov:i.ndo a sua nullldil-de,e jul!!"ados, µor
dui:;,;io de palavras par~ c:.rrigfr en·os artlw- tanto, insubsistentes os vot'ls ndla.s obtidos 
grat11tiJos ou para sub~tituir Iettra minuscula pelo ffiPU cuntendor, pois são nullos os votos 
por :naiuscuhL, etc .• erc. ! ·ensa a. Mesa, por-- de eleições nullas ; contados pam mim os 
tanl;), -:_Ul! ~aes vidos n\Lo pr.:>:iudícam o meri· votos a que tambem ji mereferi. :ficn. a Com· 
ciment.o <las eleições que constam dessas au- missão habilitada a verificar qual o candidato 
thenticaS-.» que reune a ma.iorh dos votos vúJi.los do dis· 

As emendas da acta. de PP-trolina, 4• sec()âo, tt'icto, para que possa ser este corundera.do 
eleito. e qne const&m ig-ualmente da <J.cta üa. mesma · d · 

elroi1: ;0 reni.;ttida p;;.!'a 0 S(::i:i.cio, onde a veri- E' o que P':l\'O e esµero do e~pinto e .Jus-
" tiça da honra(.h Comm\ss<'io Vcr·i'.ic;-,,Jm•J.. urt uci, " q uc }Wt.vu que rd~o foi ~ .... m o tirn de 
inutili&1.l' rL elei.;ao de De;mtados r1ue ellas Rio, 25 de aLrH de iS9í,...:. Jo.-.J Gonçalr;es 
foram i'eitets; as ome.o.das da; 4" ~ccç;i:o rlc Pe-- ltiaia. 
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DOC"CZ\1ENT0l! A QUE SE REFEltl<' À CON'l.'ESl' . .\.ÇÃ.O l tiftcacilo req.ueeida. com citação do clda,lã.o 
oo sa .. na. GONÇA.LVES :r.L~L\ F'ra.ncisco Gomes Villanova., seja afinal jul-

. . gad~ pol' sen.tença, ~ entregue o originai ao 
DOCUlIBi\"TO N l. - .Jusutl.cante, '7ndepeodcntemente ne t~aslado 

· ' - · ·. t pau os devido~ fins. E. - R. :M.- V1lla de 
· · . E<lo:·es. 7 de ja.neíro de 1807 .- João Emilíano 

. fllm . St'. Dr. j,u.~z de di:'eit? - Jo~ ~mi· ,fo 1'.yra. 
_ _ _Ll~fi!) l.l~ ~"'-e.i.eimr.. "MW.ute-tte~~.i l-l:1= 1-. -;; -.-.. · · . · . . . . _ 

no cara.c;;e1· ;le.·ns~ar. uomeaii.o na fóri!ia ria • ,,,róilico qu~ nesta yllla._ mttme: a. pettçu.~ 
J~L p•~.ra a eki('.ão ilc Senn.r:ior e De1mt11clo.s e ~1El;p;icho ret1•os r.;:i c:da.da.o F!'a.n?lS\:O Gomes 
feder<J.es ii. (lue se de~ia. p~V<l<:1der nc dia. :30 Vtlla!1;)vi:-. l!.:.vu cn11sc1ente. Do~ f~. - Flor~s. 
de <iezembrn proximo pn.r,sado, em a lª sec(}iio' 7 •ll: J:iLrntt•o '.!e 1807-- O esc1•1ç-'"º· .Toaquiin 
deste munic:ipio de F>ores. necessita afim de Jost do Nascimento Wa?lde. · . 
pro111:ovey a. a.nnulla\.'á~ rla eleiç_ão o.ue se diz A. Designo o ~ia S 1lo co1·1·ente para ter 1ogar 
ter ~ido .oga_r ni:-. referida. s(;cc;ao, ·q ue V. S. a. pl'e.,;entt: justifica.çilo em C$.Sa. de minlu.. re· 
adm1tt3.·o a JllSt1ficar o ~eguinte: sinencia, ás II ho1·~ da mar1híí., cita.dos as 

l. '' Que o recinto em que fuuceiououamesa p.a.r;e,.; e documentos iater~ssacl_o!!, coofo_!me 
eleitoral d&. uifa seccã.o, nã.o se achava sena- se requer. Flore;;, 7 de Jane11·0 de Hl91 . -
rado por gradil, do re..;to da sala. como t0- <);mloso Ay;·es. 
corn:nenda a foi ; daudn em tesu!tado, em- .J•1lgo ~or sentença a pre5ente ju:>Wica.çã.o, 
quanto fuocciornrn t>. mesa. ag1·11pa.rem-se os 1 a.1lrn úe produ~ir os devidos effeitos lega.es e 
eleitol.'ei:. em torno dello. e toma1·em parte nas 

1 
cus•.as. Flores. S <le janeiro de 1897. - A~1-

questões que se suscitaram, ecníttímlo opí- :onio Oesario Cardi>so .1yres-. 
niôes e con.sequeat.emente ertm·bando a . 
or em e os t r3. · os. - · 

2.." Que. depois da chamada, a me.-;a. com o DOCUMENl'O t\ · 2 
justificante e eleitores pl'esentes, "·eritioou, 
pela.s respecciva.s assign::i.~uras; terem sido mm. Sr. Dr. juiz de clireito.-Jose COl'
noventa. e cinco (95) o;; eleitores que com- dei"O de Scmm. eleitoi-, re.iirlente ne:;te mu
pa.reccmi.;n e votaram. 11ic:pio. no caracter de füca.1, nomeatlo. na 

3.·· Qu~ e-m seg-uii\o. um dos mes.-.rios de- f,·,rJla da Jai, p:u•a a elei\'ão de St>n>ldo1· e 
clarou que os t1·ab1l11os da eleição 1icin·am Oe.putados rederaes ri. que se devia. proceder, 
su:>pcn~os, pol.' isso que era l\Or'll. de .ja.ntar ; no Jia. 30 de deiembrD p1•ximo -pas•fl.do. na?.." 
tendo-se conservado silenciosos o presidente si:ic·:~o de.•te me.~rno murzicipio de Flo1·es. 
e dcinais membros da mes:i.. p1-e·~isa.; a.fim de promover a. armull:ição da. 

4." Que, ,1pewl' úe r.er o Justíticante. com a ele'çií.o que se clíz tor ti.do ,lo:.:-ar, p.a. ~llu
lei na mão. pi•otesl'ldO, pon°le1·awlo que era dhLi sec1,:ii.o, que V. S. adm1tw.-o a. Just:fica.r 
devor ela. nwsa prose~uir aos tra.b:i.lhos. ma.n- o s-~guinte: 
d 1\il<lo ao t<!s" de r.utl() hwr;w o te1·r:no de en- 1.• Qae 0 recinto on•io fllnccionou a mesa 
cert;uw:mto no li >'ro do presença, uito !Vi ele'.torat cl;i :?.' ~ecç5.o. niio s'<! a.chava. :sepa.· 
lasrado u cHto termn. nvto 1ior· ~ra<lil, elo t'es to da. :;a.la. como rc-

5.• Que. ten•1o o justi!ic;\nte rc,clama.<lo ho· commenda a. lei; dandn cm t·esulta.do agru- . 
l()tim de~[U.t"d.lldO o numero (ieeleiGol·es que uar~tll·!>e os eleitoi·es c•in torno d•~ me;,;1,, to- ', 
h:i.Yi<im comp:i.re::ido, a mesa. recu;;ou-1;e a mu:ido p;i.rte na~ qu~·stõe; qu~ se suscitaram . 
entreg;w o dlto botetiin. e. portanto. perturb3.n''º a ortlem. . : 

O." Que, em acto rnccessivo, depois de 2 ... Qne. depois da. ch:i.ma.tla., a. mesa.. o JUS- . 
abrirem a. uroa e contarem as cedulas, que tHbant\l e eleitore~ 131·e~ente,s verifica.r<\ffi, 
ficaram intacta~ sobre a mesa,· os me:;:i.rio<i pr~lãs respectiva.5 assigna.turas. terein ::;ido 
retirar:tm·se. 1\ancto o ·11resídente., eitl<U!.il.o oit•~nta. e sete (87) os el.t1itores ci.ue compare
Francisco Gornes Vi!lanova, jui;r. r:o l " •!is· cer:1m e deram os seu3 votos . 
tl'icto muuicipol, por findos os trabi!.llios da. ;;_ .. Que. em segaida 0 .secreta.rio da mesa. · 
rlita. e [ei<;ão. A.IM.Mio Bispo Pet'1'eira. decla1·ou que. sendo 

7 ... Fiua.frnente, q11e nU:o _tefülo volta.do :i.? hoi·n. rle jaLltaT, fica.va.m suspeo~os trab:i.lhos 
recinto~ deixar~~ ()S mesa.no:; •le .I>roceder <i. ,1,\ elei<;ão. opiruiio que foi accei ta por todos . 
apu1-J.ça.o da..ele1_ç,a.o de que ~e. t r:i,ta. ; fica.o lo, 05 mesa.rios. · 
port:tnto. O .[UStifim1nte InblllldO. de, <lO C:H"it· ·'.." QllC, ~ p<:Z:\.",' de Wf O just.iflc3.nte, fir· . 
ct~.\r de .fisc:ü. a.ssign;1r a re.~_pe~T.1v:i- acm. <J. tle \lll' •lo!!'> !P;i. prot~sta to. yonderando que fJ . 
fo1 dei?Qt:õ clanc\.estina o c1 1m1no:.:i.rnente la- fll (·'ia. cmnpifa pi•oseguir nos ti·?-balbos. 
v:·ad:i.. t:1:.1iihmil· i incon t.lnenU l \ Yr:i.r o tel'mo 11! 

Ai>sl:n, poi$. o Ju~ti fic:mtc -peüo :i. v. S.que. ence1·r.1.men!-O lh) ttvro de :rn·esenr;.a, nã.o fo . 
tlesigmw(fo àla e }ior:i p:n·.i te(' logar n JUS- 1avrudo o 1hto termo. 
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5. 0 Que;.t,,nd.o ojustifican~;e reclamado bo
leti1n cleclar:.1.ndo o numero de eleltores que 
bi1v''"'" comnarecido, a m:-isa re,1usoü·se a 
eutreg~.r o dito boletim, e, 11rnitanilo-se a con
tar as ceciuhs. que, em nmm:ro de· cento e 
setenta e qm,tro (174), ficaram intactas 
sobre a-mesa, retiraram-se em seguida to
dos os mesarios. 

6.° Firnilmente que, não tendo voltad.o ao 
recinto deixamm os mesarws de_ proceder.à 
apuraçii.o d••, eleição de que,se trata, ficando 
p:.rtanto. o :justificante impossibilitado de, 
no caraoter de fiscal, assignar ·.a; resprctiva 
acta :; ue foi depois clandestina -é crimi:no
SB.rnent·i lavrada. 

A:,sim, p,iis, o justiJicante pe.de .a v. S. 
que disignando dia e hora para ter. logar a 
justitie:i.çii,o requerida, com cit:1çãO dos cida
dàoc- J•sé Gomes Coimbra Vill!rnova e A1m•n-. 
ci•) Bispo Ferreira, presidente. e secretario 
d~, me.•.n. elettpral da referida secção, seja, 
afin'"l, jutgada. por sentença. e entregue o 
or·iginal a.o justificante, independentemente 
de t-c·aslac1o, para os dev.idos fins. E.-R .. -M. 

Flores, 11 de janeiro de 1897 • .....:.José Cor
deiro de Soiiza. 

Certifico que nesta vma intimei o despa
c!Jo e pt:tiçã.o retros ao cidadão José Gomes 
Coimbra Ca•l1po~. Dou fé. 

Flores, 13 de janeiro de 1897. -O escrivão, 
Joaquún José do Nascir.iento W(tnderley. 

Certi 'coque intimei o conteu(lo da petição 
retro ao cídadã9 !A.maneio Bispo Ferreira. 

Flcwes, 13 de janeiro de 1897. -o escrivão, 
1'Yanderley. 

Julgo por sentença a presente justificação, 
afim de P''oduzir os devidos efüitos legaes; 
Entregue-se o originat, fica.rnlo traslado. 
Custas por-quem de direito for . · 

Florr.8,, l6 dejaneiro de 1897.-Antonio Ce
sario Cardoso Ayres. 

DOCUMENTO N. 3 

Termo de. protesto 

Aos trinta dias do mez de dezembro de.mil 
oitoC'entos e noventa e seis, nesta Villa.de Flo
res, H:sta.do d1;1 Pernambuco, em m1;1u cantoria 
compareceram os eleitores abaixo . assignados 
e <ledaral'am que, tendo comparecido as elei· 
ções a que.sarlevia hojepro11eder, nas,l;' e2ª 
sreçi'ies de:;te município de Flore'!, para um 
Scas,dor e D'Wlltados ao r:oflgns:·:o Federotl, 
nao Uies foi,"nlretanto, possfoel o;ferecer pro
testos pera'ftte as respectivas 111,esas, por isso 

que estas, se dissolveram lo,cro após a cha
mada dos eleitores ; e, pois, bas.eados no § 27 
do art. 46 da lei n. 35, de 26 de janeiro de 
189·~. vinhão protestar perante\ rriim tubel
lião,contra as eleições, que se diz terem tido 
secções, ,eleições manifestamente nullas em 
face da lei, não só pelo motivo ,já allegado, 
como tambem porque : .a) Tendo sido no-. 
meados, pelos ílandidatos, fiscaes · da.s memas 
secções, os eleitores João Emiliano Lyra ·e 
José CorJleiro de' Souza, que ·se àpresenta-
ram no acto da i!lstalla.ção das mesas, estas 
deixaram arbitra.riamente de rnericionar os 
se·us nomes nas resnectivas actas. com o in.;. 
túitó criminoso de 'tolher-lhes o à.ir.eito t'acul
tado pela lei ; li) Depois- da chamaria, as 
mesas, apezar das reclamaçÕ(\S dos fis~aes op
posicionistas, recusar<m1·se a lavrar os com
petentes tertnos de encerramento no livro. de 
presença, corn o fim de,. mediante falsificação 
de firmas de eleitores ·ausentes, augmenta
rem a votaç~.o obtida pelos candidatos, cuja 
causa . patrocinam ; c) Finalmente, em acts 
successtvo áquella occurrencia, · os me.~arioo 
das referidas secções retiraram~se açodada
mente dos .locaes onde, deram começo .. aos tra
balhos eleitoraes, sob o comico pretexto de 
irem jq,ntar e deixandq, portanto, de proceder 
á . apuração de taes eleiçi)es, conforme ha
viam premeditado, para o exito completo de 
seus planos fraudulentos. E' dá<> tarte,• decla
raram os a baixos àssig!lado§ ter. feito. o seu 
protesto ; protestanrlo igualmente contra 
actas" boletins ou·quaesquer out.ros documen
tos qua porventúra sejam exl:übidos, com o 
fim de comprovar o contrario do. que dAixam 
exposto. E,, para, constar lavro o presente 
protesto por me ~er pedido (deixando de la· 
vrar no livro de .notas por não ter· sido ainda 
chf'!.rnado pela mesa para transcrever as actas) 
no qual assignam todos os eleitores protes
tantes. Outro sim, pelos eleitores Antonio 
Vicente de Melfo e Benedicto Roza da. Sil và, 
foi dito que protestavam por sua vez ·contra 
suas exclusões do. alistamento. Bju, Joa,quím 
Jose·do Nascimento, Wanderley tabellião, o 
escrevi. 

Agostinho Gomes ae Aquino .Mello, 
José da Costa .Barbosa, João Francisco de 
Meira Leite, . Antonio Gomes da Silva, 
Miguel Florencio Ayres; José Alves Pereira 
Leite, José· Joaquim . Guimarã.es, Manoel 
Alves dos Santos Barbosa, Antonio Alves 
da Silveira Guimarães, Lourenço Cordeiro 
da Fon~eca, Justino Cordeiro . da Fonseca~ 
José . Bernardino ·. Vieira, Manoel ,Julio da 
Fõnseca, Romão Ferreira d.e Azevedo, 
Antonio Alves BarboRa, Miguel F!orencio 
Leite. Valeria.no Xavier Bancleira, Antomo 
Vicente ·de Melio, Manoel Pereirti Leite, 
Vicente Ferreira da ~iilva, Alexarvird .José 
dos Reis, Luiz Cordeiro da Fonseca, Joa-
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qJlim de Salles Silva, Ignacio .da Costa· Men
des, Antonio . Ribeiro Dantas, Antonio 
Barbosa de Souza, Joaquirrj Barbosa de 
Souz:1,, . Manoel Mariano do8 · Santos, João 
Alves Cordeiro, Sebastião Pereira de Quei
roz, Manoel Cardoso da Silva, Be!Hno· 
Ferreira. Gamara, Monoel Domingos da· . Ga
mara, Antonio Alves Maravilha, Braz 
Ferreirà Lima, Manoel Ribeiro Nunes, 
Manoel Alexandre de Oliveira, Vicente Fru~ 
ctuoso da Silva,. Manoel Alexandre· de .Mo
raes, Manoel Augusto . de · A'.juino · Mello, 
José Alexandre Gusmão, Benediéto · Rosa r1a 
Silva, · João Honorato . BarbOsa, José Fer~ 
reira da Silva · Romão, Galdino Alves 
Pereira Leite; Joaquim . Alves Pereira 
Leite, Antonio M'lllricio da Sil'va, Silvestre 
.Alves Barbosa, · José Cordeiro de Souza; 
Laurentino de Souza Ferraz.-Manoel Pau
. lino da Costa,-:-Bazilio Guidute de Souza 
Femiz.~Joã,o ·Baptista de Souza Giol. ~ 
Manoel José dos Sant.os . - Manoel. Dionizi.o' 
Barboza...;.f\.ntonio .Jósé da Silveira..::..Joaquim 
Alves da Silveira.-Manoel . Antonio Pe
reira.-Braz Ferreira de Mello.-Brazili.ano 
Gomes Policato,-João Emiliano de Lyra. 

Reconheço verdadeirâs. · fi,s . ürmas supi·a : 
Flores. 3o de dezembro dé l. ~96.-Em tes

temunho J. N. W da verd·•.de.- Jolf.quim. 
·José do Nascimento Wanderley . 

reto e Si:iva.-João Freires Mariz. -Manoel 
Ignacio do Nasci rríento,-Antonio Alves da 
8il va. -Nicolàu Alvos da Souza.-Francisco 
José Ferrefra da Silveira.-Manoel Galdino 
da Silva. -M·anoe.l Francisco Gomes Bode.
Manoel Brazilino da Silveira.-Lucio Deveza 
dos- Reis.-Manoel Leandro Pereira.-Ma· 
noel Pereira dos Reis.-Antonio Alves da 
Silva.-José Leandro Pesuso.-João Pereirt', 
Lima. ~FranciSco Xavier Alves de Andrade. 
-Thiago Tellis da Silv<1.-E:stevão Joaquim 
de Sant' Anna·.-Antonio Ferreira Caval
cante .~Nicolau Barboza Moreno.-Antonio 
Cordeiro dos Santos.-t\ntonio · Bittão Leite. 
-Sebastião Cordeiro dos Santos.-Francisco 
José tle · Medeiros,-João Antonio da .Stlva 
Lyra.-Liberato de Souza Ferr;:i,z.-Estevão 
Ribeiro Gr:inja.-Jose Pereira de Menos.
José de Deus Borgis.-José Nunes dos Santos . 

ReconhoçÓ verdadeiras as firmas retrn e 
supra. · · 

Flores, 9 dejanefro de 1897.-Em teste
munuo J. N: ·W. da verdar;Je; Joaquirn José 
do Nascimeri,to Wanderley. 

DOCUMENTO N, 5 

l)eclaração 

Os abàixo assignados, eleitores da 2. ª sec-
os abaixo assignado&, eleitores da 1 ª secção ção do Municipio de Flores, constando-lhes 

dó mlini9ipio de Flores, coµstanrlo-lhes que que a . respectiva 1nesa, lavrando actas falsas, 
a respectiva mestJ,, lavrando actas falsas, incluio os seus nomes no numero dos elei
incluíu os seus nomes no numero dos elei- tores que compareceram, dando os seus . votos 
tores flue COrnpa1•ecerárn, dando OS Seú8 a eleição que se devia procede!', no dia 30 
votos á éfeiÇão que se devia proceder, no dia de dezembro do anno proximo passado, para. 
30 de dezembro proximo passado, · par;t Se- senador e deputados federaes, ;vêm, por 
nador e Deputados federa~s; .veem por lhes lhes ser pedido, dE>clarar, a bem.da verdade, 
ser pedido declarar a . bem da verdade, ·que que, .presci~htes rle que, como tem succedido 
prescientes de que, como tem succedido em ,em outros pleitos, não se respeitaria, no de 
outros pleitos, não se respeitaria· no de que que se trata a verdade das urnas, deixaram 
.se trata, á. verdade das· urnas, deixaram de de com.parecer á referida eleição. , 
Gomparecer a ' referida eleição. Pelo que , Pelo que, protestão contra o procedimento 
protestam contra ó pro0edimento incor- . incorrecto, reprovado é criminoso que teve 
recto, reprovado e criminoso ' que teve a a mesa eleitoral da 2," secção deste muni
meso. eleitoral da · 1 ª secção deste municipió, cipio, incl'uindo os nomes dos ábaixo assi__. 
incluindo os nomes dos ab,dxo !J,Ssignaflos no gnados.no numero dos eleitores que votaram, 
numero dos eleitores que votaram e autori- e autorisam ao cidadão João Emiliano de 
saram ao cidadão Jóij',o Emiliano , de · Lyra, Lyra a fazer da presente declaração - o uso 
·fiscal de uni dos candidarns á supra referida que. Ih~ convier. 
eleição, de fazer desta declaraçã.o o uso que Villa de Flores, 11 de janeiro. de 1897 .
lhe aprouver, no intt~ito de promover· a nul- José Ferreira Lavra.-Manoel Honorato B ir
lidade das actas que clandeôtinamen te Ja.: bosa, -:- José . Alexandre de Moraes. _ José 
vradas, . foràí:n rem.ettidas ás. respectivas Ferreíra da Costa. _ Secundo Ferreira da 
juntas apuradoras. . " · . Costa. -'-Joaquim Ferreira de Souza. - Eze · 

Vill11> de Flores, 9 de janeiro de 1896 , ..::.., quiel f>erefra rlos Santos . -Joaquim Xavie1' 
José Claudirío Leite.-4-ngelinos da Silveira dos Santos. ~Antonio Borges de Li ma. -:
Souza.-Lucio Freire füi Paixão.-Antonio Joáquim Telles d:' Silva. - José Telles era 
Rodrigues dó Nascimento.-'-Marcolino Ri- Silva.-Antonio .fosé da Silva. - Lucio Jusé 
beiro do Nascimento.-Manoel Anselmo Bar- dos Santos--Manoel Eleuterio de ·Queit'oi.-

camara V. I ~G 
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Antoni<• Jo~é Alves.-Anton io Josê Gomes. fe>e1•eiro ultimo. os cicladilos .loilo Antonio de . 
- Jo\:'ino Alves <los Santos.- Jora-e Vicente Lyra e Angelo Ribeiro Gr~ .njo Nogueira, fü~ 
No~ueir:1.-Ca1•olind.o O.e Souza 1:eão .-Lu· <'~'.e~ das 3" e 4• seccões elenoraes. em C;~rnu.· 
cindo Joaquim de Sant'Anoa. - Miguel hyba, i•equerido u.o .juiz do 1° di:ltricto, no 
Joaquim de Sant'Anna.-Fi1·mino Bi~po cfo exercicio da vara de direlfo, afim do darem 
Sant'Anna·.-Co~me Tell~~ da Silva..-C:ugenio uma .iusti.fi.cação sohre as fraudes, violenc:i:::.~ 
~valeutim de Souza ·Fe1•ra:z. -Manoel T. da e fü.lsíficacõ~·s -pru.t.íca.das pela.s respectivas 
·silva. -Lucia.no Jo::e de :Mellc..-Manoel Ja.- rn~sa;o. m eleir.:ã o a que se ile'l"ia proceder no 

· cintho de Souza. . 1Ha 30 <l•J dezembro do a nno lindo; aquella 
Reconh,,,..,.. verd~ deir~~ as fü·ma.s supra.s. 1 autoridarle nc:o-sou-se a. _co.mo si~. ev~den_cia. 

._..,.., "' "' <lo documento .iunto. ad.rmttn• a dita .1us.ttti-
Flores. 30 de marco de 1897. caç~.o. A, 0 que rnah ê, deixou de <lespachM' 

F.m test~munlio de YerdaJe-0 t.a.bellião. a petiÇ;ão que lhe foi·~ a.~re-;;~ntatla.: ttcn.ndo 
publico, Joaquim JosJ do ~Yascimcnto Waml. ipso facto aquell1··s c1do.ttao:1 1mpo~1bfüt,·· lfoS 

1JúCUMEl\ TO :->. 5 A 

de r ecm·rm• ao substituto legai cl<1 mesma :m· 
toridade . 

Flores, 19 de fe''er ·clro de 1897 . -
·Sr. José Francisco rle Mecr.iros, 

E por qne, a.gora .•. quando os r e.r()r idos cilla-
ll dãos podiam produ;;1r o documenw ein ques-

lin tãn uerante V. S .. não· a1Jroveite, entretn.nt.o, 
f;~;\o;i.o em ra.1.ã.n de. })e\o facto oe Nzi,lit·em 
,, conside1·11.vel dis t:mcia desta. vi!Ia, uií.o lhe.; 
ser possivel fazei-o dentro do curto espaço de 
tempo que !'alta. p<tra.qu e por quem de dh·eito 
seja o all udido doc11mc11to e_xhibrdo p~rante 
11 poder wmpQten~e , o supplicun~e, pois, no 
intuito de suppru· aquelle meio de prova. 
contl·a. as n:a.udes, violet1cias e tafaitica.çües '.L 
que nciriia S!! r eferiu. rer1uer a V. S. que d1· 
gne-se de admittil·o a. j nstiric:ir com teste
m unhas o que vem de a lle.ga.r, para o que 
p !de n v . . S. gue •. <le$~gnando d'.~ e hora 
fi:Lra ter logai· a JUStJfiear;aO r erjUl'rlda, ~rn 
citação do ci1la~ã11 Francii:co Go?_nes V d~<\· 
nov.1, juiz <lo l º dist.r'icto _municipítl, s~.1u. , 
afiu;>.l, a. dlt.:t justificc:.çã.o JUlga<l:t µ11r ~en
te11ç ;t e entregue o ori3'ina.l a.o justificante, 
ind!.!penctentementt~ ele t raslado, p:wa. o~ de
vidos fins -E. H.. M- Flore;;. ';Cl de mMÇO 
de 1897 .- Jo110 Emiliano rle L ym . 

Venho solicitar de Vm. a finei.a d~ 1·es· 
pondef' ao .Pé da pr.sea te, _que de1olver~. 
si, como eleitor- da !." ;«'!cçao deste muni· 
cipio, compareceu 3. eleir;:l o que se diz ter 
tido lor.rar n o <lia :JO de dezembl'o do a.nno 
proximamente findo. 

Indubit.welmente de'"e Vm. recor dal'-sc de 
que já teve oc,.:asião <l e declarar~me que nilo 
l1a.~;a. comµarecido â r e ferida elekilo, ao 
mesmo tempo que exprobt·ou o procedimento 
inccrrecto que teve a re~pecti'l'a mei:a. elri · 
turai. iucltünrlo o respeitave\ nome de Vm. 
na li$ta. rlos eleitores que votaram ; preciso. 
entreia.nto, dessa decl<1-ração por escripto e 
conto qne Vm. m'a \lar·:'L, pf>i•m ittiodo·m.e 
fazer della o uso que me :i.pi·over_ Anteci
pando a Vm. :i. mil!ha. gratidão. peço queira 
dispor do amigo attento e cri~do obriga. 
di;;simo ~ 

Ulm. Sr. Joií.o Emiliano-Como solicit.:1-me 
l'e.spondel' ao pé !\esta :wu favor de 19 do 
conetite, si como eleitor da. l' :>·-:tção. com
pare<;i ou não. •i eleição úe 30 d.~ 1.lezembl'o 
do anuo iwox:imo findo. sou a dizer-lhe, qu •; 
n:i.o i;;oin-:}a.reci em tal eteiçft.0, e nem se\ si 
pe1·teni;o ;~ l·' secção, ou i~ ~· . P,o \erà. V1n . 
fazer ur.o d%ta miuli:i. r :•sposta com'l a pmver. 
Seu respP.itai\or ub:·iga.do.-Jo•1! Fi·lmcisco de 
Medeiros, 

Rec:111heço a. letrit cl:i resprista. e lia firma 
supm ser do pt·opd<1 puntto ~u a>1:>ign;ttari~. 
po1· ter delle inteiro conhec1m.E.>nto ; dou 1e. 
Vill:i. 11e . .\.foga.do;; de rugazci1•t1 4 de m111·ço 
d.e 1897. Em test~munho da verda.ue o ta.. 
bc llfüo publ ico, !rli9uet ele <Jueiro~ Am..irc~l. 

A. Como 1·eque1• ;designa.ndo o dia :~O, 110r·a e 
lc•;!•Ll.' do <)Os tum~, p:i.t·a. te1' lnga.r o req uerirlo. 
corn ~dcncia rlo j ustifica.•!o. Flores, 29 de 
mar(;u <~o 18\17.-l 'imlo~o Ay1·cs 

Ulmo. Sr •. Tuiz ,[o l" Districo Municip:l.l 
nc exerciciu plc;io da v~n de Direito.
,\ngelo Ril)IJ\1'<) ()N).nj;1 ~o3' n<:lil'<l. e .Jo't_o 
:\utonio tle Lyra .. e leitores. rcsideotes no. \)1:::tr1· 
d:) •!n. C.irmil!v b;1. ,deste )Iunit:ipio,no car.1 cter 
1le fr:;c;J.e.~.1,ome:1.do;; . 1111. l'ôrma eh lei.por um 
<los cawlitl:ttos (i eleiçií.o de Senack r e D0 pu
t ·vlos Fetleraes a q!1e se devia proce·fot• no di;t 
:11J de dez!ltnlw,, d•' anuo proxi tno findo, n:is 
:~ · e ·1" se~çücs dcsi.c; ~'lunidpio de Florr.:s , ne
cc;;.;i h;u,no in tui to de p1•oval' a nullid:td~ d'.1-5 
lll,.içõe.> cpa se íl.iz terem tillo lo:.t.'\l' na.s . re !~
r :das S'K\:Õ«s . qu~ V. S. a•Jm i tr.,~-o-o a .P~tl
tlctt1'é•IU o s''gninte: 

Hlrri. S!'. Dr. ,iuiz d.e dir(!ito <lo muaíc!pi(• . l". Qttr; .os 1'e.cintos.om qu~ f~~1ceilH~1).ra_m :1s 
de Flor.::s-:-Diz .Tdã.o Emilíanü de Ly1·a.. ele~t•1r '[ 1:: e s:.t,; el~H.O!':ies d:i..-:. di tas see,oes, ":1' !~J.'"?:i: 
deste mumcipio, q:ue tendo. em da.t.a v.e J;> de 1;a.o de C;\l'Ol\l)yl>a,nõlo i.;e a.cb.n.vam sep,w<l.uas 
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por gradil (nem por qualquer outro meio) do 
resto tlus sal;is; dando em i•e;;11lt11do es~a in
fracção do IJreceito legal, ac',,umul~~em-se os 
eleitores em torno da m8sa, toma.llllo pa:rte 
nas discussões que se suscitaram e, portanto, 
perturba.neto a oi·dem. 

2''. Que, depois da chamada,a. mos•l respe
ctiva, com o l" <lo~ · ju5tific,1ntes e eleitores 
vresentes, verificou terem· sido cento e nove 
(109) os eleitores que ~-0mpareceram na :}• 
secção-tantas quantas erão as assi"naturas 
elo Jrvro de presença; na 4·' seccão, ro"'rem, re
cusaram-se os mesarios a contar ãs assi!.!na
turas inscriptas, apeza.r da reclamação entào 
feita pelo 2" dos ,iustiticarites. • 

S' - Que. em seguida, tendo a.mesa 
da B" secção suspendido os tl',1balhos,afim de, 
conforme r:leclaroujantar. o l" dos justifica.n
ces requereu que. de accordo com a lei, se 
proseg-uisse,nos dítog tra1Jall1os e se la.vrasse. 
i.mmediatn.mente,o termo de encerramento no 
livro de presença-no que não foi attendido; 
tendo-se da.'lo identica. occul'rencia na 4• se
cção e sendo igualmente desattendido o ·i" 
d.os justificames. 

4.'' Que, tep.do os justificantes 1'eclama.do 
boletins d(claranrJ.o o nurner o de eleito'l'es 
que havi<lm comparecido. as r-:spectivas 
mesas recusaram-se a entregar-lhes os allu. 
dirlos documentos. 

5.º Que em ambas as secções votaram di
,,·ersas P.lei tores ~em apres1mtar os seus títu
los. det.!arani.lo os mesa.rios <teceitarern os 
votos de todos os eleitores que se <tpi·es&nt;i.s
sem néss:i.s condições, comtanto que ess0 s 
votos recf1hissem nos candidatos do partido 
Repnblic:ino Federal. 

G.' Que em acto continuo após o i•ecebi
mento dos votos, retii•aram-se para um 
com-partimento do interior do editicio tlesi
gnado pa.ra. os trabalhos da 3a secção º" re~
pecti vos rni:sarios. que ohstara.m que alli 
tivesse ing-eesso o 1° dos justificantes; e qm~ 
os mesa.rio>' da 4" secção, cm occasião iden
tica, retiraram-se da sa.l:J. oude funcdonava a 
referida secção, sem que alli tive~sem vol
tado. ;i.fim de coo1tinua1• nos tra.b~lhos: ficando. 
conse.quenteme 1te, os justifi.cantes impo~sfüi~ 
litatlos de assignar as actas da aptll'ação d;is 
eleições das alludidas secções. aÇ\ta.s que G>· 
ra.m depois lavradas occulta. e criminosa
mente. tendt) sido ~llbtrahírla. parte da vota
ção dos can:1idatos do partido autonomista, e 
( e.,candalo inaudito!) levada, conj uuctamente 
com o;; votos ima,irin;tl'ios de "'rande numero 
rle eleitores que nK'o comp:,rec~ram,a conta ua 
votação obtida pelos caRli1.btos do partido 
i·epuhlicano federal. Aso<im. :pois. os justifi
can_tes PP. a v. S. 11uc. designando •li•l e hOra 
pai'.;. t~r Jogar a justifica~i:to roquerida. com 
cit<i.çã.o dos c\d;idã.os .Joii.o Leandro Fe'·rcir;• e 
Salustiano Ferreira Nune~, presidentes· das 

mesas eleitoraos das referidas secções. ambos 
r-esident es em Carnahyba, seja, afinal, a dita 
justificação julgada por :sentenç~t e entre0 ue 
o original aos _justificantes, rndepande~te- . 
menta de traslado, pa1•a os devidos fins e 
E. R. M. 

Carna.hyba., 15 de~fevereiro de l897.-Jo1Za: 
Antonio de Lyr:a.-Angelo Ribeiro Grnnja No
gueira. 

Cei:tifico que nesta villa intimei o conteú!lo 
da petição retro ao cidarlã.o juiz de distrkto 
Francisco Gomes Villa Nova. Don fé. 

Flores, ao de março de I89í- O escl'i>lio, 
Joaquim Josc do Nascimeritil '\Vaud. 

Nós abaixo assignados declaramos que est01-

vamos presentes na occasião em que o cidadiío 
F.raociseO 1~omes Villa-Nova. Juiz de Díreitc 
intel'iuo, declarou que niio desµa.cha.va. :\ pre
sente petição. Assim corno ouvimos o mesmo
juiz 11echmr que não r~e~pn.charia petição ::.l
guroa com o fim de 1Jrodnzir prova contra a 
eleiçãoa que se procec'ceu neste município no 
dia 30 de dezemb;-o do anno fin(]o_ O que 
deixamos dito. jura.mos, si for pl'eciso. 

Villa. de Flore:<. 18 de fevereiro de 1897. 
Jfonoei Fr'anci.~GO Gomei Bade.-Vice;ite Fi·u
ct-uo~o da Silva. 

Recouheço vt:rdadeiras as lett1'a;; e as dun.s 
firmas reli o. Flores, :ZO de fevereiro 1le 
1397. 

Em testemunho 1!0 verdade J _ .J. N. \V'. 
- O 1:a.bc,!Jii1o publico, JcJWf'Aim JosJ rlo .Nasci
mc*to \Vaud. 

Concl usos-Julgo por senten0a a presente 
justitkaçii.o afi.m de produzir os devidl·s <iiféi
tos Iega('S. Publique-se. entregando-se o o"i
giual inrlepmdente de tl'a"-ladu e c1.1sta~. 
Flores. 30 de m:i.rço de 1897 - .·'1nlo1"io Cc
,;;ario Cgnto;o Ayre~. 

DOCEl!E:STO ~. 7 

Il!rn. Sr. juiz dn l' 1listri.cto municipal, 
em exenicio p~eno cfa. var3. tle direito. 

João Emiliano do Lyra_. ele.itor cleste 
municipfo, tendo provas irret"ufaveis rle 
que os livros de as;;ignaturas rlos eleitores 
que compei'eceram it elei<:ão r1e 30 de de· 
zembro tlo anuo :findo, n:is lª, 2". 3" e 4" se
cçõe" r1e,te município. acham-se eivados de 
falsificações, com as3igna~uras. em g-rande 
an•n~ro. de i,Jeitm·e3. que não comparéceram 
ao pleito; i·equer, a h·~m de s~us tl;reitos po
!ir,ico.s. qne V. S. dtgne-.o;e de nom<.:ar pel'i
f,o~ q 11 e prüco,Jão a 11 m e:i.:~me uu;; rli tos 
livi·-0s, m;i.1•caudo cfü1 e hora pnm o alludi1lo 
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DOCUMENTO N. 11 fim. com. sciencb. do promotor publiCo inte-1 
rino do muniêipio . 

Pêde defüriiu ento.-R. Mercê. Tlim. Sr. Secretario do Conselho Municipal 
..... d ,, · d °" T - E . · 1- Jo;Io E1JJiliauo de Lyra, eleitor deste mn-

.,. !ores, l e 11wcre1ro e lo»7 .-.;ouo M>- 1 nicipío e fiscal de um dos candidatos á 
~:ano de Lyra. lelei~ão a.que se procedeu no dia 30 de De
• Ioüere1·ido-Flores, 2 (?e fe~·ereiro •le lSVi. ze~bro do anno proximo passa<!~. para. Se· 
-F. Villa Nor-a.. ll<"l··lOr e Deputaclos. Fe1!eraes; Ja. de-vendo 

• · achar-se recol):lidos ao arehivo da mauicipa· 

DOCUMENTO N. S 

Declaração 

Os abaixo· as$ign:tdos. elPitores dll, 3·' sec· 
ção eleitoral de~te municipio rle ~'lores e resi
dentes no di8ti•ic to de rarnahyba., const!lnrlo
Jhes que 1t re.•pectiva mesa. lavl'anrlo ar.ias 
falsas, incluiu os sens nomes no numero r\os 
eleik.res que compareceram. d11n·10 os seus 
votos á eleição que se rlevia proceder no dia 
30 de d1ozembro do anno proxi1r.o -passado, 
para senador e depumdos fe'!":'a;:!>. veem. por 
111es ser })edülo, dedal"dr. a bem da ver1la11e. 
que. prescient('s de que, oomo tem succed;do 
em outro~ pleitos, não se respeitaria no de 
ci.ue $6 t.rata. a verdnde das urnas, deixa1';.m 
da comparecer á referida e[eii;ii.o. 

lít'larJe. na fórma do § 28, art. 43 da Lei n. 35 
de 26 de Janeiro de 1892, os livros e demais 
IIZ•PPis coocC'rnentes a eleiçã.o ·ae que se 
trata, remettidos pelas respectivas mesas 
eleitnraes, requer a V. S, digne-se dar-lhe 
certidão: dti. acta da apul'ação da eleição 
procediil.a.. naquelle dia, na 3' secção ; das 
assignatura." (cabeçalho e termo de encerrl\
mento exdusive); dos eleitores que compare
ceram iJ, referida secçüo ; da acta da apu
r.ição da elekão 11roce•1ida na 4" secção e, 
igualmP.nte. das ussigoaturas dns eleitores 
que comnarer:e-ram a esta ultima secção. 

Assim. poís,-P. a V. S. d1gne-se 11er1ar-lhe 
as <'ertidões requeridas e-E. R. M.-Flores, 
l'.2. de Janeiro de 189í - João Emiliano de 
Lyra. 

Não dou por achar-me em serviço muni
cipal-Flores, 13 de .Janeiro de 1897-0 Se
creta.ri.o, W.dislau BarrCJs. 

DOCUD!ENTO !'\. 10 

Pelo QUe,protestam eontra o procedimento 
facorrei'to. reprovado e crimino~o que teve a 
mesa eleitora.! da. 3• ~ecc;iio deste município, 
i11c1u;ndo os nomes dos abaixo a.ssigna.~os no 
numero dos eleitores que vot;irarn. e auto
risam ao cid;~dão João E::,iliano de Lyra a 
f;izer desta dedaracão 0 uso que lhe conYier. Decla1'0<;ão-Os abatxo :i.ssí~na<los,eleítores, 

Pesidentcs no 1 tistricto Je Carnahyba, do mu-
Prn-:".J.Çiio de Carn:i.llybfl. l~ ti<> ja.neil'o de nic1plo rle Florns, c•mstaudo-lbes que a_ 1~e_sa 

IS9i. - J(laquirn Nunes d~ Si!''ª· - João elei r.oral da 4" secção do mesmo mumc1p10. 
VicenteRa.rl1os:i.. -AntonioC;izi e Silva..- lavrandoumaactafalsa.deua.penasqua.tro(4) 
Laurino J o~e rl'l. Cruz. - Izidro Gonçalves da voto-;; aos candid.1tos elo p·1rti!lo autonomista, 
Eih·a -.Tmqn•m :\1en•lcs de :>.Jor:tf'!!' Ai~anha. l•:L e\1ü~o a que se proee1lr\u no di•t 30 de de
-Ant(.ni11 Pc 1m C:i.plst1·ano. - Gal1l\:.() no- rnmbi·o do anuo p 1·,ixlmo findo, para Senftdor 
mes úe OJh·eira. - 1 ~ust:wo \"a.sco íh :-lai;<;i- e Deput:i:los tedera.es; veem, pllr meio da. pre-
1r1ento.-Jordão Alve~ nos ~•t11tos.-Joaquim ~ente. df!cla.rar que. como eleitores da men
r:.o<lrigucs \lariz.-Anton'.o GPr<\l1lü Ferreira. cion:Hla secção. cornpare-ceram ii elei(ii.O de 
T11rre~. -:'lfanocl dos ~a nws H:Lrlios:i.-Yfa- q iu• se ti•ut:~. e voun·:1 m nos cidadão,; D1• .. João 
n,1el Dia.-; d'' Ntis:<'imeatn. - Març·tl .los<• tle Ba.i•lnJh,., Ud1ôa. cav:ilcanti. para Senador e 
1\z,w1"lo.-.José Rfü•iro G~·;i!l,i:i. - .TúsÃ Este- Dr .. los:e r::onça!ves Ma!~ e coronei App[)l!ina
vii.o de Linr1. - .Jcaquim Gomr-,; ilus l\.r~is.- rio Flore'.1i.ino de Albuquel·que MaJ'anhã.o, 
.To;;i'.·. C:Lr!Qs de An•iradc. - Manoel !vo da p~ra. Dr!pUtad()S. . 
Silvo. Lones . .:_Galiiir:o Comes de Olivd1-a.- I,;toposto. p-rotestamcontrao procedimento 
Antonio ·vasw1 do :Nascimemn. - Sebasi\ão illega.1 e cl'imirwso da. referida mesa, e auto
Go:n0s B;:i.rhos:;.. - José p,~rf!!ira de Andrade. risa.m qu~m de djr•eito a f.·,zel' rla presente de
-Mttnoel Gomes ae Olive~ra. Quarteirãn :i.e ctaração·o uso que lhe ri.prouver, 
Quh:aba: .Jo.1qnim Carlos de Aa<l.rade (juiz . ( . t . · d Ca h b ) 
cl!sr.rictall .-Tvíanof-1 Gome~ rlo Nascimeqto _ Pc.Go da f'.edra D1~,:::1cto e_ rna 3'." a , 
Ma.noel Gr;tnja Nogneil'a. Paes.-Manoel .Jmto [ l ue .Janf-l1ro de 18:!•. - Joao~~ntonw de 
da Sílva.-.João José do Nasómento. Lyr:\ ·:--)fanoe~ Cosme1ro c1o Na,,; imento.-:-. . lFran·~t5CD Bn.lb1no de Lyra. - Jose .Juvenc10 

Reconheço '!erda1e1ras as firmas sup~a. de Lvra.- Sebast ião José do Nn,sc\meur.o.-
.Flores, 30 de m~rco de 1897. - Em teste- José -Carneiro de .A.nrl1·ade.-Antonío Lauren

temunha d<t verdade. -O tabellião p u~llco ti.no ,fa Si~>·a.-Pe~ro Frontino ~y!'a.-Anto
Jo11guim José do Nascimeiito Wa.ml. mo Francisco da Silva.- Joaqrum .Pedro de 
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Alcantara.- Vicente Rn<lrigues do ?'asc!
mento.-.Juvencio Espind•,!;J. CabJ .•. -\i:• r•ul'i 
Barbos1t Netto.:--Antonio Barbo~n. deOliveir·.).. 
-João Fl'ancisco Barbos~ .. - .!oaqUim Alves 
Feít.osa.-Antoni.o Lourenço Barbosa .-João 
Honorato Barbosa. 

Reconheço verdadeiras as lettras e firmas 
i•etro. 

Flores, 30 de março de 1897. - Em ftlS· 
temunho da 'Verílarle. O ta.be!lião, Joaquim 
José do.Nascimento Waud. 

DOC0111ENTO N. 11 

Carnahyba, 6 de fevereiro de l.896. 

Amigo Lá.u - Saude. é o. que mais de
sejo-lhe, juntamente á. Ex.m. familia. Com 
minha familia fieamos em oo.z. Dr. Lol:z,;do. 
Remetto-the lls cópias da elêição ; n<io foram 
ltontem como tratei porqiie os '.inesarios füro 
estawio presentes para dit,- as ass;gnat·ieras ; 
tanto que não temos mais tempo de !a-zer os 
otlicios da remessa deltas ; V. Ex. pelo obse
quio faça !<l.. que fico muito grata. Os li·~ros 
ja estao c'ct·i1itos, falta sóo~ente emcher com os 
nomes dos 12ô eleitores ; o que se /ai-ci logo. 
Hontem muito cedo mandei o officio a Joa· 
quim Carlos; elle, manrlou-me chamar p;i.ra 
ainda. fll.Zer consultas~ não vou porque nãc 
tenho mais na.da; emftm estamos esperando 
por elle ~tê amanhã para cumprimento da 
ordem do Illm. pre!eito. Lanç-ar ao compe· 
tente termo, a Commarifümte Alexandrino, e 
,,ig:t-lhes que ·.ficamos bons. 

Adeus. seu parente e amigo uqui ás oi-1!ens. 
-Jo.<J Virginio Fl!rreim Nunes. 

N .B.- O trabalho d1~ dila eteiçiiô, (!.l]"i, (oi 
jeíw todô por mún sómer.te , e 1lOu pavc;r 2$ 
o.o portador. tenho gasto com isto. 

O mesmo siocero amigo.-Jas<i Virgínia. 

Reconheço a. lettra e 'firmas da. cn.rta, ret:·o 
~ elo post scriptum supra ~er do proprio 
punho rlo si1-'Ilatal'io por ter dellc inteiro 
conhecimento dou fê. Villa de Afogados de 
lngasuir~. 4 de março de !8D7.- Em teste· 
munho da. verdade o ta.belliiio, Dr. ,1.liigv.el de 
Queiro,;; do A;nara.l. 

Illustre Cídadão Escrivã.o do 2° Districto 
de Belem de Cabrobó. 

Antonio Alves de Ca~·-"lallio, fis,~al da s' 
secção eleitoral, por parte do ca.ndi11.ato Dr. 
José Gonçalves Maia, como pro-ra com o do
cumento jWJ.to, usando das attribuições con-

fü!'idas pelo art. 43 § 2i, da lei n. 35, ele 26 
de .janeiro ~e 1892, p;·otesta cont-r:1 a va.lidad.e 
füo eleição pl'Ocedida liontem, nu rei'e~i'!n. 
secção, por ter sld1J feit<J- a bico de pe.nnJ>., se·o. 
q_ue os eleitores t\vessem ex111·ddo o s~gracl.o 
tl1reíto do ~·oto, e pnra que o ~e11 p1·o~esto 
'[)!'O''uz:i. os effei:t.o:> .legaes, requer que seja 
tomado por termo.· 

Belem de Cabi·obô. 31 de dezembro de 1896. 
-Antonio . ..1.l,;es de Carva.Uio. 

Tel'mn de prntesto - Aos 31 dias do mez 
d.Pzcmhro do anuo do Na.scimento de ~fos~o 
Senll••r Jesus Chrbto. de 1S9ti, em rneu ca.1'
to:·io comp:~rece-u o cidadão AtJtonio Alves de 
Car-..,.aJhei, fücH.l (la l3·• secção, por parte do 
ca :i di(la to Dr. Jose Gou i;a,l ves Mttia, e por 
el'e foi dito que protestava. contra a va.li1fade 
dti. refer:àa e!ei.,;ã.o, por t~r sido feita a bico 
<1e p;•nna, ssm que os eleirnre;:. tivessem 
exercldo o sagrado dir.eito do vO!O ; tu1lo na 
foraw, ele -~Uot. petiçi'i.o e documento que fíca.m 
fazendo parte des~e termo. Do que para. 
c:HlStàl' lav"!'<"Í o presente que assigno.-Eu 
.Jo~é Se!la.nnino Ul\ :Silv&, escr!Vào que o 
es~rtvi.-Amonio Al"tJesde Carv<ilho. 

DOCO?d:ENTO N. 13 

Illustre cidadão escrivão 110 2° districto
Belérn de Ca.brobó-J<,ão Alves de Carvalho 
P!res, ti~cal da l" secção deitoral, por parte 
<l<' candidato D~-. .José Gonç,~lves Maia, como 
P»OV<• com o \!ocunwnto junto, u~ando das 
áttriliuiçõf~S cnnferirlas pelo art. 43, § ".!ida 
lei n. 35, de :26 ele jaaciro <le 1892, prOt·~sta. 
contra a >:tlida•!e da. eleição procedida hon· 
rem, rm refotiLiu. secçiio, pc·;· r,ee sid'' fei!.a a 
i>i,·o de p~nna, ~em que 0~ eleitores tives;;em 
exercido o s<1gradl) direito do "oto, e pa;a 
Ql.16 o seu vrotesw prot.l.LO::i o~ e.frei to~ legaes, 
r'l'l[ll''r que se.)a t,oma<lo pot• termo. 

Belém de C:.i.bi·obó, ;-a de r1ezemi:n:o de 1896. 
-lolio ~lli:;e>< de Carvalho Pire.<. 

Termo de protesto-Aos 31 dia:.;: do mez de 
dc1.crnliro do anno do nascimento de Nosso 
S€.:i.hor .Je~us Chri~to, de 18!Jô, em meu ·car
wr·io, compl\recen o cidadão João Alze~ •1e 
c~.nalhc Pires, fis~al da l" secç·ão por pra.te 
do candidato Dr. José GonçaJves Maia, e por 
elte foi dito, que protestava contra a 'V(l,i

di•da da referida eleiçãó, :Pºr ter sid.o feita. a 
bico de penua, sem que os eleitores ti'.-e
ssem exercido o sagmdo direito elo voto; 
w.ó.o nu t'ónna de sua. petição e c1.ocumento, 
qt1e ficam faz«ndu part:' rtesie termo. Do 
q1:e parn ccmsta.:· 1avrto1 o prese'1W qne as
s1gt10. E.u. Jo,é ilellarmiao da S!!Ya., e,;
útvã0, que o es~revi.-0 tiscal, Joc!o Alres 
de Car-ca lho Pires. 
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DOCm.IE~TO ri . 14 

!Hm~tr:;i CÍlladii.o escl'i 'l':iO do 2'' di;;tl'icto de 
Bclcm do Ca brobó. 

Manoel Annibal Prisco Ca.n i.orolli, fi~cal da 
?'· secção eleitoral . p01· pnrte do candidato 

: José Gonçah-es :-.·1:i.i:i.. como p row. com o 
documento junt0, us:ltuln das fLtt1'ibuiçiies 

· · con1eridas pelo art. 4:: ~ ~; 1la lei n. 35 de 
2G de Jane>, iro de J ::;ri;2. protc~t.:i centro. a. ,·ali
dade da. cleição p !'OCf':<'idii liont€'m no. 1·eferida. 
secção, por Ler sido feita. :i bico de p enna, 
sem que os eleiton·s 1,i vc>sem exerchlo o sa
grado direito 110 vorn. e pa; ·~ que o seu 1n·o· 
testo p:·(lduza. os effei t<:•s Jcgaes, requer que 
S?ja · tomado por Lermo. 

Belem de Cahrol·ó. :,lJ dl" Dezembro de 1896. 
-Manoel :1.inibal Pii·c~ <:a11turd/;, 

fonso Cel[:;O rle Oliveira; da. 3" secção : .João 
D<tmaseeno Gal viío, .lose Manoel do. Si! v;1, 
.l :;s!~ Cti.vale.'.l.nte de Albuquer que Filho, Felix 
.Josê Correia. e .-\ n tonil• ela. Silva Leal ; da. 
4• secção : Manoel Fran.::isco Malta, Jo>ê Gon
salves de. Ara.njo, Manoel Cor reia Ga.ía, lnno
eencio correia Lima. e Josê Gomes de ~ouza 
Lirna ; bem como ao promotor publico d0$te 
municipio, para vireru,·n11. forma da. lei, as
~istir á i•equerid<i. jus;iticacã.o , sob pena de 
revelia e custa:> ; no octo (1a justi ficação o· 
supplicante aprcsen t11. s~as testemunl:ias, 
fügnantio-se V. s. de designar logar, dni e 
hora, para. comparecimento da.s p;u·;,es. e de
pois de ,i ustifica.<lo e .i ul g~do por sent!lnça, 
mande entreg:1.r o original ao :>upplicante, 
sem fic:i.r traitado. 

Nestes t~rmos pede deferimento . - E . R. J. 
- ,lo.tobà d~ Tacaratü, l de fevereiro de lô~l7 . 
- Fausto S(Ji-e<phim de Sou:;; a Ferrn:;;. Termo de protesto- Aos 1.l'lnt.1. e um clias 

do mez 11e llezembro do anno dn Nascimento Corno r equer, scienf.es as pa1·tes para com
de Nosso Scnh11r Jesus CJn·i:; t.u de mil oito- parecerem pera.1,i te estej uizo no ài:• :; 110 cot·-
c " l ro~ " i:i o "en.ta-e. .. se is •. -e.m-meU- {l.':i.'"'="•t..· ll''Í'. @...IL..;..,,.,.;'cr"T-1-Trmr-rtl'r"+..rrrh3':--- ---- ·----
compareceu o ciJ:idii.o .\laHut:l Aunib<t l Pii·ei; 
Cantorel li, fisca l <la ~e;!Unr' a ~ecç-d.o por parte 
do candidato Dr. José t•on(':tlves :.1aia., e por 
ellc foi d ito que p!·v!,,:~to. va <:>·'lltm :. ,·ali da de 
da. refei·ida. el<:iç.ii.o. po~ te1· ~it!o fei.ta a bico 
r1e penna. se:n r1ne os dei rore~ t ive;;se:n 
exercido o sagl'a•1o tlil'eito du ·;•Jto; tu<1o na 
Cóm:<t de sun. pN11;iio e tlo,·11me:1to que fic;·tm 
fazendo pnrte d.c~tc· 1J•1·mo. D~ que p;t.rn. con: 
:;tar lavrei o prcs,:nt.(· que :1ss1gno . Eu . Jose 
Bellar mino da. Silrn <·.:;c1•i,·iio que o escrevi. 
- Jla;ioel .-1mi ibat l'irc.~ C1rn lo;·vlli. 

DOCmlESTO ;>; ]Õ 

lllm . Sr. Dr. juiz de direito 11e Ja.toba de 
Taca.ratú-0 tenen t.e-cut'OUcl Fat1st0> ~!iJ,"aftm 
de Souza Ferr~z. cleir.or 1·1< ~i1\f'ntr., :io muni
cipio de Flor esta , p~~m fins l'l<;itoraes, quer 
justifici~r lJerante V. S. o sel,!mnte : 

l", que os eleito res 11a I '': :2'. 3;• e ·1" s_e~ç~es 
eie:itr .. ra<:s de que se compoe e.~te mun1c1p10. 
não comparece1-:i.m li.s urnas para deposit.-:1,. 
rem seus votos. m~;;; elei•;<ies tederaes do rl1a 
30 de dezcmbJo p:roximo rtn:1o ; 

~·. finalmente, que c:s relerir!as elrições fo
ram ieit~s a bico de; pann:~. <tqui denr.ro dn 
-villa. entre a.ccordo dos p0litic:os ; e para que 
"' sua justificação pi'Otluza os etreiios leg-ae~. 
req_.:er que V. S., '.?ande ci~.ar os n;iesa~ios 
se"uintes da. l '' secçao : IMJor Candu.lo l'er· 
na"ndEs da Silva Tavares. :.'ll;moel Correi'l. da 
Graca. Coriola.no de Ara.u.io L ima.. Antonio 
j\fa1;tins ca valc,1 r.. le e Angelo Gomes Li ma ; 
da 2" secção : Guil herme-: · Rodrig~cs Lima. 
Fra.ne:isco Anton io Co1Teiii de Sa. Manoel 
Fausto Feitosa., David cltL Silva Costa. e A.f· 

Jatobá, 1 de fevereiro de 1807.-S. M(lga
llzc<cs. 

Conclus1To 

Julgo por sen tença o dedu zido na petiçilO 
de tls . e m vista. da prova. <lado., e pora. que 
Produza t <Jd.os os sem eifoitos entregue-:;e 
esta ao j ustifican te inllepenr1ente de t1·a;;l:i.i'10, 
e pa.gne o mesmo just iiic<J.n te as custas . 
- Jatobá de Taca.ratu, :3 de feve1·~iro de 1897. 
- O juiz ue dir,,ito, Sergio N iine> de "1aya· 
lMies. 

J)()CüNE1\TO K . lG 

Em aàditamento à pr imeira carta-reser
vado. 

Dr. Sergio não P. hostil a.os a~tonomista.s, 
si mais nãu fez íbi devido a J<i. estar tndo 
co:np1'0mettido ; sob1·e quantidade ele votos, 
porém, por t eleg rammas procura.~·a.m :sa~el' 
r1uantus 1·otos po<liam con tar , isto muito 
antes de :::ua. c.'\.rt.a à. que se respo;:ideu pl'o,
mettendo :300 . Fico certo de que nao havera 
c:ommentario;; da eleiçã.o daqui. em uor:i. tenha 
sido ella. feita. ;). bico de penna, mas ~ã() f'.Ji 
para manter .traude e sim _porque a_ epidemia. 
aqul tem gras5a.do e o eleitorado n~o se ~·e
uni.a, tendo ;i. v:i.riola e febre .-:::;eu amigo 
o brigado, Corio!an' • L frirn. 

Reconheço verdadeira a. firma supra, por 
ter delta c;.:nliecime11 to . 

Florestt•, 2 de m:uço de 1897 .- Em fo da 
verd:1.de o tabelliii.o. l'i:o do:; Prumi:; Filias 
Boos. ' · 
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DOCTJMENTO N. fj Si~. - Vicente Ave li no da . Fonseca ;-José Ri
bt iro L ima.-uomir.:ros Joa.quim de Sii. -,:
,\nge!o Preir~ de Sá. Renir::-no . - Antonio 
Goine~ do 0.-Po:;si<lonto Raí1~Gl:i r'o [{~go .
Antonio l;omes · de SiL Carvaiho.-Gregorio 
Pereira l'into.-Ce;-a..ii o Ramos <lo Rego. 
José Alexantlre de Brit.o.-José Pereira Fil· 
gaeira.-Urbano Alves de Ba.1•ros L ima.
Francisco Jose d~ Sã. Araujo.-M~.ncel Benti· 
uh" de Sá. .-Benedicto F1·eire de Sá. 

Recrmht-'ÇO verdadci1·.tmente ª" firmas su· 
Jll'a, por ter uellaio pleno conhecimmto. 
o refet'ido e vi>rda.de e dou Je. Lt•opoldina, 15 
rle março de 1897 . -Em testemunl10 <1:t ver· 
<l>lfie.-0 tahellião publico interino .Martüilio, 
Júa-rliniano · <k Costa Ag1·<1. 

P rot.:«>o- Os i"1hai1w a.::~ignaoo.>. !:lei tt·l'~s do 
municipio d.e Salgueiro, vet.\llJ sole11rnemente 
protpst;1.1·em publico cont1·a a inclu~iioabu>'i va 
tie seu;; nomes n;i, si mulada eleiçiio féder~l que 
chrndestinamente fií..eram os gover·nist."ls neste 
mun icípio. no di:i. 30 ue dezembro pro:dmo 
findo, pa.r?. u rn senador e tt-es deputados. 
1\!1stiverttm-sé de compa!'ccer· a <'Sti• .,Jeii;:ão 
p01· nfio cont:n-cm com a. menor garant '1J. aos 
seus direitos poli Licw, conrorme su<'cedeu l1:l.S 
e:ei~ões 111u nicipaes de ~ff .de s:ltf-m bro de 
11'95, e se v~rific::i do protesto -pul:ilicado na 
(;a;eta da lante •1e 81 <le outu1_,ro daquelle 
anno, e na;; subsequentes aqui sempre Teit :is 
ü. hico de penn;i . A revisão de eleitor es, f ··ita. 
este~ anno por igual ))l'oces~o, é completamente Traslado . - 1896. JUi1.o 11e Direito rlo 
desc"nher.:i11a do puhlico pela. íillta de J>ubli· municipio da Bô:.i. Vista . Decl:m1çves eleito
ca;::ão. Os Gleitores d;, oppu~i1:iio mio r ect>bem iaes, juiz de direito Dr. Joaquim Alei.biades 
s~us t ítulos e ignoram as see<;õe~ onde elevem Tav:n·es de .Holianda. escrivão cul- f1oc ju
vot:ir. o n~o tec-m pam onde recorri;r sioã.o l'amentado Luiz AI ves de Ba.i'l'os . 
. r·o1estctndo c~1 puhl\.c;'· P~r~;J.nto. nã.o tendo Auto3-mento-Aos trinta dins do mez de r1e

<~ D~1• >are~11 .lln lefu 1U~~.le1<:;ao f)elt s ~W)S. zcmb10. dü anna ào nt1-s&fflP-nto Ele Ness9 
e:-i:post(•S, protesta m contra ella. e declar<1m Seubol' Jesus Cllristo. de 1~96, oita'l'"o <la 
qne só ;fariam seus vot os aos Cl>.lldidatos Dr . Repa blica. em casa do r e fel'ideo Dr. juir. de 
.JciíoBarballio Uchôa. Ca.valcantiparasenador, direito, autoei a petição que adiante se vê. 
e LIT'. Jo~é r; onçalves t.Iaia. e coronel Apoll- Eu L1Jiz Alves de Barro~. escfr;ão ad.-hoc o 
nn.rio Florentino de Albuquerqu e Mara.ul!ão escr·evi. 
p:wa deputados . - llm. Sr. Dr . . Juiz de Direito• do municipio 

Sal;rneil'o, l (le janeiro no 189i - Manoel de Bôa Vistl.1 .-Auto:v'o como requerem. e 
1\ntnn'io Leite . - Ant'.llllo Her.ri']U•.~ Pereira n11nwio Fscri.\·ão " d-lwc. por se a.cll a.r 
C:ül::u . - Ev~,r;?i~to Gomes de !lfenezcs.- doente o !nt erino, o c!dadii.o Luiz Alves de 
Clernent.ino Alv-e:; de Carva.llrn e SiJ..- Antonio 1 Barros. que l)re;;tal'à .iuramen t.o.-Bõa. Vista, 
Quele de Ca.rvl).llio e Sú .. -R~ifino Pire~ ele l 30 de rlezembro :!e lS9ü .-, tlciuio.des. 
Carvalho e Sà.-MunoeL Fcraandes Simas.-
M:i.noel '!·e Barr~s Feneii·a. -.Jo~ê de Brit o \ Os abai~o as~igna•los eleitore.; 1~a pr i
Rê·Sado Filho.-Urbano .<tives de C:irva.lho.- 1 mei ra. secça.o, que se reune 11:i. casa do Con
Manoel B0oto da Silva.-.Joaqnim Fernandes selhoMunidpal, tP.n<lo ~tadoatê agora. (!2 llo· 
Porto. - Mn.nooi Joaquim da. Silva Leite.- 1 ra~ d~i manhã) na. referida casa ~em ClUe se 
:.ranoel Rnmos rio Rei:-o .-José Ramos do tenha l'(>l:nidn :i. rPspectiva. rnesa, a qual em 
Rego Mello.-,\nt"nio Honom to Harhosa..- 1· r~uYida como soe t<ir acontecido. tleve est.a.r 
Tvrgino _,1l\ es Gonrlim .-M:~noel Candido lananào actas cla ud~tin;1s, e não querendo 
Hem e\ o. -.J:i,yme Pei.h·o do Reho. - A tcxaür1 re 1 (IS t;leir.ores :1 ha ixv :i.~si.gnados preseimdir-em do 
de Brito Hosado.-Jos~ Eugenio l?ilho :-~'1a.- i "ªltr~uo d'1r eito de vo r.ar, direito garantido 
noel Alves Gurnlim.-Jose Alve~ Guudim I: em todas a~ anteriores leis ele itora.es e a.gora 
Filho.-.\uto:oio l\a.ymundo de Souza. Fer!'az . . com mais !atitude, em a novissima lei exíJe· 
...:..Joaqu im l>ires cJe Carvalho e .:::ú .• - Josê ,. r!ii:la t.elegraphirarnente em 7. de dezembr o a 
Ba.rlio:;~~ C.o Ma1•h\ . - Jose fü.·nr.o d11. Silva. - finrl:l.1', pelo Exm . Sr. Dr . . !l"overnador do 
Manoel , Alves f:'.Jndim Sobri.nho.- Ant< i:io i ~si~ldo e p~blicada em toda: a impi·ensa dia
Fcrua.noes Gurn•.1 m. - Franc1s·co Leite No- 11·1a. da Capttal, Yem respeitosamente reque
;!Ueira Pa.z.-V1ctorino ?'oi unes da Silva..- ] rf'r a. V. S- que se digne tomar por termo 
Pedro Bentinho da Silva Freirf\ .-Agostin ho , as ieclaraçõef de votos dos sigoata.r ios; 
Fra.ncisco H;,zt·rr3 .• -Francisco 1\uncs tle B;ir-j uma vez que não é a.bsolutnmente posst.·el 
r os . -Jo,é r:•,.rcnie àe :::it Har·reto. - Eu genio 1 ir-se a m:ti~ p1·o:xim>l secção .(Car·ah ybas) si
Fideli~.-~~anoc! Ce5a.rio da Silva. F reire, - ! tml.!fo. a 30 kilometros desta vil!~ e ainda eu· 
Francisco 1~01lt·1~ues de c arvalho. - 'Manoel ; contra·~e ah. ca$O se tenha. reunido, a. mesa 
Gomes tle Mouri. - Manoel Fra1Jci ~co dt! Fi· : em u·a!J~.llw.s d eitoraes. 
gueil'e<lo.-Flor inno Vieil'a. de ~tittcs . -Jos(; 1 O que os eleitores abaixo assignad_os re· 
<le Souza. Gu ntl im.- :\fanocl ,lose do Pego.- J ClUerem e sob u fundamento do despos1t1vo do 
)fanoel Jorge Dantas.-Jo;.1quim Gomes ue artigo setimo do. rofcridl.\ novíssima. lei ; dó!.n· 
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do-se de tudo o competente _traslado. Pedem 
deferimento e justiça, esperam receber mercê. 
Villa de Bôa Vista no Paço do Conselho Mu
nicipal, 30 de dezembro de 1896. 

Florencio Alves . de Barros, eleitor.:-Luiz 
Alves de Barros, eleitor.:- Bruno José Viei
eira Medrado, eleitor . ...;,Abdias Nunes Sobral. 
eleitor. -,-Clemeiitino Pereira Brandão, .elei
tor. -Roberto Gomes · Pimenta, ·eleitor . :__ 
Hermenegildo ·José ~ da Silva, ·· eleítor .' 
-João José .. da Silvà Reges, · eleitor. '
Bartholomeo na Costa Barros, eleitor.-Anto
n io da Costa Agra, eleitl)r.-António José 
Medrado, eleitor.-Luiz Stlveira de Souza, 
eleitor.-Lourenço Ba.rboza da Silvii.. eleitor. 
~Raphael da Silva Gericó, eleitor ,-=-Betholdo 
Rodrigues da Silva, eleitor. 

no José Vieira Medrado.~Abdias Nunes . ·so~ 
bral.-Clementino Pereira Brandão.-'-Rolier
:so Cfomes Pimenta.-Hermenegildo José da 
Silva .. -João José da Silva Reges.-Bn.rtholo
meu da Costa Barros.-Antonio r1a Costa 
Agra. -Antonio José Medrado. -Luiz Silveira 
.de Souza .-Lourenço Barbo:;a da Silva.-Ra
phael da $Üva.Gericó . .:.....Bertholdo Roclrigues 
da SUva.-=-Luiz Alves de Barros. Conclusão. 
E · Logo em seguida. · fiz estes autos cOnclusos 
ao Dr .. jUiz de d~reito; do que fiz .este termo. 
Eu, LWz Alves de .Barros. escrivão ad-hoc 
juramentado, o escrevi.-ConclusoS.-Dê-se 6 
traslado requerido e archive-se.-'-.Boa· Vista, 
30 de dezembro de 1896.-Alcibiades. -Data. 
-E logo,nomésmo diâ,mez,anno e logar supi·a 
declarado, nle forari:r éhtregue,s . estes autos 
pelo meritíssimo Sr, Dr. juiz de direito deste 

Termo de declaragões . ..:....Aos 30 dias do rnunicipio, co.in o seu despacho à.cima decla,-
. rado; .do que para constar fiz este termo·. Eu, 

mez ~e dezem?r~ de 1896, .8º da Republica, ª Luiz Alves de Barros/ escrivão. ad-hàc jura
i horn e 40 J?1!1utos ~~ tarde',nesta villa, em mentado; o esci'évL Era o que se continha em 
cas'.1 do Dr_- JUIZ de dneito. DI. · J?aqmm Al- .ns ditos autos, para Ser reproduzido por copia 
ceb1ades T<1.vares de ~oUanda_. ~.h1 ~resen~ 0 legal e autuentica, e aos · quae;; ine reporto, 
mesmo doutoi~. ?Omml~O escri va? ad-hoc JU- tendo dos Jliesmo:> bem e fielmente extrahido 
r~mentad? aba1xo as~ignarlo, aht co.mp~rece~ ·o prezente traslado, que depois conferi e con
r~o os eleito~es mencionados na petiçao re- cel'tei com o originol, e por achal-o conforme 
trn, a saber · o sbscrevo e uassigno. 

Tenente Florencio Alves de Barros, Luiz vma de Boa Vista 31 de dezembró de 
Alves de Barros, Bruno Jo~é Vfoir:a M.edra~o, 1896.~0 e~crivão ad-hoc juramentado, Luiz 
Abdias Nunes Sobral,. Ctelllentmo Pereira Alves de Barros. 
Brandão. tenente Roberto Gom!'s Pi- · · 
menta, Hermenegildo José ·da Sllva, João . Traslado-l896~Juizo de direito dO Muni
José da Silva Reges,Bartholvmeu da C9sta Bar- cip(o de Boa , Vista.-JustificaÇõeo>. ·:_Ju:>tifi

. ros, Antonio da Costa Agra, Antonio José Me- cante, .tenente Flúrencio Àlmeida de Barrós. 
drado, Luiz Silveira de Souza,- Lourenço Bar, ·-Justificados, memb1·os da mesa eleitoral 
boza da Silva, Raphael da Silva Gericó e Ber~ da. P secção V1Jla.-Juiz de. direito Dr. Joa·· 
tholdoR.odrigues da Silva; e declarl).ram todos qliim Alcibíades Tavares .de · Hol~anda -Es
por um e um por todos; o seguinte: Que fo- cr1vãÓ ad hoc jurà.rrientado LuiZ · Alves de 

.ram para o edificio onde flincciona: o conselho Barros .- Aqtoamento.- -Aos 31 dias do mez 
municipal. e designado para os trabalhos da de dezembro, do anuo do nascimento de Nosso 
primeira secção eleitoral, .. e ahi chegando á Senhor Jesus Christo, de 1896, 8,0 da Repu· 
hora legal; esperaram até as .12 horas qo dia blica, em casa, de minha residenCia, a ri toei a 
sem que chegassem o presidente mesarios .e petição que adiante se vê. Eu Luiz Al-, 
supplentes, afim de que se podesse dar co ves de ·Barros, escrivão · ad·hoc juramen
meço aos trabalhos da eleição; qué não po:-, tado o · escrevo. - mm: Sr. D.r. juiz 
dendo votar ria referida secção, pelo motivo de direito do Município de .Boa Vista.-"AU:_; 
exposto, veem declarar que, para Senador toado, designo o clia 2 dejaneiro do anuo pro
Federal, votam no Dr , .J oão Barbalho Uchôa ·:x.imo vindóuro, ás 10 horas da manhã, para 
Cavalcante; e para deputados,, tamb!lm fe- ter logar , lJa sala das audiencias, a justifica
deraes. votam no Dr. Jos~ Gonçalves Maia e ção .requerida; citando-se os cidadãos aponta
coronel Appolínarió Florent ino de Álbuquer- dos ·pel9 supplicante: Nomeio escrivão ad-hoc 
que Maranhão, todos . residentes _na cidade do Luiz Alves de Barros.~ Boa Vüita·; 30de cle
Recife; que, finalmente apresentaram os seus zembro de 188p.--Alçibíades. -Florencio Al
titulos de eleitores e requeriam ·que fossem' ves de Ba.rros, eleitor no gozo de seus direi tós 
U\n por um, devidamente conferit:io~. E por políticos, quer .iüstificar perante V. S. para 
nada mais .declararem, mandou o mesmo juiz garantir sim direito de voto e dos de mais 
encerr:i.r o presente term::> que vai por elle el.eitores >l U ~onomistas e paro. documento etei
asrJignado, pe:os eleito!'es il e~l;nantes on re- t ora.1 os ite;1s seguiutes: l", que no 'l ia 30 de · 
querentes e por mi.m ES•3r.ivão ad hoc a.baixo dezemb1·0 (hoje) até as 12 horas da manhã 
nomeado; que o escrevi e elo que dotr f'é.--Al- nào havia comparecido em a casa do Conse
cebiades.-Florencio Alves de Barros.-Bru- lho Municipal, lugar da reunião da l" secção, 
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um só dos mesarios eleitos; 2°, que não se que se reunisse em outro qua.lquer _logal' c' a 
reunio em outro qualquer logar da mesma l ; mesma primeira secção, me-;a eleitornI r.l-· 
secção mesa alguma; 3°, que a referida casa guma; quanto ao terceiro, tambein nego.
do Conselho Municipal não compareceu nem tivamente, isto e, que conhecendo to1'.'J8 os 
um eleitor quer do partido federa.lista, quer deitares que no dia 30 comp:treceram ii pri
do partido autonomista dissidente do Dr. João me ira Sf:c.,ão eleitoral, sabe que nenhum 
de Siqueira, quer do partido republicano do delles pertencem quer ao par·tido t'eder;Jisfa , 
Dr . Martins Junior ; 4°, que somente compa- quer ao partido autonomist:1 d.i;,;sidente (10 
rec0ram eleitores autonomistas e se ·demora- Dr. João rle Siqueira. quer ao partido rep<i
ram ate 12 horas da manhã do dia 30 do fin'- blicano do Dr . Martins Junior ; qu:mL:J, fi
dante mez . .Nestes termos pede a· V. s. que nalmente, ao quarto e ultimo item, reSl-'•md.eu 
se digne toma):' a justificação requerida, mar· que todo3,os -eleitores que· comparecer •m ao 
cawfo dia e hora com citação do coronel Jose edificio designado para os tr3.balhos eleE01·a0s 
Capistrano de Amortm, .• capitão Jose · Felippe fia primeira secção são autono:nist;i.s E, to:1.o~ 
Gomes Junior, Homero José da. Costa, Alexan- se demorar!!.m alü ate as 12 horas do d ~a. 30 
dre Domingues das Dores e Manoel Fernândes elo referido mez de dezembro proximo 1ni!
de Freitas, membros da mesa da l" secção e sado .. E por nada mais, dizer, nem se per
ju~gada por sentença a presente justificação guntacio. ileu-se por findo este depoim:mto ; 
dàudo-se ao requerente o respectivo traslauo. o qual, depois 1lelído e achado c•mfm :.._\'\~ , o 
Espera Receber Mercê. Vilb de Boa Vista,30 juiz as8igna com a testemunha, justLk<w <e 
de dezembro de· 1896. - Florencio Alves de e comigo Luiz Alves de B1>rros, escrivào ad 
Barros. Certidão: Certiftco que dLrigin l_o-me hoc jur:uaeutado, que o escrevi.- Alci
á casa de residencia elos S1·s. coronel José Cy- biades.'""7"Bartllolomeu da Costil, Ban·os.-
priano de Amorim, capitão José Felippe Go- Florencio Aives ele Barros.-Luiz Al•res d::i 
roes Junior, tenente-coronel Manoel Fernan· Barros. 
des de Freitas. tenente Alexandre Domingues 2' testemunha, Clementino Pe"eira Br;;.n .. 
das Dores e Homero José da Costa, ahi os in- rlão, com 30 annos de ida1le, criad.ol', c~, .. 
timei em cumprimento do despacho retro, sado, morador nesta villa, natur'l.l eles' e mu., 
do que dqu re; :Eu Luiz Alves de Ba.rros es- nicipio e aqs costumes disse nada, te~tamu~ 
crivão ad-hoc . juramentado o escrevi.-Boa nha jurada aos Santos Evangelhos, e:n um 
Vista, 31 de dezembro de 1896 .- O escrivão livro dellt>s em que pôz sua mào dlrcit" wo
ad-hoc Luiz Alves de Barros. Termo de as- metteu dizer a verdade do qu3 soub<i·ise., e; 
sentada. }\OS 2 dias do mez de ;íaneiro, do lhe fo~se perguntado. E sendo it1q uirlda 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus sobre os itens constantes da petiçãn qu.1 lhe 
Chrísto, de 1897, 9° da Republtca, nesta villa, foi lida, Respondeu, que, sendo eleitor• e 
em a casa das audiencias d0 juízo, onde eu tendo vindo ao edificio onde funcciona ,, CO!l· 
escrivão de seu cargo ad-hoc nomeado e jura- selho Municipal, lugar da :eeunião ua pri
menta'do fui yindo,ahi presentes o justificante meira secção eleitoral, afim de·oo.r seu vot1), 
tenente Florencio Alves de Barros bem com ahi esteve das nove horas da ma.nbã as 12 do 
as testemunhas por elle apre:;entadas füra.m dia, sem que comp.arecesse um só dos me.:;;1-
estas .inquiridas_ pelo modo que adiante se rios eleitos, a saber : coronel J isé · Cy~wLno 
vê ·; do que para constar faço este termo.~ de Amorim, capit:io Jose Feüppe Gornes Ju-
0 esJ:Jrivão ad hocjuramentado Luiz Alves de níor, Homero José da Costa, AltixanifoJ Do -· 
Barros. mingues das Dores e Manoel Fer nand.es dei 

l" testemunha, Bartholomeu da Costa Bar- Freitas; Que ql1anto ao segur1ào iiein, res
ros com 55 .annos de idade, negociante, ca- ponde negativamente, isto é, sa.be qno:) niio 
sado, morador nesta· villa, natural do Es- se reuni.a mesa alguma eleitoral em outro 
tad(• da Bahia, e aos costumes disse nada, qualqúer luga.r da mesma · primeira. st cçio ; 
testemunha jurá.da aos Santos Evan-gelhos, Que, ao terc1iiro iten, responde pela nef5~,- · 
em uni livro delles, em que poz sua. mão tiva, isto é; que dos eleitores que .comxoc'e-· 
direita e prometteu dizer . a verdade do cel'arh á. refe:·ida casa do C0nselno i\'llrn;cipal, 
que soubesse, e lhe fosse perguntado. E nenhum delles faz parte dos g.•upos fo:\e,'a
senclo inquirída sobre os itens da petíção que lista, autonomista de11sidente do Dr, Jdí.o ele 
lhe foi lida: Respondeu, quanto ao primeiro Siqueira. e republicano do Dr. Mo.rtirs .Tu
it·en, negativamente, is.to é, que sendo eleitor nior, e sim todos os referidos 1~le!to1•e:1 PGr
e tenrlo vindo dar seu voto no dia 30 rto mez tencem ao ··.partido autonombta, os '.~LL 3S 
proxüno pnssado, esteve em a cisa do Con- eativerarn presenfos a ref<'rida casa do C<)!l
selbo Municipal, lugar designado para reu- seiho ~Vlunic . pal, descle as nove hw.rn â<1 
nião da -primeira secção eleitoral, até as 12 n1anhã at.é ár-; 12 do dià 10 de drw: :e mb1· ·~ :.11:0· 
h01•,1.s do dia sem que comp:-trecesse um só ximo P'l;:s .tdo ; quanto ao q1rnrtu i ~le .. 11 jÚ '.<;;:, 
dos mesarios eleitos; Quanto ao segundo prejudicado com a resposi;:~ do tec0eq•o. · - !!~ 
item, negativamente, isto é, não lhe consta por nada mais dizer, nem lhe ser p;;r·gun-

Camara Y. I 27. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:33+ Pág ina 33 de 35 

210 ANNAES D.\. CAr·U.R.A 

ta•lo. deu-so por :fin<lo e,;te tlepoimento; •) Sr. Dr. juízde r1ireiki. do que fiz este termo. 
qual d.epoi,; de liLh) e B.chado conliwrne. o jui ( Lu. Luiz Alves íl.e Banas. e;:crivão ad lwc 
a~signa. com a te~temun11a. co111 o justitic~-nt.~ jura1llentndo oe scNYi.-Co11 lnsos - .Julgo 
e comi,g-o Luiz Alve~ de Barros. escriviL• in·ocedenre a pre~ente justificaçilo para que 

· o.d hoc - jm·i!rnenta~,o que o o,~cl'eYi.-Alcc- proC:..uza os seu~ ,Jevidus eifeitos. E custas
bia<le:;:.-Clementino Pereira Bram~ão. -l«!o- O e.::crivfio deu traslado requerido e archiva o 

·reuno :Uns de Bal'ras. - Luiz .AlYes d·~ original.Boa Visttt.4 de janeiro de l89í.-Joa
Barros. . quim A.lccbiades Tawwa.< de Hollando. Publi· 

3' tc:stemunl::i.-Luiz Silveira f1e Souzr:, ca.ção.-Ao::: quatro di3.~ do me;; de jarJeiro 
com 3S anno3 de idade, ua1•ícultm•, c:1.sttdo. de 189í, nestl. Vil!a. do Boa Yista. em 
morador ne::t;i. Yilla, e nat.u1"<>l deste muni- ca.sa. do minha residencitt faço · publko o 
cieio. e aos cosw.me5 disse nada. testemurih:i tl r-spacbo su pr·a do 11el'itissimo Sr. Dr. Jui1. ·· 
jur:tda aos Santos Ev~i.n,g-elhos. em um Jívr,1 de Dil•eito ; ftz . este termo. Eu, Luiz Alves 
delle~ em que püz ~ua mito dil'eita pro· de BMros, escrivão arl-hocjuramentado que 
:rcettl"1, dizer a ve1·dade do que soubesse e llw o escrevi.-Era o que se continha. em os ditos 
fo5se pergur1tado. E sendo inquíri(fo. ~obre· os auto~ :para ser rep1'oduzido po1· cópü1 legal 
itaHs da petiçúo que lhe loi lilla, re~pon1eu, e autlwntíca., e ao qual me reporto. tendo do 
ao primeiro it e;1, ne!!at11·amente, isto é, qur~ mesmo bom e fieln1ente ext1'3.llído o p1'CEente 
das 9 hora:; dr. IDil-nhã. ate ~1s 12 f1•) di<1. nii.o tra~lado, 4 ue depois confer·i e concertei com o 
compareceL1 cm a ca~a do Conselho XJ:uni- original. e lJO!' achal-o conrorme o subscrc;vo 
ci1)al. logi11· du, rem1i110 d<1 pl'imeira seci;ão. e assigno. Villa de Boa Vista, 4 de janeiro de 
um só dos rnes,n·ios eleito$. a. saber: corunel 1S9í .-O ese:rivão all-hoc ·unme11tad0. Ltiiz 
Jose Cypriano de Amorim, Jose elippe Go-1 Ahcs de Bw·,·os. 
mes Junior. Homei·o Jose da costa,, Aie· 
x-tndre Domingues dn.s Dores e Manoel Fer· 1 DJCUMtc:'\TO N. 20 
nundes de Freit:•s; o que sabe por eer ele.ito1• 
e te:· vindo di.tr_ seu Toto ;_ que, qllanto ªº .Martiniano Gomes de Souza., capitiio da 
segundo iten, nao lhe _constt. gue em o~tn• 3• eampanllia da l " secção do batalh5:o do ser· 
lagar da rnesm_~i. p1·1me1r:i. s~cçao. seyeull;1SSP viço activo do commando superior da Oul'i· 
outro. mesa ele;_toral; que_. ao. tercen·o zten. em·y <) Hoa V[sta. 
responde 11egat1vn.mente. 1~~0 e_. ~ue dos ele1- Pela p1·e~~nte procui·ação,por mim somente 
~ores que con:iparecero.m a rder1da casl\ di; a~síg:nacta, c;in:stil uo pol' meu bastante pl'O· 
l,nnsell10 l\'1l~_me1pal, no men<01onado tl!a 30 tlt! cnmdnr na Vil la de Boa Vista. municipio do 
?.~ze~bro, n~10 pe~ten~~,1!1, aos grupo.s fe~era:: mesmo r:ome, Estado de Pernambuco, o te
u.~ta~ .. autonom1st.:l~}1~ .. 1'.,en~e do D1 · .Jo<1.o d~ nent.e Florencío Alves ,ie Barros. a quem 
S 1q_u~1ra, e ~o p,"1.'.'1.lu 1 ~publlc.rno ~o Dr: conccilo to~os us poderes qu0 em direito me 
Ma:tm.s .Jun.io:r ~ sao t?.'·?,s _'.'-ut~n~_m1sta~ '' ~üo pel'!nitti~os, e:>pecialmente para que 
e~t1ve~am _p~esei.te.s .?ª ,')e. J?,llth c:as,\ ~~o C~n. p~S$a .. ~orno s1 eu estivesse preseute_,requei·e:;r 
selho :'.II~~11~1pal ate as J_ 1.oras do·'ª m~n eJnstJic:n• pemnte o Illm. Dr. Jmz de Di· 
c1omdo u1a .~o de der.embro p_ro:xuno fi.ndo.: rei to Jo ~lunieipio, qU•! no di(I. 30 de <le· 
que, quanto a.o quarto i t~m: .1ul~a pr<~Jn<li·- zc-rnbro n findar, não se procedeu na 2ª 
cad_o C?m a respO$t~t do terceiro . .E por i;atla ~~ci;âo úleit!1r;d ( Bltrra <l•) Periquit .. ) :i. 
mais dizer, e nem 1)1e se1· iw~·gunWilt>. dr.:n-si· c>le1<,ão pi1ra. um Senad0r e trc·s [>enuta<los 
por fi~do e:,te rlep01men~,1; iJ c;ual., <k•po;~ de• Fedem.,~: ]:..<lendo o mesmo m.-u p1·o~umrlo•• 
ser lido e. adrn.dú conl1~r 111~ .. o .Juiz ass1i:;m1 rNJ l.lC!'Cl' t am bem o que for de dircitO 11 km 
co~ a testemunha. com o J u.si.~!iC3!Jl~ e co.mign da rnt·J.·t!e elelLt.ll'itl e ~ui.i~w.bel•~t:e~· esta 
Lmz Al\·es de Barro~. ~~cnrao ad hoc JUr<J E-m um ou m;;.is pi·ocuradores. 
mentarlo. que o escren.-AlceuiaLles.-Lui:·. . · . 
Silveiro. de Souza.-Flórencio Alves d(l Bar- ~econl1e~o. a firm;t supra P?r t~r dellu m-
ros.-Luiz Alves de Bar·ros. Cet•tidJo-Cer-· tmro conile.c1mento ; o refc1·1clo e verda.de e 
tifico que ate o fim da. presente inqui;·i.;,ãu dou fc. 
não compareceu nenhum ilos ciJadiios cita Boa Visti1, 4 ue j«l!leiru de 189í .- Em 
dos e constanteda certidão defolha~. a saber: testell1Unl!o d:.t verdade. o promotor puli!ico 
coronel José Cyp!·iano de Amorim, José Fe- ínteri 110. Jlanocl Ribeiro de Carrx1.llw G,-arija. 
lippe Gomes Jur.ior, Homero José do. Costa., !)art·•~ uo Periquito, 30 de dezcrnko de 1895. 
Alexanii.re Dumingues das Dores e :..ranoe'. - Ma1·1i;t1a.no Gmncs de Soii~a. 
Fernandes rle Freirns: qu0 clou fe. Eu, Lui1: 
Alves 1!e Barl·os, c~crlvão wi lwc nomeadc· 
e juramenta.tio. a e~creYi.-Boa. Vista, 2 dr' 
ja.neir<:J \!.e 1897.-0 escriYão od r.oc, Lui~ 
AZL-es àe n~ rros. -Concll:süo-E logo em se
guíd:.i. fiz e::tes :.i.utos conc!usos ao ~IeritissimG 

N. ;)3.- Pg. 600 reis de sello por não 
lia ,.ei, çstamp1ll!as. 

C~llectorh< E~taàual.em · Boa Vista, 4 de 
ju.nl>il'o de 18~7 .- O coliect,or interino, .Tosri 
Tibi·1·âo.- O c~cfrvio interino, .T. Coma~. 
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lllm. Sr. Dr. juiz. de direito do município Conclusão- E logo em s~guida ftz e;;tes 
da Boa Visla. .. - · · autos conclusos ao .neritbsim<• Sr. Dr, juiz 

O ca.pitc1o l\la1•i.iniano Gomes de Souza. elei-· de direito, d .. que fiz· estr} termo. Eu, Luiz 
~or !'º goso de seus direitos políticos, ·. quer •,uves de Bar~os, e.>(:rivão ad lioc ju1·a.men
.1ustificar, por seu procurador, documento üvlo, o e·;crev1. 
junto, :perante V. S. os seguintes itens: . Co_nclu~os-Julgo proee~en~ a Dl'esent e 

. Jn que no dia "Ode dezembro PI'G . J HSttfica<~lO pam .<IUe. em dm!Lto, produza os 
, . ~ x1mo P1 ~- seus devidos efre1tos. E custas. 

sa~o, pernoitou n~ fc1-u;,n~a da Bat'ra do Pe_rl· Entregue-se ao justificante o original, ti.-
quito, e que no dia. se., um~, 30 d~ referido ca.ndo tra.slado. · 
mez, a.s 9 hera; da rn:_inha, reuma-se seus 
companheiros na. casa da mesma fazenda, Boa. Vista, 7. de j1n1;i1•0 de 180i. -Joaqidm 
Jogar onde se devi~ reunir a. m~a. eleitoral _4.lcibiades '1'aJ«J.1·es de Holtawla . 
da se.Q'n<irla. secção e n.lli não encontraram 
a. dito.~ mesa re\lnida; DOCVMEXTO N . 21 

2-', que até 3 Jwras c.i:i. tarde l1ão compare-
ceu nem um sõ !n<:m!,ro r!a mesa. á," referida. · 
casa e nem um outro eleiW!' ( à excepçã.o 110 lllm · Sr· Dr. juiz úe direito do municipio 
justificante e se:.;'3n.mi~oselcitoraes de'secc;.ã.o) de Boa-Vista.. 
de nenhum cios p~ r·tidos politicos ; Jcs•~ l:ddro de Sant ' Anna Sobl'iul.Jo, 1;leitor, 

3''. que não l'1mcion·Ju mesa algumit eru no go!>o de seus ditehos politicus, qut>r justi-
qualquer um out1·0 lo)l:n.r d~ secção; fie;.Lr por sett procnri1dor. peru.nte V. S., pa1·a 

-----:t": qu~ s~ndo a sec>_,..;.ão mais pro:dm:>. ( est:l. 1focurnento eleitor;tl. os seguintes ít•"n~; 
villa) distante da. Barra do Periqnilo 605 lü· l·', lJU(< no <\i;i :1:) de d~zembro 11roximo 
lometros não éra pos;;ivet absoluta.mente ri- rxi.ssa<1o, dirig\nê.0-se. com out ros el~itores e 
rem vot a.1· o justilicante e :seus amigos. com o a lferes Ma.rtínllo Alvc~ de aa1·ros, 

NPstes termo> pedo a V. S. se d igue tlsc:il apresimtado pelo can•1irla.to Dr .. !o~à 
marcar dia. <l hoi·a para sei· tomada a. jtisti- Gonr;;üves M<ÜIJ.. ti. fü1.enda Cambão. ca~a. de 
ficaçiio com in timação do promotor publico José Mano!!l Rodrigues do Bornílm. 10~'2.r 
il_lterino; dando se anjnstificante o original, designa· to para a elciç-·o eh a• sec~'<1o, 
ficando trai:lado no cartorio,-E. R. t>l. a.Ui chegaram todo~ :i.utes ua.s 9 horas lh\ 

vma de Boa Vi:.:.ta. 5 dejnneiro de 1807 . - manhã. 1) niio encc•n•.ral'am a .:&sa referida 
r"l<Jr1:7!Cio Alves de Bari·os, procurador. prepi:mià(I, para tr:d.Jl;.!hOs eleitoraes ; 

A. DesigM pal'a. hoie mesmo, ás 12 ho1•as 
·<lo dia, n justitl.cação requeri<b., e m a Cüsa de 
mi!'!ha resi"enchi.; intimaullo-se o promotor 
puhlico int.crir:, 1. 

Nomeio excrivii.o rirl hrte Luiz A. de .Bar-
1·os, que pre~tin-:l jnra.mento. 

B'.la Vista, 5 de janeiro de LS9i.-Akibintlcs 

2", qne o .i ustific~nte. os eldtores seus 
amigos e o all'eres Mortinho de B~Lr;·os , tltmo· 
!·aram-se na Ctt::a. i.. lludv1a atê :LS G l1oJrrts 
da t:i.rde; 

:3 ., qne uur:rnte fodo o tempo 11ue esti
vc1~1rn na 1,;;1.Sa 11e José M;;.noet [{•;d1·i;.:ue::; do 
Bo1111irn. no Cambãc. não se rauniu il. mesa 
eleitoml e nem cumpare~cu um sú e lei· 
tor; 

Certidão-Cc1-tifico que rlirigindo-mc á c.'t~:i. -l''. que em nenllt.1111 outi·o leiga..- •la men· 
de resiilenci:i. do p :•0t r:1· publico interino cn.pi· cionadtt secção, i·eur iu-se rncs:i. deitm·a l ; 
tft.o ~\ntoniu .Joaquim fü1s S;tnttis M<i.ugabeir:i.. :>·, que clcix amr:1 o justi1kar1te o seus 
:ihi o intimei, em cumpriniento do despacho a. igos de !r ll. ma. s. 1m)x•m:\ sacçilo (o~t.a. 
rectro; do que dou rt:. En Lu iz: . ;\lve;; de vill:i.) p :o1· distar GO idlometros; sent.I<) aS!iiin 
Barros. escrivão ad hoc juramentado a escrevi. materialmente im-possi vel a.lc;rnçar-se a. tempo 
- Boa Vist:\, 5 de-janeiro de 1897. - O exerí- a mesa em tr-.tba.lhos eleitomes. 
vilo ad lwc. lt~i:: Alces de Ba1·ros . N"estes terruos-P . :L Y. s. que se digna 

Seguem-se os depoimtJntos .. . 1 mo.rcar dia e hora, afün de ser tomadu. a 
Coaclusos- Di"'a o pl'omotor :publico in- presente .iu~ti ll.c:at,i.i.o_com intimaç,ão r\o pro-

terino. "' root?r publlco 1~~rmo ; en tr~g:to - lo-"e ao 
• r: . • _ • • JUst1ficanv1 o or1g 10al. tic.mdo tra.:.<h\do no 

Boa V1sta,.., <leJane1ro de1891.-Alcilnadi:s. cartorio . E. R. i.\'.f. - Vil!a de B(la-Vi:>ta, 7 

Acho que a _justificar:ão está no ca.so de ser 
julgada pi•oceC.ente, eot.r~t:i.nto, o merltissimo 
juiz decíáirá como for de j11stlça. . 

---v-n1a da 13.i1.1. V1; fa, G ·de Jane ro ac 18\lí .-
0 pi-omoto1· p~tblico intel'ioo.- Antouio Joa
quim dos Santos Jfangabefra. 

rlejaneiro de 1897.-F/onmço Moes de Bm·
ros, procur;:idoc. 

Despacho.-A., justifique lto.ie mesmo, :l.s 
l~ hor:i.s do dia; em::. c:tsa <le mii1lw. 1'1'Si
dencia, intima.do o promoto1· puhlico inte
rino. 
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Nomeio escrivã.o ad hoc Luiz Alves de 
Ba r·ros, q1.le :presti.1·:1 juramento ou dfil'
mação. 

Boai-Vista, 8 de j<l.neiro de 1897-.- "ll
cibiades. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal do mun.kipio 
r1e Bo:• Vista - João Ferreira Duet, eleitor 
no goso de seus dii-eit.os politicos, que1· j usr.i
!icar perante V. S ., por seu procurador, do
bumento junto, os seguintes itens (para fins 
eleítoraes): _ 

:f'.ela P:~sente prom·.ração, p~r m~m s~mente 1°. que no dia 30 de dezembro pro:x.imo 
asstgnad"·~- con~ 1-ttuv mel! ba~tan oe _P• ~cura- ' passado, dirígindo-~e, com outros eleitc:res, ás 
dor na 'i llfa ~de Eo:~ V1st<., _mumc1?10 do f s horas_ da manhã, a casa designada. para 
mesmo ;iome.Esmdo r,e Perna.mbuco,o cenente funccionar a mes.-i, eleitoral da 4" sec~l.o. alli 
Florenc10 Alve:s de Barros~ª- quem ~-oucei,lo lnão encontrou sinã,o .A..D.tonio Mathurino, 
tCJ?.o? os pDd~re_s que em du·eito ~e mo, per- dono da referi<fa. ca.sa, o qual disse a. elle 
l'l?lttidos, e~pec1~.l~'r; ~e parn. ~ue P,0~sa,, ~~m~ justificante nada saber a resJleito da eleição; 
s1 eu present~ ernves:;e, req_u'?rer e J_u~~lllcal 2\ que elle justificante e seus companhei

. pera~~e _e; Um ._ Sr; Dr'. J~mz de di~eno do ro:s permaneceram em a õita casa. até as 6 
mumc1pw, que nao s.· proce .. eu no <l:a 30 do horas da tarde elo mesmo dia · 
mez de neze!!lbro a 1í~t!._ar, na 3" secçao .elei- 3°, que em tão longo espaç~ de tempo, nem 
toral (Cambao), a ele1Ç<l.O p:.ira um senaaor e um só mesa.rio e nem um só eleitor de quaes
tres rleputados fedenes; JJ.odell'~O o mesmo quer dos partidos politicos, a exce:i;-ção do 

. ·~eu_ procurador ret;uerer ta~bem? que de justificante e seus amigos, alli comparei:eu; 
dll'erto für, a be:n d? ·rnrdade_ :.eitor~~. e su~- 4º. que em nenhum outro logar da secção 
estabelecer esta.em um ou ma1:s procu, adore~. funccionou mesa alil11Dla -

Cambão, 3t) de dr·'zembrv de 1896.-Jorgs 5", que a 4" secção dista <la. secção me.is 
Jziài·o de SaHt'A.nna Ssbrínho. proxima {esta villa) 30 kilometros, smdo 

Reconheço a lettra e furna supra, 
inteiro cor;hecimento. 

por ter a.ssim absolutamente impossivel 'lirem -votar 
o justificante e os demais eleitores que o 

Boa Vista., 5 de jano::iro de IS9i.-Dcu fé, 
-Em te~c':lmuiiho L~a. ·1erJade.-O tabellilí.o 
:publico, Jtan-0el Ribeiro de Cartalf10 Granja. 

Certidão-Certín<>: ll!e,dirlgindo-me á casa 
de residerJ(lia elo prumotor pul>llco int.erino. 
capitão Antonio Joaquim do~ Sant:Js :\langa.
beira, ahi •> int.imei, r:;n cumprimento do de~
pa.cho retro, do que dou fê.-Eu, Luiz Alves 
de Barros, escrivão ad hoc juramentado o 
escNvi. 

Boa Yi:;t,<>,,8 de janeiro de 1897 .-0 escrivão 
ad hoc, Li.iz .4.lve~ d,,: Barros. 

Conclu~ao-E Io::rn 1·m seguida fiz estes au
tos é!onclusos ao meririssimo Sr. Dr. juiz de 
direito, do que tiz e;, '_e termo. Eu, Lu'iz. Al
ves de BR!'l'os, e~crh,io ad hoc jut·;unentado 
o escrevi.- Conclus"s, diga o ci·'adio pt·o
motor interino. 

Boa Vista,S de janeiro de 1897.-Atcib·i.,cles. 

Entendo que a pl'osente justifi.caçã.o esr,{L 
no caso de ser jniga.<1~ p1•ocedente; entreta:. t i"> 

o meritissimo juiz decidirá como for de jus
tiça. 

· Boa Vista., 8 de janeiro de 1897. - O pr·o
motor pubhoo interino.· A.riton:O Joaquim dos 
Santos iUan.ge<b~ira. 

, Concl11sr•o- Julgo '[Jroci:vlente a preser.; i.c 
justifkaçiit•p2.:-:i. que sarta o;.c !l.3vi(lo~ effc,itos. 
E cu~tas. -Debro o pedidc• do ju~tiiica.ntc. 
. · Boa Vist3., 9 de ja.r;Jiro de 1897. - Joaquim. 
Alcibiades Ta·~arcs de HoUanda. 

acompanbaram.-Nestes termos-P. a. V. s. 
que se digne marcar <lia. e hora para ser toe 
mada ajustificação, com intimação do pro
motor publico interino, dando-se a.o justifi
cante o original, fica.nrlo traslado no ca.rtorio. 
-E. R. M. 

Vílla de Boa Vista, 7 de janeiro de de 1897. 
-Florencio A.l"Ves de Barros, procur:t.dvr. 

Boa. Vista, i de janeiro de 1897. - .Alci
biades. 

Despacho.-A., designo o _d.ia de amanhi"i, 
ás 9 horas, para ter logar a"justifica.•;,io re
querirl:i, em a casa de minha re~idrnci<l., in
t:mando o pl'Omot.or publico inteifoo.-No
meíoescrivão, ad lwc Luiz Alves ue Barros, 
11ue prestar[Ljuramento. 

Pela presente procuração, por mim sumente 
assignada, constituo meu bastante pl'ocura
dor na. villa da Bôa-Vista, municipio do mes
mo· nome, Estado <le Pernambuco o tenente 
Florencio Alves de Ba1Tos, a. quem C".vncedo 
~orlos os poderes que em direito me sáo i;er
mittidos, especialmente para que pos8a, como 
si eu presente estivesse, requerer e justi
ficar perante o Illm - Sr. Dr - juiz de diJ'eito 
rlo mnnicipio, que não se procedeu no dia. 30 
do mez de dezembro a findar, na 4" se-cção 
cieitoral {Cat·ahybas) a eleiç:ão para um se
narlnr e troes deputados federaes ~ po~enrlo o 
memvl meu proom·ador requerer tn.ml)~ra o 
que de di:•eito for a bem da. verdade eleitoral 
e substabelecer esta. em um ou mais prucura
dores.-Ca.ra.hybas, 3l de dezembro de 1896 •--". 
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Joi!o Ferreira .Dui:r.-Reconheço a firma. supra. ! 4° SESSÃO 'EM 10 DE MAIO DE 18117 · 
por f.er da mesma inteiro. conhecimento; dou . . 
fé.-B;ia-Yista.5 d~janeiro de 18~.-Em tes- Pre.•idencia dos Srs. Artli1,1r Rios (presidente), . 
tem unho . da: verd«de. o tabelhao :publico, Victorino Ivlomeiro (;("vice-presidente) e A r· 
Manoet Ribeiro de Car:po.lho Gon::aga . thur Rios (presidente)'. 

Certirlão - Certifico que, dirigindo-me á. · · 
casa. de residencia do promotor publico inte-1 Ao· meio-dia ])rocede-~e a cham a.da á qual 
rino, caJ?itão ~nt?ni9 J?aqmm dos _Santos respondem os Srs. A1"t!mr Rios,_ _Tbeotonio 
Mangabeira, ().h1_0 mt1me1, em cumprimento· de Brito, Fonseca PorLella., Br~1ho daL~.:.__,.,,. 
do. desp;1cho rectro, do qu~ ~\ou fe. -:-: Eu, 1 Gustavo Veras, Carlos Marc.:e.lli.no, Amorim·-· · 
Lu.1z Alves de Barros, escr1vao ar/, hoc JUra- Figueira. Carlos ~e- Novaes. Serzedello Cor- · . 
mentatio, a escrevi. -Boa-Vista, 7 de jo.nci ro reia, Ma.tta BaceHar, Urbauo &1.ntos, Luiz . 
de l897. :-- O escrivão ad hoc, Lui~ Alves Domingues, Rodrigues Ferni.ndes, Guedelha 
de Barros . Mour&o, Thomaz Accfoli, Tor1'eS Portugal, · 

ConcZv,são- E fogo em segui.da fiz estes 
o.'.ltos conclusos ao merit issimo Sr . Dr . juiz 
de direito, do que fiz este termo. Eu, Luiz 
AL'ç-es de Barros,escrivii.o ad h!ic juramentado, 
o escrevi.-0 escrivão, L. de Barros. 

Conclusos, vista ao cidadão promoto1• inte-' 
r ino. 

Boa Vista, 8 de janeiro de 1897. - Alci
bíades . 

Vista-Aos oito dias do mez de janeiro de 
1897, nesta villa. da. Boa Vista., em a cas:i. 
de minha residencia, faço estes autos, com 
•ista :i.o promoto1· publico interino, de qu1; 
fiz este termo. Eu, Luiz Ah·es de Bi~rl'os. 
escrivão ad /1ac jurarnentaclo,que o escre\'i. -
0 escrivão, L. Barros. 

Acho que a. justificaç[o ost.1. no ca.so de ser 
: u1afü!a procedente. 

igno juiz julgador decidirá, como for de 
ji..~ iça.. 

Boa Vista., 2 de janeiro de 1897.- O pro
motor publico inter ino. A nto,; io Joaquim dos 
~ar.los ilfangali~ir11. 

Condusao- E logo em seguilla fiz este:: 
:nn.ris eouclusoa ao morit.issímo Sr. Dr . juiz 
de 11ire:itn, do que fiz ~te termo. Eu, Luiz 
.'\.l\'es de Barros, escrivão a.d !toe juramen
tado, o escrevi .-0 escrivão, L.Ba1·ros . 

Conclusos, julgo procedente a presente 
jusdfica.ção para que, em direito, produza 
cs seu:S devidos effeitos. E custas. Detl.ro o 
pedido. 

Boa. Vista. 9 de j;rneiro de 189i .- Joagiiim 
~tcibiades Tavar~s de HoUanda. 

Ildefonso Lima., João L<;-pes, Ma.l'in:10 de An,
drade, Frec'lerico i3orge;;, Augusto Severo, 
Ta.vares de Lyra. Franciscu Gcrgel, Jo.sé 
Peregrino, Trindade, Apollonio Zenaydes, 
SH.;a Mariz, E.rmirio Coutinho, José Ma.-
1·iano, Herculano Bar.d~. Joã.o . Vieira. . 
Pereira de Lyra, Ba.1·bosa Lima. M:a.1aquias . 
Gonçalves, Ma~'tins Junior, Coruelio dá Fon
seca, Julio de Meno, M!guel Pernambuco, Ju
vencio de :\guiar. Artbur P eixoto, Euclides 
Multa, Araujo Góes, Theophilo elos Santos, 
Neiva, Seabra, Castl'O Rebelio. Milton, Tosta, 
Manoel Caetano, Eugeuio Tou rú1ho, Paula 
Guima.r-d:es. Vei'gne de Abreu, Amph ilophio, 
Ro1lria-ues · Lima, To•entino cl•JS . Santos, · 
Eduo.rdo Ramos, Paranhos Mont.:.negro, He
radi.a ele Sá, Osca.r Gc.:doy, h·ineu Machado, 
Timc'.;beo da. Co,;ta, Auç-usto de Vri.sconcelios, 
Raul · Barroso, Pereira dos Santos. Erico Coe
ll:lo. Agostinho Vid:il, Julio Santos, Bernar
des Dias, campolina , C:J.logeras, ~umeida Go
mes, Mendes Pimentel, João Luiz, Mont eiro 
de Ba1·ros, Vaz de Mello. lldetooso Alvim, 
Gonçalves Ramos, Antero Bot.elbo. Alfrerlo 
Pinto, Alva.ro Botelho, Francisco Veiga, Fer· 
reira Pires, Rodolpho Abreu, r.upertino de 
Siqueira, Augusto Clementino, Ttlles de Me
nezes, Theotouio de Magalhã.es. Nogueka Ju· 
nior. Arthur Torres, Lindolpho caet.uio, • 
Eduardo Pimentel, Ol<>::rario Maciel, Rodolpho 
Paixão. Pa.clua Rezende, Ga.leãc· Carvalhal, 
Lu iz Flaqoer, Alvare-: Rubião, Casemiro da 
Roch<t, Domingues ele Ca.stro. Olill'eira Braga, · 
Gust« vo Godoy. AdoL:;1ho Gordo. Fex·oando 
Prestes, Cezario de Frt•itas, Lucas de Barros, 
Ed!nundo da Fouseca.. p,·,ulino C:i.rlos, Fran
cisco Giicerío, Arthur 'Diederichseu, Ror1olpho. 
Miranda, Ovidio Abra.ates. Urbano de .GOU· 
veia., Lniz ,'..dolpho, Xav:er do Valle, Mello 
Rego, Caracciolo, Alet'.car Guimm·ães, Lame
nha Lins, Lauro Mülle:·, Fra.ncisc·1 Tolentmo, 
Pa.ula Ramos. Pearo Fr-rreira, Plínio CMado, 
Guíllon, Victorino Monteiro. Ríva.davia Cor· 
r eia., Vespasia.no de Albuquerque, Campos 
ca.rtier e Ga.ssia.no do Na.sciment-0 • . 

Abre-se a sessão. 
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Deixa d•~ comparecer com causa partici
pada o ::ir. Ernesto Bri;.zilio. 

E sem causa. os-Srs. Silverio Nery, Albu
querque Serejo, Eduardo de BcrrGdo, Pedro 
Borges, A;ristides de Queiroz, Marcolino 
Moura, Jos:é .MurtinhC\. Xa,vier da Si! veira, 
Alciudo Guambara. Beltsarló de Souza. Deo
cleciauo "de Souza·. B<1.rros Franco Junior. 

·Urbano Marcondes: Padino de Souza Junior; 
Ponce de Leon. Mayrink e Luiz Dei.si. 

E' lida e sem debate. n.pprovada a acta da 
sessão a.ntecederitc. 

Sr. Presidente e ma.Is l'\Iem bros da Gamara 
dos Députados. · 

Ha.venrlo sanccionado às resduçõcs constan
tJs das lei n:;. 4t8 e 429 desta_ uata; orçando 
a receita e fixando a de~peza ge1':tl da 
Republica, para o cxercicío d.e .lt>9i, tenho a 
honl'a de vos devolver dou.; autoi::raphos O.e 
cad:i. uma. das referidas leis que me foram re· 
mettid:ts com a vos;;.3. Mensagem de 9 deste 
mez. 

Capital Fel1eraL 10 de dezembm de 1897 .-
0 ~r . .P••eside-nte convida os Srs . • llfanoel Yictorino Pereira. Vice· Presidente à.a 

:i0 e 4° secretar10s a iati•oduzirem no reciuto Republica. · 
os Srs. deputados que se acham ua. ante-sala.. . '· 
:.i.fim de prestarem o compromisso regimental: ('.o mesmo.minºisterio. ô.(~ _14 <l,e dezembro 

Sã.o introduzidos no recinto e prestam! ultuno, remett~ndo o :requenmeo!;o q.ue acom· 
junto ã Mesa o compromiss~ regimental os pn.nh,01: o omgw d~ ~\.lla,n~eg1a d? Rio Gr~n~~ 
Srs. Vaz de Mello, i1Ialaqu1as Gonçalves e ~o Norte.,~: -º· de - ~e J?n,io ''º fnno ,la,, 
Ferreira. Pir(?;:. :;ado, .do pe,,soo.l .dos eocalerc~, pe1.1~clo_ o.u-

i:;mento de venctmento:::. -A' Comm1.;;sao de 
O §r. l." Secretario procede :"t lei- Orçamento. 

t. ura do seguinte Do mesmo millisterioJ!e 20 de dezembro do 

EXPEDIENTE 

Ofil~ics: 

Do S t'. 1° Secretario do Scnatl.o, de :?.:?. do 
mez findo. transmittindo a e~ta G;1mara um 
exemp!:rr· dl, ca.ila um dos· autograpbos das 
resoluções do C0ng1·es:;o Kaciot!<tl, j~i s •nccio
nados - um1l.. ai1r!ndo o credito ·snµplemen
tar de iO:IJIJO~ ~' n1·b:L n. J:l do art. 2° da 
lel n .~liO. •lc :'()de J1,z(,mlJro de 1895. e outra. 
m:i.n(1ando i•egulit!" a Guarrl:i, Nadonal pelo 
d1~cl'cto n. J.rn. ne JS LI.e abril de 1801, as 
quae.:; to1•am rest.i ~11idas com flS oITTci•)S ilo 

anno pruximo p:i.ssa.do, decla1'.an~.o que ao in
S!Jector da Alfandega de Mil.nft.os tem sido 
abom;da, além dos vencimer:tos annuaes de 
G:OOO$ e(la impor·tancia de 40 °; .. sobre elle;;, 
consignada na lei do orç~lmento, uma gratifi
cação igual aos me~mo.:' vené·.i:nentos, por 
conta da verki - Commissões fiscaes. - A 
quem fez ;i. requisição (a C0m11lissão de Or·
çamcnto). 

Do mesmo rninísterio, i.le 2:3 ile março do 
,~orrente ;inno, temettendo o requerimento 
em que os serventes das capa.ta~ias da. Alfün
deg:• tlc Serg-ipa soiicítam ::mgmento dt1s re
spectiva.;; illo.rias.-A· mesma Commis5ã.o. 

Mini~tci·i•) da .J u~Lir;:1. e :::\Pgocius lntevi01·e,;; Do Mioistcrio tfa Indn:;t.ri<i. v;nção e Obras 
de 14. ,. 24 1.V· llr·zrn1l)t'O ulLirno.- rntt:iratla. Publie;i,;, dt! 25dc 1lczc1nbroproximo passado, 

Do mesmo senli••r e clt.· i;.:·u<tl ila.tit.tran;:;mit.- (•nvi;i.ndo o requeri1u1mtu c1n que os opera-
• ;.j nrlo tt e~t;1 C:tmui·á um rios L'Xemphtrr·~ dos 1·1os das otiicin<t.'' dP. l<•ccimu,,:;:c, d:• E~tra.da rlc; 

:i.u:.ograpltos tle\·olvidos ,~nm 0 o!Hcio do Mi- Ferl'O Snl de Pern~rnbu,•o. · ~üli~i c:un o a11-
nis1.erio da Fazenda, n. 2211 1.: ri da doze:nbro ~me:!t~d:is rc~pect1vo~; aal.arto:o;.-A' mesma 
ultimo, da rcsoluç:io do Congl'(~3S') Nacional. .. voinmi~''ªº· 
já. sanccionaA~. anto:;:·l~;rn :1o o G11verno a as· Do mesmo ministerio, de 19 de março do 
sumir a res;mnsabUirJa(:(! cxclu;\ va. dos bilhe- c.:i1·r-ente anno,sa.tisfüzendo à requisição desta 
teP llanc.irios em circulação e regulanLlO a. Ca.mam no ofücio n.401, de 5 de dezembro do 
subsLit:üção d?S mesT.o~ eo rc~gate li.o :p1pel· anno l'roximo passado. -A quem fez a reCJ,ui-
moeda .-Inte1rada. sição (á Oommissao de Petições e Poderes) 

Do Sr. Prudente J. de ~fora.e; Barros, r1e Do Ministerio dos Negocios <la. Guc?rra., de 
4 de ma.1•ço ultimo, communic.1n<lo que ne::sa 28 de .i<•neiro ulCimo, enviando o requeri
da.t<t n~tssumiu o c·:xei·~icio do ~m·go de Pre- mento em que o major refol'mado do exercito 
:;:idt>Ut(• tJa. fü:publica.p01· ha,·er cec,s~.do o mo- Luiz Gonzag~ de Lyr.i Flnres pede que o soldo 
tlvo que obr•gon a deix·,1-0 temporariamente de sua reforma lh0 seja p<Lg'O pd<1, tabella de 
n1n 10 d~~ novembro do anno prvximo passa!lO. 1894 .-,.\.· Commis~ão de Mat·mha e Guena. 
-Iuü·i1·"d~ .. Do mesmo míriist~rio, de !G rle fevel'eil'o 

Do ~Iini~tN'ÍO rlos ~egoclos •h Fazenda. de ultimo, envianr'J) os papeis em quo D. Bri-
10 1fo dezembro ultimo, enviando a seguinte gida Ca.ldeit,t Vieira, mãe elo falleciuo alferes 
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.Augusto Vieh'a Rotlrigues, pede ao Con
g-resso N,1cional o abono '10 meio-soldo que 
lhe eompete.-A' Co1ninissifo de F<\zenda. 

Do mesmo minister.Lo, de 22 d<:r mal"ç.o ul
timo. sat.isCa.zendo á requisição desta. Ca.mara 
no officio n. 3,u, de 6 de novembro do anno 
proximo pass;i.do.-A quem fez a req_ui:;iç:io 
(à Commiss~o de Ft.wndal. 

Do mesmo ministei-io, de 24 de akil do 
co1·rente anno. enVio.nrlo dous requerimentos 
em que 05 alferes Celso Bríi;ido e Engenio 
Brazilía.no do Nas(:imcuto. alleg;mdo terem 
sido commi~sion;H1o:ot no primeirü posto por 
a.cto do Go'l'erno Provisorio do E-ta.do do 
Parti,. de 21 de. nnvembro de JSSS, pedem 
que as st1as antiguidades de porto sejam 
contadas d"quella da.t~ .. - A' Commissão de 

·Ma.rinh(), e Guei·ra. 

ente ao voto geral do povo brazileiro, se 
faç;,1, representar nas festas que, nesta Capital, 
o povo inteiro deste riaiz füz neste momento 
it officla.Udade da esquadra chil(1na, que se 
aclrn. no nosso pDrt.o. • 

Excuw tle re:;ordar ú Camara. quaes sã.o os 
sentimentos rla política republicana em face 
uA todas as nações, especialmente, daquellas 
que mais de pel·to nos to~a.m, que demoram· 
no continente que tamoem habitamos. 

Ainda ha pouco tempo a Republica teve 
occasi1io ue festejar representantes dil. Nação 
Oricu~.l; mais tarde, a Argentina. e agora 
recebe em seu :;eio r. digna. officialidad.e 
da 1rn1rinlia chilern1, repre3entante da. Nação 
a que a longo tempo nos 1lgam laços de 
an1izade. Si atê agora não era pnssivel 6. 
Camara. associar-se aos fe;;tejos feitos a. esta 
N'n~io am'ga, po~ n~o estar ainrla. eleita a 

Do mesmo rninisterio, de 2"1 de :i.bril do Me~a. ho.ie .ia c!ta. está. detlnitiva.rneute con· 
Mrrente $,Uno. envirtnd0 "S papeis em que o srüuida; terrho. pois.a honra.e tJenso que obe· 
c;i.pitã.o refor1wtd0 do exercito A11t.;1úr> tl.1l.Y- ! c1cço ao:s ;,;entiuwntos geraes dos meuscollegas, 
mundo de Miranr1a Cat·valho pecle me!h;- ·de olrtwecer a l\Iesa uma inuica.ção para. que 
r~mento de reforma.com· as vantageas respe- a Carnara s2 \'aç:c reprnsentat· nc.s festejos a 
ctiva; ou do soldo tle sua pat\lnte, pela ta- que já altudi. 

beDlla :~tl~atl.-:--A'dme:Tma c.ommd is;ão .. 1 d Vem il. Mesa, e lida, apoia.'.1a e sem debate 
o' im'.s erw os i,egocws . u Mnrm 10., e approvad ~ a se!l"llinte 

20 de ab1•ü do mez findo, enviando o Teque- " 
rimento em que o Dr. Henrique Fex·reira 1 
Fl'3.nça, offic ial z.rchfrista dn. Di1•ectori:!. de 1XDICAÇÃO 
Phar6es d<i Rc}iartiçi'ío d;i. Carta l'.faritim~, . 
pelo? ~emals ~qiprega•los civis. da. mesma r~-1 Indico que a Catfü1.ra. dos De:putado3, :fiel á. 
p.:i.rt1ç~o:_ so,hc1l<l.do. ~-!-u~mento, de. 'Ç'enci- poli.tica. t.lc solithl"iedade ame~·icaua-e ob~
rnento.:;. A Comm1~:>ao ue Orça.nenoo. decr.ndo ao sentimento ge1•:1l do :povo 'oraz1-

Do mesmo ministerio, !l') 28 de ;i.bril do\ !eh·o, 11.Jli:1do p.'.lr laços de tradicional amizade 
anno proximo findo. enviando o requet·i- 1 a.o nobre povo· do Chile-se faça :epresentar 
mento em que 03 macbinist;i,:; do serviço do l nas festus olfereddas ã digna officialida'.le da 
mesmo &rsen<-1 pP.dem qne seus vencimentos! esqufl.d1•a chilena, ancorad::l. neste porto. 
s~i.:..m equlp.:i.rados aos dos pa.tr0es. - A' . d . - ., 1 : l 18 -
mesma. co:ri mk;ào. S,\la as Scssoe_, 10 <e ma o (e 91.-

Lcr,wr·o nfolfor, 
Requerimento un Vicente Ferreira. Ms.rtyr, 

ex-pl'imeiro pha"oleiro dos Abrolhos, rcno
va.ndo o peilido ;rnterio1·. rPla.tiva.mentc à ::;ua 
relo:·m;>, come. r·ennrner~~ti'io ao.;; s?.rl'iCú3 que 
diz ter pre.st:tdo.-A' C·Jmmissii.o de F:i.zend:> •• 

O Sr. Pre~idente decl:wa. que 
opportunamenie attow1cr;i. ~i indicaç,iio pro
['OSta. 

O Sr. @erzed~llo Corrêa (pela. 
O §r. Presiident.e-Tem a p:;fa vra. 0,.de;;1.) t.Ezque,como se vae natlÍmlmente pro-

o Sr. L:turo Muller· cedei· ã eléição das diiferentes Com missões 
. Permaneútes que se devem encarregar dos 

O Sr ::Lnu;ra MiiUer - Ti•aa;o, trabalhos submettidos á decisão da Gamara,· 
Sr. presidente. llojc que se acha constituída de~ejava que o Sr. president:i esclarecesse 
a Camara, ao cc1:1t1e.'.imento de meus mustres uma duvida que o preoccupa actua.lmente: e 
colleg11.s. uma infücação cuja ap}>Nvação i :.aber se póde dat> o voto a algum Deputado 
estl\, de certo, no.s ~eu,;; sentimentos, porq.ue 1 que, embora já reconhecido, nã.o tenha ainda. 
reflete mais do que nenhum ou;,•o, ne~te pr<"st;1do o compromisso legal. E:mbora tenha. 
momento, - os sentimentos gcraos do povo sido substituida. a fórma antiga do jut>amento 
brazileiro. · pda promessa. esta. te~ i.uquestíonavel valor 

Venho, Sr. 1w~.si1!ente, a.presenfa.l' um(l. in· !e par·ece ao orado1· que o deputa.do não pode 
dicrwüo para que esta Gamara, fiel aos senti-1' ex:ercer o seu carg1J sem ter presta.do a pro
mentos de solíd3.rledti.(\e i\meríca.mi, e obedi· messa. 
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.. O S:l·. ~::.·~südente decla;·a que o ; O Sr. Pc:-e,..idente-A Mesa já re
Reg1n:i:D'JJ e oca1;:sc1 a. re»p'~i to,rnas pn.r i-.ce-Jhe ·sorveu ;;. qnestii.o, decfarando que, apeza.t• d.o 
i :}tuiti \.'\. ;1ne. ~pczi).1· d :~ !'eec·nhe:~ido, -nã ,, Re!rímcuto nã.v tr;cta.1• expl'essaroente r..o 
ie111;u O f.l~pu1"'..it1 Cl>~lp'1rt.cido e p :•estado !J . s~umpto, e· ÜJtuit ÍVO que O deputado C[UC 
ccmp1•1:m1~s0. ·que e a po:,;~e do ca.r!!o pa.n• ; niio pl'rst,ou ainda o c:omprom.isso formal, 
que foi eleito, não J>óde re(.:eber vor,os· p ;ll"J. ! que ainda não tomou posse do cargo para 
·ilommbsão algom::i.. (Apoiculos , 1in.1.i:o bem. . ) , que foi eleito, não póde sei• oomea.do para as 

• • · 1 CO-:JJrilissões <',,a Gamara. (Apoiados g1waes). . 

~ §r. Am~rim. Fi~u.er1•"2: . (1Jeta ! o Sa. JOSÉ MARlA.;.'\O- Peço a p~lavra. . . 
oroem) --..SI'. pl'~s1de! • te. venho cumprir um 1 •. ,, • 
c.ever de 5·"fü\,,~.tic1J;:i.de republica.u~.; venho ! ,_;J ~n . PR~rD:;;l\"TE -:-- S1 o nobre (l.epufa.do 
apr<>senta.r à c( •n:>ide1·&ç?io rla :.:8.._i:i.l'lt um~. : JHt. J se cout9rma. c?m o ,morlo de I>e~sar da 
iw\ica~âo de p<1z:imes, pol'qne não ,>os:st> f:s - ·i Mc~a. e"! nao tere1 lluv1<la em suJeital-o. a 

. ctuecer a. merno1·i~t de to ·~os a.quelies bl'a"'O!>. : dehberaçao da Cam~ra. . 
. . que. nn Emlll.c. rl:i. 3a.hia. em Canudos, ])el'e- i · O SR. L,\.UR.o MULLER - Não quero a:p
. cer-am ·kanw do ultimo rc>dncto mooar chico i pe!!a1' da decisão (fa Mesa. para a <l:J. Cama.ta ; 
que e.:>.\ste em t\·fa Amffica. apenas pergunto si este voto rião será o.pu-

E' e,t:i. ;i.. in•.iie<>..Çiío . (LG. ) r<1do. 
(J:fiti!o bem; muito b,mi.) O SR. PRESrDEl\"TE-icho que nã.o deve ser 

Vem á Me..,'l.. ê !ida, a.poiada e wm debate apurado. 
a.pprovt!.d~. a. segui 11 te 

Jl\DIC.>\.Ç.:\.O 

A Csm<i.r:i. c!os Deputa.dos. i!;terpretando os 
i:ent im(lnUJs reou hlic:tnos de todo;; os bons 
b1'3.2.il€liro;; . maii ifô.csta o seu pr(• fundo -pe7.ar 
:pelo iJJs tH:c::~$CI (! 2,;: ar•ma.s legai;sem Canudos, 
no Esia.r1o 1lfi P.a.hfa.. 011<1e ::i causa. r1:pul>li
can3 n:irdeu. co:u a mol'te dos cQroneis ~{O· 
rei1·~ · Gesa.:: ('. Tr!.mar·irnl0. ea.p: tão S<.lomãL 
dos RP.is " out··o~ :.· ilit:tres, valente> e le:i.e; . 
ddensores •lig:no.; :'os 1·e:::peitos e .,.,~nera.çãu 
a.-.. torlns o;; br :i:Lileiros v erda,(',eirall!Een te re
publk<:.nos. 

Sa.l:L d'.ls sE»~s0es. 10 de maio de 1897.
A mo1·im Fi9ue1:m .. . 

O Sr-. JJ~;1t.u·o :Muller - (pela 
l)rdem i Sr. i;resi•1ente, V. E:..:. ;;cabou de :le· 
cl:mi.r =~o nolJr~ ,; e :imado 1ielo l?ari>. que fe1, 
u ma i:on~ulta. que o Regin1entr.• era "misso 
!.lfl· pii::·cc rere;·en;:1~ ú. cleiç;lo r1e colle~as IJUe. 
embor<> rew~li :<.:'.c:idos .. não h1.uv es~e:.n tomarh 
o corup1•<mü~so; pe\0 qu e :rmre~ia. l• ··: . Ex:. 
que rmra ;J. eleiç:"l: I •b s Cotn.m.i:>SÕCS não se 
t!ev_eria-vot .1r ne~~e~ colle!r:1s. 
Pen~o QU<'). h;i.ven1l:i omissfo no R1)gimento . 

llOS não ueYéffiO.;; tdher aQ> rlejJUU ·iOS pl'e
S0Jltes a. li berô:r:rie desse voto, tan to ma.i ~ 
que, n:.i l1yjJ<>the'e pr ova.vel <le 11ão i:e podei· 
'ota!' em de;-uta.do que nã.o tiYme torna.fio 
ainda. o compromh;:;•), não haver-ia entretanto 
prejuizo, p_orque- a ~ubsütui .fí.o mai~ ta1·de s.
da1•rn. s1~rn in.~uo\·elllenée a1gum. 

,1ss::n. pe;:guuto si rosso da:- o meu 
voto a. ·lei:lll iado e lllbor-a; já re<.:onhecido, que 
n ão ter.tu~ pre~tado o comt:irornis;;o. 

P Gl.1'E><'.e ::!ae V. Ex. pó<le •1ec!dir a fa.vor, 
rima vez que o Regimento não veda e:.te Toto. 

O Sr. José ~t:arinno (pela ()rdem) 
-Sr. \)l'esidente. ·üun bem .,.enho a.presentar 
a V. E:x. Ulll!!o du "ida que me foi suggerida, 
ou &ntes, p;:ra fü.lhr a. ver rlade, qne se >lU
~mentou.porc;ue já pairava. em llleu esp'irito, 
com a decisiio com que V . Ex. o.cabo. de ;iro
í'erir. e eOm a qual aliás eu estou de períeit-0 
accordo. 

corno disse.em ap.:trte, o deputado que não 
est \ver empossado, não està. investido de suas 
funccões. E nes.:;as c:ondiçõe,;, eu pergundo ~. 
V. Ex .: Constit uirla a Cn.ma.ra de modo qne 
~ó os deputados r ernnl1ecirios e empossados 
po~si1.m vota;r, Gomo poderii.o os não empo'iS>:· 
dos conf.íouat· a fazer parte das Commíssões 
de Verificações de Poderes ? 

o SR. LAURO MUI.LER-Isto é mais serio. 
o SR.. FR.EDER.JCO BORG!';S - Isto é mais 

gra.Ye. 
O Sit. JOo:É M,\mA.:so- 'Me J>.'ll'ece, Sr. 11re· 

sidenre, Qlie o.; •!epu t,~ rlos não empo~s:1dus, 
embo;•,,. nio 1·econliecido:;. n:1o podei·ii.o t•1m
~.c,'. 1:1 continnat· a l'a.<er p ,rte das CorumiS$•-><'S 
rle Verific,10,.:Ges <le Poderes. e i~to tl.e a.<,'1.:•>l"· 
do com :i. dout r'ina que V. E..ic . sustenta. 
que~ ta.mbern a que eu su!'tento 

~e~sas conuiç<ies eu submctto a consi'1ora· 
..;ilo <le V. Ex. esta duvida, dec!>Lrando desde 
jit. 9uo me sujt11tarei a r1u•dquer que seja a 
dellbera1;áo que V. E:x. . tomar. 

O Sr - Fraoci!.'Oeo G Uce.l"io (pela 
rJ r.lem)-Sr. presideute, a. r1uvida leva.nt:•.d:i. 
pe!o nobre deputado por Pernn.mbueo, en.,.ol· 
ve i~~lr.ieute ruai.eria grave . Mas o Regi
men to diz que, uma. vez sorteadas •J.S Com· 
míssôes-Ve.ti..tic-1<.loras de Po.lere., ellas. se1·vi
rão a~~ o litn da l" sessão da Legisla.túra.; 11ão 
cogita., portanto, de ser ou 'lã.o reeonllec~do 
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deputa/lo. O Regimento ao determinar o m~,o ·1 dar como inràmveis as opiniões da Mesa. em 
p_?r que devem ~er ~rte~das -~~as Co1:imis· i semelhante a.ssumpr.o . . _ 
s?es, dtz: ella.s funcciom•r<to b.te o fim do pe- .

1 

Em t:,.Jo ~ ·L~O. tenho .a sat1sfc1.çao de sub
r10do da l" ses::ão da legislatura. me> ter• á consideraçã.o de V. Ex:. esta obser· 

o Sn.. CASSL\..'\'.O DO NASCIMENTO-Mas elhs 1 va.i,<io". . . . 
se ~omporão de deputados de en~re os i.noon- ·· • • 
testados. . . . . O Sr. J?r~$1.d~n-te- A questii-o sus-.-

. - c..iiada pelo Sr. Serze<lello eorrêa. jà. 1oi reso1-:'· 
: O SR. FRA.NClsco GLICERIO - Contestados e \viela; a Mesa continua. a. pensar que o depU- · 
incontestados. 1 fado, emlJora reconl1ecir!o, mas que ti.inda. não 

O Sn.. JosÉ 1hRIANo dá úm aparte. \tornou posse, nâO p!iee ser eleito para. :is CO!ll· 

O SR. FRANcrsco GúcEaio - A Camara. 
não. ampliou cousa alguma.;· cama.ra nomeou 
uma Comroissão provisoria. de cinco mernbros 
para. r1eclarai· quaes os deputados lioui1.fos e 
os illiquidos ~ _ - . 

Essa Commissão. desempe;ihando-se dessa 
íncumbcncia, declarou: taes e taes deputa.dos 
são contestado:> e taes e ia.es outro~não o são. 

Portanto, os deput:Hlos declarados liq uidos 
pela Commissão, podiam ser sorteados (apoia· 
dos) :para. as Commissões de: Yerificrções d.e 
Poderes,na fôrma do Regimento e ~sas Com
missões teem de servir até o fim do l " sessã.o 
da. legisla.tora. 

O SR.- JosF. M"ARUNO - Mas o deuutado 
que não for recon!:ü~cido ~ • 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO - .' exacta
mente do que se t rata_ 

O Regimenb faculta a presença r' esscs 
deputados. Assím, sort.ea.dos alguns •Ienes ... 

O Sa. Josi!: M,uUAJ.'W - Mas neste ca..~o um 
deputado contest.ado q 11e ti ver sido sorteado 
para uma Comrni:::são ile Padeces, não sendo 
reconhecido, pelo Regimento continua a fazer 
parte dessa. Commi~são . 

o SR. FRANCISCO GLICEmo - Não hr:. tal : 
em não sen.do reconhecido não é deputado e 
comcguintemcnte não é membro da. Com
missão. 

Ne.ssa.s condições, Sr- p1·esi·lente, ap1'oveit0 
esta opportunidade pam po:iJet·ar a V. Ex. 
que a disposiç'.â.o dü R~imc:oto em que me 
fundo facilita. uma interprew.c;ão conr.r-.i.ria 
á que V. Ex. acaba de cla1· e quti acato oom o 
-devido respeito. 

Pa.re~e-me que o fücto de um tleputi1do .ia 
reconhecido não haver pre:>tado co:nprumis;;o 
não o inhibe de >er eleito roemb1·0 da Me;u 
ou ele qualc1uer comm\~slo. ( A.poicu.los.) 

E tanto assim pare1:e·me. que a deliber;\ç:Io 
que V. Ex. acaba. r'e tomar J.á direitos a 
esses deputados de fazerem P<Wt(l da.s COm· 
missões Verificadoras de Podere~ . 

Ora. . é obvio que o que· pó~.e ser em um 
caso póde ser no outro. 

--EIR-todo_J) caso....sLY..J2Ç_, __ _mantiver a 
sua deliberação, eu não a.ppelle;rei para a CQ
ma.ra, porque teoho o maior intet·esse em 

missiies. . . · · ·' 
O ca.so cifa,1o pelo Sr . . Jose Ma.ria.no está 

previsto no§ 2 -, ar·t. 5", do Regimento. 
O SR.. L,\Uao 3iULLER-Essa. disposição não 

tem applic3.ção. . 
ó Sa. PitEsIDE:<iTe - Peço ao nobre depu-

t&do que nilo me imerrompa.. . 
O :wt. 5'· do R.e:.:imento esW.belece as se

gnintes disposições:· 

« Instanaaa. a Mesa. , o Presiclente, reu
ni<los os t~ip<omas, UO!lie:i.ri uma Commissão 
de cinco membros, que organizarà; á· vista 
r'o:; rU:~lornas, protestos, reclamações ou re· 
presenta,ções que forem presemes li. Mesa. ou 
i', Comrniss:io, duas lisr.as, uwa dos Deputados 
eieit0~, que1• pelo Districto Feders.l,quer pelos 
gsta:los, 5,)!ire cuja eleiç~to não tenha havirlo 
duvida., ne:n eoutesta.:.;i.o, e Qtitt·a daquelles 
cujJ, eleiçúo Ior contesta.na. por protesto ou 
denur.cia contt·a a sua ·-a.lida.de, apresenta.dos 
~ Ca.rmi.ra. ou insertos !13.S a.cta.s das e_leições.» 

TtYfas essas r1isposil,'ões regimentaes foram 
religios.c1.1ne-n te seguidas e m~ntitlas pelo il
l lls:re depuwlo que ]J<'esl<liu as sessões pre. 
1'8.l'.?.torji~'S-

0 § 2" c1este al'ügo 11iz: « Essas Commissões 
1 ornearli.o 1le encl'e si 11m presirlente para. di
rigi:· os t r:i; a.lhos e rl.islribuir os papeis rela
t ivos a ' a ·la. .Esi~v1o ou ~.o Districto Fe1lemt e 
t"•m~iom~1·;·") a.té ao fim d:J. -ori H1ei1•:i. sessão da. 
l-:!gisiar.UI'3.. »- -

E' µoi :> ttrna. disposicíio e~press:i. elo Regi· 
i'le•ito. o tm n:io pos;o sem uma i.nnicaçã.o al
rera.õJ-10 es':a. rlis;:iosi <;üo, conside1·ar fó1•a. das 
Coinmissües os ·wembros, embora a.iu(la não 
r econllec:itbs, qi;e po:· ·::oi·teio fo1·am in,Hcados 
pJ.1·.1 ellas. Pot ..:onse~ruenda, o.s deputados 
:t>.in:la uiio l'e'.:Onheci<!os, mas· que fo1•am sor· 
te.'l.•los 1 ela Ca.m;1.1:a. co·,itinu:i.m a tüncciooar 
uas r<•specr1va.s Commissrics. 

O Sa,·. La~u·o i?iUiUer (pela ordem) 
-0'1edeci :t V. Ex. nii.o tnterrrimpendo as 
c•bse1·vaçul•S quto ra.~lo.; 1oa.-1 ll nl'1it.•) respeito 
C\_Ue:: t1·ilm to a V. E1 . ,. <t QXcep.;:i.o que com· 
roei.to u1 .. t :1. occasiãu n:fo me conl'ornu~a· !o e111 
espic1w c .)111 a sua üeê1BitO me •)IJrig:i.m n. da1· 
a.lgumas eX!Jlical}ões. 
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Sou em principiá contrario á doutrilla 
apresentada pelo nobre deputado. mas ex
actamente po1· isso sou contra.rio.a deci$âo de 
V. Ex. e explico-o porque. 

·\ . Si V. Ex. nã.9 con~idei·a como fazendo parte 
.desta. Gamará, deput;ldos jiÍ. Nconhecidos 
só pelo fücto de .não terem prest.1.do ·ainda o 
compromis~o: ·re;:imenta.L· como póde consi
derar corno fazendo parte de1 Camar:i. e como 
membros de Commissões Perm<1.neutes pessoas 
que nem ainda reconhecidas toram? (::.poüúlos 
e t:lp_artes. ) 
E~sa disposição <1o Regimento não póde ser 

entendida do absoluto mo.Jo por que o q uei·em 
· os nobres deputados.porque si assim houvesse 

de ser entendida, dar-se-hia a hypothese de 
um deputado nã.o reconllecido continuar a 
fazer parte da.s Commissões até o fim da ses-
são. ( A.puiados. ) . · 

Ora,ísso não se pôde drir e desde que s~ tem 
de inteITornper o Regimento, peln fücro ne 
não ter siito i·ecClullechlo depurado. justo é 
que se o lnterrompa desde ja por não ter sido 
aindo. recout1ecido. . 

Pot· isso, dizia eu, pa.reca que seria mais 
liberal, visto que o R<>gimen:o e omisso, a 
faculdade de YOtarem os deputa.-Jos ja reco
nhecidos. embora não llouves~em prestado o 
compromisro re;:imentaI. não só porque esta. 
doutrina me parece a mais liberal, a.quella que 
nos permitte maior liber,laile m1 ernolba d~~ 
Commissões, como porque a deliberaçf.o em 
contra.rio. isto e, a doutrina ele Y. Ex .. 
acar1'etaria bem maiores difficuldatles - as 
consequencias que o nobre deputado por 
Pernambuco tira desse procedimento. 

E' o muito respeito à Mesa que me obriga 
a dar e~ta expl?caç1io. 

O Su•. §erzedello Corrêa.
Sr. p:·esakme, felicito-me por ter levantado 
em boa. lwr:i :;. que3túo. pot·qu" ell:i. me pa.· 
n•ce :igora. ma.is importante do que a prm· 
cip!o se •~tl:;urou ao meu csp1rito. 

Ac<it;,.ndo religiosa.mente :t tiecis:ioàe V .Ex .. 
peço lictmça. pa.1·a. pondera.l', todavia., que ahi 
se euvoh-e um:t questão de l11"1nclpio mais 
importante do que se lJÓde a.figmar a pri· 
mcil'a vlf>t~ M esi1i~·1to fe quaiq uer de nós. 

Trata-se no presente momento de saber si 
a promes;a do deputa.do ê condição essenci:i.l, 
para ci uc elle pos"a exercer o seu mandato 
que procede, como V. Ex - ::;;i.be, de eleição 
po-pnlal'-

Pergnnto a V.Ex.: dafaa bypothese de um 
deput:.;.do que entende qne não deve prestar 
compromisso, cuja ele'i\'r"io e legir.ima. e como 
fal reconi1ecida pela cam:.wa.. a Camara. tem 
o dil'eito, pela talta. desse comp: om:sso. de 
dize1· ao eleitorz.do que esse <"leput.?.do nii.o e 
Depmado e que se dCYf~ proeedl:r a noYa 
elei~ão ~ 

TrJ.ta-se, não do caso de um deputa.da que 
tenha o seu diploma cont~tado, mas do· c:i.so 
es;,<e~i::tl de um deputs.do g_ue tenha. o seu 
diploma reconhecido comó ·bom. Pcrgnnto 
ago:•a:A falta. da p"omessa exigida pelo Regi
menw é po:·-si sutlic;ente para :i.nnunar este 
dl ploma. e p:i.ra. <l.izet• &o eleitü:·a.do que e~se 
,Jeputa. 10 não e Deputado? 

Si. pois. a. q ue5tão tem est:i. imporfaucia, · 
:i.pez:.i.r -de a.c;ifa.r a. decisão de V. Ex .. pa
recia· me que seria ra:wavel su,ieital-a á 
n;,.1.is :i.mph diseus5ào no seio tl:i. Gamara, e 
que ::i. deliberação, a.;;:sim tomada, sirva pal'a. 
firmar principio não só p3ra o cu::;o occur
r~mte, como para. futuros caso~, a respeito de 
assumptos de tamanha magnitude. · 

O §r. A..Inp1lilophio-V. Ex. e a 
C:.i.mara me lJermittirão cxlernar o meu pa
re~er com l'espeito á quesr.ão que se levantou, 
mot1vad:i. pelas pa.l:Lv1·as (10 nobre deputado 
por Peruam 1Juc:o. 

Estou de pleno accorc.l.o com V. Ex .. em re
lação at'S dous lJOntos, que foram objecto de 
deliberaç..'iu. Me parece que dos princípios de 
direito e dos principlos que decorrem das dis
posi<;ões do Regimento, que foram lidas, 
outra interprernção não. podiam ter os dous 
casos e outr:i. solução não podia V. Ex. d:i.r. 
sínão aqueUa que com toda a jusii:;:z. e todo 
o senso juridko deu Y- Ex. 

E' certo <fUe o deputado cuja eleição ê li
quida, a •1uem só falte o compromisso para. 
"euta1· se 11e;t:i,s bancadas. tem todos os titu
las qu(: o habilitam :i. reclamar seu direito e 
aqui sentar-se. Mas a lei t01•na ·11ependente 
este facto do compromisso perante a Nac;ão, 
<le bem cumprir os seus 1levere:; .(apoiados), 
compromi:;so que dcco'rrc do 1n<mdato legisla· 
tiva. 

lsso se dá com tod1Js os c~rgos publicos. 
Todos os indi1ri,luos que são nomc: .. (1os para. 
o cxe1·cicio de l!llla funcção publica, antes 
q\H~ ;e empc•ssem uo cn.1·go nfi.o c~ttío exer
cendo e>se c:argo; não porlem, portanto, exer
ce!' os tliroitos que r~elle decorrem. 

o SR. SF;RZEDEDO CORRÉA-Suppouha V.Ex. 
que o deputado é monarcllista. 

o SR. A::..IPIHLOPHW - o que e o compro
misso do deputado ~ O que é a affirmação 
que aqui prestamos~ 

E' a promc•sa snlcmnc qnc scllamos co:n a 
fe de no~sa palavra, de no>s:i. honra. de que 
h1vemos do empregar todos os e5forços para 
corrco;ponder a cJnfiançtl. <'.os nossos consti
tuintes. para honrarmos o mandato. 

E' visto. porW.ntJ, que sem e;:te compro
misso o deputa.do eleito r~une todas as condi· 
çCes pa.l'a. bem desempenhar o seu manda.to, 
ma.s condições intriasecas, faltando-lhe um.-, 
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:t subjectiva, aquella que traduz a acceitação 
do mandl\IO, sens enca1'1los e devm·es. 

Não é, portanto, um deputado <Ünda; e um 
individuo llabilit:lrlo a exercei' o cargo de de
putado. (Apoiados.) 

Em relação á · segunda questão. eu não 
pude ver nas duas decisões de V. Ex. a con
tradicç.fi.o de qiie V. E:x . . e arguido; pelo 

- cont1'ario. me parece que nesta, como n;i. pri
meira. a rleclsão rle V. Ex. foi a mais correcta, 
a mais juridíoa, <t. mai.~ conforme á Iettra e 
e:-:pi.rito do Regimento. (Apoiados.) · 

O deput.:i.'1 o q l1 e exerce funçções de vc1•i
ficador de poderes tem por si a; pre~umpção 
de sel-o, isto e, de ser de[luta.do pd·que 
no processo -prévio, no primeiro día em que 
se. reuniram os deputados elle foi classiti"

·cado como deputado liquido; porque uão 
pai1'aram duvidas sob a sua eleição. 

E', pois, soo est;'1 presumpção que rlle con
tinua a ::igir a.tê que por decisão posterior 
da Camar1> jã constituid<•, seja ex:cluido de 
exercer semelhante direito. 

Ellt! continúa n agir, sobre esta presum
pção, (le que mais tarde, esta presumpção, 
ced·endo à verdade em contl'a.l'io, o fa.r,;a 
perder a qualidade de deputado e o di1'eito, a 
faculdade de. decir1ir da eleição de seus J!al'es. 

Emquanto, p01•tanto, nãfl 8e der esta lly
pothese. pouco provaYel. µrMuit a mesmo, de 
ser excluido pela nullldade do seu tliplom:~ 
tlev-e continuar a funcionnr sob a pre
sumpcão que determinara sua escolha para 
a Commissâo de Ve1•iti(;3.<;:io de Poderes. 

Entenr1o, portanto, que, em relat:ão .ii~ á 
primeira questão. jã. a segunda., V. Ex. de
cidio pe1•feitamente bem. (Apoiados.) 

O S:r . .. José. Mariano-sr. presi
dente, V. Ex. deve comprebender o meu 
constrangimento nesta tribuna. 

Núo é figura de 1•hetoricn.Jepois (1e ter 
fallndo o illustre deputado pela. Bo.hia, que é 
mestre de direito, que <tcostumou-se a 
apanhar com um só golpe de vis.ta. as ques
tões e a reso!vel·as com lucidez admira'l"el ... 

O Sa. A:MPHILOP!iIO - Muito obrigado. 
O Su. JosÉ; t.LunAxo ••. cidadão a. quem 

voto o culto .de minl1:i. admiração e respelto 
como um dos luminares que foi da. magis
tratura brazilein. Comprehende V. Ex. as 
difficuld<Jdes que sinto não acceitar as conse
quencias tiradas das premissas de S. Ex. 

Comecei respeitando a decisão de V. Ex .• 
acceitei·a Dão l'Ó porque.entendo que se deve 
ser um tanto fürmalista, que não se deve 
dt~pensar as for·mal1d;1drs exigidtls pela lei. 
como porque, desejo andar bem com V. Ex. 
(Apm·tes.) 

Tenho porti-rnto dois motii;os, um de ordem 
moral e óutro de ordem pessoal, V. Ex. deve 

-
estar convencido tanto de que reputo irn:pre 
scindiveis as formalidades exigidas pela 1eí, 
como de ·que tenho o maior empenho em 
capt;H' n. sua ·boa graca. Nós ja estivemo~ 
juntos por occasião,.da eleição, :pois_ tive o 
prazer de ver que os nossos votos estiveram . 
de a.ccordo, sutrragando o nome do Sr. general 
Melio Rego e tive a sàtist'ação de pensar que 
.V. Ex. e eu formavamos mn :partido umco 
q ae· aqui esta na Carnara. (.4.prn·tes .) 

Foi pois um grande motivo -de conte~ta· 
menta para mim, ma.s V. ·Ex. me perm1tta. 
uma.duvida.: Acceito a·decisã.o de V. Ex·. e· 
peço permissão unicamente. para. tirar-lhe os 
corolo.rios. Se V. Ex. não considera. o depu· 
tado apenas reconbecido, capaz de rece~e1• 
votos para fazer p;crte de Commissões Perma· 
nentes, por que não prestou o compromisso. 
se V. Ex. para esta. decisão, deante da 
omissão do Regimento não cedeu á. in
íluencia do art. 20 da Constituição, que 
manda. que vigorem para os depufado.:;, 
sim·plesmeute eleitos, as immunid;i.des de 
preroga.tiva.s de membros da Carnal'<> ; 
si ê as:;im, si ao deputado reconhecido que é 
mais que ·o deputado que recebeu diploma 
V. Ex. nega capacidade de receber o su1Iru
gio de seu$ pares simplesmeute. exclusiva. 
mente por que não pre$tam o compromisso 
regimental e constituciona.l, como póde con
ciliar esta. sabia e escrupulosa decisão com a 
interpretação que dá. â. questão por mim le· 
va.ntada? 

Deixo de parte a questão do modo por que 
que1•em a interpretação do R!;)gimento na 
parte em que se refere a deputados contes
tados ou nã.o contestados. 

E1fectivamente podem fazer :pa.rte de com· 
mls~ão deputados não contestados; effecti
vamente a Gamara, iaterpretanrJo esta. dispo· 
~ição do Ri>gimento,considemu como ·não crn1-
te~tado todo deputa.i'o que te1úa trazid.o 
diploma. Perfeitamente. 

Es::es deputados foram sorteado.;;. O.> 
que não era.m contestndos. os qne· tinham 
os 5eus cliplomas líquidos estão com assemo 
nesta Camnra, os que nao estão reconlrncido,; 
são justamente aqu0.lles sobre cuja.$ elei~õ~s 
levantaram-se contestações e cujos diplqmas 
não são liquidas e a. provn. é que nas Com· 
missões e:;tá o <ld.m.te sobre as suas eleições 
e a. prova. e que na. Cama.r<t. estií.o as emenchs 
cODtra o reconhedmento des.>e3 dc;iufado5. 

EstP.> candidatüs }1. não sito maí~ liqui1los, 
p,:~;;samm a ser candidato,,; contesta.dos, 

Po~·la.nto, dc;de qne a Camara. estti. con- · 
stituiclrt e runcclon~~n(lo cm ~ells uab11.lhos 
ordina.rios. drsrle qne não pc;rlem J'o.zet' pa1'~~ 
das Commis:;ôes da Gamara, deputados .P• 
reconhecidos, mas não empossados. nã.o corn· • 
prelleuclo como deputa.[los liquidos que pas· 
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sa1-a-m a ser deputa.r1os contestanos estejam! 
na.s Commissões Verificadoras de Por1eres. 

E' esta a. duvida que ten110, apeza.r da. 
attração electrfoa e magnetica por V. Ex. 
e 3pe~r da grande estima qne voto ao meu 
digno collega. députado :pela. "Bahia. . . . 

3 Raul Barroso •.... - . .. . . . 80 
4 Ernesto Brazilio. • . . • . . . . • 79 
5 AI-varo BotelbO ..•.....••• 75 

3 
2 
l 

Ildefonso Alvim .•...••... 
Timotheo da. Costa ..• • ••. 
Adolpho Gorila ...•.•..•. 
Em branco .•. : ..... : •. : . .- .12 

O sX:. Presid~mte -A 1Ies~; aµeza.r' 
_da duvida. · enunciada. pelo nobre deputado . O · Sr. Presidente - Proclamo 
:por Pernambuco. mautem a sua deliberação. membros da Commissão de Petições e Poderes 
uma vez que o Regimento é cla.1·issirno a os S1'S._ Paranhos Montenegro, Rodolpho M:i· 
respetto. · · randa., Raul Barroso, Ernesto Bra.zilio e Al-

Em relação a q_uest~o levantada. pelo nobre varo Botelho. 
deputado pelo Pará, a Mesa_.já disse o seu 
modo de pensar, apezar de S 3l' omisso neste 
particular o Regimento. . 

A Mesa. não tem caprichos nas d.eliberações 
que toma. · 

O SR .• JosE' l\fARLi..No-Disto e~tou certo. 
o SR. PRESIDENTE-Se o nobre dei,)utado, 

como já facultou a Mesa ao honrado repre
sentan:e por Santa C•',thariha, persiste em 
julga!' acertada a deliberação dada pela Mesa, 
não terei duvidas em consultar á Camara.. 

O SR. FRANCTsco GLICERIO - Aceeitam.os a 
opinião como a mais ace1•tJ.<la. .. 

· · O SR. PRESIDE:-<TE-Acbando-se na ante· 1 
sala o Sr. Erico CoeHio, deputa.elo eleito pelo . 
1° districto do Estado do Rio de Janeiro. con
vido os Srs. 3° e 4" secretarios a. irem receber 
o mesmo senhor, atlm de ·prestar o comrro-
misso regimental. · 

ELEIQÁO DA. ComnssÃO DE CONSTITUIÇÃO, LE
GI5LA.QÃO E JOSTIÇA 

São recebic1as 114 ceclulas, que apura.das 
dilo o seguinte resultado : 

1 Luiz Domingaes ••••..••• 
2 Adolpho Go1•do ..•.••....• 
3 Vaz de Mello ............ . 
4 Ver.gne de Al.Jreu ....... . 
5 Paulino tle Souza Junior .. 
ô Xaviel' da Silveira. ... - ... 
7 Fl'a.ncísco Tolentino ...•.•. 
8 Ri va;1a v:ia. Co1Têa. .•. - ..... 
9 Al'a.u.io Góes ....•.•....• 

Mendes Pimentel. ......• 
.José Marimo ..•..•.•...• 
Em branco .... · .......... . 

82 
78 
10 
69 
67 
67 
64 
55 
55 

l 
l 

12 
Em seguida é introduzido no recinto e 

presta junto ã. :Mesa o compromi~o r~gi· 
mental o Sr. Erico Coelho. 

O Sr. P••esident.e - Proclamo 
membros da Commissã.o de Constituição, Le
gislação e Justiça os Srs. Luiz Domingues, 

O Sr. 'Pl:"e!iiõidente-Va.eseproceder Adolpho Gordo. Vaz c1e 1Iello, Vergne de 
ã. eleição das Commiss\ies. Abreu, l~aulino r1e Souza Junior, Xavier da 

A Ca.mara deve votar em dous terços dos Siheira., Francisco Tolen.tin.o, Ri va.da.via Cor-
membros componentes ile-s:sas Commbsões. [rêa e Araujo Góes. 

A Commissiio de Constituiçã.o, Legi;;la~.ão e 

ELEIÇÃO DA. COMM.ISSÃ.O DE FAZENDA. E 
INDUSTRIA 

Justiça compõe-sede nove membro;;, e as listas 
devem conter nove nomes; a commis..tj,o de 
Petições e Poderes comp~-se de cinco, e as 
listas devem coutr:r quatro nomes ; a Com-
missão de Marinha e Guerra compõe-se de São recebiilas 119 cedula.s; q_ue apuradas 
cinco, e as listas devem conter qu:i.tro nomes; dão o seguinte resultado ; 
a Commissã.o ele Instrucçã.o Publica. compõe-se 
de nove memb1'os e a.s li3tas r1evem conter 
seis nomes; a Commisi'ii.o do Fazenda e Indus
tria compõe-se de nove membros, e ;;.s listas 
devem conter seis nomes. 

vae-se proceder ã c!Jama.da. 

ELEIÇÃO DA Co:.onssÃo DE PETIÇÕES E PODERES 

Silo recebidas 117 ce'.lulas, que apura.das 
dão o seguinte resulta(lo : 

l Pa!'an.hos MontenegTo.... 91 
z R.odolpho Mira.nela......... 89 

1 Migúel Pernambuco...... 92 
2 .João Neiva.............. 91 
3 lktefonso Lima. . . . • . . . . • • 76 
4 í:;il verio Nery ...... _..... 13 
5 Luiz adolpl.to ......... - . . 66 
6 Ca logeras. . • • . • . . . • . • . . • • 55 
7 Carlos de Novaes........ 52 
8 Art.hur Peixoto......... 50 
9 Ca.m pos Ca.rtier •••••••. ~ . 48 

Erico Coelho. • . . . . • • .. . . • 3 
Lmdotpho Caetano. . . . • • • 3 
Fonseca. Portella ..•.....• 
Ermirio Coutinho •. · ••.•• 

2 
2 
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Barbosa Lima, Olegarlo M:iciel, Mello Rego, O Sr- Presidente - Estando ade..: 
Cassiano·do Nnscimento, Almeida Gomes, Jose antada a hora, designo :para. amanhã a se
Maríano, Vergne de Abreu. e Milton, um guinte ordem do dia: 
caf1a um. Em branco, l;;l. Votação. dçs seguintas pareceres: 

. N.. 53, de 1897.. reconhecendo deputa.do 
O ·Sr. Presj~en"t.e - Proclamo pelo 4~ dlstricto do Estado de Pernambuco o 

membros da Commissao d.aEazenda_e_Jn_dl!!i.:._ Sr- __J.csé..Moreira _Alve.s da Silva. com uma 
triaos srs. Miguel Pernambuco, João Neiva, emenda. do sr. Jose Mãriano;----------
Ililefó1:1so Lima. Silverio Nery; :Luiz Ado~pho, N. 54, de 1897, reconhecendo deputai.lo 
Calogeras. Carlos de Novaes, ArthUI:. Pen:.otO" pelo 5° districto do Estado de Pernambuco o 

·e Campos Cartier. · · ·· - · sr. Joãu de Siqueira ca·n;.lcanti.· 
· Continuação da eleição das Commissões Per-

ELEiç.Ã.o· DA COMMISSÃ.O DE MA.ruNÍiA E GUERRA manences._ . 

São recebidas 109 cedulas, que apuradas, 
dão o seguinte resultado.: 

l GuiUon ... - ....... - •• -• . 93 
2 Barbosa Lima........... 79 
3 Albuquerque Serejo...... 78 
4 Ovidio Abrantes .•.•• _... 75 
5 Rodolpho Paixã.o .•. - . . . . • 74 
· Vespasiano de Albuquer· 

que .• _. __ ... -- .. - . -. . 2 
Urbano de 6ouvêa....... 2 

Paula Guimarães, :Milton, Mello Rego e 
Seabra uma. cada. um. Em branco 10. 

O Sr. Presiden~e-Proclamomem
bros da Commissão de Marinha e Guerra os 
Srs. Guillon, Barbosa. Lima, Albuquerque 
Serejo, Ovidio Abrantes e Rodolpho Paixão. 

ELEIÇÃO DA. COMMlSSÃO DE INSTRUCÇÃ.O E SAUDE 
PUBLICA. 

São recebida.s 117 cedulas, que apuradas 
dão o seguinte resultado: 

l Eduardo Pimentel. • . . • . • 78 
2 Martins Junior ..... _ . . .. 76 
3 Thoma.z Accioly ..•••.• -• 70 
4 Paula Guimarães........ 68 
5 Bernardes Dias •.•• ---'-· 67 
6 Eduardo de Berrêdo..... 65 
7 Oscar Godoy. • .. • • . • . • .. • 65 
s Plínio Casado........... 65 
9 Herculano Bandeira.. • . . . 65 

Pinto da Rocha •. _...... 3 
Helvecio Monte ••. - . - . . . • 3 

Urbano Ma.reandes e Ri va.da via Corrêa, um 
a. cada. um. Em branco 10. 

O Sr- Presidente - Proclamo 
membros da Commissão de Instrncção e ·sa.ude 
Publica. os Srs. Eduardo Pimentel, Martins 
Junior-, Thomaz Accioly, Paula Guimarães, 
Bernardes Dias, Eduardo de Berrêdo; OscaJ." 
Godoy, Plinio C3S3dQ e HercUla.no Bandeira. 

Levanta.-se a sessão as 4 horas e 30 mi.,. 
nutos. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 55-1897 

Reconhece deputados pelo Est<tdr> do Pia.uhy 
os Srs. Anisio .. h,to de .Abr~u. ·Elio.s Fir
mino. de Souza 11fart-ins, HenÍ·iqiie. Valla
daru e Marcos Pereira de A1·aiúo, com 'l:Otc 
.em separado e emendas do :Sr. João Vieira. 

.A. l" Com missão de Inquerito, exa.mina.ndo 
as actas e mais documentos relativos ás elei
ções federaes, realizadas em 30 de dezembro 
tlo anno proximo findo' no Estado do Piaully, 
passa a estender o seu relai.orio: 

For:im-lbe apresentados oito diplomas e duas 
actas da apuração geral, quando e de quatl'ú 
deputa.elos a representação ft:xada em lei. ~ 

Da. :primeira destas acta.s da apuraçao 
creral. a que vem datada de 19 de teve1•eiro 
do anno corrente consta que reuníI"Jm-se na 
cida(e de Tbereziua, e no Paço da Conselho 
Muni.cipal, os Srs. tenente-coronel Manoel 

1 

Raymundo da Paz, presidente do Governo . 
Municipal, Gil Martins Gomes Ferreira., 
Manoel Joaquim do Amaral SobNi:ra, Ma.noel 
Thomaz de Oliveira, Sebastião Lourenço Fer-
reira e Viriato Joaquim de MoI'aes, que são 
os cinco cofüelheitos ma.is vota.dos ; Ray
muudo Jose da. SUva; e Luiz Manoel Soares;" 
que são os immediatos ao conselheiro menos 
vota.do; Jà.lta.ndo sem c11usa pa:rticipa~a ~r~s 
dos membros couvocados :para <• constttmçao 
da. junta apuradora. 

Esta junta. apuron o resulta.do seguinte: 

Votos 

Dr. Any~io- Auto de A breu (eleito).. 16. 486 
Dr. Elias Firmino ãc Souza Martins 

(eJeito). ___ . __ ... _ ..... : •. . . • . . .. 15.221 
Coronel Dr. Henrique Va.Uada.res 
-. (eleito) .......................... · 14.944 
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D-r. Marcos Pe!'ei.ra de Araujo (eleito) 
Dr. Clodóa.ldo de Freitas ........•.. 

. Dr. Joaquim de Liina Pires Fe~·· 

3. 162 iniciaram -se os trabalhos no dia 29 de ja· 
~.055 llCÍl'O . 

reira ........................... . 
· _ Dr. CoriolaIJ o de Ca. rvalho e Sil nt.. > 

Dr. Franciscci José de Sant'anna •.•• 
.• .. · .. -

l.81Q 
1. 791· 
1.54:3 

Por ella foram somma•1as asvotaçã.es consi
gn..~as em 141 a.uthentbi.;;·de diversos muni
clpios;a saber: 8 a...-. Therezina, 4 da União.5 
·de S. João de Plauby, 5 das Ban·as, 6 da P<J.r· 

/ nahyba, 4·do Livramento, 4 da Batalha., 6 de 
Campo }lfaior, 4 de Peripery, 4 de ltamaraty. 

· 2 de· .Burity dos Lopes, I de Belém. 5 de 
· J<J.ic6s, 3 de Paulista, 7 de S. Raymundo No
nato. 1 de Pat1·ocínio, 3 de Jeromenha., 7 de 
Picos, 4 de Regeneração, 7 de Oeirn.s. 4 de 
Bom Jesus, 5 do Gori•ente, 4 do Alto Longà, 
4 do castello, 5 de Amarante. 4 da Colonia, 4 
rle Santo Antonio de Gilbues, 6 de Valenca, 
,1 de Apparecida, 4 de Porto _4legre, 5 de Pi
ra.curuca e 2 de Amarração. 

_ Em sua acta :ie 19 de fevereiro, que e a 
_ ultimaesene decliploma, ~\junta. apuradora 

affirma que «a con vo~.çio por edital e cartas 
ornciaGs só póde ter rogar a 14 desse mesmo 
m.cz. dando-se o facto de :ficar o Conselho 
-obstado de desempenhar a funcçã;o prescripta 
no art. 44 e respectivo.; :pa:ragraphos, d:i. lei 
n. 35 de :26 de janeiro de 1892, tudo em con
~equencia de haYer sido criminosamente nul
liâ.cada a eleição municipal de 3l de o.utnbro 
de JS9ô, conlOrme Jkou demonstrado pelo 
Acordão do Tt'ibunal de Justiça do Estado, 
proferido no dia. 11>>, liahi resultanrlo q_ue 
o mesmo Con8elllo não conseguiu empossai··se 
sinã.o no dia. 13. 

E logo em s~guida a acta menciona este 
fr.cto: «veri!icaado-se que os unicos papeis 
l'e1ativos ao as;;nmpto da apuração da eleição 
<lc que se ti·ata, existentes no nrc11ivo desta 
:Municipalidade. consistiam em um livro de 
a.ctas ''ºs trabalhos da.j1rnta, apuradora, que 
funcciónou na 1~sa. das a.udiencias do Dr. 

. Juiz .Federal, pre~íiJlda pele> cídadão Viriato 
Rios r:'\o Carmo, e as 141 autb.enticas, etc.» 
e as authenticns pelas quaes se evid~ncia a 
victoria do Sr. Anisio de Abreu e seus com
panheiros. 

Por outra acta ele apuração geral, 
vê-se que. reunidos na _cidade de Therezina 

O presidente do Conselho Municipal Sr. 
tenente-coronel Raymu ndo Antônio . de 
}<'arias, os conselheir·os municipaes mais 
votados Srs. Drs. Alft>edo Gentil de Albu 
querque Rosa,· Joaquim. José da Cunh;i, 
Ra.ymundo Elias de Souza ~ Pedro de 
A lcantara Bezerra, e os Srs. Manoel José Mo
reira Leão e Bertbold(1 Corrêa das Neves. 
immeJ.iatos ao menos votado, falta'11do sem 
.çausa pa.i-ticipada os o~ftros membros da junta.; 

Eis o resultado final da apuracão effectua-
d:t por esta junta: • 

Capitão Dr. Coriolano de 
_Gi,rvalho e Silva. ..•..• 

Dr. Joaquim de Lima Pi
res Ferreira. ..•...••.. 

Dr. Francisco José· de 
Sant'Anna. ..........• 

Dr. Clodonldo de Freitas 
Dr .Anysio Auto de_ A breu 
Coronel Dr.Henrique Val 

li1da res •.. · ..•....... 
Dr . Elias Firmino de 

Souza Martins ...... . 
Dr . .Marcos· Pereira de . 

A:raujo .•.......•.... 

votos 

9474 

9304 

9232 
9099 
2463 

1275 

4 

·em scp. 

19 

44 

44 

Segundo consta da me:icionada acta, em 29 
de janeiro o Sr. Presidente, havendo recebi
do 108 officios da maior p~rte dos municipios, 
mandou que o secretario os abrisse e contas
se as autbenticas recebidos: 2 da Amarra
ção, 5 de Peracuruca, 4 da. Bata.lha. 1 de Ita· 
maraty,5 de Barras de Marathoan,·6 de Cam
pomaior, 4 da União, 4 rle Porto Alegre, 8 de 
TheJ·ezinu., 4 de Alto Longá. 4 de Belem, 5 de 
Amarante. 4 de Castello, 6 de Valença. , 6 de 
Oe1ra.s, 7 de Picos, 5 de S. João de Piaul1y, 
6 de S. Ra.ymundo Nonato. 4 de Bom Jesus, 
-1 de Santo Antonio de Gílbues, 4 de Santa 
Phihimena, 3 de Jeromenha, 4 da Colonia., 3 
Pa.trocinio. 

No dia. ·1 de fevereiro foram apuradas a.s 
authentica.s ílos collegios do Corrente (que no 
dia. 29 uão se dizia haverem sido recebidas 
pelo Presidente). Jeromenha., Colouia, 
Patrocinio. um boletim da •i''" secção 
deste municipio (nã.o se sabendo por fJ.Uem 
foi a:p1•esenta.do à. j1mta) e uma certidiio pw 
tele9rarm11a do collegio de Perepery (que não 
se sabe por quem foi re1:1.ue1•icia. e por quem 
:1ferecida a junta, e cuja votaçã.o não foi es
pecificada. na acta). 

Da acta ainda cousta «não foram entregues 
á junta as authenticas dos collegios de Jaicós, 
Pii.ulista, Apparecida, Regeneração, Livra
mento, Parnahyb~, Burity dos Lopes e Para
nagua, que se achavam em poder do cidadão 
Viriato Rios do Carmo, arvorado criminosa
mente em presidente de uma junta apura
dora»; e po1• esta junta fol'am expedidos di
plomas aos Srs. Col'iofano de Carvalho, Joa
quim de Lima Pires ·FerI"eira, Francisco· 
Sa.nt'Anna e Clodoaldo de Freitas. 

Dos 33 municipios da que se compõe o Es
tado não houve duplicata nos 12 seguintes: 
Pi1'acuruca, Peripery, Pa.rnabyba, · Regene_. 
ração, Apparecida, Pat1·ocinio, Amarração 

1 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 21/05/2015 09:37 . Página 11 de 53 

sESSÃO EH 10 DE MA.10 DE' 1897 -223· 

Bul'ity dÓs Lo'pes. Jaicós, Paulista, Livra- Manoel ·Rayrnundo da Par., Viriato ·ae Mo~ 
meuto .e. Santa. Philomena.. l'aes ,. Sebastião,. Lourenço Ferreira., Manoel' . 

Acontece ainda que a votação de Santa Tbomaz · de Oliveira. Manoel Joaquim do · 
Philomena é contestada pelo opposicionisti Amaral Sobreh•a, Gil Martins Gomes Fer
Sr. Anysio; e a <lo Livramento pe,lo Sr. Dr. r eira. Raymundo José da Silv<!, e Luiz - ~a-
Clodoaldo. . _ · . . noel Soares. . 
· Ha .· duplica.ta, nos seguintes rnunicipios:. AnnulladtLs·, ·=·. êstas. eleições :pelos .. p~rti- ·:1~ 
.Thel'ezina, ·Alto Lorfgã., Belém. :Ama1•ante •. dados do Governador, Sr. tenente .J{ay- · ' 
Co!onia, Jeromenha,' Bom ·Jesús, Corrente, mundo Arthur de Vasconcellos, baseados I!ás · . . ::: 
Santo Antonio _de Gilbuês, S. Raymundo dísposições da legislação estadcal; decretarias : ; 
Nonato. S.· João, PiC<'S, ·Valença, Castello, . para o fini especüi.L de eliminar a tiscâlisaçãcf. :. 
Campo Maior , União, Bai•ras, Batal)ia., . lta- · e· t~ força do ·partido opposicionista, e confi-.· . 
. maraty, Porto Alegre e Oeiras. antes na certeza de que o recm'So pa.ra o Go-

Os ·contestantes e reciprocamente conte~- _vernador .indicado na lei n. 106 de 2i (le-.· 
tadQS. S1·s. Anysio, Elias, Vallad:i.res e Marcos junbo de 1896, ti.rt 11, seria; inutil:e illusor io 
de Araujó_lev<!ntrun uma.··questão prejudicial pa1'3. a mesma opposiçã.o, tudo parecia tornar 
ou preliminar, desejando que a Commissão inevitaveh!. orga.nisaç.ãn de uma ~unta Apu- · 
resolva « qiiaes os diplomas que dei:e>,i s~ r adora á. feição dos' situacion1sta3. 
considerndos le9itimos em .attcnçito e ·111n face · Mas o eleitoi: Honorio. Pàrentes, repu tando 
do eccan11:: sobi·e e legiti.mid4(ltJ dos" poderes que inconstitucional a lettra do citado art . 11 da. 
os c1r11(e1·iram »ou, em outr os termos, pedem lei n. 106, que transrerir a. do Poder Judicial'io 
que se àecida .i: si em pode,· legitim o a .itmla pa.ra. a Cama.ra. dos Deputados e, na 3Usencia 
que lhes confei·iii diplomas ou si 1·evesti.áos de desta, par a. o Gove1•nador a faculdade de 
legitim,dade s<io os o.ctos da j1m1a apuradora, coohecer dos recursos eleitora.t:s, interpoz 
1ue os expedii< aos seus ad'f!erscwios». · aggravo pora o S.upremo T.ribunal do Estado,' 

Historiemos a questão. · conforme se detet·mína no § 4 do art. 70 da. 
· Em 31 de outubro do anno passado e.lfo- lei estadoill n. 15, de 8 de a.gosto de 1892, 
ctuaram-se na capital do Estado do Piauby, o qual seja : ·: 
cidaile de Tlterezir.a, as el~ições municipae.~. 

fana vespera desse dia,re:i.lísara·sea elelcão 
·para o precnchiment<:> de umn, vaga no Con
gres~.o Estadu:>..l e a opposição ao governador 
triumphara no ple;to. 

Nas urnas municipaes taml.Jem triumphou 
a opposição. sendo el1·itos. por nota.vel ma.iO· 
r ia, menrbros do Conselho Municipal os 
Srs. : Ma.ntiel R.twmundo da Paz:. por 618 
vot.os ; Viriato· Juaquim de Moraes e Sebas
tiilo Lout enç0 Ferreira. por GI'; votos para 
ca(l.o. um; Ma.noel Thoma.z de Oliveira., por 
Cilô >otos; Manoel Joaquim do Amin -al So
br eira e Gil Martins Gomes Ferreira, pol' 615 
votos p ffa cada. um. Foram tambem eleitos 
o; segui ntes candidatos: José Joaquim Alves 
Pacheco e Benjamin de Souza M~rtins, por 
321 votos c:.d;~ um; e O.entre os Srs. Arliurl o 
Corrêa Lima e Coriolano r1e Castro Lima, 
que emt,a.W.ram com 3::!0 votos, sendo pre
terido e consider ado eleito o ma.is idoso dos 
dois." E foram eleitos supplentes = o mais 
moço destes dois cida.r1ãos, que, em -vista do 
empate, ficaram sujeitos, para a. prefer~ncla. 
(~condição de idade; P.aymundo Antonio de 
Farias ( cawlidato do partido do governador 
e que vresidiu a junta, cujos diplomas foram 
expedidos ao Sr. Coriolano c seus c.l)mpa
nheiros ). Leoncio Pereira. de Araujo, Ray
mundo José da Silva; Luiz Manoel Soares, 
lgnacio Ferreira Lima . etc. -. . 
· Dos eleitos · e supplent'3s,.a.ssignam os di
plomas elo Srs. Anysio, Eli:is, Vall~dares e 
·Ma.J.i:os de Artl;,ujo _os seguiutes cidadãos : 

« Haverá recurso para o Tribunal d-3 Jus
tiça s~mpre que 1ôr annulla·1a qualquer 
e:eicão muaicipal. .. § 4°. O Ti•ihunal deci
dirá o rt-curso com a maior brevidade, obser
vando o processo dos aggra.vos. » 

Levantou-se no Tribunal a prel::ninar de 
tomar ou não conhecimento do recu·:so in · 
tentado; mas deciiUo-se pela af{irmatil;a I?Ol' 
ser eile, na liypotltese, o meio legitimo Jll
dicíal para a ilnpugnt.ção da constitucionali • 
da<le do a.J.'t . 11 da lei n . 106, de 1806, pelo · 
qua l foram de1·ogados os arts. 11 da lei de 
25 de julho de 189"2, iO e 71 da lei de 8 de 
ago&to de 1802, « visto acha.r-se comprehcn
d1do na. denominacão causa, sendo, como é, 
o meio legal para discutir-se perante o rere
:rido Tribunal, o acto oa. mu nicipalidade, de 
que se occupa. a prevalecer a lei anterior ' . 
inst ituidoro delle. Os arestos e :pa1·ecerés ci- ·. 
~ados na. uiscussão perante o Tribuual não 
consagram doutrina em contra1·io, pois na 
ef>pecie dos autos não falta. requisito algum 
por aquelle~. pelos esm."iptores e rJela praxe, 
havidos como substanciaes nos feitos em que 
se baja. de tratar da applica.hilidade ou não .. 
de qu~l~uer lei, tendo em vista. suá consti-
tucionalidade . No presente caso não se cogita . 
·de invalidade em ab5tracto da disposição do 
citado ·:i.rt. 11 da. lei n . 10() não se·: 
trat~i õa. revogação, o que impugnam: 
e:.-ses a.restos : cogita.-se, sim da appli
caçilo ou não em concreto da.. mesma. dispo-
siçii:ú, o que elles admittem. > : 
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PerantE'. a Commissão. um dos con~es-1 judiciaríus, que para ãttender a con-veni
tante.s articulou que do recurso usara pessoõ'.!- i encia publica, Ih.e impoz a necessidade, a 
il~egitima-o. eleitor Honorio ParentRs. que 

1 
e~tabelece11 ella expressa~ com? cumpria que. 

na.o,_era candHlato nem pessoa. mteressada na. ficasse, no seu. art. .35 e e, referente a. 
eleição.municiiJaJ. . . 1 crim~s de responsabilidade do governador. 

Esfa allegaife,o não procede, porque ai!l.dii 1 O s1ipracitallo art~ 11 cm lei local n. 106 pre
quaµdC! omissa fosse n:L llypotlwse a legisla- tendendo, portanto, abrir segunda excepção 
ção estadoal, e não houvesse definiClo o que aos preceitos constitnmonaes. imperativos e 
em a.5.sutnptos eleitoraes entenrle-se por expressos nos arttgos já ir dicados, desclassi~ 

· pessoa interessada e conseque;;temente p~i-te ficl;l,Il•lo- uma funcção organica do poder 
legitima.pal'a usar àos recur~oo !t>gaes. appli- judiciario, não póde pl"Ovalecer por ser· àis· 
caveis torn,11·-se-hiam os principies gei'ae~ (1e positivo de uma lei ordinaria.; e não o po
direito eleitoral e aquelles que de<K•rrem do deri~ mesmo aiuda quando· hou"Vessem sido 
·exàme e da exegese das leis daU;:ifüo. De facto.a ·observadas no seu :processo lcgisfativo as. 
leifederain. 35,de 26 de janeiro 1892,daaqual- regras constituintes, porque essa circum-

. quer eleítof o direito do íutet·por toda sorte de standa. não e•·itaria a collisão em que está 
recurso. e de exercer tofa e~pecle "de fucalisa- com. a salutar determinação con~agrada. 

· çã.o ~o regimento ela ·camars. dos D~pnta.cios pela Constituição da. Repuõlica no seu 'art . 
. firma e garante a qualquer cidadã.o os mesmc·s (i3. Assim, p••is decla.Tam applicaveis na es
direitos e o de >ir denunciar coutra a •a.lida.de necie <los autos os art. 11 da lei local n. 
das eleições econtestal' os diplomas dos irnme- i;; de 25 de julho de 1892 isntituidor da re
·diatosrepresenfantes rfa.RepubliC3 (art. 7° §1 l~ curs<· de que se trata, e 70 da lei ta.m
e a :propria. Iegisiaçã•J do Piaul1y mantem bem lo~al n. 15 de 8 de agosto do dito 
estas regras liberaes e mora.lisadc.ras (§ G0 do :i.nno, regula<lor do sou procosso, que não 
art. 25, §§ 1 e2 do art. 26, § 5 do ar-t.28, ari;. conformes ao riireito constitucional no Es
·gi. etc. da lei de s de Ag-osto de !892). t.ado e da Republlca,.cont.ra o qual não :pre-

São estes os fundamentos do luminoso valeee a citada disposição doart. 11 da. re
. acórdão proferido pelo Tribu::ial do Estado rlo fer1da lei n, 111 e em con.sequencia, con.he· 

Piauhy quanto á questão da constitucionali· cendo· de meritis do a.llu•lido recurso : Accor
da.de· e quanto ao merecimento do feito. dam em tribunal dar-lhe provimento pa.ra 

«Apre5entada, em s'<'guida, outra questão rerormando a. decisão do conselho municipal 
p1'efüninai·. qual a de eon:>titucionalidade ou desta capital, de que o mesmo se occupa, con:
não do ref"erido art .. 11, ·venceu-se ser ir.· sidor:.i.r, como consideram e mandam que 
constitucional o dispositivo desse artigo. e, sejam cocsidera<ias legaes e valiosas. :para 
consequentemente. sem validade jurídica; todos os fins e e:ffeitos juridicos, as eleições 
porquanto: -A Constituiç.ão Politíca do Es- procedida~ nesta capital á31 de outubro ul
tado,sua lei suprema rlú accordo com os prin- timo. para intendente, více-intendenta e 
cipios constitucionaes da Republi<:a...e:q,ressos membros do conselho municipal, respectivo 
no. pacto fundamental <lesta instituiu a sepa- visto como se evindencia, não ha. ver quanto 
ração subjectiv·a dos o!·gàos do P:•dcwPnblico. a. taes eleições occorrido nenhum dos vicia. 
e. como complemento 11e<·ess:·1.rio, a distincçfü.) mentas enumerados nos dive1•sos !Jaragrapbo 
objectiva de suas funeçfü·s,--distribu_indo-as do ciüi,do al't. ,; 11 da lei n. 13 já. refürida, 
a. entidades ditrerente8 (arts 5", 15, 20 e 3õ) unico; casos que autori~a.msua annullação. 
Es::;as-separação e di~tincçfo-não são arbi-1 Conclue pelo reconhecimentõ. da validade 
trarias,nem filhas do c-<1.pricho ou de irre11exão 1 di."1.s eleiç:ões rnunicipàes e pl'ocla.ma. conse
do Legislado1• Ccnstituinte:-obe,~ecem r:. :p1·in- 1heiros m\].nicipa.es os cidadã.os cujos nomes 
cípios scientificJs, fructo, alias, d~ penMJ. e já foram indicados neste parecer; e proclama, 
ma.is que secular expm•iencia dos povos. As outl'osim, eleito para o cargo de intendente 
a.ttribuições de cada 1im (fo>; orgãos constí- o cidadão Antonio Gonçalves Pedreira Por
tuciona.es do Poder Publico Thtado<i.l acb<>m- tellada. e pau o d~ vice-intendente o cidadão 
se delimitadas na refet·il!a Cunstir.uição, que Clemente Ah·es de Oliveira. 
em caso algum canfore á legi~lar.1~ra a fa- Logo após a publica.ç;1o desta sentença., 
cuida.de de altera.1-a..em lei ox-din"ria, modi- forarn denunciados e submettidos a processo 
ficando-a cm ai;: uns dos assumptos de que os desembargadores que, no restricto curnpri
cogitou ; não lhe permitte, n'!m podia. racio - menta dos seug devet'es e no -exercicio das 

. mtlmeDte per.mHtir, ue~classiticar fUI!cções suas ebva11as fun\:ções. mereceram iUCC>I'rer 
: orga.nicas do~ diversos dep:i.r-tam~ntos do no desagrado do partido official e dos amigos 

,. governo. rlo Esta.do, subjecti"rn e . ob,jectiva.- do govt-1·nador. · . 
. mente dividi''º$ e dis!ínctos; po!·que là.wl-0.1 · Tt ndo ~ido impetr<l.do em favor dos mag-is· 
·seria erigir o não ;;en,;o s:1 bv~r.sivc) dos pi·in.- r.r<tdos ""stadoae~ wn:i..· . or•lem de h.abeas-corpus, 

. cipios, a s.nal·chia em norms. ue direcção so- o Supremo Tribunal Feõ.eral re~olveu. na . 
. ·cia.l. A excepção unica, quanto a funcções s~ssão de 24 de abril deste anno, a.mpa-
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ral~os, por II votos'contra I, e ;i;, a. cardo! Que.o dire•t),'f.ara a.s muriidp~lio::i.de~, r.e 
com, o pa.i:~cer d.o 1llusue P1•ucurador -Geral! escoH1el·em o.5 seus ma.ndl~.tai·ios e gesc.Ji'~S . !e 
da. hepubllca, manda.ndo.·como mandou, pôr .negor:ios e de ~e ~gerem· por ,,;na flXdusiva 
~- :i.o processo e cessar_ o cMst·,.c.,igimento vont3.dti constit_U<l um interesse fut11faroen,,-.J 
i~.egaf. (l; qu~,,durante mais de 2 mer.es. es- e muitas ;-e~es ~ecula.r, não é tarefa difilc:il 
t1~e~m s~JeJtos os pfrcientes (v. pg 1862 do de tlemonstr~·.r-se: 
Diario qtf!._cia1de25deallril desteant10). 

A dec1sao ,10 ma.is altr.,tribunaldo pai:z i'm- <.:De acuerdo con los prívilegios y se;.;uri· 
porta clar:i.me:nte tanto 0 reconhecimento de. dades tlado~ sn Espa.nã á los ~l'&.rHtiüua!.es 
que•:.$ [..esembaTgadores piauhyen;;es agiram ccdu,nhres muo.foipa,le:s, hs leys d<'l sig!Ó 
dentro ua.esphera de sua.s attríbui~:ões qua.nto XlV estab>ecien•n ; que .tod:i.s !::.s durl:!.d~s, 
a. homoi ogação _ da .. doutrina firmada pelo vma.s Y ltif:.'ires ~e go bern:-1 sen por ls..~ ord.e
a1'elltO ·de I ! de fevereiro, em vfrtucL do. naazas y·cos7.umbr·e.s que tu1•i>seu, que sé les 
qual toram t:i.xados de íncontituciomies e ful· guardasen lo~. uzos y privilegio,; dE eleg;r los 
_mi12adas de invalidade as disposições da. legi.s- ofiriios de re;;idor·es,jura.d(,s,esel'ibanos, ftefos, . 
laçao eôfadoa.I que attentavam contra a au- mayor1lomos y otros oficia.les de ,;us ayunta
tonomia dos municipios. míent.os, bastando el transcul'S•J de , cuater;ta 
. A' commissão tambem se affigurou in- ánõs par fllndar b pofosion del fue."o, · y el 
constitucion~l a ,disp~içã.o que confeifa ao Rey JJon •. Juan li en obr:t de! s~glo XV' ai,io . 
chefe do Podal' Execut1.vo, no Estado de Pi- «que las ciud.ad.es y vUtas y luga1~, t!el'íen 
auhv, a attr1buição de intervir tão mo.nifosta el ~ri vil~g~o ó c•>stumb:-e a.nt1;.(U<t de d(J.r Y 
e francu.mente na materia que mais póde ín- pro~eer "º~ ~/i~i~-~- de co;ise~~-tl~ c.11'..~ ciu~õ~e 
teress":, .. ::os muuicipio5 e que vem a ~er: a vil~a .. y iu:"~.t, a~1 _co;io ,re.,1m.,eut0~ y ~~c.i:1-
organ1s~.ça.o •fos pqderes municlpaes,oriundos 1 bai,-o~ Y l!Hl) ~1d?m1~,;, fiel~a.de;; y ou o~ uc os 
d11 manifesta.cão das urnas e da vontade q~e sori de les d1cho,, conse;~•, gue los pugdam. 
soberanll. rlo eleitorado. libre y desembara~adamen:e dar y proveer, 

Toda. disposição que desacatar ou terír os Y. persona. al,q.ma ?to se e11tro1'<>et<Z e~ e<lo : y 
inte'r<3sses eleiroraes dos municípios é i·adical- sialguaas canas" contr~ ello .- m:an:la~~n;?s 
menta nuUa._, po;i.- atteo~a.i:oria da.Constituiçã.o da~," aumiue ten.,a~ cuale,squrnr clausrua.s 
Federal e mirigente dos priucipíos basicos det~:;,atorih~ qi'e non v1?-lgan. ,· .

11 1 '" 

pelos qnaes se rege o nosso systema politico. . v_e~e_ p~e::; ..• que_ el s1stem::i: muuc1~·~' e .. ~ 
Esta.ria annu!lil.,fa a autonomia. municipal, eJercido "n 1u. , P1?mt\~de ~le ~ua e_sen:--1&, ·'.i,i. 
que a constituiç-ão tão amplameni:e a.s~e- que perso_na. Q.[1i1na s• entrometa_e.~ et » obr. 
gurou e respeita. no seu artigo 6il, corre~·la. de Sarmienfo, ~orno 8'', pgs. 240 e 2'1G. 
p~rigo a vid;~ da propria Uuiiio FedeJ:al, no GNSTST smtenfa que todas as controversi:i-s 
motae:nto em que os municipíos soifressem referentes a direitos eleitora.es e :\. deg\b1li
emba.1-aços ou res~ricçi"><>s, eucontras~em pei:i.s &ide, deve:n ser: c,.,nsideradas 1u.•gocias proµri~s 
na esJoLha dos d1rectores de seus destinos da Com.mmw {interesses peculla.1•e:, :;o rnu:~1-
adminhstractivos .e sociaes e assim ficassem cipio) e que a 1lecisão entre;"'" .pin».es lm.i
tolbidos ou privados da gestão de seus nc"'o- res~atias ceve ser da compete11cia dos tl'lbu-
cios,-o que ó incon~taveimente para .elles m:.~• clv~s:. . . . 
o matoi· dos seiis intiwcsses. . Na ele1çll-O l<vre, exclus1v:i.m:mte fe\1.a pelos 

Dispõe a C-Oustltuiçii.o Federal, no a.rti"o 68: chfadãos inttr·3ss~·jos, s-.~m lnterveuçb.o tl·~ ~u
« O.> Estados orga.nisar-se-hão de fórm"'a. que tor~?ade ou s;m ;.,,.co.p:i..rt.icip'..•<,\ÚO ~~ f•rn.~:o

ftque asi;egun1.da. a autonomia dos muni.cipios n~~ws poI" ~l,la <lf"-:-1.,n,1~_os, est,i ;1,r;i,:-- "ªs.iiLc-
em tudo Q.ua.nto resp"ite a.o sei' pecul'cir in- co-s comr~t.cnie~. efüm<t BLlil" rsCHtl, vU, 
t'ere$se ~- ~ i cvmo b~1:i- p;,n:1crar·a STEL.'i, ~- com.mw"a laaa4 

. . _ _ (o mumcip10) e o co•~cuno o.ctwo (lo~ círlcd.os 
-E a Constttuwao do Estado do Prauhy, nos Ui:re> expriuwm a dupla base da dez;et-n,:r8li-

artrg0s 72 e í5 : saç·ã.o administrati>·a.. 
«O municipio, autonomo e independente A primf<ü•a. condi~ão para que se oper:~,e 

em cwlQ q><anto respeita ao seu pec1Alic1r i»te- veriüque a }o.dependencia da cornmun<t, .:~uu
t"esse. é u. base do regimen político do Esta.r1o tonomia do muuicipío. consis~. _1K't't'1,;it·i, na 
do Piauby. ii're e amplk. escolha que de um sr~u repi.·~ 

.;;Q poder municipal é conf.irido :i. um con- S(mt ri..nte C'u maudatario qU.túa taze::• como 
selho. que legislt:.1•á. !>l)b!'e a. ma.tt>ria da. sua. pr-.:;.·wa. juri:~ica. ctue e. 
competr-ndn, e a um intendente exe.;utor de E' cetto qlle a ;'J.ptn·açiío do rcsi;;lfa<lo cl.'!s 
suas deliber,ções . el•;íç,3es · 1ect•;raes de 30 de e., zemb··.1, in- · 

«P:LJ:•agrapho unico. O oonselho municipal e curn bia a0 conselho niunícip:i.1, eieito ioH 31 .de -
o inienilente teem compe>encia po.-,.a. deliber,,w, outubro par;; ::;en"i.r no quatriennió ~eg!.>ír,te, -
sobre to.;~os ossarviços. que importarem a vida eu qual devi;:. empossa.r-iie a. 7 df: jan>Jiro do -
eccmomica e administrati11a do .muni.::ipio etc.» anno corrente (Lei estadoa.l n. 13 de 25 <le ju. 

C&mara V. I · ~ 
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" nho de 1892, al'L26), o que não pôde re-ali
sa.r·se por .motivo de força maior e intêira· 
mente:alheio à vontade dos conselheiros :mais 
votados e seus respectivos supptentes. 

Comrirehende·se que, annullad:i.s as eleições 
munic.ipaes, o Conselho anterior prolongar

.. $echia na. posse da administração e teria de 
. servir; ~a -29 de janeiro, constituido em 
junta apuradora. · · 

. Pel' qú tro Ia.do, em relação â.. junta go•er-
. nista., fica.ram .os opposicionistas imped~ao~ 

de exercer .alii. o direito de :fiscalisação, to
mando parte nos &rabalhos desta apura<Jão, 
pois que haviam sido adrede ellimina.olos, 
em numero sufficiente para attíngir·se o re
sultado almejado, os seus representantes 
adversartos do governo estadoa.l. 

Disto resultou que, julgando-se esbulbados 
e escudando-se na sentença judicial que os 
mantivera na posse dos seus lagares, os ·~dis 
opposicionistas reuniram-se tambem · em 

.junta apuradora, funccionando ao roe~mo 
tempo na sala das audiencias do juiz federal. 

Enteude, porem, a Commissão que não 
póde prevalecer a apuração effectuada por 
·ci.ua.lquer destas duas juntas, attendeo.do 
á circumstancía de que tltl funcção foi mmr
:pada e não podia caber sinão il.O no.vo co;1se
Jllo que, apezar de tudo, ainrla conseg:iiu 
rennir-se dentl'O do prazo indicado no § 2'' 
do art. 44 ela Lei n. :35 de ISOZ. ·: 

Quando este novo conse1ho tratou de em· 
possar-se, não se encontraram no Arcti.vo 
Municipal sinão as a.utueuticas de wja 
som ma. eviclencía-se a victoria dos candid;,tos 
por elle diplomo.dos ; e tal fücto foi á sode
dade comprovado pelos peritos que otfüia
ram no exa.mejudlcia.l requerido pelos inte-
ressados. , 

Accresce a circumstancia de só terem ~ido 
apresenta.das ã. Cama1•a, e trazidas pelo ·)ro
prio diplomado o Sr. Joaquim de Lima Pires 
Ferreira, no dia 20 de abril proximo fü\do, 
ao em vez de serem remettidas pelo corraio, 
as authenticas referentes à duplica.ta go»er
nista. pela somma das quaes resultar:a a 
eleicão dos Srs. Coriorano, Clodoaldo, Pires 
Ferreira. e F. Sant' Anna. (documento n. l, 
oll'erecido pelo Sr. Anisio.) 

Outrosim, no Arcbivo do Coaselbo M:mi
cipal da cidade de Tb.erezina, não existe. 
conforme se verificou :pela ínsperção ,indi
ciai, livro algum onde constem as actas ;iar
ciaes e a. acta g1mü cos traball1os da. jlinta 
apuradora que se diz haver fllnccionado 
sob a. presidencia do Sr. Raymundo Antonio 
de Farias, nem tão pouco taes actas ou rnus 
resultados foram publicado3 pala imprensa. 
;de conformidade com as prescripções do§ 8 
do art. 44 da lei federal n. 35, de 1892. 
· Ao contrario disto, todas as actas, quer as 
parc~a.es quer a da. apw•a.ção geral, relativas 

à junta presidida pelo Sr. !l'.L9..noe1 R:"'da Paz., 
füra.m -publicada;; no Rep~btica, org;.\o da im· 
prensa do Estado. . 

Está, po1•tanto, a Commissão no dever· de,· 
respeitando os principieis que consa.gram a. 
autonomia municipal e acatando as dechões 
do Superior- Tribunãl da Justiça do Estado do 
Piauhy ·e do. Supremo Tribunal Federal, jul
gar· legitimos os diplomas ex.pellid.os pela 
iunta apuradora que funccionou sob a presi
dencia elo Sr. 11anóel Raymundo dD. Paz. 

Isto posto, e consiilerando que a a.nnu11a· 
ção dos collégios viciar1os por fraude, ou cujas 
mesas foram constltuidas irregularmente, 
não prejudica. os candidatos portadores dos 
diplomas legítimos; eattendendo a que, em
bora animllaveis diversas secções onde os 
opposicionista.s obtive1·am consideravel vo· 
tação, h;so em nada influiria no resultado 
.final, a Commiesão é de parecer: 

Que sejam reconhecidos Deputados pelo 
Estado do Piaub.y os Srs. Anisio Auto de 
Abreu, Dr. Elías Francisco de Sour.a 7'.>Ial'· 
tins, coronel Dr. Henrique Valia.dares e 
Dr. Marcos Pereira de Araujo, cujos diplomas 
foram expedidos pelo poder legitimo e são o 
producto da. apuração regnla:r das eleições 
leg•tlmente effectuadas no mencionado Es
tado, aos 30 de dezembro de 1896. 

Sala das Commi:;sões, ô dema.io de 1897.
Júll.o Vieira, presidente, com restricções con
forme o voto e emen·1as juntas -.frineit Jila.
chado, relator.- Arthur Peixoto.;,_ J. Mo· 
1·eira .4.foes. - Rivadcwia Coi-rGa. 

VOIO E~r SEPARA.DO CO:ll EUE;.'\'DAS DO SR. JOAO 
TIEIRA 

A commissão de que me hÓnro de fazer 
pa.rt(!, opina.ndo pela legitimí~ade dos dtplo
ma.s expedidos po1• uma das duas juntas apu
radoras, pa.recesubentender, como consequen
cia. forçada, que todos quatro diplomas deviam 
ter sido expedidos, como foram, aos quat:o 
candidatos mais votados, conforme a apuraçao 
de votos que a mesma junta fez. 

Não tendo, porém, a junta compctencia 
para julgar e menos definitivamente do me
rito de eleições, umas sem duplicatas e ou
tr,1s em duplicata, ·havendo sfaias éontesta
cões reciprocas dos c~nclidatos que a piei· 
teüwam, e de rigor. para apurar o resultado 
e:xacto dellas, attender á contagem de votos 
feit<i pela j1J.nta l'eputada competente e legi
tima, uma vez que a difforença entre o 
quarto e o quinto votado, por essa contagem, 
não e tal que não possa alterar a colloca.ção 
entre elle~ na lista elos votados, desde que foi 
apreciado o merit,o das respecti va.s eleições, . 

Um"' an;üyse ligeira demonstrará isso mes
mo, justilicando as emendas apresentadas. 
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no·exa.mé dos papeis das diversas eleições municipi_os de União e 'campo M~io.r, a,n. 
resulta irobre· ·este prjnto · restricto do :pa.- nullando-se: as contrarias a ~t3S dua.s · 

-~cer: · · 2\que em logar do candida.'o Dr. Marcos . 
~u~- n'!s.12 münicipios do Pia.uhy, em cujas Pereira de Araujo se reconheça e proclame 'Ti 

. . eleiçoes nao houve duplicata, obtiveram Deputa.do pelo Estado do Piauby o Dr, Clodo· 
. . votos:. . . · . . · aldo de Freitas . . 

D. Clod. ld d · S:l.la das Commissões, 8 de maio de 1897 .-
·.. · r · . oa. o e Frei tas.. · . • · · · •• . · ~ • l. 680 Joao Vidra. . ·. 

Dr. Mal'l:QS P.ereira de Ara.ujo ••.••• •. 151 

. · · . ~e resultar:Io/.: contrario á. co~elusã.o geral · .Docunientos a que se refe.,.e o parecei· supra 

DOCUMENTO N. 1 
:. . do pa~ee1:. de _a.cc?d_o co~ a. apuração da 

. so~~1ta. J~nta., ,é s1gn1flea.t1 vo, porque a.·com· 
missao a.z~1ta essas eleições das quaes só as 

.. de dous IJ!Unicipios 'foram contestadaS, a ile. E ·s íd t ,, 'b 
· um pelos governistag e a de-outró pela. oppo- t· xm.0 rb. pres. e~ e 1•0 Tr1 unal de Ju~-
'· sição. · · . t~a. - .ª. :i.ixo :ai;s1gna/'lo. a bem de seu dt· 
: :. N - ,... od , . . re1to P?ht1co elem1ral, vos. requer que lhe 

:. ~ ap~raçao. O P~ · vl oa.ldo de Fre~~s, mandeis dar por certidão o too1· tio accordilo 
': - f~;d~;td~·~~=~â~~~~~vg!~e~·f~fJ?~1~:. desse.~g:reg~ Tribunal ~anil~ pi;-ovim~1ito ao 
.· . ·. , ·. . . : .. · . .. . :· · recur,,.o in~.posto pelo c1dadao Honor10· Pa.-
:,~.:- :nr; Mà.reos Pereir~ de Ara.ujo ........ · 3. 162 . ren~s? con~1>a ª. n_!llHd~epôsta. pelo Conselho 

:. · .. :nr. C!otlo.a.ldo de-Freitas .... · ...... ·.. • 2.055 Mun1c1pa.l.a ele1ç.'lo feita em 31 de outubl'o 
.· . -· · · · '· · · · do ~n~ passado, para. conselheiro;,, inten0.ente 
.;:._ . .-~: A'.cbei~ porero, pa.ra. o primeiro 3.134 ~para. e vice intendente _de~re 1n.uniciplo; decisão 
/ : -··ose"'undo 2.054 . · ·- · · · que reconhere o d1re1to elo peticionario como 
: ··;··. -·· ~mo ·quer que seja~ ' p0rêin, ·entre duas um dos eleitos na ro1erida eleição. 
_'; . :ser}~ •'e -.eleições,· ·em duplicata, procedidas Nestes termos, pede deferimento. 
, ._.·: em 21 municipios; a.cceita~ mesmà de modo Therezinà, 11 de revcrcil'O de 1897, - ~lfa· 
. , ' ·geral: como_· foram, ·pela. Commissíio, . as da noel Raymundo da Pa::. · 
. .· oppos1ção pa.nu:omputa.r oom aque]Jas outras · 
: . ·. em q~e não houve · duplica.ta., é impossível Dê-se .-Thcrczi11a., 11 de fevereiro de 1897. 
· < que soas de urna· serie tenham corrido ex- -J. G. Baptista, P. 
' clusivamen~e .com regularidade, merecendo 

.: ser todas a.pprovada.s, d~pprova.ndo-se to· Certifico, em curnprimcnto ao Tcnora.rirlo 
. . das ih out!.'8. serie. . despacho e.o Exm. Sr. rlesemba1·gac1.or · pr~i· 

·.. . E' bom nots.r que nesta. outra. serie figura. •l~~te do Tribuna.! '1e Ju~tiça., e:mrnoio rm. pe-
. · . o Dr. Clodoa.ldo de Freitas com 9.099 votM. t1cao retro. que o neco1·dão profel'ido nos 

Isto posto. a.ttenda-se que na sobt·edita autos de rer.urso civeI eleitoral em que é rc· · 
apuração não foram incluídos os votos da. S• c01•rente O cidadão eleitor Honorio Parentes 

. "8eCÇão de Oeiras on~e o Dr. Freitas obteve e recorrido o COnselllo Municipal desta. ci,l.acle: 
· 56·votos. · é d~ teor seguinte: Vistos, expostos e dis
. · .E por .outro lado. eonte·se para este e des· cut1fos os presentes autos de recu1"So civol 
·conte-se d•) Dr. · Ma.rcos de Araujo. por ca.usn. ele1to1"11.t: entre pai·tcs. cotno rcc•Jrreni.o o ci
. d_e nullirlades nas eloições da. opposicão e va- dadão cleitol' Honol'io Parentes. o recorritio o 
lida.de d~s dos governista.\l nos munieípio:> de ~nseJllo Muntci!>l)I desta cid1tile : agitada <t 
campo M:iior, pela illegalidade das mesas questão de conbec~1· ou nfi.o o Tribunal elo re
daquella, eleiW em 26 de dezembro, e do. curro, Yenceu-sc pela affirma.tiva, pül' SCl' 
tJniio por um concelho rcsignatario mezes este, !1ª hyputhesc, meio legitimo judicial 
·a.ntes da. eleiçiio. · · .. , para. impugnn.ção •.la va.li<.lade constitucional" : 
· Assim,descont&dos 810votos do Dr. Marcos ao art. H da lei loca.1 n. 106, da 21 de junho . 

· . de Araujo .a. sua votação fica. redUZido. a. do anno passa.do, que 'tl.'3.nsferiu do Tribi11ial· · 
·. 2.324. .. : · · para. a Camara dos.Deputados, e na sua. i!.u-· :. 

· SoJJllD&dOS 926 votos · oo· Dr. Clodoaldo· ·. de se!X'ja, p:i.ra o · governador, a. faculchide de- : . . 
Freitas a sua votação ascende a 2.980. conhecer do mesmo recurso. visto acba;r· 

se co:nprehendido na. denominação· causa;· , : 

.. .. 

Pelo_ que propon:iio as segn~ntes: .senilo, co_mo e, o meio ·'ega.l para discutir- · 
. E----'-- . se: pel'3on}.e o rererido Tribunal · o· a.cto . da. 

.,,..,,........,, Muriicipalida.<le;qo que se oceupa., a. prev..i.ie· . 
. .. . · · .. cera lei' anterior ínsti.fuidora delle·. Os :1l'es· 

. · ' 1~, qu~ se a.11prove e inclua. a -votação , dn. tos e pa.l'eceres citados na disciusirao ~rante o 
e_le~ção. sei!' duplicata, da s•. secção do muiii·_ Tribunal .não coosa.:,~'. doutrina. ein. con
c1p10 .de Oeiras, e as.eleições da o:pposição nos trario; pois, na. especie Jilo~ autos não·· falta. . . . . - . ·.::. ... . .- .. 

. :-:~:,..~{:~ · _:-.:;,/ ~··.;·\ · ... · ~: ' -.. . .. 
·•·· 

- ... •i -
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·. · requisito aJ.gum pór aqueUes, pelos escripto~ arls. l I d~ lei l0cal n~ 13, de 25· de juiho de · 
res e pela. :proxe,. lla.virJos como substa.nciaes 189Z, instituidora. do recurso de que se trata, 
nos feitos em qne se haia. de· tratar de ~·ppli- e· 70 da. lei ta.mbem local n. 15, de 8 ele · · 
cabilldade ou Iião de qualquer lei; tendo em agosto do ditó anilo,. r~uladora do seu pro- . · 

. vista sua cnnstituciona.lidade •. No presente ce$0, que são conforme ao direito consti- · . ·. 
ca.So não se cugita-0.a. inva.lii1a.de em a.t.·stract.o tuciona.l do Estado e da Republica.,. contriJ. o .. 
da. <lispoSiçã.o dó citado atigo ll da. lei n"l06; qUal não·· prevállece a; citada dispCiSição,U.o: 
não se tra.ta da sua re"\logação, •.o que impu~ art. 11 da. referjda )ei .a.-. 10~ •. e,. em oonse
gnam es~es al"est<ls: c:o~tta-se, sim, da a.ppli- queucia., conhecendo de meritis a!Judidü re- .·· · 
cação ou não em concreto da. mesma disposi- curso: - Accordam em Tribunal ·.dar lhe 

· cão. o que el'es a.dmittem. · A111•esentada. em provimento para.~ · reformando a . deeisão · 
seguida, outra. qu~tã.o prel.i1Dinar, qual a. de do C-Onselho Mllilicipal desta Capital." de . .. 
constitu~iollã.U'lade ou não doTeferido artigo, gue o mesnio ~e oceupa, ci:msiderar; como .. :. 
ll, venceu~se ser inoonstitucional o dispo,;i- conside1-am; e mando . que sejam consi-'. 
tivo desse artigo, e,. coJsequentemente, sem .de~ada.s legaes e valiosas; pa.l'a. · todos os : 
va.lidadejuridica,porquanto :-A. Consfüuiçã.o fins e effeitqs jurídicos, as.eleicões"procedi9,a.s · · 
Politica. do Estado, sua. lei 'suprema, de ac- nesta Capital, a 31 de outubro ultimo,- -pa-ra. 
-<lOrdo com os· principios constituciona~s da. intanclente, více-íntenden~ e m~mbros do 
Republica., expressos no Pacto. funda.menta1 Conselho Mn.nicipal, respectivo~ nas..secções 
desta, iru;tituiu a se:para.ção subjectira. dos eleitoraes sob ns.1", 2"', 3•, 4•, 5•, 6'-; 7•, e8~; 
Orgã.osdoPoderPublico,e,co~o cóm-ple:i,ento cuja.9mesas fcmi.m PI'.~ididas pelos cí~dadª-C>s · 

. nec~rio, a. distincção objectiva de suas Alberto Francisco da. Ln:i; Julio Cesa.r Gomes '. . 
tnn.C<:(ies. distribuindo.as a. ~ntidades tlüfe- Belfort, João .'[cise de Olinira C<ista.; Josê Igna •. ·.·~ 
rentes (a.rts.3n, 15", 27• e 35'.'). Essas-separa- cio Madeira..Bra.ndrão, Jose.T&va.res !la Silva., 
ção e distincçã.o.-uão são arbitrarias, nem- Benjalillm de Souza. Ma.r~ins, Ailt.oilio' FJ-an; 
,filhas do capricho ou dei irreflexão do legis- cisco Borges ds ... suva. 'F'ilhó e .Jose Pereira Lo- - -
Ia.dor constituinte ~.obedecem a.· principies pes, -visto oomo se· evidencia. não· hll.ver, 
'sclentitlcos, fi-ucto, a.liái;, de penosa. e ma is 'quanta. . a taes ·. eleições, . oecoriido ,' nenhum .: 
que.seeular eXpP.riencia. dos povos. As attri· dos viciamentos enumerados· nQS: ctiv,el'Sos 
ouições de .ca.la. um doa orgã.os oonstitueio· paragraphos do citado &rt~ 11 ªª lei n. 13, ' 
naes do Poder -Pu blfoc Estadual acham-se ja referida, unicos casos ·que autotisam slia · 

~ delimit11das na. referido. CoustitaiÇ[o, qne em annullaçã.o em fa.ce dos"tioletillS, das cópias 
· caso algUm confere á. Legislatura. a !acuidade authentica.:;; . de sclas eleitorees (estas· ri& 8• 
: d~ahel'lll·& em lei ordinaria, modificando-a secção ),-eo ma.is·que dos autos consta. e não 
em 11.lgnns d<ls assumptos de que cogitou ; foi · contestado, qua.ndo aliás de tudo teve 
não lhe permitte. nem podia racioaa.Jmeate e<•nhecfmento por intimação j'ud.lcial o presi

. permittir. de:scla.ssilica.r luticçüas dos divcr!ins dente do Conselho Municipe.1; o competflnte 
depa.rtamentos do governo do Estado, subju· pa:.-a. fa.zel·o, ca;-11i de f'a.culda.de legalíndo 
etiva. e objecti vàmente d1 vididos e distinctos ; .sua obstiua~ão até negar certidão da. acta. & 

. porque f'azel-o seria. erigir o nã.o senso· sub- àpura.çã.o e das auth.entica.!:! da eleiQii.o, riue 
versi"vo dos p1·indpios, a. a.narcbia. em norma. era cbrigado 8.ministra.r -pelo art. 70, § 2". cm 
de direcção social. 'A e11-':epçâ.O unica, quanto citada. lei loca.l n. 15, de ti de agosto de lf:92. 

. a. fun~ juridicas, que, }lai'a a.ttender â.' Porta.o.to, reconhecem ·e declaram ·legitima· 
: éonveniencie. publica', lhe impoz 1 neces- mente eleitos por ·ma.i.oria de votos os ci·ia· 

· sidade, a estabeleceu e.lla expr$, comQ dãos seguintes.: intendente, AntOnio Gon· 
" 'cumpria. que fica.soo, no seu arl. ::S5; e é ça.lvcs Pedreira. Portella.da., que o~ve ~ 

. !0ferent.e a crimes de . responsabilidade ào voto.>; vice-ínt.endente, .Clemente Alves de 
governa.dor.. O supra-citado a.rt. 11 - da Oli'Vo.ira, que obteve 580 vot.os; membros do 

;· · · lei ·local. n. 106, prr, tendendo1 portan- ''onselho .Municipal, . Manoel Raymundo da. 
: to, a"brir segunda. exc·•pção ao~ p1'éceitos Pa.z. que obteve 018 votos ; Viria.to .Toa.quim 

constitucional'!! imperati"vos e e:q~ressos ·no:; '.d~ Mo:ra.0-'l e Sebastião Lotireaço Ferreira.; 
., : artjgc!. já indicados, deselas.sidcando uma que obtivel'am 617 votos. cada um; M&Doel 

funcção orgauiea. do Poder· J.uiliciario, não Tnomaz de Oliveira, que obteve 616 votos ; 
])()de preva.lecei'., ~r ser dis~5itivo de 1:1ma Mano,el J6áquim do ~ma.ral S?~irs. e . Gil 
lei ardina.ria; e nao o poderia mesmo amda Martms Gom,es Ferreira, que obtiveram 615 

-==~ ~ quando. · bou"Ç"esse_m· aido. ob~ervadas· no ·seu votos e&da. um .. ; Jo~ Joaquim ~ves Pa.cb~cO 
[0:.- ,proce8so legislativo as 1·1,gn.s constituintes, e Benjamim de Souza.Martins, que obtiveram . 
:-;·' .porque ·essa cir;~umstl1.1tcia. nãCJ evite.ria. .a ~l V<)tOS cn.da um; .Arlindo ··Corrêa Lima. e 
·:-: !: :. · coll1sã.o-em que estã. eom 11. salutar deter-. coriolano. de castro. Liniii. (destes dous o que .· 
::,t>: :minação- coiu-agra.õ.a · pela Con.~tituição da prefel'h" pela. id~&. _.que obtiveram 3-.W vo
G .. : .. -,Republic&no_seu &l't. 63. ~im, ·po!s. de-. tos cada,um; e seus.~11pplente.sos immediaws 
2::: . . param applictveis na. esp~ ~- aukl,s os em· votos. ·a sa.~ .. ;_ aqnalle d~ .dous niti-, · 
r·~~ ... .,,, . . . ... ..· ":" .. -~ - +. • • .,_ ;··. ·: 
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. •-· .. niôs·~ma:.· ~mpatados na .vot3.ção, qué · Pefa. da. citada. lei n - 106. de 2i de ·iunho de 1800. 
~· : . idade nâo'fol' preferido pa.ra. membro c.ffectil'o pOdia o Tribunal d« Ju~ti1;3 r.omar eob.~eci
. · · · ·do <.'ODralho, -l(a.ymundo Antonio de Farias e mento do r ecu rso sciire &. de nullidade da. re-

. Leoncfoi .. Pereira. de. Amujo, que obtiveram rerida eleiçiiCI: primeiro, porque a. di_ta. lei não · 
318. votos · cada. .um, Raymundo Jqsê da. fere a autouomia. de. município. tão invocada · 
Silva, ~uiz- Manoel Soares. lgnai:io ·Ferrei.rã. pelo. l'eCOrt>ente e 11& di~cussão do Tribunal, . 
Lima, i.Arthur . Ca.ndido de · Souza Rego, estabelecida nos arts. 68 d.a Consti~uição . 
José . Antonio. Saraiva. e José. Ayres Cal'.doso, Fed.eral e 72 da. COnstitoição Estaduitl. pois <.·· 

;- que ·obtive:ram 40 :votos cadá um delle~.Epa.- que a. citad.1J.lei o. ·106 nãl) annuUou, não re- .. . 
. . · mirionda5' S-03.res · Cordeiri),. que obteve IS stringiu. não ofl'endeu nenhum dos priocipiOs .. -,·. 
. · -votos : e -Justino Antonio. de .. ·Gal.li?.& .que regula.dores d:iquella. a.utonom1a., bem defini- .. 
• .. : ~~teve dous . vo~, Coodemna.m ·na.s custa~ dos nos artigos s11pranotados <la..;; dua.s consti- . 

.; , 

. pro-ra,ta, os· membros do eon·s~l.ho Municipal, tU:ições e melhor deaenvC1lvidos no art. 75 da · 
. que proferiram· a deeisão r.ecorrida.. No cor- Constituição Estadm1!, onrle o legiSlador ooa
:rer da. -diseussão foi· rejeita.da. a proposta de· stit11im.e det.erminou pi•eci:;amente em que 

- · ·ser o· julgamento convel'tido em · diligencin., coni;;iste a autono·.1iía. do municipio, ou 
:1.flm d~~r· ouvido a.inda o presidente do Con-· aquillo que respeita ao seu r•eculia1• inter

·· ·. ·· .selho .1 .Municipal~ que ter~aou .o m:i.udato~· esse, isto é-rua co.,,ipetencia para deliberar 
.. cidadão :Raymundo Antonio de Farias. IDil.l'· sobre t odos os Ser1;iços gve importar.em à 'IJÍda. 

·ca.:ilció-se-1.lle nov~ prazo para. isto e para se- econ o?iiipà. e administratioo do ·1ii tmic:ipio ; se-
. ' . rem Juntás aos autos oertiriões d& a.ctã da. gt~ndo, à constitu'içâ<J nao deu no Tribunal de . 
. ·, : _ :aj>~ e da.s a.utlíenticas da. ·eleição, oa. "Justiça. comper.enci~ para. décidir recurso . 
· :_.·, 'forma. do .al't. 70._ § 2°, da. lei D. l&, de 8 de eleitoral, e sim uma. lei, ortlin<•ri&., qul) t.-J.nto 
': '- · ~osto-.de 1892; flna.lmente .foram propostas podia dar essa. a.ttrii•uiçã.o a.o Tribunal, como 

, . as r~ponsa(,iJidades dos cidadãos que ftguram ao governado!! do Est!l.do; e 011tt'8. lei devolveu · ·· 
,- - ôomo tendo sitio. ·mesarios e escrivães' mi l1oc o conhecimento de l'ecurso â Camara Legis• 
.. · nas secções'eleitore.es l" e 7ª, 1 em que ta.m- la.tiva é na $113. ause;\Cia. aO governador, tanto 

bem Jig!l;:-am·de ·presidentes os cidadã0s. Leoo.· maisqua.ndo ~leis eleitoraes são leis regula~ 
cio Pe1'eira. de . Araujo e .Coriolano . de Ca~tro mentares. sempre 8.5Sirn oonsiâ.eradas desde a. 

. ·•· Lima; e a do· referido presidente do Conselho lei ·n. 387, de 19 de agosto de 1846 (sem ne
Mun~ip&.l ,cids.dão Raymundo Antonio de l.<'a- ces5idade de remontar ás leis an~riores) ; e 
rias, que nã.o foram vencid~. . · . :i. propria. Constitui;.:ão politica. do extineto 

1'herezln&, 11 de ·fevereiro de 1897 . - imperio f<~i refor:maJa em seu art. 90, qU:e . 
JOIIo Gabri4i Bapti•ta, presidente.- Furtado, es~bel~cia_a eleição d.E! doos gráos, por: uma 
vencido. · · ··, : ·. · . . . le1 ordinaria. a de n. 328, .ó~ 9 ~e janeiro de 

' · · · 1881, que ·decretou ·a ele1~.a.o darecta, ou de 
Votei . petà preliminar, que propu.Z, da um só grão, sem n~cessida.do de convocar-ee 

. incompetencia. do Tl'ibuua.t para. tonia.r co- uma constituinte, nüo servinflO de ol)sta.culo 
nbecimento do recurso ·eleitoral interposto a disposição do artigo 178 da. mesm~· Co~sti
da deliberação do Conselho · Municipa.l desta. tuiçiio, prescrevendo que er"" cooatltuetonal . 
ca.pital,. que a.nnullou a. eleiÇão municipal de o que dizia. respeito 3A)S limites e a.ttribuições 

· 31- de outubro do anno passado, porque a lei respectivas dos podera;; politiws eaosdireitos . 
. n. 106; de ~27 de junho de 18116, a.rt. li ~ re.:. politicos e individuaes do;i cidadãos ; terceiro, 

· . vogou expressa.m~nte os arti:: • .U da lei n. 13, s~ 'bem que qualquer juiz ou t~bunal f~,!eral · 
.,_ de25dejulhode-189"2, e·70 eíl da lei n._ 15, de ou estedua.l possa., n::i. applicaçao das leu.nos· 

8 de -e.gosto do·inesmo a.nno, e deu tal conipe- ca.sos submettl.dos a.o seu coohecime11to,3nl
tencia. que era. do Tribunal, á Gamara: Legis- gar incom>titucional ·uma lei que se opponba. 
!ativa ou. ná sua falta., ao governa.dor do Es- á. Constituiçã.o Fed•ral on ã. do Estado, nos 
tado. Pro:puz ta.mbem, e· f\ii veDcido, que se termos do à.rt. 59, alinea. 3<>. § 1·~ lettra b, 
convertesse o julga.meato em diligencia. pars: da Constituição Fedilral, a.rt. 9". pa.ragmpho 
serem jun:ta.s a.os autos, cópias a.uthenticas da. ~nieo, lettr~ b, do decreto n. 848, de 11 d~ 
eleição n:iunicip3.l e da. acta. elo eonselb,o Mu-. ·outubro tl e 1890, e art. 13, § 10, da. !& 
ril.cipal em 3() _de: novembro, que .annullou a n. 221.; de 20 de no•embl·O de 1894, tod&VJa, 

·eleição •. por seremesresdocumentos essenciaes é 'preci:õo que tenha :iavido liti;/:io em_prooesso 
. na. decii;ão ~o ~rso. exigidos, pelo a.rt: 70, -regular, com pewtJii_ e contesta.çã.o. com .~ator 
... § 2\ da lei ·n~ 15. de.8 de argOsto-<le 1896, sem que deman<!e i rC• que se det·eud:i., vindo a. · 
. os .qua.es 'não poderia o · .Tr~b'u.nal enti'al' na: sentenÇll. definitiva. a. terrninar o litígio. entre ·. 

. apl'eciação· e exame da regularidade e vicias as partes eontendoras. sc;bre o . m9r1to. da : 
. ·· de, eleição e dos · ~oti-vos em , qu& se ba.ceou.o causa. como tem ded dido o Supremo Tribu-

:: conselho.: a.pui'ador ~ ailnulla.r a mes~ cial Federal em seilte.n~~ de '29 de e.bril, 24 
··eleição. ::Nem ~mo sob o funda.mento de de ma.io e 17 de jUI=ho de 1893 e '1m outras. 
; ·· neo11atitucionâlidad.e da. disposição-do art. n e nota o graode jurisconswt.o e p11blici.Sta 

.: • •• • • • • ' • . 4• • - ~ 

·~ .. 
. . ... . ... ~ ~ . ··- .:, -
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.. bmzileiro Dr. Rny Barbosa; mas neste re- do Póiler Executivo, ·o primeiro m~gistrauo 

eur::o, que não se P<)de -chamar uma acção ou da Nação ou dos Estados· Federados, não póde .. 
_,. ·.- um litigio, fulba.m todas as· condições le,,"'8.es, exercer funcções estranhas âs ql?-e l he ·são- · 
:· pois que nã.o ho11ve controversia, não se a.t.riu conferidas pela Constituição .-Clemenlino de 
:··· prc.cesS() fürmn.l, não ft·i citada parte adver~a Ag~iar. Votei contra · a converi;âo . do julga-

. . para o contesrar; era.necaiosa.rio que demanda manto em diligencia. para ser ouvido de novo 
:~: · .. · ~guiar se houvesse esta.b~lecido entre o cm-· o presidente do Conselno Munjcipal, porque · 
:~- . selho municipal ultima.mente eleitcr e o con- não ca.be ao Tribunal ampliar o prazo qu.e a 
';- '.selho ànterior, pue deliberou sobre a num- esse funccionar!o confere a lei para. l'esponder 
:< -· da~e ·da. respectiva. eleição, quanto à vali- o recu.rso e junt.a.r documentos: Propuz a.s 

daiie ou.· a.pplicahilidade da lei argUida. de respons<i bilidades dos cidadãos que figuram 
inconstitucionalidade, e nestas condições, de mesa.rios, e escr ivães ad-!1Aç nas I• e7• sec, · 
não ' tendo sido . . proposta nenhuma acção ções eleitoraes •.. etn que tambem figara.m de · . 

f:::· · .rE'gUl:i.r, em primeira. inst.ancia, de que se presidentes os cidadãos Leoncio . Pereira de . 
> · désse a;ppella.<;ã.o para. esta tribunal, . a ju· i\ra.ujo e Coriolano de Castro · Lima, :pois dos 
::; · ·. risdi~.ão deste não regularmente provocada autos de corpo de delicto,procedido nos livrqs · 
::\: ·· ~ra decldlr si a citada lE--i n. 108, de 27 de respectivos, se verifica a falsidade ·.de' ''taes 
(. · · júnho de 1896, é ou n~> inconstitnciona.I, eleições. e; finalmente. propuz .a responsabili· 
z".,~. não p<J4endo ser applicada a .hypotlle5e. sub- dade do pre~idente do Conselho Municipal, ' 
(<:> mettida ao seu conbe~imento, por fei-ir a. au- que . .terminou o mandato, cidadão Ra.ymundo· 
i:~:,: ':- tonomia do município cu por outro funda· Antonio de Fária.s, visto. como o seu ol11cio :ª .. . 
i.'· ·. mento; Pelo' art. 24 da. Constituição Es tadual folhas 73 e 74. em resp:rad.osta a .. rcquisição ,que ~ : 

e e.rt. 63 do decreto n. 2i. de 18 de julho de lhe fizera o juiz prepa or .de çertidões da. 
'.:"( . 1892, o TribuJlal de Justiça. é chamado a deei- acta da. apuração e das au~heoti~da. eleição, ~·. 

· dir da c<mstituciona.lidade de um ·projecto de e:c-1?i do§ 2" do art. '70 da lei locaJn . . 15. de _ · r.' .. · lei remettído pela Cama.ra. Legislativa. ao go- 8 de agosto de· 1892, importa recusa form.al a. 
•:•. ' verna.dor do Esta.do para. si1.nccí,:mar.como lei; p1'ovidencias de seu officiO, requisitadas por. 
·.'f.\ e a ella ·devolvido pelo mesmo goverµador, autoridade· publica~- - Augusto Oolim; · .Sá · _,_ 
'-..:· .~ por considera.l-o inconstitucional. E' somente Barreto. Votei ~ela· competencia d.o TrtbliD.3.l 
.,; n;..ste c~so qu~ o ~ribu1:1a1 interve~ na q ues7 pa.ra. conhecer do presente recnrso. ?n~o 'pe- ,·:.· 
:~-. tão de mconstilucwna.hdade, pre-.r1sto na· lei los fundamentos expostos no accordao, · como · : . . 

fundamental do F.stado; além delle, para que·· por não ter sido regulanienta.do o- art . 11-. da.' 
·, · possa pronuncia.r·tte contr-..t .a .applicabillda.de lei estadual n. 106, ·o que era indis,Pen~yel t< · de uma lei. a. pretexto de ser inc,.nstitucional, e. sua execuÇ'ão, afim de assenta.r--se no meio 

J ;··. é ncce
11
ssa.rio que o!~ em procebesso regular, praticoto. de .to1•narb effecti:vdio:too recurw. Era o 

~.· coroo cou demons ....... o~-Tam margumen- quan se contin a em o . accordã.O aqui ·, 
~ : _ to11...g~;p:i.rn su sti-nta.r a incc.nstitucionali~d_e fielmente tran~ripto cm ~rtidão; . indo !em · 
tr da. l""'· n. 106, que. polo · art. 27 da Constitui· cousa que duvida faça., nao o · tazendo,emen;.. .. P•': çio Estadunl, o cargo de go\"ern~dore incom- das, borrões ou. lapsos de penn:i:que ficam .. a.s-
&;' . . . ,. pativel com outra qualquer _!uncçã~, e que o s!m resa.lvados, d~ qne tudo do~. fé.-~here· 
h .: oo~h~c~m~nto de reC!lr.;o eleitoral e uma_ at,-- zma. 13 de feverell'o. de 1897 .-J!iu, Jose ~ .. 
"> .tr1bu1çao lllherente a natureza do cargo JUdt- zeado de Souza, amanuense, servindo de escri- ·. t.· : · cíario, por se tra.ta.r de reéonhecimento de di vão do Tribunal dé Justiça., a. escrevi e· as~ 
:~ . · reito. etc.-Nã.o teem fundamento estas duas signo. 
ii• ·' · ie.ziies porque o governador do Esta.do, deci- (l ~anuense, servindó de. escriVão do Tri-
, ce uma, funcção jullicia.ria. mas .um a.cto do 11un e us iça, .,os ;e11 o . . ou~. ~ C_-~f'-_, .. --_~::: •.. ::·_~,:. · dindo o recnrso, em virtude de lei, não ~xcr- . ar d J · i · ., é & d de 8 · 

contencioso adm.inist-ra.tivo . (a.visO de 19 de · 
!;:::. · _ feverêir~ de 1875), como ti.zeram os presiden- · I>OCUMENTO N. 2 
~ -. te:; das antigas provin.cias e o governo geral, 
~>. a.té a. lei o:~- 2 . (;75, de 20 de outubro de 18i5, 

1
-.,~: . podenrlo este .aeto importar o rec<inbecimento 

~::..- .de direitos políticos, como 'muitoS outr(>S. ac
,:~ : ·tos da administração~ que m~ita.S · veies · en

. ':;:' · ~ .. volvem o reconhecimento de direitos, o . que 

I
·~: .· Dão é somente inberente â.s funcções judicia
~:-.:·.· ria.8, não havendo razão para dizer-se que por 
~ :. , .: es~ fe.ctO o governad<-r vem a exercer·tunc. 

~)!":.':'çÇes incompa.ti,•eís com as uo Poder Exécuti-
~~ ... '-~,'.. vo.· '. ou a. a-:cu. ~ula.r _outro 'l&l"go... não tendo 
~..: e ·:-·assim appli.cac;i.o o d1spo"to no citado art. 27 
•í.'l:: .< ~.Çonstituição, pois lie~ se ·sabe que·o chete 
~,~:-:-: · ·: · . . -.:.: ·. : •. . . · . . . . . 

Ma.noel Clementina da Silva Cos~ •. escrivão 
d.o civel da. cidit.de de Theresina. <iapital do . ·· 
Esta.do de 'Píauhy. etc. ~· · ~ : · 

. C~tifico q O:e,revendo os autos do recursei ii:t
terposto_ pelos <:On5elheiros municipa.es V eriafD. 
Rios do Carmo, Ma.noel Corrê&: Lima: e José 
Luiz Pereir a, desde !olhas · :57 . a folhas 
41, consta. a seóteoça. ·que ve.-ba.lroente me 
foi pedida. por certidão. cujo teor . 'reroo ad.- • 
1)1)111um e o seguinte: ~Vistos. estes . autos 
etc. - Viria.t.o R!-<is do Carmo. _ Man()(ll COrrêa ' 

~ : . 
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Lima e José Luiz Pereira, os qous primeit'IJs 
meinb1·os do Col!!sclho Munlcipal nesta . Capi
tal e o tercêiro supplente~ allegamque foram 
priv;i,dos do exercicio de seus cargos por acto 
do mesmo conselho de l~ e 13 do inez de no
-ve1iinro ultimo. demonstrando :i turbação 
que soffl'eram nos seus direitos cam os. do
cumentos que instruíama sua. petição de 11.s.2 
e. disposíc;ões das leis munic\paes ; que para 
ju3titicar a inte1•dicção do p1·imeiro e segundo 
peticionax·ios o Conselho Municipal ~undou-se 
na f<1.ltr, de comparecimento dos mesmos ii.s 
sessões do conselho, durante 1.1m anno, appli~ 
cando·lhes as disposições do :.>rt. 2.0, n. :i .da 
lei à.e 7 de outubl'o deJS95, lei excepcional e 
tumultuaria, que, ·com outras posteriores 
adredemente :preparad::i.s, tem anarchisado a 
instituição municipal; que o peticionsrio 
Yel'iato, com a justifica.ção junta (doe. n. l) 
prova que esteve presente na sessão de 23 
de dezembro de 1895 e que sômente por mo
tivos justificados deixou de compa1•ece1• as 
sessões subsequentes; que o dito conselheü•o 
Veriato, tendo comparecido a sessão de 12 de 
novembro ultimo (doe. n. 2), apõs uma au· 
sencia de 10 mezes e 13 dias, i'oi sorprehendido 
por uma. víolencia, contra [). qual protcsfou 
immediatamente. sendo o seu protesto tomado 
pelo t:>.bellão pulJlíco, visto ter a m:i.iori:i. do 
conselho se recw>ado a recebel-o (doe. n. :~); 
que foram recusados "' tolhidos aos peticio· 
naI"iOS torlcis os meios r1e ll.efüsa., não tendo o 
mDsmo obt;ido as ce1·tidues que req11e1·e1•.'.!.m 
ao secretario do Conselho Municipal (doe. 
n. 4); que, si os dous primeiros peticiono.· 
rios houvessem. fa.l ta.do â.s sessões do Conselho 
:..zunfoipal sem justa. causa., dul'antc o pmxo 
d.e um a.uno, por cel'to que o mesmo couseJlto 
não deix~rit• •le appl ica.1•-lhes a mult:i. com
minada no <il't. 50, d:i. lei n. l:i de 25 de 
julho de 1892, e si nii.o o fez, foi por que 
houve motivo leg:i.l :pa.l'<t justítical" as ill.ltas; 
que :\O terceiro peticiona1•io, supplcnte do 
rne~mo consclbo, não podia .Se1· applicada a 
ú.isposiçã.o do art. 1°, n. 2daleide 7de ou
tubr<l de 1895, não só por nue eth re rcre-se 
1·estrict;i.mente aos C(•ns<1Illeiros eífectivos 
como IJCr que o mesmo tercell'o peticionaria 
continua ser eleitor e jurado t'.estc m,uni· 
cipio (does. ns. 5 e 6) ; que o recurso de que 
usara.m mandado de manutenção dos seus 
ca.rgos-não é uma iunovaçã.o juridica, pois, 
sendo elle conhecido entre os romanos -pela 
denomí!lação ~·etinenda possefionis, deHe 
se occupam os nossos praxistas e especial
mente o eminente jurisconsulto Ruy Bar
bosa, que firma a doutrina. de que elle é cabi
vel nos casos como o de que tratam. 

A' vista <lestas allega.ções pedem que sejam 
m:muter!ldos nos seus ca1·gos, de cujo exer
cicio foram lll'ivados violentamente. O que 
tullo visto e bern ext1.nünacíc; 

·considerando que o conselheiro Viriato 
Rio8 do Ca.rmo não incídiu em uma só das 
disposições que.ac~l'reta.m a. :perda do man
dato municipal, estabelecidas,nas leis ns. l3 .. 
de 25 de julho de 1892 e-76 de 7 de outubi·o 
~1~5; . . . . -

Considerando . que :i. aliega.ção . de que o 
supplicaute incorreu .na hypotbese prevista. 
no l>rtigo' 2• n. 3 da lei n. 76, deixando de· · 
exercer o seu mandato por mais de um anno. 
achn.-se ~balmente destruida pelo documento 
n. l de folbas 11 a 15, em o· q ua.l se prova ha· 
.ver o mesmo comparecido e toma.do parte na 
se~ã.o do Conselho que teve. lagar a 23. de 
dez;}mbro de 1895, o que tudo consta. da re
spectiva· acta; 

Consir1erando que, ·além clesta prova 
documental, decisiva, outra de valor lo
gico incontesta.vel resulta do facto de não 
ha' er o Conselho Municipal dado o não com
parecimento daquelle sem motivo justiiicado, 
cm1prindo o rlispositivo cathegorico do ar
tigo 50 da lei n. 13 de 25·de julho de 1892, 
iinyoudo-!he a multa. ahi comminada; 

Considerando que a. não imposição de se
melhante multa ao conselheiro Viriato, como 
o quer e manda a lei, a.os que deixam ele com
parecer às sessões sem motivo justificado,. 
ípsufacta. importa para. o Conselho, .que ex
imiu-se ele ünpol-a. o reconhecimento da 
au~~ncia por justo motivo (lei n. 13 de 25 de 
jul~10 de 1892); 

Considerando, quanto ao conselheiro 
Ma.noel Corrêa Lima, que o não cumpri· 
meito do disposto neste artigo da lei or
g:u, ica. ê por si >Ó bastante pa.ra attestar a 
.rus:ew. dos motivos que o inhibiram de com
piLrecer 1i.s ~e~s0es ; 

Consitlerando que o artigo 2° t1a lei 
de 7 ele outubro de 1895, tratando sim
plesmente de conselheiros municipaes effe
cti·rns. não peide ser invocado para. jus
tificar a eliminação do supplente José Luiz 
Pe~·eira; 

Consiile1•ando que a serventia do sup
plmte não tem carMter permanente, mas 
exúrce-se em casos tortuitos para a substi
tuição dos conselheiros de numero, não sendo 
po~sivel, por almm:lo e extravagante, appli· 
ca1·~se-lhes o :principio da perda do lagar 
pelo não exercicio·dentro de um anno, :pois 
pó1le dar-se a circumstancia de durante todo 
o quatriennio não haver opportunidade de 
serem elles chamados a . exercício. sem que 
toda via -isto importe a renuncia de um logar 
m~rámente accidental, .bypothetico, condicio
nal; 

Gonsiderando que o fôro politico do suppli
eante Jos~ Luiz Pereira continú~i ser o deste 
município, onde é alistado eleitor e jura(lO; 

Considerando, pois, que a :privação do 
exercido imposta nos conselheiros Vi-
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ri:d,o Rb$ dn C3.rmo e M:moel C',orr&i.. Lima que a. lei Ihes gílraute. ca.oendo par,, reinte-
.. e ;;.o ::>'':?l!liR::.nte Jo3t1 Li1i:G p,:reir<,, ni:fo tem L""rn!-os em fm1c~·ões o reznedio leg<<l •fa inr.e1·
fc:w·J,lrn:;n 1.o' ie:vt, e e Uill ;1c!:l1 pUl'••!ller.te r.!cto- 1·eti·iendas poss~;ionis- qne, <:olilO diz _ 
de-ib~·ti-.·o e\" Q,mselb.o o,.ue a. de<~ret,.u ~ Woo\l. einptega..se com. n iut111t1Jd.e re;;ts.-

co:ist<i0,arl:<in . ')UB ilS _COU'."l1S . ill\lWl'hes be!ecrt.J" O indi i·iduo .no". cargo,. ue cuja- posse 
· oo]n0 ~1,H imm_,,teríii.~s. Mrporeas · 13 incor- .foi ille~almente privado: · · · -· 

P'>re'·s são su:sceptivei5 eh ~JOSS~ pois, ~orno - Considerando, fina.l1mmte,oque fica exposto 
di:r. JhC;:rio z- esta não 0 o _porer phys1l'O e o mais que dos: autos consta, m;:ntl;> qlle se . 
:;obre o (•bJecto, . mas o excrdcio :e ex: e- "pas~e o_ mandado .requerido. FaÇ<l.!U·8P.. as 
rk-frb!1e do d:J•eito e ma.is ~,l:Ji:';.\ que « não necessa.1'ias intimaçõt-s. Sellem-se a~ folhas 
·b, relc.çáo e.e rli1·mtl) 11ubll1~0 e prin1<io CJ.Ue accrescidas. Deixei ..te despachar esfo teito·a 
n'io tO~:;~ J)'•sta em comm,mic -·~ão cé·m. a m:ds tempo. já por affi uenci;\ do servi~o,. ji 
idni. rle ?~'.::se d:1sàe que a es~:~ bDuve:sse 1neio 1Jela, necessidade Que tinha de estudar a ma.-
de ac'..:nta1-a» : teria ventilada. nestes autos. . 

Co'.13Jr.e:·ando que so') ~ deu0minr.ç_ã:o rie Thereú~a, 27 de fevereiro de ISf!7.- O 
qD~Sl po::se q_uapsquer. clrre1to~ por imma- juíZ' de direito, Jose Lo-.mmço de Moraes e 

. ~'•1ae~ que -SCJ:>,m rel:it~::>mem~ :>o sen (Jb- '.sii"CJr:i;. 
Jecto, i•o(l.em ser- ~ar·antiaos da. :ae3ma fc1:rma ! .. . · 
q•1e •.rs ottt ros dire_ttos o são·- D'.' posse» (Ca- · Está conforme 0 a.o-s propri.os a.utos e folhas 
""'º",, L~0-• l 1"'C ·vol ['J p~" ,,g, · · 
,u.;. •• _ ,, .""'· " • • ~, ~,,. ' ' • • no principio declarados me reporto e dou fé 

.. '.~9n:t(~e1·a11'.'.? que, n_o5 UiJSs~~' :~~!'.!<te~ ~~1!!· l ric onde manclei e::dr.üü~ a :pre:i1:m~ certidão'. 
~1'.:r10~,:}~u~il.-.m c;so~ a:1 ~w~~sis .:!e d'.,r:-•05 que vae sem cousa q_ue duvida fa.<Ja,. Confe
UJ,orp.-,e,,s .e car,,,_os puo 1 ~º"· (R.t.y B,,i bosa ·•d~ e coo. >rta.da de Jois de sellada. 
Jo,-n.•l do Co,;M1e1·cio de 26 ne Jit;ho de B95); d _ CC;! · ! 

Cou::i/.P.~n:lo que os car,_:·os eteito•·a.e~ são Therezzna. 27 de março de 18~7 .- e. e C. 
em turlo e·:p•:pJra1eis aos emp:·egos publico-;; pol' _1n2rn Mü.~oel Clem~riti110 da ~Hv~ Cosw., 
p;;ra. os eITeitos de direito ~ q_ue a posse ero escrrvuo ~o:..c1vel. que o subscre_Vl e ass1g~o. 
u:.~s <!omo ~m omros, m·1nilest[l,-~e, ,t.raduz-se -O e~crivii.o, .!l:lt.moel Clememtno O.a S:lva 
:peio ex1:rc·icJo, qt<e é a e!l'êCCindade r~o 110- Costa, 
m.n;o <i pr,.ilc:i, :i. realidade, a corporificação 
do d-reit•) imrnatel'.'ia.1. que o e1eito, como o 
nvrn~a:-1.0J. ~i!.quirem com o ~irnp!es facto 1fa 
ei<•iÇ'.:1o o:; da. nomêaç-do. qug cumpletam·se, 
qDe a.sstmrnrn o ca.!'acter da. re:l.l,_rla.de pra.Vca 
co 'n a. eill ra,1r. ou func~ão. sar.isfüita.s a.s für
m:.li 1;.vies Ie;<.ws, cc1no o jummenro etc. ~ 

•.::o~'s'cJo,.aa•lo 'lue os e •rgos (le cunselheiros 
manicipaes, ele cujo exercicio foram prtviv!os 
e.; SUJJi'i tc.mws. con;t t11em oi"1jecro de posse. 
no se· tido ,jtni·licn ·la pn.la.~ro., o teem •:01110 
c..'\1"()1~tei"istic •S o serem de sU:\ nature?.a e 
origt1m intr~.ns1efr>eis e frrtwog!1yeis até o 
:firu <lo ru'"tml11t o. tTocqueville !Jemees na Arne· 
rica.), ú;p.Jrü::ndo toch, u. restric;:ão ao tempo 
da dUl'r?.~lO rlesr,e, tempo qtte e ti::;:t1,cfo pefa lei, 
w: 'ª o:fonsa que vae ferir a soberania. .po
pu la-r dt, que o eleito e simples ma.ndara.1·io 
cúm ;•orleras explícitos e :i. prazos certo:-;; 

DOCUMSl\"I'O N. 3, 

Sr. l º Secretario da Ca.ma.ra dos Dcuutados 
- Anizio Auto de Abreu. pal','- fi.1.(3 elei
torae~. pre:~isa que llie mandeis certitkt1,i• si, 
aMm 1fa5' authenticas. re-mettidas pelo correio 
e c•xisteutes n.te llontem no archívo c.~~ secre
t~l'hi., outras fürarn apr\lSentadas, e por 
quem: 

Assim,P. D. 
Certifique-se, 21 de abril de 1897. -Angelo 

Xelo, l" ~ec1'cta.rio. 
Cnpital Fe1!erat, 20 Je abrtl de IS97.

_-ini;ia Ai<ta de Abreu. 

Em virtude do despacho supra., certifico 
que, além das authenticas reC'lettida.s pelo 
cor1·cio e existentes até o dia. 19 do cor:z-ente, 
no archivo ,iesta secretaria.. foram apr3sen
mdas hontem pelo SI".O:r.Joaquim de Lima Pi
res Ferreir(I. outra.s autl:Jevticas,que se acham 
devida.mente fechadas em eu-volucro rotulado 
e datado. · · 

Gonsiuera.nrl.0 que. si ao Pcd~r Judicia-rio 
in•;n;n he ii mis.~ã.1J de garantir a JlOsse dos 
direito;:: ci-vis. j ~1cumbe-lhe, por igual motivo, 
a,.c;segu1•11r, <> dos direitos p11!il kos, ruaxime 
nestA regi:nF:n, em que a exten,'õ.o da.quelle 
?o le~ 1lev-e sE:;- co-re!ai;iva. à extl~nsã.o do po
dF:· ccilt<>.rtiv.i, pot,::, . sí ~~sim nãr. for. ter-se-
h:i a a.narchia ou a s<lrvidã.o, (Tocqueville Secretaria da Camara rlo3 Deputa.dos, 21 de 
Dem12~s tll\ 1\merii:a) ; · _ abril à.e .I891.-:lloracio Reis, director. 

·,:m:;,;id1·i•;;1Hfo que o :1cto dfl. ms.ie>1'ia d,~ Con
selho •lw1i('iP •l, pfr>and') rlo ~xercicin dos 
seas L~t:~Js at'bitra.ri?.numte as l'efü:ridos ·cm1-
sc! tiei:-ns, M1tstitue um verdt,dei1·0 titt:.en;;<i~~o. 
uma. solução de contln.uidat.le uo e.xercicio 

S1·s. membros da 1° Commissã.o de verifica
Gão de poderes-Na. 3:µuração da et~;çãn fe
deral, reafüada. a. 30 ele dezembro, o conselho 
mwlicip3.l de Tllereziua que, no momeuto, 
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coube inicfo.l~a, saindiu-se, constituindo duas 1 verc.istas. acompanhados na sua. resolução 
jun as. . . . , ~e qua.t,ro membro~ ol)posicioui~ta~ qite o Pre

Determmou este_ facto o proCed imento abu- :j sidt.ute c1.o Conselllô · ~,lunici.}l!\l não acha.rã;"·· 
sivo do Presid0nte dj> Conselho que. c~JU o ii;i- 1 meio rir eli;nin:ir; perfü.7.em:lo assim ama.ioria 

· tuit<?·àe iiiplomara todootra.nse.os ca.n•~idatos \dos conselheiros e . supp!ente~, logar ell'.l. que -
. governistas; _ e:>l.!uda.ndo".'se : n:: decisii? iU~:igal 1 rlev~a~ formar a. j nu~ a-pu i·a.dora., pro~osital 

e tumultuaria. . de uma ma1or1a occaswn:i.l do \ e crHllillosamente viciada nil. sua. orgam~acãb , 
mesmo conselho. que destit.uira tlos se'l;ls pelo enxerto de elementos illegitimos e m - . 
ca-rgos· clous conselheiros de m:irucro e um compet.entes, retiraram-se, sohcitllram do· 

·supplente,eliminou-os do.edi~l de c!"lnNraç!iO jufa se1;cion1J.l a safa das suas audiencias e ahl · ': 
dos membros, ·que i'leviam compo~· a .junia inst:1ll<1>ram-se, iniciando os trabalhos da ·a.pu- .:· 
apuradora, substitui-n-"\o-os a<'bitratfamente -r3.ção. . · · · 
por outros; adeptos da sua pa.rcía!idade po- -Orgic.nisa.rla com 1ilanifesta. >-iolnçã.o do a.rt. 
lítica, promptos para. "'raalis.1ção elo estelio- 4.t da. lei eleit.or«.i.l :a juú.ta governista não 
na.to eleitoral qu~ sê havl!Íi com muita. ante- t.3ve clemsntos para próce<ler á apur ação e 
ce:lencia premeditado nos concmabulo~ go-· não a ro:tli~ou dil'solvencfo~se depois de qua.
-veroistas. . . tro dfos de simu!1~das reuniõ~s. O facto a.s-

Tinha.m si.Jo destituídos ·do manda.to mu- sume a~ J>ropoi·ç\\es do inveroslmH. mas é a . 
nicips.l com que os revestira o suífra.gio :po- verdafü; que ~dmos demonst rar á luz de do
pular, sob falsos e mentit'OSos :pretextos, os· cumentos e profJo.< proocuks e circumst:tncias • 
conselheiros e o supplente Oj.Jpo:.icion,st.a, de in-ecusavel valor e inílludivel eviG.er.cia . .. 
porque só a...~ir.li a.ssegaral'-se- hia a. apuração O :i.~•. . 44 § 2• d{L lei eleitoral determina, 
das dupUca.tas e a expr.diçã-0 de. dipl<m:a.S qne <<'ct :rpuraçuo dever;). t e:-mfoar dentro de 
aos ~ndid.atos governistas. mas o :i.rbitrio 20 (lia s da data. do começo do> trabalhos, e $0 
e a vic.lencia -vingam sómente diante da fará pelu.s 11-uthenticas 1·ece!Jidas e pelas cerli
inercia e d& ab:!icaçã.o dos esbulha.dos, le- Mcs que fora.m apresentadas por Qualquer 
ga.lisam-se comofít.Cli:>s éonsamrn:\<los. Q\l'indo eleitor, cfosil.e que neoltnma. duvida o:tferece
nã.o encontram da pai·te das vi<.!timas ;t 1·a- rem». E' impossivei mai.s clal'eza de lin-
sistencia. da enlll·gia cívica, da confiança na guagem . .·· 
lei, da firme comprehensii.o elos seus dir eitos Ora todas as.a.uthenticas remettidas ájunta 
·e do empenho . illtransigenie de fazeI-os a.pura.üora. pelas. mesas eleitoraes do interior · 
trlumpha.r. · do Estado. pf)r intf\rmocio do Co-rreio, o admi- -

No caso havia meio de esmagar o {l.Uda- nistr •• dor desta repa.t•tiçii.o mandou eott•egar 
cioso attentado, reintegrando os mand1\t·1rios -ã. junc:i legíl.l ,. des~ttenct.endo as solicit acres. 
municipaes no cxercicio dos St"US C9.1·g-ns, da. juuta go .. ernísLa que ilella.s se queria a.po_. 
havia reoiirso paro o Poderju·lfoiario e deste lderar . · · 
intentaram obtfll' o remerho juriúico do man- O governa.dor do Est<\do levou o facto ao 
da.d.o de manutc>nção rle posse que lhes foi conhe~imento do ministro da viação, pedindo 
c9ncedf~o. àesttu!ndo o ~uii da causa. em con ! p1•ov\~enci~s contr'.L a. couducb. do. digno 
c1sos e 1rrel'utave1s considerandos, ul'll à. urn, runcc10nar10 que tivera :·1. uobre altivez de 
todos os falsos e nullos fundamentos com que não raconhecer a legitimiflade do simulacro 
se procurou cob.onestar ·o monstruo$o cs- da. junta que se a possara do p:i.~.o muoicipal. · 
bulho. A pt-ova do quanto :i.íôt·iuu.mos e de que o 

Emquanto, po1·ém. pe1idia. de decisão o honraJn ministr.:i foi surdo á indebitc. e ex
pedido de mand11.do de .ma.nutençii.o, climi- t1·:1.va.;;a.nte solicir.a<;i.io do governn.dor do Es
nados do edital de cnnvocaçli.o de membros da. ta.elo. este mesmo :J. forneceu e tornou publica 
junta. apurndora. da qual, nos termos do no ofücio que se acha pttblicaclo no «Piauby~ · 
a.rt . 44 da. Ir:.~ n .35, de 26 de janeiro <le 1892, : orgio ofilcial, n. 303 de _2r:, de mn.rço do cor-
·devia.m obrigatoria tlleilte f>l.Z('r parte, 'não se í rente ::l.nnc>. · · · · 
resignaram os excluidO:S á violimci_á qae Si a~»illl. aconter-eu e si a apur~ç1:io só podia 
tio.ha. por :fim un;camente pri val-os do exn· legiilmer:te rea.li_s().r·se em face da:s aut~en-,. 
cicio desta. impoi·tantissima. funcç-.ã.o.e,conscirB ticas elí!1tor<l.es .cos diversDs colleg1os ílo mte- , 
do direito que lhe a...::sistia, co:nparecera.ró no rio:- e estas. en viarla.s pelo Corrdo~ foram en~ . : 
dia 29 ~e ja.neii:o <no p.1ço ruuniciiial ít lwra tregu~·s â. junta legnl e e!I!- poder· des~ se , 
legal. dispostos :i. tomar pa.rte _nos tra.halhos 

1

.acb:1vam, como pouile a .1unr.a. governista .. : 
àa apuração .. Não foram actendidos. . apii!·al-!!-~? Supprindo com certidões a !alta. ·· 

.Acharam j:\ os seus lo!'"ares occupados r;ielos das aur.h~nticas.1 N5.o. . . . 
intrusos membros da juÚfu. forgicâlla ã. von- ~em os membi•os da junta. nem o governo/ :. 
ta.de pelo edital ào presidem.e cõnvocan.te.mas e sou,: p:rrtidal'ios as pos;uiain, pois de outro. : . 

·· protesta.ado contcM.i. o a.ttenta.do que os ferira., fórrna uão se justilica.m as solicitações _insl.an· : 
lltii~aml·nte para arga.massa.r·se uma junta tes, os empenhos ex;;.rav~.ga.utes e cO:.UJ?l'O- ·

_,que· se prestasse a. diplomar os ca.udidatos_go. mette·lores pa.r-a consegmr-se as authenticas · 
ca.rnara · V. J SO· -
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.· Vindas pelq Corre. io .. cllegnn. do-se 3.0 e~tremo l fevereiro, nada consta, . quer no archivo • 
. de,. 'P<~l'a este tlm, intervir o proprio governo quer nos livros da mnoicipa.Udade em que a · 

do Estooo p~-rante o governo federal ·a- nt-m lei manda que e;Ie :fique reg~strado, quer na. 
· tacnbem se pode allegar que ns llouvessem imprensa. Os diploma1;; pois, que perante 

·· obtido ~tempo por outra. f'ôrma, pois ·era 1 ~sto. commissão foram presentes coroo cópfas 
materlalme11te. irnpossivel mandal-os vir dos de uma acta. que não existe e resultam de . 
_êollegios· llo interior do Estado, longinqno~ •. uma apuração que não se, realizou ou· cnja. . 
a1l'astados ela Capital por centenas de legu~,s reo.lizoçiio nõ_o se pôde provar por . qualquer 
- .a.lguns; ·dentro de quatro dias que tantos dos meios que a. lei eleitoral fücultti, não oo· 
foram os em que funccionou a juura · gover- dem, ser equiparados aos .que.· apresentames . 
nista • . Demais-não se constata por uma só que t\elles sã.o a antithese completa.. que re
das formalidades clara, expressa. e termi- vestem-se de todas as tbrmalidades le"gaes que. 
nantemente exigidas pela lei :i verdade. a áquelles faltam; isto e; que são a có~ia. ãe 

'!'ea.lida.de, a. existencla tio procosso de apura- .uma acta de apuração geral, que existe la-
ç~ . de que os <li pi o mas que apresentam ós vrada no livro competente e publicada na 
candidatos ·governistas deveriam ser a resul- imprensa., que são o transumpro de todo um 
tame, o transumpto, a copia. processo de a.pu r;;tç.ão que se prova com as 

.. ·A· .lei quer que a.os trabalbos e resultaoios aut.henticas ex·istentes no archivo tlo Conse-
da apura.ç.ão dê-se toda a. publicidade; envol- lho Municipal,. que foram · expedidas pela. 
v:eu os da j11nta. governista-o ma.is profundo ,junta legalmente organizada. pelo unico po[ 
mysterio. der municipal competente para e~te fim e 

A lei manda na 2• parte do art. 44 § 3° que com ·a observancia i·igorosa. de todas a.s for· 
·«zawe-se dim'io.mente 'lima acta em que se dirá, maliclades, sem omi:>são de uma só. exigidas 
em _res•nr.o. o trnluúho (eito no dia, desi9naa- pela lei n. 35 de !892, ar t.· 44 e seus para-

. do·se o total da -votação de cada. cidad<Jo», graphos. · 
como fe:: a j 1mtu legal. E' preciso que imista.mos a inda. nesteponto, 

No entl'etauto. dos trabalhos da. junta. go- correndo embora o risco de parecermos pro
vernist:-1, composta de conselheiros e sup- lixos. 
plentes intrusos, mediante a exclmão erimi~ Diploma. define :l. lei, é. a cópia. da a.cta 
nosa. dos tegitimos e competentes. não se la· da apuração geral, manuscripta ou impressa., 

-vi·ou ·uma. só act.a., o traço mai~ fugitivo de concerta.da. e as..~ignada. ~ela junta e :por ello. 
qualque1· trab3.lho de apu1'açii.o; dados, livros, remett ida aos candid11 tos eleitos . . · 
<\ocuwento~. authentica ou cew.idões l)Ue pu- Ora., os diplomas que impugnamos não são 
l1essem servir para reã.Lizal-o u:Lo tixistem no cópias de cousa. alguma, porque tal se db:ein 
arclli\."O municipal. Ate hoje u nia. só acta dos de uma. a ·!t.1. que nfw existe ou que. si tem 
tralia.lhos dill.rios, parcine5, bem como· a existencia., não é visivel. palpavel, é unic.-i
acta. gera.! de toda. apui-ação. eom o. dccla· mente n:i. irnagin:tção dos que a forgicararn . 
raç;1o dos incidentes que durante ella occor- làltantlo-lhe ~ssim a. convicçã.o primordial 
rerarn. não !oi publicaria. Nem se rliga que a pa.ra. que possam ser ronsiderados válidos, 
11ão public:tção- dess<:s impor1.1.nt.issimos do- fazer fé, gerar direiks.Incapszes 110 serem ço
_cumentos. das actas dia.rias como da acta ge- tejados com o original, estas CÓJJias são papeis 
ral. cuja cópia. ê o c1ue constitue o diploma.- -condemnado.>, intrínseca. 'e extrinsecamente 

.é· argllmento de somenos valor, pois a lém da nullos . que pódem ser tudo, menos o que se 
sua . publicidade ser ohri~atoria pel1t lei, pretende que elles sejam - diplomas. Mas 

· art. 44, § 8°, acc1·esce que não pahlicando-a.s ainr1a não é tudo, e agora cllegn.mos ao ponto 
afastou-se o Conselho Municipal de Tbér.>.· culminante da questão . 
. zina da pratica que elle até hoje tem inva- To·!a a serie de erros, abusos e íllegalida
riavelmente 5egui<1.o,public1rndo todos os seus des postas em pratica para arranJar-se uma 
. trabalhos, para que t em contracto com o or- junta a.pura·lor<L, que homologasse a fraude 
gã.o ofücüü. De tudas as suas 8essões or.!ina· das duplicatas govern ist as e met•cê clellas ex
·I'fas e extraordina.riw;, de todas as eleições pedisse diplomas a.os canciii!a.tos da situação, 
·rounicipaes. estaduaes e federaes tem ·o .Con- não surtiu etreito. Vinbam de longe ·os pre-

. seU10 .Municipal publicado as actas e as a:pu- parativos l.)ara .essa. obra de espoliação dos 
.· rações. .·. legitimas manda.tarios do poYo píauhyense. 
, ·Só para a apuração da eleição federal de São epllemeras, porém, as vantagens do a.r- · 
_ 30 de dezembro. uma da.s mais renhirias e bi.tro. Para esta. parte do nosso traba.Uio pedi-
: "disputad:is que se tem até hoje l'ealiza.do no mos t\ida a atteução da. Commisslil). 
!· Estaco, abríu~se excep<;ào. Arn1la mais; de A Ca.mara, a . quem priv(l.tivamente, por 
'.·- todo. o. proce;so de :i.pc1r:ic·ão desta. eleiçáo, torr;a f.a lei, incumbia proceder a. àpuração 
:- pr"ocesso· díllicil .e cornplic:i.•lo. ron!> que a d~s eleiçves fe_de;:~e:; n'.; Pi~uhy, era. o. eleit.n. 
f p~e-iJda junta. pl'etenrleu e anntinciou l1a.ver p:in. o novo qu;.1.trii!nnio a 31 ue ontnbro do 
Í. c_onclnido dentr~ de quatro dias, de l a. 5 de unno }Jassado e que rlevin. empossa.r-rn, nos 
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rermos do art. 76 da lei n. 13, de 2.5 de junho quatriennio findo a.t.é a. êpoca da apuraçãQ. ._t':' 

. de 189-2, a 7 de janeiro do corrent.e a.nno. qua.n<lo contava arra.vjar um simula.cr.o da. :;. .. · 
Tal, pcrém, não aconteceu, por uma serie junta apura.dora., que diplomasse os seus can- f:·, 

de violencias e embaraços crea<lO$ nela pa.r· did:itos. · - ~ :· 
eia.tidade governistaá livre organização e re- .Mas a. opposição, confia.nt.e na. lei e na. legi- : . ,z, 
guiar funeoionamento do podel' municipal, t imidade do triumpho que obtivera nas : .· .t'. 

· ·com ·O objectiyo de preparar uma junta. apu- urnas, riu-se da fa.r!;t ignobil das actas falsas, ·.i 
radora pa1'.3- os seus candidatos. zombou da fraude grosseira e, depois de ar- ·t 

. Vencido na eleição municipal de 31 de ou- ras~l-a. a j_uizo, ~e provai-a.. de constatai-a, :1· 
· .tubro, o go:~erno Janr,ou mão do ultimo re- merliante inquer1tos e exames, aft'ectou a · .·~.; 
curso que lhe restava. e que elle estava. certo questã.o ao Tribunal deJustiça., allegando a ·. ·~ 
de empregar com effica.eia para. nullificar ~ inconstitucionaliuade da lei que investia. o "f. 
nosSa. victoria-a. fraude. cujo exito acredi· governa.dor de fu.ncções judicia.rias e o con~ · ~: 
tava.. ter assegu1'3do na. lei de 26 de junho de vertera em arbitro dos ilestinos políticos do · : ~ 
1896. lei da ultima hora, votada. exclusiva- município, transformando o regimen da auto- . ;.
mente'coo:i este intuito e o de ari.iquilla.r a in· nomia municipal garantida pela Constituição : =; 
dependencia dos poderes lacaes~ Por esta lei Federal, art . 63, pela do Esta.do, arts. n. .. 
monstruosa. e inconstitucional transferia-se 73 e 74, e pela lei organica, n. 13, de 25 de . 
do Poder· Judicia.rio para o governador, re- julho de 1892, arts. 1°, 2•, 3" e 4", no da. mais 
formand~se a disposição liberal do a.rt. 11 oppressiva. e repugnante tutela. 
da lei orgaoica. dos munícipiós, a · a.ttribuição O tribunal, pronunciando-se preliminar-

. de jul.!tar dOll :recursos sobre a valida.de das mente sobre a. inconstituciona.litlade argui-ia · · ' 
eleições muni~ipa.es. O gov~rnador do Estado pelos lesa.dos. tinha da decidir o recurso in- :', 

· revestia-se, por esta fórma. de attribuições tentado contra. o acto abusivo e criminoso do 
:'· judiciarias repugnantes a sua natureza e a conselhci munici~l. que annulla.ra arbitra.- .. · -: 

· · · indole do regimen politico .que adoptamos riamente a eleiçao do novo conselho. 
cabendo-lhe discricionariamente. em ultima. A deci~ão do tribunal . era. esperada. na. 
e· definitiva. iostancill., o direito de eleger os sessão de 27 de janeiro. e uma vez prounn.., · 

. conselhos rnunicipaes. Esta-va garantirla a ciada, dando-se provimento ao recur~o. reco- ·· 
. fraude desde que della. C<onvertera se em juiz nbecendo a va.lidade. do pleito muAicipal. 

.. o proprio autor; estirva. assegurada a sua va.- te1•ia. o conselho eleito a 31 de outubro de .. ·. :. 
· · udade·pela. certeza. de que i& decidir irrevo-· empossar-se immedia.tamente, antes do dia. · .: 

·gavelmente dos · recursos contra ella int er- 29 de janeiro, a tempo, portanto, de iniciar a · < 
· ~ põstos o governo, que a pr:1tica.ra por si ou apuracã.o.da. eleição federal. . · , 

pôr seus agentes e cumplices, directa. ou in- Semelhante des.-i.stre era. o golpe mortal na. · ;, 
direetamente, e a cujas vistas e intere~es só. obra. da fraude tão engenhosa.:rnente elabo· . ::'. 
a.bàolutamente só, ella ia. satisfazer e servir. rada, o anniquill:J.mento antecipa/lo do si- · ·. ' '-

Assim, vencido no mais irregular e -pacifico mulacro 'de junta a.puril.dora que ~e proje- .:.;: 
dos pleitos. o governo linha na fraude meio- cta.va forgicar para o apuramen~o da.s eleições . :) 
seguro e infaUivel de inutilizar a. nossa vi- clandestinas e expedição de diplomas aos 
c!Qria. Para longe os escrupulos ! Mandou.se candidatos governistas; Era. 'preciso, pois. a. 
fnbr icar actas falsas de duas secções, . e o con- todo transe e, por todos os meios, evitar se-

. selho municipal, por este motivo, com uma. melhante desastre, protellando-se,adiatldo-se 

. maioria occa.siooal, arranjada. pelo processo a decisão do recurso para. depois do d io. 29, ... 
summarissimo da eliminação dos .conselbei- a.fim de que a junta. ·eleita pelo conselho de 
ros e sapplentes O)>posicionista.s. declarou manda.to findo, mas expressa.mente prorogado 
nn.lla toda a. eleicão. contando préviamente para este fun, se ínstalla.sse e simulasse dar 
com a irrevoga.bHida.do da sua sentença, começo aos seus trabalbós. · . 
pois <1gira. de acoordo com o governa tor. Certo da. legitimidade d& nossa victoria e· , ··.: 
unica. e ultima fosfu.ncia a que podiam re- da audaciosa. rraurle que empregara. para : ? 
correr os esbulhados. · ~nullal-a,cel'to de oue o Tribunal de Justiça. · ~: 

Annullada a. eleição do conselho a. quem não curvaria. cerviz á.s suas ameaças, nã.q re- . -~~ 
facllmbia proceder ã. apuração das eleições cn.<n•ia do. cumprimento do dever-deinndo · ... ~ 

. Jederaes de 30 de de'lembro, tinha esta. de ser •lejulgar-se competente :para receber e deci· '; 
. · ·· ··feita.· pelo oonselho do qua.triennio findQ,visto dir o recurso e que.uma vez recebendo-o,. não :, 
· ·,· coIIio competia-lhe ticar em exercício até que podia. deixar de fulminar o revoltante att.en-· '· 
· . . outro fosse eleito. · . . ta~o, ao governo só um ai vitr.e podia. salvar · . ~ 

.:· · Não podendo o tabrico das act5s_falsas dar- -a. protellaçâo do nllu<lido' recurso, d.e modo 
· lhe um. triumpho eor;np!eto, o governQ con- a ev1ta.r que o novo oonselhú se empo>sa.<;re a 

. tentava;-se com a· annullaç5.o da el~ição que tempo de, no dia 29, d~ignado para ter Jogar 
não puJera. vencer, pois era. isto o sutficiente o começo da apuração, elle se acba5se apto . _ 

:·: ·. _.para. prolongar o exel'cicio · do conselho d? para realizal·o; oo~i~se, de facto, reta.r- _.:; 
. . . ... . ·· :.'! 

·. · .. ~ .. -. . ... ·: • 
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: dar o julgamento da questão que devia ter exs.me procedido por peritos legaes; e deste 
_ · togar a 25 de janeiro. mas, foi ephewera a exaro.~ a que presid:u o juiz de- ÕJreito da 
· Victoria. do go>"erno, pQis a 5 ae íeyereiro era capital, perante innumeras testemuphS.S, 

o recurso definitiva.mente decidido a.inda. no verificou-se. como já acima. dissemos; a falta 
· inicio do 'Prazo de 20 dias, dentro do qua.l não só das a.uthenticas e quaesquer outros 
·deviam ultinia:r·se-os trabalhos da. apuraçã o. pa.peis ou rlocumentos, relativos ao pleitó de 

Sabendo que a decisão do Tribunal aear- 30 de dezembro, e que deviam ter servido de 
reta.va o empossamento imm~iato·do con- baseá. a.puração q~ a junta. <1issolvida de-

. selho legitimamente eleito, e que este em- ela.rara. .t.er feito, como dos livros em que d~ · 
· possa.mento -tinha. ·~omo.cl)nsequencia. odes-:- viam estar· lanç.'lda.s quer~ àctas dos. tra- · 
· app:>.recimento da. juntl\ governi'3ta e a ba.lhos diarios. quer a acta da apuração 

· _entrega. aos novos manea.ta.rios municipaes get'SJ,-até boje não publicada eomo manda. a .. · 
', àe todo o archivo, authenticas, livros e mais lei,e de qne deveriam se:c.eopia.s o;i_diplomas, · · 
·-. -papeis relativos. á apuração que, estando de que füram :Portadores os candicl<tt.os go-
,,. a.penas iniciada, incumbia.-lhes continuar t> vernistas . Emqua.nto, porém, assim ·pro-
- . levar a. termo para: evitar que se· . ~esv~n- cedil) a junta governista., · a installada :· na 

-da.sse a triste realidade do slmula.cro de tra- sala das audiencias do juiz seccional, com-
.·, ·;lfalho ·a. que se estava procedenoo, no mesmo posta de tres conselheiros e cinco supplentes, 
·. dia 5, ás pressa.a, · ~eu-se a apuração corno sem precipitaçoos injustifica.veis,. proseg'uiu 

'-._ ;:finda., sem a mi.nima !ormalidade legal, limi- no$ tra.ba.lbos da apuração que ia realizando 
.· · -t.a.n.do·se o orgão offi.cial a. declarar por. sua. em fa.ee das authenticas de tod0$. ·os oollegios 
:···:cónta., em. loc:'il de noticia.ri.~. ctue estavam eleitora.es do Estado, q11e lhes foram remet· , 
;:: .eleitos e diplomados os- candiaatos gover· _tidas pefo CqITeio. De todas. estas a.uthenti· 
:-.-:nistas.· Mas-facto. que IJOr si. só, despido ile ca.s e mais livros e papeis eleitoraes que es-
.'~ commentarios diz tudo quant.o' poderíamos tavam em seu poder, ella; dada a -posse do."· 
~:":: · aôCI'escenta.r :pa.ra. demonstra:r que não T-'assou novo conselho a. quem legal ·e legitimamente : '. 
:" :de appa.ratosa. 'mentira o traba.Jbo. da· junta. incumbia. o processo da apuf.'.&ção, fez-·imme· 
< ~governista, nem esta. por edital ou qualquer dia.ta. remessa. de todas as authenticas; livros 
> outro · meio, como expressamente dewrmina. e docuinentos,que estavam em :seu poder. De . 
:~ ; .' a _ lei (a.rt. 44,§ 8°) nem o orgão . official na. al- posse de tudo iS:So, . o president.é do novo . 
: :. ludida. noticia. podera.:m da.r o resultado da. ci:>nselho, t'a.ltando. ainrla sete dias para ul- · 
::.- apuração. o numero ·de votos que obteve timar o prazo de 20,dentro do qual devia. rea· · 
,.: cada. um dos candidato~ que se declarava. elei- ·liza.r·se · a apuração. convocou I>Or cartas e 
?·::tos". E não Só ~ ' junta. dis.olvida. infringindo edital de 14, os cinco conselheiros mais VO' 
:·t. 0

· a.lei, e.o·orgão oflieialas pl'8.J[es, mas tam&em tados e os cinco immediatos aos menos vota,,. ~ 
f~-- e:proprio governador ctue de telegra.mmas re- dos.que nos t.ermos no art. 44da. lei eleitoral, -
f;;·;_terindC> OS mais . in'signiiicantes pà.rtieulares deví11.m Ci•IDJ.>Or a. junta a.puràdora, e esta., -
~·:< dQ pleito pejava todos os dias a. imprensa. assim orga.n.1zada., entrou em. !un~ões, la· · 
: ~' desta capital, )'.!Õde ou quiz declarar o ra- vraodo dos seus trabalhos diarios, bem como 
~- ~ sultar!o nutnerico da. votação dos candidatos da a.pura.ção gera.l, a.cta..que fez ·:publicar pela. · · 
:,.~ . g~ve?nistas Org~. · officia.l e gover~ador li- impreJlS8: e de -que enviou copia. 3.f»S ca.ndi- : .. 
'> · nuta.ra.m-se a-noticiar em um laconismo des- datos ma.tS votados. · 
, . · espera.dor~ ma.is que _susj)Elito que a j unta São estas copias que apresenta.mos it. Com· · 
~ : ultíma.ra., dentro de quatro dias, os seus tra.- missão como diplom11-S, a.creditando tet' ·de· ·: · 
;: balhos~ expedindo ·diplomas aos candic!atos monstra.do quésão os unieos que, como tâes, 
.~ . ·eleitos! E .•• só! Nem -Uma. ·palavra sobro o devem ser considerados em.face da lei. · 
. . numero de votos de cada. um. Amr1a. mais: Quanto affirmamos acha-se .provado com os 
::___ do arcbivo .. da municipalirlade de que es~ve seguintes .documenros, que a .. esta vão . 
!\. de posse a. junta,.esta. ao dissolver-se cri mi· juntos~ · · 
t '· J!osamente, .rez., retirar todos os papeis, . 
t .:: ·. bvr,os, authent1lla.S . e qua.esque-r. outros do- Documento n. l~N. 283 do Piauhy, orgão' 
0::.·': • cumentos que pndessem ter servido pa.ra. os oflicial em que ·veem . publicados ·os editaes 
~,:-:·tra.~lbosdo sim:ulaêro de a.plll'ação que el!a do oonselhO municipal de Th~rezína desti
~ ' ~ declarava. tel' feito. . . · tnindo dos cargos de oon~lhe1ro- e de sup
~>·_ : Mais .a fraude foi s~veramente castiga!!&. plente .de· consel be~"O os cida.dios Viria.to . 
fi:<: ... O .novo conselho, cuJa. poss~ fora. . calcula:- Ri~s do ca:rm"; .. Manoel Córrêa. ;.1ma ·e José 
ª_.:r •. · d&. mente .. pcotella.da. por mais de cinco dias, \L.u1z Pereira, s.ob os falsos motivos d. e falta. ~ .. ; antes de entrar em funeções, preliminar- de E::Xereicio ~ mudança de dOmicilio ; ' . 
1::: 7 mente· e pa1'3. a1fasta.r de si quaesquer sns- ' · ... · . · " · . · ·· · · . 
t~\ péitas.; ~qúereu que a. entrega. l\o a.rchivo · Documento~.2-N .29~ do :mesmo jorn~ em . 
r;. ,,.que lhe ta. . passar . o conselb.o de ma.ndato que yem pubh~do o efütal de oonvoca.çao da 
~::.~'.)in4o, tosae feita )ndi~ia.lm~t.e. m~te junta a.puràdora com. ex<'.lusio , dos aUudid~s 
':.;~-:-:-;:~ ..... .. . -. . . -:· . .. . . ' . . . . . .. . . ........ : 
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cidadãos que. como conselheiros. os dois pl"i
meiros, e como supplente o ultimo della. 

· deviam por-força da. lei fazer par~é; . 

Documento n. 3-Certidão da sentença do 
"juiz de direito da cap:ta.1 nos autos da a.cção 
de ma.nda.dode manutenção de posse pleiteada 
·perante o mesmo juiz pelos ilois conselheiros 
e pelo supplente,priva.dos arbitrariamente do 
exercício d,o seus cargos; 

· Documento n. 4.-Accordão do TÍ'ibunal de 
Jnstiça declarando inconstitucional a. lei esta.· 
doai n. 106; de 27 de junho de 1~96, art. 11, 
por. offender o 'a.rt. 63 da Constituição Fe· 

.. -. deral.e julga.ndo, valida. a eleição do con~elbo 
municipal de Therezina,do qua.triennio actua.l, 
annulla.da. arbitra.ria.mente :pelo ~conselho do 

· qua.triennio passa.do; 

Doc~ento n .. 5-Certidão passada pelo es
crivãoêompeten te, de ordem do juiz i!e direito 

' da capital, declaranflo que do ~:x:ame proce
. didopor peritos no archivo entregue judicial
mente pelo s.n.tlgo a.o riovo conselho muni

.cipal, verificou-se uão existir no alludido 
arcbivo o livro de a.cta~ que devia. ter ser
vido até o dia 2 rle fevereiro, bem como o 
li'Vl'o gera.l de qualificação e .todos os outros 
relativos ao pr0cesso eleitoral de 30 dezembra 
do 3.nno passa.d~. 

Documento n. ·6-Certidão :passada pelo se
. eret&t'io do conselho municipil.l declarando 
que dos livros ~mpetentes consta terem sido 

·. expedidos diplomas de Seoa.dor a.o Dr. Joaquim 
. ~ Oc,"lleira Pa.ra.naguá., e de Deputados a.os 
Drs. Anisio .. Auto de Abreu, Elias Firmino 

·de Souza Nfartins~ - coronel Henrique ValliL
dares e Marcos Pereira de Araujo,e ma.is que 
do a.rcbivo a. seu ca.rgo não consta bs.ver 
fnnccionado outra junta que não a que ex
pediu os alludidos diplomas; 

Documento n. 1:-Certiclã.o. do o:fficio re-

Documento n. 9,-0s ns. 62 e 64 do Repu
blica em que estão publicadas as actas dM 
apuraçües dia.rias e da. apuração geral. feitas 
pelajunta legal, 

Documento n. 10-0tlicio do governàdor<lo 
E:::tado ao presidente do conselho municipal <lo . 
quatriennio fin•IO. rleelarando não tel'. até 2 -
de fc,vereiro ·obtido resposta fa.voravel do 
Ministro <1a Via.cão à reclamação que lhe 
fizera no sEmtido de serem entregues a junta. 
goYernista. as authentic"s remettidas do in· · 
terior pelo Correio e mandadas entregar 
pelo administra.dor desta. repartição ã. junta 
que funccionava na sala das audiencias do 
juiz seccional; 

Documento n. 11.-N. do jornal ·o:fficial O 
Piauhy, a.nnunciando no dia. 5 de fevereiro 
a terminação dos trabalhos da junta f!OVer· 
ni~ta, sem determinar o numero de votos de 
cada um dos candidatos eleitos.-Anisio de 
Abreu. 

There•iria -Mesas eleítora.es- São nullas· , 
a.s mesas eleitora.es que presidil'am a rlu1:-li
cata governista de Therezina.. O edital de 
convocação de. conselheiros e supplentes que 
tinham, nos termos do art. 40, § 2°, da lei 
n. 35, de 26 de janeir•o de 189-2, de nomear 
as mesas eleitoraes, foi publicado antes do 
prazo, e a a.Hudida nomeação feita no dia-em 
que precisamente devia ser :publicado· o e1li- .. 
tal. A má. fé, ·o intuito de surprehender os . 
conselbeiros e supplentes opposiciooistas, :pri
vando-os de tomar parte nos tr:i.balhos preli· 
minm•es da eleição, foi manifesto • 

o plano de assalto às urnas, por meio de 
nomeação precipita.da e imprevista de mesas 
eleitoraes unanimes, re~alta. com a maior evi
dencia. da poster~ra.ção ostentosa da.s disposições 
clarissima.s da.. lei que regia o cas11 •. Diz o 
art. 40, § 2° da. lei eleitoral-« Vinte dias antes 
ile qualquer eleição, o presidente do governo 
municip11.l e, na. sua. falta., qualquer outro 
membró do mesmo governo, ou o secreta.rio, 
farâ. a convocacão dos outros membros e seus 
immediaúis, põr meio de edítaes e cartas, 
convidando-os a se reu"ir. · · 

- quisitando e do ja.izsecciona.l concedendo uma 
das· salas do· editi.cio de su:i..s a.udiencia.s aos 
conselheiros e supplent.es · que deviam füzer 
parte da. junta a.pura.dora.e que foram ?rilfli
nosamente priva;,os de exercer este direito, 

·por ooba.rem o mesmo occupado pelo& mem
bros illegitimos da. junta governista; 

· A se reunir, símplesme~te, diz o para
grar,ho citai!o. · · 

Ora, semelhante :redacçã.o porl.eria dar legar 
a imrprezas e abusos, a conluios entre o pre
siclente convocante e os. conselheiros e sup

. Documento n •. 8-A. colleccão completa. do- pléntes de sua parcialidade, no sentido de 
· jornal Piauhy, orgão. omc,ia.l.. public.:i.fo n~s eleger as mesas no ~esmo dia da._c~nvocação, 
·· .mezes de ftrYereiro e ma.rço. da qual na.o compondo-as exclusivamente a fe1çao dos seus 

. consta a publfoação nem <la.s acta.s dia.rias, iiitereSse.s. . · 
nem· da. a.cta geral da a pura.ção da.s. eleições Para val'.l'er a. po:;sibilidade de semelhantes 
de 30 dezembro procedida. a 5.de fevereiro- manejos. para tornar bem claro os intuitos 
pel8.junta governista que funccionou no pa.ç.o do legislador, o decret.Q n. 1.542, ~el 0 de ~e
.m~pal;· · : . tembN de 1893, que ª11.Prt vou as mstru~ 
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~:<. p~ra :i. boa execução do a.rt. 34 da lei n. 35, M<~s. não sã.o só as instrueçõâs a.nnexas.ao . 
·1l: dispoz no art. 11, § 1°: «Vinte dias antes da decrl\to n. l.542 que completam ·o art. 47 da 
:;J .. ·eleição, o presidente do governo ·municipal lei eleitoral. · 
7;f o. na sua. falta, qualq~er outro me~bro d.o As anhexas a.o decreto n. 760, Q.e 16 de . 
~- ·. mesmo governo fara a convocaçao dos março de 1892, dispõem no art . 2", lettra. D
;-i: ' .. outros membrcs e seusimmt:dlatos em votos, que os presidentes convocarão por officios e. 
,~ ·. por meio de edita.es e cartas officiaes, oonvi- por etlitae.s os demais m_embros da. muoici
·;~ : . · dando-os a se reunir dentro iU de= .dias, no ' pa.lidade e seus immediatos, p:ira dentro de 
:;~ . , -paço municipa.l, afim de elegerem os mem· dez dia.s,se reunirem no paço municipal, afim 
3!:· bros das mesas eleitOraes.>· Nada. mais claro: d~ elegerem os membr os da.s mesas elei-
't1: . as iristrucções acabaram com o vago a iode- toraes. · . 
:t : tinido do art. 40, § 2° ria lei eleitoral. à O presidente do conselho municipal de The
~.P sombra do qua.1 podia. agir â. vontade o a.r- Tezina. tudo, potém, baralhou, confundiu e 
f',;~.:. Oitrio do .presidente convoca.nte. Este não. a.na.rebisou. _ · . . . 
~:;· .. ' ebama os conselheiros e seus immediat(>s em Publicou antes de tempo o edital, e no dia. · 

l
':.°:' votos vinte .dias antes da. eleiç:ão pal'a, neste cm que precisamente deVia. publi~l-o, con- : 
.;. · .·. m~mo dia da _convocação, realizar-se a. vocando os conselheiros e supplen'ks, não 
'. - designação das mesas. · para imm ediatamenee fazer a nomeação das· . 
p~: . · Esta. deve ter logar dentro dos de:; primei- 'Il:esas. mas. para· de~tro dos dez primefros 
i;'·;•;" ros dias dos -oitite anteriores ao em que tem dias_ dos 111.n~e a.ntcr?ores 'ª .'J~ de de:;embro, , 
z~;';< ,. de verificar-se o pleito. Em termos ma.is real1zal-a, s1 a e:ffectuo_ui. fel-o as p~·essas, com 
~~;:, claros:. a. convocação dos oonselheiros e s~rpreza para a. oppos1çao, ~1'!11ado o pre· : 
;}::< . , supplentes; que teem de nomear as mesas, s1de~te. com os elementos mumc1paes de sua ' 
~-~.- faz-se vinte dias antes do designa.do para. a pareia.lularle ! · _ 
0· -.~eleição federal; mas a a.Uudida. nomeação ~~ synthese: ·cçiovocaçao antes de tempo , · 
~~; '. reali7.a-sedentro de um dos dez primeiros d i:i.s. ele1_çao de mesas_ fora .do p~zo legal ; con".o· 
1;):.' .O edital do l?l'eside~te ~o con~elho vem,dentre caçao IJ3.r& realisa.r·~e a eleiçilo 110 ~esmo dia, 
;,:::" .. · os dez a.Iludidos :pr1me1ros dlas. marcar. de- em vez de conv~o d!JS conselhell'os e aup
*~>. signar, precisar o em que devem reunir-se os pl~nte~ par~ no dia c;Iesigna.do ~entr~ dos dez 
~:~: ~: conselheíl'os e s~us immeJ.ia tos em vo~s 'J'S.r~ _pr1me1ros. d ias ~º! vmte anteriores a dat:i. ~
~-·:. eleger os mesanos que teem d~ presidir a xada. :pa;ra a ele1~! pr~er-se á nomeaçao 
~r:= eleição. · das m~as. Precip1~0. _erro sobre .,erro, 
~;:: .. · Nunca, pois, poderá. a. escolha <los mesa.rios a;buso sobre abuso, 1llef,'8lidade sobre i.lega.· 
·:'ri:.-... t 1 d' d - hdade . 
~;: ·. er úgar no mesmo 'ª ª co?vocaçao_. Nilo é possivel, oorém . que se attribúa á 
~~·;· 9 § 2" do a.r~. 11 das _menc1çina~?s i~stru· ignorancia. a. violação de uma lei tão co
fe.'.; .. ~oes firma. _a.m~a ma.is .ª intel!Jgene1a.. do j n!Jecida. e tantas vezes posta. em pratica.. 
~~: · 3.rt. ~da 1~1 eleitoral. Dn; eUe: -«;'eun!d_?s Nã.o é crivel que desconhecessem a lei elei· 

~ 
. . <. no dia · di!$UJ~adrJ, proced~r-se-ba ~ ~le1ça.o torai na capital do Estado - o governador e 
: .: das meSB.?, lsto. é, no d1e._ . que o edital de seus auxiliares, os candidatos governistas 

:.,;::.· .. convoCa.çao, pubhca.do 20 d1~t1:_ antes ~o em que ali residem e que !lil'igira.m o pleito em 
$!"·· que !leve ter logar a. eleiçao. designar, que eram dfrecta.mente interessados todos 
&:·:., reupir-se·hiio os conselheiros ·e supplentcs _e lia.cba.reis, juristas, praticos nos man~jos dos 
~li; :: f~rao a ~colha. das mesas que teern_de pres1- negocios elcitorae~. 
~~ , ' d1r o pleito. O~a., o que fez o presidente_ <lo o que se pretendeu foi perturba.r, viciar, 
~:. conselho mu!11c1pal de Tberezh:a ~ A:qutllo eivar de -nuUid:t.des a eiéição do collegio de 
~ . de-que _a lei a.bsolutamen~e: na.o cogita.. o Therezina, onde o particlo governista, con~ 
~- · ·. co_ntra.r10 d~ . que ena. pos1t1.vs.men?i dete1•- scíente da su~ extraordin.irfa inferioridade 
~~:" mma.: no dia. 7: de de~mbi:o. t~ d1a.s ante~ n~'!lerica., tiu_ha. a. certe:l.3 rle que lhe infiin· 
i!:?.{' dos vmte anteriores a.os do pl~1to. conv_ocou gma.mos a. ma.is completa derrota. . -
~> os conselbeir?S e suppJente3 para no dia _10 EL!e tinha bem viva. na.lembrança, a. gran· 
~~: -:procederem a. nomeaçao das mesas •. e a~m dez.'l. do triumpbo com que o esmaga.mos ses· 
~;._.· se iez. · · . . . · senta. dias antes, nos memora.veis e renhidos 
~1· ~:, · A lei, pe1a sua. mel'idia.na . clareza, e in- pleitos 'de 30 e 31 de outubro, para a eleição 

.:: susceptivel de duvid&s e sophismas., Divide de um deputadô cstadoal. e do conselho mu-

i
'.~' o prazo de vinte dias anteriores ·á. eleiç~o en1 niocipal. ' ' 
-, .... duas partes iguaes: no primeiro dia. da. pri- · Nã.o podendo vencer, er."?. plano do governo . 

1
-:.:: ·meira. parte, que no casoerâ o·dia 10. putili-. inutilisar a. nossa. vict.oria. - ou eivando de 
r,·'.·.ca--se o edital, designando~ dentro ilos out;ros nullidad.es e vicios insana.veis a. organiz~ão 

-:./ nella comprehendidos, o em. que· devem re· rfas mesas, surprehenden<lo a· nos;a. boa fé, 

l ,.·'11uir-se os conselheiros e supplentes ll8J'a a on : fazendo duplica.ta.. consoante ã. · senha. 
': llOmeação das mesas. . · traDSlllittida. para. todos os municipi-Os do in· 
::~~~-· .. . . . - . . . . . 
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terio).',onde o governo sabia não contar com a. Batalha, Barra1, Porto Alegre, S. João do 
maioria do eleitora.de. Piauhy, Valença e Santa Philomenaconseguio 

Era. o mot d'ordre governista-Onda não se arr<lDJ•r mesas unanimes para. as suas du
puder yencer, perturbe-se, vicie-se, a.nnnl- plicatas. Em Picos e Castello, o eseaodalo . 
le-se; on~e nã.o chegar a violencia., o suborno, foi u.ioda mais revoltante: a 13 de novembro 
a c~mpressão, o terror, chegará a fra.u<le, ?o 47 dias antes de realizar-se o pleito, já as 
nulh<lade, a duplica.ta. Mas o golpe fa- as mezas que haviam 1lo presidir os simu· 
'lhou : o fracasso foi complet..o. . lacras de eleição governista. estavam organi-

0 partido federal entrou unido e resoluto sadas ! 
na campanbiaeleitoral, conhecia a lei e com· . Eleições procedidas pa1•aote mesas organi
proheadeu os intuitos do governo. O legis· zadas do assalto e de snpresa., fóra rlo prazo 
la.dol' eleitoral foi prudente e cautelos1> e, legal, clandestina.mente. com manifesta, os
prevendo a fraude, fornecera. o remedia para tentosa. e proposi tal viola,\ã.o da. lei, são elei
evita.r-lhe os -e1feitos. A lei n. 35,,de 26 de ções radicalmente viciadas e,portanto,au uas • 

. janeiro de 1892, corroborada pelas instrucções Sejam-nos permittidas mais a lgumas consi- · 
que baixaram com o decreto n. 1.542,de 1 rle d.era~s tendentes a bem esclarecer e ori
setembro de 1893, art. 11 § L0 , dispõe: enta.r a Commissão no julgamento do JlrO
<i: Vinte «lias antes de qualquer eleição, o ce~o eleitoral do Piauhy. 
presidente do governo municipal e na. sua Quer do otflcio que dirigiu o presi~ente ela 

·. falta, qualque1· outro memln·o do mesmo go· municipalidade a.o governa.dor do &ta.do. 
1'erno, ou o secreta.rio fará a. coovoc.i.ção solicitando, por seu intermedio, ordem do 
.dos outros membros e seus immediatos por Ministro da Viação para que lhe fossem 
meio de editaes e cartas ollleiaes, convid'l.n· en tl'egues as authenticas gnviarlas á junta 

· do·os a se reunir ». Escudada. em disposição a..Puradora. pelo correio.quer do que, em iden· 
tiio positiva. e garantidora, deante da omissão t1co sentido, dirigiu o m~smo presidente a.o 
ea!cuJ.aõa. da. postergação flagrante da. Iei,em- Dr. juiz sec!!iona.l. evidenciu.-se que as unica.s 
quanto no dia 10, fóra. do prazo legal, o pre- authentica.s de que elle não se achava de 
sidente do governo municipal com os conse- posse, que reclamava e que havia.m sirlo re· 
lh~iros e supplentes da. sua pa:rcialidade. cri· mettidas directamente pelas mesas eleitoraes 
m10osamente, procedia. à eleição das mesas, ao poder que as tinha de apurar, ero.m M 
o conselheiro Luiz Reverdora public.wa. dos collegios de Parnabyba, Burity dos Lopes, · 
edital convocando os outros membros e seus Peripery, Jaicós. Paulista, Regenera<~âo, Ap · 
immediatos em votos para sé reunir deti!ro parecida, e poucos mais, justamente os mu
de de:: di11.s no paço municipal, a 19 .de de- nicipios em que o go..-erno não log'rara fazer 
zembro. afunde nomearem os mesario.s que duplicata, e cm os quaes, portanto, obtive
deviam presidir ás elei~.ões que tinham de ramos completll e inconfasta•la victnr ia.. Das 
realisar-se a 30 rlo mesmo mez. E' impossível a.utbeotieas rle todos os outros collegios não 
uma observancia. mais escrupulosa a severa. cogitava. o presidente do conselho municip3.l; 
da lei . Que houve mã. fé, plano fr iamente o paradeiro d'estas. infere-se do seu silencio 
concertado de fazer duplicata ou viciar a or- -elle eonbecia.. E' digno. porém, de toda a 
ganização d~ mesas para. a~nullal' a eleiçii.o attcnção e ei.ame este ~cto que, por s i só, 
que o governo tinha. a. certeza de não 'p<>ller exposto, desnudado com os seus antecedentes 
vencer, é incontesta;vel. Si assim não fora. te· e oonscquentes, explica todo o trama. prévia.
riam os goveC'nistns arripiados carreil'a desde mente urdido pa.ra a victoria cfa fraude go
que, corrigindo o erro do presidente do con- vernista. no pleito. de 30 i.Je d ezembro. 
selho municipal, convocára o conselheiro Re- O plano de assalto e apossamento das ur
vardora os conselheiros e seus immedia.tos a nu por meio de mesas una.nimes, eleitas 
10, precisa.mente vinte dias antes do em que elan<lestinamente. fóra do prazo legal, mesas 
se ~evia eíl'ectua.r a eleição, a. 30, para re- unanimes que perinittissem som testemu
unidos a 19, isto e clentro do& de;; primeiros nhas, sem fiscalização e atê sem votantes, o 
dias, nomear as mesas que a tinham de pra- fabrico de actas falsas em que se dessem arbi· 
sidir, tra:riament.e aos ca.ndidat.os governistas vo-

o governo, porém.manteve o seu prciposito tações cerradas e plla.ntastica.s, resaltn. do 
de viciar a eleição ou arranjar duplica.ta.s,' e conjuncto dos factos. nítido e claro, de rea
a 30, ao lado das mesas legaes, nomeadas de l idada pa.lpa.vel, capaz de convencer aos es- . 

. accordo com o art. 11. § § ~. 30 e 4• das .in .... piritos mais refractal'ios á. e videncia.. Como 
strucções que baixaram com o d.ecreto n: sabia o president.e <lo conselho municipal 
1.542 e arts. 5", § 1° e 40. § 1° da lt!i n . 35, que só as autbentica.s daquelles collegios. em 
surgi&m ª" clandestinas e nullas,eleitas a. 10. que o governo Dão pudera forgicar duplica.tas, 
Como em Therez.ina.. foi por este processo il- achavam-se no Correio'? Porque siognlal' 
JegaJ que o governo em Amarante, União, coincidência só as authent!r.as daquelles cal
.Alto Longá., Oeiras, Q>lonia, eam~Ma.ior, Iegios incontestados efn~1l"'uma só dos dU· 

-, 
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plica{~Os pelo. gov~mo, com n.s !omas niesr:.s j que, ao p:;.sso que as authe_nticas das nos
unannnes. eleitas fora do prvzo legal, prc- · S<.t.:< elei<;Ge~. q;1er as d;:,.s liquidas e encon
cmrar••m o intermedio do C-::irreio p:.-.ri• !;]1fo· testa1fas. que1' as das eleições em que 
gar á junta apuradora? Como e porque só,-áeate compareceu e votou o nosso 
meios. uniformemenie. com a, predsa ante· el·:iwro.do. porque o governista tinlla 
c~denc.ia. todas as actas das_·lnplicat~B 9;0\'er·· i de_ figurat·. n s actas clundcs;:inas c1as.du
mstqs. foram pa:·ar- as ma·)S do pre.•:ilenu pLcaws,rderendadas por rnesas pr-oposLtal-
do l:onselbo? Com muit, !.ntece.1e1Jt1•'· n(1S m:0nt·~ eleit:1s füra do !.lrazo legal, foram re
denupciámo~ peiu, irnprens:• a m .. nta.J&m da metüd:ts ~L Camara <los Srs. Deputados pelo 
niàêhÜia. eleitpr:i.I destin:da a frau ~«J" as co"t<:io. :mlepende~te de intermetliarin, as 
·urnas em todos os co!i,,gios do ímerim:, onue governist:• s, S(:tll e:rnepçfo de uma. se, foram 
o governo -sa.lii<•. ni10 tl'.r el"'m·'lnt s. toda.~ e no m;~smo dio. entregues á secretaria 

Foi pa.ra iS>O que a ~;führ:t de lds ele da Camarn, já depois de iniciadas as secçõe3 
occasião, viofodoras da C.-:nslit~úç1í.o F~cfor:::.l p1•epu.1·.i.t01•ias por um dos candidato;-o Sr. 
e da 1to E~tado, attenta<:or·!as d<L a.ut<-11omi•~ Dr. Joaquim Pil'e~.Si pelu.s provas materia.es 
à.os munícipios. o govern<.l ccn~e~·utu. eli- c:on~tante~ :las proprías actas, si p·?.la O!gani
minando, <le:>tituindo '" fübstitu[ndo o;,on>.e- za<,·1io cfanc!cstina e fóra do prazo legal das 
lhos e conselliei!·os mu!l icip~·e• op;,üsit~io- mesas un:;.nimes que as pre~idiram, as du
nhta.s, ex:tinguindo ::i.té m~rni~ipios p:t;.·:;. an- piicat<1s gélvei·nístas ji não estivessem con
nexr.l·os rorçaJ.amcotc :;. OUi,l';.;S, apo1ie~· .... r-se r.cmnt~du.s como productos da mais audacio
da eleü,:ão da; me;;as - o que q ucr 1.Lzer - s:1 elas fraudes, as provas circumstanc::iae:; de 
d€' todo o proces;o eleit-.·rat. que !lGS occ.1pamos sedam s-utficieutes para. 

Um facto -.e1r, a.inda corroborar o que a:íir- >a:·Nr quaesquer duvidas que porveritura 
m~.mos. Nio se diga que o gove!'UO e::i vcre- ainda existi~sem no animo da honra.1a com
rlava pela senda do ar-i;itriu. anniqui!la.ndo a miss5.o a re;:;peito da sua val.idade.-Anfaio de 
magiswatura.. confüc:;.ndo a. in\'.ependcncia ~breu. 

2" EXPOSIÇ.:i:.O DO SR.. DR.. E.LIAS M.;..RTINS 

M emonmr/wn .~abre a eleição áe 30 de 
d~:;e;;\/n·o de 1896, pm·a wn Sena•lD.,- .; quatro 
D<!p!!:ado$ ao Co;1{11·esso .Naci0>1al, no Estado 
d.e Piav.h!J, apresentadQ pelo .S..-. Elias Mar
tins. 

dos poderes locaes. oxtinguindo mumdpios, 
d.estituindo co:1seli.ios, cfJwelheiros -e sup
ple!1tes de conselheiros mnnícip;1es, porque 
receias~e que a opposk,ão constituísse co:.1 
elemento;;: exclusiva.mente seus as mezu.s elei
toraes e pni· esta fórma. fraudas"e o sti!fr'a
gio tlos eau{llilato.s governistas. Não. .\faio
riR de me>arios em al:çu1;w.s, me:;;a
rios em tochs as mesa~ de todC"·S os mun;
·cipios o g-O\'e!'no teri<-, lndependedo dos 
processos ílkgáes, violen.i.>JS e crimin()sos MuP.icipi0 de TherezLna-Os acontecimentos 
de que lançou mão. A lei <.·ieitofül, ~.-,·;::;. 5,; t que se verifica.ram nesta capital, por occ•\
e 6"·, § 1°.pi·eoccup::m-se ;;anto con. o p1·oc~ssn si<1o do pleito üleitoraI de 30 de d~zembro 
<"1 .. a 01·~.'\.nização das mes:?.s, vis.'1'.du <:11:ninJ:· .;J, [ ulcir_rw, te<:IU .e:;treita ligação ?ºmos succes
poss!l:ll1dade de qne U!ll p:•r~;,:,.o as c<n1~t:- ~··' ee :30 ;i .31 de c;utubro, d1a:s em que se 
tuisse unanitncs,p:J1' 1,su que oellas dilp~n1te Q r efft!•:tua:·(;m a~ eleições munidpa.es e ap:i.ra 
i'<osl!ltado de .toda a e:leiçii.0, que é 1'\.ifl:cíl, [ •) ;i1··~tn~himento de uma. vaga no Congresso 
senao imposs1vel. compol-:;s ,:om ei:'lne:ito.s du Esta.do. 
do um,1. ~ó par:'.!i:l.fühlo. Er:1 o que se <l<t>a no! Xes;;es 1lois pleitos, o pa1·tido republicano 
Piauhy ,onde '·'S mesas ~erír.rn. compo~ras de' fe,!e:·al derrotara, por estr·ondosa maioria, o 
meml:.r·os de ambo;; p:,rtido~ plei:e:mtE;s, cio f gl'npo politico que apoia o governador, e do 
que r<:mltari;i. um pro··e,,~o eleitoral pacifico 1 qual é cll<;Jfe, ou intitola·se ta.l, o capitão Co
e regul:i,r rist:<ilizadü e superinu;ncu,1.0 por· riut:i.no 1le Carvalllo e Silva (does. l e '2). 
todos os intcrt·s~uo~, tornando-sr: in ,·i;t vel a! Em virtude deS:les se rios re"Vezes, os ven
:fraud.e e a dupfü:ar.a. 5,; o cori Lrado, por•~m. i ci · o~ se <'unver:ce1-am de que só pela i'raude, 
s<:rv1:;i, ao govenio, porí].U~ 5,) n l!l'ntt·a;-io pc.- i :t bic-o de penna., poderiam chegar :i. seus fins. 
d~r-lhe·i& 11ar mt:s:is unanim,es, m.esa.s uno.·1· :.;r;,i el.eiç,;\o municipal de ::H de uu~ubru, 
nrme.;; que pcru11t15.>em o fa.;•1':c0 nas tre- po1• Cil.US~' .. da d·!l'rota. do dla anter101·, o 
><l.S. sem f:sccLlizaçio e ~cm .testcíJtU11l1:;.s, g-rupo governista deix:,ra de compa.1'ecer 
repetimos, de v.cca~ falsa~ '" dup!icat;~s de ás urna' tl<J;S l'· e 7·· secções, para fabricar, 
actas rabas e ,·mplicat'1.s <:m q:•e ~<! si•irnl•t~5'), I cla.rAe~tina:nente, duplrn:i.ta~ em casa. de re
ã von;:a.fo, 1ot a<;(>e< fabuJo.·3.~i,1'eo1hil.do n·.;,; 

1

1 ;:;:<l.,acia do c0ronel .Joaquim Dias de Sa.nta. 
c'tníl.id<~to~ gnver-!Jht<ls,('CHU exclu:;iio <.:orn;::l~- A;.:na, v!ca-governa.dor e t10 do governador 
ta Jr,5 ~ontl·arios. Er.J. e;fa ~,,ndL;ão i:J.Jp:-e- ! ~doe. n. 1), 
scindinl :para que pudesse t1·iu1J1phar a. chttpa 1 M<>.s, desprezando a eleição legitima e· 
completa. do governo. Foi por isso aíndu. apurando as dUJ.Jlicatas das l" e 7" secções, 
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o gropo governista , ainda assim, ficaria em officiaes <1os conselheiros e sup11lentc8 (11oc. 
minoria, att enta á graode maiçiria do par- n. 4) . 
tido )·epubiicano ft;deral nas demais seccões, No db. e log:-u- designados e á. hm·a. legal, 
pel-) que resolve o eliminar os conselheiros coinpa.x'ê~n-.1.m os. co1!selllei1'l s L!1i:'. R.iiie iro 
Yi ri&i.o Rios t.lo Carmo, Ma.noe.l Corr-êa Lima -R,(lverclo;a., Viriato Rios rlo Carmo ,, Manoel 
e os supplentt?:S Jost'i Luiz Pereira. e :'.\la.nod Corrêa Litu:i e os s upplente·; Fr~.r:c\3~,l Alves 
Pereira da Costa, a.fim de ga.Nntir uma junta rle Pa.i'-'a- Jo~é Luiz P er·e'rJ., .Tos,; Pé·~·eim 
apnra<lora sua., capaz de aniquilar os mais LE-al, .fm;é R:i.ymurnlo de Sü1tz<1. Viceritt- Foõr
ioc1)11testaveis direitos. reirtt s·arboôa. Belcüior da Cru í; t 1l.i ~e ,1-à e 

Obsta.dos <i•!Ste modo es.'ses membros uo cem- Ju \·encio H..Jdrigues da Costa. •)S ; 1u:~<~~' p-:-oce
se:hr.1 mur. icipa.I de tOmarem parte ua ap u- deram it eleição da~ meSl?.s ~ent1·0 do~ li .nites · 
raiJiJ, R>i decx·etadit ti. annullação d.i clei~'ão da. lei (do<]. n. 5). 
municip<>I, umn. vez que asduplicat,él.s não aba- A mmoI'i:!., .iâ. t.emlo :is escondidas fürgica~1o 
fü1·a.m a maioria. opposicionista d;i.s secções illn· slmuhc·ro de t~leíção, ~b::teve-si; <li, k 1rnar 
!lào co!ltest;:das. , p.1t·te o& se:;são, certa de q ue só a f!-a.ud.-,, pa.· 

De-sa. f..ecís;lo r ecorreu-se para o Supe1•!or tr•.>einacla por 1uesas sua.s urmuime~, ihc! po
Tr-i b•_1 twl d.e Justiça, que deu pl'ovimento <1.0 deria ga.1·antir nw.i,01•ia. no piei"º · 
l'C~ Uí'SO. reconhecendo ;i. legitimiliade a.:i. di:i· Chegado o dia da eleição, o gc1veI0n:1dílr do 
<;â<> e mandar~do empossll.l' o respec:;.i'vo co:i- 1 E~t:tdo manfou, .guarnecer dE::_ força ~olicial 
sel :iO. 1 as p:)r .tas ,~os ed tUetos, onde ;,:evrn.01 ~ uncctona.r · 

E' preciso notar que os conselheiro:; Viriato C).S mesas <ili. ·1>, 2• e 8" secçüe;; ~:teitoi·a.e.s, 
lU r.·s 0.io Ca.rmo e Manoel Corrêa. L im1t e os com or<1em expressa. de imi.red.ir que se re
>u11pientes Jc·se Luiz Perei:'a. e Manoel Pc· unissem ::.s legitlmente ele it ... ~. p+'lc q ae os 
reim da Costa, não se conto1·m:.tram co1n a meS<lríos ~·espectivos requisltaraw :rior <·lficio 
sua ; Ut>.gal. e v i.:ilent..'l. destituição, enconti•:l.tlC.o do Dr . jui:. St!CC:ion:~l as salas da. cri..~ t1. dai: sua~ 
pe1-aur.e a j u stiça competente rep:;r-;wão para a.udlencia.s , p;i.1·a. installa1·em os seus tra
os stus direitos. O juiz de direito da C()ll\ar c:i, bathos. o que, lhes senrlo conce1lido, teve 
em l aminosa s;1ntcnça.. ga1·antiu-llHi~ a posse togar (•loc:1. no. 6, 7, 8 e O) . 
dos s.ins cai·gos . rutrnin::mdo o acto criminoso Os mesa.rios dessas secçlies. para.- melho1· sal
d:t m11.iorü1. lli.cciosa do conselho tra.ns•~Cto v .. µ-uai•darem oti seus ·direitos, fu.era m, pe
(do~. n . 3). r<i.nt t: o me ;1no j uiz :;eccional. o competente 

Esse a.t211ue à. autonomia m unicipal. que se protesto tdnc . n . 10). 
reµrc•duziu e m varios pontos ~.oEst:i.dc. ca.1-a- Com semelh•rntc intervea<:iio do governa
ctcris.\ a 01~•rulid;i,1!e a.o govern,~dor: q ue , ui- dur , a.ltamenti lmmora.l e crimitlOH, o~ seus 
i ·e~t:·.memeou por inter medio dos seus adeptos, p:i.rtida1·lús cc.oseguiram füls1:ic:lr gro~~eira.
•te; tituiu Yarios conselbos municipaes. atLen· mente ;ictas eleitoraes eLU tHh•..« se. yões, 
tam1o contm a Constituição da. Repnblic;;.i. e:?. muifa~ da·; qua.es feit.as em casas ;:ia:r ticu !~res, 
uo ê.•t:\do. Felizmente. por toila :i ~1ai·te , os tigura.ndo lltl.\"er suffraga:.10 o s_ua. l-. tapa 
t•e ;cre~entante~ dos muoicipios resisti1·:1lll á cet·~~ de oi!occatos eleitr:il'es, quando r.a:· elei
\•iolencb., mantendo-se no exerci cio das ~u::.> 1,:ües a.ntel'io:·es, de 30 e 31 Ú\l ou r,u IJ!"O, ncl.O 
func•,,ões. havia.m rrnnillo sinào quatroc9mo~ e p·1uc:os 

Fo: uo cor-rar dasses factos que ~e :~pproxi- e!.-:i to1·e$, scn•10 derror.o.dos po1· ceate :1a.1·l!s G.e 
1nr1u;~dciçiio rlasmesas eleitora.c·sque tle,·i:tm votos (doe. n. 11). · 
pw1sitli1· os trabalhos da ele:ç.áo r.e u m Se- A f1~1ude governista. foi t.;'to calva, a falsifi
n~ .. k:1· e quatro Deputados M Congr~sso K:i.· c~çií.o das assigoa.turas dos t:leitores f(•t tã.o 
ciouul, Jll'Oeedina. a 30 Lfo · demtnbt·o. ostento~a., que os prevat·ica. \o-,·es c:in mnü -

0 grUpo go~·ernista, convencirlo tle que r am os li;·:·os em que tizemm M d u:llkstas, 
a.poc•i.S purleria fazer o t erço na eleição das não consta11do absolut:i.me .~te do :Hel1i ··o da. 
rl'íerida.i> mei;:i.s, procedeu-a claa destinô.Lmeut e muuicipali~la\' e que elles ltouv~ssem ,;imn
<:otU os seus a migos, sem scienci,~ da. maioria l3do alli ctualquer eleiçii.o (does . o::; . 12, 13 
·lo~ <:l>nsell:Jein·s e supplentes que lhe crnm e 14) . 
a.d v~i·sos. Tu•lo desiapparecen , c!'mo si este füdo os 

Xo tlia legal, e m que, segunt'lo e :~r~. 40, § 2" pudesse eximir da r esponsabilícbdi e1~1 que 
r1?. lei n . 35. rte 2õ de ja.nd ro de 18<J2, tinha.m incor1·ei·.i.1n. . 
de :;el' con vcca-1os os conselh1~iros e su ppleur.e:;; O documento n . 1 e cer~idã.o do a~cordiio 
para,, d ita.ciei<,:õ.o. 9coosel lleiro Luiz Riíieiro do Superio-:· Tribunal de Ju~r.i .;:;. ,pror,;i·!do no 
Rt:ve;-·rlos•~ o f~r. . supprlrnJo a fal ta do presi· r<>cur~o eieitoral int~ntii.t',o coutr;< <.i. :•nn:i. llu
di.ir(t<l. e marc;.odo o dia 19 de cit:>do mcz de Gi"t.o da elc·ição m uoicipa.l , p1·uco..:di·i a. a ::>l úe 
dezemb1•0 i>al'<\ ter logar a sessiio. outubro.. -

~~sa re.;°oluçii.o foi pu)lllcads por edital. na Nest:i. importame peça juridi,~a. ~.i ,1.er.u-
pcirt;~ do p:1.ço mu::iicip~l. o qual foi r eproclu- dada a. fraude inaudita prt.tica.da pelo grupo 
<!.ido pela imprensa, sendo expedifü'..s cartas go-vernista, no intuito etc burlar.:. verd:i.de 

CnmQ.ro. V, I 31 
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eleitoral. Por ella se póde fa(·ilmcnte aqui;. 
!atar '? que foram os siiirnlacrw de eldç-ão, 
poste1'10rmente a.pparelha.dos pelo governal!vr 
e sua gente, no pleito de 30 de dezembro. -

O 'documente n. 2 é o resultado da eleicão 
de 30 e 31 de outubro. publicado na Gazeta 
do. Commercio, jornal imparcial e sem cô'r po
lítica; semlo, além di~so, orgão official (;.o 
conselho municipal, que então er:1 domina.cio 
~lo grupo governista., que del!e se apodera.i•:i 
v1olentamente. 

· · O documento n. 3 é a sentença.do Dr. juiz 
de direito ~a comar ca de Therezina José Lou
renço de Moraes e Silva, mantPndo nos seus 
cal'go.s os cooselheiro5 Viriato Rios do Car mo 
e Manoel Corrêa Lima. e o supplente Jo"é 
Luiz Pereira, destituidos o.rbiiarío.mente pvr 
uma. maioria fa.cciosa. do conselho municipa.l 
que obedecia aos manejes do governador. 

Os documentos ns. 4 e 5 são os edities pu
blica.rlos no joi·nal 1Jiai·io, o l 0 convocando •JS 

conselheiros e seus supplentes para a eleiçii.o 
das mesas eleitora.es e o 2" dando o resultado 
da eleiç.ão das referidas mesas. 

O documento n. 6 e certiàão dos officios ela 
requisição feita pelos mesarios ..ia !", 2" e 8' 
secl}ões eleitoraes ao Dr. juiz seccional dM 
salas das audiencias deste, para nella se in
stallarem os trabalhos eleitoraes das respe· 
ctivas mesas. 

O documento n. í contem os protestos,feitns 
perante o juiz federal, de D~mosthen~s Con
stancio Avelino pelos mesarius da l". 2" e 8· 
secçõe5 t.ieitúr aes contn\ o acto despotico do 
governador, mandando postar força policial 
nas poi·to.s dos efüficios onde tinham de furic· 
ciona.r. 

O documento n. 8 consta de um protesto fü. 
X?-ado pelo:: conselheiros e supplentes murü
c1paes Luiz Ribeiro Rever-dosa. e úUtros. cou
tra o acto da minoria do cuns1ilho 1nunicip:d , 
apoderando-se da mesa em que funcclonu. o 
conselho, afim de estorvai-os no exercício de 
suas o.ttri buições. 

o .documento n. 9, que e o despacho do .iuiz 
secct0na.l concedendo as ~alas requisitadas 
acha-se no documento sob n. 6. ' 

O documento n . 10 tambem está incluído 
no documento sob n . 7. 

O documento n. 11 faz parte dos documen
tos ns. l e 2. 

. O documento n. 12 e uma. cer~iõão r eque
rida pelo bacharel Elias Martins ao presiden te 

do conselho 1mmicipal, em que está pl'ovada 
que o. un icaeleiçii.o fei ta a 30 de dez1cJmbro foi 
a l'ea.lisa<:Ia pelos mesarios eleitc•s na s ssão 
de l{J do mesmo mez de dezembro, sob a-pre
sidencia po conselheiro Luiz Ribeiro Rever-
desa. . · 

O doc\1mento n. 13 ê uma certidão forne
cida pelo conselho municipal ao Dr. Elias 
Mar·tins, na qual se declara quaes os cidadã.os 
r1ue recebe"ram votos para. Senador e Depu
tados ao Congresso Nacional, no municiplo 
de Therezina, n:i. eleição procedida. a 30 de 
dezembro de 1895. · 

O documento o. 14 e uma. certidão peilida 
oolo Dl' . Elias Martins ao Dr. j u iz ue direito 
da. comarca de Tllerl'Zina, na qual se pruva 
que do exame procedido ·no arcbi vo da M:u
nici.palidade pelo mesmo Dr. juiz de <li rei to 
verificou-se o desapparecimento de vai.·ios li· 
nos eleitoraes, bem como que foram cncoo
trauos livros com folhas arrancadas. 

P:i.ra terminar. offerecemos à Comroissão 
de \ erificação de ·Poderes a leitura <le uma 
j11stificação, documento n. 15, produzida pe
·rante o Dr. juiz seccional, na qual acham se 
comprovado~ os factos acima alle.~ ados. 

Pa.ra esse importante documento clla.m~· 
mos n. attenção da ill ustrada Comm issão. 

Munici11io da União - O eX· "l'Ver nador 
Coriolano de Carvalho e Silva romoeu eom 
o partido republicano ferleral destá locali
dade e o apeiou de todas as po~ições o!lk iacs. 
A úoma.rca, qne era de segunda entraHcia, e 
é urna das mais i11iporta.ntes do Es tado foi 
1·elxlix11.rla- paro. primeira- e o j uiz de' dl
r~i to rcmoi;ido por merecimento pata. S:mta 
Rilomena, cerca de d uzeutas leauas de <li-
sta.ncia. · º 

Approxinrnvam-se os pleitos eldtoraes -
municipal e fé1leral - e. por tanto. era nc
cessario, a todo o trame, dispor ·de 1ue~as 
unan unes e para esse cifeito a conveniencia 
de nm cooselllo que as elegesse. 
. Este, po1·. Sl!l' a maioria. penencia ao par

t1(10 r epulJ11caoo federal e r esistiu a todas as 
seduc\:ões <lo poder. Não conseguindo, pois, 
tlcar do posse <lo conselho pela corrUp(:ão, o 
govel'lladv1· deliberou as-altal-o, destit uindo 
<JS seus memllr·os ~ subsr,ituindo a. e~tes por 
mstrumenLOs passivos e despachou de The
l't-r.ina, a horns mortas da. noute, uma com
mfssào composta de um empregado 1m blico 
e de dous che:~ loeaes :>. quem havi1\ en
t regue os empr ego:;; publicos, acompanhados 
de grande força policial, commissilo e.'lsa 
<1uc; levav~ a empreilal~a de apos...::ar-se por 
meio da 1of\-a _do arch1vo mun1cipal,-no in
tmto _ d~ forg1ca.r. m=:-ior~s persegui~es. A 
coinm1ssao cumprm a risca a sna missiw, 
elaborando um ~recer de accordo com as 
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instrucções recebidas; o governador então 
suspendeu !rnmeúhtt?. men i.o todo o conselho, 
inclusive ·o lut,enc1.ente. mand~fnd.o p1·oces
sal-os. Em segaida., . acobertando-se com fri-

suifragado para Depur.ados e Senador ao Cim
gresso Na.cio;;al (d <>• ,nmentos r.s~ 2, 3, 4 e f>) . 

O juiz de d ireito'~ª comcti·ca., dia.~ antes da. 
eJei(~ havia sido removiuo. a.fim de que a. 
oppo;;ição ficasse sob a pr_':_ssão d~ um l~igo 
írre;;ponsavel. O tabell1ao pubhco, ca.p1tao 
Lufa Lopes Ca.stello Branco e o segundo t.a
bellião, ·Antonio Soter Castello Bt·a.nco pelo 
facto de. se haverem negado a le9q,lis1.w as t'3.l
sit1cações eleitoraes governistas, fomm ~us
penso.s ambos, modo saqueados os ca.rtoriM, 
tudo no dia seguinte a elelçio (documentos 
ns. G e í). 

- valos 11retextos. nomeou illegalmente novo 
conselho, o qual, com manifesta violação da 
lei. nomeoi~ poi' sua. vez, mesas para a eleição 
municipal a que se tinha. de pi:oceder, :Mas 
não prevaleceu a í'ni.wle, porque o partiilo 
fodera.l i7iu tr'iumphar o ;;eu dl~eito pc~n~ 
o Superior Tr:buonl de .Justiç~. 

O con8e!bo usurpador, evidentemente i?l
competente p:'ll'a eleger a$ mesas que t inham 
de presidir às eleições fodr:raes de ;-;o de de· 
zemb1·0, já por ter sicfo investido em sua.;; 
funcç'.Ões , não ein virt ude de eleição popular, 
conforme r1etermina. a. CJostltuiçãci, mas por 
simplc~ dc$igria.çiio de um go•·erna.dor vio
lento-já, principalmente, por haver sido 
renoi:aclo de1w·o da legís&atura ( 1\ecreto de 
8 de dezembro r1c 1896 ). não procedeu aos 
t rat1all1os prelimina.l'es da eleição ou s l os 
procedeu roi clandestina.mente, porque nã.o 
1bi por edital e convocação dos conselheil'O!' 
para a. elaiçuo dos mesarios, nem tambam 
convidou por edifal o eleito1-a.do a da.r o seu 
voto, decla1'arn~o o dia, logu.r e hora. dos tra· 
1ialhos eleitoroes. E a prova disto é que o 
eleitor m~jor F1v.i.ncisco S.i.nt.'Auna Castello 
Branco, pnt<cos dias antes da eleicão de 30 
t1e dezembro. r equereu, por certidão, o teor 
das lisias dos eleitor es que tinham de votar 
em cada. uma das secções tlo município e lhe 
1'oi negada u. <lita certidão, dizendo o secre· 
ta.rio oa;ra constar dos livros a. seu cargo. 
(Doe. n. 1) » 

Que o p:i.re~er da commissão escolhida pa.1·a 
d epor o Conselho Mu1\icipa.t da .União foi um 
acro dita:lo pela. pol1ticflgem e que o procr.s~o 
rle um i•ecurso vi('lento do governailor·, p:i.ra. 
produ:i1· cor.selheiros·amigos seus, pr nva.-o a. 
innocencia. dos· accusados na sentença judi
cial. 

Nestas condições. privatlos rle cooh~cer 
quaes os loi:ar@s designados pelo pt esidente 
do Conselho Municipal intruso, para lunccio
U;imento das me:>as e[eitornes, os eleitores 
comp11.receram no clia da eleição na séde dos 
clistrictos policio.es. onde sempre trabalharam 
as mesas. c;uer federaes que1· estaduaes. 

Pel'ante os rnesar-ios que presidiram a ul
tima eleiçilo reder:i.l, votaram, uma vez que 
n5.o compu.receram nem se reunira m outras 
mesas. 

Não havendo 'cópia elo alistamento de cada 
secçãu, v isto que o secreta.rio co conselho ne
gou ·se a 'fornecel-a, :i.s respectivas mesas 
pi-acederam à eleiçao $Cm clw.mrula, seado· ad
millídos á 'l:O!ar todos os cl6t0res qiie se apre
.~entassem nwnídos d~s geus t itufos, como 
manda a .segun<la p:i.rte do § 4" do ;u-t . 43 da 
lei a. 35, de 2ô cle j :i.neiro de 1892. Os elei
tores que compar·eceram deixar;;.m os respe
ctivos títulos, que foram rcroettidos á junta 
apura.dora. e por ests. a SeCl.'etat'ia do Con-

o documento n: l e o teor de certi dõe.~ror
necidas pelo secreto.r io do Conselho Municipal 
rla. União, c1ecla.ra.ndo não com,tn.r do archivo 
do conselho, a S€U C'argo, cópia das l istas par
ciaes do n.listamento geral, as quaes 11eviam 
rervir para se proceder á chamado. dos elei
tores DO pleito de 30 de dezembro. 

Os documentos ns. 2, 3, ,1 e 5 ~~o abaixo
assig-nados dos ekitores do Municipio da 
União. c~a l '', ':?.". 3· e 4" se<'.çõc>s cleitoraE:s, 
com as firmo.$ dcvíc1amente reconheciu<1.~ p~lo 
tabellião pu!.1lico. d·-ctara.ndo suffl·agureru os 
nomes tlos caodi11a.t.os do pa.1·tii.lo republi~aao 
!~dera!, senrlo 1)3.l':L Seuador o Dr. Joaquim 
Nogueirn. Paran·aguâ. e para Depuwd1:os •lS 
Drs. Auiziu Auto de .'\bl'C'.U, Et1.~ F1r· 
mino ilc Souza :.11ntins e Marcas Per•:::i rt~ de 
Al~iu,jo e col'onel H:·nrique Vallada1-es. 

A e:;:;cs abaixo-a.s~ignall~ junt aram os s.,us 
titules de eleitores para. m0Jbo1· seguran 1.~ 
dos seus à irei tos. 

O documento n. 13 é a portaria de remor:ão 
do juiz ile direito d:i. União, bacburel ;,.u
gusto Ewe1•ton, publico.da .uo jornnl o!liciul 
do governo O Piauli.y. 

N•~ mesma porta:·ia conta a.s r&moc;Li€s de.
elas a pcditlo àos ,j aizes de direito d'.l Cnmvo 
Maior e B~rras . & tejtí lla•ia autel'iormi:ut.e 
sido removic!o p;;.ra a.Ili da comurcu. d.e 
Picos. 

gl'e~so. - . 
Em .todas as secções firo:tararo declaração 

escripta, com ii.s firmas devi•lamente reco· 
nhecida.s, publicando os nomes que haviam 

O documento o. 7 consta -de uma cerfüfüo 
requel'ida pelo ta.1 elliüo Artirnr Sotet· Cus
tello i;raaco, dos ~· uti;s d" /,abra~-c<i7'{'H.' im· 
pecrado pelo n~es1110 ta~elliCi.o_ em . Javor de 
~ua pes:oa. ao JULZ de du·e1to rntar1u.1. 

Destes autos veri fi~1-se quo Arr,hul' 3oter 
havia sido victima de uma pri~ão injusta e 
violenta. bem como que o terira Wn<\ sus-
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pensão arbitr:tria tudl) •isando inhabilit:-.J-o 
pa.ra os kalo:~lhos el~h orae§ i'.e :~o de 11.ezem bro 

Chamamns a aT.tet:é:âO da bom·· <'.a c.m:-
. missão <l•• Poder·c.;; · p;' ~a _essa violenc1~, ']til< 
caracter isa n. série M att.en tados postos ~111 
p~tíca .pe1n govern~;.dor do Piauby ~sem 
agerdes, no intuito Je deturp:.ir :i verdade 
eleitol'al. dando pru\'<l da fraqueza. rlos seus 
eleroeutos. -

Municipbs d e Ban-as e Bafa.Iha--0 gover
nador do Estado en•.:ewa a sua l'ampanl1:t 
eleitoral nu;; municiTk•S d~ B:i.r1•.1s e Ba.talbo.. 
reillOYeDdO 0 jUÍZ a~. direito da. COfila.l'ca: 
o integro ., illustl'e Dr. João Henrique de 
Souza. Gayoso Almeda, para a k ·n.f!ínqna 
villa do Cm·;:ente. a t\tulo de acccs·o por me 
r eciml>.'ttto . (D.ic. n . 1.) 

E1>a esse mag istrad1} uma garantia. dos di
reitos do ciclaJ.ão, ur;.i serio oustaculo aos 
planos de l'iolencia. e ,Je fraurle. 

.Mais umi._ vez, com•' temos ~·eito em our.r os 
relatorics, ch:1ma.mos ,, attençi\.o da illustrada 
Commlssão àe \'erit•!aç-ão de Podel'I':> na.1·a 
esse plano g-eral d e dr.:sorgani~ação •1;t mà;ds
tratura , que não tem eifeitos menos runestos 
do que os r epet idos ataaues à. auto1101iiià 
ro uníeipal. • 

Após a. r emoção ilkgal e attentatoria ·'a 
indepeode:::cia. <lo Pod<',r Ju·!iciario, n::: or·g·u
nisiv1ores l u prc.-:essc' do bico <le p~wria. e:x
ul!aram c .. 11vicws de que iam anniqui!ar os 
direitos políticos da t•pposição. Eutregne a. 
comarca. ao dond nio e.os leigos, fücil se1·ia an
nu lla.r o Po•1er MUL\icipa1, i;abstituindo-o, 
tamlJem. os <!lei.tos do povo por simpfos Ci c:cla
m ados do p-o\•er·n,,doi-. 

E1n segrh!o fiz«l'<!.m mesa.rios na sua inteira 
confian c;a. ,,~ quaes se prestara.m a subscrever 
actas chn<.l'!stina..~ . (Ll•1C. n. ~-) 

Legi time•!' ~pi·esent<1ntes dCI município pro
ccdc:;·:\m i •!le ição d:.h: m~ru:, obsc,r,·anJ <.l o 
disposto no§ 2" tlo art.. 40 da lei n. 35, de 2ü 
de j<1neiro de l8!.l2. (Doe. n. 3.) 

o documrnto n. 1 e a. _portn.l'i:t du. remr1çüo 
do ,juiz de é irei te de H·irra:; pécra a. longfoqua 
comarca dn Correnfos, 1m bl icada no j0rna! 
ofllcia.L do Haully. 

O docuro~nto n. 2 consta de urn:1 justifica
ção procedi<la no jui2o federal , presente o 
Dr. procur;;.tior seccii::nal, na qual estti. t>vi
dentemente prov:tda a fl'a.u<le governista, 
hem como a regula.-tdade da eleição procc
d ida pel:is me~a.:; eleít .. raes pura um Sena.Jor 
e qoê~t1·0 Dnputados :.o Congrf'~<::SO Naciu rml, 
me:&i.s e:S:;a:; elei t:as :io àia 1::) de dezembr11, 
nos termos J.ii. lei n. ::;;;, de 2G de janeiro de 
189:!, no seu a.rt. 4.(1. § 2.", conforme se evi
dencia. da certidão sob n. 3. 

Bv,talha - - Neste município, onde b par
tido _republicano.· federal conta. com a qwtsi 
t0tal1da~1e do el~Ltora.do, o governadUI'. para 
consegua: ari;:;inp.r uma ciuplicat<J, <:< nviou 
l}ar~ all! o lt:lnte do Lyceu ,João .J•·sé Pi· 
nM1ro, c.om ordem expressa de p1·ep?.1'fil' 
actas cleitol'a.es por qualquer fórmê.; não 
exc:~_ptu~ndo os mais i.udeceutes manejos. 

Nao rl1~poo.ào a gente governista. de pes~oal 
no Conselho _:vlunicipal, visto como o prP.si
rlente ::lo dito conselho, que lhe era aífoi· 
coado, ~st3.va no exercício do logar de mten
·ueote (doe. n. 4), Iança.ram mil.o, segundç, é 
voz corr ente. de pessoas não diploma.dlJS ntt1•::i. 
fo1·gicarem uma ele!ção de mesas eleítoi-aec;. 

O Conselllo Municipal de Batalha c.:ro•>U· 
nha-:;e dos seguintes cirladãos: Antonio G-ui
lher~e. Ant0nio Felix Pet·eira Rebouças, Se.
b~tiao Jo!'e de Magalhães, Va!dewinv Ale
xandrino de Souza e Jose Rodrírues ue Mi-
;·auda.. (Doe. n. 5.) " 

Destes. renunciaram os cargos Autlinio 
Rebouç&.s e J osê- Rodrigues de Mi;·ar.da, 
achando-se Valdewino Alexandrino de Souza 
r-esídindo em outro rr. uniciplo. Antoni•) <: ui
lhe1·me estava igualmente impedido por i;er 
ass~m1do, no caracter de presidr,nte. o car,,.o 
fie rnteudente. (Doe. n. 4 citado. ) " 

Em yirtu~e do imµedime~to do presidente 
-~ntomo Guilherme, assumm a pr€-sidC'nda o 
con,elbeir o Sel:iastião Jo~é de Magalhães. o 
qual convocol;l por :e!:_iit!tl os supp!ente:; :para 
p1·ocede1·em a ele1çao das mesas Plei'to1·aes, 
r ealisautlo-a de accor do com o § 2° <iu r•r t . 40 
déJ.· lei o. 35, dt 26 de janeiro de 1892 . . ~ ·1'0-
cerleu i:t diyisão do município f'm se<:c,:ür.s elei
tor:tes. designando os edificios em que tinham 
tle fünccionar. 

Tudo isto consta dos documentos ns. 6, í e s. 
A justitica~âo sob n. 9 prova exuberante

lll<!nLe ~. rei.:ularü'ade da 01·ganiia<;1i.o fias 
mesas e1e1toraes-

o docu mento n. 4 e uma petir.rto despa.. 
chti?a por Antonio G~il!Jcrme, no. 

0

qualií.ade 
de int·ndente do mumc1pio. 

P1·0~-a-se ron:i esi;e despacho o seu exercicio 
no referldo cargo. 

O <locumanto n. 5 é a cô:pia. r"ia actu Ô'eral 
.Ja. apur·a.ç:ii,o ela eleição municipal pro1;~tiicla. 
e~ B~tall1a, _ acta que sel'viu ii.e cliploma aos 
011ladaos eleitos para. os cargos de conselhei· 
~·os , intendente e vice-intendente. 

Os documentos ns. 6, 7 e S são editaes, dos 
'1!1"e;;, c_onsta a divisã_o do I_!1unicipio em see:
•iOCS e1e•toraes, a designaçao dos edi:..cios e 
..ie:ição d:.is mesas. 

O documontó 11 . 9 e 3. justificar-ão pl'o-."6-
dida no ju izo fooeral, na. qual sêrviam de 
i.e.stemunha.s pessoas qualificadas, que dei:i.:a: 
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rmn bem pa.tente o serviço eleitoral ilaquelle vieção estn. que levou o presié1ente do Conse
mnnicip10. lho .Munici_p:il, resid~ute a m1iitas le.gua.s 

.i\f~.,wrandwn S•)bre a eleição de :.10 de de- dist;i.ntes dtt <:ída-le, a man"ar fazei· a eleição 
zembto de 1806 p;ira um Jogar de Senndor ~ clar.dcstinameute, de."µ res1ndo ?..lH, :10. clan
qn:itl'O Deputados ao Congresso Nacional Mstiname1.,to .la;; nu:~as eielto1':~es, despre
:pe lo Estado d o Pia.uhy. sa.ndo em absoluto a.s leis e a;; proprias con-

?.:!u nicipios 1!0 Alto Longá e CasteUo- venicncias sociaes. 
A hi~tor~a. do pleito ·eleitoral de 30 t1e de- Não tendo o mesm') presidente convoca.do 
zernbt•o de 1896, no municipio do Alto-Longá, por eclit'1es ou por c<;.;>t,a.s officiaes os cons~
ó quasi a mesma da de outros municípios. · U..1eiros e supplen tes. o . conselbeiro Antonio 

O conselheiro Bazilio de Abreu Seputveda, Pereira Lq11es fez a ó.íta convoca.ção, de ac
servindo de presidente, fez no prazo legal a conlo com o § '.~" do al't. 40" da lei n. 3S, de 26 
convocação dos outros membros do Conselho de ,janeiro de 1892, ~ealisci.ndo <t eleição da.~ 
::\fun;cípal e seus supplentt>.s, para procede· mesas eleitorn.es no dia 1 U de O:ezembro ul
rem á eleiç~o rlas mesa~ eleitoraes ferleraes. til.no. (Doe. n, 1.) 
observando o disposto no § 2° do art. 40 da. lei Perante e.,sas mesas, o partido republicano 
!l. 35. de 26 de janeiro rle 1892. federal compareceu as urnas e su1fragou a 

O g-rupo gove1•nista não attern1eu :>.. e~s:i. sua chapa. 
convocação, inflo organizar, cla.nclestinamente, 
mesas capazes de subsct·everem torlas as 
suns (alsidades: 

O documento seguinte sob n. l pro-va. 
quae8 são as mesa.s legítimumente organiza
das, demonstrando igua.lmP-nte a exístencia 
<le frauc1e por pa.rte <la gt>nte go>ernista. 

Trata-se de uma .i usti ficação. :pro e e< fü1a pe
l'a 'lto o Dl'. juiz secdonal. com a assister1cia 
LI.o Dr. procurador seccional. na qual for·aru 
testemunhas pessoas qualificadas e acima (1e 
q ualq uei' suspeifa . 

Ern Ca>tello ahlrla é segrec1o si os governis
t:\s fizeram ou nã.o duplica.ta~. ~enrlo C"l to. 
po!'é1n, que se abstive1a.rn 11e votar perante 
a~ :mr..sa.s legitimamente eleitas. 

N[\. sua. eleição tambern ob$ervou-se atlis
posíi;:l:o citad~i do§ 2" do art. 40 füi. lei n. 35. 

Município de V1~lença-A preoccupação do 
p~rtHlo do governa.do1·.dep0fs das succe~-siva~ 
,ierNtas nas eleiç,ões rle :30 e 31 de outubro 
\lltilao, foi organisa1· em todos os municípios, 
exclusiYa.mente suas. mesas el•'itoNes, a.s 
quat•s lhe garantissem a sobera>iin. do liico 1.fo 
pcnv!t. 

Nf, cidade de Valelli;.:l. todos os earA"os pu
blicas estlo monopolis;irlos pelo coronel Nor
l;ortc• de castro, tio-afim do governador. que 
distl-ibuiu entrl" seus filhos, genros e ma.is 
~~.1·cutes. 

O juiz districtal, um leigo em exet·cicio .da 
w.ra de rlircito, os supplentcs do iuiz <l.istr•i
ct,aL o inten!lente, o presidente do Conselho 
Municipal, as autol'idades policiaes, são torbs 
:pa.reute:> de tã.o feliz patria1·cha, que reservou 
p~ra, si o lo~:i.1• de :promotor publico per
petuo. 

O tabelWio ê um se11 fa.mulo. ca.paz de en
c:unaar tod;;.s as immorali.flades eleitor·ae.s. 

C·~m semelba.nte macb.ina politica os ade
ptos do governador twl1am corno c ~rto o an
niquilam.ento dos direitos <la opposiçã.o, con-

O do~umento n. l e certidão dn. qu::ü consta 
" eleição das mesas eleitora.es ci.ue deviam 
fünccionar, como ;unccion!tra.m, na. d.eição 
<le 80 de dezembro. 

Munici:pio de Joromenba-No nunicipio de 
J0I'olUenha. verificou· se uma farç:i, seme
lhante a que ~e l'ealizou em Po o Alegre. 

Os pa.rtid,lrios do gr. verna.dor ,sem elei;nen_!o 
no eleitorado. certos de que Iln. orgamsaçao 
da~ me~as eleitoraes tpena:i poderiam cofüe
guir o ter·ço. fieis ao 1~1ano de org-anisaçãci das 
re!criclas mesas com ::·essoal excluslvamente 
~eu, tiguraran1 proce,1~r á eleição destas com 
eJeitvre~ <ia sua exclu.-.iva ronfiança. 

E' precis0 not.i.r qu0 o juiz de direito dessa 
comarca so:fl'reu a pena dn r~mnção, cassada 
poucos dias rlepois da sua communica.ção, 
qnallflo jã nã<> oJierec·a perigo a permanen_eia 
alli de um juiz lettra;1o: /<Jigos !! conselhewos 
accla11wrl~s - r;.is a.s lnas grandes arn1as de 
cabala eleitural empn·gada.s peb governador 
Hlüc. n. l). 

A côpia au thentica do. s~ssão cxtraordír..a.
r í:i. do Con$elho Municipal, realisada a 19 de 
(kzcmbro ultimo, b·,m <:•)nJO :t$ cópí1lS de 
e<litaes então publlca .. ~ose •l acta d.a apuração 
ge1·al 11a. eleição murticipal. que serviu de 
diplom:i. aos c0nselhei ,•os, intendente e vice
lntendeute, são doCl;mentos que provam a 
regula.rida.de do plmb eleii.oral no municipio 
de Jor·omouha. (Does. ns. Z, 3 4 e 5). 

O documento n. l e uma rorfaria do Gover
nador do Estado. puLtíca•1a nc jornal official, 
d<J. q'Ua.l se prova a remoçãu do juiz de direito 
de ,loromenba. 

Os does. ns. 2, 3. 4 e 5 con~tam da elei
ç:to das mesas eleitol'aes de Joromenha, da. 
divisão do inunicipio em sP.::çõe~ e designação 
dos ed1ficios <-m que deviam fun;;c;onar e dos 
diplomas rlos con~elhei1•os municipa.es. 
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l\funi.~i p i o 1la Colonia-Neste munlcipio. 
um dos 1imis importante>: e de mais fu t m·o, 
btito pP-l<J seu commercio como pela sua po
si<;ão -wpographica, a suprema.eia política. 
H;<up :·f>: p1·1'fo!lceu :w 1•a:·tldo republicano 
leg.,lESta;, 110,ie f1rndid.o r:o f.,,dera.1. 

Ascll:1.pas go•ernistos.lá num,z. olJtiver:J,m 
suíl'ragii>s. e foi por ii;so ;ue o ex-go,·ernarlor 
capitão. Coriolano. convc:!Círlo da. impOS$iui
fülade àe montar a sua. 1~olitica alli. princi
palmente. pot· não dispor d.e Cam:i.ra Muni· 
cípal que lbr. as;;,.gura,·sc a "Çjctoria na 
eleh;:ão ícdera.l."poz em prdic:i.. como supremo 
re<:urso, o ~u sy$tema, ce· que ta.nto usou e 
abusou. de suppri;nir munici1··irs e coma,rcas 
contrario its disposições constitucionaes do 
Estado, extinguindo o município cb Colooia 
com a. celebre lei n. 67 de 2;1 d<3 setembro de 
1893 e a.nnexand•) ''º de jcrcnnenba , villa 
dist<mw de Colonia. p2quena. e cellt1•;1 t. 

Este e.xpt,diP.nte só teve cm mil'a. <1l.':1p?ja1• 
o Conselho :\fanicipal d« manda.to que lhe 
fôra. cnnliado por quatro <l.nnos. tanto assim 
que no :inno seguinte foi do novo c1•eodo o 
municip:o e no;neado mn con.~e/ho prv'IJiso;·io, 
por simJ)lC> portaria do governador. O ma· 
ne.io está. 1~ IM0 e visivel. 

O conselho pi·ovisorio i,;11n·o'lii.Jov. a eleição 
muuici;·:ll de :31 de outur·ro ultimo e elegeu , 
clan·l<~stin:l.lnente, as me~as que tinham de 

de SouZa., remett,endo-lhe_ :i. a.c:ta. geral da 
:lpnraç-.io da eleiçã.o municipa.l, procedida 3' 
:l1 d.e outubro de 1892. afim de scrnr-lhe de 
di plom:i como um dos dettos pa.r:i. membro 
do mesmo conselho. Des~ã ;1cta. üon;;ta igual
mente a eleição dos cfomal.s conselheiros e 
~eus supplentes. . 

O documento n. 2 e o protesto c:ío conselho 
municipal da Colonia eontl'a a c~lehre l ei 
ine0nstitucional n. G7. de ;?.;) de setembro de 
180·:5, que extinguiu aquelie mun1c1p10. 

o documento n. :~ e a acta. da sessão ex.ira· 
or11in,1ria ilo conselllo municipal r1a Colonia., 
eleito em 1803, para a eleição das mesas 
eleitoraes que deviam funcciouar na eleir,:.ão 
(le ::io (!e dezem hro de 1896, uma vez que o 
consel ho nQme,,do pelo Go\"ernador n~o tiuha 
competencia para reali:1.a1· semelhante elei
çii.o. Ne:;;t e municipio. como nos uemais, 
ol;servou-se a d isposição do a1•t. 40 § 2• da 
lei n. 35 de :w oc janeiro de 18!>'2. 0$ clci
wres, lJ:l.l'a melhor assegurar o seu di· 
rei to, entregaram âs mesas os seus títulos 
que foram remettidos à ,junta o.r urallora_. 
Por nossa vei, tambem os apresentamos a 
Comrnis,;ií.o de V<:'rifieação de Poderes, para. 
relorça.r os documentos juntos. 

presidir o pleito de 30 ele dezembro. Municipio de S . .Toão tlo Piauhy - O. I_>n~-
Ninii:ue.m viu e1lit:u~ convoc:i.ndo os qcc/.1.1- tido republica.no feder;l.l de.,te r i:11111c1pLO 

~irndo;· para. a 1 1omea~-:;:w tie mesas. nom1~ando tornou-se sus~ieí!o lJar:t o crtpt tao Cor10-
!'P.-~çi.ics oi; de:> ignanilo edifidos onde t.il·e . .:;scm \ano <le C:i.r"alho e Sil vn, ex-Grwern:\dOt' 
ª'' run,,ckin;u· a~ dita.~ mc·~:i.s. do Piauby-por não h:iver suffragndo in· 

S1~n·lo incon1peteote semelhante cnnselho totum a ult ima. ch:tp:t de der.utrtdos •Jstn.duaes 
p:1.ra proceder ::1. eleição de mes:ts. já. por - e ma!s ainda. p.ir h:we1· recusa do prr.sbir 
exercc'.·r r11nr1;<ie;; em vi;-tu•le r!e nomear;ão a1•oio i~ elei<,ião uo actual GovernadorRo.y
ind;;bir.n. e não 1ior elel<,'<"io. con 1orme tlctor· rnnndo ,\ rthur de Vi1sconccllos. 
mina•~ con~'tituiÇii.o llo Estado, ja pol' lrn.vol' Colleg.io de i:,leito1:ado nu rnc1•oso, di5cipli· 
~IUO ,.,~i lOIWfo det•ll'O tl1i r1ct 1t11~ ÍeqiHÜJ.tto•(:. ll ;HlO e iini<Vfo por chefüs il1CíJl'l:U l>ti vei.s, in· 
o prn~ir!en 1.c do conscllw eleito e e~bullta.do. d1!pr>mll:'ntes e a1Jast:1dos, S .. Joao do Pmnhy 
tend;, cm vist!l. as rlis;iosiçi!es 1hi i·efvrm:i. mereceu '' con•IE> mm1ç;1.o cfa. ouliticagem elo 
e leir.or:d de 8 <lo 1le7.eml1ro proximo rindo, actual Gove1·mulor, que 1·esulreu auiqui
co.<llll!iuadas com a lei n . :m cl r.ad:i., convo- 1:.1-o. 
cem. por edital Je JO di. dezembro, os de- O seu anteces::;or. ;mtes de ihc pa:;sn.r o ;o· 
rn:i.is cons•:lheiros c immodia.tos i.:m votos, Yerno, extinguiu a eorr.arca e, p•)l' ultimo. o 
:para se reunirem cm sc:s~ã.o, afim de elege- propi-io municipi.o, annt::xnndo-o ''º tle Si:i.o 
rcm ~s mesas. sessã<J q 11e se vc1•ificuu a :W \ Raymunclo NOtHilo. iog-arejo lucgiuq110, pobre 
do mesmo 1n[•z, aclH1ndo-se presentes o presi- e atra:.;arJo ! 
a .. ,n te lldeJ.onso Ramos de Souza, o vice- A pre0ccupaçifo el'n a. cki~'io fe.Jero.l de 30 
preside[tte Marinho Rodrigues de Queil'oz e o ele de;:emhro, nn qual os candid:~tos concen
supplenr.e Sergio Luiz da Silva, sendo cha- tr:1.vam as su:'1s vistas. Então, o cx-Gover· 
ma.dos para completar o numero legal os na•lor propu nha-se ao log,ir de: Sen:<uor. 
eleítor <>.s do municipio Rosendo C:i.minl!a e E;;sa campanha. eontm o municip;o de São 
Manoel Ml'onso da Costa e Silva, como la- .Joiio do Piauhy visa.va. afastai-o da. proxima. 
calt~ 1) art. 3• da. lei n . :55 de 26 lle janeiro luet;i eleito;·:d. 
de 18:!2 \dOc5. ns. 1, 2 e :3.j os· !edet·a e~. porém, niin se SU!reitaram n. 

taes planos. Recon!tece::do iurompetente.; as 
O docmaento n. 1 co:i$tr1. de um oficio mesas eleitas po1· S . Raymuor!o Nonato, 

tio Conselho Municipal da Cidade da Colonia, t mesas,n.liás, conslituitla~ por corrdigionarios, 
dirig·ido no tenent.c-cor onel Ildefonso ltamos, oxerce1•am o direito do voto, perunte os me-
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;;a,rios que funccion:i.ram nas eleições federues· E~te, fellzmente, já tinha. sido acauteiado 
rle 30 <le dezembro ui timo. (Doe. n. l) A lei pelos membros do conselho na imminencia do 
que annexou S. Jorro a S. Raymnndo Nom1to, perigo. 
e d•; n. J7, de 25 d!l ,junho de l896. · O fün do Governado1• era organizar mesas 

So <'sse mon;;tro juritlico il.à uma idéa. ver- eleitoraes suas, que obedecessem ao plano 
darlei!·a do desespe1•0 d~ gente governistro ger·al de falsificações de eleição, recommE>Jl.· 
naquelle muoicipio. <lado e praticado em ql,laSí todo;; os nrnnícipios 

O dt1c. n. 1, e uuico,~ é um IJI'Gtesto dos do E~tado. 
mesarios lle S. João ao I'i:\uhy, conti·« o acfo E' preciso not;tl' que, nas eleições de 30 de 
do Govel'nadol' aunexa.wlo e~se municipio ao d~zembr·o, o pn.rtido :republicano federal acba
t/f; S. Raymnndo Nonnto.roubando-lhes assím va-se f0rta1ecido nesses municipios, eomo na 
a autonomia municipal, Ui.o garantida pelas grande maior-ia dos outros, por duas victo
Const!tuiçõea da. ne:publica e tlo pr·oprio Es- l'ias successiva·3, <i.lcançadas nos l)leitos ante-
tnrlo. r'.ores de 30 e 3! de outubro. 

E' a. nota dominante da e;am:panha contra O actual conselho municipal em exercício, 
as instituições repuhlican~s. encetadas nC' C·Jmo o anterio1·, é compo:sto de cif1aclii.os per· 
Piauhy pelo Gove1'nador Coriola.ne e triste- t·~nci:mtes, em sua maioria absoluta., ao par
mente secundada. pelo seu substituto capitão t :.do opposicionlsta., ao do governo do Es-
R•tyinundo Arthur. t-1do. 

A eleição das mesas cle\toNes que tinham 

Munielpio oe Oeir;.i.s-Para este µopuloso e 
importante munkúpio, um dos maiores colie· 
gios eleitoraes do Estado, onde o partido do 
govei•naclor rn:i.l dispõe de pe~~oal que p1·e
encha os cargo~ publicas, concentraram-se as 
suas -vistas, como 11onto :princ\pnl de a.taaue. 

N'ão s,füfeito dem1ttindo o funccionalismo 
publico naquella. cida.rle, em quasi Sll(l, tato.li· 
da.de, YOltou-.•e contra o poder muoícipa,i, 
fulmiu:i.ndo com um simples despacho tele· 
grapbico (doe. n. 1) trcs conscllJ.eh·os, ínclu
siV'e o uresidente. dizendo-se fundado na lei 
n. 76.: de 7 de outubi·o de 1895, a.rt . 2°, 
§§ 3' e .1•. . 

Ailmittindo-se;por.hypothc:;e, sómente para 
argumentar, que aquelles con~ellleiros. n~s 
ve~pera~ de 30 de dezembro, dia L.le . .,ign;1do 
p~ra, a eleição 1le u!l1 Senador e 11mi.tro Depu
tados ao Congre"~º Nacil)na.1, houvessem iti
conido nn S:l.ncçiio dn, cíta.!Ja rlispoSi<·ã.<J.a.inda 
as;;im seria Hlegal e nullo o 11cto do gover
na.dor, vi~tn usurpar uma füncçii.o pri\·a.tiYa 
do conselho municipal. curno é expresso nos 
ar1.s. -!''e S<· da mencionad<t lei u. ";;). 

Do proprio te!egramnm do Gorcrnndor. de
mi&tíndo os cons;;J heiros, evi(lenciit-sc que o 
~eu Qcto e o producto lb. mui:> requinfada 
politic:i.:.rem, que o arrastou á. pratica ele um 
vei·da.deiro crime - o crime ele abuso 1fo 
poder. 

A maíoria absoluta dos conselheiros e sup~ 
plentes resistiu á. violcncia. manteudl)-Se no 
exercício dos seus cargos e protestando contra 
o attentado de que eram victímas tres dos 
s0us membros (does. ns. 2 e 3). 

Ante a uttitude energica e digna do con;e
lbo municipal, não recuou o governador, qu"' 
ordt?nou a.o grosso destacamento policiai. des
tacado naquella cirfa1le, que al'rornbasse :~s 
portas da muuicipalidatle e se apoderasse do 
res:pecti\'"O archiyo. 

11e servir no pleito de 30 de dezembro, proce
deu-se de accordo com o§ 2.0 do art. 40 da. 
l0í n. 35, de janeiro de 1892 (doe. n. 5). 

Sa.be·se, por bo:i,tos iosistent~s. que a gente 
f:'Ovem1sta simulou a.Ili uma eleição de mesas 
eleitoraes, servindo-se dos acclainados do go
vernador. 

A falt11. de e.scrupulos <lesw prep,1rou essas 
vergonhosas duplicatas em que :pretende ac
cla.mar representantes ao Congresso Nacional. 
como tem acclamacla ícic.ilmente canselTieiros 
1nv.n.icipaes. 

Basta essa reacção contra a autonomia mu
nicip:.i.l e contra n, magistratura., dei:x:ando 
mesmo de parte o func~ionalismo dos outros 
Li.cpartamemos administl'o.t\;ros. 11ara dar 
uma iàfa do criterio do governador. Só essa 
reacção. repetimos, ella exc!ush,amente, ex~ 
prime tudo para os espíritos esclarecidos e 
r·ectos. 

o documento n. l é o telegramma que o go· 
ver!1ado·1· tz·:rnsmittiu ao presidente tlo Conse
sdhü i\1unicipal de Oeiras e ao 1uiz de direito 
th comat'ca, communica.mlo·lltes que tinha. 
1•cso\vido ClJílSider-J.1• ,·ago:s os loga.res do pre
sir1ente )'º mesmo comelho. Luir. de Moraes 
!{e;:,•o. e dos conselheiros Arista.!'cllo Clemen-
1;ino de Souz:i. 1'Ia.rtins e Raynrnndo Pe1•eira 
ue Carv:inio e Sil ..;a, em virtude de uma re· 
9resent•!ç~.o que lhe fizera um eleitor. Os 
propri:!s termos do telegramma provam a 
n[o exístencia dos facto~. que serviam de 
fundamento â deposiçao dos citados conse
lheiros e presidente. attribuindo·lhes a co
pll.tticipaçã.o em conb•actos firmados com ter
ceiros. 

Si um tal expediente potlesse prevalecer, 
ninguem poderiJ.. escapar a. suspeita de · l'es
pons~.bilidade em arranjos. propositalmente 
. n venta11os para fins políticos. 

Repetimos ainda uIDa vez: o governador, 
1leclaran<lo vagos os tres lagares menciona.-
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dos . . ~x0rbitou r1as ~uns attribuiçÕ<'S e us1u·- ;~runicípio de Ita.mu1·aty .-0 Conse.Ih0 Mu
pou fu t.c...'-'lc p;·i »a.t íYa. c1•; . C0nselh·1 Muni- nidp:i.! , qH~ u-rminou o >eu 1Da.11 da.t e: , e o 
cíp<-1. · ttct •1al. ')Ue o su!istituin, pertendam ª" pa.r-

A ·:ita 'a lei n . 7G é clil.1':•.na llypotllcse, não tirfo l't':T>Ubl i c.~.no federal. O govt:r1rnd.,1·, ..:em 
a!'.ml:tlr.,_'o •luvitl:.l. po;;sivei. elemento;;, teve de man.fa.r um empi'egi•.do 

1

1
1·~ta.dua.l, o Sr. João da. Cmz Monteiro. para 

. O (\c:--:u .. 'l'.~ºh n. 2 C()! li"t:t c1Q officios :'.iril!'í- falsifiCàl'. em It:i.mn.ra.ty, a eleiçãu de 30 de 
dos ar1 pr-e.::1 1-~nte •10 C·''.c"" 1 ~'.o Mun:c: p:il pr.!J dt'7.(,mbr o ultimo. . 

. j 1;liz '~!'fj !'eito i :lt~~·il:o e 1m tr c•s ci;1a·'ã.os. !n· 'i -.E~te cmprel,!'arlo, apeiar. de eximio 1rapa
t1mr-. :iico-.--. tfa 1'1"S"li1<;'lLO t1o µ-ovcrna 'º'" Con· ceii·o eleitoral. conforme const<i. dos auto;; de 
tem guulrnE"nte a respo~t::. do prc.>i 'e;ite. 1 recurso eleitoral, em que se obte•e a. r;•para-

0 r!oc. ·11 • 3 e 0 nrote, to do. ~we,5i rlente ~ 1· 1;.ii.o da. annul!a9ão tia eh•i ::ão m?i:'li? ipal_, r~ão 
· con>dlie!~os (1cmi ttid.os. leito per;t::te 0 ta- pr•u_de_ co_as~flUU' naqu~l.le ~un.1c~p~~ o m~~e
bell!i ~o u•i .;l i c<:>.· c-rnrr:i. e» ;i.ttentar.o que r.s i <:ente ar1_anJO _ile que foru. con1. 11! is~ ·º' ado . . ,e
pr·iv;,.r;, '",fo e:-:.e1·,::k :o ele um mandnt) oopul~.r- 1 g1·e~<m ·ª cap1~.I. em com;>:mh1a r._e Y·!D :::hefe 

• vo litt(·O 1mpr(•Y1sado naquelle mun!c1p10. oui.!e 
O rlúc. n. ~! é uma. certidãi), ria. qr:al i t;dos os elem~ntc·s pol~ticos se ~u1viam fun

cc-.n;;: n o t~1'lr.o d a. d iYi::ão do rnunicipio ~m \ d 1·1o para apoiar o partido repul:>l1c:1no f"iiP1>al 
secçl'ie.s ell'it< -. r•ie~ e a desi ;:iu•H;ito d•.•s edificios e ,ªllL p~epararam. n.das clandestm<ts, fücto 
cm que r'ev:am funccionar . 1 e.;: .. e publico e notor10 . 

O governo estadu(l.l la.nçou mão 1!e tofos os 
O d<·c . n. 5 é> nma certidão que contém meio~ pa.i·a fraudar o su.trragio popular, não 

a aé·ta 1l:l. n :.miã.o do comelho mun i<:iptü el'quecen .lo a remoção do juiz de direitCi da 
par:; a elekàtJ é'la,,,; mes;i.s eiei tt>I':ie~ qne <:0mar ca.. med :da necessa.rh~ para entrcga.l-a 
kwi:im de funcoiona1· no pleit•.i d.e 30 de ao r1ominio rio leigo. 
dtze·ub:·co. O Dr. Hvgino Cunha, inesreradamente re-
o~.sen'ou-se r.essa eleiciio o 0:sp!isto no §2". movitlo para. a. comarca. de Aioa.r:~ote, füi :i·Jr

art. lO, ,_\,, lei n. 35, de 26 de janeiro de pre•1endlcto, ao chegará capital, com um offi-
1892. cio do governador após o dia 30 úe dezemliro, 

c:i..'Saodo a remoção anw r'iormente feita e 
Municipio de B~l~m - ~este pt>r:ueno mu· mandando o rPg!·essar á. !1.3.mamty. 

nicip o. a.i .. ; lrn pouco tempo uma dE>pendenda .o fim da su:i. remoção era sirnple~mesmente 
ilo • :-~ Airnt1·:1m.e. os adeµto:; elo ::•w ern;idoi· a!a~tal-o da comarca. <lurante o plei to~ tanto 
na. 1dim:~ i:uatiflc?..ção eleitorsl 1,ieva.rarn o l assim qnE: apena~ es5e ill';l~tre mag!~tl'rido 
insi;;nificnut<~ numero existe nte a mais de j d 1egi\va. '' T\wrez1na recebia. ordem l~·rmal 
8GO. numei·r, que se appr,,xima da pupulação O.e vo_l ve~ a lt._::ma1'aty: 
totai c;~q:>elle lo!!arejo . A JUStlfic:a~o. IJ~e .1~ntamos sob o <loou-

Al il fi;;·ur;un como eleitores c1'eanças e meuto ? . l. e º. h1stor1co fiel dae: scer:as de 
:oom•:s vhm:ta~ticos (d oe. n. l ), escandalü vandalismo particl:mo, de _que aqui:IJ:i.. c~
est.e que :;e esta aptn'ando perante n. justi·~:~ I ma::_c..i. toroou-8e t beat ro ;.i pus :i. sua emanc1-
fede1•al . p:i.:;ao 1Ja ttttell·~ re1·renha em que a. t inha. o 

Jf,,ilos rl ia-> a.;ite; da, ellliçã.o en' Belém. s~ governo 85i;a.d11al. 
sab;.;, f!UP. etl~. ji1 se /,_o.,,;ir: feito, poi~ o ba- A il!u!'t.1ad:t Cr1mm~ssão de V~rifica~· ií. c• de 
chai-d Ei:;ygdfo fiO!H;a.lvcs P <"lreira , lente do Pude!'eS. le:1<lo o u1:po1roento ti•J JIJtegl'<• m:.i.· 
Lyceu fi e jJi. :·E·zin:t. et11bs:i1·io d.r) govf'.r~ g istra<lo Dr: Hyginr; Cunlla . ha tlP. e1rnvc-ucer
na.1for, Ivr·:i. . <:_r• • i1 ~d•J itqu(jlle munici ;iic pa:·a se de que oao estamo:; exngera.ndo os. ::i.cr.os 
faze;· a ~le 1 i,,ao pc~lrJ processo summario do que_ se deram em Itamaru1y, mas q:.ie lic1t1J1os 
bü:o de per. rw. (:~o<: . n. J ). mm to a.quem a~. crua real1dado. 

A unica ~e~çi:i .n e!eiior;i.l em ndem oc<le Dcpr,z <\ind;• ness·~ ju~tlftca::ifo o bonr:ido 
se fe t. a e:e·içfo em 30 rle d<:zem b1«;, f.,i ' ; t 4·'. r~~n~iocwrio de Itamarat.f, Cosme D:;m!ão 
no p;.:vnailu t!e S . Fe<.11·0. no qua.l os mesarios V1e;ra, que, secundando o 11lu~lre Dr.Hygcno 
:oão ~e i:.re.;tar:t~1l a encampar a fr.:.ude, px·o- Cun~a.. esclareceu ai~d~ reais o ~s~ump! :>. 
cede1;du r~:gularn:eute :t E"ieiçã.0 . Amda depoz o c;1p1fao .Ant1Jtll•) ele Souz:1 

]l.fonteil'O, razeodei1·0, tam bern re~idente <im 
O d OCl~me:nto sob n. i coasta de uma. justi· ltamnrnty. onde exerce a. profi,&(o de com

ficaçbo fei ti: D0 juizo ferleral, na qual ser- mcrciante, o q.ua.l <leix1u perfeitamente p t'O• 
vmip d e testemunhas pes:soas qoalífiead&s, vai.lo todos os i!ens constantes d1t p~tii;ào 
con~1ece,~c.ràs do~ factos qne se c~l;J'am €'m inici:l l. 
Belé:J·. P.''r .. oc.cu~ião do plei to de 30 de de- Em lt<1ID•traty, está p ro vado exl1uherante
zemb~? <!C l~9ti . . _ , m .. n te. só hou\•e uma eleição e º''sta tu1·•un 
_Pi.".<l.1 mr,~ <J, _:llu st.2-a~o. Cornm1s,;1w que . ~e , vor.ados: p:11-.1. Serw.dor:, o Dr. Joa11ui :11 :'o· 

d1gni.0 t.k: exa mrna1· tao rnrport.ante documento. \ guú c·a. Pa1-.,naguâ. e para. Deputados, os Drs. 
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Elias Firmino de Souz:L Ma.rtins, Auy~ío Auto! Não haY(l11do o 1.)residonte do comelho mu
de Abreu e Henrique Val!adares. 1 r:.ic1pnl cL<lo n:ecuçii.o ~o r1i:;posto no§ 2'' c'o 

Os documentos sr1b ns. 2 e 3 são certidões al't. 40 •'a ü:i íl.. :35, de ~G de janeiro de 1882, 
tlos qu~~es constam a divisfio do rnurü<:ipio em 1 o cc•nsclheiro AI!Wrtio S:tr·aiva <1e Car•:\lho 
~ecç.ôes eleitornes, » uesiguação dos eclitic\•jS fez a co:i. vociição r1o~ outros con~elheir"s e 
em que devfam fünccionar e a. eleição flos supplent<>;~ pa,ra p1·ocederem à eleiçiio da.s 
meS(trios. mesas eleitor&es, supprindo assim aquel!a 

M · · · d p t 'l N . . . . No dia <lesio:~nado comparc,ceram no Paço 

! 
ialta. 

umci_Pt0 
r e «ir º'"\~~rc-~rº muni~ll\~O vo Conse!b.o ~lnnicipal o mesmo conselh~iro 

de Por~o Ale0Te, d auda..,~,. do,, . upo poht1~0 Antonio Saraiva Je carva.ltio e o:ltro,;, os 
g0Yern1::.tn. toc._:iu ,;? ult!mo po.nto. . ! qua.;,s reafüararo :1 mencionada eleiçõ.o das 

Nul10, sem p.est,.,,:i-o :il,,um prrant~ !? elet· ! me~~ (Doe n-. o e!':.) 
torado,. esse f1:apo stm~Jou um' ~!e1çuo em 1 :Zs~i~ cn·g:i.~i~·~a~ as mesas, compar~ceu 
~u~ º,s cand.d,,to:s .je l: d~ a h<do .t.1ve1·am l·~~ 1 pcr,•nte l'llil.3 o eleitorado e exerceu liv:·e· 
t,1ç( es ~<l!S. ou menos_ e.,uaes'. F~11 i~ma. .~n l. I rn~nte o d1re1tJ de nJto, emquanto DS allep.os 
nob1 a or1grn,\l qu~ fr;;- honra ,t lu.o emeJ1to,, 1 do !!O>éroa,ior fo;·•ric~wam duplicu.ta.s em 
propagadores do /Jt<:o dtJ jlenna. 1 .• --: L .. • • ~ " 

A eleidl.o tias me~as elt:itoraes legitimas foi c.i,l'Ui pu. .icula.re,. 
proc~clida. ~e nc~~ydo ~om -~ § ~". ~fo, v,rt. 4ú, Pa.1'<1 r.v:11i:tr-se n+.~ onde chegaram odes-
da le1 n, 3;,, ele _) de JaDeu o de !. g_. . .. m 1. 1 J , . f. ·uJ' dos ,.. .. verut·- ta~ bºS'"' 

O l 't · d . 1· l. · C·t.<li e J .r l ,t. ~"· ~ .,,•J ~ .. ~ , .. 
e e1 or-a o exerceu 1vremente o' ir·eito ci[zer nu" nu. simulada eleição das mes<;s eleí· 

de ;oto •. , . . t tor~es: e!les ~el'Vil·:i.m-sa do3 nomes de cir1a-
E preckO n,ota.r que_ ro~arn - [l.illX:l«O~ ?ª dãos hone~tos. que. sabedores de semelhante 

p~~ta. do Cons.c:ho Mumc.ipal o~ co11.peten. ces 1 abuso, ÚZl•rnrn decl:no.ção ,18 que ignont.vam 
et~tt~es2 r31~tt'~) ao pleito elettoral {Doe,. ess;i tr:<tl;Oia e _que :,h;:olnti:mer~te não tiYe-
n~Ôs 'a~u;nenetos ·supra. rlc ns. 1 a 5 coos•;am ram n~ll<i. '" mmuna copa.rt1c1paçao. 
de f'ditaes e da elei~ão d''\_lnesns eleitor;·~s ! Os doe1imr-mos ns. 4 e !5 provam exuberan
de Porto-Aleg-re .. Sao certt•,oes do rncrctano ,~ tPm.en. te a no>.S<L i'ssnção. Sã .. o carta.~. c.om.as 
tlo Conselho Municipal. firmas .-!~·, iua mern.n recon 11ecídas, fornC>cí<las 

~los ~t1ppostos mt·s~rios <;·,1pitães José Tho-
Municiplo de Campo Maior-O govern;i.dr.r maz de ~liwh·a. e José Per~i_:a. rios Santos. 

do Estado, pa.ra asst>g1:lr'.·'r 0 triurup.lio do b.ico j ~1 os
1 
'.;ü~:~~<LdOI'<•:s a_: "1.e1ç..'lo_ a.bus.'l.ram .d.~ 

de penn(', n~s'e mumc1pw. teve <le !~i·ír o ~eu no.11.e ' \, ~ou~ llon.~u"... co~hec1dos e quall~ 
:pr~prio c~nhado D_r. Arthur Coelho, ennio 1 ca<los .. a;-3 lllH~.~ iJUC_ nao fizeram ~om o~ t~~ 
Juiz de direito dallt, rerno,-endo· o n.ts vi:~- o;it!O~ r,e po ,1çao ~omenos, que nao nc» e 
peras do pl~~to de 30 de dezembro, :para J. ei· •

1

• d,ti.J.o a[n•.la <:o:ille•;er·. 
dade da Urn_ao. (~cc. n. 1.) . . . o ~focnmeato n. ló a ;iortariu.de remoçiio do 

D~s~:avaao assim o nbstaculo que ''.iI~rec;a / jniz de iiii'eito de Citmpo-Ma.íor para a União. 
U1?- .1u1z lettraLl?, proclam~do o dom1n10 " º ,11 blicac\u no Piaul/! jomal olficial do <>o-
lergo. o;; ~ov~rn1st,.s ~egu1ram y pl;ino geral 1 {·ei·•'O e~tadl'"1l !J, 

0 

úc orgamsa.çttO d.e me~a.s unanHnf':;. ::.ocrew.· ·• · ·' · 
Uie!'lte improvi~a?as po1· to1fa a l"'~l'te. . O uucu11t(:llíO n. 2consta.•1c11macerlit.11i.o. a 

Em Campo 1fat01· todos os pa1·01dos ~e um-! orntl con:úm o teot• lh~ a.ct:.i da. ~essiio do Çon
rai_n, fundindo-se em i.-ep~bl1~;~~(1l; fo~le;ae<:, l selho.111micipa.l de CaT~j)O·Clfaiol·, proct:dentlo 
1l0Je chefiados pelos homen~ mab em 1neittt:s a clc.i~·ao uM; iiH.::s:<s elciwra.cs. 
üaci uelle mun icipio. ! 

.Apenas r<poia o governo esta<lual o s:r. Ly- Odocu111ento 11. :1 é uma justtfi.ca11ã:o proce-
s'.11'.dro Pe~·eira da Silva, nat~r~tl do i:riuni- ! di·'~~ no ,iuizo fo?er~.l. com aassis~eoci;ido Dr. 
c1p10 de Oen-as, sem nenhuma rnflu ... ncia po-1 p:·ocu. ;•.\!~ · se-.:c10n;ü. ela qu;tl consta toa a [!, 

Hticr• no Iogttr, onde sempre occupou posiçüo 1 H!r1ladc• do plelto eleitoraltll~ 30 de dezembro 
pouco saliente. Era. este cii.hdão. até poueo !! em Ca.mpo-1Jaior. 
tempo.um simples protegido do coronel Coslia i>:·ov·iu-se exubet·;rntemente 11ue a unica 
A1·a.ujo, cl1efü conservador antigo e hoje um eleíc;1io ti.e mesas eleitoraes pl'Oet!dida alli 
dos thrector-es dos .republicanos-feà.e2·aes em foi <1. realizada de accurdo com a convocação 
Cawpo .Maior. · dl1S eo:1~1.: i \lelros e supp!ente~. feita pelo con· 

Os governistas não com parecel'am ús ur·nas 
1 
s~lheil'o A11tonio s~.r<ü va de Carvalho nos 

~a ~leição de 30 de dezeul~ro ne.s~e C<.rllegiu, r t<!l'!tios _ t: ·' § Z" do ur1. 40 da lei n. :15, de 26 
hmnando-se, como em muttos O•:tro;, a p1·e. ! 1le.p.ue1ro tl0 !R92. 
par<~1·em, <i bico ~le peMia, uctas el<:!itoraes cou· j 1?1·uvou-se, igwi.lrnente, que o presidente 
tendo votações ph<i.ntasticas e fabulosas. . do 1:oaset:10, de.ixauó.o de fazer a rlitu c:onvo-

C=:i.r:i. V. 1 32 

., , 
"i/' 
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caç.'io e não comparecendo á sessão no dia 
lega.!, fa;-e por fim forgicar com 011tros a 
eleiçií.o de me.~s cLndestiJrns, obed~cen<lo 
as~im. u.o plano tra.~~ado '\)elo r;o•erno.tlor. 

Ser viram de te~temunhas ne~sa justificaçito 
homens alt.ameute l!0lluc:i.dos na sociednilt' e 
concejtuado~: a l' te:;rnmucha. Dr. José Vi
centé Figuclr"'do. juiz •k direito cm disp0ni · 
bilidade, é um fazen<leiro <lo Estado : a se
gn tlda, o <:oronel José Luiz Perd1·a. · fazen
deiro rico. é membro de familia saliente no 
Esta.rio do -~fara.nl!ã.o; a. 3·, fina.lmente, oca
pitã.o Manoel Lopes Corrê:~ Lima, ê un) jor
nafota. distineto e gua.rda-liYL'OS d:~ Fabrica. 
de Tecidos Therezine:ise. que aclta.va.-se por 
motivo de. molestia em Campo-maior, pur uC· 
cas fü(I da eleição. 

Os doc:umentos ns. 4 a 5 jii ficaram histo
ria1.los no corpo deste me;no1wul1~,;1. 

Mnnicipio de Amarante - Tanto no 1·e· 
gimen p:1ssado, como no actu:i,l, a supre
macia, política. neste mun icipio coube sem
pre a im1101·tante fa.mHia Ribeiro Gonçalves. 
Elln e os seus amigos eiege!':1.m 'os repre
sentantes <l. Constituinte, cujos mandatos já 
temüt.iaram, e na. eleição municipal proce
dida l\ 30 de outubro õe !802 fizeram a 
ma.ioria ·uo conselho, composta t!os Se1Iuintes 
cidadãos: Joâo Ribeiro Gonçalves Filho. Er
nesto Gonçalves, Eleasar Pereira rla Cunha, 
José r.wquato Víeira. e Leonardo Mendes. 
O partido govern ista. n.ctun.l sô conseguiu 
elrger·dous membros. Miguel Barbosa e ~ht
noel ,\yres c~~1rnlcanti. 

Havenrlo o partir10 ft><leral rompido com o 
governador de· então, capitiio Cor iolano d.e 
Car\·alho e Silva., este, pa1·a. alcanç:n• maiOl'ia. 
lnncou mão de uma. lei iaconstituciona.l. mas 
que niio lhe dava nenhuma. autorisação no 
cas:.>, p::i.ra rleclara1>, medfa.nte simples repre-

;..1nnicipio de s. n.aymunclo Nonato _ Nesse sentação, vagos o;; togares dos conselheil'os 
municiphi o;; adeptos do g-o\·ernador repro· F.r ne,;t.o Ribeiro Gonçalves . E leasar Pe1·eira 
tiuzirnm a far1;a de mesas illegitimas. fei ü.is du. Cunha e Jo"6 Torquato Vieira . 
cln.ndostinamentE>, como na maior narte dos Por um proce~so cl~• ridestino e sem a mi-
outros collegios . • nima f.mna!iclade legal. por isso que elegeram 

Consta que fizeram duplicatas em cn.~:i.s no•·as rnern.s. quando os jti. existentes deviam 
pa:rticulai·es. Si bem que ti.ves;:;em fu g-i•lo pl'es idir <'- tod~is as eleições dentro do qua· 
vergonhosamente d::.s urnas, u;\o uuvída.mos tl'ionnio. foram eleitos em substituir;ilo dos 
que appa.reéam fictici •s <i.ctru; e leit oi·aes. uma e~bulhados , no dia 1 O.do fever.·iro de 1890, 
vez que fomos testemunhas da P.'! l,tegf\ de na a.ct,ua l legi~!atura fede;•a.!, os cidadãos 
um volumoso sacco de pretensas <tuthent ic ts. Fra.nci.,co da Si lv;~ Mendes Le..'Ll , V iceute Fer
apresentadas pelo sr. Joo.q;:.im Pire~ Fer- reit•a L:<•mpos e !\Iartinho Pcreir:i. da Silva . 
reira na cam~ra c1os o~put:tu(•S. Nas eleições innnicipa l e para um membro 

Essa :1pre;;entac-:to deu-so ha. bem poucos <io Congresso Est:dual, 1·ealis..~das a 30 e 3l de 
dias e della j ;i, tem conhecime:ito a. il!ustra.da. outubro u ltimo. t..'i.1 era a certeza que nutria 
Commissão de Yel'ificac;lo e Puderes por uma o Governo de que a~b:;.va-se em grande maio
certidão fomecida. a0 rel:üoi' pelo nosso col- rb. n:>.1uotl:i eomJ.r.::;., que pal':t lá mandou 
leg3. Dr . Anizio de Abreu. forte Ct.mtingentc policia l, O qu:;.l ás orclens 

. A verdade. porêm. e, '.j ue a.s mesa.s se orga- do delc~:wo (uemitt1do imm<!tliat:•mente -pelo 
msa.;-am regu.larinen~ pelos legiti mo; mem- prop1•io govcr;1:vlor ) provocou la.meot.avet he
b1·os do Conselhv Municipal. 11 ,:;0 co:.IJ»"-Jhenrli - ~ttombe. jà conhecida de todo o pa.iz. 
dos tii:t actmi/. lc!J iso.tu ra, 05 quaes pt·oced•!· A victori :i., apes .. 1· c1e tudo, em ambos 03 
ru111 de accerdo C')m 0 § 2" do art . 40 u:. lei pleitos, se declarou pelo pM t,iúo feder :.!. 
n. :35, de 25 de janeiro de 189:?. (Doe. n. 1. ) Appr·oxims.va-se o dia. 31) d•} dezembro. des-

i:;!·mi.do p:!.ra :>s eleições federa.es ; M Governo 
O clocumento n. l e a cópia. authentica rla niio Cünviulla p"rdel·as e füzi:i.-se necess:u io 

neta da se<s:i.o extr11.or dín:1 r ia do Conselho prc:pari.w ;t f,·;u1d0 pelo p:m ico e terro1'. O 
:Munici.pal ile S. K1ymundr1 :\01111.to (\·illa d.-). Jestac-ctrnento foi augmentatlo. ;\ j ustiç:a ca.\üu 
na qua l fo1·am eleitos os mesa.rios que tinham n:ts mãos de lei;,;;O$, e~· i t;.i.n•1.\i-se o m:i.gistra1lo 
de servit· no pl1> itn rle ;3, l de cler.embro u l r.iiuo; to~:vlo como um espa.nL.lho, nfo obstante 
digo. é cerlidão do secretcrio rlo Co 11 selh o . :•~har-se .:1. cumarc:a eonflagr-.ida. depois tlos 
:Municipal. J :in lo o teor d:t acta ntt se-s:i.n conl licto:; sa!1guinclentos das citadas cleiçües 
ex:traordina.l'la cio Co:1sell10 !\In11icip:i.I olc Sfü1 ele :}') e :H \le ou tubro, que dar:•m togar a 
Raymund0 Nona.to. na qual ror:i.m eleito~ os pl'o ·essos íuquislLuriaes con tra os chefes fe· 
mesarios que tirilta.m de íunc·:ionar n:ls elei- dcr·:i.1~s. :dim ele ínu tilis:tl-os p;i.l'~~ o pleito que 
c;ões fei.lerues de 30 de deze1nb1•0 de !896 . Linh:1. ,\,,;>e frj1·ir em ao 1le Jezemb1•0, J:llano 

(·s:o: .: qu,, :drort .. u. g:raç-a.s :• um:i ordem de 
:\'ota - As iluplieatas itOYel'nistas não l"Cl· 1,, .1,,.,,, .,.m·1 111.~ p1•c\"(lllli\•:t , C•·nc<.1il i.Ja peito Tri

mi:itteram tl.~ cópia.:> das ê\SSJ6mtlu1·..i.s 110,; eh!i· !Ju11;>l 1\c .Ju,~i ·:•1. . 1 i k>C. n . 1. \ 
tores, com~ expre:;;samentt: exige o art. ·1:3, l'.Ll'ii evitar p 1•.itt·sLti:> . lisl'1llisao;iio e ~m
§ 2Z, da lei n. :_!5. de ~6 de janei ro de lSÇJZ , pa.1·eci1Ul·ntn do;; 1:k,ito1•cs. ",; ;,:-11·:er11i~tas 
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y,re-para.ram, clanr1estinamente, os trabalhos 
:pre1iroina.res da elei\:iio. 

Foi assim que o presidente do conselho im
provisa.do nãa. publicou a designaÇ:1o dos edi
ficios em que deviam funcciona.~ as mesu.s 
eleitpro,es, não convocou para elegei-as os 
comelheiros e seus immediatos em votos, con
forme determina. o § 2." do !lrt. 40 da. lei fe-
dera l n. 35, de 26 de janeiro de 1892. · 

Base..i.do nas disposições dr.>sse artigo, o 
membro effectivo do Conselho Municipal, .João 
Ríbeii·o Gonçalves Filho, fez, no prazo l (?g<~l , 
po1• cartr..s officiaes e por edital afiixado ua 
pi:1r t:1. do edificio municipal. a convocação ti.os 
conselheiros eITeeti vos e seus iro mediatos, em 
m1mero igu:i.l, pai•:.i. em sessão especial t>eali
zarem a eleição das mesas e mais tl'aballios 
inherentes ao pleito. 

A sessão cont"ocada. real isou-se no P:i.c;.o d.o 
Conselho Municipal, onr1e comp;wece1·am , â. 
hor<>. legal. os conselheiros eft'~tlvos João fü. 
beiro Gonça.lv~s Filho, Leonardo Mentles 
Vieira e o suppll:nte :\l'naldo Nunes Ribeil•o, 
1loix::i.nrlo rle comr areccr os ontros membl'Os, 
sem causa. jus1ifica.da., bem como o resocctivo 
;ecrern.rio. 

Os conselbei1·os e supplentes presentes, 
~sando r1a füculrlade expressa. no art.6", § 3 '. 
1fa cita~fa lei n. 35. convi<1<l.m para complefar 
o numero legal 11os eleitores llo município 
Raymunilo B..i rbosa. 1le Garva.lllo e .Tosé tio
mes Ribeiro os qu:\es ach:n-am-&~ presentes e 
toma.ra.m <~sscnto. Assim coustltuiclo o consc
lhl), procei:eu·se á uleiçuo aa.~ mesas 1\le it.o· 
r oes e ma.ís trti.bi>.1hos p1·e !imina1-es rla elekão 
rlc :30 <~e 1~ewmbro ultlmo, cxe1·ccndo a.<; runc
<;õc;; 1\c secretwio o membro José Gome~ Ri
lJCfro. (Does. ns. 2, 3 ,; 4.} 

Pt~r:m1e <;ss:i.s mesa.s realisou l'r) o serviço 
deitoral em todas as sncçõlls omk~ os a.11vc1'
s:trios não comp:trQ.cllr:un. 

0 11ocunwnto n. l e certi1liio 1\J. Ol~lr.m rle 
fwln:a .. ~-cor111c.< e1mc1>1li1\;1 a.u coronel Jü:,;é R.i
l·eir·o Gonc;alvns t • <i outros ehcles politkos 
1'0 Amu.rantu. :i.m1•~H;a.1los 11c prisão pelos 
ll{~<\ntes rlo govern:i.<101•. 

Pretendiam por e~te meio afo.star o eleito
rado da~ urnas. en~anguentada.s na. her::;ttomlie 
1le 30 !le outubro. prorooviclo. pelos chefes go
vernistas contra os homens mais eminentes 
1laquelta. cidade . . 

e 1locumento n. 2 e certir;ão forneci•la pelo 
secreta.rio do conselho do Am:i.rante. da qual 
consta os nomes dos cídarlâes eleito~ para 
memlJros do mesmo conselho nn. eleíçiio de 
31 1le outubro de 1892. 

O 1~ooument.o n. 3 ê cúpia authent i<:<'l. r1o 
edital publicado pc:lo conselheiro Joii.o Ribeiro 
Gonça.lves Flll10, membro etrectivo do conse
lho municipal do Amarante, convidando os 

1lemais conselheil•os ~ seus supplentes para 
a eleí1;i'"to das mesas eleitoraes que tinllam de 
funccional' na elei<,iio ile 30 de rlez.embro' pat~iL 
um Sena.<lor e quatro Deputado~ ao Congresso 
Nacional. , 

Ne~se municipio, na eleiç,iio das citadas 
mes;J.S. observou ·Se o <füposlo no § 2·· ck> 
art 40 da lei n. 35, de 2G de janeito de 
189-2. 

A convocação dos conselheiros e suppleate;; 
fe:r.-se de accordo com o art . 30, § l",da citada 
leL visfo não ter o p1·esirleute do conselho 
dado cumprimento a es~a. 1füposição. 

O clocumentó n _ 4 consta de uma ce1•t i(U.o 
fornecicla ao eleitor Rodolpho Hermogenes lia 
Costa e Silva. pelo secretario <lo conselho do 
Amar·aote. 

E' :1 ;1.cta da sessão extraord:naria do con
i;.elho municipal pa:-a a. divisão do municipio 
em secções, designação dos erlificios em que 
1levia.m tuncciooar a eleição de mesas elei
to1·a r~s para o pleito de '.10 de dezembro. 

Ve·se desse documento ou e foram observa
das na elei<;ão 113.S dlt.:1s mesas todas 3.$ für
malidades legaes, procumndo·se _escrupulosa
mente evitar todo e qualquer vicio. 

Nota-O municipio do Amarante, a.pezar 
cl.e coutfagra.do pela politicagem do go\·e1·na
llor e pri\·ado (~e juiz forma~1o, cerca de 1lous 
anoos, tem resistido a toda a pressão elei
to1·:i.l. levando de vencida torlas a.:; provai;:ões 
que lhe teem sido intligi1las. 

O partido republicano federal, apezar das 
bayonetas policíaes, tem 11er rotado os gover
nistaS em tres pleito~ succ~sivos-nas elei
i;õe,; pat·l\ um metnbl'o 110 L-Oug-res.."O e:>t:vlua l, 
mi municipal e, recentemente, na de 30 de 
dezembro. 

Mun icipío do Picos-O pa1•tiào f.ede.1·:1.l deste 
mu nicipío com o qual r ompi:u brutllmenta o 
g:o \·E:rna~lor Coriolano displie da. quasi uno.ni
tn idade do eleitorado. por isso que iden tilica-
1•am-~e com elle os elementos leg:tlist;Ls e mais 
rio. mer~i.de dos an tigos clemocra tas. Entreg,irnlo 
ai;: posh:õc~ olTiciaes a. estes e não Cl)nseguindo 
alliciar pela cor:ru pçã.o o conselho municipal._ 
composto na sua maioria de mombros in
tfün~igentes do partido fetleral. .Joaquim 
Leal de Souz:1 Brito, pt'esi dente; Pedro do 
L\Iour:i. Fê, vke-p r·esidr:nte; Lourenot) P e
reira. dos Santos, Antonio .Jo:i.quim 1h \ Ro
cha. Soares e Joaquim Francisco de Souza 
Leal lcloc . n. 1), mandou forg icar uma re
pt•esent:i.çií.o irrisoria cont.l'n os dous p1•i
meiros e sem ouvil·os ao menos e sem qual· 
quer fo1•ma!irl.ade Iegal t1estitu iu~·OS nos. 
respectfros logares, t1·es mezes ant~s (doe. 
n. 2) do dia 1lesignado pa ra. sO pi'oceder 
ás eleições federaes, visando unicamente ga
rantir :l.O Govomo uma maioria oventual 
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pratica pelo ox-governador do Piauhy e por 
seu sub:;tituto. no iatuito de preparai• mesas 
eleitnl·aes que lhes obedecessem cega.ment·~. 
~ubscrever11Io actas feitas a bico Je p_enna, 
unico processo capaz ele lhes gai·antir â vi
cV1ría. d1u iii:nas. 

Felizmenté. <t autonomia municipal não 
est:\ á.. mercê dos manejas eleitoraes de re
gulõs sem escrupulos e c:ipricilosos. 

O documento n. 3 cansta de có1)ias a.uthenti
cas dos eüíta.es de convoca~·ã.o pa.r;t a eleição 
lla.s mesas eleitaraes, de divisão de municip!os 
em secçues .-leitm·o.es, da ac,t<t da eleição das 
mesas e du termo <le divi~ão do municipio 
em secçõe;; eleitoraes. 

O ,iocumento n. ·4 está incluido no do
cumento n. 3. 

(dois conselheiros e supp!entes chamados 
arbitrariamente pa1'a t'unccionn.r como dfe
cti•cs) e i)arn apo5~ar-se do cor?selho e elf'geu 
mesas dandestinamentt>. O suppli:nte at"'"'
ra.do em conA~lheiro Joii.o Jose de Moura. 
nem_ ao menos podia fazer parte 'lo con~e:ho, 
porquanto e sogro do conseheiro e:trecti 1·0 
Antonio Fr·ancisco de Souzci Britto. Teu1lo 
si11Õ · Ciss:tdcs cs 1mrndato3 do p1•1.>si leme e 
vícc,-vresidente do conselllo e J1avcndo-5e ;w
vorado em p1·esideme do me~mo o supµlentP. 
João José tle :víour.1 (qne n;-w· podia fazei• p:trte 
da <:.:amarei. Pl'!' estar funccion:rndo nella. ~eu 
genro) e niio Jw.venilu. mesmo ~em compe
tencia. o :nuuso pL•esidcate dado cumpri
mento a lei, no que se retere aos trabalhos 
preliminares da eleição te<le:·al. o cap1 tão 
Lourenço P~reira dos Stintos. conselheiro 
ma.is votado (d;1c n. 3) rlos e:ü$tent.es, b~i
seado no § 2·1 do :i.rt .. 40 da lei fod.eral n. 25. () documento n. 5 e a portaria rla remoção 
de 26 de janeiro ele 18!.12, convocou os mein- do juiz ne tltreito de Picos. bacharel Justino 
bi·~5 d. o com~lllo e os tres ut~ic_os im11rnd1ato;> 

1 

Mom•t\~ para a cidaii.e de ~arras, mais ~ar~e 
existentes Timoth<>o Leal. .Joao d& Moura. e l'emov1do para. Carapo-Ma10r por conveniencia 
Tb(lotonio Pacifico, para umn. se~sào especial. eleito«al. 
atim de eleger~m-se :i.s mesas e pr·oceder-se 
ás demai_s ~~ovi<;en~i:ls eleitor~cs. . \Iunicipio de Santa Pllilomena - Neste lon-

Essa ~e&i,w. realizou-se a l.:·de ~~zembro. giquo município não houve eleição pal•a um 
n.c_hando se pre~entes_ m con.,i;lhenos cffe- Sena.<lcr e quatro Deptnarlos ao CoIJCl'resso 
ct1_;-o~, m1110:1a uos exrstent~~. Lc1uren_co Fer- Nacional. "' 
reira dos ::;antos e _.Toaqmrn Francisco de 0 nrotesto junto sob n. l. fil'mado por mui· 
Souza. Leal, te!l1lo sido cha.m~dos para c_oi:i- to5 êleitnres d'aqnolle mullicipío. prova que 
pletc:rem. o numer~ legal. co11:t~rl?1e ;11·e,ce1t~rn. se alguma ach elcütora.l apparecer cl'a.quelle 
a l~L, ºº, r.l~itore~. 1º mnmcipJO. Jo,i.qmm collegio - e P.Yidentemente falsa, pois nem 
Lea; .de :so.1za. BnLo e_Pedro.de.Moma Fe. taesmomn simulacro de eleii;-ão houve. 
os uo1~ con~e!l1e1ros eITect1\'0S elunrnados pelo 
capitão Cnriol~no (doe. n. 4). O documento ~ou n. 2 um:~ carta do chefe 

O juiz .de tlireito da. comarca, Dr. Jus~inn governista em Santa. Philornena., em que 1/i:: 
r.foura., foi r·cmovido anto:S do pleito d·~ 3ü rcr i•1clwdo nas actas 1)rcparadas por onlcm. 
de dezembro (doe. n. n. 5). do 9011c;widoi-, niio sô os eleitores desse mu

O doct~men ro n. 1 é a cúoh :iutllentica d<i. 
apum~'ão gerai dos "t"Otos ctà. el~iç.ãri munici
u;i.l de 31 de outubro de 1892, <la qual coust.: 
qua.es 05 cidadiios eleitos P'll'<l: exercerem lo
ga.res de men1bros do Conselho :IIunicipal \it>. 
cidade de Picos, durante o quati•ieunio. que 
tint1a. rle <:o:neca.'" a 7 de jaueiro de 1WJ3 a•e 
7 de j:v1eiro de l897 corrente, dentro dfl ,~1.1j0 
:período teve Jogar o eleição d:>s mesas ;;ar~. 
o :pleito de 30 de 1lezembro u11;imo. 

O documento n. 2 e) umfl. rHpresenta.çã.o ao 
Govet'n<Ldor ilo KsLa.do. contra o acw :m·a.bl
liat·io e illeg<1l tio n:r.smo gov()nia.doc·. 11•-sti
tuinJo os consciheiros .liJ:<.quim Le;d de Sou:::;;. 
Britto. Pedro :\loura l·'é e Feli11pe de Atiiu.b 
Ro::ha., os qu:ws juntaram tlu~u1nemos cou
stant'.·s <ltt 1nes111a. l'ejll'<'Sen t<t\"io. prevendo 
que era ar!;itra;·io e nuli1J o acw q_ue o~ •les· 
pó.j:~va <le um mandato popular qua lhes tora 
codel'ido. 

Esse úestltUição ptende-se ao plano geral 
de anniqu.ilamento LI.os municípios, posto em 

nicípio, como os de Sil.nto Antonio de Gilbués, 
torua ma/s pa.tente a verdade já amrmacla no 
protesto ci tarlo _ 

Não pl'ecisamos insistir sobre tão grosseira 
fl'aude. 

EXPOW)ÂO DOS SRS. CORIOLANO, CLODOVALDO 
E OUTROS 

Cidnc:ii.o Presidente e mais membros da. P 
Con1mis~iio de VerHicaçiio de Poderes.-:Na., 
•.iercsa. tio di[•lomn q iw nos foi conferi•1o pela 
gra.ntie m<1.iuriado eleitor:ido piaultyense, t.e-
1110~ 11ece~,id;ulc de esten<ler talvez em de
ma;:;ill. e~tas linltas, que de~ejavamus fossem 
rtsumidas e 11teves, 

l.Jt;ix;1ndo, por inconveuiente. a discussão 
Je as~umpws <le nat11reza polit1ca.. enn·amos, 
sem 1,xor1lio, na discussãojul'i<líc'1 d:i. nossa 
elei<,fw. aliit~ o unicü ponto que melhor nos 
intec·essa. e póde esclarecer :i. illustre Com
missil.o. 
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Senrlo eleição valiila a r,ue (~ f('i!:a. ~o·,, a::; e\~ da certidão n. 1 e· do edital consiante do· 
forroalid.ades leg<•es perante me;;a legalmente aumero incluso do jornal Pi<;:uhy (pil.rt!l tar
constituida, nos parece que as nossa:; provas jadu.). 
e consideraçries devem circumscrever-se uni- A acta. do r:onselho municipal, 1·ela.tiva. ã. 

·camente á semel.ha.nte oi.•jectivo. O hlstol'ico, sessão que eliminou Vii:'iuto e Cortêa Lfma, 
- succinto embora, do pleito eleitoral de ;10 rle aclüH;e assiguada. pelo c~onselbE:ir·o Luiz Re

dezembro esc1arecerá a. questiLo, elucid~r:i. a. vr-;rdosri,, o mesmo que os c0r.vocou posterior
verd:.i.c.e e pera em evidencia .:i..justj(;~~ da. nos· mente pa.1·a os traballios ''as mesas opposi
sa. ca.u~a. nunca sería.mEnte c-ontestad.'.1.. Para ciouistas, e• mo se evidenda. il.o e<iital cous
metbodiz:;rmos a nossi~ exp0sição, va:no.s his- tan te no íl u mero incl US() do jornal Repitblica. . 
toriar, município por municipi11, ás eleiç,í5es, (parte tarjada). Os conselheiro;> eliminarlos 
baseando-nos na iucontestavel e V$.liosa sel'ie nã<• protestaram legalmente contra o acto de 
de documentos que <> esta ~ornpa.nham. <:onseJho e se limitaram a requr1rer ao Poder 

Therezina.--Tendo perdido seuslogarPs.pelos .JnJ iciario um ma.n·l~.do de manutenção, re
motivo.; constantes dos documentos juntos. os cu."\'~O nullo, -porque pela lei n. lOG, de 27 de 
conselheiros municipaes Viria.to Rios do Carmo junho de 1896, art. 6", o recur:::o sel.'ia par a. o 
José Lniz Pereira, Manoel Corrêa Lim<. ·e o governador do Esfado. 
immediato Maneei Pe1·ei:ra da CúSla, o conse- Como qu~r que seja, é claro que, tendo 
Ibo 1unnici:pa.I. r eunir.o a 10 de dezembl'o, esses c idadão;; perdido o maudauo muoicipal, 
nomeou, como lh<: cumpria, as mesas eleito- não podiam exercer actos privativo$ de con
rnes das oito secções,em que está. dividido o selheiroi; e estar nullas. de pleno rlireito, as 
munidpio, não tendo compa1·ecído, a.peza r ele ·nesas eleitoraes por elles eleitas. Isto é in
a.viEa.dos por carta e por edital publicado no cou lestaYel, principalmente si atteudermos 
jomttl offici<1.l-Pia.uhy. os conselheiros Ft':l.H- ttue existia pendente, embora. illega.lmente, 
cisco Alves de Paiva.Luiz Ribeiro Reverdosa, um recur:;o, o qual. antes de decidido, não 
José Pereira Leal. José Rayruundo de Souza podia. ser desrespeioado pelos pro11rios t•ecor
e Belchior da Cunba Oliveira. No dia 19 de rentes. Nuilas como sã.o as mesas, nulla.s 
dezembro. estes cidadãos e outros ex-consu- t:i.mbem são as eleições feitas perante ellas; 
lbeitos, que l.l<.l.vião perdido seus logMes e :\faS nii.o é ~ómente isto. Os opposicionístas, rle 
r·ecorTido do a.cto do conselho, requere1111o posse dessas mesa,; nullas. procederam à elei
mand:vlo de roanutençi'to, se rei.m;a.m. elege- ção. votirndo ern tres secções-3•, 4" e 6". nos 
r am novas mesas eleitores sob a. Pl'C!sideoc1a ei:\1flcios design:1.tios pe;as mesas leg<les ;. em 
do consellleizo Lui:t. Heve1·dosa, que fez pu- ke.s - !·'. 2" e 8", na casa das audiencias do 
blicar p elo jornal da opposiçiio Repu ulica um jniz s~ccional. lo);~u· não designado, o que 
edital.no r1ua.l diz que razia <t convoca.çri.o ilo \'Cm :i.inda mais, s i é possivel, aggra.var a 
con;,clho para iL eleição d:i.s mesas eleitor:1es, ft:a.ude . 
porque o p,.esidente do conselho r1t!o íu1cir1 Na 5" sec~'ã.o não fizeram a eleição em c.~a 
feito ! do cidadão .Jooe Gonçalves P edreira., log-.i.r 

As mcsa.sassim eleitas iHegal e crimino~a- designado, ruas em outra casa ; na. i • secção 
mente·fora.m as que pres1•!ii·am o:; tmbo.lhos não pr11ccdc1·a.m ii eleição em lagar ~bido. 
eleitoraes da opposição nas oito secções do E' verdr.de <1ue a acra. da du.pl ica.t:., r1essa. 
muuicipio. sec('5.o dechra que, tendo o dono do edificio 

Jsto posto. estudemos, ú luz do direito, os Jesit{n<tdo, Frnncisco H.aulino da Sil;-a, t!·an
factos verídicos. cujo llistorico 1azemos com a ca.do as portas de sua ca:::a e ver1ado o in
ma.ior isump<,âo e lealda.de. A nossa lei esta- gresso nell" elo;; rr:esar·ios oppo~icío uistas, fo
dual n. 13,de 25 de jul!w<lB 1892, que orga- mm estes rc,unir·-.~e em casa do agente do 
nizou as ca.marn.s municipaes (conselho mu- correio, onde teve loga1· n famosa eleição. 
nicipaes),diz no art. 16,§ 1 ,combinat'o com o Urua cousa. nos occorre perguntar s.qui: 
art. 2,§ 2,da lei n. 76, de 7 de outubro de porque os nossos adversarias, tendo rle no-
1893, que p()"rde o mandato municipal o con- me·>r ~uas mesa:;. procur{.r:::.m designar os 
selbeiro que murlar de domicilio ou r!eixa.r mesmo3 e(lificios já designados. sen•lo dous 
de exercer, s1.:ru motivo justificado. p01· 'telle~ as casas de Jose Pedreüa e Raulino, 
nm anno. as runcç0os municipaes . :Lmigos no~slls dedicados e presi1tcntes das 
Ora, o consel!wiro .Josê Lui r. Pei·eir:t i·e.spC:!ct ivas 1uesas '! 
mudou sua resi<lencia p?.ra o municipio t:nicllm•~nte µtJ.ra Ievanhi.1• protextos p.i,ra. 
de Cn.mpo-Ma.iol', de onde lw.via sido recente· 1 uma dup~í?a.ta. Nes.,r. elt:;;;:âo ~t·1t1 validade 
mente nomeado corond comm~indante 1;upe- ;tlguma., 1e1ta m1s Ali:o.;. ~m casa do :•g-ente 
x·ior da gu:i.rja m1.ciona l ; 0$ consellleiros <ll• Cvl'l'eio, e~tií.o "'isiv<-lrnen r.e li~bitiew:ia:; por 
Viria.to Ca.'.·mo e Manoel Corrê:l Lima e o ::i<'.~yl'<J ,Jusé Pinto de Oli'vei1•a. ª"" (l.i;.;i;.rna.tu
supplr::nte Manoel Pereira da Coota,sem ca usa. 1·a- tio me..;:ario Vicente Soares da Silva Pes
just ifica.da, nã.o exerciam as funcções muni- tu.no., e. por mã.o desconllecida., ~ <lo me.so.riq 
cipaes, havia ma.is de anno, CC1mo se eviden- Francisco Felix do Monte\. 
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Diz . a duplil'ata da opposiçã.o que a força. 
pnbfüa vedou qu'" se reunissem no ecliticio 
i:lo Conselho Municipal a l" e 2• seccües, indo. 
por semelhante causa. e para evitar efl'usilo 
de sangue, as Dlesas reunir-se cm casa do juiz: 
seccional_ 

Est& . torpeza, pois ou tl•o nome . não tem 
uma tflo ~ros~eira falsidade, tantas vezes 
reftit:adn., foi um recurso indecente rle que 
serviu-se a opposição para pode1'. impune-

. mente forgicar suas actas c:la.nrlestinas. Uma, 
conside1·açao simples e eloquente faz 1·uir 
por terra esse -castello de carta..s, a trás do 
CJUal. ·em todos o:> r.empos, >e ro:•am acaçap;tr 
os yencirle:; e derrot.-ui.os das urnas. e vem a. 
ser a Uberdarle absoluta do pleito e o 1:1cto 
inaunito de haver funccionado nos me~rno.; 
e •lilicios que a.s lega.es tres rne..--a.s illegaes da 
oppo~ição, sendo que esta ainda inculca. haver 
reunído os seus mesai-ios da. 5• secção em 
cnsa. do cidadão José Pedreira., onde func
cionou a. no~a mesa . Porque consent.imos 
nisto ? O bom ,,enso esta índica.ndo a futili
dade de~sa accusaçã.o, que os proprios factcs 
desmentem. 

Uma circumsbncia rligna de nota e para 
a qu1l chamamos a attenção da. íl!ustra.da 
Cororoi~são. circumsta.ncia que vem demon
strar a. !3.lsidade des~a.s duplicatas am1n.iadas 
em C3.Sas particula1·e;:. é a 1le ter-~e apresen
tar.o o c<tndidato Dr. Elias Manins Da$ !", 2", 
3", 5". li'' e s· :;ecções, apresentando seus fis
cacspor occasião 1h insta.llaçã.o das mesas,como 
iioderno.;; veriticar pelas re~pectivas acta:.<. 
Ate na."'" ::;ecçã.o, ~.ua:> !aguas da. ca.pital, sem 
estrada de ferro, sem telegrapho,·sem n;ive
gaç;io, esteve o ubiquo e ínlatiga.wl collega.. 
À inda uma conside1-ação que julgamos va
l iosa. : o D1·. F irmino de Souza. Martins. pae 
do Dr. E lias, pas5oa todo o di:\ 30 de tle
zemhro, pelo menos o tempo rla votação. na 
frontf!ir(l. "l"illa das Fiares, Estado do ~hi
l"dnhüo. afim de fiscalisar as eleições do cau
didato, concunhado de seu filho, Dr. C!Jris· 
ti no Cruz e não podü~ a.cha1·-se em T herezína 
para votai•. · 

Uroajustificação produzida em Flores prova 
á saciedade esr.e facto, que ainda vem corro· 
borar a nos;:a arnrma.th·a: a. oppos ~çã.o tez 
suo.s duplicatas a bico de peuna,-age\tivlas a. 
seus interes~es, por amor llos quaes sacrirrcou 
leis, mor.il, escl'u pulos. T1-.wsi:etll1e as raias 
do ridículo pretC'nc\er os fautores dessas du· 
plicat..'\S fraudulentas que se crêa que o ci 
dadii.o Jo:-:ê Pedrei'l'a. por exemplo. tenha 
abandonado sua faz.enrfa. o Centro, sendo, 
aliãs, o presici.ente •fa mei;a. legal. para nella 
reunir-se a. mesa-illegal da op~osiçâo ! 

Resumindo, pois, temos: 

}n, que a duplicata feita pela opposição e 
r1ulla, porque tres dos conselheiros que no-

mear:im as mesas, perante as qu:i.es ellas 
affir1uain ter funcdonado, ja tinham perdido 
~ens lo:.rares por abandono do cargo e mu
dança de <lomiCilio; 

2•, p·1r nã9 terem-se reunido as oito, cinco 
p1•incipa.lmente, nos Jogares designados pelo 
podei' competente .. Porque não fünc~ionarain· 
todas ? Porque os valentes guerrilheil·os 
1la famosa lig:J. historica, unida por i]lte
resses pes.soaes inconfessaveis, necessitava 
fugir ,\ tuz da puhlichlade, afim c\e mais fücil 
se1· esse apregoado _ triumpho. em que os 
nomes dos venerandos Presidente e Vice-Pre· 
st<leme ·da !{epuhli~, os illustrei; ge.nera.es 
Quintino Bacayuva e Glicerio, e a snprema 
conven{.'ão no pa.1•tído federal, ao qual ta.rn
bem 11os ufanamos de pertencer, andavam 
envoltos em boietins in~idíosos, em telegra.m
mas bomba.sticos, q ue a gargalhada popul:J.1• 
cobriu de me1·ecido ridiculo. 

As mesas legaes fomm iiomeadas a JO ele 
rlc:;c•nbra e as illegacs a 19, sendo esta írre
~ulnridade mais uma eiva que a deprime. 
fül•indo de frente o art. 40, § 2, da lei de 26 
janeil'o. E' ma.is uma nullidade. 

Unm:i-Descobrindo·se em dias do anno pas
sario vel'l!On!.losos desperdícios de dinheiros 
no co11:>elho municipal da cidade da Uniiio, e 
acha.ndo-se comprorneitidos os co11selhei1•os e 
intendente. o governo do E~tado déte1-mii10u 
o processo de to11os e lles, snspendendo-os 1.'.c 
suas furwções corno lhG facultiim os urts. ~l-1 , 
§ 13, íU e 80 •la.Constituição do E:;tado .-1\mc· 
d1•ont.'1.•1os deante desse pro~eS$O, esses 1\mc
ciooarios reriuocia r•;\m seus cargos. til.eram a 
restit11kão li.e Cél·tas qu;rntias e o proce~o não 
Leve ;u1da.mento. Foram eS!;e,; consel11cil·o.>, 
que r~:nuuciaram seus ca.rgo;;, que elegeram 
as mc!lls eleitorae;;, que runccionararn na.s 
diversas seér;.ües do muuicipio. Ül'a, os conse
l lteil'os que 1·enun<:iu.ram o.; log;ires, su de
mettiram voluntariamente. estando em exer· 
cicio outros que 05 substltuit';i.ro; nã.o po
diam uomear mesas nem exercer acto algum 
ir1bercnte no cargo de conselheiro . A lei 
u. 106 de 2i de junho de 189G, art. 10, dú. 
ao Governador do estado o direito de nomear 
c.:insdheiros municipaes qtMJ.ndo, 11oi· qHalquer 
motivo, o conselho >ião pi~dei· (unccionar, por 
impecliine)ito de membros em nume1·0 legat, e 
m io lwu uci--s 1ipplenies para substiCHfr os impe· 
di!lr,$ . Com a r<;nuncia tlo5 membros do con
selho municipal il.a. cit1ad~da. 1 :uiào, e nií.o ha
vemlo rnpplentes, {documento constante. do 
l'inuliy,p;Lrte tarja.ilaJ, o Gov~rn:<dor nomeou 
pr.ivi;oriamente os membro> necessn.l'ios para 
funcd onar o co11sr ·lh11. A opposiçii.o, porc!m, 
sec·vin1lo-sc 1los membro;; do extincto consc· 
lho, f'el-os criminosa.mente eleger mesas elei· 
tor:ies, e, pertinte el!as, simulou suas d.upli
catas cl;~ndeatina.s. A proV"a. mais eloriuellte 
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da falsidade dessas rluplíratas estâ. no fücto, <~a. Costa. e Fernando Car valho de Almeida. 
provado pela justificação junta (documen10 O prime;r _, d•;ciarou, em 189:3, que nunca 
n. .) de figuraref!l uellas nomes de eleitores mais compareceria ás ses~õ•s do conselho, e, 
ausentes, como. entre outros. o::i <los cidadãos de facto, ele então até ã. eleição das mesas, 
Sergio Correia ·d.a -suv..,, Jos~ do Nascimento. assim o fez; o segunci.o, mudando:Se para a 
Henriq-e Gonçalves Medeiros e Firmo Rodri- cidar~e do Brrjo, E:>tado do Maranhão, nunca 
gues de B:i.rros, que, desre o.brH do 1i.nno i)as- mais comparMeu ás si;ssões dv conselho; o 
sa.•1o se acham no P'l.r<Í., Flo!'indo João de terceiro, mudando-se tanibem para o Livra· 
Souza, re.sideate em Campo Maior, Emygrlio mento. nunca mais compar,1ceu as sessões 
Jose de. Ara.uio e Anselmo Correia. da. Silva do mesmo conselho. O art. 16, § ô'', da. lei 
por Anselmo da Silva. Correia. Esta vergo- n . 13, c1e 25 de jull!O de 1892, combinado co:n 
nhosa. fabifica.ção de nomes é significa tiva e o art . 2·•, § 2", e ut. ·3• da lei n. 46, de 7 de 
caracterisa o descambar de todos os e.scrupu- outubro '~e 1895, dispõe que a. perda do Jogar 
los, exigindo a. mais severa repre~são. E a lo- ele membro do comelho ·se dará. quando ·9 
gica nos impõe o dever de afürma1• que, quem conselheiro mudar 0.e residencia . Verificada. 
1il.lsifica quatro ou seis assigna.turas, pótle, a perda dos cargos por deliberação do conse
pa.ra o fim de ganliar uma eleição, fahificar l uo, par :\ os togares vagos dos dous primeiros 
centenas. A mesa da duplicata da l" secção foram eleitos outros COfü'elheiros, que ba. 
1•euniu-se em casa. do cidadã.o Luiz de Souza quasi t res annos exercem as funcções mur.i
Fortcs, sob o pretexto de ter sido disparado,· cipae::, sem contest ação. Para o logar do 
propositul ou caimalmente, 11m t iro no edi ri- terceiro não houve eleição. pot que, nos ter
cio designado. E101 falta. da. listá de cleitoi•es. mos do art. 19da. citada lei n . 13, r1ando-~e 
o prl-sid~;nte usou i.lo expediente, facultado 1i vaga. dentro do ult imo a.nno do mandato, 
pela ui tuna par1.e do ;i,rt. 43, § 4 da lei de 26 !Oi substi,.uic1o pelo Tespectivo supplente. 
de janeil'o, sendo digno de nota. q1.1e até os Poi$ bem, e;tes tre3 cidadãos, que j á não 
eleitores residentes no Pará exbibiram os cr·am con~elheiros. reunindo·se a. outros e lei
seus titulos. A desigualclad·e da t inta e ades- tores. sem nenhuma :rntoricl<tde, nomearam 
semellrnn~:a 1lo Lettrà dHs a:3SÍ[;na.tura~ dos me- as a:es:ts que presidiram as (lup iico.tlls, que . 
sal·ios, no:> fazem afünnar mna nova falsidade exh!bem corn iaatO sangue frio e b ot·oica 
ncs5a dupplicata, feit>1, Deus >a.bA como. A galbarclia os nossos intemeratos a<lversatios . 
segunJa ~ec.;ão reuniu-se, pol' <lesigr1a ç-ão do Não n<.'Ccssitamos esvurmar este o.ssumpto e 
extinr·to conselho, em cnsa de Quintino Gon- hasta-no:< provar a nos:;a a!Iirmati v:-i. com os 
çalves Pereira, no logar «Vamos-ver. )> cor- ,t.ocumentos de n. 3 a 11. Ern apoio ela sua 
rendo tullo ús mil maravilhas. A terceira ucsarra1.0acl.l ganancia por uma cacleira no 
funt:cionou na ex-colrinia G•tmelleira .. togar parlamento, os no.;sos a.dversarios cltalll o 
design:ldo pam. r eunião da mesa. que pi·c.;idiu urt . -10, § l", combinadvcom o :J.l·t. G•. §3\ ch\ 
os trabalhos eleitoraes nas elei<,:i:ie:; le<',e1-aes lei ílc ~li rle j aneiro, sem ~e l<!rob1·arcm de que 
do t riennio findo, por não con:;ta.r-lhe ter ha- a hy poi hese da lei eleitoral não se ver ificou, 
Yido designaçâc1 de outt·o edillcio. po!'que o c:on~ellio 1Hu11icipal. legalmente 

A qurwta funccionou na escola publica da. constituhlo, havia , a. lO •\e rlezembro, oomeatlo 
professor-a O. Pr escilrana 1lo Rego i\il1ntei1·0. as m~as seccio1mcs. pe1•ante a:; quu. e correu, 
~em mencionar qn.~m a uomeou e a. mandou sem protesto, a clciç;i o n:1:; SL~iies, como 
a hi funccionar. A::'sim, as dupliratas da oppo- pl'ovam os valiosos clocumen:rsos n . a n. 
s içã.o nüo apresentam viso~ de legalidai1e. .Juntamos t~mbem. em suITragio tia prova 
Além elos v icios orig ino.rios, a ma.cúla. o facto jur·arla e clocumenta<la, 1-1 c-J.rtas <lns pessoas 
de haver nellus nomes de eleitores ausentes, mais ~r-;vias das Barras. Para estas car·tas 
demonstrando que a fraude. quando buscou chamamos especialmente a ~ttencão da ili us
as trevas, ibi para campear sobranceira e tre Commissiio. 
jogar a. ultima. cartada do desespero. A opposíção piaubyense nã o regateou es-

Ao contrario de tmlo isto, as nossas eleições crupulo na hnrpeza da sua mão de obra. 
coneram sem inegularidade alguma; t oi·am Sciente da. apr egoado omnipotencia de seul! 
nossus mesas nomeadas a to dtJ de::em"111·0. em- dous reconciliados chefes, general Firmino 
2'uanto qin: as iUe9aes a 19. Pires Ferreira e Dr. .Joaqu im Antonio da 

C1•uz, ambos Sena.dores pelo nos~o torl'ão 
nat<1.l, só tratou de accumular votos no papel, 
sem se import<ir como. Para. que despezas, 
t rabalho com eleitores, canceiras eleitoraei;, 
l) Ut\udo o bi_co da. penna aplaina t.oda.s as dif
ticuldadeE, produz votos aos centos sem o 
m~Dl·r íncommodo ~ 

Barras - O simples h istorico 1lo modo por 
que foram organl~adas as me~o.s eleitol'aes 
dos nossos advet-i:arios,neste importante colle· 
gío, basta para provar a veracidade e legali
dade c1a nossê:I. eleição. 

Entre outros c1<ladãos foram eleitos, en: 
1892., conselheiros municipaes Pretexta to José 
ck: :uello, Lino Pires de Castro, Jcão Baptista 

Batalha-Nesta. localidade a.s nossas elei
ções, como pur tatl:.i. u. yarte, porque os con-
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selhos municipaes são quasi todos de am,igos As duplicatás criminosamente arranjadas 
nossos, correram perante as mesas nomeadas pelo famoso Me.irelles Filho, · mandaào de 
a 10 de dezembro pelo concelho· municipal, O en.commenda de The.rezimt ·para semelhante 
presidente do mesmo conselho, Sebastião José empreitada. em que é exinio, não podem ser 
de Mngalhães, a l l de novembro, passam a apuradas, alem flas razões expostas, por mais 
presidencia ao _yonselheiro mais v0tad?, Do- estas duas, que são peremptorias: porque as 
mingos Lopes de :Moraes, que presidiu os authenticas das quatro secções são cópias e 
trabalhos, e parr,io, doente, para o Cea;rá, de nenhuma dellas està assignada pelas réHpec
onde regressou a 25 .de dezernl;i;o, ·I:etirando" tivas mezes ; pórq11e o eleitorado,, que nos · 
se, no mesmo dia, . para sua fazenda Garma- su:ffl'agou fez declaração de voto·: A necessi
Brava, 7 legoas de distancia. ·Entretanto; dade rla assignatura. pela, mesa, dii,s cópias 
figura o mesmo Sebastião José de Magalhães das authenticas; sobre ser racíonal, acha-se 
como tendo presidido a &essão do cons.elho ,consBgrada positivamente no art. 43 § 22 da 
municipal que elegeu as me~as 'd:l opposição lei de 26 de janeiro. · · 
a 19 de dezembro, 6 dia~ .antes de suache- . Pelo systema i1p.ugurado • pelá. intransi
gada á villa. Este facto, provado .com os do •. gente opposição piauhyense a fraude assume 
cumentos irrefragaveis n. :.i.·n., bastapâraca- á à~tura de um: principio e .a verdade da~ 
racter.ísar a fraude (la duplicata; q:ue exhibem urnlj.s rlesce aó ni_vel de uma torpeza. Tam~ 
nossos adversarias, incornparaveis nessas bem, 'só com eleições assim., eivadas dess~ 
audácias; em que estriba.m 'su~ victoría. Além vicios originarias·, podiam os nossos illustres 
desta nullidade, accresce que, nas duplicatas cont~ndores pleitel!,i' contra nós uma eleição. 
da opposição, não consta a noméaçãode es- . (doe~ n.p.) 
cri vão ad hoc p(l.rít nenhuma das secções e Valeúça -Neste. municipio a posição dos 
consta das actas della que a apuraçáo. dos nvssos adversarias é completamente in:susten~ 
tr.1 balhos findou-se ás 4 ·horas da tarde, tavel, rorqUe !}.ão dispõem sequer de um 
tempo em qué 'era materialmente impossivel supplente par.1 apadrinhar sua frtiude com as 
terminal-os no mesmo dia, como· exige a hypotheStS do art. 1, da ndvissima leLelei
parte final do art. 43 da · lei de. 26 de ju.- toral. A_fl'au<Je alli ergueu irripuderítemente 
neiro. Além disto consta ter votado o cid11dão o collo, a:ffrontarido com audacia criminosa· as 
José· Gomes .de Castro Sobrinho, que não é leis penaes e o .decoro sociaL Um rapido esboço 
eleitor. · · h;storico do modo por que foraJI1 feitas essas 

Na Batalha não hou:vesiquer,1'i!ll .simulacro cel.ebres duplicatas derramará iuz s11fficiente 
de eleição. As duplicatas, forg'icl,.~~ em casa nessas trevas. A mesa du. J ;~ secção diz. que 
do cidadão Domingos Lopes ' Machndo, foram - funccionou · no Jogar design'â'd(), mas p:ãó diz 
escriptas ás escondidas ·pelo rabula Lu[z q 1iem a nqmeou . A_s. assignaturas . dos mesa
Soa.res Hodinho, manda.do ·buscar em Pira- rios estão visivelmente falsificadas; A 20, diz 
curuca para tamanha empreitada .. Os d.i- ter-sereunido na fazenda Buritysinho, mas 
cumentos que ,juntamos. esclarecem .todos não diz quem a nomeou e lJ:S assiguaturas 
estes fac.tos e os provam valentemente. dos mesarios · não se combinam .. A 3" diZ 

Alto-Congá - As ·mesas eleitoraes deste ter~se reunido:. na fazenda Barroca. Funda. 
muniçipio, como as de todos. os outros, foram À · acta não diz querrí a 'noineoil., As assigna
eleitas a lO de dezembro, o ·conselho munici- turas dos mesa.rios não se combinam. O nome 
pal, exceptos os supplentes. João . Ferréira d<r~sario Melchiades da Silva Soares, está 
de Oliveira e Manoel José Cardoso, nomeou emendado e clar.amente vê•se quê fora escri
as mesas eleitoraes, como lhe curnpr'ia ; os pto Melchia<les Soares da Silva, o que pl'ova 
dous supplentes nomearam suas mesas a HJ. que'não foi escripto pelo proprio, porque não 
Pela lei estadoal .o co•iselho munic;ipal só se concebe que errasse o nome. O falsificador 
funcciona c9m a presença dos co!'lielheiros, de actas . foi quem· errou. A 4n tunccionou, 
servihdo os supplentes para slibstituitos.nos diz a aéta, na fazenda Sindoia e não diz 
impedimentos, ausencia, renuncia, etc. E' Ji. . quem a nomeou. A.s · as~ign:ituras dos simu
lettra .e o espiríto do. (frt. 20. da l(:li n, 13. lados IBfSarios Antonio Alves Per.eira e Tan
Pelo art. 3 combinado com o art. 40 § l" da creqo Rodrigues Bezêrra, estão visivelmente 
lei de 26 de janeiro a eleição das inerns sec- falsificadas. A 5'. reuniu ·se, diz êlle, no sitfo 
cionaes só poderá ser feita. pelo coliselho mu- Conceição e. não . diz quem a nomeou. Não 
nicipal~ nunca pelos supplentes~ . ' traz assignatura do presidente e .secretario, 

Desde que o conseliw, em. numero legal, o que indica que a cópia, não estando pre, 
com as formalidades e no dia · designaf:.o po1· sentes todos os mésar•ius; .foj arr•anjada µor 
edital, procedeu ·á nomeação da~ mesas e outros, conio ainda podemos ver pela <lispa
d.e81gnação lios e'lifieios, corno prorn o do· r i.chde dJs &.ssignat uras rlas c1\pias da acta 
cumento n., é claro que podia ter logar a da instaíla\;ão e recebimento das cedulas. 
hypothese do § 3" do art. 38 ela lei de 26 de As cópias não estão, alem disto, conferidas e 
janeiro. concertadas pelo escrivão ad-hoc. 
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Todos os consel~eiros municipaes e seus, . Umaconsider~çii.o e cabivei aqui e esten
supplentes, sem. discrei?:,ncia rie um só. fazem d_emol-a aos ';JUtro.s municipios: as c:i.sa.s pa.r

- p <J.rte do gr-awJe partido, ~ue nos elegeu. t1<:ulares des1;;-nad;i-;; p;i.ra nossas secçõ-~ são 
A opposiçác• I<i.i.O di~pondo. pois, siquer de todas de amigos no~sos derlica.dos,e ê inerivel 

'um immerliatü. d.e um ;;u-pplente, não re.:!UOU que estes M :<uand.,aas....;em para neH11. terem. 
deante do c~ime e vem a.presentar •'ea.nte do iilgresso esses sup_postos mcsà.rios di~ op}lo• 
Congresso Federal o c~oeumeuto clesse crime, sição. · 
.digno <h.ma~i; _s~ve1·a punição. . Além dis.to, causa. revaro o facto de apre-

0 offi.c10 d11·1g1do ao Congresso, e que JUn- sentar·se a. mesa •h oµposiç:ão, eleita sern}•re · 
tamos e)mo d'.-.cumento,descreve tào eloque:n- por eonsdheíros anonymo~ ou por suppleotes, 
temente o vleito, qu" n\)S díspensii de outras iuc.)nlpeteutes, para. funccíonar n<• 1:1esmo 
considera.çOes. ediftcío que a noss;i,, po<lendo, como ê lm.ui-

E >em a pello r,1zermos aqui uma declara- tivo, tel-a .mandado fün.cciona.r em outros · 
ção_ de caract0r pe;.soal. O primeiro sigua.- 1 logu.~s_. · . 
ta.:to destas Im~as obtev~ por essas duph· Nau e claro que a opposiçã.o procu:-ava pre-. 
catas u me. m"gmfic:i. vota.çao, ao passo que tE>xto pa.1·:i. a. sua dnplicata, ou não teve a ne
:pelas eleições iegaes füi o m~nos votado, per- ces-saria au<ia.::ia pü.ra recu~r deauta éessa 
dendo cerca de 3!50 >otos. Defendenr\o a elei- designação 1 
çiio_ leg~l, qu,; o p1~judica, o primeiro _sig~a- A_ ilitu.tr ~d~ Cor'lmis8~o P?tle fazer, a. pro
tar10 da te$temunho dasu.a l~ldade e JUst1ça pos1to, o JUlZO que a JUSttç:i. lhe su gg<lr it 
(doe. n. 6). (_doe. n . 7) • 

• Jeromeuha.- Seguindo o plano im1efectivel Colonio.-Apesar da g:raude maio1·ia de vo-
das suas <1u9l.icata.s ciaudestinas, a oppo~ic;ão tos, qne ot::t i vemos ne;,te municipio. en b~n
poz em pra.cc~~ neste municipio u.s instru~çõe::; rleruo~. por> amor da •e!'dade ele1tora.l, que 
recebidas da. ca;>ital, •le um modo, não dize- de>em st~r :i.nnula.àas as eleições neile ~,ro
mos :itlmira.v<-l p::>rque não ha.admirar;ã.o p1.>S· ciodidas a 30 de dezembro. pelas S~"'ui'ites 
sivel p:mi. quem estuda essas duplicatas, razões de direito: O municipÍO <lu. Colonia foi 
cada qual u. ma.i!'! monstruoi;a.. ex:ti:Jcto. DO$ ~ermos 1fo a.rr.. 7·1 d:1 Gon~ii-

As me-~ eleit.oraes eleitas pelo conselho tuíção Pstaioal. pela. lei n. 67, de 2-'.> •le· se
municipal a iO de dezembro ruoccionaram tembro de lt.<95; e, NSt<iur:>rlo pel.~ lei n. 93. 
regula.rme;1tE:, e os b'Jletins assignados pelos de l~ de ju.uho d~ l: .. 95, uevia proccdcir-S!? i~ 
fiscaes da oppçsição veem p~.tenteal" a veI"dade eleição de um no>o cofüel.bo, segundo a de
ínconcussa da noss:i. eleíção. A opposiçiio .or- tor minação ex:p1•essa. do art. 30, da lei n. B 
ganizou su ;g mesas na fó1·ma."do plano geral, cit:1da. 
adop~a.do pa.m baro.U1ar o pleito; mas, como Essa. eleiçfw uã.; te ;·e logar . . e, em •ez 
a fraude deix•~ sempre vestígios da. ma. plS· della, fvi n"meado pelo Gorerna.r1or, um can
S.'t{;em, as rnnsau•.henticas vieram por cópia, selho pr0 .. isorio, que exercia as runc•,õcs 
seio as a.ssi;;natul'a.s do:; mesa.rios, como rnuoicip»es a ;-;o t:e •lezembro. As elei~õe.; 
exi,(!'e o :\'rt . 43, § ~ da. lei de 26 de jaoeii-o. n:io foram feitas P'r:l.ntc esoe conselho. ma.;; 
0~ docume:lto~ ll ... a n ... provam U, sacie- perant e O ~r.in.:to. que jâ. nii.o tin:1;i. l'c.Zii.O 

d:vle a vafüia.rle da nossa. el·~ i çii.o, ~emlo que o de ser e não podia., sem a.lisur;-t o evi:lente, 
boletim da. 13 s2cc:ão está. as:>ígn;uto µelo ch~fe ser resu:;c1tado pdo espírito do a.ri. 2 uu. 
do partido opposicionista coronel Ber-tilolino noviss1ma. lei eleiooral, que não e:>tava em 
Filho. vigo:::- por occasião da ;,omeaç:ão · da.3 :nesas 

Qrui.ndo, como é publico e notorio, a liga. e ._ caso estivesse, não podia ter a.pplica.çlí.o a.~ 
opposicioni::tlt incluiu a 2',~ de de:z.embro o ?iauhy. 

·nome áo nns;:o iliustre oontendor Dr. Marcos ·A.s mesas eleits.s pelo extincto conselh) e, 
Pereira de Araujo em sua chapa, houve ne- portanto, · as eleições pro·~edilh1s tiernme 
cessida<le <.le ruodtficar as eleiçõc.~ para que ellas são nullas de ::>~eno direito. poroue elei
S. Ex.' tivc.:;sc votaçáo regul:tr e alcançasse ções validas são aEi :irocedidas perante mesas 
n. po~içii.o, q uo tamo r.Imeja. Da.hí a. era.enda. . legalmente .co~~t~tu ii.:as · E nem ;;~ a:rgurncuta 
das c1uplicMa~ ela. opposiçii.o. cousa uliás no- q u_e 0 eleito ac.~ _e.esse . munictpw íicu.!·ia 
t oria. em to-lo o E~t::tt:lo. E' a este facto que privado~ do -~.xercicw do direito d·J voto, P?r· 
se refere o officio do con$elho municipa l de que .º~· t. 1 da. lei_ ~e 1 de dezembro con . .,a._
Jerome;11la. qite juntámos. E$tt~ vali0$0 do- gl~ u ~1.a.l ut_ar prrnctpl.J . de _podet•em_ o~ -~~e1-
cumeoto se' r efere ao facto de ter·em s!(lo for· ~ore~. ot.<(.: pera.nt~os tabe!1aes e auwrwude~ 
;;icadas a..-; <luplicatas da o;pos:ção E:m c;.:;u. JUthc;arias. (Doe. n. 8._) 
de uma pro;ututa.. S . J•.-ão rlo Piauby-E;;te antigo municipio. 

Apena.;; mw1ciona.mcs o facto. Para. que e:x:tineto pela. lei o. g;, de :2.:. <le junl.!(1 de 1800 
commen~rios sobre uma s~m.eiliaute inde- J faz l1oje pa.rt.e do município e co;na1·c:• d;, 
cencia ~ S. Ra.ymundo Nonato . Tratamos separa-

C'~mara V. I 33 
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uamente delle para maior ela.resa da nossa teceu que o presidente do conselho muni.· 
e:s:po~ição. nicipnl de Oeiras, Luiz de Moraes RAgo e os 

E:x.tíncto o niunicipio e annex'1do ao de· con~elheiTos Aristascho Olementino ele Souza.
S. Raymundo. ficou tambem ext neto, nos ~fartios e Raymuodo Pereira· incidiram na 
tei-mos do art. 30 da lei n. 13 cita!la, o con- sancção penal dessas leis e, por· ;;emelbante 
selho municípal. e. portanto. em c:.i.so algum causa, fossem eliminados do conselho, como 
P-Odi.a _o-mesmo conselho, que jã niio exi.i~ia, era. r1e direito 
presidir os trabalhos eleitora.es, porque o que Us:i.ndo da lea.ldar1e, quedtwemos a esta 
füi extinto 6 como si nunca houves$e exis· illusfre commíssao scientitlcamos·lhe que, 
tido.· tendo conhecimento dessa talt:i, que induzia, 

Semelhante incumbencia. compet;a ao con- positivamente, á eliminaç·ão desses ti'es con
selho do municipio ne s. Ra.ynrnndo, ao selbeiros, a minoria do con~elho, nos ter
qual, como ví.mos, foi. annexa.do de São mos do art. 40 da e. n. 76 citada., repre
Joã.o. sentou, em sessão, contra. a serventia dos 

A opposição fez a sua duplicat"1 perante referidos conselheiros e rea..uereu que os 
as mesas eleitas por este extíncto conselho, mesmos deixassem os lugares, para serem 
e junto as authenticas da l" secção, vem um preenchídos pe!os seus substitutos legaes. 
protesto que não tem razão de ser, contra a ~ã.0 podendo esquivar-se diante da prova 
extincçã.o do municipio, acoimando-li. de in· exhibida, a maioria., contra o clisposto no 
constitucion:i.I. A constituctonalirlade do acto al't. 3:3" Lia e. n. 13, deixou rle tomar co· 
tem seu assento no ar·t. 74 da Ccnstituição nhecimento r1essa representação, como er:i. 
do Esfa\do. •1o seu ext1·icto dever. Era o caso previ;;to 

Esse pretesto e a melhor pro-va. contra iie recurso faculta.1!0 pelo art. li" da. citada. 
a va.lirlade das duplic<1tas da opposíção, e. n. 76 e foi o que se deu. O hon
feita.s illega.lmente perante mesas illegal· rado governador do E;:;tado, estudando, com a 
mente eleitas, por· quem não tinha at:;rihui- escrupulosa ex:.i.c<;.ão de costume, os documen
ção legal pafü elegel-as. tos que lhe fora.a, enviados e couv-encido, 

Estas conside!'ações bastariam pna ajusii- por elles, da veracidade dos factos !illegados, 
:ti.cação do nos,;o intuito ; mas, corno é no~so pronunciou a eliminação dos tres conselheir·os. 
propo$íto indigitar, uma :por uma., todas as Estes tresconsellteiros eliminados,com out.-as, 
fraudes e escandalos das duplicatas da oppo- i'unccionaram aos trabalhos eleitomes, ele
sição, chamamos a attenção da illusti·ada gendo as me5n.s pero.nte as quaes os nossos 
Commis~ão par<t a assignatul'a, re:Qetida tres a.dversarios dizem haver haver vo:.o.do; os 
vezes nas authenticas da. l" se~çiio, de D1r· outl\'.Js conselbeü·os, form:i.ndo a ma.io!'ia do 
ceu Ferreira de ·c~wvalho, víslve~mente dif- conselbo, elegem1nas me~as. que presidix·am 
ferente cada uma, o que indica que, !Oi feita as nossas eleições. Deixamos ao alto crlterio 
por pessoas dí.trerentes, pricic1p:ilmeme o da. illustra.da commi$sãO decidir qua.l das 
nome Dirceu, ora escripto Dirceu, ura Dirceo. <luas mesas é u. legal, si as nossas assim con-
0 proprlo terfa uma só orthograpb ia.. As as- :>tituidas. si a.s dos nossos adversar lo~ consti
signatura.s dos meso.rios e:;tão fülsi :ica.das e é inidas com tres ífülíV"iduos. que já não la
fücil chegar-se it esC3. evidencia c·mli'ontan- ziam parte do conselho_ (Doe. n. 10.) 
do-as côm as ussignatw.·as dos c•fficios que :Seguindo o nosso pbno ele exposição 0 o 
encapam as a.utbenticas. nosso proposito de evidencfa.r todas 3.$ 

A nossa eleição correu tambem perante fraudes da.s duplicatas com que os nossos 
mesas eleitas pelo 8I:tincto conselba, e, como adversarias contestam o nosso d1reito, vamos 
as dos nossos competidores, estú oulla de fazer uni rapido escorço, a critica dessas elei
pleno direito. Pedindo a. nnllicbde dessas ções, nuHas ainda mesmo que fossem feitas 
eleições, prestamos o testemunho cut oos:sa perante mesas legaes. 
homenagem a. verdade eleitoral e nos decla- O art. 43º § 20" e seu;; numeras determin<J. 
ramos positivamente contra a. fraw.ie. E' de que a transcrípção da acta em livro de notas 
justiça a. nullidade pedida. e, paz-a melhor do tabelliâo ou escrivão ad-hoc eleve ser füita 
justificação do nosso pedido, juntamos os do· immediatamente <l~pois de fiada o elei~'ilo e 
cumentos que temos em relação :i. esse co1- lavrada (1 acta. Ora 11as l", 2i' e 4" secções de 
Iegio. (Doe. n. 9.) Oeiras as actas to"ram transcriptas pelo ta-

belfüi.o publico Leoncio lsmael José àe Fa-
Oeiras-Dispondo 3s leis n.13 de 2.'5 de julho rias, que as conferiu e as concertou. Essa 

de IS9Z. art. !6 § 6° e n. 76 de 7 <le outubro tmn:;cripçiio simultaaea de tres actas, im· 
de 1895, art. 2° §§ 2• e 4°, que per.Jem os lu· mediatamente depois de lavrada a acta, 
gares os consellleiros que mudarem de 'lo- pt'ova. uma. t'ra.ude cl'iminosa. e que o tra.
rnicilio e que por si ou por interposta. pessoa balllo não foi feito em um sõ dia, como 
tiverem contracto com a municipalidade e manda a lei, o que induz vicio insanave!. 
receba. dinheiro do cofre munici:pa.l, acou- - sufilcien.tc para. iuquinar de nullida.de as 
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tres secções. Na 3~ secção as copias . estão 'f eleitoral,-· qae manr.h · essa Ibr'!lalidade seja. 
eno-Job;tdas. por tanto, sem a nec·~ssaria <lU- feit ·l immed1&tarnentc, depois uc bvrarhi E
th:n~icida.•le recommendar1a pela. lei, pois são acta. Os do,!umentos ciue temo~ solH·~ lt<:1.ma
duas acta.s di<·tinctas e, corno tal~ de•em raty sii.o os (ie n ~ a ~- A _eopw. da,; .. actas 
amb1:1.i\ ::ier authenticadas pela mesa. rta l''. 2". e 4" se~çoe.; ~rn_o estao conferiaas e 

Os eLiita.es (um em ·orígin3.l) e m~.is elo- concertadas pelo esQr1vno ad hoc. 
cumrnios referentes ás eleições de Oeiras de· Po:rto A.Legrn-0 1•esu!taclo da votaçií.o con
mon::>t1:ariio a veracidade du. nossa. eleição, 1 stante da.s actas.· a.a.· s tres. secç.:õe~ deste muni-
Pl'ocedtda perante as mesas legaes. . cipio nos surprehendeu,po1·que tentl~ um. bo~ 

. . . . _ . ,:. letim. o unieo q11e nos eeram, r·elatl"'O ·a l" 
Belem-N.este munic1p10 a. colligaçao na.o $ecção, espera\'arnos que, ao meno3 nella, 

tem. elemento de n~.tureza alguma. e a prova nií.o houve.;se fa.lsi•1atle. 
disto e~tá. em não dispor do cuus.::lho lllUui- o boletim Jierfüitamente em ordem, com as 
cípu.I. As ~uatro mesas d~~ _resp.ectlvas ,;ec- firmas dos mesa.rios reconhecidas põe ~m 
ç:.(íes funcciona.ram nos edifi<:1~s ues1gnados e t1'iste re.Jevo a coragem dos nossos contra.rios 
nem contra ellas ha o rmn1mo prote~to. e a validade rios seu3 di1)lomas .. (Dnc. n.13) .. 

Pf.'.l'a forgicar. s_:i.as _duplicatas .º·-bico d~ A1,)etta.s nos limitamo:>, como r!ecnstume.~ ~i
penna,, a oppostçao Simulou e!e1çao . I'l:ª 4·' ticu.r os vido:,, que deturpam a,s actas e v1c;a!Il 
secção, declarando que os mesa.rios legtt1~a- as eleif:ões, E' assim.que notamos que a copia 
mente ç,leitos nella não haviam apparecHiO. da actâ.. da iu,,,talla<;iio c't<~ mesa. d<t · 1~ se.cção 

Aln nesta secção, dez; leguas de P.elern, por está sem as a<signaturas L1os mesa.rios e não 
máu,; cominho:;; em costas de animaes, compa- foi transcri•Jh, coufo1•icla e couce:·ta.da. pelo 
recern.m os slrnulatlos eleitores da opposiçii.i) cscri vão a1f r,:;c. Na 2" nfLo huuve (polo men.os 
decl;u·ando que iam votar perante a meS<\ n:i.0 o vlino~). tle~crirpinaçii:o de voto;;, nem 
porque nas SU•lS secções 1"._ 2ª e 3" nfL.o fun~c- quaef! [i18s..rn cs ca_ntlid~tos. votados. j\.S 
cionar;;. me:>a alguma. Uma. cons1deraça,o :l.!>Signaturas.olosmesar1oss;.~01'e1tn.s pl)r lettra 
1.mica esrnag:.i.esta fraude: Corno podiam esse~ de mulher. V:i.le a pena exaruin:i.r t~to para 
eleitores ter esrado em Belem .:i.té as dez ver-se a.te 011·le cltega a audacia da frltU(le_. 
horas d.u dia. e !azer as dei; leg-uas de d~:;ta.u- Na S" secç:l.o, a. côpla <lil. a.ct;). não está. aSSL· 
eia e:itre Belem e S. Pedro, S<)!ll estraa:i. tle gnada pela mesa. 
Je1·~·J, sem rnivegao:;ã.o a .vapo!? Co~o, tan:o: Pe1'ipel'y-:'1otamo~ alguma<; falto.s nas elei
ele1to:res purleram a1·ranJar tao rap1~0"' meio~ çiJes tle$tC m:ulicipio. A assi.,.natura. do me
de tran~pot>te? E' cla1·~ qu~ enfl'en~•lmo~ sario da l" :,ecç;io Jose Gom~s Rtlbdlo esta 
com um:i- ~raude g1:os~e1:.-a., ~.u.e nao .. ~·ll.e ~ vi~ivelmcnt,e fo.biftcada e '" cópia. da ;'.cta u~o 
pena. rnt11ta~. QuanLO •• s nossas eleiçoe~ º"' foi cu11 ferídt<, conce1•i:u.tL1 e craast:~·1p;,a. no 
(locumeatosJunt_ospro~a.m <J.Uú cor~era.rn sem lin•o de 110t~s do escrivão ,t(l h~c. A:> ttiJfo· 
o menor. vy:io. W~em e que ~:rerht~ que º1'.1 rew~;~s ·ht~ tintnil das : 1 s3igm1lur-a~ mostram 
urn:i. elo1çao renll1d:i.1nr·nte tlisputaua ~omo a q_ue as cópia~ nii.0 foram cirmla:; 1.1go depois 
de :3i~ de lli:_zembl"o ti·~s me~as do partido go. (ie lu:m.tda :i. :i.cta.. As a.ota.s da 3" :>C'~'~ã.o. ins
V<ll'nlSla nu.o se reums.sem' (Doe. n. 11) tàtla~:ii.o e re·!ebimemo d:J.s ce<;!nla.;;,nilo !01·am 

tr-amcrl11ü~~. courcirit1a~ e cunr;e1·t.-dti.s pelo 
Itamara.ty-Dispooà.o da toW.lidade das me- escdviio ad M;c. M• letti·as <J.r,s ;~ssignatmas 

sas das P, 2" e 4" secções llo município. os dos me:mri1JS siio diflere11t;!S, o que t>to-ça. que 
nossos a.dve1•sarios se recusaram accei tar os não são aut!J:lutlC'c1.~. Na 4" ::.ec<;:h a cópia da. 
yotos dos nossos eleitores, pelo que estes, acta Ja insta.ilaç-ão niio esi<i assignada pe19 
como l11es facultara a lei eleitoral nov issima. mes:.wio c{m1elio .To>.e de Mello e não está 
:;.rt. 7, ror:?.m. dapositar seus votos perante a tl'anscr-ipta un'notas, ce>uierid~ e concert«da 
mes<! da 3" secção. que os tomou, como coasta p~lo escrivi.ic· ad .hoc. T,)das estas falt~s iu~ 
da respectiva acta e provar~ º.s documentos dm:em a nnllidade tfas eleiçõl'ls do l-'üripery. 
juntos. No uso legal de um direito e trn.tau- - d t 
d e de sc;çr.tJes vi,fohas, O' nossos ami"OS Buríty do , I;opcs-N~s trcs s~<;oe~ es.~ 
~·S d' m lhor in'p,,irad.os evit·i.;,,·0 município a copta da mstaHac·uo mw e:;t,a. 

nao po ia.rn ~cr d: da.s pr::;ero"'~ti·~a~ <l; ~t- \conferida e eoncerta.da. pi:;lc eSC1'ivii:o e as as· 
que a. mais sa:i:ra a. e'' ~ . . , . d" ' ,· " "' ; . !"'ente 
d d- ,., · ' ela piepo'·enci~ nu s.1"nuc.uss ,,;; rpcsanos e~"ªº v.srve ,... a ao 1osse usurpar.a P · ' . "' • r. "'t ,. fi, dº , q' e M vid .. ·a ne la s;:JPllGS merí •ade mesas abastardadDS pela e1va da ~a si e:i_ "s; ( u _""'e t: .. ct ~ · r 

f l •e~ ~t·da .·..• 1Doc n l"' ' 1nspec~<~C> na" lettrt.~. e J; l~· l llw. ' . • -·) . - t' 
Con\orme o metJ;odo d1' dí~cuss5:u e critica Pa~wiltybf..-A ~cta d<' 4:· sec<:aO es a s_cm 

que ~eguimos nest<l. expos\r;ão, _ch:mamos a n. de_'<l~"- con~erenc~tt e cc~n.ct~'·to,_ :;cm •~0:.11~ do 
atterr~ão da illust.rada Comm1,;sao p;•ra o cscrt\'~to, ~e.n llata, est .. r~ .. ll "~ <:.~ t.;,s d,i ms· 

,facto d~ terem as cópias das acui.s,da l"secçii.o t:ü1açM da inesa e l'e~ebrr:-1~nto das ce~ul~s. 
tr-anscriptas confer i<l.a.s e concertadas no· dla cuglob:1(l~is. O ruesmo clel.: 1to notamos ua.~ 
31 de dezembro, o que fere de frente a lei fa 5''. 

. i 
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Amarração-As assi.gtiatura,s dos mesarfos 
da Iª ~ecção, Can<lidó J,, J;-es d.e Ar::rnjo e Arf
tonino José de Araujo el'fro vi~ívelmenüi fal
sificadas, bem ass •m a do ~ mesario : da 2• Luiz 
Cassiano da ' Rocha,. 

Livramento-A11 actas da installação e re
cebimento .das ceclulas estão en:globP.das e 
foram todas ellas tiradas ou transcriptas no 
dia 31 de dezembro, o.que as inquina de il1li· . 
lidade insanavel.. Não só füra.m transcriptà.s 
no dia seguinte ao dr• ele\ção, como foram 
tàdas . copii).dM\ no mesmo dia pelo escr:ivão, o 
que é natur~lmente impüsslYel. 

este. rnunicipio . sã.o ' os ._de n. a n. p:1.ra os 
·~Uaes clnimamos a at.tençãó çlâ illustr~ Com
misnão. (doe. n. J e 4.) 

Bom Jes1rn .~ Nestê municipio tcirl'os os me
sfLriµs, todos os _conselheirns municipiW$ são 
.flossos ' amigos. A Opposição arranjou suas 
mezas falsificando grosseiramente . a lei. N:i.s 
.suas · dupl\ca,tas clandestfoas, entretanto~ no
t mios vicios que ai;! itjquirútn) .ae nulltdadiis 
i>Ubstanciae$. As ' assignaturas ' dos .mesarios 
das .la, 2• e 3• secções •são visivelmente 'fàl' 
sas pélà disparidáde do talhe.d) escrivão t·d 
hoc da . lª secção foi o s!')crefario qa' mesa 

. da .2ª; Joaquim · Mar).i!ls ' de Araujo, Costa;. 
Os nos_sos doqument()S; que provam valente:
mente a validade da , nossa eleição são os de 
n. 15. 

Campo-Maior:-A c1upfaata arránjada pela 
·opposição 'çlestit importante localtdad\l se es· 
triba no, facto de haver dout;; silpplentes de 
conselheiros municij>aes .ãut.onio Saraiva de 
Carvalho e .Diogenes Francisco Braga se pres- . Çorrente - os tres. à:ocu.mentos que apre
_tado a assignar os .papeis rBferentes á eleiÇão sentamos, . pas~a<1ps pelo secretario do· con- · 
erri casa. do cidadão Josê Luiz Pereira. · · selho municipal· do .Correnté ·provam a cri
. ·Esses dous suppleilte><, qu.e só funccioliam, minosa fraude de que-se serv:it·àm os ·nossos 
segundo a . lei do Estado, c1mtudo em ,8'ubsti.:. adversario:;i n<t sua faina de forgicar ·dupli
tuição aos conselh"ei1·os· municipaes ausentf\s c;i.tas á torto ea direito. Essas duplicatas se 
ou impedidos, não _erain os competentes resentem d,e nullidades insanaveis e são : 
para nomear m:esas. . . . . não, esta.r a .aeta da l'! secção a$signarl~1, · pelo 

Ent:çetanto nunca se reuniram na caga do secrefar'ii\ · eX:istip:do . ó lugar em · branco e 
conselho, nunca ele·g·~r;;,m m8sa~,não-pa3sando sf;.r o t•tlhe rla le.ttra dos mesarios differentes, 
de uma fl'aurle és· andnfol'a toda e~sa . Osten- O q.ue prôva que as · a's~igo'atlfl'aS . delles fo· 
tação de força eleitor~J exhibida unicamente· rab1 -falsificadas, :Na 24 •·tem votos . Elias ·. de 
no papef. D,iánte da, es.·,uµe ;.lda maio1•ia do Souza Martins ·e não Elias Firmino ' de SouZa. 
partido repuhliçano fedei:·a.l qe Campo Maior, Yfartjns e na 4° . reçebeu '. voto's B:enfoque 
a opposiçã_9 só tinHa o re_rnrso das duplicatas Vallaôão e não< Heririque Valla.r)ares. As 
darrdestina:s e usaram e abusaram Jielle com t1ssignatur.as·. dos ·mesarios são differentes, a 
um arrojo lncrivel. Dois supplentes não po- que p1;ova fa,l'sida4e. O ~esmo ~ót'ainos na 5• 
dem eleger. mesas, e; quando .Podessem; _\doe. ri. )6.) · 
seria uma falta dus co:1selheiros, os eleitores 
natos das. me8as. Em urna eleiçãô porfiaçla- . S. Antopio de Gilbués-Notamos rias dupli
mente dh;putada co1ri.o a de 3() de dezembro, catás da cipposição: na 2ª sec:çãô, a difforença 
é ridículo vir a r'>pposição com a· ascapa.tori<!e .da tinta cqm .,que ' fori3,m feitas as assigna
de que ó · coriselb.o municipal, todo góver" ·1;uizas"dos mesarios,- .O • que prova · que não 
nista, não desempenhoiHe de;;se dever, in- . Jorllm escriptas .na. niesina _occasião ;: na 3• à 
dispensavel para •J g1·a.n:de pleito . . · A,s me8ê1s diffe:r~nça ponipleta !ias aseignaturas dos me· 
foram .nomeadas. p7ln conselho, porém a op-. sarios nas duas ·cópíàs das actas ; iia 4a, 
posição;· para encobrir a sua· euo1;me inferio- i-a.spa:gem (lns nomes de eleitore~. Os nossos 
ridade·,· co~o foi pfo,no seu executado em documento~ comprobatórios • da vali~ade da 
todos os · collegios em que temo$ maioria; nossa eleição são os :de n, A. 
procn~rou salvar-se do ·naufragió eleitoral . Apparecida-:Quanto a .este município no• 
com éssa fragil taboa. Como,, porém, arra:n- tamos: .a conferencia ,e concerto das cópias 
jou suas duplicatas cl~.ndesti1,a;s 1 ~as l" e d~'l;~ acta.s pelc~ · escrev~ó ad hoC estão vjsiv~l· 
2ª secções não estão as copias das áctas sepa- u;iente falsificadas na ·lª secÇão ; Na 3,., existe 
radàs e ássignadas ·pdos rr.specti vos . mesa- a ·rnesma falsidade com relação á,s assigna
rios~ Nà 4ª secção as a:i~.igoatura& dos - rnesa-- turas dos ·mesariso~ Nâ4• secção ha o.mesmo 
rios estão visivelmente fa'siflca•'as. Na ' 5 1 'l'icio. Neste colLegio, gragas á :maioria, que, 
secção consta da acta a nomeação· de Ma,noel rrnlle teve o ca11didató Dr. António de Abreu 
de Ba1·ros para es~r.ivão a~í}~!?'. ~o passo que [\fio ):iouye d-µplicata. O ducumento que jun· 
a confere e conce.1 ta .o ~Sd l' av acl ho.c, no· ta mos ê o que temos :sobré.eUe. 
mea.do para outrfl, se.cçao ., Paulo Galdmo de- . · . .· · .. ·· - · , · .. 
Deus e Silva. Houve e :J[•i11lil p1•ovidencinl S. Rr1ymu111lo Nonàto-A re:>peito da eleia 
na conferencia, o qu'~ vem coufirrnar o di· ção rl a8 1r,esa8 e divisão de. municipio deu-se 
tado popular que-os ruáoii por si se destroem. o seguinte: No dia 23 de novembro do anilo 
p~ nossos valioso:!! documentos relativos a findo, reuniram-se no paço do Conselho Muni 
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cip:i.I os consf'lbeiros Ma.noel Ribeiro Soares e Iha.nte<> e duas de um só indivi<luo ~ão se 
Hm-acio_ Paes Lllnditn e os su Qpler1~es ior•ge c.-ombir;am_ A >.ct:_o 1'!:.t ,y ,:ec-,ã.o não est..-i. eOl}· 
Ferreir·:i de Oliveira e-· \.'irgolin:; ;}on,:alvc;, rer·da, e e•rncer-t~1da pdo dcrivão a·l-lioc, CUJO 
de Aires. atim de proceder a eleição da,; nome t·st.á. e:n·.''C1hrlo. o~ nossos _documentos 
mesas muntcipil.es, que deviam $el'v11· na a, re,11f'1t.•) desê~ ffii111icipio ~ão o::; rl.e n. 17. 
eleic:io então marcada para 3 de de- Air<i.rante _ o r.n·esidonte do conselho mu· 
zembro, e, poster·io'°mente. tmnsferitla p3'r;i, nici:ri<tl 1'.IiiruE-l Jocé 8(1.~'bu~a convo~ou, por 
30. Comparecen•1o il. reuniã.n, o p1·esiô.ent.e do edir.;ü. 05 cõn.~dhei'.'OS Jü,!,o fübeil'O Gonçalves 
Conselho João Anturie8 de Ms.cr,rl.o>l. .Jissdv(fü: Filtio. Leon?.r·.'o ;_..-i,,nfles Vieir:!., Manoel Ayres .. 
1°, porque a convocação feita. pelo conselheiro Cav&lcanti, F:·andsco d.a Silva ~'fendes. L~a.l, 
:Manoel Ribeil'o ::ioares era illegal e c't'im i nosa. Vic:en re Fe:'l'en·a. c11~11 poc--. l.l!a.rt1nh~ \erei_ra 
em füce do art. 2" das Iustruc-.9ões que da Sil •<i. e os in:ime l.rn.to~ Altmo .To~e Rtberro 
baixal'am co:ii' o_ decreto n. l.608. de 7 de e ,\rm>'.do Nu: (;S fübeiru p&ra comparecerem 
fevereiro de 1894, qne conleriu l:'ómente ao no dia. 10 de c\~zemtl:-o !:O pa.c:o do _ conselllo 
pre~idente do Conselho a· execução c_!as ~~- ;\'lunio!p~;l.:. a.7m de. ~lb-~er~in '1:$ mes_as d'.tS 
didas exar.1das nos a1·ts. 39 e 40 da lei n. 3;:>, cinc:o secçoes ··;o mirn1c1910. No rl;.a _deo1gm1.~o 
de 26 de janeiro de 1892, isto ê, nomear as n:!.o comptU'[!('.Bl'~,m os conselnê1ros Jo:i.o 
mesas eleitoraes; :?:·, J;>Orque . .ià r.end1l Sido O Ribelr-o Gonç•lves FiU:r>. Leonardo M~n_des 
munícipio dividido em secções, logo dcp:::iü; ,10, Vieü·<t e 0 su;;r.lente Al't:atdo Nune:; R1ue1ro, 
ultima qualificação pelo mesmo )\Iauoel Ri· sem <'ama. w.rticip&.da e :poi• se achti.r licen
bciro Soares. então presidente do conselho, eia 'oo eonselheiro \fa0·tinho Pei-eir-a. da Silva. 
em IS94e durando a legislatura a t é dr,zemb1•0. 0 con>elho, tendo nume:··o legal, func~ionou, 
era i!legal a eleição de novo~ membros para. fez a eleição ,;<i.5 m~s?.s, couforme_ ~sta tudo 
as rlitas mesas; 3°, por que os decretos minuciosameit~e de::;cripw aa cer1adao forne
n. 760, de 16 de março de 1.892, e n. \542. cida neto secretario <lo eon:~ellto. A opposição 
de 1 de setembro de 1893, foram promulg-adüs {oi''· !:O ti.e de;~mb,·o org tnizar _novas mesa~, 
para elE>iQ()es es~eciaes a que se reie·~m. dei- r1izen:!o que r:..:-:sim 0 faz · ~" por nao ter o pres1-
xaram de vigor:i.r des~~ q_ue ella.s se l·~alí · r..ente iio con>.,lho foir.o cm tempo semelhante 
saram_. e q~e. porta.;ito,Ja estan•l!'.J cui;iy1·irfa.s 1,omt:;•çiío ! A: nos.0;1::; e'e:i;iíes, co1r:o eri'.i. na.
as dehgencias exigidas pela let. n. 3::i e ,rl<i- tm• ,L correr:, n pi:i:·•ul:.é as mesas leg-:i.es e a.s 
ereto n. l ._ôt~8, de 27 de. fever.e1ro de 1 :-;97: l d:J, opposição cer:!.nte es.~: ,5- m~~s eleitas por 
'[)ara M el~1c;,mes cle 3 de dezembto, naC.a. ma.s 'J)Orler· inc·om ;-~t.ei, t.e a . 20 de <li;;e'll'.liro. A 
ha.vw. a fazer. . . . . . il: ustl'e Comi·;1s'ao de(:;Ja com .1 ust1ça qu~l 

As mesa$ eleitas, po1H, que. presH11~m :i.~ r!a~ ,iu;~s mes:·~ é a. fo~a. Não fazemos cons1-
nossRs eleiGões fnl'ai:n_esw assim o:·g::_msfuh· del'a.t;ão alg-unrn :1. re,:1eiT.o· o iitcito co:r_en 
pelo Coosclh_o .Mumc1pal, qu!_lndo ~a~ co~- i;eui alt.el'aç:lr• P :~ opjJO-i;ü.o fez . i;u :r:; eletçoes 
stava o adiamento ela eleiçuo pa! ,1. 30 "ª ,~ híco ile pcn:w .. Atte~t.:'ú.os valiosos '.1~ auto· 
:lezembro._ _ . _ i·!rh•\)~ Ju·! ic-i:Lri:i.-. e.·c!e-1a...:t1ca e poli~rn.l c1•0-

A oppos1çu.o, represenfa(t'l._pelo co~selhe1r11 rolJO!-a.iu a -. e t·d:vlt' cn nos~ :tllcgo.Jo. O 
Ilfani>el Ribeiro Soa:·~s, nua tceri1<lo11 º".1 no<so •'ocumL·. ito ~,0 r M';.~h1io é o 11e n. para. 
r~alisar nova 1·euniao, dí'sta. vtz d~ud.ei;- 0 qu:i.t muir,o espediiJnCJ1Lecllamr1mo3 a atten
~ma e nomear 8U<ls rnes..'lS, atiro de ~,rra~- ção ,~, 1 • Cornn. ·~~ã.o . 
. 1ar, s,egundu phm? ge1:nI._ nas duiiltcaw.:s, Qu .. nto ~·~ dnpl ic:tt:t~ nulbs, '1-J?~nas po_p.· 
pen· isto que m~o . d1spoe . de e.~ef!lent.o demmo; que iosó He11t6 Sotwin!io foi, escr1vao 
:üg-um capaz de entrentar: o alr.o pn-s:1.g10 110 a(l-/-oç mi 2· e-1·' 00,~,_,üet< e que :J.S a.~s1guatUI'<l.S 
no.:so chefe coronel Jo:;e An;,unes Piauhy- dos me...:;i.rios •ia 2 · e 4·' secções e<itiío fa.lsifi-
lino de Macedo. cM\a.s. (Doe. !1. 18.) 

A prova ma.teria! do fact0 te~nol-a no r{'SUl-
tado das eleições municipfü•s procedi1las a 31 
de llUtnbro do anno findo. n&S q_ua.f,s o p1trti•1o 
republicaí10 federal :;presentou 519 eleir,(l~·es 
e a' li<>a lüsto1·ica. 2í0 l Em Campo-Ma101· 
(a.prov~hamos o ensejo de dizei· istc>. que es
quecemos de fazot' opportuu<1.mente).n:i. mesm.a. 
e111ição municipal, o menos vota.do dos candi
datos dos nossos partidos teve 4.95 votos e o 
mais vot~do da. opposicl'io 2:33.. . 

Na. critica d:i.s act<'<'.3 di?. tluplle3.ta cl.~, oppos1-
çã.o, notamos qu.~ em todas as seis s_ecçi\e~ de• 
munidpiode S . • :ayrnundo, as a.;s1gnatu1·as 
élos inesarios acham-se visivelmente fa.lsiti
cad:as, porque são completo.mente disseme-

Picos - l\o di:i. 13 de novemb1·0 o pre
si.-len te do •.'onselho ~fanici pai, Joiio Jo~é 
de Mout·:i., e os cofü.elllei1·0~ Ant-Onto Francisco 
de S•)uza Brito e Raymundo Fi·aacisco da Luz 
e os imme1! iatos Tneotonio ue Souza Pa
cifico e ThimoLheo f;orges Leal. faltando 
~elll r*nsa -pwticí pai'.a. ,,~ con~eineiro~ Rocha. 
e S(lares e Sr·11za Leal, b:weni!o numei·o legal, 
io! !'ei~a a el~i~ã.o ·1a.~ me•a,; d3.' sete -;e~çõe_s 
em 111e esta ·.Udd idl' e• !Duni•·ipio.pani. a. de1-
çü.: • e:itãn m:r.r·c~v1.~ rra.t·; ~ ;_)de d:·z~1ul_1r(1 e rea
lis:tch a 30. 'e;-s.·1te ~-'"<J.~ Ul•'"'-'t~ legalmente 
eleit3.~ co1·1·tra111 as nC>~oa.s eleiçüe~. Os l1ou.s 
couselb.eíros, que nã.o quizeram compare-
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c~l' i re11nii.i.o, <lo c~uselho s~ reuniram, 1 Castello-V:i.mos fechar a nossa cxposicão . 
nao mh~rnos r,u:i.rn1o, e org-v~is.'l.r:~m Ili'· com 0have tle ouro. apresentando as elei
v.a~ mes;ts, perante :i.5 qu:i.e~ für·a.m foi ta~., cões 1le C:istello como mrn1elo de vet••Jaüe. 
com•) f.\?';> pl;i,c1;,> 1b. op~•0s!çii.o, ;;-; su:i.s in:.le- Para mo.íor vafüla<le tlc tm1o quanto foi fci(,o 
cc.:ites ,11.1µ!ic:ar~i:=.. Dizen··1o .isto '~ prov:i.n:lo o ness:i. localHa.de. o eleitorado · fer. d·?C·iil.ra.· 

. :iosso ~:;8r,~t.1:o c<:iJ?. os r1ocume:1po3 valiosos. ção de voto. não llitven11o, pois, dn vill:>.. 
lt':~ofr::-g-;;.ve1;;.q_ue .1unt:i.mos cremos tor igua.1- possi ve l quanto â. nossa votação . As mesas 
m~ntc. ::•rav_!'.·li; :•. v:tl1d;v1e !1as nossa~ elc~iCõE· ~, que presidiram ás eleições de SO de <lezembro 
A .ins:~1il~:açao .!Ur:>i!.a· om juizo ti nm impo1'- l\mi.m legalmente eleitas~ Sem duvíà:t pos~i
t:;.ntê <'~o·.-um•mt(), para. o 01:a.l ·cua.m<>,m~s a vel. · 
:i:tteucão (fa. illust1·e Commfasã•). . :Um exame proce.iido ju1iicialmente no livro 

P.reci~a.mc-s cst'b.rf'rer- um p.inb de q tH• , 11as actas .do conselho.:provaq ue o l'l!.esmo con
na.tu.ralmente , ltão !l~ sm•vir-se o;; no;:sos a•l- seltlo a. 13 de novembro. em sessao convo
versa.rios p.'tmaju,;tili~çilo rfa.su~ fr:i.n<lulc:ite. úM.a por edital, nomeara as mesas das cinco 
dupfüata. Temlo p::mfülo os lo·;:i.re:; ile con- secções do mL;nicipio para es trabaihos das 
selheiros . Joar1uim LP-:>.l •!e Sous=i Brito e eleições eutão marcadas p~ra 3 ~depois adia

. Pe:1.ro de Monra Fe, <"m r:i.~e 1!0 3rt. rn, § i• das.para 30 de deze~bro. Os n~mes do~ me-
da C, n . 13. t ;;;nta.s vezes dt."..•fa e t'Omliin;;,.1o snr1os e logares designo.dos estiio 1;1enc1oua
com o a.rt. :?P, § 41• e a1·ts.4, 5 e !) rla de n. 7fj, dos.· 
dei r1e outuhro tlc l ;i9:i, os sul·stituirant no Perante es..~s mes;1s votaram os eleito"('.es 
conselho $<.'las sahstitutos l!!g-ae<, sem qnc os que su:ll'ragara.m nossa candidotur:i. e, p:i.ra 
co!.'lsclhoiros .1le:nis:;io.-ia.t•io tiwrri.s;:cm qun.l- que não houvesse riuvi•ia sobre a vot!l.çã.o 
que1• protc~.to oa i ntr,nt<1,;;~em rt11alquer re- que nos der:\m, fiie.ram dcclnra.ç~o de ""oto, 
curso. ~t~s 1l·)Us cx-consi~litciros e os ... 1ous sendo a firma de todos rccou l1ec1da pelo ta.
conselheiros Rocll;l. e Soa.res e Souz:t L!!al, belliito publico. Uma. eleição assim escoima.da. 
a 2S dr>. dc:;emfn·o, por sng~estãn de sens che- <le qualquer vicio não póde deixar de ser 
fes. nntP.•fat:i.ni1o P-"Peis. tizeram nom~aç,õc$ apu!'ada. O nosso valioso do1mmento. que 
da.s mes:~s e pera.nte cl!as correram a5 ccmprova. o no~so asserto tem o numero 
elcíQÕC3 r]:i, opp'lsição. D,s<1e QUC pefas leis 20. Cham~m9s para elle á attenção da illus
(lO E~ta:1.o, me•.hante certas con·liçõr:s. pó<l•\, ~re ~ommissao, afim de que se convença ua 
:provoc:vlo por meio (1e um recurso elo- JU~tiça da nos;;a causa e da audncin. ci:i. fr.mde 
cument:lilo, o govi~rna· ~o1• ·~o E;t:v1o tl!\C:'etnr empregada pelos nossos must.res cont.endores, 
a. percl.:i. •lo Joga!' •lc cons··ll1eir1:i . Decl:>ran,1o que, p·: ra alauh;i.r votos, não procur:u·am 
V~J!'O o c:t:·go. o 'JUe só em c:i'.;:)S restrktos meios. (Doe. n. ~O . ) 
póc.lc tc•r l•l;:;"~l·. é pt("gn.r :t m;tii:; 1ksol:-. 'or;~ 
an:wchiil. f't'('tel1'1er qne o:; conselheiros i1e- .Junta apuradora-Dirigindo-nos n. j11ri~t1s 
mitb1o:; ,__,sum:~ro os c:ir;?os •'e que for:\m mu.tra.dos,vo.mos ahord:u• uma. nova quc.,tão 
de.sti~uic~os . Si a li•i ú má ri~vo~''l'lllol·::. pe io~ qno sli dc\·e ser enca1•:tc1:i. pelo lado juridico, 
tr:i.mn.es l o:,!r:-.r·s. rnn.; oh<.·1!cçamol·a elll quanto :;em nenhuma preo·~cup~lo partidaria. 
ibr le; . A R1'pn!1Hca.. po1· i~to qn:\ é o 1«~!!i- 're!'<lo 1'-iao annnllaola.:> as elciçõos mu nici
men <l:i. li herdarlP, necPss~it:i. <>omo ucnhum paes. procedidas em Therezina a 31 de outu
outro, <1t:•ss;i.-.; limit.açCie<; ilo :;:ri .Hrio. !~ e-.., 1~5 brn •lo n.nno pnss:l.do, pelo rospcctiT"o C(1nse
frcio·, <l.'Ul ;;:i.i xfü~<;. sr;m os qua.es a vi: la. social ll •o. que pam lsto tem compeúmcia Clll face 
é urn elmo; m:.1,is negro rlv que o chaos bi- dos a1•t.;. I 1. - m § 4°, da lei n. 13 de 2.') de 
blico. .inlho <lc I S!)~ e G'~ da lei n. 15 de 8 <le ~o:;to 

Como não declam,'l.mos <~ ~sscn"t.'\tnOs ·a do ·~esmo anno e deven11o, nesta. lt~·~ot~ese, · 
no;.s:,t al'gtimenta~ã0 em fnnd,:m"'otos solidos co~tmual.' (• cot?selho, do g.u_:·u.r1enmo findo 
!le <lir<~ito. evitan•lo ~ompleta.me:!te 0 tei·reno at~ pr()ceder-se a i:ova el~tçao, como dete~
e_s~abr1>so ,1:.i.s r etíl liac0cs e recl'iminaçücs po· m1;ia. o art . 29 da. c1ta ... da le! ~· rn~ co~~etta· 
ltticas. em geral. sao pessoa.es, não pi'eci- ao. ~clllo ,conselho ,P·9ced~r a apllra.ça.1 .Ja 
S3.ffi05 •. cr~mos. de ma;orcs de:;enYol -dmentos ele1c~o.Jeueral de _3d

1 
ue _d~zembro._ Set_Hlo a 

d:i. m;tteri:•. mesmo porque esta exposição .iá. apuraÇ;ao, por _f~rç.a <.a lei. a 2~ ?e.iane1!º• o 
va.e basta.;i tc longa. Um:i. consi!tc:-:>.11.:0 Iinal. conselho · m unicipal em exe1·c1c10 r euo:u-se 

- _ . ' _ · t~m nttmero de sete membros. fbrma.n<l.o a 
Ni:o. coustn. ria acta •la rnsfatl11.r;1to da l" maio1'ia. tendo feito prece<iel' a nublie&ção de 

. se:<«W por q ~.;m ;o;-;tm 1 a.prc,:en r.:;.c1?.; ,os ~s- edital de conYocar;ão dos respecti ~os membr os, 
ca.es .. \s a~~1,.. n~.11 ~s r :.º~ mf!sa.11os e fisc~. l e corne''ºu 0 fra.l:alho da 'l. pttl'"";;cr. 
ela. 1 .• 3• tr [> ,., "e""Çll"~ (11•11(• o r .. r·r .... •··1··0 " . - ......... . s~· .,..~ ' ' , . · 1 · · ·~ · .- ' , .· :o"·· """' · · Por occ;LS10.:) da a hertill'a do> traba.11101: 
~ . i";! 'º~ .. entre hn.1<i.s. estiu> '1s1velmente 

1 

apresentaram-!;e. perante a. juntr. 0~ ex:
fa.lsi.1ca..Ls. conselheiros mnnicip3es Viria.to Rios GILl'"'º· 

Os nosso.~ 1locumentos :;olirc Picos siio o; :l?sé _Luiz P~rcira e Ma.noel COrr~,. L!ma, .qué 
de n . 19. J•L nao JlOdmm fazer parte da junfa, pelo 
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facto de haverem perdido seus loga:res, com 
vimos quando tratamo& da eleição de Tb.ere
zina; e, como não-fossem acceítos.retira.ram-se 
e ioram,reunidos a outros membl'os da j".mta. 
QUe não hlLviam compa1~ecido, a casa das 
rwdienc\as do juiz seccional organisar uma 
junta criminosa. EsSêt junta constituída, 
assim, Ulega.lmente recebeu do correio offi
cios eleitoraes vindos para o presirleiite. co
ronel Ra.ymundo Antonio de Farias e deu 

· corueço ao traba.lho.da apuração d.as fümosas 
duplicatas rla. 1ipposi.:;ão. inclusive algumas 
aut henticas de eleições não contestadas, sub
tmhidas do correio. Eis ahi como lilncclonou 
a -primeira junta apul'adora da opposição. 

O det;preso das normas legnes e decoro so
cial chegon a tal exaggero que até na. propria 
capital tivemos o desgosto de presenciar 
scenas, que desejamos esqu~cer•. 

Como :l'nuccionou a segunda junta apura
tlcra ~ 

Tambem por um absurdo. AnnuUa.das pelo 
conselho munici pai lle Therezina. as eleiçues 
municipaes de 31 \le outubro, o eleitor Ho-. 
nol'io Parentes. que não foi votado '[)ara 
funcção r.lguma municipal, recorreu desso. 
1lecisiio do conselho i:n.ra o Tribunal de Jus· 
ti1,'a. do E.<t:ido. encaminhando o seu recurso 
:por intel'medio do Dr.juiz rl.e direito da Ca· 
pital. e fuu1hn•10 ::;ou cl1reito no art. iO da 
e. n.•15 de t; d<' agosto citada. 

o juiz de dü·eito rndeft:riu a. petição decia· 
rando, pot· des:pMho, flUC não enc:uninha.ra 
o allurli<lu re<mrso por que o art. 70 citado 
ach::i.va-~e l'evogu;lo pelo ;;i.rtigo 11 da. 
e. n. 106 de 27 ilc junho 11c 1896, que 
transf,•rio a competencia. de t1Jmn.r couheci
rncnto d<\ recm·so i ntentn.do contra a. <\nnu
fa,~:ío de clcii;1io mnn icipa.l do Tribuna.! <te 
. Justiça. pa:ra o Con'.;resso Estadoal, e. nu. sua 
ausencia. po.ro. o guvcrna\lor. 

o recOrl'ente aggrtwou desse juridico des
pa.clio e a Relação, d:i.ntlo provimento ao in· 
juridico aggravo. decitliu que o juiz de dil'eitc 
niio tenbn compctencia para s:i.be1• e conl1ece~· 
si i.1ma. lei era valida ou não, si era ou não 
coustitucional, pois es~e conhecimento era da 
sua. priYa.tiva competencia.. 

Ferida, assim_ de frente uma lei do Estado 
com o fim unico de tornar valida. a eleição 
municiual de 31 ele outubro, é claro, estava 
plantaria a a.narchia. e a. conflagração acon
selhadas pelos dois senadores em telegramma, 
que a·imvrensa da opposic,;ão tlupliceutemente 
publicava diariamente, como um cartel de 
desafio ao governo do Estado. 

Não e loga;r este Jlroprio pa.ra o discurso 
desta irl'itante questão, na: qual tocamos pel:i 
necessidade e ela.reza da nossa exposiçiio. 

Teibunal político, o de justiça do Piaully 
não :podia deixar de decit\ir - o conteúdo dei 
~ua. grey uma questão politica, e dahi o ac· 

cordão contm a lei ex:press.q, dando provimento 
ao recurso do eleitor Purentes, para o tim -de 
tornar valida a eleição municipal de 31 de 
0utubro de posse desse accordão, a opposição 
tornou de assalto o cooselho municipal e tra
tou sem perda de tempo de proceder a 
ne>va. apuração das eleições federaes. 

A posse rlo novo conselho foi em .13 de fe· 
vereiro, qua.ndo Já ·esta.vamos diplomados 
pelo outro conselho, cabendo-Ms a honra de 
haver re~ebido o meu diploma a.ssignado 
pelos mesmos sete conselheiros, que assigna
ram os diplomas da.s eleições fecleraes de 
1804, inclusive as de Presiuente e Vice-Presi
dente da Republica. 

A nova junta aptlradora allega que fora 
privada de exercer su::i.s fünccões por causa 
do acto de• conselho municipal, que annullon 
i•s eleições, como, si para o caso, podesse In· 
fi uir e;;sa decisão, que nãrJ privou o munici
pio do coVielho. 

A lei d0 2G de janeiro, art. 44 § l. deter
mina que o presidente do concelho com tres 
dias, :pelo menos, -pela imprensa. e por edital, 
faça con,·ocaçâo dos membros da junta; 
ciue 1le;e1·á reunir-se fatalmente 30 dias de
pois da e!eição. 

A nova junta recebeu a sua investidura.· 
directamente da junta illegal. que reu· 
nio-se, ma:> não teve a. cor-Jgem de 
chegar ao fim do seu criminoso propo
sito; encampou a convocação por ell:l. :feita 
e o trab:1llio- realisado. e, como seu fim, 
era homologai· os diplomas conferidos pela 
tal junta. dos phosphoros municipaes, o tra
balho fico11 logo liquidado e pur1eram os nos
sos illust1•es compecitlores contar com mais 
essa. dupli~o.ta de diploma. porque a duplicata. 
de eleiçõe:; aguç::i.ra o gosto desses escand.alos . 
Eis a. origem e fim do diploma de que tanto 
se ufanam os nossos honrados pa.tricios. 

Conclusão 

A estreiteza. do tempo nã'o nos permitte 
passar a limpo este insignificante trabalho, 
que tem só o merito da verdade, provada 
pela discussão singela do direito e por do· 
cumentos incontestaveis. 

Contani!o com a imparcialidade da mustre 
Commissão; :pedimos-lhe desculpa dos borrões 
e faltas de que, nat uralmente, está. eriçado 
este tl·abalbo, escripto ao correr da penna em 
virtude da .reducção do tempo que nos foi 
dado para apresental-o, como sabe a Com· 
missão. Pedimos justiça. 

Capital Federal, 2.9 de abril de ISQí.- Olo
doalúo de Freitas. - J. de L. Pil"es Ferreira. 
-P1'.J' prc.::uração de Coriolano de carvalho 
e Silva, J. dr: L. Pires Ferreira.-Francisco 
Josd de Sam:'Anna. 
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sobro a. constituicão dii.s mesas. . 
. . 1 ele. i;,~iio, e bem assim inforffiações precisas 

A Commi~são t'eve esta1· com~netra.da. da 
EXT:OSIÇ'.ÃO DO SR. DR. JO,\QUDI DE LDL\. _Pnrns :i.lr,:1 respo::isa.bilida.de que lhe a.ssiste neste 

FEIUtEmA. momento. deve compreheader que em jogo 
.. ~ . 

Meus senhores. 
estão 03 dir1~ito~ mai.<: sa.gr:i.dos <1.e um povo 
livre. dil'eitos tanto mais resp"it:.i.veis quanto 
esta.mos sob o dominio do lim Gornrno demo

k ·e1eição a. que se procP.deu no Estado do Grata. federativo; portanto, o meu re1ueri-
Piauhv, o. 30 de dezemb:-o do anno passa.do; mento não póde ser taxtdo de protelat0rio 

. para. :-êp:resental-o no Con,;resso N:~ciop.al.te•e porque é um roei!) de ~ro:a: e.osa. não_ póde 
um duplo resultado.O partido republicano fe· ser recusada em ma.terra. i::.e canta gr<tv1d~de. 
de:al, ate entfio homogeneamente unido scin- Os documentos que otfereco á Commissão, 
diu-se pol' um~ quesião 1uenão vema peno e com um e~turfo succinto de ca.rl:.~ eleição nos 
q•Hi ji !'~acha no doroin!od.~- opinião publica, 32 municiuio~ do E~ta.d.o, len,:'áo certamente 
res•Jltawio <'Us~o p!eitear"m amki,s as frac- â mesma à convic~:ão rle que no Piauby o 
çõe.-, o nume1·0 torai ri.os futuros repr~sen- pa.r tido federal gove!·?ist,'1. tr·iur:!l;>hou _em ~l 

·ta.nées doEsw.do.VV.EEx.comprehondem qu~ munict:pios, calJendo a oppost(:a.o a v1ctor1a 
emoor;;. gosa.ss" a fracç~.;,. opposicirnista do sómente em 11, onde aliás foi aquelle bem 
g,Her·no de todos os fayores que a Uni:lo lhe votado. 
prodigalizav<1, embora ti,·e~sem sido demit- Pj,ssemos a factos. 
tid11s todos os funccionariCt~ nu blicos federa.es 
quo não se suliordinaram a -es,·e estado d.e O Estado no Piauhy pelo ultimo alista
'!imsas,comtudo a.inda era bem de~vantajosaa rnemo eleitoral r.ccusa•:?., a 30 de· dezembro 
·posição da colligaçüo adv~rsa á politica. go- ultimo. a exi.;;:.cncia de 2i. 075 eleitores. 
vernamental. O io1·na.I Pirmliy, publicado a 17 de feve-

. reiro ultimo. trn.z o resultado :!in'.ll da eleição, 
Tendo sido impotentes ~s reformas de guar- por onde se ·vê Que coricorrenvn as mesas 

das n ~clono.e>, as ame·içtLs •le <1eposição e in· le••aPs no pleito de ::lQ de dezembro 17.847 
ter,·ern,;~o da for{'a federa!, lanç.:iu-~e mão da el~itores. o jormil Republica, orgão do parti
dUJ•licarn. como meio unico de resolver a do advorso, no dia 22 Je j:i.neiro já. d:i.va. ao 
qu;:stã.iJ ; pois se rli;r,ia w-bi e: oruc que qmil- Dr. Anisio de Abreu 15.:3~8 votos. 
qU<·r qui! fos~e a natur~za das mesmas, ~e- 0 total dos eleitores presentes cr·a.,porta.nto, 
1·10.:n apuradit-;. O quo (rgo niio são µropo- rlecluz1dos os colleg-ie>s e sec~ões onde não 
siçC;es vtt~<1s.des1:on11exns, ellas es;ão p:iteme- hom·e duplica.ta (42.-n:J-7.20~). de 35.2il; 
r11cnt"° f'rova,iu.s uas ª"~tas que llp"esrmw.ram 0 que quer dizei• S. l~JB cleitol'es n. maior do 
nos~o::; a1tv{'r.~adus. A . .;sim ê (Jue :úmente nos numero existente. 
Cf)Jl~g·os em <]Ue P<'rrl~1:1os a eleh;ã.o n:lo D:ihi se concllrn que houve fra.ude, mâ. te, 
houve 1luplicat11. e s: o muniL:ipio de Phtlo- ou 11 que queiram denominar. :.ras, de que 
menu e Um•~ exc<pção, Jl~O foi IJC>I" fült.i~ d~ l~ulo ~e a pergunta que OCt'.Orrc. Vejamos: 
d'"s~jo, mns sim porque dli niio ha.via ~eca-
denciri., nãn havi~t quí'm se presr.n.sse :i 1sw, Thm·ezina.-De conl'ormid::vie como art. 40, 
e demais em nada P')r\:riil. e~,:a P•1que11:.i. § 2" d:t lei n. :35, de26 t1ejaneiro de 1892, o 
rrar-çãc• alterar o rrsnlt.tdo da ele>1<;8.0- j:wesident.e do Conselho Municipal c?1?sidou 

Aos S1·s. membros d:i Cc-mmissão, l!Omespe- 1ic. dia 7 de dezembro por ·C3.rr,as otlicrn.es e 
ci~lidade. ao illusóre rel<HOr, ch;imo sua pre- po1· edit1'eS os memb1·os f,o Cons~l110 Muni
ciosa atter1c;ã.o p:m1 a. f0rrna. peJa. qual fo- cíinl.l, e o~ immedfa.tos em .-o~os, em numero 
rarn constituida~ as mesas nos differentes mu- i::u:il, p:\l'& no dia 10 do refüi•1du rnez se reu
nh:ipios. Tem sido ma1;eria corrent.e nas nirem, afim dt! etegerem as me~as que teriam 
Commis~iSes de Verifica.ç;lo de Poderes a de t>resiJ.ir <i.s eleiç:õe> de 30.(20 dias antes.) 
apu!'aç;;-o sómente de eleições egaes, isto 1\o dia designado cornp\u•ece:a~~1, além de 
é, aqu1:llas feiks pera.me mesas consói- sete vcreadoi·e~ dos nove qutJ compõem o 

·t tuic'a;,; segundo os preceitos da lei. t:' fa- conselho. os immediatos em votos co:n ex
.· cil. à. Cum:ni.ssão saber quaes as_ municipJ.-

1 

cepçã.o de tres, que justitica.r~m sua ausen
lid,;de-s das diíforentes localidades, quaes eia. 
;1s mesas nomeadas por essas municipalida- O vere·1dor Luiz Ribeiro Reverdosa.. que 
des e , port;anto, quaes a.\i eleiçõi·s liquidas. não compareceu sob va:;o e e~d1·uxulo pre-

Si, Sr. p~·csidente. no ª''cllivo da. Camara. te,to. fez publiro_1· n<::s~e mestuo ~ia (10 de 
não fo1'e•ll encontrJ.do;; documentos que escla- •lezembro) u rn erl1tal de. C')nvo.:::tç<w 1m~:: o 
l·eçam p1•eci~a.mente a Corr;m1ssão, cu desde mesrnofün,marcun.do o dia. 18 p~r:i :ue~1ni:10: 
jt., em nome do dir•eito, em nome da ju~tiç:a, esse rJd~t<d que _fo1 icscrt<> pvr Yezcs no JOrr~ll 
requeiro it Com missão que por t.elegl'amma Rep~úlica, mod1til!ou sem rµot1 v_o nem razao 

·- peça a e:illibição dos livros que serviram na. jusuficada a data da convocaçao p:i.ra 19, 
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i~so depois do dia 1.5. No alludido dia. 19. re- l - Colonia-A vali<lárle de nossa eleição nesse 
uniu-se o r1retenso conselho, fa.zendo deHe ! rauoicipio_est.á.sufficientemente prova<la pelo· 
P<\l'te os ci1ladãos Vhiat<) Rios do Carmo e! documento sob o n. _ 

. Man.oel Ctir·rfü~ de Limi.., ex-vereacl~r;;s, que~ Picos_ Ain<la. se soccorrerttm, i[Jdevicla.
Jw.vmm_p.er.c11do seus loga1·e:; em v1rtu:1e da; me::ite,os .opposicionistas 1'!.o o.rt. Zº f1a lei, de 
yaso.lu~a•) exf.res$a. do c.c,n~elbo mtrD~c1p:-~~ 1- 7 cte dezeID!:n:o .ultimo,pa.ra fazerem duplica.ta. 
b~sca~ em lei. porb~vm.',m/a.l~a.do pot ma1~ nei>t<> municipiQ. _ - :. 
-de ui:n: a.nno se~ xr;iot1vc1 Jus ,1fi_cado.. ! A lei estadoa1-c..76,cl.e1 de outubro de.1890 

Pois be11?, (e~sa. e a nota connca do .. facto), (nessa. epoc:a no Piauhy tudo. eram rosas), no 
o couselh~1r.o R~verdosa .• que de11 seu vo10 1 i:ituito <le cohibir abusos <rravissimos esta· 

- ~a.1'"a. 3, elrnn~a.çao. d(•S dous. ax-eonsefüe·,r~s, l 11eleceu como causas par'à _perda. do man
e o mesm.~ .q~e hoJe os cQns1dera como na-0 r1ato de e:onselheiro ·municipal: l••, mu
ten~o perutdo seus ~o~r;~ ! ! . . , llaiiça. de (lomicilio pa.ra ouLro municipio~ 

.F1na.tmeute, a. ele1<,;a.o 1e1t:i._pelos OJ1pos1c10-l ~". a falta. <le comparecimento dtiranto 
m_stas .é n ulla. em face tlo § ·1". do a.r-t · 44 ~a um anno sem motivo justificado; 311 a cele
le1 el~1toral crta.da, porque ~~as m.~sas oa.-0 bniç.'io de e;onira.ctos com a ~amara, ainda 
funcc1ona1·am J?.ºS Jogares designados. As Iª~ ! mesrno 110r intetpo~ta pessoa. · Ao Cot1selho 
2• .e 8." se,~cões ms~lla.ra.m-se to1.las ~m i:im so ! compete· a Vcl'itica.ção de taes causas com re-
~d.1fic10, ~m ui;na w sala-a das a.u<l1cnma.5 (lo curso p;,.ra. 0 . governador. Tres conselheiros 
.11uz secc1ou;i.l · ne Picos, outros de Arna:::i.nte e Oei11as jnci-

Amaran te- O documento que junto S(lb o <liram :no preceiio legal. e pelos couselbos 
n .- traz basumte lu:r. Súbre essa elei<;ã.o. respi?.cttvos fü1·am pr·ivados de seus cargos. 
Houve duplica-ta. sob vrete:l'.to de não . <:um- l::so em época muitíssimo anterior ás elei
primento das disposio;:õe:; oo art. :!" da lei 1 ções de 30 de dezembro. 
n.400. de 7 de dezembro de 1806. F.' ll'riso1·io 1 O cocLmenton. prova o que affirmo e 
o argumento, não sô porque a lei ·sómente a o de n. a. regularidade <~o pleito perante-as 
12 toi conhecida no município, como por não ! mesas do pr..rt11lo repubhc:rno tederal gover-
ser absolutamente applicavel uo caso adis· OiSta. · 
posição citaua.. Os documllutos que otrereço sobre Vn.lença, 

Em Therezina, como já fü ver. ew Ama- Relem, Castello e Alto Longil. me dispensam 
ra.ate,em outros municípios emtim. membros dt: ad·1uzir .comment:J.rios. A escasse?- ~o pr-az.o 
dos c::inselt:os niunicipaes, peTI'ern.n1 seus lo- l que me foi conce:11do IJCla Comm1ssa.o pa~a. 
gares, em virtude de lei e-x~·re>Sl\ (ufü: nos o est;,ido ~a~ actas de meus contendores nao 
casos <lo art. 2· in (me da. lei citada.) por mo- rne peria1ttíu u1u e:,"'tudo acurado sobre as 
tivo ele renuncia, e:-.."tincção do muoicipi•J. mesmas; m~:pchin.p.red~r;ão teita 1>cr_ summi: 
proce~ ou outro qua.lquer facto. is::<o não '"'P''ª· note~ (\U~. allt mLo- ]1Qu:c ~leito, e s1 
quer du;e:1· que houve rcnovu.c;ãv do constilho. 1.ou ve,e .. te_ 101 Viciado e nullo.:issim e que sup~ 
em ci.,mprimento fie lei prmm1lyad1( ·na ~i!feH- postys eleitores vota.mm elll m:lis de :u~a. 
eia do respectfro mandato, rcdre;ind" o t~,,,1io secç:w, o que se deprehendc pelu.s repet1ç•OC!'l 
de dm·açao d!!ste. Isso, v.bsolutainente não ~e <ios mcs1n0s uomcs. 
(1en no J::stado do Pia ull y. O~ nome~ dos eleitores foram forjados. no-

Em União deu-sepreciúmente o mesmo facto me• itnu.ginn.rio;;, a~sim ê que em Ba.rr-.i.s, 
com u ma c:ircnmstancia. importunti.s..-i1nu.. 1• ond~ rleth ·o P•il' m3.is wmpo niinhus vistas, as 
eonseU10 mu.nicipa.l ren11ncioa, po:i· olllcio 1.!e 5 j fa1uil<:is Co,.;ta., Silva e Sou_z:i. siio represen
de ago5to do a.nno passado. o rnand11.to que• ta:!as por quas1 1/ 3 <~o eleitorado. (L J) : 

· exe1·cia vol-untariame'u_e por nilo ""°"i:; quen;,:I A di\'ersos r'os meus patrícios, .c1ue bem 
e-.1',ercel-o.. (Doe ... n.- ) Eso.e roe;;mo c:on- conhecem aquelle :r:ouniciplo, tenho inque
selho res1g11atano e q ue em cl<-zewbro veu1 tldo, porem q liasí todos. de>eouhecem o J?O
nome~r. m7.sas, <•m que votaram os honr·<1dos 

1

: der· nuri-Lerico de ta.es fü.ruilil).s. Isso que se 
oppos1e1on1stas. -rwta. em Ban'as é eommum a todos os mu-

Campo MaioJ·-Os docum entos ns. pro- ri ieipios.que dei-me ao tra.b~ll:? de exani.mar: 
va;m sobejamente, eru ia.ce ,!a. lei , que ali ª I Teria. a1~rü~~ntado a. .esta.t1st1ca completa, s1 
vü:toria roí nossa.. uvesse tido ~empo :para isso. 

Por cllcs .se vê que no di:i. 26 de de:;embro, 
em <:ast pa.rticular do e:rladão J05é Luiz Pe- I 1lpurccçt10 geral 
rE<ira. l'eunham-se -Antonio Sarai vã. de Ca.rva-1 
l!Jo e Diogt:nes _ Francisc() Brag-a, st:;lT•lente» 1 O Estado do Piauby, que constii.ue 
110 consel!JO muni<:ipal, e t utl'OS Heito1·es. ! um Ullii!O di!'.t r1cto eleit ur:ü em virtude 
elegen1.m 1ue1;:ts, clt,,,ign1Lrn.01 lvcuc-s !li ve1·s0s 1 1':0 a1·t • . J4 ,:a. lei 35, de 189:2 tinha. de reunlr 
<lt•s tl1:sigu1u'lo~ pelo ccuseUio, torjawlo um i uwa sú juutlt :tpul'advra, co:npostu <lo pre-
prcce~so eleitomJ, nuHo e i;l'i.minoso. l s1deute elo con~olho muuicip:i.l tlà ca.pi~l, 

C&mara V • . I 34 
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cinco dos membros ã.o conselho mais vota.los 
e os cinco supplentes ta.m hem mais vo
tados. 

Tendo a eleição- a· que se p1'oce<leu a 
'!! ~e outubro • proxímo passsado, para 
renova.1;âo do conselho municipal. <l• 
da capital ~mo n.nnulla.da. pelo fücto nií,o 
só (le _· dnplícata como por v1c1os que 
lhe a.lt~ravam profundamente.o resultado, 
isso e..:·j;i do a.rt. J I. § 3° d<'I lei .esta
doal, de 25 de jullw de 1892 cninbinado com 
.os arts. 61 e 62 da lei n. 15.de S de agosto do 
mesmo a.na o, co:itinuou em exercício o antigo 
conselho. A lei dispõe pet'.>. seguinte forma.: 

· « Art. 61. Compete ao conselho municipal 
fazer a apuração geral da eleição dos mem
bros do conselho, que o houver Je substituir 
na a ,J:ministração do município, ])em como a 
de intendente e vicl'-intendentc. 

Al't. 62. Apurando e veri1iCJ.nrlo a vali· 
dade das menciona1las eleições, o conselho só 
as poderá ·annullar nos cit~os do art. l l e 
respectivos par1:1gra.pllos (1a lei n. 13, de 25 
de julho de 1892.» 

O a.rt. 29 da lei n. 13, de 25 de julho de 
1892 diz: 

<< O conselho do quatriennio anierior ser
virá emquanto o novo não tor empossado ; e 
bem as~im quando por· r111alquPr motivo este 
não puder runccionar ou ror absolutamente 
impossível a sua reuniilo.» 

O novo conselho teria de ser empossado a 
n de ,janeiro, como, porem, tivessem sido an-
7ulladas as eleições conLinuou o Yelho a 

: JUnccionar. 
Ihhi a reunião, na forma da lei. de seus 

membros mais vota .. 1os e dos cinco que se 
seguiram cm votos :para constituirem a.junta. 
apuri:v1ora. Co:npar<>ceram como memliros 
(1a. jnnta os cinco membros 1lo conselho, seu 
prei:idente e unic:i.nH:nte um supplente. Esta 
junta runccionou 1·egularme::ite, e no prazo 
legal expecliu-nos diplomas. 

Que importa que o Supremo Tribunal hou
vesse concedido aos juizes attribilü1.rios o 
ltabeas·coi-pus solicitado; quando'e[Je não en
trou no conhecimento do processo. quando 
elle não se pronupciou clar~mente sobre a 
q uestão,e si deducções podem ser tiranas, todas 
e!Jas são füvora.veis :.í, conducta do governa
dor, .·mandando processar taes juizei:i"pof ·11a.-· -
verem arrogado attribuiçoes que não lhes 
competiam~ Que importa que o Supremo Tri" 
bunai hou•esse concedído o Tuzocas-col'"pi,s, si 
o fündamento foi que o _preceito c~onstitucio
nal que dispunha sobre a organização do 
·tribiinal e.opecial (art. ~a Constitui<,,ão do 
Piauhy) não estava regufa.mentada por uma 
lei especial de proces~o. para a es-pecie; 
que importa que o tribunal houvesse violado 
o art. 9•, pa.ragrapho uuico da lei basica 
n. 848. de 11 de outubro de 1890; que im
porta,finalmente,que o mesmo tribunal tenha 
decidido_. em recurso ele habeas-corpus, de ma
teria, que só podfa fazel.o em recurso de ap
pellação, si elle exorbitou, si elle se deixou 
levar mais pelo coração que pela razão, que 
pelo direito ? . 

Um abuso não justifica outro. No dia de 
amanhã elle terá de se retractar. A juris
prudencia. soffrerá com essas alternativas;po
rem o direíto,es~e embora golpeado,é sempre 
o direito. 

Elle nos assiste.e t1a honrada Commissão só 
queremos jusr.iça. 

Rio de Janeiro. 29 de abril de 1897 .-J. de 
L.Pi1·es_Fen·eira·. 

Com doze documentos.-fires Ferreira. 

5" SESSÃO E~I ll DE MAIO Dlil 1897 

Presidencia dos Si·.~. Artlmr Ria:; (p:-eside1ttc), 
Victorino Monteiro (t0 vice·preside»tc) e 
Arthur Rios (presidente) 

«De. deci~.o do consellw. diz a citada lei, ha
verá recurso para a. cama.w1. estadoal e na sua 
ausencia para o governadot»>. Pois bem. um 
'!leitor recorreu para o Tl"íbuoiü cie Justiça do 
Estar1o, e como o juiz de íl.ireito não quizesse Ao meio-dia })rocede·se ã. chamada, á qual 
Jazer segui~· o recurso por illPgal.o mesmo ag- r·espondem o~ Srs. Arthur Rios .. Theotonio 
g-ravou e o iribunal, tomando conhecimento de Brito, Brazilio da Luz, Gustavo Veras, 
do ag5ravo,rnanc1.ou subir o recurso e, tumul- Silverio · Nery, Carlos Marcellino, Carlos de 
tuariamente,s!!:m tôrma.1rnm figura.de.processo. Novaes, Serzedello Corrêa, Urbano Santos, 
<leclar1i incoustítuciona.l uma. lei que estava Luiz Domingues, Rodi•ígues Fernandes, Gue
cm execução desde 1892. ·e wb esse.flmdn.- delha. Mourão, Thomaz Accioli, Torres Por
mento reconhece legitimas as duplicatas que tugal. Ildefonso Lima, Marinho de Andrade, 
elegeram acamam munic:pal expeclidora dos Fre•lerico Borges.Tavare$ de Lyra, Francisco 
diplomas cuja Yalidade cnntestamo10, não sõ Gnrgel, .José Peregr100. Trindade, Apollomo 
·por serem actos illegaes e.como ti1cs,n5.o :pro- Zlirí~.ydes. Silva Mariz,. Errnírio Coutinho, 
1!uzirem e!Teitos legaes, como por terem sido 1 Her•éulano B!l.ndeira, Joã.o Vieir<1, Pereira de 
um a.ttenta.do ao direito e às leis estndlmes.1 Lyra, Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima., 
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Martins Junior, .Cornelio."da Fonseca, Jnlio de ia.Lo Sr : Coelho Cintra., deputado ·eleito peló 
Mello, Míguel Per nambuco, Juvencio de 2" 4_istricto do Esta.do de Perna.mbuco. · 
.t.gtiia.r, Ar'thur Peixoto, Euclides Malta, 
Amujo Góes, Theopbiló dos Santos, Seabra, o Sr. J.• Secreiario procede ã. lêi-
Carlos .R.ebello, Ma.noel Caetano, E11.genio tura do s~uint~ · 
Tourinho, Pa.ula · Guimar-:'ies, Amphilopllio, 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 
DO iVIinisterio dos Negocios ela Marinha., de 

10 do corrente, enviando a. segl,linte · 

PROPOSTA 

Tolantino dos Santos. Paranhos Montenegro, 
Marcoliilo. Moura, José Murtinho, Xavier da. 
Silveirá. 1\ugusto de Vasconcellos, Raul Bar
roso,' Belis21'io de Soriza, Pereira ·dos Santos; 
Agostinho ViJal, Julio Santos, Deoclecian:o de 
Souza, ·Barros Franco Junior , Berna.rde$ Dias, 
Paulino de Souza. Junior, Ponce de Leon, 
Cu,lol{eras, Almeida Gomes, Vaz de Mello, 
Monteiro de Barros, Ildefonso.Alvim," Gon
çalves Ramos, .Aatero Botelho, Francisco 
Veiga., Alfredo Pinto, Al varo Botelho, Cuper- Senhores Membros do Congresso Nacional 
tino 1le Siqueira, Telles de Menezes, Theoto- -Tenho a honra. rio submetter :.i. voss'' apre
nio de Maga~hã.es, Arthur Torres, Lindolpho ciação as seguintes ba.ses para. a lei de Jb:açiio 
Caetano, Olegario Maciel. Rodolpbo Paixão, da. força na.•a.l para o anno de 1898: 
Padua Rezeode, Galeão Carvalho, Luiz Fia.-
quer, . Alvares Rubião, Domingues de C1.1.Stro, Art. 1. 0 A força naval no anno de 1898 
Oliveir-a Braga, Francisco Glicerio, Rodolpho constará: 
Miranda, Ovidio Abrantes, Urbano de Gou- § 1.0 Dos officiaes da arma.da e da.s ctas
veüi., Lui:r. Adolpltn, Mello Rego, Xavier do ses annexas, conforme os i-espectivos qua.
Valle, Alencar · Guimarães, Paula. Ra.mos, dros · 
Pedro Ferreira. e Victorino Monteiro. § 2'.• De 4.000 praca.s do corpo de ma.ri· 

Abre-se a. sessão. nheiros nacionaes, i uctusi ve ·300 praças para. . 
as ires companhias de foguistas e 100 p3ra. a 

Deíx:i.m ~fo cornpa:recer: com causa. partici- companhia. 1.10 Estado de Ma.tto Grosso ; 
pada. , os Srs. Fonseca. ·p01•teUa, Aug-usto Se- § 3." De 700 foguistas contracta.dos •. _de con
vero, Ca.mpoUno, Luiz Detsi, Rodolpho fortnidade com o r.?gulàmento proU:.nlgado 
Abreu.Augusto Clementino e Gustavo Gorloy. para. os foguistas extranume1'arios; 
E sem causa: ~ ·srs. Albuquerq.ie Se1•ejo. § -1. • De 1.500 aprendizes marinheiros; 
Amor im Figueira., Eduardo de Bem~do,Pedro § 5." De 400 praca.s do corpo de infant:.tl'ia. 
Borges. Aristides r!e Queiroz.Rodrigues Lima. d.e marinha. - . 
Her cdia. de Sá., Aleindo Guanabara, Erico § 6. • Em tempo de guerra., do pessoa.l que 
Coelho, Urbano Marcondes. Mayrinl\:, João for necess1J.1·io. 
Luiz,Ferreira. Pires, Nogueira. .Junior,Eduar 1o Art. z. • Fica 0 Governo autorisa.do a : 
Pimentel, Casemiro rla Roc:lrn,Adolpho Gordo. 
Ce~rto de Freitas. Paulino Ca.l·los, Arthur § !. • Eng:i.jal' ou reengajar para. o serviço 
Diedericksen, Plinio Casado, Guillon. Riva- da armada. o pessoal que for necessario ·para 
davia Corrêa., Vespa.siano de Albuquerque e preencher os claros.existentesna força n;wal. 
Campos. Cartie.r. com os seguintes vencimentos menst\es : 

E' lidô. e sem clebate approvada a. a.cta. da 
sessão antecedente. 

Primeiro sargento •...•.. 
Segundo sa1·gento ......• _ 
Cabo ••••. • •• •••••.• _ •••• 
l" claSSI' ............... . 
2' classe . · . . . . .. ___ . . . - .. 

65$000 
60$000 
50$000 
40$000 
30$000 

§ 2." Conceder os mesmo:;: vencimentos ás· 
praças que, tendo completa.do . o tempo legal 
de serviços. ·nelle continuare:n sem engaja~ 
m~w. ~ · · 

O Sr. IJ:a.rbosa .. ~Lima. (pela ordem) 
- S:t'. presirlente, achando-se em utna nas 
ante-sn.J.as desta,Cama.ra o Sr. Coelho Cintra, . 
deput'.l.do eleito pelo Estado de Pernambuco, 
rogo a. V, Ex . que se digne de providenciar 
no sentido de Ih~ ser proporcionado o ensejo 
de prestar o comprom isrn regimenta!. 

§ 3.° Fazel:' extensiva aos musices. do 
o ·· sr-. Presidente· _ Convida. os corpo de rna;!"iobeiros naciona.es a gratificação 

Srs . 3•. e .4• Secreta.rios .para. dar ino"l'e.sso no o>stabelecida no ai't 2" do decreto n. 14:· A; . 
de 20 de dezembro tle 188:1. · · . . 

recinto ao Sr. Coelho Cintra, deputado pelo § 4. ,, Abonar o. grntific-dçio dia.ria estR.be-
Estai;lo d.e. Pernambuco· leclda por· a:-;:i~o de 30 de março de 1852 ás 

Em seguida 6 introduzido no recinto e praças dos corpos de ma.rinha, qua.ndô em-
presta junto á Mesa o compromisso regimen- ba.re::i.das em paiz estrangeiro. · 

__ ._: 
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· § 5,• Conceder aos ma1·1nbelros nacionaes ! Capitão de fragata., chefe de pbarmacia : 
proced.entes tias escolas de .aprendLles,. que! voluntaria 57· u.nnos e compulsoria. 64-gr-J.tí
complefaram .dncC1 ·aunos de .~(jt•v1ço sem! fic>tr,;àr> l'.!0$ por anno que exceder de 25; 
nota queº" desabone, uma. gratifüação 1nen- Capitão ele mar e ?:Uerra. chefe do colpo de 
.sal correspondente á; met:ide .Jo soldo da. fazenda.: relbrma voluntaria 5~) anno$ e .com
classe·à ·que pertencerem·. · puls"ria .66-gratiflcação 120$-por anno qU:e 

. § ô." Expedir regulamento para a. ex- exce<ler de 25 ; · -- · · · 
ecu~:.to ·do previsto no al't. 8i. § 4º, in fi.iie, j Ca.pitão de mar e guerra.- chefe do corpo de 
da Constituição, que jmpõe á. marinha mei•- 1 machinistas : ret:'0rma volunt,i.ri.a. 59 a.nnos e 
cante a·obrigac;<19·de coutl'ibufr p:1ra o pe.s- mo pulsor;a. 04-gra.tificação 120$ :por anuo 
soal tia arma·la. llJ.efüame so1'teio, obsel'vadas que excedei· de 25 : 
as clausuh:s seguintes : Capitão de fr•agata,machinista. de l" classe: 

·a) o so1·te~o com~rcbendará os ma~ric~lados r~fo1:~a. vol~ptaria_ ~7 an~)os e coropulsoria. 
para a marmha mercante nas capltanias de 6--,,tat1fica~a.o ::vld1c1onal 1-0$ por anno que 
portos.que tiverem de lô a 30 anuas Je !da.de, t e:x:ced.:r de ~. · 
excluídos os machinü;ta.s, os pilotos <1 os que Paragrapho un.ico" Esta disposição é per-
forem julgados i!lc3.paze.s 1Jat~d. o serviço; manente e vigorará de3de já. · 
.• l>) <:ada capitan~a contrilmirl com um con_- Art. 4 _. o Ministro da Mai'inha, ele accordo 
tinge~te, ~ro~orc1onal ao numero de seus com 0 r1:~ Industi·ià, Viação e Ooras Publicas, 
matrt~IJ~ª"~_; , . . :- .. , providenciarã para. que as companhias de na-

c) o::: ~or-te1 .. do"' ,;;ervna.o_durante t, es an~g~ 1 vegai;ão ~uhve!lcionadas seiJ.m obr·igadas a 
na ª?tiva e, dou~ na re~erva. ~ perceber,~o construil' seus nü.vios com os requisitos ne
venc1mentos igua.es aos do;; engaJado$. cess&.rios, afim de, na. eventualiilade de guerra., 
~ 7 .• Equiparar, no tocante a ta.rifa, 05 serem armados em c1·uza.dores. 

crwpos de marinha aos navios de 3" classe, e Art. 5.• Revogam-se as disposições em con-
as e~cofas de aprendizes aos navios de 3• tra.1·io. 
classe, com ~ consequente suppressão da Cal.)ital Federal, 10 de maío de 1897.-

- quota para cr1.arlo;;. . Prwlente .T. de ll-Ioraes bar;-os, Presidente da. 
§ S." ·Reduzir 11 12 as escolas de apreodizes Republica.- A' Commissão de Marinha e 

marinheiros. j Guerra. 
§ 9 ° Rever os regulamentos dos corpos de 

officiaes marinheiros e ill'Citices e das briga.dai;; 1 Do Ministe:-io dos Ne"ocios'da Guerra, de 5 
de fieis, esc~ttventes e eriferrne~ros, ~º-sentido do corr.,nte. enviando os papeis em que a 
de ha1•mo111s..'\~-os com a.s d1~pn$1çoes que Intell'lencia Municipal do Ca.pital da fü\hia., 
reg~m a. espec1e. pede nã.o só a permissi:i.o pa.m aterrar o 
- ~ 10. ,_\lt e···:i.r o .rt~gulamento elo C?rpo <le fosso. na. face da rrer1te,do porto de s. Pedro, 
rnfa.nt.cw1u. r1e ma.1·1nha, afim de Ol'gamzal-o <lo no intuito de abrir uma. rua que ligue a de
mo•1o mais consenrn:nco com o intuito de sua nomina.U.a. rlo Forte de S. Pedro com a do 
crra<:ão. Banco dos In;;leze$, fac1lit.."l.ni\o assim a viação 

§ 11. Fazei· extensivo :i r1rmad~• '1 decreto publi!'-3., etc. etc.-A' Commissão de Obras 
o. 2:t..?., de 7 de <lezembrrl de 1894, com a dl- Publicn.:s. 
m.innição de um a.iurlu.nt1~ de 01"le11s. qu~nto 
ao estado-maio!' do ministro e q u:U'tel-general 
d:i marinha. 

§ 12. Considerar na re~erva o:; navios que 
neeessitarem de coucerto por mai~ d,, 90 dia.<;. 
cada. um desses navios terá o seguinte :pes· 
soal : commanri:1nte, irnmediat.o. commis
sario. mestre, fiel e um terço da lotD~o. per-· 
cebendo os vencimento;, de n:i. vio armado. 

Art. 3. ° Fica o Go11"e1•no iguallnente auto
l'is;;do a completar o dec~·eto n. :33t:i A. de 16 
de.abril de 1890, fixo.n·"lo. pu.ra a reforma YO· 
1 unt:l.ria ou coD.J:p ulsoria nos postos a.b<üxo 
mepcinna.,·tos. as seguiut~· idades e gratifi
cações. addicionaes ao :ooHo ; 

Contr;1-almira.nte, ímpector da s:.ude-re
torma voluntaria 65 anuo;; e compulsoria fl8 
-gr~•.ti!ic~~gão addicional 160$ por anno que 
exced.er de :m ; 

' 

Da Directoria Ge.r;il das Rendas Publicas 
rlo Ttiesouro ~·ederal,.de 5 de abril findo, en
viando dhrersa.s poti<:õos da Companhia. Luz 
Stearica sobre restituiçã.o rle direitos.- A' 
Co1nruissão de Fazenda. 

Requerimentos : 
De Eduardo Claudio da Silva, snb·dirnctor 

da Locomocão d:i. E;;trada de Ferro central do 
Bra.zil, pedindo seis mezes de· licenç.a para 
trat·:Lmeoto de sua. saude.-A' COmmissão de 
Petições e Poderes ; . 

De João candido de Aguilar Belló, major 
refor·mado .do exercito, pedindo que· seja au
torisl\da. a collectoria de Diamantina a pagar 
a pe'nsã.o a sua mãe D • Luiza. Gandida. de 
Aguilat', na. ref.irirla cida.de de Dia.ma.atina, 
onde sempre residiu.-A' Commissão de Fa
zenda; 
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De Anna .. Maria Vieira de .Mir•an·la. >'iu va J , Penso qoe a d_ecisão do Sr"':' · presidente fere 
de Tlleophilo Antunes, pedmdo que ;.eJa.lll o.e frente o RegimeDto. · "' 
tl'!l.ncaflasas conta~ de seu finado marido. as Tem sido uma que::;tii.o controvertida a de 
quaes não puderam ser tom~da..<: desde 1892, s;:ber si os p~rece1~s com emel!-clas devem ou 
datado seu füllecimento, a.têhoJe."'."""A'me~ma nao sd.!frer discus:o~. Ma.;:,ass1m.como algu
CoromisSão. mas vezes se tem decidido que os pareceres 

em taes con,lições não soffroem di>:icussão, de 
outras vezes,' sabem-no t odo'>". a Gamara. se 
tem manifo,tado contra:ri3.meúte. 

O Sr. Presidente :..._ A ordem do 
di:i. marca.da. para a sessão de hQje compõe· 
se exclusiva.roente e.e votações .. 

Ate agora só· estão -presentes no recinto 
93 Srs. deputados . 

Nenhum Sr. deputado deséJando tomar ii. 
palavra. na. hora rlo. ex:pedient~ e trata.ndo-se 
de :ma.teria. urgente, parece que interpreto os 
sentimentos da Cama.ra. propond(l a s11spen· 
são temporz.ria da ses~ão. por 20.minutos, a 
ver si :o:e obtem numero legal, pafü assim se 
cumpril• a ordem do dfa. 

VoZES- Muito bem. 
Smipenàe-se a sessão às 12 horas e 45 

minutos. 
Reabi·e-se a. sessão á l hora e 10 mi

nutos. 
Comparecem mais os Srs. Matta Bacellar, 

João Lopes, José Mariano, Coelho Cintra, 
Neiva. Milton, Tost.a, Vergne de Abreu, 
Eduardo Ramos, Oscar Godoy, Irineu Ma· 
chado, :M:endes Pimentel, Fernando Prestes, 
LUC<l..'I de Bal'l'O:>, Eduardo d::i.· Fonseca, Cara.c
ciolo, Lauro Müller, Lemenha. Lins, Francisco 
Tolentino e Cassiano do Nascimento. 

O Sr. Ildef"oni;10 }i .. lvim (pela 
ordem) - Os Srs. deputados Augusto Cle
mentina e Gusta.vo Godoy pediram-me pa:ra 
communicar a Camara que por motivos 
justos nã.o podem comparecer a sessão. 

ORDEM DO DLA 

Votação do :p::tl'ecer n. 53. de 1897, reco
nhecendo deputado pelo 4.. districto do Es
ta.d.o 1le Pernaillbuco o Sr. José Moreira Alves 
d:i. Silva, com uma emenda do Sr. José 
M::.riano. 

O SR. -PR.ESIDESITE~Não sei ; não conheço· 
esses casos. 

O Sa. Jos:E M .... RlANO-Agora, em ,face do 
Regim·ento, consinta. o honrado Sr. µresi
dente que o diga, um parecer com emenda é 
discutido, como é discutido o parecer com 
voto em se-parado. 

Diz o Regimento no art. 8° : 

«As expo;;ições.as contestações e o relatorio 
logo impressos no jornal que puhliear os de· 
bates da Camara., e llistribuidos em avulso, 
com o voto em·;.ep:;r-ado, sí houver. rle qual
quer membro de Commissão. Dos documen
tos apresentados pelas partes só ser;io im
pressos aq uellt:s cuja. publicação for jul.grld.-t 
nece~saria. pela Commissão. Vinte e quatro 
horas depois dessa :puhlicação,o Presidente da 
Cama.ra. o.ará para ordem do dia seguinte avo
taç5.o. sem mais debate algum, dos pareceres 
de cada inqueri-to; havendo, porém, votos em 
separado ou emenda.!>, se abrira diScussão». 

O Regimento foi sobrio nestas pa.la:vras. O 
Regimento antigo dizia claramente- voto 
em separado da. Commis~ão ou emenda de 
qua.lquer deputado ; o a.ctual supprimiu. por 
julgar redundantes e desnecessa.rias estas pa
lavras. 

Voto em separado da Commissão .ou 
emenda de deputado, dizia o antigo Regi· 
mento ; o actua.l diz-voto em separado ou 
emenda. 

Apresentando uma. emenda q_ue vrovoque 
di$CUSS~O, XtãO e simples emenda, e 'V'OtO em 
separado. . _ 

O SR. MARTIJ.'<S JUNror:.-Não apoiado ; -voto 
.em separado é cousa fundamenta.da. 

O SR. Jost i\famA.No-Mas, ainda se tem 
O _!!;.-. .José l\llariano - (pela entendido a.tê, quando qualq\\er membro da 

ordem)-E' obrigado a le-vantar uma questão. Comm~ã.o assigna um parecer com. res· 
de ordem. tricções mas não formula"º"º em separado, 

O Sr. :presidente deu para odem do dia a. nãose considera como voto em separado, desde 
votação dos pareceres com as emendas e que não altera o resultado, e sempre a Ca· 
acaba de annunciar, muito acentuadamente, mara tem deixado de discutir raes pare-
para. que não houves(! ct.uvida, que se fa. pro- ceres. . 
cederá votação desses mesmos pareceres. Quer dizer que, em face do Regimento, a 

E' obrigado, o orador, nã.o :i se in~urgir, emenda apresentada por membro da. Com~ 
porque ri.ã.o quer faltar com ·o respeito à missão e considerada. voto em separado. 
autoridade constituida.mas a reclamar contra Emenda só :póde ser do' deputado ; e a.ssim 
a decisão da Mesa, porque o direito de peti- entendeu o illustre antecessor do honrado 
çã.c é permittido e consagrado pelas leis. Sr •. '!)residente, não, com.o dls<:!e um jornal 
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matutino, procu1•ando restabelecer as pra.
ticas .da mornu'chia; porque agora. sempre 
que se não reza por umit certa e dewrminada 
cal·tilha, se e inquina.do de não ser republi
cano sincer~.; ·mas porque devia. firmar-se 

·'DOS -precedentes estabelecidos nesta Ca.mara e 
na pratica marcada no Regilwmto da Camara . 

. ·Entretanto, accusa.-se logo no illustre general 
. • qtte com ta.nta imparcialidade e firmeza pre

sidiu os nossos tt'abalhos, r.anto que mereceu 
· o voto do orador e o do proprio Sr. presi-
dente.· (Riso.) · 

O illustre cidadão que pl'esidiu a.s· sessões 
preparatorias, foi procurar no l:tegimento 
:passa.do subsidio para o laconismo do Regi-
mento. actual. . 

O Regimento não podia conter redun.:. 
da.nc•as; era preciso sabe~· em que sentido 
elle em.prega as expressões -emenda e voto 
em separado- e o illustre Presidente teve 
de recorrer ao Regimento passado, aos pre
cedentes, a.o elemento hbtorico, e verificou 
que o Regimento pass...<1.do dizia cla.ramente: 
Emend<1., voto em separw1o da Commissão, 
emenda de qualquer deputado; porque não 
se pôde admi~tir emenda de membro da. Com
mfosão, que e reputada voto em separado. 

Nestas coniUções, pediria ao Sr. presidente 
que. dando ao Regimento a interpretação 
liberal e genuiua, não désse para votação o 
projecto em discussão, mas abrisse debate 
sobre elle. S. Ex. sabe que não pôde h,iver 
prejuízo para ninguem na liberdade da dis
cussão. 

Não.ba. nisto um meio protelatorio, nem o 
proposito de retardar o reconhecimento de 
deputa.dos; mas ao mesmo tempo que a Ca
mara fique esclarecida de todas as peças do 
processo. ·gera-se no e5pirito dos rleputados 
que vão julgar, a convicção do fa.cto. S. Ex. 
sabe que as sessões das Commissões não 
:podem assistir todos os deputados, e que é 
no plenario ciue se discute, que se coutesta.. 

Nestas condições, sa.lvo o direito que. o 
orador tem de ainda. inYoca.r a benevolenc1a 
da Camara. em questões controvertidas. para 
a renovação de um requerimento que apre
sentou na sessão passada, pede que, am
pliando a iute1'_J.'.)retaçã.o q_ue _deu o ~r. pr~
siden te ao H.eg1menl.o, pe.rmnt;> a d1scussao 
do pa1•ecer. 

Deve annuuciar desde logo que fü.rà novo 
reci.uerlmento a respéito 110 ponto q_ue julga 
essencialíssimo-dos papei~ ou cei·tídões da 
eleição de Ipojuca. · . 

·Acreclita que o ·sr. presidente acceitará. o 
i•equerimento, invocando que tt Cam;\,ra .jã. 
se tenha ·pronunciado sobre elle; porr1ue; t>i 
~ub3iste tudo quanto se·fez na sessão p:i.ssada, 
em que foi dado par•a il discussão esse parecer,. 
não mais pOà.e o Sr. presir1ente abrir em 
discussão a eleiÇão de que elle trata., porque. 
o illustre presidente, seu a.ntece.:;sor·, abriu 
di5cussão sobre elle. 

Acha que si o Sr. presider.te não acceita:.-
o requerimento, deverá implicitamente accci
tal· a discus;ão,r1uejá. foi annunciada e aberta 
pelo lllustre e:t-:-presidente. 

Requer, pois. em. primeiro logo.r que, de 
accordo com o art. s• do Regimento, per
mí.tta o Sr. presidente a discussão sobre es~l.l 
parecer, dando-o para a ordem do dia., reser~ 
vando-se o ora.dor o direito de aprcwntar o 
reriuerimento que jó. annunciou. 

O Sr. Presidente-A Mesa, auto
risada pela lettr<l. exp1·essa do Regimento e 
firmada nos antecedentes que deviam e.;cl3.-
1·ecer o caso vertente, entendeu r1uc não 
podia proceder de modo di·1erso. (.:1p1Jlc,iisos 
ge.-aes.) 

O nobre deputii.clo, sob o pretexto de fün
rlamentar uma questão de orüem, disae r1ue 
lt:wm. pr~ce1lent~.'i pró e contra: mas nfi.o 
citou, e sei·ia diíncil fazei-o, um ~ú que ..-e:ili:i. 
em a:;oio de ~ua opiniii.o. 

O Sn. •. Josii; MA!~IAXO-SabJ, de memoria, 
muitos. 

o St~. P1~EsIDE:-;Ti,:-Si entro os muitos que 
conhece-, citasse o nom" de um, este bast3.l'ia 
para esclarecer IL que.si ão. 

Mas tacs precedentes não existem nos 
.4.miaes da Ca.mn.r·a. 

O que ha e rg<e na sessão de 1894, em 
i·eht•;,ã.o a elei~,ão <lo S1'. Martins Junior, 
a bancado. de PernamlJt1co oifereceu uma 
emenda contraria ao recoilhecimemo de~te 
Sr. 1leputa.do. 

O· pa.l'eee!' era unanime, éomo deve lem
brar-se o nobre depufado,que então se achav"J. 
presente. 

O S:a. JosÉ MARIANO-Par-a que V. Ex. le· 
vanta esta questão~ Eu estava. preso ! 

Pede que o Sr. -presidente, si tem duvidas, 
consulte a Ca.mara, e si a Gamara eu tender 
que n~o deve permittir.a discus00. ella ou 
se tera mostrado completamente~ rnforrnad":, O SR. PRESIDE:"TE-Quando digo presente 
dis11ensando qu:i.lquel" cliscussa.o, . ou te!a 0 nobre rle:;:mtado, quero dizer que si o. nobre 
mesmo querido aJJertu.1{ ou restringir a. dis- deputado em pessoa não estava presente .•. 
cussão, que deve ser ampla. ~ 0 ; , . -E t " · ·· 

O orador a.cha preferivel que a Mesa de~ . Sa. Joss 1\-fARial'IO s ª"ªem e::.pirno. 
clioe para a Carnara. da responsabihdade ~e l (Risos·) · 
tomai· uma deliberação que vem c~rcear dt- O Sn.. ~RESIDEl.'\TE:.-. estavam pre;;entes 
reitos q\1e devem ser respeita.dos. o~ seus amigos, que nao oppuzemm em bar-
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gos nem obstar:i.m a execucão do Regimento, senta1' um documento que prove a falsidade. 
como en:.ão foi entea,dida.. do documento em que se baseou ~Commi53áo 

O ~egundo êa.so. · que se deu, na ·m<l$1U•l. para a.nnullar a eleiç:ão de Ipojuca, qual será . 
sessão da Ca.mara, foi -em rela.<~·º á eleição a posiÇão d::i. Camai'J. rlepois de appl'Ovar ~te · 
tlC S. Paulo, do . Sr_. Moreira da S,il vá, rtue parecer 1 (ilpartes). . . 
tevt1 parecer füvoravel e : una.nime dâ ·Coro.- Qúa.nclo,a a.llega.ção não é feita. aqui, .a Ca.· . . ·: ; 
missão e· emeada.. o1feI·ecida pelo . Sr. Adolpbo ma.ra tein a desculp(l. de não poder a1evinhar .. · · .: 
Gordo, c()ntro o mesmo Sr. Mol'eira- da Silva.. que. hou,,esse um documento que Podia íri- · 

Em ambos os C3.SOS a Camo.l'a limitou-se ã, va.lida.t: a eleição ele um deputa.do ; mas desde . 
votriç.ão. . . que a allega.ção ~feita. perante a.Ca.ma.ra.: pa- .~: 
· o s:a. Josrl: 1ÍA.RIAZl'o....:.veriflque a eleição rece que ê mais equitativo que· cll2. prefira. ·. 1 
üe s. Paulo, ·que se diSCJ.!-tiu em S- Chi.stovã.o. suster o seu julgamento a da.1-o;ta1vez preci· 

. pita.tla.mente. a.rl'i~c_a.nd~~se mais tai:cle a ver . 
O Sr. Presidente - Ainda pa.1>a. provada essa prec1p1ta.çao, · . · 

justificar.me, declaro ao .• nobre depuhdo que sr. pl'esidente, perante a. illustrada. Com
a Jettra expressil do Regimento apo ava a mis;ão eu alleguei a duvida que resalta do 
deiiberação por mim toma.ia.. · documento apresenta.do IJelo illustre candi-

Peço ao nobre· deputado ·ci.ue' combine a dato 0 sr. Moreira Alves; estava. lavrado o 
disposição do art . 8" do Regimento com .a do parecei·, e 11o1• uma. serie de factos que no 
§ 2·• a1·t . 54 do uwsmo Regimento_ momento se passa.1-am, nem qulz insist ir na. · 

A disposição e cla.ris;;ima. e a. Mesa. não fez minha. reclamaçãq, nem a illustra.da Commis
mais do que obedecer~ disposiç,~o terminante sii.o póde, faço justiça, prestar acurada at
<lo requerimento, não admittindo discussão tenção a.o facto por mim denuuciado. 
sobre os pareceres ns. 53 e 54, uma. Yez que Pareceu-lhe uma simples i·eclamaçã.o, nliás 
elles tiveram parecer unanime da respectiva. v~oa., e i>or isso, estando la.vrado o pa.1-ecer, 
Commissão, e submetteodo as emendas olfer~- foi elle as;;ignado. Entretanto. Sr. presl
cidas,de accordo com a Jettra. do Regimeato,â dente, a eleição de Ipojuca é decisiva. para. o 
votação da Camara. · caso·. . 

O nobre deputado, concluindo a sua questão A Commissão · <Usse que a inda mesmo con-
de ordem, que já. esta resolvida, disse que ::e t:odos 05 votos dados perante o ta.l:1e!lião, que 
reservava o direito de apresenta.1• um reque- mesmo assim não esta"Va. eleito o Sr. Lou
rirneuto. Devo dizer ao nobre deputa.elo que. renço de Sá, porque· na ele:{:ão d~ lpojuca 
trn.ta.ndo-s!3 ele uma questão encerrada, isto é, elle peri.le esoa maiorü'.. A Commissào, en
que não a.dmitte mais rllscu~são, qualquer i;retanto, Sr. presidente, não se pronunciou 
:requt1rimer.to apresentado sobre ella só IlÕde sobre os Yotos tlados perante o tabellião ... 
ter por fim encaminllar a vota.Q<io- Neste seu- o SR. PRESLDE:.'1TE-0 nobr~ deputado está 
tido o nob1·e deputado tem o cUreito de apre-· discutindo materin. qae não lem discwsl.o; 
sent.."l.1' os r equerimentos que entender. ~as ~ · d R · t 
não posso accc lta.r requerimentos de adia.- está iu.u.ingin ° 0 egunen o. 
mcnto. po1•que materias encerradas nüo po- O sR.. JosÉ MAJUAM - Perdão, Sr. presi-
dem ser atlia.das . <lente : O intuito que me tl"ouxe á. tribuna. 

foi o.de re1uerer :i. Cama1·a o adiamento da 
o Sr .• Yosê Ma••iauo (i;eia orclem) votaçií.o por oito r1ia.s, pois. estou certo · que 

_Mesmo de accoi·do com as palavras de demt·o deste pr:~zo. a.pe7,ar tle limitado. che
V. Ex:. é que vou füzer• o meu l'equerimento. g-arào as provas em contr~t·io , de que pre

ciso. 
Por hora não lia materia encerrada. · Mas, Sr. presidente. d\sse 0 meu mustre 

O SR. PaESIDENTB- Está · encerrada desde collega 0 Sr. Dl'. ~!artias Junior, que a. 
que não se a.dmitte .mais discussão eleição cje Ipojuc:i. não é decisiva.. Vou pro-

0 sn. José MA.RIA:.';O- Peço a V. Ex. que va1· que é, para que a Camara possa se ma.
me indique o artigo do Regimento · onde está. nifesta.r sobre o meu requerimento. · . 
esta disposição. O Secretario da Ca.mat•.t, que deu o. certidão 

Mas, o que eu desejo é evitar que a Ca.- que tanta. .influencia exerceu no animo dos · 
ma.ra. vá. de encon'b.·o a um escolho; que a membros da Commissão... · . 
Cama.ra., votando ·o actua.l pa.1·ecer coucluindo U'-1 SR- DEPUTA.no - Não a. Jeu ex-otficio ; 
pelo reconhec,imento do Sr .. ~ío~eira Alves, deu-a. em virtuile de um documento. 
a.manhã. tenl1a., sem poder -mais encontra.l"l'e- o··sri. .. ·JosÉ MARIANO-• •• clecla.rou qu·e 0 
medio de reconhecer .. · · . livro de assigna.turas não estava perfeitQ. ; o 
· U~r Sa. DBPUTADa-E' uma hypothese gra- Presidente da Gamara., que presidia a outra. 

tuita: Mesa., maudou para. a Cam11ra a;; a.ctas elei
O S:r:.. JOSÉ MARIANO- Se1·ã gl'atuita, ma.s 

e possível.. E_)l pergunto; si am<l.nhã. se apre-
todes acompa.nhad:•s de cópia das assigna.tu
ra.s, tendo lllle mesmo assigo.ado. 
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Ora. Sr. presidente, tanfo um corao (•Utro 1 Procedendo-se à chamada, verifica-se te· 
documento são contra.1lirtorios entre s:i ; e: rem-~e a.tlsentado os ~·rS. Amphiloplüo, -An-

- como essa eieiçã.oé tlecisiva.. ea pr~clida i Ca-1 tero Botelho, .'1Jfredo Pinto, Alva.l.'o Botelho e 
mura que suspende~se o seu julg:i.mo1rnJ p.)1· Oliveira Braga. 
espaço .de oito dias, afim de 110-:er resi)lver 
C-Olll ·.Pleno conhooimemo de caus~. O $r. :Presid~nte - Responderam 

o SR. MARTi~s JuxroR da um a.µ3rt"=. á chama01a 110 Srs. Deputados. Vae-se p1•ose-
•. · - . · . _ "Uir nas votaçõ~s. · -

O' SR .. JosE -MARIAXO-S!'. pre~Htente, drz 1 " • . . . 
o nobre deputado q;ie me honfü com o .seu 1 P()S•O a :Vºt?S_ o requerimento do Sr. Jose 
3-parte. q1:1e, temlo a. ~amar<~ ~"g:i.i\_o .. ·em se:>- Mar1a:lo, e l'eJe1tado p:ir 64, contra 44 votos. 
sao amertor, es::;c_ ad1;;.m:nto •. impl1c1Lawen!e · Em seguida ~ã.o succ!'lssiva!11ente postas a 
tra.ta.-se de ms.teri::i. ven.ctda, e ver1hdc. Ma.~. votes· e :ipprovsrlas as se.,.umtes conclusões 
tambem é verda.cle que, em s~ss,'io -passarla. c1o,pa.recer n. 53, de 189'7; 

0 

este pa-:-ecer foi posto em discu:,sii.•.>, e si o 1.. ~ ·a . · t' -- to d.· 
resultado dessa sessão sulli;iste p;u•a, um~ ,.,.. ' que e~] .m p010S ,,.m_o l'VOS eXP.OS S, ;· 
row:as. deve· sul1sistir para. todas : A te1·ea1 g~~-ad,as n~llas ;s el:~ç?e~ proce~1d~ n,~ ~,,' 
de ser acceitas como boas todas as deli cera- -; . e 4 . sec~s du mu.i:-c~p:-o de IpoJUt?l, l , ~ , 
-e". tomad· 105,., sessão i;olire ~ m:it;•ria 3- e 4' ~·ic;ç~esdr! muuic~p1ode Barl'etros e7• 

.çu ~ . . c15 _ 1 .,. ,w b 
1 

"' •• 1• • d _ do munt-:!1p10 de Cant10trnho; 
de que tra.ta, ,le ~- ta.~ e n_ -~· auei to ~ e. 2", que sejam approvadas as demais elei
bate,_porque e::n di~cu~~a.o foi J-5»to u l•_at_ecei_ cõe.: proce.:lir1,as no 4° dislricto do Estado de 
pelo iUustr~ collega. que Cfü<i..1 pre,idio. ª>- Pernambw~o no dia 30 de dezembro de 1896 e 
noss~s sessues. .- ,.·d e · l· a.fl D tad 1 4• 
V~u reduiir a escripto o meu requeri- ~~~~~;!1:0·1,1 ,~ mJ~~cE~~doºo n;:ioseºJir~ra 

- meu o. Al>es da Silva.; . 

O Sr.· Presidente -A Mesa. não 
póàe a~ceitar o reque1·imeuto de a liar:ieni.o 
do nobre àeputado por ser contrario :i.o u.rtigo 
73 do Regimento, que diz: 

3 ', que, ficando traslado ni secretaria da 
C::tmai•a. dos Srs. Depuw.dos do bületim na 7• 
secçií.o eleitoral do dist1·icto de Juhy, munici· 
pio 6.11 Canhc•tinho, declaratorio da somma. de 
~-ot:.is que obtiveram os di-ç-ersos candidatos 

«O adiamento pôde ser sempre ;i.presentado na elc-içüo fe11eral, procerlida no dia. 30 de de-
em ordem do dia. e sem debate snrá deeic:l.ido, zembl'o ultimo, e -da declaração dos me3mos 
não podendo, entretanto, SCl' apresentado, mesarcio~, contestando a :veracidade desse bO· 
q_uando a Camar<t estiver em votaçii>1,quando .letim, se remettam esses documentos para, 
orar qualquer deputado_, ou depols tle encer- apurada a ver-acidade dos fact0s, ser o delin
:rada a discussão da materia.» quente ou delinquentes punid<Js, conforme a 

Ora. a materia, sobre a qu:i.l se vai pronun
ciar a· Camara não teve disi::ussfo; es~a · is
oussão foi eneerrudn. :perante a Commissão. 
Por consequencia, incide na ult.ir.'la. parte tl.o 
artiµ-o e o ·requerimento do uobre deputado_ 
não serà acceito pela Mesa. 

You submet ter a votos o parecer. 

O .Sr. José 3i:lariano (;riela ordem) 
-Venho· peà.ir :i. v. Ex. que co~sulte :1 Cn
:ma.ra sobre si concede v-otação uomiu:il par·a. 
a conclusão do parecer reconh~cemlo o Sr. 
Moreira Alves. -
_ Consultada a Carnara, e l'Pjeita.do o requei·i· 
mento do Sr. José Mariano. 

O Sr .• :Tos.é Mari.,.no (pela ordem) 
requer verificação da votaç.ão. 

Procedendo-se á verificação; reconhece-se 
cterem "Q'Otado :i. favor 40 e contra. 61 Srs. 
deputados. 

O Sl'.·.P.1.·e.-.idente-Não lia numero. 
Vou mandar proceder ã. cbamafa. 

lei. 

O Si·. President.e-Procla.mo depu· 
tado pelo 4" di:>trictQ._ful Estado de Pernam
buco, o Sr. José Moreira Alves da Silva. 

O §r .• J os.é i\far-ian.o (jJeZa. ordem)-· 
E' só pam fazer uma pergunta.: e a emenda~ 

O SR.PRESIDEXTE-A emenda está prejudi
cada a vista da decisão da. Camara. 

O SR. Jos.E M.."i..RIANo-Não vou renovar a 
qu0st~.o: apenas lavro o meu protesto J.Jela 
decisão llC V. Ex. 

Em seguida o Sr. Presidente convida os 
Srs. 3" e 4° secretaries a. irem receber na 
ante-sala o Sr. José Moreil'a Al>es da Silva, 
deputi.do eteito pelo 4° Districto do Estado de 
Pernarnbuco, o qual,sendo introduzidD no re· 
cinto. presta junto á. Mesa. o compromisso 
regimental. 

E' aanunciada a votai;ão do pa.l'ecer n. 54, 
de IS97. r~conbecen'!o deputado. pelo 5° Dís~ 
tricto do Estado de Pernambuco b Sl'. João 
de Siqueira. Ca.valcanti. 
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O Sr .~o~é ~ariano (pela ordem,)- O Sr. José Mariano (pela ordl!mj 
Peço q1a~ a V!)t~çLo seja por-- parte. em pri- --:-Protesto C•1ÚtrJ. a r1edsiio rle V. Ex .. e pi.-e
mei:'ú t'gar; s~gt>ndo, que a votação seja no- firo 1·etirar o 1nell reé1uerimento a te» V .Ex. 
minal quanto a ultima decisão. · de consu lt'l.r a c,,marn .. 

O sa. PRE.SIDEXTE-E' preciso qirno ·nóbre V. E_x .• ;m outras q_uestõ~sdecid;:-1 po1'._:'li ~o 
.. deputado exj;>liqüe·se. A v.ofa.ção ha de ser meu cl1reho_e 3-gol'a nesta. s1mpl~~ ~iiJ;\.>c<;oc.(< 

inevltavelmente por partes, conclusão JJOr ·ot1iem. dechn~ da .sua respono.a.alHlac.e par~ 
conclusão. · · a C~mar_a. Dec1d;1 V. Ex_. como. e.nten~ç,1·, ate 

. . . arb11;rar1amente,. mas nao o.e;;eJG que v. Ex. 
O SR. Jos;;: ~Ll.RJA!"o-V. Ex .. mal_lde-ll!-e subruett.a ::\. cr,mçira a questão. · · 

u~ ex~m.I?la;: do parecer e eu expltcare1. O m0u fim, como já di~se, não é fazer uma 
(E sat•~feito.) ·manobra (lur. pn::;sõl. aproveita;· a.o ~ditlaio, . 

porque estou PU<inando pela consa.gr&.ção tle 
~ S1~. José Mariano (pela ordern) um princípio. . 

-Diz o parecer : .· . Nã0 se trata disso; do que se trata. ·e de 
l", ,qne sejam, ·pelos motivos expostos, de- discriminar a decisão da Cam>t.ra. 1,oraue. si 

eJ(Lrarlos nullas as eleições procedid~s n::i l\ fosse votado em ,:;lob, ... a Camal'a pÜdü.1- vo1a.r . 
~", e 4" ~ecçves do m1Anicipio de Ipojuca; por ambas as millid.acles. · 
I", 2''. 3• e 4·· se<:ções do municipio de Bar- Por isso, ped! a separação. Nã'l ó ullla 
reiras e 7° do rnuniúpio de Canhotinho; r·estricção, mio é uma. emenda mbstituti..-a, 
:.!" quo !'ejam appwva.1las a$ demais eleições não é COU"'1t <l. iguma.: 
pro-~e1lidas ~o 4" •iistricto do Esta·lo ele Per- _Si Y: Ex. n:.i.o quiz:rJecidi;: J'.,OI' si. i~to e·, 
n·tn1l.11~0 no dia 30 d.e <1ezembro de 1896 e nao quizer dat• uma m~erpreuç~.o <inl_Dla e 
r~cont1ecido e pl'oclamado deputado pelo 4" .Hb~i·al ao R~imeii~J, como penso q'_'.e é o 
di>"tricto do mes'rr10 .E~tado o Dr. José .Ma- de•~t· da 1.fo~a., eut.ão e~ pcc;> que m:.o sub· 
reira Al ,-es da ·snva. metta. o meu :•·equerunemo ~ rnt9s_. .. 

· . Requerei· qmtlquer C(lU~a e um d·rerto cou-· 
Ori, no meu voto em separado, quer dizer sagrado a to·fos os deputa.dos. 1-'oi:> b1~m ; eu. 

o:t minha emeu<ia, o que e a me::ima. cousa. requeri que se votasse por paAes as cr)n~lu, 
pJl'<l,ile V. Ex. disse que emenda e voto em sões. V. Ex:. dedinou de ,.-j; :·e.~eit:J o favu: ;· 
se_paracio não se distioguem. • · nil.o acceito es[.e n.ppelro para :1 G'1:!Ftl':l, mio 

O SR. PRESIDEi\"TE- E1t nã.o disse seme- pc·rq ne po;;rn s1q uer suspeüar que dla. · ne-
lhame cousa. ga~sc; o que eu peço, was poro_il.e eu. que;:o 

O SR. Jo;;~; MAmANO .•• -no meu voto em que V. Ex. pverne com :i. sua respoa~abil.i-
daie, e qu~ :1iío govet·ne por in;;e;·rní.,dio tia 

s<:>pa.iauo ou na minha emenda eu pedi que Cam~:.ra do~ Deputados. · 
nii.o S!) .-ont.a...><SeID os ;-otos de Belmonte por-
que ab.i a elf.içã.o correu irregularrne!'.ite. VozEs-Oh ~ Oh ! 

Si pi;:ço que a Gamara se pronuncie se- o SR. PRESIDE.J.'\TE-A Camara jul.~ará .do 
parada.mente sob1·e a eleição ele Belmonte não meu prOC!1dirJelito ê do· prucedíi!lrnt~> à.o 
<.; DCll' entender qr.e ~~a eleição,por si.só; faça uobre depntado, . 
elêg'er o Sr. Dl'. Gcnçalve~ Maia.; mas é, Trah-se u' u.c1a. questão encetl'ada.. A ,·o
pvrque esr,a ·ele,çã_o encorre. uma questão t:1ção por pa t•!e r:este caso · pórlf â1r wga:· á 
esp.,ciaEssima.~ob::e a.qual eu desejs.va queª suppra::s,'io de unia parte (apoiad-0.<·) c.,usa do 
C•inu;.r(;. se pronunciasse francamente. Eu que se cogfü•u q;1e não foi dbcdillê.i. EI que a 
vou <iiWl' qu~ é e:staquestão. · Camara não con;1ee~. 

Os 3leitore3 de ~elmonte, em logar de vo-
tarem l'tnuma cl1apa com rlous nomes, vo- O SR. hsÉ MAttB.Ko-E'· um insulto que 
bramem duas c.hapas cada. uma com um V. Ex. dirige á i;a.mil.~a. 
n,·me .. Eu que~ia que a Camar-a se pronuu· O SR. PRES'DE'\TE-A Cama:r:i., entretanto, 
c ín.s~e sobre esse ponto porí)ue-amanhã póde sa.be cump~"i-- ~on·eeta.mente os ·s~us rbver<~s. 
dar-se mna hypc.thes'<l hrna.t. Eis aqui e1.0 sabe prest:~r;{0be1Uencia ao Regimentt•; e ms
p~·a.tos iimpos o, que eu de sejo. . s,is cualliç5es "U con ;·tdo o no;,re depn tado a, 

o Sll.<PRESI1JEi':TE .- A Mesa entende que estndando mdhor 0 R(~g-imeuto. gui(~rt·!o-se 
a vuta.:;-.ão po~ parte, como pede o nobre pelo procedimen'.,o l"(Ue a i.Iesa. prc:cV.!'f:. ti~r na 
deput..1d,), impor;,a. em uma. e;rienda sup · dtrecção dos tt·aLaltlOs, r r.speiT.111' m:Ji~, ni'i.o só. 
pressi l"<L que nd.o póde ser olferecida em uma a pe~sm do. seu !'residente,. que é o d.epci'shi.· 
questãu ence1•rad<•.. rloda coorhrn.,a e o Z<?lador do decor.:: eh Ca-

Ent.1•,,ta.nki, para que o nobre d~putado re- rnara, a usar tle éerrilos meno:< offe.usi-;os e a, 
conlll\ça. a isen~o de espirita com .que pro- cm ''.t:IZ de procm'"r :l}ert111ba1· a Ol'llsm rlos 
cedo. vou consultar a Gamara sobre se devo t1~&b&.lhos, aux.U:ar a Mesa, como é do s=u 
ou não acce\ta.r o seu requerimento. dever. (Apoiados.) · 

Ca.mara v. I . 3; 

-:i~ 

·' 
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. Portanto, esta. retirado o .requerimento de a. C<lmara. póde votar uma.S conclusões é não 
·V. Ex .. ;. vou submetter a votos a pi·imeir3. votar outras. ,a Camara póde tambem votar· 
conclusão do parecer. dividida.mente uma conclu~ão, tanto mais 

. . O SR- j 06áMARIANo-'Si•. presidente, V.E:\. qi..iindo.se ve que essa conclusão contém ma-
. niµ> interpretou 0 meu pensamento. . tet"ias diffel'entes. Na :primeira.parte. trata-se 

: .-. . ~v~ Ex. disse que seria illudh• a votação... de nullidade de .certa; natureza, de nullidade 
· o SR- PRESIDENTE-Eu não usei da expres· de 01•ganiS<tçíio de inesas e defeitos nas actas; 

. . -são-illudir a votação. · ' na segunda parte, na eleição de Belmonte, 
' . O.SR~ . Josi: MARLL.W-_Mas usoa de equiVt~- trata-se de uma formaliaade que foi. prati

cada de modo differente. Vê V. Ex. que são 
· lente ·Eu pergunto se a. Camara. va.e votar ou bypotheses'differentes; não se tratado mesmo 

não os co1isideniiidos. . · cáso·de nallidade ; e, desde que os m.ótivos · 
· O SR. PR.ESIDE>-.."TB-A Gamar•a. va.e vota.r as oão · sã.o _ os mesmos, v . Ex. poderia nii:o 

· conclusões ; os conside1·andos.·nõ.o sã.o vota.dos. acceita.r, e$tando assim no ·goso das suas at -
. O sn.. JosÉ MA.RL~"io..:...Perfeitamente . Mas tribu ições. Mas, em .respeito a.o meu·dil-eito, 

eu devo dizer por que não acceitei as razõi:s devia acceita.r a. divisão .que. eu peço para a 
de V. Ex., no que estou no meu direito. por- primeiraeoncli.lsã.o do :parecer da Coínmissão. 
que ·eu passo respeitar a Yl.es.t, mesmo não Mas nã.o fel-o, e a.ppella.r para a Ca.mara., 

· acceitando as suas decisões; porque V. Ex. isso é que não! Quero que seja. completa a 
· sabe .que · eu não sou ob1•iga.do a jurar obe- violencia ! 

diencia. ás-decisões de V. Ex., nem ás da ca. o sa. PRESIDEXTl'.:-0 nobre deputado in· 
·· ma.r:i.~ siste no seu requerimento i . 

E' possível que muitas vezes seja vencido, 0 SR..· JosÊ MARIANO-Insisto: 
e só então é que teal10 de me sujeitar a. e.m1$ 

·decisões . O que, entretanto,. não posso fazer O SR. PttESIDEXTE·-Pois eu insisto na deli
.é deixar passa.r as razões apresentadas pol' beraQão que tomei. E' um caso omisso no n.e
V. Ex. sem o meu protesto. , gimento e quero que a Ca.ma.ra a.nxiliea Mes:i. 
· v. E:r.. disse que :i. vota.ção po:t' partes seria na interpretação do caso. Os Senhores qne 
trunca.r o parecer. Mas eu pergunto: . 0 pa.re· entendem CJ. ue a votação da primeira. con
cer ê vota.do em gfobo ou são votadas as con · clusão páde ser feita por partes, como quer o 
ehisões em separado? nobre d.eputa<lo por Pernambuco, · queiram 
· Me parece que são as conclusões: a pri- Ievantar·se~ 

rneira. que diz-sejam annulla.das taes e taes Posto a votos, é rejeitado o requerimento do 
eleições; e a segunda, que diz-sejam conta- Sr. José Ma.ria.no. . . 

. elos ta.es e taes votos. etc. Em seguida. são successivamente postas a 
· O Sn.. PRESIDE."<TE - Is5o e que são as con- votos e approvadas as ~eguintes conclusões 
c1usões qne teem de ser -vota.das. Os conside· do parecer n. 54, de 1897·: . 
ranàos não são votados. · 

O SR.. JosÉ MAlUA.NO-Não são estas as con- i~. que sejam anuulla.das · as. l•, 2•, 3• e 4ª 
clusões ·que teem de ser votadas~ (Pausa). - . seci;iões eleitoraes do município de ca.brobó, 1 .. 
São. . - - . e .2• .1le Belmonte e 4• d~ Petr?1ina. e qu.e 

Pois bem, pergunto a;_ V. Ex, si a; Camara. seJam approvada.s as demais ele1çõe;; que Ü" 
•~~ ""~" o - veram logar no dia 30 de dezembro. de 1895 e obrigada a. v otar wuas as conclu~ ' Nao no 5• distMcto do EstadJ de Pernambuco; 

póde a.pprovar umas e rejeitar outras~ E. si 2", que, tendo obtido .nesSa.s eleições o 
rejeitar uma. !1as conclusões; não terá irnpli- Dr. João de Siqueira cava.lcanti 3.244 votos 
cita.mente rejeitado o parecer ~ · . 

O SR. IRI"'EU MACHADO-Esta questão seria e O Dr. José Gonçalves Maia 2.100 votos, seja 
reconhecido e proclamado Deputa/1o pelo 5 " 

resolvi.da,.si V. Ex. requeresse preferenciu. ·na dist ricto elo Estado <le Pernambuco o Di•. 
·votação para a sua. emeniia. · · João de Siqueira Cavalcamí. 

o SR. Josb'J MAIUANO-'<COmo se trata. de 
uma questão de ordem, que a Mesa. tem de O Sr. :i?r.esident.e-Procla.mo depu:
resolver a. meu · favor, u~o . atropelland<> o ta.do pelo 5° diStl'icto do Esta.do de Pernam
rneu 1\ireito. julguei-me habilitado a apre- buco o Sr .. João de Siqueira cavalcanti. 

. sental·a á. Mesa. . . 
:: · .Si pudesse .. subsistir o a.rgum~nto do . O Sr_ J ois é l\laria:no (pela ordem) 
•. · ., :sr. Presidente da. Cama.ra, de que não se póde -Esti!. passada. a votação, mas, tornu fia.
. partir uma conclusão. porque iria. truncar a-rante a. vfola{'.ão dei meu direito. :Eu disse 

o parecer, eu diria então que a ca.mara em. a V. Ex. que pedia. a votação nominal para. 
. ·obriga.da. a. votar toda;; as conclusões do pa.- a. conclusão do parecer. Disse-o e a.· ca.rua.ra. 

.recer para trunca.l.-o. Mas · a Camara pó:ie o ouviu; po1·ézn, Y. Ex. quer atropellar a 
votar umas eonclusões e nã.o votar .outras. S~ todo o transe o meu direito. : · 
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SE!!SXo EM . ir DE MAIO D:E 1897 
, _. 

O Sr_ Ptªesidente ;...:.6 nobre depu
tado fez o seu re-1uerim~nto· -a. respei.to d.o 
pa.1-ecer n. 53; l~u não podia ~itar .r eque
rimentos em globo. Os requer,mentos de vo-

.. tação nominal devem acompanhar a ma.teria 
votada:. Ouvi o ]irimeiro e .submetti .u. votos. 
Não ouvi o segundo. 

Q sa. Ios~ ~fall,LU~o-Quel'o só protesta.r 
contra a v10lenc1a.. · . . . 

O S1~. Pre!iliden·te-Aéhá.n-do-se na 
n.nte-sa.la o Si·. João de Siqueira. Ca.valcanti, 
deput:ufo eleito pelo 5·• dístricto .do ~tado de. 
Pernambuco, conVido os· Srs. 3• e 4" Secre
ta rios u. irem receber o mesmo senhor, para 
pr-estar o coropro~isso regif!!.eutal. . _ 

Sendo introduzido no recinto o Sr. Jo(I.() de 
Siqueira ca.valcan ti, deputado pelo 5° dis
tricto de Pernambuco, presta junto ã; Mesa o 
compl'omis-so regimental. · 

O Sr.Preslc'!.énte-Vai-seproceder á 
eleiçiio das Coromissões.Permanentes,que n ilo 
J:o1-am eleit;.Js hontem,_ :pelo adea.ntado da 
hora. ·. 

O Sr .• Tos:~ lH~.u.·iâno (pekt ordem) 
-Peço a V. Ex. a :iiel execução do Regi
mento . ó Regimento determina. que cada 
deputado · chamado· depósite seu.. voto na 
urna., não devendo a votação ser feita en· 
globada.mente, afim .de que se saiba quem 
vota. · 

o SR. PRESIDENTE;- E ' um a.ppello que 
V. Ex .. dirige o. seus illustres collega.s e ao 
qua.l a.ddiciono o meu pedido~ 

O Sr. Présidente-Vae continuar 
o. elei\'.ãO das Commi~sões Permanentes. 

ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DE ORl.JA.MEN1'0 

São recebido.s 111 cedulns; que (?.pura.das 
dão o seguinte resultado_: 

l Coelho Cintra . ...... . ... 65 
2 João Lopes ...... . , . ..... 64 
3 Francisco Veiga ... ....... 63 
4 BelisaJ.'io ue SollZl·. ~ .. ... 60 
5 La.uro Mü ller .. .. ·. . . . • . . 60 
6 Serzedello Corrêa.. . . • . • . . 59 
7 Augusto. Severo ..•.. :. .. 59 
8 Alaindo Guanabara....... 57 
9 Cassla.nó do Nascimento. . . 57 
M:ayrink. ..•. .. .•. ·" .- . . . ..• • 8 
Augusto Montenegro .•. . ~. . 2_ 

Tost.a., Urbano de Gonveia e Aristiues de 
Queiroz, um cada um. ' 

Em branco 18. ' . . 

. o · S1•. P .reSõidente - Procl::imo · 
rrie1nbrqs 1Ja. Commissã.o d'3 Orçamen~o os 
Sr~. Coelho Cinti·a.,. João Lo;:es, Francisco · · . 
Veiga, 13elísario de So.i.za, Lauro Muller, 
Senedello Gorrêa, Augusto . Severo, .Alcindo 
Guanabara e Ça.ssí:J.no do Nascimento . 

ELlUÇÃO DA. COIDUSSÃO DE PEMSõi;;s E CON!-'AS : 
. . .. ··-

. são(recebictas '.1i1 cedulas. que armrwu.s 
cliio. o seguinte · resulta.elo: 

l Mâ.tioel Cae~•no. . . . . . . . . 67 
2 Xa.viel' do Valle .•• •. . . . • (

.,, ..... . 
3 Pedro Borges .. •... ; ~ .. . . 
4 AH'redo Pinto ... ..... ; .. 
5 Plinio C:1:,1.rlo . •• .' • ••• •.• • 
6 Matt:.1. Ba.cellar . ....... . . 
7 Pel'etra. d e Lyra. .. ...... . 
8 Casemil-o da. Rocha . •. . . • 
!l .Julio S:tnr.os ...... . .• . ... 
Leonel Filho . • ...••• • .. • .•• 

·Gf 
(il 
GO 
í:iO 
59 
57 
56 
3 

Vergne de Abr·eu , Ma.r in ho de Anu~.·fo. 
Neiv-.i., Gonçalves ~mos e Franc~co Gliccr·ío, 
ttm cada. um... · 

Em bra.nco 20. 

O Sr.Pre~idenre-Prociamo roem· · 
bros ela Commiss~o de .Pensões e Contas os·- .. 
Srs. ivfanoel Caetino, Xavier do Va.lle, Pedro ' 
Bot·ges; Alfre·1o Pinto, Plinio Casado, M•;tta 
BaceUar , Pereira de Lyl'<1, Casemiro da 1lo-
cha. e JU!io Santos. · 

ELEIÇÃO DA co:mnssÃ.o DE OBRAS PUBLICAS 
E COLONIS.\ÇÃO . 

São recabidas l 11 cedula.s, que apul'ada.s 
dão o sr::gu_inte resultado : . 

1 Mello Rego. ..... ...... ... . fíí 
2 Urba.oo de Oouvê.a,. .... ..... ü4 
3 Cot·nelio da . L"on~eca. . : .•• .. ? (i3 
4 Vespasiano de Albuquerque. G2 
5 Atistídes de Queiroz. . . . . . . 6! 
ô Pa.lila Ramos..... . . ... . . .. 58 
7 Timotheo dll. Costa..... . ... · 58 
s Ferna.ndo Preste~ ... . .'.. .... 56 
9 Cu per.tino de Siqueira...... . 52 

Bueno de Andrad3 ..••... : .. ' 8 
Em branco •.•.. ~.......... Ií'. 

· O · Sr. Preside.rit.e - Proclamo 
membros eia. Com 1nissúo de . Obi"<1s Publicas 
e Colonhaçâo ·os Srs. M:ello Rego, Urbano tlc. 
Gouvêa., Comelio da. Fouseca, \esp:isiaoo ile 
Albuquerque; Aristides d1 Queiroz·. Paula 
Ramos,. Timoth~o da Costa., Fel,'na.udo Prestes . 
e Cupertino de Siqueira. ' · · · · · 
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-----------------
ELEIÇÃO :Q..1. C.OMM!SSÃO DE Dll'LO!\L\Cl'.A E 

TRATADOS 

São recebiàr..s }] l ceclulas, que apurat.1.as 
dM o seguinto Nsultado : 

• · ·: l EduârC!o Ramos .. ~ ......... 18 
2 Urbano Mar-~omles...... . . . 18 
·3 Lamenh:i. L.ins. . . . • . . . . . . . . 76 
4 Urbano Santos·.:.......... 76 
5 lren.eu MachHdo. . . . . . . . . . . 76 

Augusto Niontene8"ro ... ·. '.. 6 
Em branco................ 15 

O Sr. P1·esidente - Proclamo 
membros rh Ccmmissilo de Diploma.chi (• 
Trabdos os Srs. Enu:trdo Ramos, Urbano 
Marcondes. La.me,1ha Lins, Urbano Santos e 
Ireneu. Machado. 

ELElQÃ.O DA co;.r:ms~:\:o DE 'REDACÇÃO 

São recebic:;.s 1 l I. cedulu.s, que apm-ada~ 
dão o seguinte re~ultado : 

l Oliveira Braga............. 64 
2 Julio di- Mello..... . • . . . .. . !14 
3 Guedelha 11-Iourão ...•. · • . . . 65 

Neiva....................... l 
Em br~.nco ..... ·.......... 14 

O Sr. T"rel<'id•~nte - Procl:\mo 
membros da Commissão ·ie Redaeção os SI's. 
Oliveira Braga, Jalio de i\Iello e Guedelha 
Mourão. 

Yae a imprimir o seguint~ 

PARECER 

N. 56 - 1897 

&conhece '])eputado Jlelo Estado de Goy(l:r o 
Sr. Eermeru:gild.o Lopes dt- il:Ioraes Pil.fio. 
com ánend« Q(fereciàa pelo Sr. 01Jidio 
Abn;mtes, reco;i7wcetida I>epuiado o Si·. 
Edua-/-d,o Araw.r Socratcs. 

A 4• Coromis:;ão de Vm·incação de Poderes, 
depois de ter ei>.amicado detidamente as au
tbentiCllS l'elativs.s is eleições procedidas no 
districto uni.co (~O Estado de Goyaz, bem. ~omo 
a contestação e a refut>tção documentadas, 

. e · exbibida.s pelo~ canõ..idi>.tns, verificou que a 
reSp('(!ÜVa junta apuradora, findo 0 JIJ:'3.!!:0 

·1egal . não tendo recebido todas as autheuti· 
cas, fez a apura\:í'i.o, expedindo diplomas aos 
:>egu.intes candidatos: ·_ 

Votos 

7 62:~ 
0.445 
5.\)3[ 
5.094 

4.393 

Posteribrmente . foram recebidas pelo cor
reio diversas authenti<:M, que não bavia01 
sido ·apuradas 11ela junta; e ultimamente en
tregues na. secretaria da Cama;ra as do. muni~ 
cipío de Porto Nacional, vindas por mão pa.r
ticular. · 

Verificou mais a Commissão que no muni
cipio de Boa Vista do Tocantins, conl'o1'rn'3 
~custa <las a.ctas, os membros das. rofsas 
fol'a.m designados 'Pelo presidente olo cons«lho 
muníci:pal, o que constítue nullidade insana· 
vel de todo o processo eleitol-al realisado pe" 
rante taes mesas. , 

Nos municipios do Porto Nacional e Con
ceição do.Norte, o numero dos eleitores este. 
em tal despropor<-ão com as resµect ivas po
pula~es. que torna-se inverosímil a e:'li:;fan
cia. de tão numer oso eleitorado, accre,,;.;eudo 
virem desacompanl1adas das cópias d·~ a..;si-· 
:maturas dos eleitores todo.s is authenticas 
deste ultimo muuicipío. , 

Na secção do Sitió de Abbaclia, município rlc 
Flores. os eleitores votaram em quatro nomes 
e a mesa. apurou promiscua.mente es~es vo· 
tos. 

Em Santa. Rita elas Antas. municipio da 
Capital, correu tumllltua.riamente a orga11i
~'l<;iio da mesa., sendo pelos eleitores :::.c~l3.
ma 1lo o presideute, que cbamou g1· ~.+ro elei· 
tor·l's para completal·a, Alem disse ~viu de 
secret<J,rio na.organisaçi:i:o da me.sa, v escrivão 
distríctal, que concertou as ati.thenticas. 

Finalmente, na. villa do Forte, a mesa.- foi 
con~tituida pelos membros do conselho muni
pal , sendo o secretario designado pelo respe
cti ~o lK·esidente. 

Propõe a Com.missão a nullidade de~sas 
ekições. 

Nn.s authenticn.s validas. nilo apuradas pela 
juuw., cabeíu aos candidatos: 

Votos 

Dr. Hermenegildo Filho............. 521 
Dr. Eduardo Socrates.............. .945 

Fazendo a addiçãô desses . votos aos apu::a
dos pela. junta, o resultauo é o seguinte: 

Dr. Hermenegildo Filho ..•...•....•• · 5.C"15 
Dr. Eduardo Socrates.............. 5.338 
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Deduzidos ·o::i. votos· 1las 'trcs .. sccçfies. já . Considerando que a. Cama.ra. deve sempre · 
;1pur~as pela junta. . e· cuja nul lida.de a Cc>m· ter em_ Vista a. verdade ele!tora.l ; · . 
; :ii~;ã,c. propõe, dá a apuração final o seguinte . Apresento a seguiute e'.neuda. ás conclusões 
;:e!.ultado: · . ·. · . · , . do parecer da Commissão: 

Votos i.• Que s~iám _a,pprovadas todas as eleições 

5 
~06· 1 procedid:i,s _no Estado de Goya.7. <im 30 de de-·: .. 

;)1,. Hermenegí:tdo Filho .. .. -.. ... .. . . . . .. . . _ .:J zembro_ ulttn10 ; . · - .- ~.,. ' 
:Jr. :&lua.roo Socrates ..• • ~ .. . ... . . .. <:>.111 . 2 .• Que sQja. reconhecido Deputado () Sr~ 

· Em vista do que opiila :i Commissão: 

1ó, que sejam ap'[lrovadas as eleições pro
cerlidas no Estndo de Goyai, em 30 de nezem..: 
bro ultimo; excepto aquellas cuja nulfülacle 
se -propõe; . . . 

·i", que . seja re.conhecido _Deputado o·Dr. 
:He:·menegildo Lopes de Mora.as Filho. 

Sala das Commissões, li de ma.iode 1807. 
- Paranhos Montenegro , -presidelite.-0-.~stavo 
Veras, relato1".- Bernardes Dias. -Edi,ardo 
.Ramos. · 

,Emenda ao parecer n. 56 

Consider3.ndo que até a ultima. reunião da 
j1mta a.pura.dora das eleições procedidas no 
Est.ado de Goya.z no dia 30 de dezembro não 
fmam apuradas todas as authenticas dos 
ooll~gios eleitoraes, como consta. da res
pe1•tiva. acta. que s_erve de diploma ; 

C.onsiderando que, apuradas as a.uth~ntic.1s 
posteriormente apresentadas á Senretar ia. da 
Camarn dos Deput:i.dos se chega. ao seguinte 
resultado (quadro n. 1) : 

Votos 

Dr. Eduardo ArthurSocrates •... •. 6.69....5 
Di·. Hermenegildo Lopes de Moraes 

Filho.. . . • • • . .. . . • . • . . • . • • . .•. . . • . 5·_095 

Ccmsiderando que as irregularidades, con~ 
stantes rlo ·quadro . Ii. 2. são r1e pequena 
mvnta e, ainda mesmo toma.das em consi<le
m<)5,o. não a lterariam a maioria. do Dr. 
Socrates · 
Consid~ran•lo que as uullidades a.prosen

tc.•ln!: pela Commissão no -SP.U parecer. com 
rt,Ja._iio ' aos collegios rl.e Porto Nacionnl e 
CDuceicão, não resistem a. mencr cr itica , 
p•:-is que· ns elei~•ões fo1oam feitas com toda a 
rE·:;ularidarle ~ as acta.s dão disso prova.; 

Considerando que as . nullidades apresen
t.i<la.s pela eommíssão; com relação ao col· 
Ic:'"io de Boa Vista., não são fundadas na. ver
du le dos fac.tos e sirn por supposição tla 
m''s1!'u1. Cornrrdssão ; 

0l>nslde:;ando qu e. atnrl; mesmo t omadas 
e ;;1 oonsider.ação as nullidades das 2> e 411 

secçõe5 de Boa. Vista. e de todas da Couceiçiio, 
fica o Dr. _ Edua.rdo Socra.tes êom maioria ; · 

Dr . Eduardo Arthur Socra.tes. · . . 
Sala das commissões, em 11 de maio de 

1897 .-O~idio Abrantes; 

ELEIÇÃO DO ESTADO OE GOYAZ 

N. 1 

Resultado da apuração fe;i:a em Goya::, como 
como consta da acla que sGrve de ctiploma 

Dr. Hermenegildo L. de Mora.es 
Filho ......•....• . • . - ... .. ...... . 

Dr. Ednardo Arthur Socrates .. •.. 

Vieram mais a.s !'eguinfos 
a.uthenticas que devem ser 
apuradas pela Ca.mara: 

Bôa. Vista. ( l ', 2°, 3° e 4ª 
secções)................. O 

Duro.. .......... . . . ..... .. O 
Conceii::.ã.o... • • . • . • • . • . • . . . . O 
Porto Nacional: . • • . . • . . • . • . 2 

Somma. .... ,. . • • . . . 5.096 

N. 2 

5.094 
4.393 

685 
588 
955. 

4 .. 

6.625 

Devem ser descontadas as 8eguintes vota.
cões. onde as mesas eleir.o;:aes foram- no
meadas e n:io eleihs, como ma.nda a lei: · 

32 
o 

18 

- .... 
..: 

... 

1 . 

. ' 

Entre-Rios (1° e 2• secções). 
Bella Vista ( ia. secção) ••.• . . 
.Jara.guà. (3• seccão) .. ..•.. •• 
Fó:·te •. . ....•.... .- •...•..•. 

60 
60 
39 
2ô 
28 
35 
33 

5 · . . 
Ja.tahv ..... . . , ..... ..... . . 
Santa.' Cruz .•. : _ •.• .•.. . .. . 
Nova ·Roma. (l • secção) .• ••• 
Bõa-Vista (2"e 4• ~cções) .• • 
Sitio da. Abba.dia {-) . __ .. ... 
Santa Rita.-dá Anta3 ( .. ) •.•. 

Somma. .... , •.•..•. 

(•) Vobro.m . cm qu:Ltr_o nome$. 

- o 
. 93 

o 
374 

{'º) Não hollV& meS!I- lsg:ü e slm accls.m:Lda. ' 

2 
7 

32. 
320 ' 
180 . ~ 
35: _; . .J 

.. :: 
631 

... 
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ANNAES DA CAMA.RA 

Befi.!la~''º apre~cntad<~ u. 4.• comm·íss,10 do ::~1- .

1 

§ 20 do art. 4-~··e m:üs _q_ue, ainda mesmo 
qw:ri.to da Camm·a rlos ])eputados pelo C(m- quanto este umco tabelhno 11ouvesse tran-

. didato dip lomado pela. Janta Apurmiora do_ rnri IJto successi vamente ei:n seu livro de no
Estado d!! Goya .. ::", TJe1·menegíldo de Moraes tas as actas das dhrersas secçfü~::<. estariam . 
FUho, á contestaça:o feitC1- ao seu diploma, pe- viola.dos o. 2·~arte do.§ 20 do art.43 que exige ·· 

. rc;tte a mesma -C:;mmissao, 1icEo Sr. ])r. a traascripção immediatfünente depois de la· 
$dimr-do A .. Soc,.ates. · vr-ada 'l.acta,·e a. ultima :parte C.oa.rt. 43,-

• ·· pois, não teri<i. tf•mpo para transcrevei-os · 
. . , · . , . - d todos no mesmo dia; -

.. _- ·-«E:x~. sr~:_ mem l1ros da 4· . Comruissao e e) o municipfo da Co'nceição não póde. ter 
rnque~1to eleli.oral da Camfl.ra •los Deputados. 0 numero de eleitores que compareceu a e~ei· 

O_ s: · Dr· .Eduardo ·~ · Sücra.tes na_ c~ntes-· ção, porque, como verificará. a illustre Com
t~cao que apresento? a. esr.~; Comm~ssao, ao missão pela certidão da directoria ele estati~ 

· dip~oma que mo . foL confeLd~ per,, Junta. sticn. que oITereço (doe. n. 8). existindo nesse 
Apuradora do Est~rlo de ~oyuz, ~llegan_do municipio 1.562 -pessoas d.o sexo· masculino, 
que «_ttmdo .ª Jnntm>. e~<: ol~~~rv:m~ia _ao _dis- sendo destas 543 menores ele 14 <i nnos e :por 
gos;o 1:1º art. ~4 ~ s;u ~ _ - d:i. foi n. 3n\.~e conseq_uei.chL impossibilitados. :por falta de 
-6 ~-e J:i.neiro ª~ 1~9-. dehberado em ses_~o idade, de serem eleitores em 1896 (o receno 
d~ '2,~e fevereiro d~r por findt ª. apn~açao j cearnento é de 1890). não é possivel, por mais 
ex~~ tmdo,1 ~e acco~l,o - com o s 9 do_ ~1tado divulgfl.da que esteja alli a iostrucção, e_m 
artigo. os 1-lpli:imas, rªº obstant~ deixar de 1.119 individuos do sexo ma..<.:culino existir 
possuir a tot~hdade a.as a\ithent1cas, ~enrlo 955-que tantos fúro.m os votos quê as acta.s 
qu; a. a~ura(:ao das que fülta.va~n podia~_!.- dão ao Dr. Socrates -com C<tpaciuade para 
ternr. co~o_de tac~o acontecs, a collocaçao serem eleitores. 
rlos cand1c1at0s. pois, ·senrk-lhe computados 
os votos que obteve nos colleg-ios cujas a11· Esta. propo1•çãonão se dá empnrte alguma.· 
tbenticas não foram presentes ajunt;t, a sua Ne~ );lóde o.~legar O. contest~.nte .que. ten~tl. 
votação attingirá a 6. 761 votos, ao :pas-::o ha;1do depo1f" de. _1~90 gmncle 11nrmgr3.<'aO 
que :l. minha será apenas, computados OS VO· para. aqu~llC IDUlllClrlO, }10l'qUe tod~S Sal;iem 
tos que obteve naquelles collegios, .de 5 .244, . que mtel1zmeate o; 1mm1grames n:io procu-
ficando assim elle collocado em 4" lugar;pede Iam o Estado de Goy~z: _ _ 
á Commissão que apure ã.s actas que r:ão fo. A_s act_as de Conce1ç<W S<lO, po1s,-nullas e. 
ra.m presentes ;'.L junta, pronuociado o seu phantastlcas. 
p.trecar pelo seu reconhecimento.'» s. José do Duro_ São tambem uullas e 

Refutando o. confosta(;ão tenho a dizer que phantasticas as authentic!l.S üo Dum como 
tal altei-aç-.ão não se clá, porque grande. nu- posso provar. 
mero de.s a.uthenticas a. que se refere ·o con- l) no di3. 30 d.e dezembro alguns mesa.rios 
testante não p;·dcm ser tomadas em con- reuniram-se em casa do capitão Joaquim Ay
sider&çiio pela Commissão, pelos motivos qm res Cavalcante \Yolnay e lavraram as actas 
pas>o a expor. sem o comparecimcr.to de cleito::-es, como 

ConceiÇ;ãu - As anthenticas das qua.tro verâ. :i. Commis:>ão pela just ificaçuo que oJio
secções de Concei•;IT.o,em que 0 contesfa.nte al· l'eço feit:i. perante o juiz seccional com apre· 
iega ter obtido 955 votos, s~onullas pelas ra.· sença do procmador seccional (d'oc. n. l} 
zões seguintes : e pelo documento n. :~; 

2) foram presentes a esta Commissão au
a} as Mesa~ das dive1·~as ~ecções foram or- 1,llenticas de quatro secções,qnando o munici· 

·· ganiso.das no dia_2\J, com ínfracção do art.43 pio do Duro ach1i-se dividido apenas em tres. 
da lei n. :35, àe 26 de janei1·0 de 1892, que (Depoimento da 2ª testemunha d11 justifi-
exige que a or·ganisação se faça no dia. du cac:ão}.. · , . . 
eJeiç-ã.o; 3) o eleitor João 1.le Abreu 'Valente, no do- · 

b) Jas actas das diversas secções não consta cumento que a.presec.to sob n. 9, declara que 
·a ho1·0. e.m que começar:i,m cs trabalhos rl a não assistiu no Duro á eleição de 30 de de. 
eleição, com viOJ.ação do § 18 lettra a do zembro .por estar em Barreiras, no Estado.da. . 

. , arL 43 da lei citada; Bahia, e no entretanto flgura niio só como 
.i.. e) as a.ctas das differentes secç,ões não fo· presente mas aintla. como niesm·io secreto.rio 

ram .transcriptas por tabelliiio, serventuario da l" sec~ol J • 
de justiça ou escrivão ad-hoc, como <1.ete1·· Este documento :prova que as eleições no 

.,. mina o. lei citada na 2ª·-p~rte do § 20 do Duro füzem-se·não só sem a presença: de elei-
art. 43; tores mais ainda de me:;arios e que estes 

·,_:;· . d} i;odas as actas estão confaridas e. conc:er· auoentes lavfam acta.s ! ! A :firma do-eleitor 
tadas pelo m-.smo t:i.he!lião, o que rlenota que J. de Abreu Valente foi reconhecida. ' como 

.-não foi observado o disposto na fottra b do tendo sido feita. em :presença. d.o tabellião •. · 
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... =:. 4) existindo no inunicipio do Du1'0 893 ha- hora. em que· começo~.o proc~s~ eleitoral_; 
l>ita.ntes do sej:o . ma.seu li no m<1iores de 14· a. acta não ·foi tt'ans~rtpta e a. copia. que esta 
a.nnos ((loc: n . 8) não podia. o contestante te-r em 'PQder da Corruni.ssão não esta a.ssign.o.úa. , 
-obtido 588 votos; pela Me..~; tendo sido Violado .o a.rt . . 43 e · .· 
_ 5) as o.utb.enticas do Duro sempre for:i.m. seus§§, 18 lettra a, 202ª IJa.rte e 2i; . · · · 
coustderc1.d9s como :phantaãticas. Ell). !893, · · cuna.linuo'-Estii. secção' funccionou em 
qm~ndo se_ apurava a eJeí('do --para presidente . lagar designa.do pelo su b·prefe!to; a~toridaâe - .. 
de Ei;t.ado; _o t>ep\ltad.o_ tenente-coronelJ. Ma- que não conheÇ.o em Goyax, e que a.mda. rea~, ·-. 
rfa. M:ontetro de.Barr_os, .se op?Qz com .do-. não tinha. com-petencia l)a.ra. fa:ter ta.l des1- .- .. 
cumentos a que .fos;;em a.pur.:i·fas. ~as . a.êtas gíiar;{io· qúe de>-e ter feito de acoordQ com o ·· · -
dv.~uelle coll~gio .' l\{>r serem f~ls~s, .e a Ca- art. JSi'°àa. Jei eleitoral, e contem est.• secção , 
ma.ra. estadual PO!'. grand<1 ma1ona resolveu 280 eleitores em contra.rio ao disposto no · . --
ann ullar as a.cta.s da.Ui ( ~oc ·. n. 4). _ . a.rt . 38 da. lei' cité\da. ; . · . · _ · ': · 

Creio, t0_! -dito o . sufilc1<1nte para dl::lmons, Santa Rita: de -A.nfas..:..A Mesa deste coUegio · 
t::u· que na~ \levem ser _ a.~ura.llas-as .i.tltb.en- organisou-;;e pol' ai:claIDiçáo; .sem _ forma1:i- - -·· 
ttca.~ _do Duro. . _ _ . _ _ _ . _ . dá.de a;lguma.; 0 JlhlJl~LO m~r~o? s~reta.?10 

S1tw d3. ~bbadw. --- A ele1ça<J de S1tw da. é q~em confere e concerta. a. . copla. da acta.; 
Abbadia. e nullfl- por excesso de votaçà.o. Os à3. a.i;ta não Donsta o numero de eleitores que . 
eteltores de~se collegio -votal'a.m em quatro continha a lista de chamada., neim o numero'" '" 
no~es com violm~ão d? § 4° do al't. Stl da _ l.ei dos que deix&.-ratn à.e votar ; a.s ced-ulas nãi~ -
eleitoral, e >l mesa det:ta.ndo de proceder de fora.m lidas com: as formalidades d<t lei, sendo 
accotd.o com a 2.• parte do§ 1• do a.rt. 4i da queimadas logo depois da. -apuração, <:om.o -
lei clta.dt\ a-purou todos os i;otos, !.la.vendo um decl&.ra. ri. pro:Pria. ac:.ta. impossibilitando a: -~ 
exceuo de 181. -\>-eriticacão dos nomes. nellas inscriptos, sendo 

Rio Verde~Sito ta.mbell:l nuUas as acta.s do l>iolados o art. 4.3 e !'eus&§, JS Jettra. a e 12. -
Rio Verde : a) -por não -terem as Mesa.8 sido Boa. Vista e G_ola.beiras - A ,acta da. ~, 
eleitas ootn. as formalidades exigidas pelo secção de Boa V1st;i.. e a de_ G01abeira.s n~o ,_ 
art. 40 §§ 1 ·e 2 da lei ; · b) por terem votado dec(aN m o :numero · dos. eleitores que àel- · · 
pessoas que ·nã.o estavfl.m alistados de acoordó x.ar3 m de 1'0tar, como exige o § 18.letra. a .do . . 
corn a lei; e) por ter a elei~o comec,:a.do de .. art. 43, ~odificado pelo de()-reto n. 8~3. de ,7 · · 
pois das lO hoi'ti.s <:am infrao<;iio dó§ 12º do de junlxo de 189-Z. _ . . · 
art. 43 ; d) por ter sido desrespeitado o Alm3s-A autbentica. de Almas, mnnicüpio 
§ unico do art. 34, e, finalmente e) por ser de Na.t'rvidade, comarca . do . Alto Tocantins, -
nullo o a.lista.mentQ que foi teito com in- que dá. a.o eontesta.nte Sl ..-otos é de 3 de _de· 
fracção da -2• parte Cio art. 21 e se~§ I•, umhro. - . . . 
§§ 4° e 7" d.o a.rt. 25 e a.rt. '.!7 e iieu.s §%\Does. São di.venia.s as a.uthentl.ca.s que não 'Vll?:
ns. 5 e 6). O tenente-coronel .V1·a.ncí~ Sea- ram aoom-panna.das .das actas de ()l'ganli!açã.o 
bra. G-uimill'ies prote.stou pertu:ite as M~ d&S Mesas e das listas de assigoatura dos · 
no <lia. da ele\~ã.<l, contra a. :validade da ~le1- eleitores. . · -
ç-;io. (l)()c. 5.) _ Demonstra.da assim a il'.llprocedenc1a. da. 

Estão tcim'bem eintdas de viciosas authen..- contesta.c:Io · do meu díploma. feita pelo Sr. · 
ticas seguintes : Dr. Eduardo A. socrate.S, peço a esta ill ustre · 

eommissão o meu. reconhecimento por ser 
de justiça. 

Rio de .ra.neiro, 30 de ahtll de 1897 .-Ker-
menegiltlo L ;;pes de Moraes Filho. · 

Clia.pada-Da. acta- não consta a liora em 
que teve começo a flleilj.io, o numero cios elei
tores que deb~atam de -v-otar e não foi t-ra.u
seripts pol" tabeWiLo. serveatuario de jtlStica 
ou escrivão ad hoc; sendo violados -o § IS 
leti:.ra.s a e b e a~" · patte · do §~o do art. 43 ; mU.~tres membrCls da 4• CQmmi~sã.o ó.e ln.. . 

<1uer~co d~ Ca~~ra. dos Dep~tado.s-A minha. 
Campí.na.s-Contem esta secção 280 eleitores prinntiva cond1i;;a.o de ca.xHhdato contestante · .. 

com infracçã.o do a.rt. 38 e a acta. .oão foí dei.xo\l de e-x.istir -para. torna.t·me - coe-testa.do 
tra.ns:iripta. oomo exige a lei (2• :parte e diante da conducta. de méu a.ntagonista 
latra.s n, b e e do § 20 do a.rt. 43); _ Dr.. Hermenegildo LCl_pet de :Mora.eis Fil'ho. -· 

Caml)o Formoso-A acta. traz o anno ·de Conforme se verifica da reclamação q_ue 
1896; s Mesa, .fo1 orgaaisada e :iasta.JJa.da . ao -vos 1iz pr.eserite,- eu. con'test.a.va. o .diploma. 
'1ia. ·22 ; n_ão consta. a.-ho-ra em que teve co- <lesse mnst:re éandiàato, porque ' ellê não 
lneço a.. eleição e não foi tra.n~crip~. sendo ·havia logrado xnu.ioria. de -votos. Uma. cil'Cum~ : 
desrespeitados o. art. 43 e seus§§ l8 letra a stancia meramente. llccidental deraAhe na· . 
e 202° parte. · _ - occai>iii.o em que a Junta. Apura.Jorade Goy~z · · 

Bom ft m -:- A MeSa. da. 2" seeç<1o foi teve de l;llt}.mar ~s seus tra.ba.lhos! IJo.1' nao· 
or~anisada no dia ~9; d:i. _a.cta. nU.o ·consta o. lhe -pilrlll1tt1r a lei n. 35 de 25 de Janeiro : de 
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)852 dila.tal-:os por mais c!ia.s, maioria. de-1 Iniciou o i;eu depojmento affirmando fur 
·. , vptos sobre mim. accentuar:do a junta na havido elei1:.ã.o no Ouro a '.)0 -de rlezembro e 
.,. · acta ftn.-..1 d:;..a :,.ura.ção que deixa.rara ..,de sel' que elh foi feita em casa rlo Ca.pitão Walnny 

. a1rnr11das O.s authenticas dos .. · collegios ·de e que é costume .fazer-se e!ei~:ão nessa casa, 
'Pot'Ú) Na(:iona.I, Duro Na1,iv•dade.. Pedro sem-reunião de eleitores. . . . .. 
Afi'oiteo. Boa Vista e outros. cujo .result:t(lo_ Perguntado pelo procurúlorsecc:iona.l si sabia 

. :pt1d.Ut-alte·;-a.r a apm:·:~ç;1o fe'.ta. em fa"or de da. .índic'l.ção aa casa em _que teve logar a.. 
· • ·mitro <~iudicato. De facto a~; .a. :nh«n tica.s da; ~leiçã.o. respondeu que não. sabi::i., como ta.m
.. Geà'.ceíf}ii.o, Duro,.Por·to Kacic:aal e Boa Vi$to., · bem não sabia si alguma. Yez tivesse l1:wido 
·. já. em P' ·l!~r. da Commissão· á pu"-arlas, dão-me protesto contra. a eleição do Duro. · 
· uioa !mp1~maeia de l .5:!9 votos sohre o· A 2" testemunha. responrleu qne houve . 

Dr. H~·:x·meIJegildo de" :.ior-a~s. A· Junta. de · eleieã.o no Duro no m·ez . de·• lezembro, nüo sa.- · 
Gc.yaz· apurou par~ elle 5 00~ v.;tos. para. bendo si a ~O, ·e que apen:i.s. rompareceraru 
mi:n 4..393.- A;: refe1:id:i.S a.u•.l:ienticas dã.Hne alguns eleitores cujo nnmi:ro t.ambem nfio 
2. 232 '"C?tos e a.) roeu comp:;;.id1n· a penas 2. o cstd a par e que e::s~ eleição f (•Í leita em · casa. 
q11a quer tli?..êr que a sm:i. <'~Lnr:Hihtura. não do capitão '\Va.lncy; qut: é <:0:>bme a.Ih reu· 
eocom1 ou t\poi.:; no noi·te do .Esta..1(\. nirem o~ mesarios · e f:.l.ierem a eleicii o. com· 

.)iame 1t<::ss:~ esmagadora wn.io~ia e sem p:i.recendo a.penas parte do ekltn'!.'".i.110; qne 
ar;.,'1lment;,s vira de;truir :i.quel!s. minba reunem.se os mesa.dos em cru;a il.aque1le ca
cc:·ttesta.ç{h, o meu ·compekdor ii.ssurn iu " pitão; em c;i5:\ elo capitão r.::a.n0<•l .'\y!·es e na. 
pusiçâ c, ·de ccnte3t.a.nte e [m·est iu rai•oso e;;cola pnblk.a: que são tres secções em que 
CCl::trn. ta.~,; colleg io;; que.com dl".s\·aaeciinento se acha. cliviclido o districto, e que nã() sa.i1e 

. mr u. suif;·<l!'al·:.i.m minha ca;1dida.tura 'unaui- si a 30 de dezembro observou-se e:;;s;-.. cliv'i"silo 
.m~:m~ni.e. rE;pe!linrio a delle. e que elle foi mesario. . 
· .rut;~an(l<1-~e o.pparelh~.do c:im os documen· , A 3• testemnnba sabe. por OU\Tir rlizer, que 

· to~ qu.- Je G0.FLZ lhe mandai.·iw1. elle eroplta- bouve ·eleição no Duro em deiembro do ailno 
tiC;).in1;:i;.e inti.mnou de nul!M "s 1:leiçõos de p~$sa.do: que, tambem por ouvir dizer, sabe 

... Cl'!l<.'Ui(;ãc. ;Jur·o, Rio Verde e ou·,ras, cüm que as eleições até são feita:; a b:(!o d.e .penna, 
· ofatuito lle assim poder sobrepujar a grande assi:n corno.na. Conceíç-ão, (, que em alguma.s 

mr..iori:i. q11e e~ses collegios me deram sobre occasiões tem ouvírlo dizer que tem ht\vido 
el!e. 1•eun!ito; mas que n unca .. as:;istiu . ·. 

A . . sua contestação foi oral, ap1•eseotando . Quanto aos outros itcr.s1 -porextravags.nt~, 
elle oiw documentos que e11 vou analy:>ar deixo de ana.lysal-os. · 

·p<1ra q 11~ ~·e;;alte a manidad~. Como se verifica á mais ligeira in~ecão, 
or.te.1anllo-os na ra.z:c'i.o ir:ve1.,,a. do mere.ci- ha graves coutradicçõe;;. entre esses tlepoi- · 

menw qu e \1es?ert..1.m-lbe, o me1.l c!>ntendor mentos que deviam ser harmonkos e conecr
e 1nett r-::nte1utM· d"u o n. 1 a. uma jv.sti6- des. s i relatassem a verdade. Pa.m a P teste
ca..•ão q:]e .R•:ymuntlo Ma:ra.nbã.o p!'od:Jziu na munha houve eleição a ?.O de dezembro no 

, C;;.pit:>.l de G•)y:;.z perante o .juiz seccional. Duro, em casa. do capitã.o Wolney, e que é 
. :Jos i:,J;>~ a. :•rovar, era p:·in·~ipal o de não costnme fazerem-se as el.e!ções sc:.m reunião 
te1· li ;n·ido c:eii;ã.o na. Cooceit,;ilo . e Duro a. 30 de eleitores; para a 2' houv:~ eleiç~o uo Duro. 
de dt~Zi-:; 1 1;1·0 c.!r:o ar.no pa.~s~do. · que compar ecer;i.m alguns eleitcn•es, cujo nn-

!'ac:i. es: a ju:'ti1ka.ção fo!'a!n indicadas qua- mero não sabe precisar e que estas !oram 
tr~· tl!s i;HJ\lnhas. das quaes só duas depu;1,e- feitas em casa do capitii.o ·weolney, que é cos
r;; 1n, d.:·pon lo tambem Porphido JoEé da. tume alli reunirem os eleitm·es ~ fa,zerE:m 
Co:;ia. eleição apenas com assis'.enciu de parte do 

.'\.. l '' · i:1!Stsnmnha. declarou que é cmpre- eleitora ,10, e que reuneru-s'3 as mesas em 
ga:lo pubLco e~wloal; a 2" que.. é lav l'ador; a casa do capitão Wolney. e:-c0la publica e casa 
3' quf: vive 1le ajustes (cam~mú)a.). do·capitã.o Manoel Ayres: a. 3" sabe de ouvido 

Tendo :uC::u nome sido incluidü ein chapa que as eleições são f-.,itas a. bico de penna.. 
diver~a. ;faque!l3. que foi recomme1:da.da .pelo Das autbentieas não consta. o compa.recimento 
Guve1•M1.ckr do Estado de G11yaz. é intuitivo da totalidade do eleitorado tlo .Duro, é. neces

"" que .meu tl"iumpl.Jo incommo:lou·o ; clttlii o sa.rio notar-se. 
seu rl~~ejo manifesto ci.e prejudicar minha Depreliende.1;e mui clàramente desses tres 

'v efoiyã.o cvm ll••cumentos quaesq•.:.er, na. faha depoimentos incoherente;; ter hav~d,1 eleiç~o 
.,. :· . de uocu!llent.os qu:i pudessem invalida.l-a. no Duro. oom nssistenma do elfiitora1lo e em, 
::: .' A l• tester1tuuha. que vier·~ a Gr·yaz tratar r.li'11ersas seeções, o que está de harmonia coro 
~Í:. de. n·;;;é'cks c;ue se rela.cio:iam •;Otn o ~eu o texto da.s re8pectiva.s acta.i;. pi·eseliõeo á. com-
?,·· carg~. e~ta.'l'a oa imme:iiatê.. c1ependencia. elo miEsãO por copias autht!ntic.:18. . 
... , , Govemaclvr, que po<lia. dinúttil·a., .de sorte A .justificação é, portanto, contra.produ
ºi . que niio pq'de e:>c:i.par. á exploração que co· cente, pois, ficou por ella. provado a.quillo que 
;~ lheu-a . se pretendeu nega.r ! 
. .:, . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:38+ Página 16 de 19 

SESSÃO EM l 1 DE MAIO DE 1897 281 

Como documerito probante ella n:i.rla. vale, Timid.a. deante da solemniaaoe da audien~ 
n~da exprime, portanto. ·vejamos ago;·a-si cí~, a l" test .. •munh;< ma.is desafogatlü no 
constitue documento de vivlor juridico, capaz rec('SôO de seu domfoilw e prov-:welmente 
de faze!: fê. De todo o seu contexto não instlgacliJ. por Maranhão em nome do Govergo 
consta "ter sido cita.da. a ya.rte contraria. que- (1e Goy~..z, iivançou prr>posições menos am
no ca~o são aquelles que se i::1tere3saxam pela hi,guac:, mas nua(:a negando que houvesse ~e 
integridade da verdade ·que ella pretendeu realisfllfo a elekiio no Dur·o a 30 de dezem-

. -deturpal·. bt'O". Sobre rendi1rientos dos impostos esta-
A~ justificações .conseguem sempre prcwar duaes <~lia a.fürrna ,•e memoria (e ha de fazer 

o que o.justificante pretencl~, para o qu':l es- fé semelh;mte docnmento ! ) que elles foram 
colh~ elle testemnnba.s; mas nem assim esta de 2005; a 300$ no 3" trimestre do auno, nu.da, 
conseguiu o sen fim. dizendo. naturalmente por se !lie prohibír, 

Des,le que não tenha havido audiencia da sob!'e o· ímposto de exporta.r;ão do garil.l. 
p~irte . comr~ria; ellas não po1em pr·oduzir Chamo a escforecida ntteni;,ão .da Commiss~o 
efl'eitos juritlicc,s. Essa circumstancin., e~túu p<1.ra. o facto de :,B'l' es~a testemunha., CUJO 

ce:-to, pesará no e:>pirito do.• lll)bres memb;ro~ 1 nom.e ·~ Antcmío Carlo. s R.ib.eiro, ·precisament. e 
da Cornrnissão,qu.~si que em suo. gener~1 lidatle o escri'Ç"ão ad hoc que tl"<lnscrexeu a acta, 
composta de ?1estr~s do dir~~to, para . de;pl'e-

1 

c~ncet"tou e c.onfe>.•iu "s·a.ut)lentieas da 2;, see· 
zarew jJOt' wconsi:;tcnte tao gramlio:.<o do- çao do Dur11 ! ! A su;i .. ss1guatura na res
cumento. Cr do ter rec'_uzido fls ;;uas justas posta da c:1 I'ta :le :\In.1·anhã.o ' no conce:·to da 
pr.,porc;ões o contr11.11rodncente documente- authentica. é perfeita.mente identica. 
que o meu illu~tre contendor cocisidemu a Que rnlcrr póde ter, pois, a palavra desse 
ped1·a ang11h1r tlo erliricio que elle const1·uiu howem? E' incrível que o meu illustra con
na persuação de abafar a solemne manifosta- tendor, que deve conhecer .perfeíta.mente a 
ção da vontade nacional, annullando mmha techmca jmidica, baseie a sua. co11testaçã_o 
eleição. á minha eleição em documentos tão frageis 

Paeso ao doe·. n. 2. E' uma certi•lã'l do que niio resis~em ao escalpello da critica de 
thesouro estadual de Goyaz sob1•e o rendimr.n- quem só cor1hece-a. pela rama, como eu. 
to àe Conceição e Duro no exercicio d;! ll305, O doe. n. 4 não e menos fragil a.ue os 
excluido o impo.'t~ 1le ex.portaçã.o. E' m:i.ni- d.ema.i~: e uma carta do justificante ao 
fest1L a inten<.;:ão .Jo requereiite em occ11lt3.r o Sr. Bei•na1•do Ant-n1io e tL respo:;ta deste (com 
aiga.risrno desse imposto. Sabia elle riue esse pi·etenções de ;..ttesbdo). Melhor seria que 
alg-arismo derrocaria c. seu rAano por tratar· o justificante requere~se á Secretaria da Ca
se de zo,ias eminentemente criadora:; e que mam •1os Deputtdos de Goyaz o que con~
abastecem o E:>t:icio da Bahia. ele consideravel t:i~se sohr-e o incidente da apuração da ele1-
q11antidade <le IJovinos. No tloc. n. :3, ~e- çüo do p1·esidente .Jo Estado. 
guinte, nota-se o meamo phno em nü.o tor- Serne<hai1 t.e documento teria outro alcance 
ua.r· conhecido esse a.lgar1smo, que e certa- que uão póde inspirar a palavra :i.p:i.i:x:~nada 
llt~nte valios·) e que pol' isso tol'uaria t;uubem e pouc11 ~egura do Sr. Bernardo Anto~10. A 
essa. certidão um documento que pai ticip:u'ia cel'Wliio d::.ria a conhecer o valor intnnseco 
do mesmo vicio d(!. jusr,!Jica\'io. <lo tal documento apresent<ido pelo Deputado 

Discuüu depoi~ em conjuncto este e outros Monteiro ('e B~rros. conheço a. histOl'ia po
documentos que iegaem-se e qne vii;;am in- 11fo~~'- c<mtemporaneu. do méu Estado natal, 
formar o :ifüta:r1eutu eleitoral d<•s do11s col- por isso vou :mpprir essa umí:;;são. O do· 
legios lfe Concekão e Duro. se1•odiamen!e, cnmm1to de que tanto escarcêo faz o Sr. Ber
quando na. occasbi.o devida, dispoudo dos re- mt-rllo, é uma C'\l'ÚJ. de nm indíYíduo da_ 9on
cu:rsos que a lei eleitorai gar11nte, delle não ceic;ão dizendo que la e no Duro não tmha 
recorreram. Passo ao doe. n. 3. E' urn~1 havido ülbíção. 
c:trta do justific;1nte Raymun.io !lfa.ra.nhV.o à Os interesses politicos de então exigiram 
l' testemunha que não ha;t•ia pre;;fado na que e~sas eleições fossem annulladas para 
vespera, na audlencia. do juiz scc:don<\l, um que reeailisse em dada pessoa o cargo de pri·. 
U.epoimento satisf'awrio, ao · paladar da. en- meiro více-prt-~ideute do Estado, que a apu· 
commenda. Nessa· carta voHa llfara.nllão â. ração dess,.,s col!egios dari;i, a outro. 
carga, perguntando á testemu!llla si é eleltor F0i o p;opr10 prejudicado quem swrger.i.u 
no Duro e se votou na eleição de 30 de (\e- a a.nnulla.ção cc,mo uma solução politira. 
zembro. Dado de 00.r:i.to qlle a annulla.dio fosse· 

A testemunha respondeu que é eleitor pt·m·edt>nte então segue-s~ quê o seja hoje, 
no Duro, mas Que não deu. o vote n:~ eleic.ão q_uani'o as provas ad-:!uzid:is são tào fr;i.cas e. 
de 30 por·que não houve cham:tda. nem r e1 e- a.r,é cc1rn·.'ipro{L1 ;c>-n tes ~ O d11c. n. 5 que não _ 
bimento de cedul::;s, nem renniilo eleitural, consE"gum guaril1.a nem na secçà(• eleitoral 
formimrlo--se a mesa a.penas na. Iª secçüo pa1'a do Rio Verde, nem na propría jLJnta, apura-
la vrar acta de todas ellas. dora, cujos membros hostilisaram minha 

Ca.mo.ro. V • I 3G 
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candiilatura.. surgiu a.gora a:o lado 1lessa b<\~ 1 O intuito c1esse 11ocumento, cujo valor, 
teria de documentos graciosos que na(lll. como o de alguns dos demais. o candidato 
provam, uns ; ou tros que prova.m o ·cont'.·a.- u.gora contes1anto não assignalou. mas que 

. rio do que preiendiam produzir. E' u m pro- eu lobrigo na sua intenção, e mostrar que o 
testo a.presentudo por Seabri\ Gul!narães eleit9rado dessas importa.ntes circumscripções 
naquella secçií.o : l••, contra. o facto que elle do Esta.do é demasiado grande em relaçã.o ás 
oJregou 11e te1•em votado eleitores que o não respectivas popµlaçõeii!. Esse c\ocJtmento serio. 
s:lo 110 seu modo r1e ver e que no·entretaoto mrmos desa,strado si pet•mittisse o confronto 
t0éin sem; nomes em alista.meato que elle da população de hoje dessas villa.s com esse 
a!füm:i. olío existir IJOl'que nio está t1•ans- eleitorado. 
ct'ipto no liv•'o de notas do tabellilío; 2\ que . Em seis annos a poputac;ão de qualquer 
a mesa da :)a secção era officio.sll. po1• ter s illo togar póíle desenvolve1•-se ba~tante em pro
nomeada. íllegalmente por ·alguns membros porções bem fortes, p1•incipalmente se atten- · 
do conselho. à.ermos para as immigrações que dos.diífe-

Esse ·protesto foi repelli<lo pefa Mesa por r entes Estados confina.ntes do noi•tc da Repu
esc1ruxulo e desacompanhado de documentos. blica se dão dia a dia, anno a annQ :pam Con· 

Em quéstões como e..::sa em que se t rata de cei<;â.o. Duro, Taguatinga, devido uem só a 
infirruar actos publicas, é neceS53.rio que o situ:ição geogra.phica de~ses municípios, como 
protestante documente as suas allegaçõ~s ; tambem as suas riquezas ftorestaes. pastoris 

· vagas e desacompanhttdas delle~. na.da. ex~ e auriferas qua attra.hem-o . Mesmo . pa.ro o· 
:primem ellas. A não transcripção do alista · centro do Est::ido si nota em ~cala apre-

. mento no livro de notas do tabelliã.o, con- ciavel o mesmo facto, que é muito mais sen· 
forme preceitua o § 30 do a1•t. 2i da lei elei- sível nos f.JOOtos limitrophes com os nossos 
toral, não é caso de nulliuade de eleições. visinllos, como Conceição, Duro, Tagua.tinga 
pois alem da mencionada lei não probibir e out1oas. · 
Que a. elei"ão s3 deixe de fazer por falta. Este documento pertence ao grupo da· 
<fossa form::.~lí·1ade. ao contrario no§ 4° do seu quelles que vis:i.m enxergar no eleitora.do da 
art. 43 ella ta~<\th-:i,mente dispõe que o voto Conceição e Dm·o, um numero incompatível 
do eleitor não póde .,er r ecusa<lo, nem to· com a sua populaçã.o. 
mado em separado, desde que elle exhiba o Com o intento de attlngi1• esse ol:(jectivo, 
seu titulo. E' a. hypotlJ.ese do Rio Verde. procuraram tornar conhecido o rendimento 

O facto de não ter a. comrniss;1o m unlcipal dos impostos esta.duaes. tendo toda. via. ca.utela. 
cumprido o seu de, er não importa. :!. anntil· de evitar que fosse conhecido o de · e::..-por 
laç;io da. qualidade de eleitor que o cicla.dfi:o tação . 
adquiriu no decurso do a listamento eleitoral, ll:m meu Esta.tio, onde a renda orçada mal 
portanto a. a.llega.ção da não trri.r.scripção do a.ttinge a 4.00: GOO$, e que a. arrecadada fica 
al'i:;,tamento não póde invalidai· a eleiç-d.o do mnito a quem, não e para. notar que os renili
Rio Verlle que a juntu a.pm·a.<lora de Goya.z mentos do Dmo e Conceição sejam modestos 
apurou sem articular a meno1· cluvid:i. sobre (sem o imj>0sto de exportação). 
e lla. Além 11i s._«0 é sabido que um dos males das 

O doe. n. 6 tJ c0mplbti\' o do de n. 5, que fina.nç:as do Estado está. justamente na má. 
eu já fulminei com a. Io;:ica. d:~ lei. :wrecadação e nas defraudações que a fazenda 

Passo ao de n. i. São duas cartas de Eliseu puhlic•t est.a.•lua.l lá sutrre por parte dos 
Antonio de Araujo ao Dr • . Le0pot.io de Hu- exactores . 

· lhões, dizendo qt1·~ na Conceição não houve Essas ccnsidera(:ües, creio, bastam para 
eiei('âo, ·etc. · :mniquihir o grupo de documentos a que me 

E' veso .~ esse individuo escretrer taes cartas Tetiro. Demonstrei que elles nada prova.m, e 
o.o Dr. Bulllões, sempre que h;t eleição nesse admittiodo mesmo que alguma. cousa provasa. 
collegio e que se trate de pleito em que esse sem, most1'al'ei a sua intempestividade. 
doutot· tem intere~se, como o de 30 de de- A illustre Commissã.o nii.o se ' coostituiu 

· ze:r1bro do a.nno passado. par"' funcciona.l' como junta eleitoral e tomar 
E' um documento l ra.quissimo, que não r e- conhecimento de recursos ela itorae.s, per

·s ist e i ma.is ligeira critica . Limitar-me-hei a mitt,idas per:!.nte as commissões . municipa.es e 
:poudera.r que~ si semelhante proces30 de por ellàs acceltos na. occasiã.o dos alistamentos 
prova. pudesse produzir e fl'eitos juridicos, eleitvra.es; ella aqui està pa.ra conhecer da 
nada mais facH ::eria. a qualquer indh·iduo eleição rea.lisa.d:i :i. 30 de dezemb1•0 do anuo 
contestar e aonullar todas as eleições. pr.ssa.do nos Estados da Republica. 

Re> ta agora o <.! oc. n . 8. E' t: mn. certidão 1 Os arts . 26 e seus po.ragra.phos, 21 e seus 
. <la. Direc!oria. Geral (1e E$tati.>tica '~ando a re· '1 par'ilgraphos. da lei eleitoral n ·. :)5, permittem 
· ·iacã.o pD:· s!:'xo. estado civil e idade elos ind1- taes recursos pera.nte :i.ctuellas a.utoriclades, e 

viduos inscriptos no recense<\mento de 1890, \. si não houve interposição delles, segne·f:e que 
11as villas 110 Duro e Concei.;ã.o. o ll.list.a.mento csti rev~tido de todas a.a so-
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lcmnidades legaes, constituindo uma mumlha aproveitavam, entu.o foi eUe respigar na.s 
monolithica que os intuitos do meu illustre <\.Uth<.>nticas os vicies e irregularidades que 
·contestante não conseguiram derru'h'. assim capitulam: a mesa eleitoral installada 

Das :i.uthenticas cio Duro e.Conceição consta n:i. vespera do dia da eleição, (regímen da 
c!an1mente que todos os eleitores votaram lei de Saraiva); não constai' das autbenticas 
mediante exhibição dos respectivos t itu!os, a llora em.que tiveram começo os t rabalhos 
ergo os 1,;eus votosuão :podiam deixar de ser eleitoraes; teram sido as aetas transcriptas ·e 
recebidas, conforme :preceitúa-taxil.tivamente as copias· authenticas concertadas e confe
:\ lei. r idas pelo me~mo tabellião. Vejamos em face 

E para que;°\ illustrecommissão não.paire a da lei si taes irregularidades t eem -a e:x
du vida de que só Conceicã:o e Duro teem um teris.1o quelbes quer dar o meu cmtestar~te ; 
eleitorado que tanto incommoda a pareio.li· s i são relativas ou si são absolutas. E::sas 
da<le política do. Dr. Leopoldo de Bulhões. eu ir regularidades não ferem disposições p1·0-
chamo a. sua attençã.o solicita para. o da villa hibitivas. da. lei eleito1".il que em reltlçã9 á 
àe Taguatingll, onde houve u m côncurso de primeira. preceituou a organisaçã.o elas 
917 eleitores no vleito de 30 de dezembro, mesi1s no proprio _dia da eleição com o in
Po.s~e. 404 ·; Palma. (actas apuradas pela. junta. tuito de poupar ;1os mesa r io.; reuniões em 
:ipuradora de Goya.z). !166; Sant.'l. Ritr:i. da dias d iv ersos. Essa irregularidade não é um 
P:J.ranabyba, 4;{6; Morrinhas, 418; Pouso facto que possa prejudica.1• a ·validade da 
Alto, 452; Pontal (lugarejo), H':8; Caldas eleição; porque o § 2° do art. 43 permitte a 
No\·as, 232 . insta Ilação da mesa. fom ela. hora estipulada., 

Requeri tambem da à irectoria da Esta ti s- por esse artigo, o que a lei prohibe expres
tica. certidão sobre a 11opula.cão destes cinco mente é qu e a eleição seja feita depois de dez 
ultimos pontos para mostrar que ella, no ul- hora.s da amanhã do di<1- designa.<lo,prazo esse 
timo recenseamento, não comporta o eleito- até quando permitte ella. a installação da. -
rado que hoje tem. . mesa . g demais, não foi só em Conceição 

Penso, illustres Srs. membros da 4 .. Com- que se deu semelhante irregularidade. Em 
misosão de inquerito, ter derrocado todo esse Ca:vt1lcante, Corumbo, Pouso Alto, Forte, 
ace1·vo de documentos (si e que tal nome me- Pa~se e em outros coUegios, o firt. 43 da lei 
reçam) em que o meu contestante -firmou as não foi litteralmente seguid<1. Que importa 
sua:s alleg-ações. passando agora. a i·€futar as ao processo eleitoral que a me~a se organi- .. _ 
:n·guições de vícios e irregularidades que elle sasse na vespera ou no rlia da. eleição , em 
respigou nas authentlcas dos collep;ios que que podera esse facto al!ectar a competelicia. 
nos dào consirkravel mai('ria. sobre elle para da. mesma :pn.ra {>residir a. elhl e ainda mais 
pedir-vos a nullidarle de taes collegios. par:1 unnulla.I-a-? 

A ~simples e va ga ~rguicão de que em tae.s TJ-at.a-se pois de uma irregularidade que 
col!egios não se procedeu ao pl'Ocesso eleitora.!, não alfccta a validade da elc:içã.o, que não 
sendo falsas as authenticas pres:entes. <\ Ca- póde ficar a merc& de formalidades sem im
marn. não póde produzir o effeito que e\le porta1~cia. -
<l.esf"ja em detl'imento do dü·eito que me as· Das authentica.s <la Conceição não consta 
sis:te de represeutar na. presente legislat u ra. o a. hora. em que iniciou-se o trabalho eleitoral. 
mou Estado mta.l na Camara dos Deputa•los. Trata-se de uma. omissJo devida talvez á. 

E' Yoz geral em _Goy~.z, que na. ccm~l1-ca de pessô:\ que forneceu ás difi"erentes secções 
.Morrinhas, onde reside o Dr. Hermenegildo, modelo da ae:ta., quiçá. omissão da propria. 
nri.o houve eleiç.ão, sendo forgicadas actas fal- a.utlleotico. . A presump('ão é que n eleição 
sas. O Estado tle Goya;~ em seu n. 20:3 e que I se ·1ez na h01"1. re;:tulaoientar. O facto d11. 
eu apresccto ;\ illustre Commissão como do· omis~ão não póde importar na. prernm pção 
cumento. na sua 2° pagina. 5• columna, sob a. de que a eleição se fez iOm de~sa hora, nem 
epigraphe Sant-i. Ritta. dos Impossiveis, faz trazer como comequ~ncia a annullaçiio da . 
a!lusào bem clara sobre o exagero.no con- eleição que correu regularmente e sem pro-
cm·;:o de eleitores ·ne;se collegio em. que o testo. · 
Chl~fe político é seu h-miio. Na sua comarca, Identica. irregulari'dade se nota nas au
isto é, na comarca em que· elle reside. a sua. thenticas de cavalcante. Jatahy e outr·os 
candidatui•a. foi suffrag:ada com l.696 rntos pontos. São irregularidades que não preju
e a minha. apenas com 182 . · 1

1 
dicam <.. valida.de da eleii:ão e que devem 

Túndo as a.uthenticas do .Duro resistido ser attl'ibuidas a. enganos de cópitt . 
vant:~josamedte á cr itica. meticulosa do illus- 1

1 

Cita mais o cont<,·slante o seguinte fa.do 
tre contestante, pensou elle em fulminar a que elle reputa pondero~o para a nulli
elei<,:ão d.-;sse colle.gio com os iaes documentos dade da elei<:ão ne Concei\àO: terem sido 
apresenta lo.;. as actas tramcriptas e as authenticas con-

Em r elaçi.io ao coltcgio da Conceição, no 1 ferida~:. e coocert<idas pelo mesmo ta.bellião . 
seu. p l'Oprio conceito, esses documento:; n~\lla A lei eleitoral não prohibc que esse facto se 
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dê; ai:•enas par:i. r.ão sobreca:rrep·a:r um i>ó ta
b<':llião elh rlisp1·z q-ue e8se serYiç0 fos~e feito 
<list:.':buti vamente, s~m. comtndo, pt•ecisar· 
que pn.l"J. ,>.ad:i. secção ':"eja rl<'Signa.do um ta
belliíio cu <>>cri vão ad lwc. A garnntia. que o 
t~bellião o:ITerec(>. transcreYenC:o uwa a1:tr. é 
a-mesma em l'e\i;çii.o a i(1entko facto em 
onLTa" acl;1s. Segundo se tlep1·elHm<le. da. 
pro:pria lei ·a garantia r.o r.abe!lião é maior 
porciue as acl::i.s são h'amcript:is nos proprios 
lh'l'os de not<t~ e :não em livros munici_pars. 
Assim o qne meu contestant·~ acre<liti< ser 
um moth'o de nullidah•da acta, en peú~o 
qn•; é um motivo da ganu!t!e> de ~ua au
thenticid,1de. Kn. sua contest•lç5.o or1d creio 
que o conte~ra.Jlte achou irregular que tal 
secção funcionasse em casa partic,ufar. 

Em Caldas Novns. collegio em que elle 
infiue, e eleição foi feita em casa pa1·ticular. 
havendo edifü:ios publicas. 

Que importa isso si a lei permitte tal de· 
signação? ( art. à9). 

A contestação de meu competiclor foi or·al. 
de sorte que uão me ocowequaesque!' outras 
irregularidades qt2e elle por -ven~ora h··u
''esse articula•lo contra os collegios que me 
deram supr·em•icia. de 1otos sobre elle, por 
isso re~errn-me para refutal-as <lep0is de 
conde!l"adas em e~cripto. 

A junta irpurado:ra de Goynz apurou-nos 
os seguintes votos: para o Dr. Hermenegildo 
5.094; para. mim 43\13. Si a illustre ce>m· 
nlissão acct:·it;1r e~na. apur~dío feita por uma 
junta que til1ha todo o inrnre:-se em ex
cluir-me do numero uos eleitos e addicionar 
a ella a v01:~,ç[o das autlienticns qne nã.o 
estão apuradas, poJ·ém que se achou na Se
cretaria da C:i.már·a., a minha '.Votação ele
var--,,;e-ho. a 6. 625 voto~, a do Dr. Hermene
gildo a. GJ96 votos. 

Como se verifica, tenho uma ma.iot•ia de 
1.5W 'l'Otos sobre o meu competidor, e não 
ol)Stante i~so elle aspira. ser reconhecido depu-
ta.d.o por Goyaz . 

Para que o& d.esejos do meu competi<lor se 
realisem, si:ra necessario que rfo5appareçam 
es::.es l. 529 votos oue eu t <.·nbo de maioria 
so b1·e elle. · 

Sãc essas as consid,,,raçõPs que julgo dever 
expo1· à. mustre Co!llmil'Sfl.o. para que ella. 
b·~m se oriPnte no pronuncíamemo que :vem 
'de fazer eom relaç~ão ás deiçõcs C.e Gor.az. 

Apresento os documentos qu~ -vão a.ppensos 
a esta refuta.çiio, pam provar a 1'rauc1e da 
eleiçáo da. Palma e ile Caldas Novas. Os meus 
amig~s politicos de Palma deT:m.llle tentaram 
auanca1· aos proprios consurnmadores da 
fr:rnde as provas ce que car eciam; mostra.ado 
üS C.ocumentos que nw rnanr1aram, a. iuuti.
lidade desses esforços de:tnte da prepotencia 
dcs me$a1·ios. 

Junto tambem uma cel'tidão do tabellião de 
Mo!'rinhos. p:ua provar que na. prO"(>T'ia. loca.· 
lida.a.e onde mora. o contestante, rleixou al· 
guma. cousa :i. desejar a transcripção do.alis
tamento_ 

O escri-vãodojuiz districtalde Caldas Novas, 
Leoncio Aup;usto Leite, que foz o coneerto e 
conferencia d:~ respectiva autbentica. e t:rans
cl'ipcão· da acta, certificou (doe. n. 4) ~er 
de 1853 o numero de ele:t01·es alistados _alli; 
no entrêtanto essa autbentica menciona o 
comparecimento de 232 eleitores! 

Faz :parte es~e collegio da comarca. de Mor
rinbos, onde tem residencia. o Dr. Herme
negildo. 

Ca.pifal, 30 de abl'il de 189i .- Edita.rdo 
A.rthi,,r Socrates. · 

O Sr. Pre!õ;ident.e-Estando adean
tada a. hora., designo para amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

Trabalhos de Commissões. 
Levanta-se a sessão as 4 horas e 30 mi

nutos. 

ACTA DE 12 DE MAIO DE 1897 

Presidencia do Si· . .Ar!lmr Rios 

Porcausa de irregularidade5 instgnific:rntes Ao meio-dia procedeu-se á cb_amada, â qual 
e mínimas será ju,.oto que ~e exclua o pronun- re,,pr,ndem º" Srs. Arthur Rios, Theotonio de 
ciamcnto de ião conside1:avr:l numero d.e elei- BriTO. Bt•nilio da Luz, Gustavo Ve1·as, Síl
torcs do Esr.allo. cerce«ndo-se-lhe um direito verío Ner·y. Luiz Domingues, Guede_Iha. Mou
que a lei gara.miu-lhe~ ? · r·ão, Torres Portl1gal, Ildetonro Lima. Ma-

o Dr. Hermenegildo fez parte de uma rinho ce Andi•ade, .José Peregrino, 'Herculano 
cbapa. completa, e 1·omc1 a. opp•);.jção de Goya.z Rand eh·a. Ma.laquiB.s Gonçalves. Cornelio da 
dispõe de grande p~·estígfo politico. füi e;.i Fon>'eca . .João· de Siqueira, Euclides Malta, 
eleito t10 te1'<;0. sl"ndo el :e uerrot;ido .. Minha \Ara.ujo Gócs. ThE'ophilo dr;s .Santos. Seabra, 
ei.eic;5o. é uma vict·:,1·in. ~a sabi:i. dispo,ição :Via.noel Caetano. Eugenio Tuurinho, Tolentino 
cun,tit\Jciona.l qu@. mandou na lei eleilo1·al dos Santos. José Murtinho, Heredia àe Sâ, 
gai-a.n•ir o te1·ç.-o ás minorias. preceito que esta Raul Barroso. Deocleciano de Souza, Ponce 
consig!lou no voto incompleto. tle Leon, Ildefonso Alvim, Francisco Veiga, 
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Alfredo Pinto, • .lilvaro Bof.l'Jb,), Theoton:o ele 
Ma.!:.ra.l"hães. E..lua.rrlo Pimentel. Padua l\e
zeode. Gnlefü• Cfü·va.lbal , Cusemíro da. R rJ_cba. 
Gustavo Godoy. Cesario de Freitas, F.raneisi:o 
Gli.cerio, .o.rthur Di~l..ericksen, Grb~no de 
Gouveia.. Paula. Ramos, Fr<•neisco Tnlentioo, 
Pedro Ferreira. Xa.vier do Vafle. Pllnío Ca
sado, Victorino Monteiro ·e Vespasiauo de Al
buquerque_ 

Deixam de compa.recer com causa partici-: 
pa.da. os S1's. Fcnseca PortelJa., Edual'llo de 
Berreà.o, Pedro Borges, João L~pes, .freder ico 
Borues, .Augusto Severo, Ta.vare::; de Lyra, 
Silvá. Moniz, Jose Mariano; Neiva. lllcindo 
Guanaba.rn. Oscar Godoy, Irioeu Machado, 
Ernesto Bi'll.zilío. Jnlio Santo:;, C:i.mpolina, 
Mavrinl\., João Luiz, Luiz Det;d, Rorlolpho 
Abreu. Augusto Olementino, Telles de .Me
neze3, Dc·miagues de ~tro, <?.liveira Braga, 
Alencar Guimarães e Láuro Muller. 

E sem causa; os · Sl's. Carlos Marcellino, 
Alb~querqueSerejo, Amor im Figueira.Carlos 
de Novaes, s.~rzedello Corrêa, Matta Bacellar 
Urba.no Sa.nto;:: , Rodrigues Fernandes, Tbomaz 
Accioli, Franci::;co Gurgel, Trindade, Appol
lonio Zenaydes. Ermirio Coutinho, Coelho 
Cintra, João· Vieira., Pereira. de Lyra. Bar
bosa Lima, Ma.1·tins Junior, Jullode l\follo. 
Mo1•eira Alves, :Miguel Pernambuco, Ju
vencio de Aguíar, Artlmr Peixoto. Castro 
Rehei.Lo, Míltoo, Tosta, Al'ist i<1.es de Queiroz, 
Paula Guimariies, Vergne de Abreu, A>1iphi 
Iopbio. Rodrigues Lima, Edua.~do Ramos, 
Pa.mnhos Monil>negro, Marcohno Moura., 
Xavier da Silveira. Timotheo da Costa, Au
gusto de Vasc•!ncellos, BE-lisa.do de Souza.. 
Pereira dos Santos, Erico Coelllo, Agostinho 
\'idal. Barros F1·anco Junior, Bern;i.rrl.es Dias, 
Urbano .Ma1-c:o11de>, Pa.ulino de So~zn. .Junior. 
Cafogeras, Almeida Gomes, Mendes Pirni:ntel. 
Vaz de Mello, :Monteiro de Barros, Antero 
Botelbo, Ferreira P ires, Cupertiuo da Si
queir a.. Nogueira .Tunior: Arth';lr Torres, 
Lí11c\olpho Caet.rno. Oleg"r10 Maciel, R•>d~l
pllo Pa.ixil.r>. Luiz Flaqu~r. Al \'a.l'es Rubia.o, 
Adolpho Gor do, Fer naw1o Prestes,. Lucas de 
Barr-cs . Edmundo da Fonseca., Paulrno Carlos, 
Rodolpho Miranda, 0Yidio Abrantes, Luiz 
Adolpbo, caracclolo. Mello Rego. La.meob.a 
Lins, Guillon. R.ivadavia CorrGa, Campos 
Cartier e Cassiano do Nascimento_ · 

Discussão do parecer n_ 55, de 1897, reco
nh1~cendo deputa.1los pelo Estado •!O P ia.uhy 
os Sx·~. Anysio A11to •te Abrtiu. Elia;; Firnüuo 
de Souza Martins, Hen rique ·Vall:t.Ja:·es e 
Ma.reos Pereira de ;\ra.ujo. com voto em sepa-
ra•lo e emendas do Sr. João Vieira; · 

Nova dis<:ussão d•! pr~iectr) n !.56 B, de 
1896, emenda do Senado á proposição da. ea. 
marados Deputados, autm'iziindo o Governo. 
a abl'ir a.o bfinist<1! io da Guerra o cl'e•lito de 
8S:21'5$800, supplementar ao '-oncedido pelo 
decretó n. 2G~, de 20 de dezemb1·0 <le 1894, 
para saldar as despeza.s feitas com a constru
cç;.'Lo de qu.1.tro p~ióes de polvora. na llha do 
Boqueir&.o e mais obras nece~sario.s . 

'3 • SESSÃ.O EM 14 DE MA.10 DE 1897 

Preside;1cia dos Srs. A rthu1· Rios (presidente), 
Viciorino i1íonteiro (1• 1'ic~-presiclente) 6 

A.rthur Rios (presidente) . 

Ao meio-dia procede-se á chamada á qual 
respondem os Sl's. Arthur Rios, Theotonio 
de .Brito. Fon:::er.!I. Portella., Brazilio da Luz, 
Gustavo Vt!ru.s, Silverio Nery, Carlos Ma.r
cellino, Albuquerque Serejo, Amo1·irn Fi
eueim, Carlos de Novaes, Ma.tta. Bacellar , 
Úr-b:"no Santos, Luiz Uoruin,zues. Rodr igues 
Fernan,·1e~. Gueilelha. }fol1r ií.o, Tbotn~z Ac
cioli, Torres Portugal, Ildefonso Lima, João 
Lopes, Marinho de Arnir:i.<\e, Fre1\e1•ico 
Borges, Augusto Severo, Tavares de Lyra, 
Francisco Gargel, .José Peregrino, T1·indade, 
Silva Ma.riz, Ermirío Coutinho, Herculano 
B:wdeir·.i, .João Vieira, Pereira de Lyra., 
;.\<falaquias Gonçal ves, Martin;; Junior, Cor
u('líO da. Fonseca, Julio tle :Mello, Moreira. 
Alves, Miguel Pernambuco. Ju vencio de 
Agn!ar, João de Siqueira., Arthu r Peixoto, 
Eucliàes Malta, Araujo Góes, 1 heophilo dos 
Santos.Neiva, Seabra . Castro Rebe!lo, Milton,
Testa, ~fanoel Caetano, Eugeoio Tourinho, 
Paula Guimarães, Vergne de Abreu , Toler1-
ti110 <leis S;intos. Edm1.1•do Ramos, Paranhos 
:'l!out•megl'o, i:IJarcolino Moura, .José Murti-

0 Sr. Pre sidente - Responderam nh<J, Heret!ia 1je Sá.. Q,;ca.1· Go1foy, l riu(;m Ml\-
á. chama.da. a.peIJ.as 48 Srs. deputa.dos. chaclo, Alcindo Gmrna.b:mi., Timotheo d.a. 

Hoje não ha. sesaão. . Go$ta., A~g11:sto de Vascúnciill.os. Ro.u1 Bar-
- . , . ro:SO, Beh~!l.r10 ue Souzn. Pel'H1ra dos Sru1tc;;, 

Convido os Srs. c.eputados, membr~s t:as · Eríco coolh•>, Agostir1lltl Yíd11.l. Cr han•.• :\[;tr· 
Com1uissoos,_ a occupa.rem-~e com os tra.oalbos 1 co111Jet;, !-'once de Lf'0n, C1iln~c1•as . l\!eul{,•s 
que lbes estao affectos. Pimentel, Vaz de Mello. J ; 1lerrm~0 :\l \· im, 
De~igno :para quinta-feira., 14 do corrente,! G:onça.lve.s ·Ramos, Aut~ro I!or.elho, . Fi·an-

a. seguinte orde>m do dia : msco Veiga., Alvaro Botelllo, Cuper trno de 

,· 
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Siqueira. Augusto Clementino, Telles de i\Ie· 
nezes, Theotonio de Maga.lbiie3, Nogueir<i 
Junior, Lin~,olpho Caetano. Edua1·do Pi•uen· 
tel. Olegario M'iciel, Rodolpho Paixao, Pi!.~_ua 
Rezende, Galeão Carvalhal, il..lvares Rubrno, 
Casemiro de Rocha, Domingues ne Castro . 

. Gustavo Godov, Cesario de Freitas·, Luc is de 

_O Sr. Presidente,-A Mesa :fica in· 
teirada.. 

Barros, EdmÜndo da Fonseca, Paulino Oa.r-
. .los, Francisco Glicerio, Al'thur Diede1•ichsen. 

Rodolpho Miranda, Ovidio Abrantes. Urbano 
de Gouveia, Luiz Adolpho. Cuacciolo, :Mello 
Rego, Xavier do Valle, Alenc.'\r Guimarães, 
La.menha Lllis. Lauro·Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Plinio 
Casado, Guillon. Victorino !\fonteiro, Riva.· 
da via Correia, Vesp(tsiano de Al buquerque, 
Campos Cartier e Ca.:;siano do Nascimento. 

O !§r. PHnio Casado - Sr. presi· 
dente; m.s eleições que se procederam pani. 
constituiçITo das . Com missões Permanentes 
houve um ligeiro engano que me a.pres~o a 
trazer ao conl.J.ecimento de V. Ex. e da Ca· 
fiara. E' o caso de ter si(lo eu eleito para 
duas Commissões, as de lnstrucção Pubiica e 
de Pensões e: Contas, contl'a a <1.isposição ex
pressa do Regimento que o pro hibia no art. 41. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa parti· 

cipada os Srs. Eduardo de Berrêdo, José 
Mariano, Pedl'o Borges, Ernesto Brasilio. 
.Tulio santos, Ca.mpolina, Mayrink, Apollonío 
Zen;:i,vdes. Luiz Detsi, Alfredo Pinto, Ro
dolplio Abreu. Luiz Flaquer, Oliveira Braga. 
e Adolpho Gordo. 

E sem causa., os Srs. Serzedelio Correia, 
Coelho Cintra. Barbm:a. Lima, Aristides de 
Queiroz, Rodrigues Lima, Xavier da Sil· 
veira, Deocleciano de Souza, Barros Franco 
Junior, Bernardes Dias, Paulino de Souza 
.lunior, Almeida Gomes, João Luiz,-Monteiro 
d.e Barros, Ferreira Pires, Arthur Torres e 
Fernándo Prestes. 

São lidas e sem debate a.pprovadas a acta 
da. sessão de 11 e a acta do dia 12 do cor· 
rente. 

O Sr. Rodolpho l\lira:nda 
(pela 01·dem) diz que achando-se na ante-sala 
o seu illustre collega. de bancada o Sr. _'\l· 
fre(lo Ellis. dep11tado eleito pelo 4·· districto 
de s. Paulo, pede para que seja iatroduzido 
no recinto, afim de prestar o compromisso 
regimental. 

O S1·. Presidente-Achando-se na 
ante-sala os Srs. Alfredo Ellis e Pinto da 
Rocha, lleputados eleitos pelo 4° districto do 
Estado de s. Paulo e 4" districto do Estado 
do Rio Grande do Sul, convida aos Srs. 3' e 
4º secretarias a irem receber os mesmos se
nhores, ·os quaes, sendo introduzidos no re
cinto, prestam junto á 1Iesa o compromisso 
regimental. 

O §r .• :rosé Peregrino (pela or
dem) diz que o Sr. Apollonio Zeniiydes encar
regou-o de communicar a Mesa. que deb:a. 
de comparecer ú sessão de hole poi: ac~ar·:ie 
inaommodado. 

für SR. DEPUTADO - E' desejo de agradar 
ao Rio Grande do Sul. 

o SR. PLI:-lIO CASADO - Jã. que alguns 
Srs. deputados manifestam-se deste modo, 
eu para retrlbuir a gentileza e a prova. de 
confiança que me foi rlada, opto pela Commis
são de Peosões e Contas, deixando, na Com· 
:nÍissão de lnstrucção, uma vaga que será 
p1•eenchida como e quando V. Ex. entender . 

Consultada a Camara sobre si conccir1e a 
opção pedida pelo Sr. Plinio Casado, ê a11pro· 
vac1o o requerimento. · 

O Sr. Rodolpb.o Paixão (lJela 
01·dem)- Sr. Presidente, communico a V. Ex. 
que o Sr. AlCredo Pinto, deputado p01• Minas, 
não póde comparecer as sessõei;; :po1· motivo 
de fb1·ça maior . 

O SJ.-. Presidente - A Mesa. fica 
inteirafa. 

O Sr. Milton (pela ordem) - Sr. pre
sidente, tomei a palavra para. dh·igir â Ga
mara. um pedido muito humilde, contiado 
aliás na generosidade que a distingue e nos 
honroso;; precedentes de que os nossos ..'tn
nae.~ estã.o cheios. 

Acabo de . saber, Sr. presidente. que, na 
Capital do Esta.do da Bahia, finou· se o Dr. ln

·nocencio Marques de Ara;ujo Gó~, Barão de 
Araujo Góes. que o foi na mona.rchia, cirladão 
por muitos titulas distíncto, bahia.no cons:
picuo e brazileiro a quem a J>atria deve 
relevantis~imos serviç'.OS. (.Apoiados ger-aes,) 

Ten<l.o começado a sua carreira de magis
trado, o Dr. Araujo Goes em diversas cv
m;:i,rcas em.que serviu, conquistou sempre os 
applausos de seus jurisdiccionados e a gra
tidão ·popular pelo espírit o de justiça que 
sempre o distinguiu. 

Si como sacerdote da lei aquelle illustre 
bahia.no mereceu bem da Patria.; não menos, 
Sr. pre~idente, fez jús á gl'atidão della como 
po!itico militante que o foi durante muitos 
aonos, occupando as posições mais eminen
tes do paiz, entl'e as quaes este lug;i.1· mesmo 
que V. Ex. actuaJmente occupa, 
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E o Conselheil'o Al'<!.ujo Góes l'evelou-se 
sompre um politico atílado e leal, um Prasi
(leute de Carnara justiceiro e honesto, um 
amígo por todo~; os títulos respeítaveL 

E, si como homem politico, o Conselheiro 
Araujo Góes assim recommendava-se, como 
homem particul<1.r ellc era digno do respeito 

· e das attenções de todos aque!les que o 
conheciam de perto. 

motivo de doença, solicíta desta c~rnara uma 
licença ate q ue,con>"<ilecido, possa comparecer 
aos trabal h0'1. legisla ti vos. -Iutelrndn. 

Do Sr. 1° Secretario do SmÍado. 11e 8 do 
corrente, communicando a esta Camara. que 
o Senado em se~~ão de B do. corrente e. de 
conformidade com o R<Jgimento. el~geu "para 
constituir a Mesa que tem de dirígir os tra
balhos durante a presente sessão os seguintes 
Senadores: :'>Ianoel de Queü•o;,: M:i.ttoso Ri
beiro, Vice-presidente; Joakim de Oliveira 
Catunda, l " Seci·etario;· Jose Berrwrdo de :Me
deiros, 2º Secretario; Jeaquim Jose Paes da 
SHva Sarmento, 3'; Secretario; Raulino Julio 
Adolpho Hom. 4" Secretario ; Gustavo Ri:
cbaru, Domingos Vicente Gonç<l.lVt'S o.e Souza 
e JOSl; de Alméicla. Baneto, 5upplentes.- In· 
te irada. 

E si nós, Sr. presidente, em todas as condi
Çõe.s devemos prestar um preito de home
nagem respeitosa á.quelles cida~ãos que de 
nós se apart:i.m, deixando de si memori:.i. hon
rosa, e nome glorioso, entendo que a Gamara 
do:; Srs. Deputados deve, seg1"inrlo os prece
dentes por ella estabelecidos e por um acto L~e 
sua justiça inc1ubitavel, approva.r o requeri
mento que ora apresento a V. Ex., perlindo 
que n:i. acta de boje se consigne um voto de 
peror pelo passamento do eminente cidadão, DI) lV!inisterio rlas Relações Exteriores, de 
que no mundo se chamou Innocencío Marques 11 do co1·rente, enviando a seguinte 
de Ara.ujo Góes. ( :lpoiados.) . 

Esperando que ·a Cami\ra approveunamme
mente o requerimento que tenho a honra de 
oife1•ecer-lhe. s€nto-me con"Venctrlo de que ena 
não se uen·ará a. presta.1· um voto 1le recoube· 
cimento a" memoria daquelle iLlustre cidadão 
e antm; vae render-lhe o preito de justiça. a 
que elle fez direito por uma vida de serviços 
inolvidaveis. 

O Coosel.heiro Ara.u io Góes foi Presidente 
desta Camara, e quanÍlo outras qu:.i,lidades 
não o tivessem por "caso recommendo.do, bos· 
taria esta, para que a Gamara test~munhasse 
ao precl~ro ~idadão o seu reconllec1mento e a 
sua saudade 

Nestas condições, peço acv. Ex. que consul
te á Carnara si a.pprova. o meu requerimento, 
como aliás espero e confio. (.Muito bem.) 

MENSAGEM 

Senhores membros do Congresso Nacional. 
-Suometto á vossa delibei•ação, por meio d;i. 
inclusa: L!Óph authentica, acompanhada de 
breve e:x.posição do Ministro de Estado d<\S 
Relações Exteriores, o tr:.i.t.•do que sujeita a 
questão dos linutes com ~- Guyana Franceza 
ao :wHtra.mento do Governo da Confederru;-ão 
Suissa. 

Capital Federa.!, 10 de maio de 1897 .-Pn1.
dcnt« .T. de J:Joraes B,0-1·,1.<, Presidente da 
Republica. .-A' Com missão de Diplomacia e 
Tratados. 

Do mesmo Ministerio e <le igual !lata, en· 
viando a seguinte 

)(El\SAGEll O Sr. Presidente - O Sr. depu
tado Milton propõe que se consigne na acta. 
àa sessão de hoje um voto de peza.r pelo fal- Senhores membroa do C0t1gresso Nacional.· 
lücimento do Dr. Innocencio Marques de -Submetto á vossa deliberação o tratado de 
Araujo Góes, que por algum tempo exerceu 0 extradição constame da inclusa. cópia au
cargo de Presidente desta Cama.ta. . thentica, que se firmou em -1 do corrente com 

Posto a vôtos, é approvado o requerimento o Plenipotenciario da Republica 11n Chile •. 
do Sr· Milto.n. j Capital Feriem!, 10 de maio de 1897 .-Pru-

- den•e .!. de 111or1~es Ban·os. Presidente rht Re-o. :si:. Pres1d~ntc- Vae se proce- publ ica. -A' Commissilo· de Diplomacia e 
c1er a leitura do expediente. · Tratados. 

O Sr. Iº Secretario procede â 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do mesmo Ministerio e de igu~l data. en· 
vianda a seguinte 

Officios: Senhores membros Llo Congresso Nacion:~l. 
Do Sr. deputado Helvecio da Sil Vü Monte, -:-S_i;bmetto .á. voss<~ del.íberação, por m~o 

de 2 do corrente. communicando_ que por j o.a mclust\ e?pl;i. authent1~~· uma. conven.ÇêJ,O 
achar-se impossibilitado de fazer viagem por de comme1•c10 e na.~ega~ao, firmada em 4. 



Cà"Tlara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 2110512015 09:39· Página 4 de 29 

288 :A.NN!.ES DA CAMARA 

1lo corrente com a R!?pnb1ko. do Chile . , O Sr. Pres5den:te-O pedido do 
Ya':' ii.co:npan1·11ula d:) a; n:i l iv1·,~ cx;»>i<;no twbre dcpu~:ui11 o Sr. ~Iello . Reg·o será at
do 2\fü1istro oe E:;t.ldO tias Rci::.ç:;é:; Exte- : t E:tdi:lv. E:':l iutençi).o él;i. Mesa tlar para. 
ric!·es. :01•:le.11 do oli:l :la sessão rle amll.ll.b.ã. o pro-

Capítal l'e.leral, 10 d·~ ina:o de 1897 . . ,j.;t'.to a. que S. Ex. se i•cfere. 
- P,-1•dente J. de JJiumes B-! rr?t. - P~·o5 1 - O S& . :-.·1E!..LO REG0-F0lgo muito em ter 

. dent;! da Republica.. - A' Cunw1i:;~ão de Di- ldo ao encomrc dos de;Eljos de V. Ex . . 
plornacia. e Tratados. 

no mesmo Ministerio e n.~ igual data, en
viando a S:'gu inte 

. Senhores Memhros do Congresso ~'tcional. 
-Submetto à vo::s.1 deliuer ;ção u111:1. c~>u
Ten«iio sobre o exercicio 11. •S pr0f\,sõ,og UbP.· 
r:i.es entre r .. ;t:i. Re1m1J! ic:1 e a do Cuile, 
assigu;td<t em 4 do c;J1· 1·~a• e e cons.t·mt e da 
incl u~a. côph ;;utt1.; ntica.. 

Capital Fed~r1l, 10 de ffi;lio tle 1897. ~ 
Pri'r.l1mte J, de J1o;·aes Ba. 1To~. - Pl'.:!~l

. dente da Repub!ic:l. - A' C<Jmruissã.o de Di
plomaci&. e Tra tacos. 

Do S1• • .\maro Ga.valcrnti.·'lc 12 docon·ent.t:, 
communic,1.w.!o q tw, tenào a~c.d'do ;10 C:e5ejo 
rlo E:1:01 . Sr. Pre5i•leute da !~ei' :blica - de 
vel--0 continuar no ca.r-go ,;e :v.i: in stro <le 
E~ta.rlo da JuStil;<i (: Nc;g.>dos In ter ioras -
cab~·lbe o ho:n·~·s~ dever de tev,u· o fücto 
ao cnuhccímento da illu~tN Ca :n:: ra do; 
Srs. Depuülos. :i. '}Ua i tiio met·e.!ii'.:1.~i;cnte 
p•·e:-!d1s .-lnteil»1 dn.,exp~<,,a.-se a c;:,mm-1 nic3.· 
ç:ão ao Gove1'!lado1· do b':sl: do llo Kio Gra.ade 
do Norte, para nova elciçii.·J . 

Requerimento : 
Do en:'.!'enbeir.1 :wchitecto, br•izilelro, Felix 

fü.•voKo\-i:o~k.i, ofi<::rccendo u. CJ!loider:1çüo d•.> 
Congresso um projecb d~ sa.11.:a.meot0 da. 
Ca.pf;;;:l Federal. - ,\' C1Jmtniss.to de Obras 
Publicas. 

Telcgramma : 
. Ce:i.rã.; Ia de maio de 1S9i.-Ao Sr. presi

clente da C\mara. dos Deputad ·-.s-Rk . 
Acce!te V. Ex. mi nhas Ni~:•citr,sa.s ,;aw5.«

çõi>..s 1>ela data tle hnje; que ~01nme~nora <\ 
fra.ternidarle cfos bra.zilei ws. - .N.;[f'!eil-a 1lc
ciali, 1ire5ideute do Ceará .-Intei111.'lu. 

O S r. :\lcH<> Rego-Sr. Presi
dent;~, como a. Camar;i. nã.o k m a.in:fa. ma.te
ri:t importan te 1!e qu:; '?ccupar·~e. e l_!lCS!ll ·> 
porque (.!:;tamo:; em vn:ic:p:o dl;l s~t::8l.L'" r~· 
c1ueima V. Ex . que 11ê pa":l;_ or-tem _do ch.t 
,, p: •rc,:el" n. i-.!., ífo. COm:i11ssao d" Pc1l1~a d. · 
sessãú pa.~<via., que regulu. a pe1-cep.,;a..o Llll 
subsidio do;; dcputado5. 

O Sr. '.\lig uel Pern.ambueo
Sr .. nresidente. tenho razões pa.ra não accei
far ~~ illdi,:t;ção do meu nome para q ualque1• 
cfas Com missões Permanentes .. peço â. Ca:na.ra. 
qt•e se ;lig~1e conceder-me dispens:t d~ de Fa
zenàa e lwiust;•ia para a qu;;.l foi eleito. e~
per:•odo de ::;u:;, beoevolenc:ia que seja dererido 
o meu pedido. · 

O S r. -:Julio de Mello-Sr. p1·e
sidenie. pelo.~ tHesmos mot ivos expos;;os pelo 
nobi.°e ..:otlega., que me prec.,deu na tribuna. 
peço tambcm dispensa. de membro na. Com
miss'io de Redacçiio, pa.ra a.qual fui deito na 
se·>siio de sexr..a.-fü ir·a e espel'o que a illus
tra.d·~ Camara me concederá a dispe1m1. que 
solicito. · 

O S1·. Cornelio da. Fonseea
Peios me.:;mos motivo,; alle~ar'os pelo meu 
illus~re collega. o Sr. Alme ida. Pe1•o:~mbuco, 
peço demi:i~o de m 'nr:bro O.a C0Ultnis$ã.o L~e 
'JhràS P 1ibiícas H •;spero que a. Ca.mal'a. niio 
deix:trâ. de a.cce.itar o meu pedido. 

O s~. J :ler-euln.no Bandelra
Ar·ompanha.ndü os meus nobres eollegas, !a\•O 
idcnr ico pediil.o, esperando que a. Camara. se 
digna.1·a a.ttendel·o . 

3 S1·. Pereir::;;, de Lyra-Sr. pr e
sidente, a.ntf'S de const ituid11. :i Ca.mara, houYe 
urrm r e un ião tle membros do Partirlo Repu
bl:cll. :'!O Feucra.l com o fim de desi:::-nar os 
:liiferentes membro:; das Co' :lmissfüs .. Perma
neutes . Nessa occasião, o bow·ado deputado 
pelu !.:eatil., o Se. :João Lopes, apresentou uma 
iudicwão, qu e foi suffragad'l.. a.tim de que o 
Sr. g;;neral '.Hicerio IizE:Sse a escolha dosnomf:S 
,fa.:; pe'iSoas cm que devia recahir :i. votação. 
Vutet cuutr•t essil. indh:açiio e, ne~ta.s condi
t;u ·:s, niio po:;;so accei.tar u ma. Comini:;são que 
::i:'.io sei si 1:0\lere: cumprir . 

A:;~im. peço a. V. ~'X . que apresente ão 
Caumro. o meu ·pe . .lido de demissão da Com
missii.o d!:l Pen:>ões e Contas. 

O Sr. F~~.ancisco Glieerio -
Sr . prersiden te. o nobre d:·.put.<1d•> por Per
na.111 bu~o, q11e 16.llou em ult imo logai-,coro a 
~ino::•~rj :fadt' qu•! o distingue, sentimento esse 
que não de~conheço a.os nobres deputados 
iguaimeute de sua bancada, fez a maior ela-
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. rida.de, pêl~'l suas p:'tlavras, em relação á 1 mas assim procedo p<;rqu.e, no meu pr.p.'.ll po· 
att.~tude que os n.)~$0~ íllnstre collegits e litico e no rle Rep~. ,si;u_tante da. ~g:;ãn, i:e~ 
~migo::; de :>e:·:::i>: mJ.uco (l.C11.b<iln de toma:-. nho sernJ..H'e pl't:<:>tmte a memoria ,l'lf; :'I. 
Q5nobres <1e ç,u l.ado:; q-1e falb.ra.m t>m p1·in;eiro mính~ acção pa.rtid;'l.ria. deve ~empri.; s11b)r
lvga.r, p00indo exo.1i:.ra•;:ã.o das Commi~sões dinar-se aos interE:sses ge1'3.es e ele,'ados •la. 
p,ara·quefo1•;:m. el<?i tof-, ~·azara.tu sua attitude, Republiêa.. (.4.pofodos.) 
não da.nco <':Xf:ress:i:nente motivo a.lgu1n <le 8i os no\Jres cieputa1os por Perna.mb~co 
eeu actp. não se ju!gt..m obr igados a snbmetter-i>'< '-"O-

Deante da declara.ção ios nobres deputados luntariameo.te á discrpllna do nosso partdo, 
que fallaram em priroeilo logar, eu nii.o t iuhu. que é a uuica. força. pofüica 01-ganis<? l.ia sel'
sinã.o quCl ccrvar·inc res;?eit.oso ã delibern.çfi.o vindo a. Republica. ..• 
de.SS. E~-, D~~is. po:ém, qn~ o Sr". Pc· . 0 SR. PER~IRA. DE LYRA -Disciplina. que 
reir~ de ~y1 :i. accentuo1;., com fianquez,1, o nunca e:xlstiu. . 
motivo que D [,;var:.i. a llar tambem sua de-
missão, V. Ex. l!OTnprehenrle que, obedecendo O SR. FRANc1sco G~,1CERIO- •. a~sum'.l.m 
aos dictarnes de minh:i. c-msci·,ncia. e julgando perante a Naçã,o a..re:;pwsauilidade ê.e F.er·!!!í 
assim desem: ,enha.r-me ias 1,.rraves respoosa- os pi·imeil'OS a la.n~r o germen d~ ur.:ia 
bilidades qu.; ;:oure 1nir.1 pc:sam, corno cbefe dis;sitknch que a. p&le enfraquecei· . 
tlo Partido itl;µublicano Fellera.l (note a CJa· 0 S:i. Juuo DE 1'1ELLo- Não ha. scisiío, não 
marà qu,; é a prim:!ira vez que alludo a ess1• ha dissi<leocia. 
qualidade), nã.o posso deixar de intel'vi: no 0 SR . PmEmA DE LYP...A.-V. Ex. declare 
incldentll p·;.ra. dizel'. com o devido 't'e· 
speito aos uu~re$ lleputa'1os por Pernambuco qua.es os motivos. 
que SS. Exs. · e~tão ~sumi ado neste mo- OS;:_ FR.ANCtsco Gr.i:c&:r..10-Não somo; um 
lliento gra. vi~sima eesi'<Jllsabilidade. (Muito corl'ilho, que vi ':a de 13Xplorar iutere~ses 
bem; muitos apoiados . ) pe.ssoaes, somos uin pa.-rti•'o que sel've ã. 

O SR. PER'BlRA DE LYRA-Peço a. pala na, Na.çã.o, e ii.o lado_ das '.-a.ntagens que pos:;:i-
:para uma explicaçrto pessoal. mós a,uferir da di:·~c1;ão polltica tlo piüz, 

devem &tar bem Yivas as no;;sas re5porisa· 
O SR. FRN."iCISCO GLI~E1uo-Não pódc ser baicla. les p3.ra. com a. Republica. (A1,oiad<Js.) 

extm.nba ;'l, Gamara, e p·:>der ei rlizer mesmo Vou agor-a allULlir ;i. delegação qua me 
ao paiz a atdtude .lo~ nobres deputa.dos por foi confel'ida pelo. a.~sEomblêa dos noE.;;os 
Pcrnambucc•, ou pa r·a s~t' IDctis franco, a. atti- amigc>s, va.rn. org;,oi~:a.r a lista dos meiabros 
tude do illustre chcfü d.o Partido P.epuhlica110 da Me.sa e da.s cuminiss.)es Regimentaes. T~m 
Federal de p.,r11acnbuco, ew. relação a actual sido esse o estylo poc 1:ós seguido ; de o:·di· 
~ituação pa.rlamentu.r. ua.rio os UO$SOS ami~os ·~onrere:n e~sa. dde-

0 Sn.. P BREllU. DE L YRA - Qual é essa g.'l.ç;-w ao leuder àa. mai<.Jria, e esse e:,;tylo foi 
attitulle ~ a.- loj)t.ado por iniciatiY:i. de V. Ex., <tue 

o sa. FnAJ.XCisco GLlCERlO -Toda a gente occuiia. com tanta disüocciio a pre,,idencia 
.;ente que uma séria divergencia. vt!m desde da Camara.. Reunido.;; o.; nossos amigo~ pa.ra 
algum t empo sep:i.t'<Lndo os noôSOS rnustres deliberarem sobre a o~ganização da Mes:~ e 
amigos de Pemambuco da <lirecção central das Com!lliSSões Permarn:ntes, toi essa pro
do nosso par: ido. (ivltdto be.u !) postu reuovada e a~c<:ita_ pela maíOl'W, da 

Não e preciso reterír fü.ctos, elles são ;~füi.s a~semhlea. Entretamo, com surprew. mm aa., 
mais couhecidos da opíniiio publica dQ que de notei •iue 03 nobres dep uf.ados por Per•1am
mim propdc1. Não C•Jstmno 1>unular posições, buco negar-..1.m·tlle e~su. autorisa.çiio . Minha · 
pois si alguma virtud:~ tenho como homem surpreza se 01•iginou, rr:enos por desconue·~er 

bl. · f 1 d'l · o d ireito qu e a todvs c;~ba de indicar indi· 
pu ico. e antes a. àa ranqneza e a (.a 1 t· rectameute a or~aniSfl.Çiio .da.s listas para. 
geneia do que a. das posi·;:ões :>imuladas. aquelle :titn, do que p~la circumstancia da 

O Sa.. PEREIRA DE Lrn.A.-Nós tambem. p i.Lrtir esse voto de •!t sc.mfia.nça exa.ctarneote 
O SR. . F1uNc1sco GLJCICR.!O - Dou disso o da. bancad.a. de Permunb..ico, em que S'=':n!>!'e 

meu testemu nho, e os nubre;; deputa.dos niio me a.JJOei desde que, pi:los meus a.migos, me 
esperem de mim siaão ª" homenn.;;ens do meu ~om sido conferido o m m clll.to de leadei· e de 
r espeito e da minha. :uni.~a.de. ehete J.o partido. 

O Sa. Juuo DE MEU.O - De nossa. parte O S1~. ~IAI.AQUL\S GoNç.o.Lvi::s - Mos qm;.l é 
tambem. a cfüsiclencia que teruos? 

O Sn. J:<'r~A.:-:crsco f>L :CEtuo -Tenho por li O Sa.FnANc1sco GL1cE1 ~ro-J1í. d isse s1Jfücien· 
dever, a q u t-: uunca fü.It ), falla.i- cem fran- t emente 1xi.ra.;;;er entaudifo,esi não pun~ ~uar
q ueza nas OCt.-a.síões m& is graves, ainda. que dar silencio nesta. si t • ta.~:ão q u1:; ine foi cre:.ida 
isS<I pareça. uma. conducta. mtinos habil ; pela a.ttitude dos nobres Deputados, v~nho, 

Ca mtU":L V. l 37 
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entretanto, pedir-lhes que retlictam na si
tuação CJ.._ ue vão c1'ear para o nosso -partido, 
na responsabilidade gravissim11: que vão assu
mir perante a Nação, e ouso esperar que 
SS. Exs. se dignem de recou~iderar na tleli
beração q_ue tomaram, tendo em attenção so
bretudo que a minha fllncç.ão, designando os 
membros da Mesa e das Commis~ões. não e 
sinã.o o exercicio r~e um ma.ndn.to de confüin('.a 
partida1•ia, mandato lív:remente conferidõ-pe
los amigos. e homologado posterioi>mente pela 
confiança. llvremente exercida pela Gamara. 
(.Apoiados.) 

u~ SR.. DEPUTADO-E á qual tem correspon· 
dido completamente. 

O Sr.. 1'L\.LMUIAS GoNÇA.LVES-Mas o nobre 
deputado não declarou quaes os ffiiJtivos da 
dissidencia. 

o SR.. FRAKcrsco Gr..rcELno - Já. disse q11e 
·geralmente e conbecidii a existendn dessa si
tuação penosa em que se ~1clla o nosso parti
do, e tenho confiança na perspicacia e no 
criterio do nobre deputa.do pa.ra IJCupar-me o 
dissabor de tornar ainda mais dit!lcll a no,;sa 
situ,içáo e mostrar os perigos a que podemos 
ser levados, confiando que todos saibamos 
servir á causa do nosso partido. 

o SR. PEREIRA DE LYRA-A' causa da Re
publica, à. ca.usa. do paiz. 

flexão com qne o honrado flep1i !aclo pJr São 
Pau!o costums. proceder em todos os actos 
políticos, surprehcndeu-me quan(lO, a p1•opo
sito de moti rns de conseiencia que alleguei 
para não aticeitar o logar de membro de uma. 
das Commissões desta Camara, S. Ex. veiu a 
tribnna para reférír-se 1~ uma divei·gencia 
que penso só existir na imaginação do nobre 
deputa.do. · . 

be iniUha parte não conheço-a e não se 
deve concluir do meu pe'li1lo a existencia de 
um desaccordo da parte do chefe politico <lo 
meu Estado. (.Aparte,,..) Pa.m esta rec:usa .não 
era. preciso que houvesse motivos de diver· 
gencia; ella. póde ser filha de susceptibilida
des de momento,susceptibilidades que podem, 
mais brde desappa.recer; por isso tenho ne
cessidi~<le de fazer esta d.ecla.ração: não con
sultei a nenhum dos meus ;1migos a respeito 
da presente recusa. Era proposito em 
que estav:i., e a declaração foi toda pessoal. 

Não se\ si ba attritos tão importantes que 
po;;sam fazer perigar a harmonia entre o no
lirt: ka~ler e o c!Jefe político do Estado de 
Pernambuco. Si os lla,rleclaro-me do lado do 
chete de Pernambuco, porque colloco-me ao 
üido do meu E:sta.do. 

Peço, ])Ois, que não se veja no roeu acto 
uma inspiração do honrado chefe pernambu· 
cano; -peço tambem ao nobre deputado, lea
dci· da maioria.que não, julgue um acto de 
indisciplina.porque cuntiuuo a considera.1-o 
como chefe. O mothm foi touo pessoal, espe
ro que ;t Cama:ra. respeíta.1-o-ha., como faço 
com todos os collegas e, portanto, insisto no 
pedido. 

O Sn.F1uNc1sc0 GLICEH.Io-E porque não á do 
nosso partido tamhem ~ (Apartes.) Bem; devo 
terminar esse incidente reper.indo, com a de· 
viela veuia, aos bonrados amigos, que tão dis
tinctamente compõem a deputuç-.ão de Pel'l1am
buco, que SS. Exs. refiictam no passo que 
vão dar. O Sr. 1'1i~uel Pernainl>uco-

De minha parte não H.a difficuldade alguma Sr. presidente, não suppunhn. que o bonrado 
em pedir-lhes desta. ~ribu1?_a que reti~.:im seus ciiefe do Pa1•tirlo Republic<ino Federal, IMder 
pedidos d~ ~:::wncrn.ç'.lo, nao n~ me_u rnte1·esse da maiori;1. interpretasse a nossa recu~a. ele 
pe$S~al, smao no mais elevado mt1:_LLC>._d.1:!~9~~Q_ .13.2.ei:..:pru.:te_i.bsl'ornrn is~ões para. que fomos 
partido e sob!"etudo para. que na~ se e~fra- eleitos, por fürma diífoNnte da.quella que 1rn· 
queça es::a forç~ ~rgarnsada. que esta servindo víamos externado. 
a Republica. lJmJ~·lhes esse appello SUJ>J,>~ndo sr. presidente, na ultima reunião que 
resguardar os melrnd.res e ~s susc.ept1b1bda- houve do Partido Republicano Federal,S. Ex. 
de.s dos nobres de~ut~dos. Nao quei:~m assu- declarou que na organizac;ão dasCommissões 
m1r peran~. a Naçao a. r~syonsab1hdade. de teria de ouvir ns diversas deputações; mas 
s~rem os m1c~adores da d1v:1sao de um pa!'tido s. Ex. esqueceu-se de fazei-o com relação :i. 
tao :nec~ssar~o actualmente para. o successo <le Pernambuco, à qual nem uma palavra 
das rnst1tmçoes, e sobretudo neste momento, deu fazendo por si a índica~ão dos nossos 
emqu1;1 a Republica reclama dos responsaveis no~es ' 
de ~ua d~re~.ã.o política .º _maíoe asf~rÇú. o v .Ú:. comprehentle que o facto de nos me
rnais desrnteress_ado patnotismo, "' ma1:;; el~- lin,lra1·mos com a Jalta da attenção que es
mentar prudenc1a, a~m ~e que nossa Pa.tm1. ta vamos acostumados :1. reeeber do Exm. S1-. 
se despren~:.i:, como e i:cno esperar, \las d1ffi- gener<J.l Glicel'io, não podia, deixar de deter-
culda.d.es serias que <• circumdam. i minar o noss8 procedimento. 

(Múito oem, muito bem! Apoiados geraes.): Não somos dissidentes , Sr. presidente, e 
longe rle nós está o intuito de crear no ~eio 
do Partido Republicano Federal ,a gue perten· 
ccmos. a. menor 11ivergencia; nem de nossa 
parte ha o mais l11ve peusamento de faltar á 

O Sr. Pereira de L~'ra (pa'l'a 
icma: e:r:plicaç.:ro pessaal)-Sr. presi,lente. habi· 
tuado a admirar a calma., o crít1~tio e a re-
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con;;itlera.ç.ão ao illustre leadei., cujos servi
ços ao parti.do são iue;;tima.veis. \Apoiados 
gc1YJ.CS.) . 

E~t.ou certo de que, como sempre, e ·de ho;je 
em deaute, elle ha de manter-se unido fJelos 
iw:smos laços ele po.rtidorismo e de c~tim:i. a.o 
nosso prestigioso chefe no Estado, o Sr. con· 
;clbeiro Rosa. e Silva. 

to, umá ve-;: que el!e já mereceu por p<\rte do 
Si.!t1ado lnna. exces..~ívi:. 1)?n.::-.v rilend~ nü. so
lemne e unaniiHi:! Yv!.açfi.o t:.o hoje . 

Não supporih~ S. Ex. que entre nós t·\;ds~ 
tam conspira.dores, nem contr;t o chefü. n~rn 
couha. v partido por elle d irigido. Ih de 
nos:;.1. parte ap:mas uma cert:i. mago:!., por. 
termos sido eleitos sem p1•évia audieocia. 

11. nossa insistencia·, .Sr. presiP.eute, pela. 
disp(\nsa., não importa a. r?.cusa do · nos.,o 
concur so aos tra.balbos •la. Cama.ra. <> de r.osso 
:rn•\ilio fr:i.nco e decidido ao partirlo a que 
pm·tencemos. . 

Os~-. João V.h,b·~-,,. 1Uz. qtte nüo 
obsttlllte as pala vms q uu u.ca!x1 d'l tironun~ia1• 
o ·;;eu nobre amigo d(•imt~•d.ü pelo Distr1cto 
Federal. rel:i.~or do p"-rec~r or~. ent dcbti,tc, 
sem.e necessidade de F•Z(:!' 11geir<~S obsen •tt· 
QÕes sol.ire fJ V0W em ~epa.r:.i !.-; que teve OC•::<t• 
;;iii.0 dl~apr1;s1:ntar, afim 1'.e qu~ a. Cama;·a 
pos;;a v01:1~1· com jnstica .. ~1~0. vez ~ue ~ C~t· 
tmlra con!fa em que o e,;tt11'-º d·• Commtssao 
em tão m:i.,;no assumpto seja completo e. ri~ 

:iilo, n ós, sem fazermos pal'te das Commis· 
;:.:;e.:;. havemos de collaborar com a me::,nu . 
si11c~ri1l:i.rle, esforço e Jealdr.::!e, nã.o só para o 
~n ;rr;:mlecimeilto do pa.iz, como ?<l.ta o iu!'t a
Je,:l m~nto do partido a. que est.'l.mos üliatlos . 

'.'\estas condiçl>e:3, Sr. presidente • . a tlis
pensn. que pedimos nli.o nos deve ~er .ne;;a.da. 
il'e:n dahi, esperamos, re:mltara ati!'ltO id
gum que venha nos af1tsta<' tlo illustm chefe 
ll0 Partido Repubiicano Federal e l eader d<~ 
C;;.mara.. 

0 §r. Pre!!".ide n te - Opportun11-
meut~ fü.1·ei a tlesignação dos substitutos para 
os membros uetni~siona.rios d<tS diversas Com· 

ORDEM DO DIA: 

i'Jisi;ug.~o do. parecer n. 55, de 1S9i,. rGCO· 
nh'.!ln1c1o üepnta.dos pelo Est:i.do ~lo ~1a~h)' 
tJ ~ $t'S . Anysio Auto ele Abreu, F..\1as Ftrmmo 
c! c: &>111~ Mar tin:;, Henriq ue Vallmfares e 
~\:ire.o~ Pereira tle Araujo, com voto em :;e
pu a<lo e emendas do Sr. João Vieira. 

O Si>r. Jr'ineu 1\l:achado cliz 
que pl'etcndia j ustificar o sen pn.i·ecer e com
ln1.l\l' a. emenda que lhe foi feit a._ pel?. ~eu 
em incnte colle"a e mestre o Sr. Joa.o '\í 1e1r~. 
ilia~ 1\esde queº s. Ex. deixa de fundamen
tn.r o seu voto em sepa rado e as suas emend:i~. 
o Ol'ador nuo quer ter a veleidade de vir 
sn~tentar o seu parecer e respontler a. 
S. Ex. perante r. Camarn; isto seria 11retender 

; iilli;t superio1·idade r.lc posiç.ão ~ inconer ao 
m<:smo tempo em falta de vema. pa:·a._ c~m o 
ill i1otrc membro da pl'imeir:i Comm1ssao e 
ferir ta.mbem esse bom collega. digno.de todos 
o~ respeitos e da maior consider a.ç;i.o e es-
tim'\.. . 

"'uro.~o. . 
" Foi ob~ig~tlo, (t: Yista rias c:_1nte;tuções apre· 
sentadas p<;los d.iírei·eute:; c·;;.nc!.!dat.,sc mesmo 
de papeis_ que teu, a :t!fü.~t<lr-se ~:'.1 , flOUM d_v 
:parecer t<i.o brilhantemente r e•11;:1" 0, a~cet· 
tan do em gémi l as sms condu~oí~:.; . porq ~e 
soi ,re os t :-es c..-i.ndii:hi to:; m c:.i;; vo,~dc.;;, n <1.o · 
pofüa. ter dr1vi11-a.';, o que n~.o r.ci:mtú••e qu:i.nto 
a.o c;\m'ü.bfo colloca.do em q•t::1.1•to log;w. 

No Est<:ú1 uo l'1auhy houve du "s especics 
dr~ el.eit;0e$ : ~e:u iíuplh:at.~, o?.m ·1oze mtmic!
pio.>. e com du?licat&., nús Vlnt1· e um muni-
cípios re:;~· !1tes. . , 

?\as ele1ç::Jcs .~rn dupltc2.b . o Dt'. Clorw:~Jdo 
<le Fr<:ita.::, c~mfüdato g•iv:ir·nistlt, tem 2-04:?. 
vor.os (: o ll;-. Mu.rco;; ·de A?.'au}1. op9osicio
nistu 15 1. lteunitlo.~ os >oto·; ct<1sdu;>l i1i:.it.:•.s da 
OJ!llOí'i(,'iiO, o Ur. Clorlo:1 ldo lem :ZAIG u O 
Dr. Ai':i.ujc :{. 1:3·1. 

Aunu!lo.das ::is e leií;õ3s d1t oppO$içJ:o,. como 
o :)radvr pl'opoz. i_ior isso qU:! a.:; . lc;j1 t;m1~s 
s5.o ~>.;; 1lo gl)Ve\'no, o Dr. ~1hrc·.1s ro Ar-.~UJO 
fica com 2.3'2'1 vetos e o Dr. Cloi'.o:i.ilto com 
3.28~ . 

:Nost:is condiçii<'s, :pensa. o Ol'ílilor que a 
Co.1110.ra nrnccderâ. corn justiç.t ap p•·ovando 
~ell voto· cm separa.do. · 

O~..-. 1rineu l\l{~"lc.ha:ln diz que 
entra no ddia.t e cheio de co:;s~i·n.ngimcnto . 
Vae lutai· ~m posição des1;u••.l H duplamente 
di!ftcil, como e5treiante que ~ e a o mc::mo 
t emplJ dis· ipulo do emiuente prof.;s8or da 
Faculdade cto Reci fe. 

Observa rdoda.que, si pudessem preponderar 
os dieta.me\! do iwu cor:aç.<l.o . 0 11 t1:11i s ">rla. a. 
at tttude do or~dot· e n lfo porfa. em.bn.r~·J;; ao 
''º to em sa :.>ar~ulo . 

Dii: que :i m:.1.iotia em'J)r~.>~ad~ e r.tt1·ibniiln. 
a.o illustr•~ Sr. Clcd.oaldo tia F r·;' lt;!.s pelas 
emendas do 81'. Jo[Lo Vieir'..i pro•·eein de tres 
factos: 

~1:stas condiçõe:; o orador <lesiste da p:t· 
htvr;·,. confiando na decis:1.o da. Camarn. ~ 

. C<)rl.o de quo o seu iia.racer será. por ella. <tCCl't· 

O "Pl'im'l1i·o & a adàiçâo feita, pelo parecer 
em s<>par;Ulil, ~~ _56 voto~ tilJ.1\o:> em umt•, s. 
secção lio nmmctplC' ric Oeiras ! . 

Qu.a.01!0 o omdO:.' e:-G.:ninoa as riu:J.? ~eri es 
de u.ut\\ent icas 1·el<1.tiva.s a.o mumc1pto de 



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 21/05J2015 09 39 - Página e ae 29 

292 ANNAES DA CA.MARA. 

Oeir3s, ""l'iu com extr:ion'1i"aria surprc·za riue 
er..1 umn dcll·~~ r.U:O u:l h: r,í..~ -~:. tiÇJ;icata ~ e t;r':l 
na- ojt.~v(~ ~~c~:ii.o 1i:;,....; (• ie: ~Gi.~s (:!!J °\· e•·~ i : ~: :\.S ; 
m 2s durou pouco tl' '.·1po ,;_ $11:·. p;;:rplexid.:1dt· 
. eerlo encor2trnu e::t;>lic:1<:-i:'. 0 p iti '·.l. o ca·,;o. 

Não existem em ue11-a.., Sll;.t'J N"' -~ ._.,,,e , 
eleitoro.es e entret:i.n«.1 os gO\'E'rnistas :Lpre
sentaram neste co!le~io um;1. n(l,;a, seet;ii.~· -

Dos p'.1.peis é ··riocu·12e,1tos. qrnl o honr;1;lo 
Sr. Clodoaldo offe~·ece:1 au e~t1 11.lo eh Com· 
mi55ão. consta um~ "urt.a d.u um: inter. ssado 
sem designa:;ii.o de lúcal p;tra. o l'u11cciona
mento das mesis, e <h qu:.t se evi.denci:.i. que 
ne:;se muaic!pio t( m ~\ ..!o ~cmp;·e de 70 o 
numero das secções eleHvrttes . 

Os gover11istus jun,;mrn1 um e --1ital. pat·a 
pl'O\'a r que h1•u vP. el.;ic::i.o de .. \to mesas ~e(:
cionaes; -mas ta! <h~am<·nto não pô·ifl me
recer fe. e não tem cunho de a uthe1:ticidade. 
desd,~ que não esr,ão l eceinl1ec·i·fas as firma~ 
do pre:>iuente uo G<.in.;el:Jo .Mun ,cipitl e li.o se
cretat"io da Edilida.i!e q U<! o subscrePm e 
nem ao men:>~ e~c..'i d-i t.iriü. com<J ero im-pres
cindi vel Quando foi redgi(o semelhante 
edit:;,l ~ Em que .?poca. ? 

Ao pa;;so que os ca!11iid' tos "PP.Osicionist.3.s 
exhibiram uma. cei·t.kão per·teitamenr.e !'e' 
guiar, :por onde se vê que fô:ll'~Ún nome3r.!as 
as m•,·saseteiwra.es p;~ ra rnnccionarem «peni\s 
em seté se<:Çõc•s, acomp::i.:i .:ada. de um pro
te,to feito perante t:i.b,,lliào p c1blico. Os do· 
cumentos governist:·.s :::ão cont r·aprodm·ente~ 
e nâ.:> t eem va.lid:ide jut•id ~ ~a. 

Quanto ao muflicipi<• da. União, o orador 
obse~·vou uma hypott.ie~e inter ... ~ant:~: o go
vernador, que não cont;.:,:v:i. n.:,m podia dispor 
do auxilio e t.la obednud a do Conrelho Mn· 
nieipal para o su:ff~·. 1gio da.~ candidatura> 
officiaes. bqfxou a po,·tu.ri:i. de 25 de .iull!o de 
1896 suspendi;>ndo l) intc.nõF-nte. que e o che("~ 

. do Poder Executivo éo r.auuicipi<J, e to.:los os 
sete memb1·os do C\l! tSfllh'.~. CCH!f .. 1·me consta 
do Pà·7•1.hy, or~ão do ~·over110 estadoal. 

Este.s con~elhei ros nn111 iciptt•!S foram, é 
nrdad.e. i:ictiroados pele;. a.ccusação de · ha
verem pratica.do fran·ie.> e midver~at;õ!:;s no. 
gestã.o dos uego<.:ios n.:u: 1ci~a.es . fraudes apon· 
tada.s pelo relatoril) 1la empre~ados de:>igoa
dos pero gove!'Dador cxpre.'$aruente para r•ssa 
cC>mrois$ão ; .mas este." tuncci 0 marfr.s ésta.
duaes não podem s·~r \~c.n,;!derario~ corno indi
viduas que agi~sell! fó r:- 1l<t prcs,ãu e da coa.c
çã.o geral que doniin'~'"ª toda .-i. :1tmos :;hera 
pc.lítica. e a<.lrn ini:>tl\! tiva, do Estado. ~fa:s n~.o 
é oo isto, Srs. dep1Lt3.rlus ! O govemadol' 
venrlo que <lo seu acv_, rarnltava. lica.r o mu
nidpio ~ern administ•~-'.viores, vendo gu<~ de
punha. o Con,elho C:Hll pei'o d·' um so golpe, 
officiou ;\ Assemb!b:. Esw<lua 1. p~dinç!o-lh .. 
provi 1encia.s para t;.\ •) · a.r,orm:. l sttuaçãi.1 ! E 
a A.s~embléa do Estaü'-" dous <li.is depoi~, eru 
~7 de Julho de 1800, votava o celebre artigo 

10 cfa lei n. !06, em vfrtude,do qna.Üica.varn 
rs ~ ·m, i',·· Jho:o: rn1111io::ipat;>s. investlúos, n(i,~1.e~ 
c·;n ; .~ .. ,:t,H:o,; c~•.:<os, da r..ttr·ibuição de nom._·llr 
co :1 ~i:ll:l eir 1Js provisorio;; ! 

u ;;• •'-'eniador : ·não se contentando com isto 
u. vi..: · • rr • ... 1 

proce:;so revolta os cor:i.ç:ões bem !Ormaclo> e 
o~ ri!publlca.nos e:luel1-dOs na. escola. r!a lil·er-
11.ade e do re~peito às leis que consagram a 
~ober•~nia 1.lo vo;o ·e as autonomias. locaes. 

Aberto este precedente, onde iri"io pru:ar a 
indep<mdencia e a a.utonomia tio municipio 
:1ue, r;o dizer da Carta Constitucinnul do r:s-
1.!"!lo, são a base política da Ot·ga.nisa.çfio <lo 
Pi:~11by ~ 

O gíJveroador usurpa nél.o a.ttrilm i~·õea alheias 
nomeou o novo· Conselho 1n·odsorío ; e. com~ 
:mcce;lc-s;e que entre esses de~ign:i.;los h'·U
vesse tres cidadãos que niio .se pres.t~l'iam 
•\os m:.ne_ios e á compressão llo po•ler, (dTe
c1.unu->e aiu1h uma. outra. renovação, sewlo 
HOnH"a.dos os tres suspeitos e substituii!115 
] )l)t a 1nig9s fü:is. E' o que se c0mpt·ova na; . 
colurr.nas do PiaHhy de ''2 de a; .. •-. sw de li'9e, 
onde está publicada a portaria de 7 de :i.gosr.o. 

Entende portanto o. orad.ir que a. Co;nml~s~o 
e~t1W(L D<) dever de repellir a.;; •·le içfü~~ •!rl"e· 
etuad't.5 perante as mesas eleit:i.~ po1· este 
cons1•1lio p1-~ciso_rio. 

Não pedem prorluzir effeito os a.ctos pr:i.ti
ca1l0s por um poder cuja legitimidade ~e c .. n-
te;;ra. e ~ ino•,Jmis;;tvei. . 

E ;i,~-.:i m,julgando em sua origem vici-•d;i.,, 
re;;oh·en não :. pural" a.s votacõ~~ ron.,t .. 11 t.es 
d:i.s uutlwnt.icas governii>tas da Uuião. 

S:io e>r.;1o.~ m razões com que o orar'.or ref!lia 
:is olrn·rv;1çõe:; do eminente deµut •. l\o de 
! 't"rnanibuc., e, neste ponto. aci-<~d 1 t.'1. qu~ es· 
T.:trá ar-0' a1~0 pela consciencia da Cu.mara.. 

O voto em separado attac-.i. o parecer, ilfllr
man,10 que sito nulla.s, por eleiui s clané'.c~t:
meme ao> :26 de dezemb1•0 do a.uno pa:;Hito. 
a.~ 1ne:;:1..5 opposiciouista;:; per,mte a;; qu1u.s o 
Sr. !)r. l\larcos A1-a.ujo obteve d~ci.:;iv~ vda.· 
t;iio e qu~ sã.l consequentem:~nte validos e; 
x·e;,;nltados ,;as eleições govemí~tas. 

l\fa, onde it prova desta: atH1·mação ~ 
Si e.:;te làcto Cesse verda<l.eiro, o ora.dor e~· 

t:1ri<"t na primeil'a linh:~ do~ que condem· 
11:1:;,:;enr si.~:nelllante eleição e julgaria assim 
pl'esl.!l.:· um serviço à digoldade da própria 
Camara. 

Os c,1nr~.i·latos governist&s o:lferecem uma 
j usti fic:i; :iio para. provar que a eleição tias 
111esas f11i feita. a 26 de dezembro e que 3l 
mesas seccionaes não fUnccionaram no ilia 
desi f!·n:t1lo para. a. e lei çã.o, e da!ü pretendem· 
concluir que a votações que a.s 1'espect ival 
<•.uthentica.s consii.:narn nU.o passam cie 11ma 
tihamu.sia e impor-taro mero producto da 
imaginação e da. fraude .. 
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Pnra. a justifi.ooção feita perante juiz leigo 1lo seu Esta.do. besta. !e!Il brar:se uma serie de 
(mn~~ vez que o to~d.o fôra. •Jesloca.do nas fa.ctc~ _que. o ora/ or es',ã. cert.o, ser-ão con
ve.~peras do pleito) toram citanos os eon~e- demn~tlOS nelo 1;e'i'f.dict->tm da Gamara. dos 
Ili' iJ'Os oppositionist.as; mãs nem i'ora.m inti- Srs. Deputad.•;;: 
rn::dos os mesari<•S. ii;!ua.lmentti ioteress«dO~. Sabe-se o que succec;eu em T herezina e 
nem os candid»tos, nem . quae$que1•_ rep1·r; - União; na. Colnoia.como 1.· governador não dis
sentíl.ntes do Ministerio Publico .ou local ou puzr::sse de rt:cursc•s p'lr'a vencer a eleição, 
t~i:e.al: .. · 11 t·Q11d~1!m .--s+rnta~tLm:· 01·igioal-extinguiu 

;\las, a este genero de prova, os candid:i.tos 1 o rnuoicip10 ~ anoex•:m-o ao de Je1·omenlia. e 
op])csicionistM;, os portadores dos diplomas asslm o respedivo co•1si lho perdeu o man
lPf!i!.imos contrapuzera.m nii.o só uma. cer- dato . 

. l idfü' da ::ecret&.ria <lo Conselho Municipal. ·E isto feito resfabelec.,u logo depois a. exis-
rn:1~ também uma .iustificac:ão produzid:1. tencia do m·:.smo mun:cipio e nomeou um 
p2·ra.nte o Jujz Federal e com cita.('ã.o do pro- conseUio mimieiptil p rc.visoriD, certamente 
curador secc:ional da Republica. para :;tter quem lhe org,:nisasse mesas una-

s. Ex .. o Sr·. Pr,,sideote e acamara veem, nimei'! · 
portanto, a que proporr;ões ficitra.m reduzidas Enl S. João do Piaully, onde o partido go
as allegações do honrado sigml~rio do votu vernista soffrera constantes revezes, extin· 
com restric:çi"•e~ . O facto que S. Ex. iurlica guiu o muoiripo e aunexou-o n.o de S. R.<ty
e,;tar pro~·a.do não passa de uma simples mundo Non~to ! Em Oeil'as, no dia 10 de 
a:;~eYer<1çiio ''os iote1·essados, cuja palaYra dezembro, o c:ue quer cl zer - 20 dias antes 
o o:·ador muito rP.~peita. mas não : Me da c)eíção fed er:iI <:< n:i ~'poca rla organisação 
air11m, i n ieliz:rnm te .a ceei ta.r como verdadeira, uas mes~s el eitorae~. J-eclarou por tctcg1·amma 
de>de que se vê ot.l'igado a julgar pelos do- v.ciuos os legares .fie tr<:s consellteiros munici
cum<·nto;s exhib;dôS no seio da Commis•ão. pae.• e no1,1eot1. par-a s1.<bstituil-os pessoas ade-

At!Rndenclo a. todas essas considerações e q••a<fas ã. situaçti.o . Ne;.ta. via. dolorosa das 
:'1 ,,i~·curn"'t~nci:i de que são nulla:,; a el:-iç;lo de{:osicões, celtil.nr.o os memb1•ós opp~sicio· 
Je Yillen<; • (nulhdade que o proprio Sr. Clo- nista~ dos con~elho~ ·1·efP.rent"s aos ma.is po
d1l:!i.'O pe·'e e reclama confessando qi":i: nisso pulosos e impot·ta.nte8 m;rnícípios do Esta.do ••• 
te••' e •mLlertwel prejuízo) e a. de Santa. o SR. JoÃo VIEII'.A a.a. u m a.parte. 
Ph!b.1m0·na. •. • d. .., 

O SR. lRl:>.'"EU )!A.CJJAD·J iz que es .... argu-
1 > Sn. . .lo:\<) YIEIRA-V. Ex. esiá. exami- m .• ntané!o cvni facto~ e pi··ivas cit'cnustaacia•!S 

1rnn,io out1-as r.le içõ~s em que eu não fallei e que ·iemou:;t;·;1m a. !'<·a..,ueza, a 0.,rencia ,~e 
r1ue 1~ã. ·' t:ram rliscutid:~s. ror..;~as do partido a que estã. füfado o illustre 

(\ ~R. IT:I~EU ~ÍACHA.DO- .• ' e de Sa.nta Sr. c:odPilldo de Frifas. 
l'liiHn~na, onde o Sy. Clodoaldo pr,rr1egrande O orador pm:<ea:ue 11a n:1r ração <los :i.tten
JlJ r:u d<t ~ll:t votação. a vornmi.•sã.o con\·ea- ta!lOs pl':itic:•·lOs l·ont:"a vida e a autonomia. 
c· ·ll··C •Je que o Sr·. :Marco~ rle ,\r.n1jo conser- <los muni<:ipi•JS P lr:rn~r;t ainda o ca.so do de 
.. ,:t,.,. ~cmp:·e m:Lioria. i;obre o seu .contt;f' '""· Air.ara.n!R. o 11lc o i:!Overna.dor. SP.ffi oompe-

r~1 Sr... lh:PtJT,\DO-Porquo équesão n ,,., teuci.a e :'ÇnJ llUltlu.m<·rit, ) jnstilica.vel. decla.-
:.s eL-i..;õ~s c1e Sc>•ito. Philomeno. '! l'<JU \agos o:; log1u·es •le tres ccnsel~eiros · 

munidpaes. 110 sox·!.e. qu•i. possuindo alh ape
nas d:J11s ami:.l:OS pol:tkos. passou a conr.a.r 
ci•m mna. mainria. 1~>fatual; e recor~. nesta 
s~rie rle viol< noi<1s. as q •10 feril·am, tres me
zes a.11to"' dar lei~:ã.v, o pr .. sider.te e o vice-pre
sidenr.-3 do goV"erno municipal c!e Picos! 

O SR. l !tINEU M..1.CII.\DO-Com vivo nrazer, 
den~ i11formar ao nobre deputado que em 
8:111t<t Pn· lomena aµpar~cem mui to> e muitos 
e:~itl)res, que :1 hi voi.o.i.ram P. ao mesmo tempo 
ç,1mpa.i·eceram U•> collegio de S1~nt(· Antonio 
1ll' 1 :abués. p1·esta.n<lo milagrr~o e r1nplo ser·. 
vi1:0 ao parthfo ofiiciaL E' o que c11nst.iL •1as 
rt1:tlienticas da proprhi duplic<1.to. grrveruist.a, 
e :,t~ ha. um eleit C)r que comeguiu vencer 110 
kgun.s de distnncia. para \·ot<1r em uma seé~io 
d!; Santa Philornena e em ouka, d.; Gilbuês ! 

?a.ra a va.liar -se o · que foi a elei~ãc. nn Es
t::r!o rlo Piauhy e a. somma. de mtiravilhas que 
ahi ~e deram ..• 

1) Sn.. )..foREIRA ALVES-O go1·err.ador fez 
n1nu. oq~ia ·.eleitoral. 

t) Sa. IR.INr:u MA.cr1.1 .. DO •• • parJ. :1q uilüa.r
s" •1o 1'i;:;;peito em que e governa.dor ha tido a 
autono.qiia dos municipios e a magistratura. 

Si. no regirnen <!ern-Jct·;ttico e republicano.a 
autoMmia dns m:inkipi .·s deve se1· cousa. in:-
violM·el; si. no Estado <10 Piauhy a. respecti
va. (:OilStituição p:·oclam>J.. A I NTWI'El\"DENCIA., 
a autonomia rio municipio, como base e fun
dame11to da. sita orga.ni:-;;i.ção polit ica, e curio
so vet'-se esta especie de independencia e 
de a.utonomi;1 em ·que 'ião demiti.idos conse
lbe;;.,,5 mtn H pnc•.,· df'i •.r·S pr~l.i. vontade dos 
haHt:in•,c·s d:1 co1wr::'n; estio nomrados ou
tro,;. :1ohu c . Jv"'n\enci~~ ,•0 governu, elettos 
por jiÓrta·1·it·:_,, ~ t~t· ~:;í··'.~Í ... :·na.s! 

o sn. . MoHEnu.. AL Yns - E' o typo ma.is 
perfeito de governador que conheço. 
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O S !.':.. I iu:-mo .:iIAclIADO - Si ist) se rleu em 
~·e.bc:ão à autono,nia mnniclp~l. cousa mais 
wteres~am:e deu-:;c em reln ... :ã.o á ma.~istra
tufü_. _qu'.' é: o nltlmo re 1ncto e~ t:i sríp1·em1) 
:pre.:;1d10 t;:1 hbe1•1lade e da. justiç~. 

-:\e~te <·e°"imen. :1 mag-ist1-.1Lurn na:~a deve 
ter com <~S luctus dos fHrtiíl.ús. p.)1•que ell:t é 
o fid eh. baianca. nos cõlsos de conr. ícto e 
ca1J~·lhe ;1 üirefa a.e proteger o ciiladií.o conr.ra· 
o despoti~mo, e de ~.c:1utelar os seus direitos 
contra os :~buso, elo podei•. 

Pois !vm. o aovernado1• veinoyeu diversos 
juize~ de clirdti e, fin<tlmente, ~sta convul
são em que ~c agitou o Pia.uhy veit1 encon
trai• sea termo na serem1, energi>i. com que o 
Supremo Trlbun:d FNlrm:tl amparou os des
embarµ-a:'url'<° º"" Esta.•lo no pl'Ocesso qne 
lhes fora. instanrado. em conseouencia da 
<l.c·;istio que haYia m iwo!crido com- relação ao 
:pleito municipal de :-;1 Je out.ulJro . 

.'... maioria da Commissão cnmpriu um 
deYe1• e deix;i. inteira l\berdade á Camar<• 
p;l.l'a acce t:n· o l);i.1'ecer ou pre~'erir o voto 
em separ·~do. 

O ora.dú1· muito confia na hnp~.1·cialidade e 
na firmeza com •ine. em tito grave a5sumpto. 
teem •Je dr·libcr').r os •',lrectos represent11.ntes 
da Repu11'ica. (Jfü1'.to úeú!.) 

O g? •. Seahra-Acha muito seri:l. e 
g~·n.ve e2:.n. (]U(~~ti!.o de reconhecimento rfo po
deres e eJJren(lc> que a Ca:na.1·a, c.:iverci<h aro 
tribun:Ll dt~ jo8•.ka d~•·e pYoced•,1· com pP.r· 
feito co;il1.:.;:imcnto •1e caus<1.. par:1 11a,r ilqta:Jle 
que o1t.ere a rna.ioria 1le VlltO., d:i sobel'a.nia. 
du seu E;;: ado o <Ureit.o n{' t::>m<Ll' parte n:i.s 
1lelibe;o:wüs.; dn C:ama1·;1. do~ Sr:;. D~puta.dos. 

i\J.o Ye:n emr·a1• no exn me das tropelias 
pr~.lic.:tda.·; no Pia.ully po:· ccca:;iiv 11as eleiç·ões 
fe1.~C1'0.l'3 d" :i0 de nf·r.e;nbro, 11c l!lll la11o pelo 
Go1·e:·niu~or· o elo outl'O peh opposiçà(I. Vem 
apen.~;s per!ir algumas explícat,;üe~ :1 honmrla 
Commis~ào ]l••l'~L que possa dar o seu voto 
coai pleno couhecimenw de causa. 

I\> que teu cm documentos aptr's.enta!1os 
nas conte~taçücs dos govemí;;tas e dos oppo· 
sicionistas. o (•l'·"dOl' concluiu o seguinte: 
nouve no Pianhy t res series de eleições ... 

o SR. fat~Tm MACHADO-Houve duas eleí
çues e tres junt:1s apuradoras. 

O SR. SEAfütA-Ob~er.-a, respondendo ao 
ap)rtc do 1101.rre feput:v1o, que houve elei
çiJe$ g-0Yernhm1~,l1ouve elelc<1cs on:ios'cioniST,as 
e clf;liçüG:; omle nüo l10u ''e d.upiicafa; logo, 
hoi.n-e trP.S serie;;; (~e e leiçiies. 

Om, 11inguem podm·ó., sem incorrer no ri
dic:.il:i, :,u-lteni.m· q:H, t,Hla;; a.s eloiçiic.{ oppo
s!ci0l!ista.s ~::lo ve-:11h~d~-h·a,~, qu·e tod:~:1 as elei
<;0t-~s govf.:"!·n~.;r.r..~ ~ã0 fal.5a~ ~e -., iüe-vtr.:;:~. Por
tanto, a cxph:aç~o que desejava da honrada 
Commbsão e exa.ctaruente esta: desprezil.das 

as daplic:ttas, qne em. sua opiuifio ~ão fal~~-3, 
il•rego.l;tres, il llegaes, por•1ue i.i hou v_e a:·l1i
trío por parte elo fruverno t'!i>s1.1l veado juntas 
<qrn1·adoras. tambem houve arbitrío da~ jurr
tas npm·adoras, não apurando as eleições no 
Lem po legul. . • _ -

o ~R.. I1m1Eu MACHADO - Pe.~o :l V. Ex:. 
([ ue me attenda : O Comelho Municipal sü 
pô 1e começar a funccivnr1.r no dia 13 rle Ie
vereir,1, porque sómente no dia. 11, isto e 
dom.diasantesobteve accórdão a scufa.vor d~ 
Tribun::.l rle Justiça. 

O SR. SEABRA.-11fas,.sí a. lei manda fazer a 
apurRçã.o 30 dia.s depuis das eleições e n<~ste J 

caso elht devia ter logar no dia 29 de ,ianeiN . 
a. <ipnr:iç:ão foi feita tóra do tempo Jeg:11. ' • 

O SR. lRL.\'EU MAcIL\no- Mas houve força 
maior. 

O SR. SEABRA-Despreza. as eleições em que 
houve duplica.ta e pergunta. : sommados os 
votos dados nas elelç.ões liquidas, sem contcs
fo.çfio. teem maioria os tres rec1.1nhecídos pela 
Commís,ão? 

Parece que este ê que deve ser o julga
mento da Camara., porque. de.~prezadas ;i.s 
elei~'ões que são arguidas de falsidade po1• 
ambas as -partes, ficam sómente a!.JU<lllas 
snb!'e que não h:L duplicata, e o resultado é 
este-o do vo~o em separado do Dr. Joõ.o 
Vieira. (Apartes). 

O o:·a•k'r deseja simplesmente ol'ienta.1·-se 
pam votar. 

Os SP.S. 11u~EU MACUADO E JOÃO V !EIRA dilo 
aparti;s. 

O SR. SEABRA-N~o se deve ir com fanla 
~~tle ao pote. 

As.•im como não púde admit.tir que no 
Piauby o Governa.dor fizesse todos 03 dej)ll· 
ta!los, tambem nii.o pode acceitat' que a op
posição pudesse eleger todos. Estil é que e il 
verdade. (Apa;·les.) Si o governo não te1·e 
força pilm füzer quatro deputados. a oppo· 
~i<.<lo teve'! .lpai·tes. O que cousta do parec€r 
e o seguinte : 

Nos 12 municípios do Pia.uhy, em cujas 
eleiç:õos não houve <luplicata, obtiveram 
votos: 

Dr. Clodoa.l•1o de Freit<1.s............ l.6SO 
Dr. Marcos Pereira de Ar11.ujo..... .. 151 

Esse resnl tado, contrario a conclusão geral 
•lo pa.rece1·. de uccOr·!O com a apuração rla 
sob1•etlita .Ílllltu. e significativo, porqu0 a 
Commisoüo acceiia essas eleições, tia>- qn:ies 
só r1;; de dous municipi'.lS foram contestadas, 
a de um pelos governistas e a de outro pela 
opposiçiio. 
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Nessa apm'ação o Dr. Clodoaldo de Freitas, 
"01rernbta., teve mais :374 Yotos da opposição. 
tendo sido est:i a apuração da referida junta: 

Dr. Marcos Pereira de A~aujo;. . • • • • 3. !62 
De. Clodoaldo de Freitas............ 2.055 

Achei, porém, para ·o primeiro 3 .134 e para 
o segundo 2.054. · . 

Como quer que seja, porem, entl'e ~uas 
sel'ies de eleições, em duplicata, p1•oced1das 
em 21 municipios, ·acceitas mesmo do modo 
"eral como roram, pela Commissiio, as da op
posição para computar com aqueHas outras 
em que não houve .duplicata, e ímposs1vel 
que só as de uma serie tenham corri1io exclu 
sivamente com regularidade, merecendo s~r 
todas approvalla.s, desapprovando-se todas da 
outra serie. 

o SR. lRtNEU MACHADO dá um aparte. 

O SR. SEA.BR,\ - Queria. uma explicação, 
porque vê que a eleição do Piauhy está 
muito embrulhada. (Rüo.) O voto em sepa.
mdo diz claro que só em 12 municípios não 
houve duplicata e em 12 municiplos o resul
tado é este que aqui está. 
. o SR. MOREI!U .. ALVE5-Não a,poiado. 

O SR. lRINEU MACHA.DO d<i. um aparte. 
O SR. SEABRA. ••. E' bom notar que nesta 

outra série figura o Dr. Clodoaldo de !i'i•eitas 
com 9 • 0~9 votos; 

Isto posto attenda-s~ que nn, sobredita 
apuraçiio niio foram incluídos os votos da 
8" secção de Oeiras, onde o Dr. Freitas obteve 
56 votos. . 

E por outro lado, conte se para este e des
conte-se do Dr. Marcos de Araujo. po1• eausn. 
ue nul tidades nas elei<;,iles da opp1>siç:ão e va
lidade das dos governista~ nos municípios 1le 
Campo Maior, pela. lt:i;a.li1lade das mesa..~ 
11aquella, eleitas em ~1i de dezembro, e U.a 
União por um conselho resig-mitrn·io mezes 
antes da eleição. 

Assim,descontados SIO votos do Dr. Marcos 
de Ara.ujo, a sua votaçã.o fica. reduzida a 
j•J 39 4 
Nsa"'m.rna.dos 92() votos ao Dr. Clorloaldo Lle 

Freitas a Slla. votação ascende a 2.980. 
E' isto o que diz o parecer. 
Por consequenci.a, nes;;es 1lous municipios 

onde não houve duplicata, mas contestação, 
u.s eleições ou feitas pelo governador ou pelos 
opposicionistas, são validas. 

o SR. lRINEU MACHADO-A contesta.çã.o re· 
fe:•en te a. Livramento é irntne e a referente a 
S<mta. Phílomena., onde os gove.-nistas ven
cJram, é interessante ! 

O Sa. SEABP"'\ - J;;1 vê o nobre deputado 
cJmo se está desfiando esta meada. 

O SR.. Iml\'"EU MAcn.1.00-Mas tenha a bon
·lade de proceder ;\. Litura do parecer do Sr. 
.foão Vieira, e vera. queelle apura ·municipio 
•1nde ha duplicatas, e nem podia deixar de 
apurar. 

O SR. SEADR.A. - ·A junia que apurou, 
diz o Sr. João Vieira no seu voto em sepa
rado, não tendo· competencia para. julgar e 
menos definitivamente tio merito de eleições, 
umas sem duplicatas e outras em duplicata, 
navendo sérias contestações reciprocas dos 
candidatos que a. pleiteiaram, éde rigor, para 
apurar o resultedo exacto dellas, attenrler à 
contagem de votos feita peta. junta reputa.da 
cllmpetente e legitima. uma vez que a d1ffe
rença entre o <iuarto e o quinto votado. por 
essa contagem, não é to.l <t ue não possa. alte
rai· a collocação entre elles na lista dos vota
dos. desde que foi apreciado o merito das 
rtlspectiy:i.s eleições. 

Qae fez a Commissão ? Acceitou todas as 
eleições dos opposicionista.s, mesmo nos mu
nicipios em que existiam duplicatas, decla
rando q,1e as dos O[)posfoionistas eram validos 
e as dos goveT11istas eram nullas. 

O SR. In.rxsu ~I.A.cauDo-V. Ex. não tem 
r:;zü.o. O ::>1•. João Vieira. a.pura comnosco 
mais ou menos todas a.~ du~li.~tas opposicio
nístas, menos em dous mumc1p1os, onde elle 
deixou de a.pur:i.r duplicatas dos opposicio
nista.~, pal'a. apurar as dos governistas. Ainda. 
assim, ª.!?arada.sumas ou outras.o Dr. Marcos 
de AraUJO n:Lo t6m rnaloria. 

O Stt. SEA.URA -E' a razão por íJUe deseja. 
ve1• isto bem limpo. 

o Sa. IRINEU MACHADO di um aparte. 
O Sr.. SE,\BRA - Entii.0 as eleiçõe3 foram 

fci.t<\~ a blco de pen na. Para mio haver o 
terço, ó preciso que houvesse isto:-uma 
série de actas approvada.s com a exclusão 
completa do:> governistas. 

o SR. lmNEU MMnADO-Esta é a conclusão 
dos argtlmetL•.os de V. Ex. 
. o SR. SEABRA-?lfas o que ê certo é que 
opposlcionis1.a5 e governistas deviam da.\' o 
ter~:o como marca. a Consütuicão. para ga
rantia. Lfa. rep1•esentação da.s minorias. 

:.Ias, ainda. pergunta. à Ca.mara: como é que 
a Commissão a.riprov:i. todas a;; eleições oppo
sicionistM. na.s quaes foram excluidos os go
vernistas~ 

O SR.. lK1NEU "MA.cnAoo - O que acha .ve
ro;;imil é que o candidato do terço tenha 
menor votaç:li.o. 

O Sa. SEABRA - O que acha. verosimil é a 
urna. A urna diz o que é natural; e não e 
c1•ivel <J.Ue o Governador do Eskl.-io não te
nha. forr;v.. ao menos para dar o quarto Ioga.1·. 
( Trocartt·se apartes.) 
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O Sa. ütrnEU MAC:t.ADO - Si o governa.dor 
no:ueJu todos os conselhos municipae<i por 
decreto, podia vencer o q ua.rto logar. 

O SR. SEA nR,\. - Al'.sim como o governador 
conseguiu eleger-se ... 

O SR. hm.mu M.11:cl!AD0-Mas a esse tempo 
nãv ta via sessão. 

O SR. SEAER.A-: ••• ::nost.rou que tinha al
guma f}rça; dada fi 2cisI~o. não é licito <lu
vidar que elle não tenh,, furç,as para v-encer 
o qu~rto lagar. . 

O S:i. lRINEU MACH.\.!}J-V. Ex. clá. licenG·a~ 
Um dos candidatos. mn!.:ro intimo do ~o

veruo, d~clarou per'<llte a. Commiss:lo que o 
Govei·nador f>ropoz á npposiçào o seguinte : 
~ Enkemos em um ar·cordo ; vocês elegem os 
tre~, e o govt:rno faz o-terço.» 

O S3.. SEABn.A-Não sabe si esfa declaração 
feifa 1)e1·ante a Commis~ã.o póde a:'r'1star a 
Cti.r•ia.ra <t negar o cl ireito que tem n Sr. Clo
do<tld~· de Freitas. 

l\'ão qaer entrar no exame de quaswer 
decla:?'<.(;ões foi~a.s perante a. Commissão, só 
t rai.a de saber o que dizem as authen
ticas. 

As act;\s das el8ições eITectuada.s no Piauhy 
dão este resalfado : bnr.o as eleições !!Over· 
_nisia~ co·no a.s da opp1-.siçiio foram reitis ir
regulwmente. 

o SR.. htD"EU MACR.\Do-Não é verd:11le. 

O .sa. SK\BR-:1--:-A' vi~ta das explicações 
q,ue tr:em sido mm1sttad:1~ ao orador, parece 
que a. raroara proced<"rú c-or·rectn.111e,1te dando 
o cpa~.'ttJ logal' ao Dr. Clodo:~lrlo do !"rei ta::, 
a.ttknden•io aincla que é p('eceito oonstltucio
nal gar-::.ntil' ás minúI'ias o direito de repre.· 
senm,\:àO. 

Ne>;'tu.s condi<;ões, vota 1) orndor 1\e accordo 
coro o voto em sepat-a.do do Si•. João Vieira 
de Ar:rnj:i. 

(1\fuito bem, muito bem.) 

Nlngaam ma.is pedindo a palavra, é encer
rnd•~ e. discussão.· 

O ~r. Pr-eisi<lent.e - Este ps.recer 
n. 55 c·sfa acompanha ;o d~ uma ernenrla ou 
'VOU:: e::n ~epara.do. Sal ·ro 11ecisã.o em contrario 
d<'1. Cama.1·a, submetterni a votos em pt>imeiro 
logat' q p1.recer; mas. approvado elle, fica 
:prejudic<1.da a emenda. 

O ~~· .• :João Vie·ira (p~la i:wdem)
Sr. ?1·.~si lente, mi;i p'l.:·ec,) que V. Ex. 1leve 
,..U!,111e;te:·, é verJaile, 1:111 primeil'o lo~ar o 
pan'~~ á votação da Ca.nrnra; ma~ <1eve re
sa.lva.1· a emenda.. que é substitutiva de uma. 
:patte do parecer. 

O s~. Pres.ideot.e-Vrm submetter 
a Yotos o reconhe~irr:ento dos kes primeiros 
candidatos, sobre oi;i quaes não ha. 1luvida; e 
submetterei •1epois e· quarto. Proo.unciada a 
Càmara. sobre este pc.nto, ella se manifesta.rã. 
sd>re a. emenda. 

Em seguida são succe~sivl1mente 'POStas a 
votos e approv;ida.s as segui11tes conclusões 
do :p"'recer n. 55, de 1897: 

Qne s&jam reconhecidos deputa(los pelo Es
tado do Pia.uhy os SI:3. Anizio Auto de Abreu, 
Dr. Elia.s Fra.ncbco ·:le Souza Martins e co
l'Onel Dr. Henrique Vulladares,c:ujos diplomas 
foram expedidos pelo pocler legitimo e sli.o 
o producto da apura0ão reguhtr das eleições 
legalmente effeduacla.s no menl!ionado Es
tado, aos ::lO de de~ernbro de 1896. 

O Sr. P11·esiidente - Proclamo 
deput:tdos pelo Estado do Pianhy os Srs. 
Anizio Auto de Abteu, Elia..~ Fru.ncisco de 
Souza Martins e Her.rique Va.lla.tares. 
Po~ta a votes .é re.]eitada a emenda do 

Sr. João Vieira. 
Em séguída e p11sta a. vot0s e approvada 

a co:ic:lus[o do pa.rec:Pr IJ. 55, de 1897, quanto 
ao qn:trto candidata, 3 rnconhecen:!o deputado 
pelo Est:«b do Piauhy o sr. Mal'COS Pereira 
•le Ara.ujo. 

O Sr. Pre~ide11.t.e - Proclamo 
rleputndo pelo Es~:>.do do Piaulty o Sr. i)-farcos 
Pereira de Araujo. 

O 81~. C:1"'e:m~ro d~ Rocha 
(peta or<lrm1)-Acha.rdo·sc na :mte-S:lla os ci· 
dadi1·~~ que. ac:i.b.1.m dü ser re1~ouh•~cldos depu
t.a.rh,.i pf.'LO l~st.au•J elo Piauhy, ;>eço :.i. V. Ex. 
que se digne de pr.:ivide•iciar partt que elles 
tenlnrn ingresso no r:~cinto e µrest·Jm o com
promisso regimental. 

O Sr. President.e-convído os Srs. 
3" e ·1" secretados a irem receh~r os mesmos 
senh•)res, os quaes, s·~iir1o intr'~'lu:z:idüs no re· 
cinto, ptestam junto á. Mesa. o compromisso 
regimental. .. 

E' annunciarb ::i neva discus~5.o <lo projecto 
n. 15ü B, de 1896. emenda do Senado a pro
posição da Gamar~ dos Deputados, auk1rizando 
o Governo a •lbrir ao Min·i<>terio da. Guerra o 
credito de 88:215$"806, stippleme;•tM' ao con
cedido IJ~lo decrc~to o.. fü2. d.'" í?o de dezem
bro ue 1894, pan s.:1c1:1,r ás C(:SpC1M feitas 
~oin e. construcção d~ f[U:l.tl'i:> p:üóe~ d.e pol
vo1•a r:a. ill1<~ do Boq ue :~·ão e !llb :s 0b~as neces
sarias. 

Nioguem pedindo a pal:wra, é encerrada. a 
discussão e adiada a >Ota.çii.o. 
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O Sr. Pre~ident.e - Não havendo Votos 
na.da mta.is a. tratar, de~igno para amanhã a Dr. Felippe Ba:.ülio cardosó Pires... 2.497 
seguig ,e ordem do dia: Dr. Cand1do àe Oliveira Lins de Va.s-

Votnção das seguintes materhl.s : coscellos................ . ....... 1.415 · .., . : 

Do proj~cto n. 156 B, de 18~r3, P.menda, <lo A' vista, porém, da êont:estaçã.o e documen-
Senado â Pr?posiçã.o da C.1maroi rios Depu- tos ofl'er~ciQ.os, soffre esse resultado as se
tados, autorizando o Governo a abri r a.o Mi- g-uintes ~lter-acões: 
nisterio da Guerra o credito de 88 :215$806 
supplementar ao coT1cerJido pelo .teêr~tÓ· 5" sec:;ão do 2° dístricto do Engeuho Velho: 
n . 262, de 20 de. ~ezembro r1e 1894. para . De>em Ser deseontados nesta secção ao con
sn.ldar a..~ desp~as !e1tas com a constmcçiio t.estaoo 19. votos que lhe foram...1lados em de-:._ 
de quat_ro p:uo~s dr~ polve>ra 1111. ilil•>- do ;:iasia, como· se deprehende do "bolet im o:ffere· 
Boque1rao. e mats obras nec~$ari:ts; ici1o pelo c11ntestante. 

D·J parecer n. 56, de 1S97, n •ooohecendo 
deputado -pelo Esta.do de Govaz o Sr. Her
menegiklCI L'Jp.;.s de l\1.)1'aes Filho. corn 
emenda otrerecida. pelo Sr. Ovidb Abrantes, 
reconhece!1do Deputado o Sr. E !u'l.rdo A~·
thur Socrates ; 

Disfü&lâo unica tlo pa.recer n. i8, de 1896. 
propondo -iue seja íncm-pol'a.<lo lo:ro apns "º 
n.rt. 176 do R:'gimeato interno um artigo 
regulando o direito .lo deputatlo a percep(,:ào 
do subsidio; 

1• discus'.ão do projecto n. 39 A, de 1c9·3, 
regula.orlo a respons:i.bilhlado das es:r:1das rle 
fürro p1.•hL perda total nu pa.rcial. furto ou 
ava riu das mercadorias que receberem pai·a 
trauspor·tn1· ; 

] •· uiscUS>âO do projf.cto ri. 78 A. de lil9d, 
regulando o serviço da Assisteacia Publica 
dos Alieno.dos. 

Levant.1.·se a sessão ás 2 horas c 30 mi
-nutos. 

Vão a imprimir os seguintes 

l"ARECERES 

N. 57 - 1897 

Reconl.ece Deputado pelo <."" disti·irto du. Capi
ta/, Federal o Sr. F d ipp;: Ba;;itio cl~TC/O~O 
Pires, com voto cm. Se'{la.rado 

A 3'' Commissão, tewlo examinado as au
thenticas da ele:ção que se procedeu em 30 Llc 
dez6mbro ui timo, no 3° rlí$tl•icto d ·, Capit:~l 
Fefü:ral, a da a1mracilo geral ~a mesma elei
ção, a contestitção oif~recida pelo Oi· . C>:t.ndido 
de Oliveir:i. Lins de Vasconccllos ao <l.Jploma. 
expE.·ciiiio ao Dr. Felippe Bll.7;i!io Ga:rdosQ ?I· 
res. i i resposta deste. a replica L~o pr•imeiro e 
a treplica do ~egundo, chegou ao seguinte 
re~ultado: 

Somma.dos os votos 1las :i.uthentica.s prtl · 
sentes á. Gommi:;sã.o. verificou esta que bo· 
t iveram: 

(;:uc:i.r:i. V. l 

lª secção do 2" districto do Engenho Novo: 
Dei'em ser d<:scoutados ao C0!11:est.inte tres 

voto,; e ''ºcontestado cinco, differe:nça. encon
trada emre a. apuração supra r eferida. e .o 
edital e bolet im offerecidos pi;:lo conte~tante, 
11ão }Jrevalh~-'!ndo á. vista destes a aUegaçN.o do 
··out~t.atlo üe que alli não b01Fe eleição por 
t1_üo se achar lançada. a acta n o. r espect ivo 
hno ( § ll:i .Jo art. 43 da lei n. 35, de 26 de 
.ia.ueiro de 189-2). 

11" secçã-;1 do mesmo districto: 
Nilo se yodem contar ao cont esttl.do ~eis 

\·atos que for~m dad.os tL Candido Cardoso 
l·'iI·es; e por sua vez devem ser a.pura.dos para. 
o contes.a.ute 2i, que lile foram dados pelos 
eleitores d&. 15'' secção, que ne5ta comparece.,. 
: um ·para votar. como const<i da. acta. 

4' sec(·ão de Iraja: 
Devem ser descontados ao contestado 52 vo

tos e a.o contestante um, diíferenr:.a. verifi~da. 
entre o boletim que apresenta este, e a ac:ta. 

Ainda q ue dígae5ta, que o~ mesiirios elei
tos p;.ra presidir E:Sta sec<,ão não se ttc:havain 
pre.~l:lntes a hora legal e ciüe JJL•r i~o um 
dtüle5 con~ tituiu a. mesa, como determina. a 
lc:i, <:omtur.o o menciona.do boletim exhilJido 
velo contestante prova que t.'\L auscncia. 11ão 
~e ve1·iticou, e que, ao contrario,a.quetics pre
sidiram <1. eleição legal, cuja. a.uthentica deve 
ter sifü> indi vidamente desprezada na apura-
ção gera l. · 

Quanto ás ,1ema.is alleg:i.ções do contestank:, 
nií.o tecm fürça para invalidar as respectívns 
eleições . o er1 ital ou copia do edital com que 
prew l1lk provar· qu<\ na 15'' secção do Enge
oll•) "Novo houv<i eleí{;:iio. é um documento 
cte~tituido •le a uthenticiii'ide, sem firmas r e· 
conhl!cidas, e denotando a u m simples con· 
lronr.o que uã.o foi affixaúo para o fim que o 
de:> ti 11a a lc.i Por outr~1 l 'l dO, a conf'routação 
·.1os holotin~ offuecid0s pelo contestado com as 
~,:r;1:; 1·t-s;iectiv:ts e assig rmtu ra.s de um e·. 
<H.1tro ilo:;.<;d docuineuto.>, dei..."Xa claro que o 
rt'.SUlta.Jo> Yerda.Je1ro dn.s lª e 2" secções da. 
ilha. do Governallor é o que foi apw·a.do, o 

3S 
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que totalmente desfa•t)e o resultado que pro
cura prov<>r o constante com o~ boletins que 
exhibe, cuja.s assignaturas' não coincidem com 
as da.s a.cta.s referi;ias.e ni.io àeclarou um delles 
siquel' a eleição de que se trata. :ünda me
nor valor merece a carb.. documento gra
cioso, que apresenta o contestante para pro
m~ qu~ não houve eleiçio na S.• secçiio de 
Iraj_~i. cuja p1·ova pelo proprio cónte$b.nte ê 

. destrulda com o boletim que exhibe. do qual 
consta que lhe foram dadoo> nessa eleição "H 
votos e que -nelhlt .. vota:ram- 1-40 · deiWr<'s. 
Bem assim as irre-.gulal'idades que aponta. na 
l• secçiio de C:J.mpo Gr<mde acham-se desfei
tas pelo documento n. l l, que o contestado 
une á sua resposta. Finalmente, a.s re~tttntes 
argui.;·ões contra as elei(,'CleS da 3•· secç·fo de 

Considerando que nas eleições rlll·Guara
tiba. l" e 2-' s1>.cções, votara.m analpllabetos, 
contra. o disposto no § 3", n. 2, do art. 1° da 
lei n. 35 de 2G de janeiro de 1892. e na pa.
rochia de Sa.nta. Cruz as eMi;ões fora.m feitas 
em um só edificio, contra o disposto no >Wt. 39 
da referida lei n. 35 e § 1° do art. O• do de· 
c1•eto n. 1.542. de l de setembro de 1893; 

Considerando que, 3.ttentas essas nullidades 
consta.ntes lias actas e ciocumentos, füita a 
devHl:l. contagem de votos, ficara o candidato 
contestante ><uperior em votos ao conte~tado 
Dr. Filippe Basílio Cardoso Pires; terá. este 
1.386 votos, e o contestante Dr. Candido de 
Oliveira Lins de Va.scouceHos 1.794 votos. 

Sou de pa.i·ecer: 

Ja.carépagmi, de Gual'atiba. e Santa Cl'uz, lº; que sejam appro\·adas as eleições feitas 
base:mdo-se em méras afilrmações n:to podem no :3· rlistricto da. Capital Federal em 30 de 
illudir a prova em contrario que decorre das dezembro de 1896, exceptu~•das as seguintes: 
respectiva.s autbentic..1.S. 2" >ec~ão cl<l ilha de Paquetú., 3• secção de 

Portant.o. <1c5contaa.os os votos acima ref~- Irajâ, '1~ rle Jac<m~pri~uá, 1" e 2" secções de 
ridos, .chega-se :í. conclusrto que obtivetam: Gmtratiha e as uo Gur:i.to de Santa cruz, e 

Votos bem ass im que sejam apuradas pelos bnletins 

Dr. Felippe Bazilio C~\rdoso Pires ... 
Dr. C;mdido tle OliYci:ra Lins de \'a$· 

a11rescntados pelo contestante as eleições da 
2 .405 i" e 2" secç-ões da ilha <lo Governador; 

concdlos .•....•....•......••.•.. 
2". que seja rcconheci•lo Deputado pelo 

1..138 3° districto da Capital Federal o Dr. Candid.o 
1le Oliveira Lins de v~~~concello3; 

O que niio altai'a o rernlto.do d~ apuraçfí.o. 3•, rtue sejam l'emettido-~ a autoridade com-
Pclo que é a Commis~Jo de narecer: petente os b~letins apr(\Sentados pelos. cand.i-

'. " . · rfatos, contestante e conte~tado, relat ivos as 
l•, que 5c.1:1m a.pprovaua~ pela fürma e:x:- duas scccões ela !lha 1lo Go•ernador, ficando 

posta :t~ elci1~·ões procedi1la.s ~m _'10 de deze~- traslado ua. S.,'.m·eta.ria. _da Ci1ma.r,i, afi~ de 
bro do o.nno passado no 3 • d1str1cto da Cap1- serem pumdos os dclmquentes na forma 
tal Ft:dcral; (\a lei. · 

2", que scj:L reconlteci<lo Deputado pelo · 
3 .. di~trícto da. capit<\l Feder.i.l 0 Dr. Fclippe Sala da 3" Commissiio, 14 de maio de 1897. 
BlLZílio Card1.1So Pires. -Con1clio da Fo»srJca. 

$ah<lasCommi$sÕes. lO de maio de 180i. 
-M0nse11l101· .fa•io l'•Jle11tii10 Gttedetha .ilfou1·ao, 
relator. -T/, oi;ia; .·kciGly. 

Considerando que no parecer foram atten· 
d idas all·~gaçõe~ do contestante Dr. Candido 
de Oliveira Lins de V;;.sconcellos. com re
la.~ão à. conta.gero de votos pela Junta Apura· 
dora, excepto quanto :.is eleições feitas na 
ilha do Governador; 

Considerando que. acceitas uo l'eferido pa-
1•ece1•. alleg.1ções do contestante rebtti vas as 
secções. 5· do 2" districr.o do Engenho Velll() 
e 4• de Iraja. r\everiam pelc-:s mesmos mor.i.vo5 
ser acceitas as al!e,Q;ações rcferontes úS l" e 
2' secr,•õe.; da ilha do Governarlm·; 

Con.,iderando que as el~i<;,,es ;H·o~edtdns n:t 
2"_:secção de Pa1uet<'L, 3• L'..e Ira.já e 4" de .Ja
carepl"U<t são nulla.s pelos vicius e falt:•s 
que se "veem das actas e provas oITerecirlas; 

DISTR.ICTO J."EDERAL 

.']• áistriclo 

Protesto-Ex:ms. Sr3. membros ela 3~ Com
missã.o Verific..1.dora de Poderes da Camara 
dos Srs. Deputados. 

O Dr. Cancli1lo de Oliveira Lins de Vascon
cellos, candidato eleito Deputado pelo 3•> dis
tricto da. Cc1pit:1 l Federal uo dia 30 de de
zembro ào anno proxilno p lSsado, tendo 
protestado perante a junt'.l. muni.cipal contra 
a. eleição do 3° districto desta Co.pital-e tam
bem c:mtra a conbgem de votos feit'1. pela 
cit:tda jimta o que deu lagar a que fo>se ex
pedido diploma a out1•0 candidato que não o 
abaixo a:0slgnallo. a quem de direito elle 
pertencia vem pêr'a.ntc vós a.preselltar as 
razi:ies úo seu prvtesto, certo de que encon
tra.:·ft de vo~sa parto a mais completa justiça 
a que se julg:i. com direito. 
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Na ele~ção que se p:'ocedeu a 30 de dezem- 1 gnado a quem se procurou molestar por todos·,· 
bro proxirno passado, obteve o a.baixo assig- os meios, a pouto de julgar o ma.is prudente · 
na.do 1.798 votos,que o collocaram legalmente retirar-se p;i,ra. evitar cooflictos . · . 
no .numero dos mais votados no dito. plt!ito · Dando execução ao plano assenta.d.o, co- :. -
e1e1 tor<1l (em primeiro logar}; a fraude a mais mcçou · a -Junta. apu~ando as secções do En~ .' · 
escan~alosa, Pt?rem, ,lá ~e antemil.o pr.!pai·ada geoho Velho, nas quaes liouve eleiçã.o, e 

. ' 

e ate denunciai.la. muitas vezes, pela. im- dando ao candidato Dr. Felippe Basilio Car
prensa. desta Ca pítn.l, fez com que fos$e eu doso Pires 25 votos na 5" secção do 2° dis. ~ 
?Oll~do em 4" togar, conseguindo-se assim trícto. onde elletinhatirlo ' apena.s seis votos, 
1llud1r a verdade do voto livre ~ indepen- conforme o e<llfal afixado e que vae appenso 
dente que deste modo <1esoppa1·ecera comple- a este (Doe. n. 1). . . 
tamente para ceder o Jogar à mentira eleíto- No 2• districto da parochia do Engenho . . : 
ral, com a qual se ampal'am os que ·não ten- Novo •. sob o· pretexto de que não t iabam · ... 
do . el~m~nto real · no eleit orado, :Pa.i·a ser funccionado as r espectivas mesas eleitoraes, · . 
ele1tos,nao trep idam na. escolha de meios pa.1-a deixaram de apurar os votos da. l" e l;)'< . ;· 
conseguir. o fim que almejam. secç:ôes,. quando ..-erifica se pelos document os , 

E' sabido .e constantemente denunciado ns. 2,2 A e 3(bolet ins e edital) que naquellas ·, 
pela imprensa desta capital que qu:i.lquer secções teve o abati.o assigoado 134 votos que 
eleição federa l ou municipal, que nell;~ ;;e não l he io•-am contados. 
t :mba de proceder , t em de :i.nt e-mão seguro Não satisleitos com isto, entenderam dever ·.: 
o seu r~ult..'\do, firmado no conluio pouco fazer a inda futeis alle,,,"'ll.cões para ver se con- · 
ou nada. decente, constituído por tres fregua- seguiam invll:Iídar de todo a eleição da pa.· 
zias do 3·• ~isctricto, onde ó impossivel qual- rochia do Engenho :;.;rovo, cujas mesas eleito· 
quer fiscah~a.ção, quer pela grande di~tancía raes tinham sido eleitas segundo os desejos· 
em que acham do centro 'JUer p1;J.a. propoteu- dos candidatos contestados. ·. 
eia e artimanhas dos i-Cgulos que nellas do- A COmmissã:o porem. verificará como são ·· 
minam. e vulgamente denominadas Tl'ian- impr ocedentes a.s razões a1>resentada.s. : 
gulo . Nii.o h a nellas necessidade da pre~ença Ilha do Governador : A apuração da elei"'.·. 
do eleitoro.<lo â.s urnas: <\S ncta.s são leifas ção desta po.ro.::hitt é falsa , porque diverge· 
antec.ip ~tdarnente. com toda met.iculc.sid3.de, e completamente da dos boletins rornecidos' 
a vota..;·ão destribuida pelos can•lít1atos ~cus ;:os tisc:ws do 3.ba1xo 1:.ssigmtdo. e firmados·. 
protegidos, sem di.>creprrncia de U!ll voto. por todos os m 1Jmbros da. mesa eleitoral , que ·. 
como vc1·ific:1.1·eis . si quizcr<l < ~s fazer a leitul'a com a.s firmas reconhecida s vão appensos a· 
das r espectivas ;1ctas_ estes (doe. 4 e:>.) : 

Tudo isto foi mais um:i yez fielmen t.e posto Por elles verit1c:arcis que mais uma füloi- · 
em pratica. nos pleitos que ss <lera.m a 27 e datle se commetteu para. prejudicar o candi'.'·" 
:30 de dezembro ultimo, tendo sido porém dato contesr.i.nt.e e Jâ.vorecer o candidato Ba· 
}Jt"éviameni.n, e durante muitos dias, denun- silio. o conte,:;t:i.do, por issp que é o numero :· 
ciado e prolliga.do peh imp1•ensa. írnlependent<' de votos ;teste, <.'On tndo muito superior ao 
desta Capital. que re:dmonte obteve_ 

O primeiro t rabalho da eleição de 30 de traji~ : Não hou ve eleição nn3• sacção Llesta. 
dezembro foi pomposamente cornplet:ido pela pnrochi:t- : 
Junt a :'>fonicipal, cont o.1!01•a de votos. que, E' r~úmente curiosa. e nada seria. a histo-· 
para bt:m a commodo realizar seu nlano cer - l'ia do que :i.lli se den e que pa.s~o a. relata.r-. 
cou-s:;i de um liatallião composco fie policiá vos: ~pre~euta.nrlo-se alli o meu fiscal, o cl· . 
secreta. guardas m1rnicipaes a. .pa.izaoa, ma- dadão capit.iio .José Rodrigues de Carvalho Ju.·. 
garefes<leSanta Cruz, torlnscompetentemente níor, foi elle r ecebido pelo dnno da. ca~a. o·· 
arma.rios . e :i.inda. mais de um joven e sym- Sr. coronel Carlo3 de Magalhães, um dos me- :' 
:ps.th ico delegado de policia que, par~ não :;a.r ios, e convida.do a retirar-se, sob o pretexto .. 
t ornar mais escandaloso aquelle ;;.ppal'ato, de que elle la ia. provocar conflictos, acc:res-. 
altamente deprimente dos brios de um povo cenrn.nrlo que cont:J.Va com grande deso:.>dem, , 
civilisado e r epubficano, teve o bom senso de 1 da qual elle (o fiscal), pofült ser victima, f~.-:. 
conser var-se em uma. das sa.Ias interiores do zeudo-o entrar em uma sala. onde b:i.via•: 
editlcio, onde per maneceu durante todo tempo ·grande quantidade de armas, tomando uin:i.·. · 
que durou a.quella farça. indecente a que das quaes, disparou seguidamedte novetil·os, . 
chamam de apuraçii.o. perguntando e m seguida si queria ver repe-' 

E' bem pa tente que todo aquene ap parato li<la a prov-<1- da boa qu,ilida.dt1 na arma, e não·, 
tinha por· fim intimidar e fazer ret ir-.u· qn3.I- tendo por· este:> meios eonsc;;u iuo a r etirada. 
quer cand idato q ue a.l!i S() (l.p!'esent:i.sse pa.l'a llo m c:n fisc.'\I. mudou de pb.no e JK-l."'80U a _fa-· 
impedi!' ou p1·otestar contra as i rregu tu.r i- 1.t;r·lhe a seguiu te propo~ta.: dar como fe1t.'\ 
dndes que o.Ili se iam commettcr. e toi isto :.t eleiçuo, dando ao ah3ix o assignado 40 .votos 
realmente o que se deu com o abaixo a.ssi- e <:.o i:•,uclitlato Ba~ilio o dobro da.quella. vota~ . 
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::n ção ou alguma coma ma.is: a vista. do que se por caiporismo do seu regulo a.Ili compa.l'ece 
,·,.~: tinha. passai! o. ~~ndo ja muito . a.dian tada a .a lg-um fiscal ele outro candidato que nã.o 
:(~'. hora, tendo comparecido apen~ :2u elei t.ori~s dos seus favor itos. 
i'· .~ ou pouco mais. não tendo b a.11ic!o insra.lação ·Guaratib:l.- E' muito curiO!!o o que ·se lê 
:~-; da mesa., e recei:mdo l[Ue a sl1a. in~ist.encia. em n:;s acr.as d:i. T ' e 2" secções do 2° districto 
:i'/alli p~l!IDa!lECE'r. poderia trazer-lhe maiore~ desta parocllia. Assim é que, lemos que: dois 

_:;__,, cont1·ariedcH1es do que a.<; que ja tinl1a . tido. eleitores assignaram por 36 na l" secção, e 
.:: :/ re.."<>~':eu fingir que. · a ceei'.-ª "ª.-º ac.cowlo ·pr~ l um ~ssignou. por 12, outro por 4, _?Utro 
· ·, imto, receber um bolettrn mc-0mplcto. que por o, e a...""31m por dea.nte na 2• secça.o; e 
. está. ;junto a este, (doe. ns. 6 e G A) e ret i- é 11or este ineio que se· pretende levar ao ·es
, .. ra'r·:Se, para me dar conhE-cimento de ·tudo 

1 

pirite. da honrada Commissão Verificadora 
.. qoanto am se p1 ·s~:i.ra. (D<1c . n. 6 A.) de Porleresa convicção de que houve eleicãu 

, .~ .. Quarta secção: O .resulT.nclo .:a a.m1r2.çãó na.quella. parochia; o· artificio po:·ém empre-. 
. :;~' ; . da. eleiç.ão <ksta. sec<;âo, e que coo.sra."do.bole- ga.•'o é tão ri.rHculo que, com certeza, para.. 
:.:.:: .. :.: tim rorne,cido pela. me.;;a. ele itoral, o qual se! rnorall_da~e d~ pleito .eleitoral. a honrada. 
':~: 'ac11a · a.ppen:::o a este (doe. n. 7. ) d1Qergc: Comm1.,~a.o nao tornara conhecimento da.s 
h< completameute da cont:Lgcm feit;t pela .Junta eleições daquellas sec-.;ões. 
~>r Municipal, o qu1. revela pelo rneno;; falsifi- Santa Cruz: Cb.ego finalmente ao ponto ca
:;~1; ca.:;ão da a.cta.. em favor do caodida.t.o con- pitl1 L do meu protesto, e forçoso me é con
':~°"f, t estado. ao qual era. necessario dal' ganho rle í'essar que não encontro expressões com as 
: '~:}causa. custa;;se o que custasse, mesmo á custa quaos possa. defini r claramente o que é o · 
< '1' de grande e>ca.ndaio. · cur.-,to de Santa Cruz ;:ob qualquer ponto de 
~';'t Jacarépa.guá- Na. 3• secção desta parochla vista em que o tenhamos de encara.r. 
:· ;. ;:não houve eleição, confol'me foi declarado lmper<t all1 o mandarina.to o mais absoluto. 
· .. :" :pelo fiscal que para :i.hi n!a.ndei e que, a lli e é qua.si incrível que a. tão pequena. distan
/ ;: chegii.n•1o p·rnco de ;iois das lO horas, soube eia desta ca.pita.I. da qual deve emanar a. 
; ',.·;: que se ba viam retirado os mesa.rios e que n01·mo. de conducta dos E:;ta.dos, especial

.. <: não tinha havido eleiçãi> : o processo seguido mente debaixo do ponto de vista poJitico, 
', :para simul r eleiç.ão uaqvell:i sec:ção foi o tenhamo:; a cerreza. de ob;.ervar factos de 

.. _ .; mesmo conhecido e us:ido ern algumas outras· ordem tal, quo mesmo imputados a longin
: · · · pa1-.x:hias como. por exemplo, r:a. de Santa quos E~tados custariam .ser a.creditados : 
·..: ·-: Cruz e para vos convencerdes .1a, realidade impera alli escamlaloso syndicato (de ma.r-

' do que affirmo basta que peçais a exhibi<•ão chautes e commissarios de gado~) organis.ado 
ó.os livr.1s de inscripção rlos eleitores. nas em i!etl'imento da sa.ude publica. e para ex

. , eleições de 27 e :Jo de dezembro. onde verifi- ploração du. população de~ta capital; syndi
-;'. . careis pelo c-onfl'onto das <!.Ssí;: uaturas a. des- cato protegido pelo canrli:Jato Basilio, como 
' · igualdade existente entre as assign:d;ul'<\S de commiss..'U'io de ltygiene na localidade, e do 
·: um mesn10 elcitu1·; p;·o''ª esta, que me pét- qual fazem pa.1·te seus parentes ma.is proxi 4 

· . rece de subido valor. mos. Um ~eu irmã.o.conr.edu<1 por Canaó,eque 
Campo Gi•::mde- Na l" secção do l" dis· de iigente da Pr~teitura :i.cnnicipal passou a 

·. tricto não coo~ta r1a. neta a hora em que d11·ecteir da Secret~.ria cio Cuo:>elho Muoícipa.l 
,, coniecou o t1·.i,balho eleitoral. nem tão lJOUco d•! onde foi tra.nsterido pa.ra director do ma.
se falia da instal;1ção <la mesa, con ftJrroe pre- tadouro d1~ Santà Cruz, :i. custa. d a. a.posen-
ceitua o§ 18, lettra.A do art. -13 da lei n. 35 tadoria illegal. concedida ao então director 

· de 26 de janeiro de 1892, ~endo por·timto a. Sr. coronel ·Flol'a.mbel da Conceição, pa.ra all\ 
· ·. e leiçiio que alli teve logar nnlla de vltmu foi afim de rn t>lhol' servi!' ao syndicato e ás 
.. · ~ diri;ito. · . pt·eten,:ões p<ilítie<ts d o cnndidato B:i.silio, seu 
. Quanto á 2= seC(lâO do 2• di<.t!'icto de~ta. ·ci.igno il'mão : uma. •ez á frente daquelle es
·:. : metim« parocbia, nota-se a iri-e:;ulal'idade tabele<:ir:Jenoo,facil Ih•~ foi organisar a. horda 

s inguiar de terem vuta.do antecipio.damente de magarefes com (\,qual impunemente amea
a.l~uns eleitores, alleimndo molestia, contr,1. ça. a todos os .eleitores independentes que 

. o dí$pcstl) no § :3·' d.o an. 43 da citada. lei ; nii.o commungam o m.e~mo credo que elle e 
: nou-se que igual Clliriciõencia se deu na que se veem por este modo privados do exsr 
·· l " secção do 1° disirict.o. accres"en •.lo que os cicio de um dh·eito soberano. 

'.•· :' : eleitores que assim procer1eram são tod(ls Além •.lesta horda 1ie ska.rios.rlispõe o can-
:. , membros de uma mesma familia (f:milia :Su- didA.to contesr.ado de um batalhão de empre
~· : ia.no). gados publicas , n o qual se encttntra at é filho 
· Isto dá b··m :i conhecer o pl:i.no ;;ssentad11 de 111ennr idade do ca.ncfü!ato conte::tado, 
. ~ de i111!!ii- el .. i 1;i"L" re,;J, ou de la'-.er tig1.11·:u· pn~o pelos ~of!-es 1uunici rae~, qu:,st que 

·. ~, ... ·;::~ aci_'uelle~ c!l!itores Cümo \"C•tan 1.e~ cm outra. C••1ci um 1rnic11 fim de s~rvrr p:i.r-a ma
::· ' .. :::ec~~i.o, <•in1h <1ue com 011 t1'0 nome. como e nejos eleit..·•raes; e como tU<lo isto não . che· 
:_:::· praxe se~uidn. u<1quolla. p<irocuia., qua.ndo ga.::ise para dar ganho de cau~a ao candidato 
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contesta.do, não podendo compl'til' -.ran'aio- tudo l>Cla policia. local composta. de prepos-
samente com o a.baixo assignado. que tl1,,.1iu- tos o.lo candidato conte.stado. . 

· nba. em seu favor do concurso do eleitora.do E' fücil de comprebeader, Srs. membros da 
conscieneioso e in·iepen•lente, inventou mais Commissão,que dea.nte de t.'les scenas .de van· 
que a. officialidade e soldados do 5• regimento dalismo, autorisadas pela miís desbraga.da. 
de a.rtilba.ria., aquartelado em Santa Cruz, prepotencia, alguem,que tivesse amor â vida. 
pretendia. perturbar a eleição de 30 de de- ou comprehensiio dos deveres sagrados para 
zembro: neste sentido, telegraphou para eysta. com a 13.milia, se arriscasse inclo votar ·a ser 
capital a alguem que, subordina.do á impo- victima. da chapa do maga.rere ou · do punhal 
siçã.o que lhe era. feita, entendeu-se com o do sicario, pagos pela. municipalidade para. · 
ajudant.e-general e consegufü a. expedição certo e determinado serviço e delle desviàdo 
de ordem'ao commandante do regimento par-a. para fios t.ão condemnados, tudo com um 
que conservasse impedida no quartel a ofil- unfoo fim,de da.1· ganho de causa ao candidato 
cialidade: _do mesmo regimento, logrando as- contestado. . 
sim afastar das urna.a mais alguns eleitores · CompreenAeis, Srs., que ~eante de tal si· 
e evitar uma tlsca.lisaçã.o séria e intelligent.e, tuação. tão diffü;il ~L'a mim e tão commod:i. 
podendo, :portanto, representai desassombl'll- e vantajosa pa.ra <> candiàato contestado,ser
da.mente a fà.rça eleitcral, que· teria siilo im- me· ia irnpossivel exercer qualq~ler fiscaliza.
pedido si aquella briosa offici&lidade tive1ie · ção de modo a. poder fornece:--vos uma. prova. 
podido comparecer ao local onde ella. se. ia. ma.is autbentica ~a. immora.lidade praticada 
aa.r, . . na. eleição de Santa Cruz. 
· Tu~o isto se fez pa.ra dar . ganho de causa Não ficou ~bi o trabalho indecoroso do ca.n-
ao candidato contestado. ' - didato contestado: tentando euda:r uma. jus-

A coneurrencia dos meus amigo8 ã eleição tificação. perante o juiz federal das irregu
munici:pal de ~7 de dezembro, tinha. ca.bal- Ja,ridades commettidas na eleição de 30 de de
mente demonstrado ao candidato contestado zembro no Cura.to de Sa.nta Oruz, para o que 
qúe o eleit.orado independente estava. disposto dispunha. de numero nã.o pequeno de teste-ª disputar nas urnas a escolha. de seu repre- mtJnhas, pessoas idoneas, de todà respeitabi
senta.nte na ca.mara dos Deputa.dos, na eleição lida de, superiores a qua.lquer su.;;peita, como . 
de 30 de dezembro; não a.gradando a.o can•li· sejam os Srs. coronel Olympio, commandan- ·. 
dato contestado esta primeira. <~emonstração ta do 5° Regimento, capitão Talfone,supa:rin-·: 
do eleitorado independente, e que na. eleição tendente da Fazenda. de Santa Cruz tenente· ·: 

· de Z1 se traduzia por grande votação do can- coronel_ Motta, e:r.·comm&'Ollante · do· 13° ·· 
didato apresentado pelo o a.baixo. assignado bataluão -de Gu11.rda Nacional, Manoel : 
a. intendente municipal, tratou immedie:t:i.- Alves Ga.rcia, Manóel José Teixeira. PEi- . 
mente de afastar das urnas o eleitorado, o dro Mendes· da. Costa ·e· capitão· Ma.noel · ·. 
qu!l conseguiu ha.bilmente mandando pro- dos Santos Pereira, tendo sido a.Igum do · ". 

:voca.r barulho e a.na.rebisando tudo no l"ecinto citado ci~<ll!o, intima.dos judicialment.e, .. 
em que runcciona:vam as mesas eleitoraes, ob- primeira e !leoº'llnna vez, como tudo . -se'._ ·, 
tendo por este modo a retira.da. dos que lhe prova. com o documento junto sob n.: 8;_ . 
eram .contrarios · e podendo â. sua. vonta.de ta.es foram as a.meaças, os p~didos, os empe:- · · 
fe.lsiiica.r a eleição como- lhe coo.vinha.. Tcud.o nbos e otJtl"os artificias ele que fo.nl:OU ril.ão o . -'. 
isto era. tambem favorecido pelo fa.cto escan- C8.Il'lida.W contesta.do e apenas uwa testemú· . . . 

. daloso e illegal de funceionarem todas as see- nba, con~"llindo superar todos estes mei~, : ~: 
ções eleitoraes em um só ediflcio, de modo compsreceu ajuizo; não tendo_ sido ella. in-.~ , 
que otnba.lbo feito para uma falsificação quirida _pelo mea a.d vogado poder. este .com- . 
aproveitava a de toda.'> a.s outras. prehenclitlo pel'feitamente o fnnd:imento juri· · :· 

Coroado.de completo e:xito eateensa.io.~to dico de que, t~stis unt.:s testis nullus. . :. 
em .pratica nil. eleição de 2.7, tinha. o ca'ldidato Ainda. mais: o candidato cont.estado; julgãn· : :'.·. 
contestado a certeza da que fa.cil lhe seria. re- do possivel o -comparecimento das testemu.- · · 
produzir a mesma scena e com o mesmo resnl· nbas em jllizo, a.Ui se apx·esentoo com um ad· .. 
ta.do na. eleição de 30 de dezembro. . vogado seu pàrente, com o intuiu:> ma.Iiiresto ' 

Ha.bil em todas estas maoobr&!, fez o ca.n· de, com a sua. presença, tornar coactas as 
didato contestado de accordo com o seu ir- testemunhas: tendo de voltar segu!lda vez ao 
mão Candó. sahir na noite de.29 a. horta. de juizo, e rHceioso ·ainda. de que algumas tes~ 
maga.refes, para. percorrer as ruas- do curato m.unbas pudess.-•m comparecer, apez.a.r do es
d'e Santa. Cru:: e intimar aos eleitores que lbe forço emprei,'11dO para que isso não se désSe, 
eram ooo.tra.rio!J o seu não cooipa.recimento fel-o de modo mais completo. isto e, fazendo~ 
ao local onde se pl'Ocedia á eleioão, sob amea- se acompanbll.r. além do advoga.do, de ma.is 
ça ate de morte o que de facto fizeram, um magarefe, corupeteoten;ent.e armado,. e 

· estando a.quella. borda de sicarios a.rmadcs de que poslou a. porta do juízo com o intuito de · 
}llodo e. incutir medo é prolegidas além de impedir a entrad& de aJ.gwna test.emUDba, A-:· · ·. 

; :;: * 
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cando elle, candidato contestado, no saguão paguú., õ7 votos; Campo Grande, 1 voto e 
·· do edificio e fazendo subir o advogado para a Gua.ratiba. S ·votos; total l.i98 votos (1° 

·sala de audiencias do juiz. eleito.) . 
Para prov3. do que allego, enoootrareis Dr. Augusto de Vasooncellos, Engenho.Ve-

junto a. .este uma. carta. rlo capitão Ma.noel lho, 176 YOtos; Engenho Novo, 441 votos; ilha 
àos santos Pereir..i, ex-delegado de Santa do Governador, 100 votos; Paquetá, 117 vo
Cruz. cidadão muito independente, que allf tos; Inh~:úma., 153 vótos; Ira.já., 121 votos; Ja
vive e conhece perfeitamente todas aquellas carépaguá, 178 votos; Campo Grande, 333 vo
miserias. tos e Gurlratib3., 128 votos; total, 1. 747 votos, 

E' absoluta.mente .inadmissivel. que, si a (2° votado) . . 
eleição que se diz realizada a 30 de dezembro Dr. Raul Ca.pello Ba.noso, En:;enho Velho, 

,,~. em Santa. CrtiZ, na. qual foi victorioso o can· 152 votos; Engenho Novo, 456. votos; ilha do 
dida.to eontestado, tivesse sido feita. legalmen· Governa.dor. 131 votos; Paquetá 118 votos; . 
te, aquelle candidato se a.rreceia.Sse de qual· lnhaúma.. 162 votos; Ira.já, 82 votos; Jacaré
quer prova publica -pela qnalse demonstrasse paguá., 191 vot.os;Ga.mpo Grande, l2t votos e 
que, o modo pelo qua.l a. eleição tinha. si9.o Guaratiba, 262 votos; total '! .739 votos; (3° 
reHa, deveria ate estimar e ter interesse em eleito) • . 
que .tal justificação se désse, a.fim de que elle Dr. Felippe Basílio Cardoso Pires, Engenho 

· · pudeS:Se apresentar-se perante vós de morlo Vêlho. 140 votos; Engenho Novo. 3:27 votos: 
;i digno e entrar nesta Camara pel!l porta. 1a.rga ilha. do Govern3.dor. 78 votos; Paquetá, 36 
.. da. lega.lida.de. votos; lahaúma, 94 votos; .Iraj:i., 59 votos; Ja.-
. · · : Como ju~ente o que se evidenciaria., com ca.repa.guà, 13i vofos; Campo Grande, 208 vo- · 

a.justíftca.çâo por mim requerida, .era a pro% t:.os e Guaratiba 11 9 votos; ·tota.l, 1.198 votos; 
-ca.ba.1- da. ma.is escandalosa fraude, o candidato vota.do em 4º logar. . 

.. protestado, a.quem isto não convinha, procu- E' esta a. expressão da yerdade eleitoral, 

.... , .l'OU, por todos os meios, e conse,,"1liu, afinal, da eleição a que se procedeu a. 30 de dezem
>-.< que taijustifiéação oão se désse. _ . bro, no Districto Federal, confirma.da. pela. 
:~· . A' vista do exJ:lo~to, e confiacto no alto opinião da imprensa. desta Capital, muitas 
.. - criterio. . civismo e justiça da. illustrada vezes externada e tambem pela opinião pu
... · CominissãD de Verificação de Poderes da. ca.- blica, elementos com os quaes, além do di

::; :, m3.ra dos Srs. Deputados o abaixo assigo:l.do reito que lhe assiste, o abaixo assigna.do se 
~Y' ~spera, confuHl.o tambem no direito que as· julga sobejamente amparado para. se apre
:i~',. siste; que sej:i.mjulgados nulla.s e. sem etYeito sental' perante vós e pedir-vos o seu reconhe· r, ·as eleiçõe!S procedidas n:i. pa.rochla de Santa cimento como Deput'ldo legitimamente eleito 
:::;: . prtiz.. oa 3• s~ da p~o<!bia d~. Jacaré· pelo 3° districto da Ca.pital Federal. · 
~· :-c:-.pagua, 3ª secça.o da paroch1a. de Ir.iJa, (pa:ra e ·t· l ed l g b .- 1 .. 
;~ ·: -.o que.si ·não juli&rdes bastante a,.g razões ª~1 ª F ~ra.., l _de a nl <e 1897. -Di. 
:..;: ,.:altamente pooderosas por mim a.Uegadas e Candido de Olit>eira Lms_ de VasconceUos. 
<.·:próvada."> com doimmentos, vos l>OGO façaes 
: :'· vir a vossa. presença os livros de inscripção 
~\ '• de eleitores .que ser.viram na.s eleições Muni
;:· ·. cipa.l e ·rederal, em 27 e 30 de dezembro pro
'.• ," .. -:ximo! passado, na.quellas parochias, a.fim de 
~; . ~~que possa.es de 1:1® ou por meio de peritos 
~:: · ·nomeados.verificar a dissamelha.nça existente 
~;.;· ·nas asaigoaturas de um me.5mo eleitor); lª e 
:~;· '. ·.2•.secções do 20 rlistricto Gua.ra.tiba., l" sec

:~-: Ção do l 0 districto de Campo Gra.nde e 
~:::; :2• secçiQ do 2" diStrict.o da mesma. p&r0ebia: 
;;;·:~ . e ta.mbem que sejam apuradas pelos boletins 
~: ·:apresentados :i.s eleições a .qu~ se procederam 
.:..:. na I• e 15• secções do 2" d.llltricto do Engenho 
<,· Novo, 5• secção do 2• districto do Engenho :r. Velho, 1" e 2ª secções da Ilha do Govel'na.dor, 
''.·: 4~ secçãó dà. parocbia. de lrajã.,. feitoque,como 
;.:·. expressão da verdade, teremos o seguinte 
:t . l'esultado: · 
::-.· : Dr. Candido de Oliveira. Lins de Vascon
:t cellos,freguezia do Engenho Velho 204 votos. 
t : do Engenho Novo; 930 votos; · ·Ilha do Gover
f-' . na.dor, 54 votos; ilha. de Pàquetá, ·33 votos; 
i.:: ' Jnha.úma. 395 votos; lrajâ, 106 votos; Jacaré-
.·-:· . . 

: ~' ., :". .. 

Srs. membros da 3• Commissão de Poderes. 
o protesto a.presentado pelo Sr. Dr.· can

dido d& Oliveira Lins e VascooceUos á. hon
rada 3• Commissão de.Verificação de Poderes 
contra a validade do diploma que me foi ex
pe<i ido pela junta. apura.dora. da. eleição etfe. 
ctuada. em 30 de -dezembro do aono proxirno 
findo, oonsta. de duas ordens de razões, umas 
que se reduzem a. simples a.llegações, sem 
prova de especie alguma e outras baseadas · 
em do_cumentos fa.isos, . como me IJroponho a 
delJlonstrar. 

Na. discussão do a.ssumpo me refirir;el apenas 
â parte da. contestação que dírectamente in~ 
teres~a o reconhecimento da verdade 'el'ei
toral, seguindo ponto pot' ponto o contestante 
e abandonando de todo o terreno ingrato das 
a.ggressões· peEsoaes, onde o contestante ·Se 
compraz em demora.r-se, com manifesto des
respeito á sua. propria. pessoa, á. do candidato 
que com elle concorreu ás urnas e até ã. ea.
ma.ra dos Deputados, representada. pela. digna. 
3" Commissão. · · 
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-
b -contestado entra. immediatameote no pelo menos, de um mesario (art. 1° d3. lei ::_ .. -

exame d:i.s razões otrerecídas pelo contestante n. 426, de 7 ele dezemlJro do.1896). 
e na ordem. por que são enunciadas. _ Acci·esce que o documento em questão ne-

5" secção do 2° Districto do Engenho Velho nhuma· appnrencia. tem de edital; 1Jasta uma 
-O c·ontesta.nte ·_apresenta, sob n ~ l, um simples -inspecção ocular para d€monst1·a.1-o; - -
documento com o qual pretende demonstrar é umn. simples meia · -roma de papel, sem si- , 
que o contest3.do não teve 25 votos, corno diz gnal algum .de haver servido como instru-
a acta. que foi apurada,mas sim 6. Admitta.- mento ,Publico 'dessa natureza. E' limpo; liso, -· 
mos que ô docume~tô é verdadeil'O; nessa sem nenhum rasgão, não tenclo no dorso ves-
hypothese a. acta é falsa. e si a acta é falsa, tigió algum. de ter sido_ a.ffixado â pôrta _de :{ 
nu tio deve·ser considerado o resultado dares· edilicio onde funcciona.sst: secção eleitoral. - _ , 
pectiv.a. secção, e nesse CllSO perde ·o contes- O referido documento é, pois, evidente--
ta.nte 67 votos e o contestado 25, de rórma mente falso. 
que não se comprehende bem que fim teve Ilha do Gcive1•nádor- Assegura o -contes-' 
em vista. o contestante com a. apresentação tante que as actn.s das duas secções dessa 
daq_uelle documento, pois, si a ::1cta. é -falsa, parochia. são falsas e para afi11•mal·o basea--se 
não ha de sel-o apenas quanto ao contestado. nos ç1ocumentos 4 e 5 ·que offerece como 

Ora, eitectivamente, esse documento estii. bolet im . _ 
em com.preto d~ccordo com a acta e como O contesta.do a.presenta á honrada Commis- _ 
tem todos os signaes de verdadeiro, nenhuma são os verdadeiros boletins dess~ eleição 
duvida tem o contestado em acceital·O como (11ocs. ns. 6 e i ) . · 
tal para iodos os effeitos legaes.. Os documentos do contesto.ate sito fi.i-mados 

2° districto do Engenho Novo, l• secção- por nomes de indi,;iduos qu.e effect i'11ame11ce, -._. 
Diz o contestante q-ue ajunta apuradora dei- compu;;ei·am as mesas eleitoi·aes daqueUas 
:xou de contar-lhe os votos - de~sa secção, sob secções; mM as firmas são falsos, por que em 
o pretexto de não ter havido :i.hi eleição e nada se parecem com a.s mfJSmas firmas das 
para· provai-o apresenta o documento n . 2. actas, em quanto ctue os boletins do contestado 

A junta apuradora. só poderia. sommar Yo- teem as Yerdadeiras assignaturas dos mes<>.
tos dessa seccão Jlela.s authenticas, de con- rios das c1uas secções identicas ás firmas das 
formiilade com a lei, ma.s nem á mesma junta actas, o que tudo pôde a honrada Commis5M 
foram remettidas aut.henticas nessa sec~.ão, facilmente verificar. 
como se verifica pelo diploma dos candidatos. Dem;i.is, entre as as.signat uras dos do
nem do livro de a.ct:i.s consta. ter havido elei- cumentos 4 e 5 do contestante existem ::IS de 
ção 11a. referida secção, conforme se -vê da Pedro Rates Ferreira e Gentancio José Yalle 
cer tidão sob n. 1. que não serviram como m&arios como i:e 

15° secção-Afilr ma o contestante que nesta prova. com o documento n. 8. 
seci::ão eifectuou·se a eleição e para demon:;. Isso basta para demonstrar o ne11hum valor 
tral-o junta. um documento que qualifica rle das chamados boletins. 
edital, com diversos nomes de candidatos em Note mais a honrada Commissão que as as-
ordem de votação. signaturns _dos boletins do contesta.do estão 

O contestado affirma com toda a segu-rança dii·ectamente i·ecoiiltecidas pelo C$c1·ii>iio do 
que não houve eleição nessa &>cçã.o e pam pretor daq11ella frcgw;;;ia, cuja firma., po1· sua. 
proval·o apresenta. em J>rimeiro loga.r os vez • . está reconhecida por tabellião publico _ 
jornaes do dia 31 de nezembro ultimo, que desta cidade. ao paS::o que as a.ssignaturas. 
trouxera1n o resulta.de da eleição por sec- dos documentos do contestante estilo abonadas 
~ões, detalhac1amen~e (doe. n. 2). Por esses por 11ous cida.tlãos e as firmas destes reconhe-
jornaes se mostra que, não tendo se organi- cidas por tabellião. -
za.r~o mesa. nessa. secçã.o. os 1·espectivo• elei- · Irajà-3~ secção - Para provar que não 
toros de accordo com a foi, foram votai· em houve eleição nessa. secção, o contestante 
oittra secção. A certi_dão sob n. 3 prov'a. que apresenta. os documentos ns. 6 e 6 A; ,.o pri
foí a mesa da 11• secção que, com as devidas meiro é apenas uma wnfirmaçao da eleição e 
formalidades, recebeu os votos dos eleitores est•i de acconlo com a ac:a e por elle se vê 
da 15", cuja mesa. não se organizou por não que o Sr. Dr. Lins e Vasconcellos obteve 41 
haver compa.1 ecido inesario algum. A certi- votos, os mesmos que lhe foram contados 
dão n . 4 prova que ao Con:;elho Municipal pela junta. a.pura.dora... --
não foram remettidos livros nem authenti- O documento n. ô A é uma. carta. ridicnla. -_ 
cas desso. secção. e extra.vagante, da. qual o contesta.d9 não' -

Demais, nc11lmm dos sigi1ata1·ios do do- tran~creve alguns trechos para não destoar ' 
cumcnto qualificado como edital é mes:i.rio da da seriedade que deve manterpera.nte a. hon- . . -. 
15" secção (doe. n. 5), e para. que possa. lia· rada. commis~ão. · 
Ver 01•ganização 1le mesri. e subsequente pro- ;\.S fantas.ias dessa carta não podem, de 
cesso eleitorll.l, é indispensavel a. p1·esença, !órma a.lguma, àestruir - a verdlt!.le da elei: ,, 
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ção, perfeitaniente demonstrada- pi>!a aci-tt , 1 A allegaG&o --e q.hsoluta.mente infundada ; 
q_ue foi assfgnada por todos -os m~sarios f; pr(na-o o documento 11. ll, que e mau. c~rti
contra a gu:i.I impugnaç-~i.o ~l.lguma foi formu- dM da pa.rt~ d" ada em que se coc1S1gna a -
la.da. orga:!iztu;ão reb'lÜar da mesa e o inicio do 

E como, para provar -o allega,1o, ('l contes- trabüt10 eleitoral :.'i hora ma.reada. na lei. 
. ··fo,nte sómente junta um te:>temunho que é o Afilrm1t. ainfüi o conte:itante, par-a mostrar 
· cµnstante dessa carta, applicavel lb.e e o irregularithde nE:ssa eleição, QUl-l membros 
· ·apopillihegma latino de que ~e serve :i. pag. S ile um;i mesma familia. (familía Snzano) vota.-

do seu nrotecto-testü mius, te.>ti.~ mdlii~. ram a11tecipadamente a outros el&itor·es na 
4" seêÇão-Com o documento n. 7 pre tend·e occasiiio d;• chamuda. -

o contesta.nte d_emonstrar que a a.cta dessa. Antes de tudo convém notar qüe essa ra
secção· foi alterada depois d:t eleiçíio, em favo~ milfa. Suza·no, ã. qual r.ão pomposamente se 
do candidato diplomado,e para rnellwr fazel·o, rl?fere o candidato contestante, consta apenas 
qualifica esse do~umento de boletim. · de dous m~mbros, pae e filho. 

Ora, nenhuma da.s assignaturas é d~ pessoa. Na acta se explicam as razões por que a 
que tivesse funccíonado como mesal'io ness<t mesa, unll.nimemente accedeu ao pedido desses 
seação, conforme se prova com o documento cidadãü!l p3:ra votarem fóm de sua vez. 
n. g_ Foi um caso de molestia;que não pel'mittia 

O candidato diplomado apresenta, entre- domora de um deiles no recinto. 
tanto, o 1egitirno boletim d<:>ssa secç:io assi- Sobre esn resolu'-'ão da. mesa que nênhum 
gmulo por quem de direito e revestido dei 1n·ejuizo trouxe a.o processei eleitoral, não 
todas as formalidades (doGs. ns. JO e 10 A). houve recl<1.r1H1ção de pessoa. alguma, nem 

A prevu.lecer .esse recurso de se ccnsioera1· mesmo por pn.rte do :fiscal que a impl'ensa. en
como boletins as a.ffi.rmações de quae~quei· viou especialmente :para assistir a essa elei~ 
cidadãos, rt:vogadas ficariam. as dbpo.,ições ção. (Doo. n. 12.) -
da lei eleito1'al, que rt>gula e caract,,ri~a. tãu Quaato ás referencias que faz o contes
serios documentos, e facilimo seria ao;; in- tante sobre a 2" secção do 2" districto. dessa 
teresst\dOs provar a falsidade rle quae$que1· fregueúa, nada 1iódl' o coatestado diz~r por 
eleições por mais genuinas que ellas tives- não saber •.1 que district:> ou secção alluile o 
sem sido. ex-Deput aíl.o :pelo 3° districto desta Capital. 

3• secção de·Ja.caré.paguá. - Para. mostrar Gua.rattba.-Sobre a eleição de,;sa freguezia 
que não houve eleição ueõSJ. secç;fo, o contes- só enc1 •ntrvu o contesta.me uma allegaçiio a. 
tante indica. á honradaCommi:.;~ão que fa.ça o produzir: a de terem t~ssignado na ia. e na. 
confronto entre as assignatura.s d1•s eleiwres 2" se-.cç.ões do 2° districto alguns dr1a.êãos a. 
que votaram na elei~.ão fed1_ira! de 30 <lti de- rogo de outros. 
zembro e· a.s 1los que concorreram ao pleito E~se fü.:to, que tanto impressionou o contes
municipal de 2í do mesmo mez. Si as a.s~í- tante, a ponto de cnam:\l·O de artificio ridi
gnatui·as não conferire1n, pensa o contes· culo. só J>Oderi:i. ser comiderado \'icip si se 
tante ter demonstrado que não b.ouve eleição tmw.sse <le cidadãos que não lbssem eleítores, 
a. 30 de dezembro, mas a venlaclc é que [l1L•· como se c',eu; é tudo qu:mto lia de mais na.
demonstra.ria com í;;so cousa. a.lg•lma, poLs a:; i:;ui-al e ms.i~ legal. 
as:;:ign:i.turas falsas poderiam ~er ª"da. <!leíç:'tü O documento n. l3, que é a relaçli.oaiithen
de 27 de dezembro; poderiam ain 'a ;1~ <tssi- tiea dos eleitores daqu~lla freg;uc•zia., prova 
gnatmas, n:Io conferindo, ser fal;as tanto a que todos os dda.dãos que votaram são elei-
27 como a 30 de dezembro. tores e, das respectivas act11S con>!ta. cl:Lra.-

Isso basta. pai-a provar a po1w11- firmeza da rueme a eir•mmstancia a Q'Je allucle o contes· 
contestação; que não se sustem de 11e ao me- tante. Que podem uns eleitores assignar por 
nor embate. outros etn certo~ e determina.dos casos está. 

Ca.mpo Grande-A respeito dessa fregur.zia.. e8tabelecido na lei em. vi::·or (art. 43 § 18 
é curiú$3. a. aliegação do coatestari~e,que dá ít letro. F da lei n. 33 de 25 dejaneiJ·o 1le 1892.) 
ma.is evidente prova de i~non<r a cl.i , isão E si 1J <".x-deputad.o pe!J 3• dfstrier.o infor
eleitora.l do districto, que ja representou"' mar a llonrJ.da Commissão qne os 1-leit)r~s a 
que ainda. deseja representar. quo .;e refere com tantv men•lSJirezo são ho-

De facto. o contestaute refere-se a iiou;; mens dú rude traballl.ú do ma.r e d3. pequena. 
districtoll eleíioraes dessa parochia qua.ndo na lavo:rra $em descanço, a honracla Commissão 
realidade ní!-o ha, nunca. l.Jom•e e p:-ovavel- com certez.t não concordara em 1.:llamar de 
mente não haverá tão cedo sinão um unico art.iiicio rid1culo o exercicin dessa fünc1.;ão c:i
districto em Campo Gra.nd.e. vioo p<•r homens pobres, honrados e traba-

· 10 secção-Diz o contestante que não consta 1 lha.dores. . 
ela a.cta a hor·a e.m que coweç:arain o:; tra.ba.

1 
Saur.a. Cruz-O contr,st.ante aggrir1e a. torto 

lb.os, nem tampouco se fa.lla. em inst~U<!.çâO e i.I. dü:eíto toda. a. gente qua.udo se re1ere ã. 
de mesa.. · eleição nessa freguezia. .Não eseolhe termos 
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n!!m Pxnri>~sõé~. mas nã.o tem uma. >'Ó J'a7.õln l ex-comm:ind'l.nte do 13" bat.a.l\iifo 11a infaa
s~r;a e Je ,·:i.Jor· p,1r .. t cont,e:>t:i.r a realirl11.de rlo l ta!'in. d:t gua.rdfl. na.cii:•n:il.que o pr·opdo co;:1-
pl<?itl) z.!:li (-•:II:}.c-tuado. Affirrmi que o· ca.ndi· test:>.:'lte di z S"rern ci1fa.-!ãos i•l·1neos e 1;k toda. 
d:ito> <lii,•lorri:1<1!· ·teni mui~s amigos, rouit3.s '" respe ita!:>ihtlade. - _ 
dedie>•ções no k•gar on.-!e vive e acha e::i::r.ra.- Comu c.uic:t prova dessa amea.ç3 .• j unt.-i. o 
nhavd que ... o roe;;mo candidato consiga. obtér contestante um:L carta. do-cidadão Mad0el rios. 
grandes vot..-;.ções. - Sant•)s Pereira. (doe. n_. 8 •fo coutests.nte), -

_Eot.l-e o,;; muitos ataqnes, ca:fa. oual mais .pela qual se vê que absolut:tmênte esse ·ci· 
viole rito· e m:i-is ~ssoal, diz que a ufill!ialidade rfadão não soffreu ameaçás de especie al
do s·; r-e_;:-iroeHto de á.rtill1a.ri:t, estacíona•~o gum:i.. . -
ntl$$1:. fregn~~i;;. !t:>i impedida ~e votar. alflr~ .. Repetindo o qne disse ~o coméç-o da pre
ma.~•) e:>~a. 1·idicula e pueril. DOl! officia es sente expo:si>;íio.deixo sem re.s;>ost-a. as »ggres: 
dessr~ regimento aptma:;; um é elei.tor e esse é ~ões pessottex tão v-iolentas. dn contest.1nte a 
o cor·nnt.il co;arnautlaute que si não. votou f9i que me ;;er ia. facilimo ievu;r v,i,n1.a.gem. ~i me 
porque a:to quiz. · _ · _ ·. 1.1.~ 1·a1l~se fazer t<:t:dia.1:ões queevit-.1 ~;ra não 

. Falia. a\ nc~a o contestante na coneurrencia acomr,anh!l.r o contestante no ceminl::o de 
fle srn~ au1.ig0.> ó. eleição de .'27 de deumbro, desrespeito por 1)nde envered:m. 
cf'ncurre~cia. que diz ter sido grande e pre, Cheg-o ao tE'rmo do meu cc=a.tra-protesto e 
nuncia.icr'-1- do seu·t riumpbo :.i. 30 do-mesmo CO;)tO vê a tio!lrada Cou;mi:;s.io n?i.o m~ füi 
mez. difficil .11emon:;trar :·t e1~idt~ncia a oe:lt;u ma -

O que foi es3a concurrencia. most,r3. o d.o- importa:ida •las raz.ties c:.>m que o e;:,nfos· 
c~1me11t1} junto. sob n. 14; por onde se veri~ t ant P, pretem.leu fu t1c1amentar o seu pro· 
fl;;a ·~ o..:.-. VCl~ç..'io :i.lcançatla pelo canclida.to te:i-to. 
Quirin,• _<la Cost;;.1 Araujo, que o conte;;tante ?i.::-me no men !1ii•eito. n.mparQ.dO n11 v-on-
pa.trncina.va., toi ínsigniüca.nte. t:ule <lo eleito:·ado <lo 3" dbtrict•l desta. Ca· 

O p!eno cor;·eu com a melhor orrlem e re-: pii;al. ronti:;,11t.a no criro;·i.;- d~' bon!'3.Cl:1. Com· -
gu!arid:t.C.e em S"nta Cruz, e tudo quanto q miss1i.o-e nos &eus se11timcntos de respeitCI ã 
conte->fante dtz f·In contrario a. isso é a.penas soherJ.uia. do vot J popul:w,tra.nquillo ag;1atdo 
uma. afürmação 1'&.ga que nentrnm r.lo- o seu veridecwm . 
cur.io::i.to cor~obora.. Disr.r icto ~·e ·lerl\I, 2G de abril de 1897. -

O S~. teneute-coror..el Motta, que o contes- Dr. F~UJ1p~ Basitio Cm·dosv Pires. 
t"'nte t:i.ato t.bona .(pa.g. l l v. do protesto), e 
o pruf)l'fo q;1e clf:cla.rti. não ter havido vio
lenda alguma. por p;t~·te do contestad.o ou de 
qu<'-1•1uer r,uõr>! pess(la. (Doe. n. !5.) . 

7'rl!]1licci pelo conte!ttante 

O Sr. Dr. Fclippe Basil io Ca;:doso Pir:>s, 
no ~eu cootr;~- r1r'Jt~sto. diz qu: são fo.lsos os 
dçcumentos apresent=idos pelo cout~sr.:.im.a, e •. 
pl!.ra. prov.ir t1li a:o:serçii.•J, l:i.nç.ou n:f.o da cf:'i'· 
tldõ~s de ;i.eta~ Lnpu~m1das C'Jm.o fü li:f..S pelo 
coos:estao:e. e d1~ alguu~ boletins falsi!i~ados; 
documentos e.~te; que pa$SO ;,t :>Dil.ly~:· : 

A .l '.l:'>',ifica.çã.o que o contestante 1n·etemleu 
âlr e~ juizo C.o que 1Jiz ter havido de irregu
hr n:~ eleiçüo de S<1JU;a Cruz e da qua.l Junta 
certid .. io :::o dccumeuto n. S prova ex11 be
ra.nt"'m~nte co11t111. ·o p:>otesti.nte, cujas teste
munhas, intimadas duas veres, não c,11apa
recera.m pe1~mte ajuizo, ·e Ri ellas $8.o. como 
affir:na o :irOJif'iO comesta.nte, de torla. a re.s- Antes cle ent•·ri.1· 1rngt:t a.nrdy;.e nii'.·) posso 
peH:ibilid:~r1c e supel'ior~s a qua.iquer su ~- deixar de t"azer O\•ta.1· qae o P·"·icectim··n .o J.o 
pei r.a, nii.:> :;e u•~;:w.ru;.:·r:,Je certo,a. e$CLU.rec:'\r a. c.Jnte~t.:· dn é p1" va cb maior •l es;·e.;;p-e:~o á. 
verd~.d : ; e::i neillclo tãuserio. h(inr"do Co:11111i;sii.o dv que o q'.l,, teve o con· 

Vendo <me ,;:- .jui;tifi.ca.ção era. infructiei~ra. te:<tam.e com a li.nguagem <le que u'ou 0m 
r.equ:m:u o co:.rtesmnr.e que ihe fos:!l~m entre- s<m vrotesto. 
gues os n.ut0s piira não ficar prova dessa. · Diz o Dr. ~silio, a. proposito da 5• secção 
maltograda. 1;entativa .• o que ter ií'o conseguii'.o do Engenho Velho. á qu ü o contesta:!te pe
si ~ isso não se· oppuzesse o digno jui?-; ·que diu que fosse apurada pelo edital aílb:a.do 
apenas censE-ntiu em que fossem passadª's a.o (visto ter siõ.ofa.lsifica.rla.a. a.ct.~dr. ~l.,ição que 
requerente certir!ões dos imtos (Doe. n. 16). alli t '3ve log:i.r). que tal documento tera todos 

Para evit.a.1• o rnáu etreit.o rla. infeliz justiti- o~ 1Jis1Js de ve1·darlei?-o, e 7;or is.oo acceita como 
caçã,i,;iHega ~contestante que as testemunho.s tal pa,·a todos o.< r-({eitasfeqac.~ . E a~cre;;centa. --
Dão pU~:>:mm eomp;1 r~0!' por terem SiO.O O ·~ont1-stado. Q llf: admitt:iia O :m : h_~ncidade _ 
v. ~~en .. ; : ... tl:-~:: p~l·) c?ntE'"i>tatlo. _ do edital, •L acta ~ fül M, e si. a act>:. e falsa. 

Pa.:·a be!"J. a.v::.Ita.r a. forp das allegaçoes nullo deve sei- con~1d era1lo o :.•e:;:i.H.a.d.o da 
'c~st.> retlr.<,tir' crri que entre essas pessN1.;:; 0;1..,.ração <la. ret~rff.a secç.io. -
ame~.ç<i.dl!.t. fi~U ! a.m o coronel Olymp\•l da · E' .justamente es&ll. :t ;~1 legação feita ·pelo 
$i/ ,..elr:t ccmrnaadante do 5• regimento de cont<o~t.-'!Ute. isto e. falsa. ó o. act.:1 . pela. qual 
art ilnaria. do exercito e o tenente·coronel fez a. junta a apuração. e verdadeiro o·~dit3l 

Caro:i.r:i V. I _ $9 
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que () contestado acceita como b.cm para !Odes cal marc:v1o para a. 15~ secção votàram no 
o~ effe~tos legaç:s. . 1 l •. P.01• falta de pratica entendeu o mesai·ia 
. Fci per esse motivo que o contestante pe- ·Jever copia.r fie!nicinte o edital, ueixando · 
diu. que a honrada. Commissãô fizesse '1 :i.pu- por isso de dará có1iia, fornecida . aó fiscal a 
!'h.cã.o :pelo rete1•ido edital. •lenominação de=-boletim. A votaçüo, -porém, 

E8t:i, pois, destruída. pelo p:oprlo conle:;;- constante do documento n. 3 está. de accordo · · 
·tá.do, em relaçifo ae pr imeiro documento·, a ,3om a que se ;i.cha consignada.na a.cta.«fall0 

aôSêrçã.o de J<tlsirl.nde por elle eroittída. ·seey-ão; os signatarios do ref~1·ic1o documento 
· l" secção do Ellgenho No>o - L>iz o conte~- ~ão os mesarios da 11 " scccão, oode votaram 

tado, tra.toi,rir1o ·desta sec~:ão, que ajunta. apu- ·os eleitores du.15•. · 
radora. só pode1·ia somm 1r. votos· desta =secção Desta. acta consta. mais que, elos eleitores 
:pela.s aulhenticas. de conformidade oom e• tla. 15\ nerihum votou no D1•. Feli.Jlpe Basilio . 

. lei; rnas ·que não fóram ellas remer.trn.as ii Car<los.o Pires, e tambem que elei to1>es da 
mesmajunh. nem c:onstà dos livros·de 11cb~ 1 1ª votaram e1n Cu.nclido Ca.1•doso Pires e não 
ter havido ;1fü eleições. · em D1•. Felippo Basílio Cl!-rdoso Pil'es; não 

Pa.r:l destruir este :1rg11mento brista. invo- devendo portanto ser conta•.la. ao contestado 
r.ar a seg;inda. 1•arte do § 16 do :i.rt. 17 d o vot•~cão alguma na dita. secção, como o fez a 
decreto n. l.542, l1e l de setembro de 1893. junta apuradora.. 
que di2; Foi, pois, em vista destas considerações, e 

«Antes de lavrar-se a. a.cta dos ti-aba- da declaração 1fa juut.i. apuradora- que dei
lttos, o füca.l poderâ exieir um boletin .r,aiia de ap<trar os ·ootos da 15• secçao por mio 

~ ter havido nella eleiçt10- que perliu o contes· 
· assign:i ~o pelos mesarios, contendo º' 1aate the fbssem contados os votos consta.n
nomes dos candidatos. os votos rec<::bi-
dos, e 0 numero dos eieitores que ti>e tes daquelle edital (boletim), competeme-
rem comparecido á eleição. » : !Jlente legalisado. 

<'Este::;· boletins, com as fil'm~s ,~0, Já vê pois a lionracla Commissão que, fit.
mesarios reconhecidas por notario PU · zeudo ta.l pedido, não procede)l o contestant e 

com clólo ou má :fé. . 
lilico, poderão ser a.presentados x1:i C;1be por terra., pois, ma.is e.ste castello ele 
apurac-ão geral da. eleição, para. sub· 
stituir as acta.s.iP -'ilrt.as tá9 pompo~mente arm<tdo pelo con-

temado. · 
Além disto, junta. a.inda o contestante a Ui.:;. do GovernadOl'-Aceoimanclo de f::.l~os 

e~fa tveplica duas ca.rt:1s, urna do cidadão os boietins apresentados peio contestante, a.J: 
Antonio d.e Oliveira. Rodrigues, que serviu rirma. enti•etanto o contesta·.lo que são· firma· 
corno secretil.l'io da. dita mtm eleitoral. e ,fn:: por uomes de indivlc\uos que efl.'ec.tiv:I.· 
assignou o edital ; outra do cidadão majµ;· ne·-.rr compu zeram· :i.s nie~as elt:Horaes da.
Gregorio Ah·es Neves, que serviu como me- quella.ssecções • . 
sal'io na r efel'iêa. secção, a pedido do presi- Diz ~iuu:i. o coutest..'l.do que são fü.lsas as 
rlente, µor não ter comparecido o mesa.rio fir mas de taes boletins, por que em na.d.a se 
cleit.0 pelo con~elho municípa1: Do~s. A e B, pa.1·ecern com as firmas das actas. · e dá. como 
o edital permaneceu a.tn:~rndo a porta do edi- verdadeiras a.s a~sigmi.turas d03 boletins por 
fic1o durante mais de trillto. dias; retirandu·O elle apresentados, por serem identieas ás 
tlalli o contestante, pal'a j untai-o ao seu pro- das actas. 
testo, depois <le ·conhecida a r!el! beração 1fo º"ª· o .que o con tr:sta.nte a.ffirrnou e affirma 

· .itrnta. apuradoi-:.1. de não cont;).r os votos da- e que síí.o falsi.fic:idas a.s a.ctas das cluo.~ sec-
qu<õlls. ~ecção. <;0es da ilha do Gover·nado••, semlci, · poi·tanto, 

Está ponaoto destruída ma.is uma das alle· ~;i.lsc;s os 1.ioletin.~ apresent.;d0s pelo êontestado 
ga.ções do contestado . · de acco1'do com taes &:taS. 

15" secção do 2" districto do Engenho Novo. Fs.lrn. e tambern a afilrmat.i va do contést..3.<lo 
Em nada prejuclícam ao coni:kstante ~.s con- quando diZ", pa.l'a provar a. ver s.cidlide de seus 

sideraçues teit«s pelo · co:?tesfado sobl•e o ooJ.etins, esta1·em 1H as.~i.~naturas dos mesmos 
documento <~presentado E>in rela.ção.a cst;}. se«:· reccmhecida.s .pelo e·scri,;iio do pretor doguella. 
ção; a. -prvv:i. é. a scguiute: o ducmnento sob fregue;;ia, P io Outra. da Roclla ! ! Este ci<1a.- . 
n . 3 do protesto,que ten1 po1' título-<< Editab diio .11un<:j. foi escrivão de pretoria, serviu 
e, na. realidade. um boleti lll e ui:.o um e:1 iti;.i. isen1lo mesario cl:i. 1 ~ secção, . como · secrcta1·io . 

O mes;trioque o - fl:>1·nec ;u, po1· pedido do .\quella. ilha. não tem pretor, e pertence ó. 
fisc.ll, cop:ou-o fielmente do edital que i:l. sei· wcto!'ia de Santa. R.ita (2'' prei.oria) d<> qual 
alfü:atlo, o qual dava separad:1mente o resul- é esc;·foio o major louJ CanrZido de Barros . 
tado .da. 3.pur-J.1,;ã.o dos votos dos eleitores da ~Doe . C.) · ' 
15'· secção •rne tinham votarlo n:\ li", (e iam· Accresce ainda. que os boletins apresentados 
bem o resultado da apuração da 1 l"J que por pelo cont~t.a.nte estão assignados pelos .res
fü.Ha de constituição dt• me.."'ll. eleitoral no· lo· pectivos fi~aes, abonadas as firmas pm: ouas.;: 
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testemun~a.s e conbecrdas por . nota~io pu-t na. d.a 2~ secção_.po···quanto .a nccUS(\\'íiO que füi .>. 
blico-~na. . for.ma. da ·Iei ; .o que entretanto nã.o l no contestante de terem votatlo ·eki:.or~s · · · 
acontece L\Õ!ll os falsos boletins a.presentados t contra a..dispos[ção expr·essa do § 3 · l].l) n.l;! . . 43 ... 
pelo co~testa.do ' cujas- firmas .: e~tãQ ' :fües- :da. lei n.· 35 de 26 de janeiro de lb02, - _lllili~ ; : 
tatla.s iiomente.: por -Pio Dutra. da Rocba., ta~se o .contesbdo ·ªresponder que a.· familia. · 
que, _afém de _ter ser:fldo de secreta.rio, figura Suzauo, a que se refere o contestante, nó seu. 
tarobem comoft.Ll$o e~cri1'ão de pretor c'>nfor-· ·protesto; compõe-se a:penas de dous membros~ 
me · se · evidenciia do doe'hlménto ja c.ita4o. ~pa.e e. filho- quando se verifica que ha. 
coro.provad<i· com o· documento n ; 5 do prQ:: ll.ada menõs de qua.tro Suzanos, os dous. pae 
testo., ·. . . . . . · . e filho, da; l ª secção; Albino Antonio SU:Í:f\.no; 
· Fica iiortrtnto destruipa .ma.is esta allegação que fez a chamáda. na 4ª secção, eJcisé Antu- . 

do contestada~ - . · . - ·. ..· . · nes Suzan(), que nesta mesma · secção votou 
Cumpre ainda notar que Pedro Rates Fer- ta.mbem antecipaé.amente,onde ta.mbemas:>im 

i·eira. e Cúristancio ·(e níW Gentancío, cómo diz procedeu Francls·co Fe1•reirs. da Silva. ·_ : · 
o contesta.do) Jose Valle aos quaes serefere o ."_Esquece-se o cont&---ta.do de que a axpli
contestado serviram como fisca.es e -uão como cacão para. tão irregular proceiliment1J ·é 
mcsa;rios; d:i.ndo~se ainda.-o ·facto de 5er, o simples e resa.ltn. à primeira. vista. às pes.;oas 
primeiro. eleitor daquell~ secção, e poder, babituaP.as a apreciar os manejes vergo· .. 
co!llo · tai~ mesmo não sendo fiscal, assigliar nhosos e -pouco confessa.veis dos proce:::'sos 
actas, boletins, edital, de accordo com.· a. eleitoraes de Càmpo Gra.nde. 
lei. . · · · · A honr;Lda:Commissão verá. que,emquanto 
· Irajà,-.:O documento n.6,ju~to ao protesto o pai Suza.no votava; antes de ser chama.do, · 
'Pelo contestante e pelo conte.stado considerado êm uma. das - secções, Ileu. filho, em ()1! tra. .. 
corno bom e 'llalioso e prova evidente da nul- secção. por inau~ita coincidencia proeeclia. do. 
lida.de ela eleiçao naquella secção (dada mes!I!o mesma. fürma:. A razão e obvia: era n~C<!s-
a bypothese de que ali tivesse havido eleiçã:o) sario que, :Para burla;r a vigilancia de algum . 
·visto como tendo V()tado cento e quarenta, :fiscal" de que estavam ameaça.dos, 110des"em. ,. 
eleitotes, foYam apurados cento e quarenta e elles votaJ.?.em ~ecções .diversas e com nomes 
i~m. 9.lotos ! . .. . · . di1ferep.tes, para preencherem assim a falta 

Dispen~a'."se o cont.estànte de fazer commen- e:àorme de eleitores ·de que se.resen~io.. 
tar ios sobre tão . extraordinario facto~ Preten<lendo provar· a regulariua.de de tão 

O mesmo argumento, empregado em rela-. ille~a.l'próceder,d-iz o contestado que tal ille
Çrí.o á. eleição da. Uha ·do Governa.dor, · preva- ga.lida.de não trouxe o· menor .pJ·ejui~o ao p'lo· 
lece em referencia . a. 4ª secCão .de· lr1'já., cesso eleitorãl, e como prov-a d:i sua asse1•;;ào, 
fa.!sa. é a acta fabricada. depois de da.do o bo- junta uma decla.ração gi-aciosa. de ap;1nl
letim a.p;-esenta.iio _pelo contestante. e p<w- goa.d-:s. de um dos candit:la. t::s, in:Serta. em 
tan~o falgo o documento junto pelo contestad~ uma das fillha.s d.ia.rias ( dw. sob n. 12 ), 
e;omo c.ôpia de.;saacta. · que poderá, quando muito; provai· que es~e 

O boletim a.presentado pelo contestante candidato-soube ·salvar ~·s apparencias, pe
está; assignadopelos mesa.rioseleitos pelo con- :rante ó fiscal da imprc~. a. quem, iimpe.-
Eelllo municipal, cujos nomes constam do menta, eogazopou. . · . · 
JorriaZ ào · Cómmercio(folha official do Conselho Quanto ã, i>ilheria. · que pretende fazei• o 
~iunicipal) de 29 de rlezembro de 1896,. d~u- contestado, rnbre o equ.ivoeo em que cahiu 
ra.ndo coroo P1•esidente o Dr. Jovin'iàno Ro- o ·contestante, dando dous àistrictos el~ltO• 
mero dv que dii. fê o r<'ferido documento e ra.es a ca.mpo Grande, ex:plica.-se elle fücil
mais a.s cartas de Luiz Carneiro de Sà,eleitor mente, em . consequencia. de existirem a.lli 
daquella secção e delegado em exercicio na- dous di~trictos municipaes. ' 
quella época; e de Jorge Alberto dos Santos Guaratiba-0 candidato confüssa..que grande 
Pereira, (·leitor e mesa!'io daquell& secção, numero cl.eeleitores,que tiveram osseus n• m~s 
que d,eixc!u de concorrer para. a fürmação · d.a. assignados :por, outros, são aua.lpl1ab:!tus, 
:nesa p_or. já ter sido substituído, quando alli visto corno 'Vem famenti:-lr que o couteata_nte 
~e 3..presentou. (Does. sob lettras D e E.) · . apontasse este facto em menospre>o de to.es · 

O boletim que apresenta o contes.ta.do .. níi.o cidadãQs. O contestante, :porem, não fez mais 
tra.z a. assignatura do Dr. Juviniano Romero, do que provar evldentemente a nulUdade de 
nem de nenhum dOS-'outros ·mesario;:;, a nií.o taes secções, visto que taes indivíduos não · 
ser .a do·mesario· Ala.miro Alves ca~ral,,que podem ser eleítores, sendo analpha.betos; 
:i.penas concorreu paro formação da mesa. e como.dispõe o§ 3° n. 2 do art. l"' da. Lei u. 35 
que ·:.entretanto assigna como presidente da. de 26 de janeiro_ de .1892.: o mesm() se deu U!\. 
secção. · .· · · . · l • i;ecç-lo fie Santa. CI'uz, . · 

Camiio . Graude-1• Secçiío - Clara.mente Santa Cruz-Nunca foi intenc:ã.o 110 coute-
confessa. o contesta.do que houve irregula.ri- s~nteafilrmar qúe-oconte~tadotiv~egra.ode · 
tlade na._:. -vot:i.çiW desta. secçâoi .AS~1!1 como_ n:amero de amigos_ e ~.ue.qcia r-eaI. nesta. pà~ ". · .. ~ . . . . . . . . , 
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rocbia. ma~:~ r.ontrario, ;ifflrmoü e a.ffir/na Qm•nto ao'·Ci,pitão ~1'an.~el das Santos Pci•ei• 
que. C• pouco QU·~ :~Ili con~egue : e por )JÍt>i(I d•J ta, (; conte~ra.nte disse apenas que, superdndo 
aNiÔl'iO fl'âti Uknto, !.iUXit1a""O pdo ]'";·se.d tOl!QS us· ~mp~nhos e:tOtla.s as1ilpeaÇa,"',' C·•m
da Munfoip;i;licade.' :Jla{!f• para liu~ros !í:·.o e p;i receu ajuh.o, não sendo tomado o. :seu de-

.. · ·u1strahido para · :;ervir: ele espoletas . .J,· poi m_erno por ser 8.phorjsmo de Qlreito -:- ser 
. . N~ições.... · . . · ·· · . · nullo o depoimento cJ;e µm1pó.testell'.l,unha~ 

• · ·. · O contestante n'.io pret.·ia grande triampbo. Jacarepágui~3· secç5ó- MjJito proposítal- · 
como pretenrl~ o oontesthdo, ·M~ clei<:õ:·s <le" mente deixou o contestado pars. o fim as fümi-
30 de 'der.embro. mas. pda Ç)· 0ncurrf-neia e .;{er'iulas elt-ições 'dest.a secção. Estamos·; final-

. dispúsição de seus 1nni~< s, no pi<'ito ·el<'útora.I rr:ente, de accorcjo contes{i;IJ}t~· e cóntesta•!.o-
. 1fo 27 rlo mt.Srno roe7 •• au~ui'a.>a. hoa. voti\ç;\o tão ra.lsits sã:> · as elei.t;ões dé 27 r.e dezembro 
na. eleição dt- 30. Se tal 1~cto não Si:l deu fo! corno ai:: de :~O do 1t1esmo mez e 1wno-e · crimo 
por . t.er a 2.7. nà occasiiio d:i ar,ur::Ção: e estastorlits as qu&se téerp. alli hypothet.1ca-
tjuanc10 ~ pater:teava. a forçp. . ~ e qu~ dis· mente procedido. · . · · · 
pUnha o con~estaute, a.rn?:t''º <;1st.u1·1:10~ . o .E' por isso que o c<intesta.nte pede ã. h'.'.>D· 
contestado, ren·r.o cooso.:l!Ulclo nao so inter· rafa .ci>mmiss'.i.o que ·co"}fr.071te a a>sig1'1.a

. ·romper a. marcha re;. nhr daquel)a ,1pu- wrn dos ·cteitores que ·se diz torem ·1'.otado nas 
raç5.o, mas· tambem intimidar o;: 3.migos <l rc"pectivas eleições. . . 
eleitores do conte:,t:ii1te. como se verífiea. do:i Aproveita o contestante· esta, opportuni
docuinent<is agora juoklO, ~ob ·as lett1<1s F. dade para pe~r il. honr'ada. Com missão que ~ 
G. H. I e J,. seuc'.o este ultimo 1ltrni. carta de dê ao mesmo trabalho. em relacão ás sirnula
éirladão prestante, aci111a de to4~ a ~x- dxs eleiçõ-;s de S!J.nta Cruz. Dr~sta prova. .rc
cepi;ão. S1ltará a má fé oom que o contestado e seus 

As provas de que rüi.o foram nen:i. pln.cid;is, asseclas procedem no triangulo. . . 
nem regulares "8 elelçõ~ de 27 e 3o em '. Accrt'sce ainda, ·em rel&.çã.o.aesta 3ª secç~c., 
Santa Cruz, ~ia a.s cartas i• qw; se r·eferiu 0 qull ést.U. a sua. .eleiÇã() ·affeêtild~ de nullid:i.de 

· contestante e c.s jorna<·~. que tambc·m junt:i insa:aa.veJ, pois, a acta. apresentada nilo fci 
e que dii.o IÚlticia · (.[;-.s s<::•na.s de ~elva;.!eL'ia. e concertada, cOIDO determina O§ 22 elo árt. 43 
desordens rfo qu& foi t.be~tro aq\}eJia .pa.- da. lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892. · 
rochia. · Em vista., ]ois, do ex!)<lsto, dás' provas · 

Cumpre a.inda observi..1' que as noticias en:.. apre:;entad11.s, das fraudes clar~mente demon· 
via.das ás íoll1.1tS d12ta (apita! sã-0 redigir!as st!-ada.s. espera o .· contestánte que a. honrada 
de tal fórma. c;ue ~e ve1•.0tica nãcn;er :.t ellas t'0mmi~são de Verificação ae Podr-res o •·eco
estr-anho o coniestado qu.t" no enta!tto; terr.1 o nllecéá como depu tado legitimamente eleito 
despl,· nte de •ir afürm:i.r pi:_r;inte ª· honr3:<1:• PÇliJ 3'' districto desta capital.· 
Comml~liã.o 'te1·cm taes elet<;~QS corridc> pluci- Terniina.ndo, pc;rmir,ti; Srs. membr·os da. 
darr.cme ! ! · Commis~u,qus -vos a:ffirrD.e o contesta.~te que 

A carta, junt4 como tloeumento S<Jb n. 1;:;, não é por vaidade, nem por iotére:;:;e pes"'Jal 
pelo coniest<i••o, prova ~pen;\s qúr3 o eleitor que veiu perante vós :pt·ote,sta.r contl'~ a_elei
:Motta, na. occasiã.o em qlle se fazia· a eleição, ç;fo realizada. a 30 de dezembro. no seu dis· 
votava no Engenho Velll<•, à r ua. do ::\!a.ttoi:o tricto. mas sómente em homen11gem á soi..e
e.portàofo, não podia. dal" fedo que a ú1e_s01!1- ia.u i!).. poJluia:r e . iinpelli~ó pelo r espeito á 

·. liora. se· pas~ava. em santa Cr·uz. Além d1~so, verflade eleitoral. , .. . . . .. 
refere-~e· a.quelle doeu~' ato i el<ligã~ de :~ Contestánd~ diplqma. de u~ corrcligi.mario 
de dezembl'O, e U:1d.a d1r. em !-'e l:t~'"º <i.de 21, nãll :nfringe elle, · de íórma algµm a. a. discl· 
onde se fez o ensaio gem i pa·ra. PRE'Ml\.:RJ> <b r~Uua partirla.rfa., disputa. o $'· lagar, rêpre
grande (a,rça de :m. . sem:ição dn.. miu9ria, que t~mbem foi <lispu-

Quanto á fal ta de comp;i.rec1mento da.s tesl~· tado ~lo i.·(!.ndidatO contestado. 
munlias ria jústific}>ção requerida pelo con- · Vf·m ·aip.~a ·urgido pelo 'dever que lhe 
testante, pera.ute o j qizo :>e~íonal,~:ern. elle a imvõe o seu passado e a .dighid~e co alto 
dizer que O COl'Ollel OlymplO da t-Jive1ra de- (;ar~O de conftanç~ qaeociupouna legislatura 
pois de lhe ter dito que etiW.va. prompto _a ündii como 1° 8ecrew·io nesta Casa. em cujo 
confessar a >erdarle; <l>'cforou que lhe na.o Joµ-:i.r se:oi:gulba de ter pI'Eiénchido 'fielmente 

.·con•inha, como official a1·regiro·en:ado, e em ~ a.spirações r.0 pllrtiflo; á. vista <b. reiposta 
serviço 'àctivo, . envl'.lt\rer-se ~i:n questÇies po- rl:vl'a. . pelp seu em~(leitte .chefe ~enera~ 
líticas, daodo >L per.:eba1· ch.ll'amentc~ que .~e Gli<:E>rio. quanclo delle I>rocurando saoe:r s1 

.. ·. tiri.harn movido empenhos para que elle assim T.inl!a cones:[iondidó em ·tá.1 cargo á. sua· oon· 
.. · · procedesse. · . · · · · · . • tin.nç~.,. delle ou -Vhl' estas pala Vl"as : · · . 

I!!'uul comportamento teve o Si·. i:ap1foo · •. . 
Egyd.io Talfoni, que a.cere:scentou .riã.<? desejar « Pela primeira vez a Camara Republica.na 

. Di.ãis imniiscuir-se e!n poli ti~ de San~ Cr~~- teve um l• . sjc_reta.rio em·' ~ua :pesscra.·: qúe 
- - -:- : . - - ~ . . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:39 + Pág ina 25 de 29 

SESSÃO EM 14 DE MAIO DE 1897 . 

~riube coiiiifei:ietrar'Sé dõs deverei; do altO Aacfa é.e~ÍJr~s-süo reswli;iW de todo o j;Jro-
cargo de que foi invéstido». cesso eleir,oraL ila secção. desde o inicio dos , 

capital .Federal, 2 de . maio. de i89i .-"-Dr. tralJ~lhi:i~ nà _or~Ilizll,~â.o ~ª· me~. a~é a co~~ 
Candido de Otfoefrd Lins de · Va:s 0 Uos. clusa.o delles ?: . e, p_ois,. mn doc.ume!lto com_ 

.. - e nce · . ple~o, de caa:acter ~ mteiramente offic1al; onde 
· . - . . , · - · todas as pbaSes da ·escolha de canàiilatos são 

Srs. Mem"broS :tTa. Coriimissão V:eribcaaora ·con~ignadns na pl'es•'nça do eleitorado; e ·que · -
de Podei'és-"Facíl irie teria sido,· lógo após a. é authentiéada pe\_a trariscripção e pela pre-, 
leitiira da treplica apresentàda . á vossa cori- senca "dos fücaes que adquirem boletins. 
sid;.iração pelo Sr. Dr~ Ca.ndido de Oliveirâ· . Dclla são t>:X:tralüclas cópias que a lei mail
Lins e Vaseoncellos, den:iàil.~trar que·são::i.b- dou sabiamente ,concel'tar ·~ coHfer.ir. po1· ser". 
solutacnente cle3tituidas ele fundamento as ventuarics de justiÇa, corno .~stranbos ao 1Jrb· 
ra.::ões com que esse candidato pretendeu re- ·cesso cleitor:i.L; devendo da.r ás mesmas cópias.' 
bater . a. cerrada argurilent:1ção de que :ne o caracter dl~ fé puhlicac· 
serviem_meil coritra-protestô;' · Ora. no.c;1so vertenté, teoos uma :i.cte; com 

Preferi, porém, usar da palavra: escripta todos essesr~·quesitos ~~ma relaç~o. ele nomes 
que permaMce e que. mais fielmente nx:i. os v?tados~_d1t'.1l, como diz o prn:pr10 Dr, Can
<la:~.os nece.ssarios para. 0 jul..,.a.mento da hori- ch1lo de Oltve1ra,. ambos os documentos as-
1·ada Coinmissão. "' · slgnados pelos rri.es<Lrios que serviram na 

Depois de um laborioso trabalho que i:OllSU- secção. . . - . . 
mfü sete longos dias, oroduziu 0 Dr. Candldo _A honrada Commissao tem de exannn~r_o 
!le Oliveira uinii. trépliéa que nada mais é do valor· desse edital em frrmte â a.c:a e dec1d1r 
que a repetição. do primeiro . prote~to, e se deyem seJ.> contar!os os votos rla aota ~u.:.. do 
q1Lndo ·eu esperav~ ~_er f~ri;;ad~ a pedir um 1 do edr~l, _ou se deve ser an~iillada a ele1~0. 
prazo, :pelo_ m~nos, i~ual __ :lº _que _te"'."e .s'. S_., 2" distr1cto do En~enbo Nov'l-1'· secçao-:
apenas dep~re1 ~o,m . razl!_es tão rual_.arciute- Continúo aa.ffirmar, apPzar das a.llega.~:ões do 
ct::das,. como __ v1c10sas _sao as provas de que D~·- Candido de Oliv1~ira, que· ;j.junt<. apura
ep.: ~e serve em s~u arrazoado. . dol'~ andou bem, uão tomando o resultado 

Ainda qe$til. vei o que mai~ avulta rias al- dessa secçião, pois n\o lhe foram remettid.as 
legações do contestante é o de~cànfodimento a.utheritk.a.s~ Do livro de acta.s dessa secção; 
da Lingüagem .e o systemà assentado de ag- nã.o con~ta. ter h:i.vhlo eleição abL 
grt>ssões contibu.as · com que demon.str'a o As certidões que juntei em meu contra
re~peito que tr-ibuta à honrada Cori:l.mi.5são .. p1•otesto; para_p1•ov:•r es~a· ve1·dade; não fo-

Gontir:iualiilo em meu proposito, estoure- ram c:ontestalja.<; 'pelo Dr. Candido r1e Oli~ 
sol··irlo a não acoinpanha.l·o n.e_,-se terreno. wira., Para eUas, portanto, chamo de novo a 

Quinta secção d() Engeoho Velho- Insiste attenção da illustre Commissão. · 
o Dr. Cà.ndido rle Olivei1·a em cltt1' como fal~a 15, secção _ Conles5a. 0 c~ndida.to con·· 
a acta desta secçãó, embora as assign:1tura.S testante que 0 docu:nento, que apresenta. em 
dos respectivos mesa.rios sejam identicilS ás rio seu prote:;to sobi·e essa seci;ão,. não e nem 
eclitalqúe a.pre.>euta. ã. consideração da-Com- mesmo um edita.J,ti oprmasuma cópia de editai. 
missão.. . . que ia ser amxado, cópia tirada. por um 

Em nenhum ponto da. lei n. 35, de 26 i!e' mesa.rio. 
janeiro de 1892, se encontra.. referencia: a <lo- Confes;a a.inda. que não houve eleição na 
cu.m.ento ~~sa natu~eza. CUJO . valor demons- 15'· secção. como q niz fazer crer. tenclo vo
k:~t1 vona.o tern, po1s, na espec1e, peso alga_m, tado os eleitores dessa secção na 11", con· 

O , J_oo~mento a que· allude o ~1·., Oa.at11_do forme demonstrei em nieu contra-protesto. 
(l~ Ü~1ve1ra; _como pndendo subst1tE-1r a. '.LGta.. O que, porém, não confüs~a e que, sabendo 
n~o e; um echta~. porque delle nao cogita a que os votos dos eleitores dP-s.-sa 15• secção, · 
lei ; e um bol~t1m, que de-y-e sei· J"eveswirJ de >!.pumrios na 1 i ".já lhe haviam sido contados 
v_ar1a.s fürmal1dndes e de unportantes reque- pel:ijuut11 ápur,:dox·;t,qua.~,d~scmmou os votos· 
s1tJs. . . , . . aa. U\ quiz fazer com- qU,e a honrada. eom-

Sendoy .. n_alogas.as ass1_gnaturas_ do edital e missãoJb.'os mandasse somaia1• de novo, du
a_ct~ (e e msso que consiste, o cunho de vero- plicando-os por meio ele um artificio que me . 
sumlhança, a. q~e me refen em !neu.contra- abstenho de qualificar. artificio que consistiu 
protesto), e poss~v~l que a acta n110 se;a a e.'l::- em acceito.r a cnnta"en1 doi:. votos da · 11•, · 
pressa.o fiel ilti. üerdnde; mo.s sel-o-ha o edita,l? oode estavam incluid~s os eleítores da 15", e 

Em taes casos. <mino.e com que dh'eito , em, apresent:n· ao mesmo tempo o l"esuUado par- . 
füce aa. le'i eleitoral , prefürir a; urna acta que'. cia.l desse::; mesmos votJs de eleitores da 15', .· 
tem todas as formali<1ades um simples edital_,· pedinrlo C.'!.ndi1fomenr.e que. lhe fos5ern addi~ 
que cirece das condições essenciaes dQ bo- cíon<1J.os de novo esses vr.tos que já. lhe tinham 
letim ~ sido sommados. · 
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--- Qu~nto.ao q~~ cliz o Dr. -·Can<l.ido ~ · OÍi- d~ Oliveira são ·sia:rples.parti~~ial'es e seu 
Yeira sobre os votos dados a Candido Car- abono foi feito a 4 de fevereiro. · · -
doso Pires e .contados para o Dr. Felipp_e Ba- . Demais. é fa:lsa a állegação ilo_oo:ritestant~. 

_ zilio. Cardoso Pires, na. l V secção. -'só me cabe quando diz que _as :firJllas dos . verdadeiros -< dizer quê essa questã,o é d.e i,nlnimo valor. boletins por mim apresentados esta:o sómente 
_ . ).xã() bavia .candidato .algum com 0 nome attestadas :por Pio ' Dutra. da Rocha/. · em 
:--:iltt Candido Ca-rdosoPires. e naturalmente os ambos se acham o recónhécilllentó do tá-<·· votbs que appreceliam .com me-nome seriam beUião Pedro. Evangel~sfa de, Cà.stro, cqJ.Ilo 
. meus._ .. - · · · eu· já tinha feito ver_ em meu êontra,-prq-

· -- :· '.A.itintaa.puradora.; sommãndo-osao~ que testo.·- - __ - . - ~- - - _· 
Qbtivé cem o meu nome -por extenso, não .fez ·No intuito de causar confusão e·desvfar os 
mais do que segµir à mesma. conduéta que espíritos~ de um rectO .. julgamento; diz ·o 

" -teve,pa.ra com o Dr. Candido de Oliveira; Dr. Candido' de Olivefra que o ci~adãp Pip 
: tJ c1.mtesta.nte p:i.rece eafar esquecido· de D~tra. da· Roch11, escrevente juramentado, 

que o edital referente a 5" secção do 2" dis7 serviu de secretario na P secção, ql..1ereO.dG. 
tricto do. Engenho Velho, appenso, ao seu .fa~et crer que esse cidadão reconhe~u sua 

· :protesto, e que deseja ver a.purado com ç.7 propria.firma, o que não é exacto, porque 
votos, tem 66 para candido de Oliveim Lins elle reconheceu todas as ftrmas "do:; mesa1·ios 
de Vasconcellos e um para Luiz de Vascon- dessa secção menos a sua propria:. que füi. 
·cellos. · · · . .-_ ·reconhecida pelo referido tabellião Castrcl', 

Esquece-se ainda de que o do~umento, que conforme se ve do boletim que a.presentei. 
apre:;enta sobre a. 3" secção . de rra.jà, não Não se póde, portanto; ser maisinfeliz ~o 

. tem o seu nome por extenso. . que foi o contestante,na. defesa de seus papeis, 
_ _ . desageifadamente arranjadOs--

. Illw do Governador - Sao ~alsos os bo_let~ns Irajà-3• secçao...: Diz o Dr. Candido de 
.apresenta~los pelo Dr. C?Jlfüdo ele OI1ve1ra.. oliveira; pa.1•a demonstrar que é fü.lsa a acta 
em seu -protest9. Affi'.!'me1-o em meu contra- da eleição desta secção, que, tendo votado 
protesto e continuo a1~da a.affümal o.. 140 eleitores, foram a.pura.dos 14t:r:otos; · 

Os chamnd~s boletins de, S. S.; s1 teem _ E' falso, falsissimo, Votara.ll).elfectiva.mente 
os nomes de al&'uns. mesal'J.os, !.1ª~ teem os 140 eleitores e só 140 cedulasforam apuradas 
de ~odos, e, depa1sJ si os nome~ _sao iguaes as pa.1'a Deputados, e igual numerQ para Se· 
assignaturas nao. sao nos propr1os. _ nadar. · · 
-_Os bole~ins 9ue, apresentei -teem as.as;;~- Prova-o a_ neta., pro mm-no as authen· 
gnncuras i~en~1;;:as ª! da.s actas: Essas ass1· ticas e tambem prova-o o documento q:ue 
gna~uras,s1nao es~ao rec3nhec1das pelo t!S- s. s. juntou em seu protesto.__ · -
~rrvao da 2-- pretoria,_ estuo pelo escrevente Nesse documento se diz que votaram. 140 
.JUr11mentado della. Pio Dutra da R_ocha... . _ eleitores· e que o Dr. Lins de Vasconcellos 

O decreto n. I .334, de 14: de Janeiro de teve 41 1)Gfos, isto escripto em al,7arismos. 
lS'.JG, que regulamentou a lei n. J .030, de' Por baixo do nome de S. S. se leem por 

· 14 de noveml;_ro de 1890, deu attribuições aos extenso as pa.lavras:-cento é quarenta e 
escreventes Juramentados para tomar de- um votos. - -- , · · 
poiment?s, rec~b~r jura.ment? -e· f1mccion~r Entendes. s., em su3. candura. e em sua. 
no _ rel?!Stro. c1vxl. P_or ev1dent~ ª!!-ªlogra boa fé, que isso quer dizei• que .:i. somma. de 
o (uncci~111J.r:..5' a quem ,mc_imi?e~ tao impo~- cedulas füi de 141 (pelo menos pa:rece ser 
~utes funcçoes teem !Lttr1bu1cao par11: ª1?-then- esse o seu modo de entender), mas não -lla. 
ti.e.ir firmas, Sua.acça.o ~az-se sentir unme· ninguem gne, examinando o documento em 
dia.ta nosc~sos ?e urgenc1a.. _ _ , _ . questão, não veja logo que se ·trata de um 

Ora, a lei e!e1,t~ra.l comace~to provid~nc1ou simples engano e ctue o presidente d_a mesa., 
para _que a ele1çao prosegmsse sem mter- querendo tornar claro o nnmero de votos 
rupçao; ,: _ . _ que teve o Dr. CanrHdo de Oliveira, escreveu 

O bo1et_tm faz :parte mtegra.nte do pro- por extenso o que havia , escl'.ipto por alg:i.
c~~o el~itora.I ,; dar:lhe, portanto, auth~n-J rismos e no escrever, como haviam compa~e

, fac1_fad~ 1mmed1ata e obedecer ao precento cido cento e quarenta eleitores, e o Dr. Lms 
legislativo. · . -- 1 de vascollcellos obtivera. quare11ta. e um voto 
· ·.Mas, quando mesmo Rã.o valesse, o reco- to;:;, engauou:se escrevendo 141 ·J?or 4L _ • 

. . . nhccimento do. escre>ente juramenta.do , . E' com -argumenta desse qmlate que o 
valin certamente,._ COIDO ;i.bono de firIDl-S, l contestante preteade obter O diploma de. de~ 
muito mais do q'Q.e a abonn.d~1s firmas dos\ putado qu.e o eleitorado lhe. negou. --_ _ - _, 
éhnnrn.d~s :holotins do contestante, porque! 4' Secção'-A despeito dos' do~um~ntos que 

.,_ . . :o.a~onador tern,' fe purltca e seu abono é- do juntei ao meu con.t ra-protesto para prova de 
:: ,;jroprio dia. da eleição, a.o passo que os 'a1?o- que ,os cidadãos signata.~io~ . do;, pse~~o
. >-: nadares 'dos pseudo-boletins do Dr~ Ca.nfüdo 1 bo!.et1ll!! do conte;;ta.ute; relatnos Ui_ ~leiçao_ 
' ._· .. -. . : ' ·- ·- ·-· ,.. ... ·- - .- .. -· 



Chara dos Oepltados - lm(l'"esso em 21/05/2015 09:39 - Página 27 de 29 

·' - ·,· ,. 

--_-._·--: _·-. =;·.- ~ · : : ·.' - ~ - w •• ~ ...... · ~ ~ · •• "·:.:.::=-:.:.:· :~-:··:--· -. ___ :_. _.-.~. -~_ -

· ' . ·.''SESSÃO. EM·: 14 .DE ·MAIO :mi: 1.89i ·: · : ... 
• • ---- • - - ••• - 1 

: . -.·.·. 
- ~ - . 

desta .~ecéã_o. não tinham se~vido na .1ues~d~ .. {a.rt. 43, § {s let~ ·F da. lei n.· 35, .de :26 . de 
mesma. secção, · continúa o Dr. Co.ndido de j;meiro. de 1892)~ . . 
OH v·i:ira · a .· insistir impertinea.ternen~e :em . . Aec1;esceatei que esse fa.cto só poderia 'Pl'O· . 
a.ffirmar . que ·os. ditos cidadão~ foram me- var irreimla.ridacle si se trn.ta.sse tle cidadão.s • . 
sarios . . · . . · . · . .. _ . · · ·· . . que .não füssem ~leito_res; o que não : s~ dó., ~ .· · · 

Para ·vr>oval-o traz o lornai do Conpnercio como demonstrei com a 1·ela.çã.o llos eleitores · 
de 29 de de.z~mbro com alista .dos mesarios. dariuella. f!'egciézía •.. " . · . . . · . , 
De facto, :nesta. relaÇii.o está o .• Dr.,Joviniano Santa Crnz~-0 contestante, não tendo 
Romero, cOroo J:Ílesario; Il;J.às àa cer~dão que uma só razão :; ~ril para ba.se.lt' . suas insi· 
:1prcsentai e. da. acta. da. .insta.llação -e ·da.'a'.cta. nuaç:fü~s sobre a eieiçãó d03ta i'r~uezia. soc-
da conclusão dos trabal hos, se -vê que o refeê co1•re-se de aggress"ões. que,. si l he ficam· a · · . . 
rido dnutor não serviu com.o mesa.rio . . : · · · cnractt>1', · s-6 me merecem Clesprezo. · . · · 
. Di'z ma.is o contestante que o Dr. Jov.inia.uo ·As cartas graciosas, quejUntaa sua treplica. 

.Romero·figura . no dit.o jornal ·como . presi- para. provc.r que não_ tenl10 elementos nesta. 
denie da sec<;ão, reveland()_com . . isso, ma.is par()chí:t. são· de adve~.1·ios ;politic~s e pes.,. 
uma. vez, . que desconhece completamente a soaes. A ellas eu oppor1a, st ·preciso tosse, 
lei eleitoral vigente; em virtude da qual os· uma úeclara~.ão de cenienares de elei~ores 
presidentes das me...~ eleitóraes ~o ele\ tosá que, teorlo conhecimento d;1, conte~ta<;ao do 
pluralidade ele votos pelos me:arios n•l or· Dr. Canditlo de Oliveira, veem affirmar sua 
ganizaçião das mesas. · . inteira solidariedade com o Jlartido e com- · 

O Dr. Joviniauo Romero não sel'Viu como - miglj. ·. . .. . 
me:;ario. · A eleicão.de 30 correu placidamente; na. 

Da acta da. installação con~ta que ·.esse ci- de 2:i àlgtima rlesordem se produziu ._ Mas 
dadão compareceu á secção eleitoral (!epois -nada tem uma eleição com a outrs. ; e s1 pelo 
de haverem come~.ado os. trabalhos, tendo fa':to de ter havido -na. eleiçiio·de 2.7 qualquer 
sido por isso s~bstituido, na fórma da. lei, e di~turpio se poà.e~e mfe.rir que a eleição de _ 
quer na acta da installação, quer na do. con~ 30 foi tumultuosa.. pnr força. de semelhante . 
ctusão dos trabalhos, essa circumstuncia.e:stá. logica.- do Dr. C,auci.ido d'Oliveira; cbega
claramente mencionad:;i,. . . · ·. ·ri3.tnOs á conclusão. de que a. eleição de 30. no 
. Não é, pois. boletim, nem cnusa que' c0:n Eng;mho Novo, foi g;·andeme~te pe~turl:cc.a.- . . 
isso _se pareça, o po.-pel escripto qtie o con.:. taes füre.m as tro_pehas, p,s vtolencias e os as- . 
test..1.nte quer que seja toma.do a serio. sassinatos de Que foi thP.atro :i. mesmaf'regue- .. · 

· · · :e.ia. no dia. 27 de dezembro. . 
Cámpo Grande.-Relativamente á eleicão Custa re;,.lmeote a. ·crer que seja. 0 Dr. Can-

destá. freguezia, cuja divisão eleitoral o ·con. dido rle Oliveira. a. quem se imputa o. i?.Utoria. 
testante jâ a.prendeu felizmente (e ' para al- des;;as selvagel·ins pr:i.ticadas no Engenho . . 
guma cousa.· lhe serviu. o trabalho de contr-s- d d 
tar e:eições liqui làs). reedita elle a. mesma. Novo, que "enha. fallll.l' em esor ens em 
pilheria.·sobre a. ~O.mili:i. Snzane>. Santa. Cruz ! · · · 

De novo só nos dá ·u ma noticia. em. sua tre- O que foi a eleição mnnici:pa.l no Engenl1_o 
Novo todos sabem nesta Capital, e nos arch1· 

'Plica, e ve_m a ser .a. de affirmà.r que ê gr;i. vos J.a. policia ainda. se encontr am as provX! 
ciosa e de apaniguados meus uma local da 1 lh tr d ates e 
Ga::eta de Noticias de 31 ele dezembr o, com que foi po~ive co er con a man a . 
referencia à. elPição de Can;i.po Gro.nde, que a cumplices das s~en3.S de sangue que alt• se 
redacção, a convít e·do illustre chefe dessa deg:gundo dist~icto. do Enf'eD~? Novo '.é 
fregoezia, manr1ara fiscalizar. · .. assim 0 u nico taluarte do Dr . c a.nc11do de Çh· 

Todos os que conhecem a maneira porque veira; e é 0 mesmo Dr. candido de Oliven·a .. 
a Ga.;etcc dP- Noticias ataca o partido repu· que falia em desordens em Santa C~ui. . .

1
. : 

bl!cano federal podem avaliar pe.lo elogio que Jacnrepa gua-J&cta.-se 0 Dr. candido de 0.1~ 
ella teceu· á eleição de campo Grande o veira r'e que estou de accordo com s .. s. re. , 
moela prir q_ue o pleito alli correu, e julgar no !ativamente á. 3" ~ecção nesta fi•eguez1a. 
mesmo tempo dos qualificativos do Dr. Crm- ·Lamentavel enga.no ! s. s. não . enten_d_eu 
dido de Oliveira. · · infelizmente 0 que eu disse em boa gramu:a-

E basta so_bre este ponto. tica e especialmente com- Loa. ortllogra{Jh1a, : · 
Guaratyba.-Diz o Dr. Candido de Oliveh>a. tão dil.Iicil p:i.r~ muita gente; · · 

que eu .confesso em meu contra-protesto t e- Isso me fórça a. repetir que ~. S. no seu .. 
rem votado vai'ios analphabetos nesta fre· 'Protesto não tcvelogica algun~a. Queren~Q 
guezia.. · · · ' prov(l.r que a a.cta desta secção .e. fa.153., pedia :· 

Nunca. disse tal coum. O que eu disse~ foi qae ·se confrontassem as ~~ignatui-as dos 
qu~ não era r_e _ esti~nhar qun · al::runs' elr-i- t\leíto!'es que votar~m na. ele1ça.o fedel'l'.l.!e 30 
tores· tivessem a.ssigaado a. r"go . de out ros, de rezembro.com a$.ass·ignatura.s dos eleitores 
po1·que a. le i · eleitoral assim o . permitte que eoncorrerii.más urna.sna. eleiçãomuni:i:pal 

.-: ~ 
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.
ce 27 ~o mes~o . mez. Si as ~~ignatu~ nãi;i 1 ent~nde que-não.quebrou 3. diS?:iplio.a. pá.rti 
onf.,r1:ssé'm. d t4l& S. S. te1·1runa.ute e tnum.- <la.ria.. ·. · -·. · ... 

phanteo;e:-ite-a. àcta. <le 30 ê fal;a. Oútros qn:dificai:ã.o de"'moclo c!iv(:NO o proc 
· . Foi C•Jntra. esta· póbre 111-gumP-otação q_ue cedirncuto <l~. s: s. - . · ·. ·-. .: 

eu 11~01.estei em uome da logic:i... Pbd.ia, disse -. Nem se cubra. S . S·., no meio de tálltos 
eu, por minhá vez,. ser fal;z. a eleíçã.o de 27 desastres e ruinas, com o nome eminen1.e", do 
.~Jl 'serem ambas falsas. ·.·. . . . ._ general Qli~erio . . · .. · . . · 
· ·· Ani.l.nje, po1s, e contestaotl>- outras provas . ~'\. phrase que s; s. lhe attNbui:, in·su)tnosa 

.·.de :fuls«:ficação da eleii<ão na. 3• secção da fi.'e~ para todos os ,q_ue o preceder-Jnl .no cargo de 
.- gu.eri:.t de. J•\Ca.r·epaguã.~ .. · tn seCretarío, _nãó pá.ssa :fl:e·ü~. Vituperio. 

·_ PércC>r:ri i:rn a um t(,,1os os -pontos d3- lre- -O .general Gliceplq ·nunca -decla.t011 que a 
., plica., ~ nutro o. ,convicção de l 1aV"ei ptih•erí- Gamara · R.epubliêanil. tiv~se. ti(lo em S. s., 
· -·za·lo-. a.ind'i uma. vez-, os fi"uUX()S argumentos ;il~la primeira. • .e?.. um 1° ~ecretario que· soti-

coin. que.o cont.estante.pretenr1e.obter dt\ hon- be$se cornpenetrar..:se i:los dev-eres do _a.lto 
rada Colllmi~sii.o que anrrnllP. qu;,1.~í "todo o 3'' cargo de· que for., investido. .· .. 
di;;klcto 1la CaJJital Fedel'al e só deixe rie p;~ E:tou autorizailo pelo proprio general Gli-

. o 2"'<llstricto do Enge_nt10 Novo. po1· onde S.S. cel"i? a de;mentir essa. asserção, e o faço 
· - - jã foi · inwndente municip:1l, por ondêja foi convicto de que. restabelec6rido .a '\'erdade, 

deputado e rior cmde quer s~1· outra vez de- ·presto veI'áadeiro serviço áq:1ell-a meu dis-
puta.d•:.. . · tin<:to chet'e~ . 
~ão na àe~uta.C.os PP-lo 2" d.istricto do Enge- A honrada. Cômmissâo tem _ago1'il. os ele-

nl-.o N.1vn. 11'! deputados pelo S·i dist1;icto mentos nec~ssa.rios paJ.'a. formar se11 juiz<> 
el~it.:.ra.l que ·sa compõe. rt.r: 1.0 (regue;; ia~ e sobre ~- eleição do 3" distrícto 1'!esto. Caof>lta.l; 
não de pg.,.te sómente de uma dell:ts. certo -est~u . de que será. justo e _a elle me 

T6ri::lio.a.n-lo, porm;tta-me a honi·ada. Com- cui•vo reverente. 
mi:>são que eu falle em no.me rte · um pa:.-tido · - . · 
a que até agora. niio aUudi. rebatendo; entre- Capit::sl Feder;i,l, 4 de maio de 1897 • ......;..Dr. 
tantQ,as ass,.,rçõesdo meu conter.ti_ulor . · Felippe Ba:;ilio Cardoso Piies. · 

E' eile Que IDA arrasta para es~e terreno. 
N~~ fui Cil.ndidato da ch!Lpa do Partido Re

pubfümno .Federal, no :-l0 Çlistricto. Abi. onde 
o part\d.o tem &nnde força e ·onde a opposi

· Srs.· Me~bros . da. ·commissão'. verifica.dora 
de Poderes: · · 

Ç;ào nã.o contã.Va :::inão com insígnifi~·ntes Sei'á o contestant.; muito resúmicio Ila. re
el.-:ID·!rih1s, dísplltei o terço aó Dr. cam!iúo sposta. aos ultimos e derradeiros argnméntos 
n.· Olt"leira que se diiia. do mesmo :par-. qu~. em defesa. de sua pe$l>ima. causa., re:miu 
tido. · · o Dr. Bazilio. Cl>m poucas p•tfa.vras oodill'ia. 

:VIas ~u nã.o me liguer a.os a•.l versat.•íos do ter deru irlo o castel lo le . .antado pelo "roes nio 
parti1io, nem, tra.br!.lha.ndo pela minha c!l.wii- Dr. Ba.:Gilio, e si não o fez e r1referill este 
d:1t.Ul'&, quebrei a. disr:iplina. partidaria., ~uer- meio, foi · simplesmente ·pa~~ qu~ bem p'l.
rea.ndo os c;wdid,~tos d.o :pat•til:!o. aos qu'<es tente fica.sse e ioextingui velruente perdur,1ssa 
prestai o maioJ' npoio que pu:'.e, como b;_;ru < fraqueza dos -argumc11tos rep~lidc-.:> ainda. 
póde in·crvar a eleição de Sa::ir.a. Cruz onde p~io contesta.do, que Ut m um . só do~uinento 
o i!lusire ch;..t~ do pü.Nido republica.no fot\era.l juntou á. sua nova.are\iga. . . 
nest:\ c:ip;tal, Dr. Thot.llaz Deltiao dos ::;a.ntos. Quinta s.:ie<;ão do Engenhô Velho-Rt'.fei•i11-
teve t.inoos votos quantos foram OS eleitor~. uo-se a e leiçflo desta secção, diz O COiltR.i$t ado 

· meus aq1i~os que compa.recenm às urnas . que a. Leí não cogita que o edital poss~ sulisti-
0 Dr. Candi1Ao de OJh·eira. que diz não ter tuir a a.cta. para . apur-~.o ;. no emtanto, 

jnfriu~ido · •l disciplina pa.rtid<lria, teve con- admitt~ que· ess~i substituiçã.'>, de a.ooordo 
ducta. inteiramente . opprisui. à minha; já na com a lei, possa :>_er dada p<,lo b1Jte:im. 
eleição municipal de '.!-7 de. dezembro; tinha O cont~sta.do .niio se cteu ao . trabalho <le · 
rompido · com o :partido, organizando chapa examiattr o espirita ila lei de 26 de ja:;elro de 
de opposiç:ão e empregandr> todo o esforço 1892, do cont.rario Yeri« que, ~i a. lei t\clmitte 
para. derrotar os candidato~ escolhldas em que o boletim, que é uma simples cor.ia da 

. . escrut\nio . pre'7io do partido re.I>Ubficano apur-aç:.ãu, C_Om maioria de ra.zf.O não ~e 
federJ.1. . . deixar de :adruittir que o edital, -que eo· 

t S. s. falla. em elementos <•fti :iaes. . . ilocumento offici::l da a.pu.r-d.<;ão fdita . pela. 
i·. · . Com es.;;es elementos jogou S. s .. para os . n1es-<.1. - um res umo ;-<h eli-iç.ão - poSEa, na 
•- •otos que alcançou no 2, cthtr!eto tio Engen ho falta da. aut ben tica; sul•stituil~a plot1<1.m.mte. 
1. ' ,· No-Vo: t~ve o el~mE\nto rnu!l io:ipal _poz· si,. t eve . A a.~rn. nii o é, ·eorul) pensa o co-:1lt!:O!!l.·'.iv, um 
i: , . · a .·· po_licia _qmi trabalhoa d!:l~b1·aga.<}a:n~nte, simples resumo_ dü processo $lC!.!ut'a! _da. 
l :, _teve a. gua1•da . nacional, tev., etatiID' . tudoTses:>:Lo ;· é, _ uo cootl'ari_o, uma .reprct.lucçao, 
\- · quanto qul.z do partido, e assim. mesmo (pode-se dizei• .. photographica, _· <le todos ~ · 
F-... 
~--
~ : 
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ta.ctos. que se deram àúfante o proee5so e!ei- de · :paL ~~s ~eu~ respectivos district00; . sito::. . . ; 
toraL · . -. . au•oris:1rlós camo tabelliâes de nvta.s. . . . .. 

O reSliino, pois, da. eleiçiio, não é a actà: .Taeis · l ':!is. po:-tanto,.refer etn-se clara ml'•,ilte . 
é o edital. . . . . . . .. . . ~- .ao1; es&rlv:ã~ dos lugares onde não ' ex is te!)l .. : 

Vê, . pOrta.nto, à· honrada Comnfüsifo que t abelliães-e o que claramente se deprel1ende d as ' . 
està de. pé tudo quaoto ·.em relação i\ tlSta. pala-oràs:.;;..FÔRA.DACIDADE OU Vll.L.'1... ·· ' ·. · ' . . : 

- seccão disse o c'ciritestante ni:i seü protesto.· e· ·-A "ilh:t do Gcivernadoi-, pm-ém,: não · E<stá; .... 
respectiva treplica... . .. . . . · .. neste caso. está dentro da cida.ae,a.nnexa:1,, i1 

· . Segundo distri<:to do Eogenho Novo ( l • freguezia de Sa.nta Rita (2• -pretoria). A1ém 
secção - Em relação a es~ secção nada llisto:o eserivão desta pretoria é o ma.jor .!osé .. · 
adea.ntou o conte~tado, limita.rido se· a . contt- Càntlido de Rarros e não Pio Dutra. da. Ro<:b:i., . ·.: 
miar ii. ·assevera.r que aJli nã.o houve eleiçã.;,, oomo aillrma o Côntest;:do. eqn~ndo este <1ui~ :· .'. 
quando, pà.ra prova do contra.rio, juntou o zesse ter attribuiçoes dé escri.vão, na qua.li- -._ ·. 
contestante duas carta;;: uma de Antonio de dade.d;. escrevente juramentado,. · não o · po-:- ·> 
Olíveira Rodl'igues, que -.se1·vlti ·corno secre- ileria, em vi!'tude r!o arL 19-2, lettra E da 
ta.rio na mesa de~Sa. secção; e assignou o edi- lei 1. 030, de 14 de novembro de 1800,· _que . :. 
t.a.l, que se acha junto a.o protesto do con[es- manda qu e os esc1·1vães se subotitµa.m ·ent_!'6 

. tante, outra do major Gregorio Ah·es Neves, si na ordem de proximidade, e .. por tanto.na.o 
q.1e serviu na ·mesa e1eit(.>ra l dessa s cção recooh~e esc.-Tevente juramentado. com ca.
por _não ter comparecido um dos mesa.rios pací rlade para suhstit.uir o .esc1•ivão .. 
elP.itos, e tambem a.sSigoou o edital. Fica., po1·ianto,desmanc1.ta.do todo o aranzel 

Para. estes documeDtos chama · ainda uma. do contestado, tendent.e a prova.1• que um 
· vez o contestante a. preciosa attençáo da. hon- Qtl'ICia l de re"'istro civil tem todas a s attri- . 
rada. COmmissão. bú.ições dos es crivães . , · 

Oecima. quinta. secção - Nunca Quiz.faze:r ·· lra.já-3u secção _ Nenhum valor tem o 
acreditar ocontestant eque tivesse havido elcl· mal alinhavado sophi~ma. ?-rranJado pelo cop· . 
ção na 15" ser:ção; o que sristentuu e sustenta testaJ,l, para prov;1r que e va.lu1a. a.. e1e1çao 
é que os eldtores dessa seccão vota.1·am d;Jst:• ~ecção. onde votaram 140 eleitores· e 
na. \l• sec~.ão, e não teve intenção alguma de foram apur:i.ilos c.s11to e qwirenta. e um 'l)otos . 
pedir que lhe fossem contados duplicada- A honr-<1.da Comrnissão aprecia:ri.l., no devido 
mente os votos obtidos . · · valor :uma tão extraord.inaria apuração. 

Não· teve a iogeouidade do contestado, Que · ' · · · 4• SPcçi'o~Coo.ti!lúa o cont estado a t eimar .. 
p!·~tende Q!1e lhe sejam contados votos dados que 05 cida.<lãos. signa.tarios •lo boletim . da. · 
a pe,ssoa. inteir a.mente diversa (Ca.ndi•lo Càr- clei,.ão d(;st:-t sec,.;;o, a.presenta.do pelo con :.es'- . · 
.loso. PJres). Si ta.,,s v.otos t ivessem si.lo " '-"" 
dá.dos ao Dr·. Cà1'doso Pires, não est ra.uhnria lante. uão servira.m na. mes·• .la mesma. !:eo- . 
0 cont estante que · fosi;em contados en ti·e os ção, a. desp•·ito do -docume~to ciue a.presel'ltou · 

· · o con~sr.ante na. sua treplica·. · . 
~riura<ios para o D:·. F<:lippe Bazilio Ca.r loso 0 contestante nã.o diii;.e que n Dr. Joci>ti· : 
Pires; mas não se j:>ód·:>.. in bona {tde. suppôr ·de da 
que os e lei tot'P.$ quereiido votat· no Dr. Bazi· ano Rou1ero flyur().Vfl, 'º'~' °. . pres1 nte . 
1. tas r<. d" ! e rd p· l»P.Slt no Jornal do Com ml!rC10 , mas affirmou 
10. V<1 ~em em --n io. o a oso u·es. . · · d 

Não Ca.z, pC.rhuto, o coiltestn.n.te, qur!Sti.io que ·o St'U nome con,;t a.va . entre o,; OS me
~ariOS que compunham a mesa, claqut!l'.a de norr.e por extenso na. apuraÇii.o de votos; · , . l · ão 

mas não pó :e a.élu1ittir queº·' voto::; dadus u. St>cc;ão. e qu0 f. ·i elle que pre!-.1'-lll a, e él•:: . 
c .indido se.iam cnnta<ll•S :L Felip"j)e. O que se se:::-ue é qu.;, ~à.o fal>nS as acta::: e 

llh:\ du Gi>v.,rn;ic.lor-0 decrt:to que r~gu- as cópias dellas, que' pretende agot"t o t:oo.· 
lamentou a lei 0 • l.030. de 14 de novembro testado füzer passar por verdadeiras. · 
de 1890, não é o d~cr·eto n. 1.334, de 14 de .· Co:mpo . Grande- Nada. adiantou o con
j<meil'o de 1890 ( promulgado agora . pelo testado ao que. em rela.()ã.o- à. eleição desta. · . 
~ontes~rlo~ e que não exü;te), mas 0 ·decreto fre~uezia,. alltrrnou e provo o. o conte~tan te . « · 
de 28 de ma.iço ne 1893 nã.o fez mais d.o que Para. O' qiie ·disse na t r eplica , cllam:i o · 
reeditar a doutrina rto aviso n. 2 10, de rn·de contel'\taute a preciosao.tt e nçà o c:;i. honrada .· 
maio de _1865, que, de accordo com a .lei de Commis~ã.o . · 
30 rle outubro de 18:30, mandou vigor-ar a Gua.ra.tyba~O n. 2 do a.L't . l'' da le\ n. 35 •. 
doutrina da, Or denaç,Io do livro I. titulo 78, de 26 ·,1e '.ia.íieiro iie l89~. Msti·óe. completa.· 
p~la f~ Ual -aos e.;crivães de P·lZ de uma fre- mente tudo qna.nto. em relação aos a.na lpba"'.' 
gut;zitt mais ou menos ?emota. competia. exer· betos exi:>tent•'s n o a listam1mto daquella_,~:· 
ce,. ae runcçõe . .; de tabellião de rio t.a~ . . fr<.>guezia.. a.va.nça.. o éonkstado. . ._ . 

Tei:l.:éira de Fr<-ita.S. art. 1.084 Da con.•o- Nilo ;:.en). · ji1 ~&iticatíva. t>m iil.ce d.i\ 1~1 , . O· 
Urlaçuo cta.~ teiS civi$. explican•lo ·a or-~enação facto óe assig1ia.r- um ;;ô eleitor i"Ol'. rna1s dir 
e leis éi!l!-da:s, 1.lii que nas trt>gtieziàs . e ca- tl'inta.- que uf•o sabe:n _ler .nem . t-~1·e''tlr. 
pellas, fôra .das cidades ou villas, osescrivães porquanto o citado~ numero do· referido al'· . 

Camara V. I · . ·- · · .\.O · -. 
.~~ 
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'.:(iiio.· proli1i qu~ ~ejam a1iskd.~s o~ anru- diat~ibes ·do· contestado a. suá. pafayra.. Não 
· ·phabêtos . . · · _· . . · . . .. . acredita que aqueHe illustre· chefe t enba :.< Santa Cn1z__:Fioa.lmen!.c e nfeiw'I agoi'll.- o feit9 .o conte3tado de seu pbonographo, .par:1 

· .contestado que houve alguma. desordem · na negar factos i ão peucq r emotos. g a honrada. 
> elei<:ito de 21, 1lepoís (!~ .1el-o pe1•emptoriq- Comrni~são fará a. justiça de crer que q_ con-

_ men-ce ·negado. . · · ' · .·. testunte ·nã.o seria.· ea;po.z ds repet ir a.quella.s 
• ; . q {J~e' tfüse o contestante, ·e:n rdaçlo . :i . p:1l:i.vras, si não a~· tive_s_se re~lment~ o_uvido . 
,. "ele1e:~o·de 30,, foi que-houve uelln.; ~lem de· 'do'digiio Sr. · general Glicerio_ qüe. com cer-
. outras.co_u;ia.s. a alj~tenç;."i.o da. parte de seus teza.,.niio deixa1·á de confirmal-as. . : . 
'' ;amigos; ein cocseqmeuc:a. dos disturbio~ que ·Em "\"irtnde do exposto, das pi·ovas ttpre- . 
. ·. se -~inham· dado ·na. eleiç·ão anterior, como sentadas e das allegaçôM constantes do pro
-- provou com os documentos que juntou a- sua testo e treplica. do coutes.tante, espera .este · 

treplica. . _ · . que a -llonraca Colllmissão fü.rá. a. inteira e 
., , . O contesta.nte la.ment4 sincPramente -que costumada.justiça, : 

... n?.o ~!1hE- . o coirte~t:i.d~ entregue ã. honrada. Capital Federal. G de maio de T897 . .:_ 

.· :. _Comonssao a rleclaraçao dos St!U:: - ~nte11a;·es· Dr • . Candido de Oli~eira Lim de Vasconcello.i; 
., de eleiton~s, -. pára · que llie ·proporcionas ~e o .. · · 

.- ·ensejo de coalrúnta.r aquellas . as_ignatura.S N. 58 _ 1897 . 
_ ··qôm as dos· livros de iC\l!cripç.ão, e tti.mbem 
· com a relação ·de efeitores. . Reconhece Dcpuie>,,dos pelo 5 ° dist'lie.co do Es

tado d a Bahia os Srs·_ Jocw d.os Reis de 
Sou;;a lJantcrs Filho e Manoel Adalberto de 
Oliveira Guim.a:~aes 

Jacarepsguá.-Em vista da prorundidade 
.. aa.· argilmeµtação do contestado e do ~eu e~· 
·. tyJo pr imoroso, o contestante Jimi:a.~se a 
:· .. chamar a precir.sa atten~.ão d:i.· honra.da. Com-
: . .lllio~ão para o que .iá disse em J elação à ter- A 3• Commissii.o de Verificação de Poderes, 
·: . ceira seccão desta. parochia,e tarnl;iem parn a. tendo em vista. as coritesfacões. apre~entadas . 

·· fúlta. de concerto da a.uthentica respdctiva. • 
. Apezar .de não set opportuna · a occasião pelos candidatos Dr;;. Leovigildo Filgueiras e 

r · d" t AUstricliano de Carvalho, au thent icas das 
. ·; ·para exp icar o SjlU prece imen o . nM u i· eleir•ões tJr_ocedidas no 50 districto do Estado 

. ti.mas ele1ções, o contestante uão pó·~e d.-ixar ., 
.de afilrmar que são destituidas de verdade da Bahia . . de ond~ resulta estar fóra de 

:·: todas a5 a.llega.ções que nesse terreno :(az, qualquer auv-id.a. a ma.locia de -votos r ecebida, 
éonti-a elle, o cont estado. na r·ef~rir1a eleii;ão, pelos cand_idatos Drs. João 

O contestante affirma ainda. que o'pesson.l dos ReLS d~ Sou~a ,~anta~ F1l~o e. Ma.noel 
.da munici.palidadeo, no segundo •füti-icto do Adalberto de Ol1ve.1a. Gmma.raes, e ele :pa.-

. : . Engenho Novo, ,t r3.balhou . incansa.velmente 1 recel' : · . . · . · 
.·'peh\ cl1apa. rio· pa.rtido. e que a. policia ali- Que sejMn i•econhecidcs e proclamados 
· -steve-se completamente· de trabaH1ar nas Deputados pelo· 5 '. districto do Estado da 
.. eleições muntcipaes. t endo-o ieito sómente BM1fa. na. eleiç;1o procedida · i10 dia 30 de 
na eleição feder·al. para a. cha pa. sen:i.t<>ria.l, d1•zembro do : anno findo, para._ Deputados ao 
por · pedido de um dos . delegados· auxiliares. Congresso Nacional; os .Sr-s. Drs . João dos 
· Quanto á proposição. uuane$camente ·1an- Reis de Souza. Da.ntas Filho e ·Manoel Ada.1-

~.ada, .de pretenrler o contestante ser depu- berto de Oliveira Guimarães . 
r.ado i:ómente por uma parte do segundo dis· Sala das ComIDis,;;ões da. Cama.ra. dos Depu~ 
t ricto ·do Engeuho Novo, re:•p·nde que o con· to.dos, 14 f.e maio de 1897. - Co;·natio da 

. testado finge ie;no1·ar o resultado da apuração l'onsec« , ·presidente.-Joao de Siqueii·a, rela-
~eral do tercei1•0 districto, pai•ecendo só co- tor. _ Monsenhor J0,;o T olentino G uedelha: 

_: nhecer o resultado das de Campo G1•ande e ,ifourao .-Thoma;; "'Accioly . 
; · Santa. Cruz. onde tivera.m o cuidado de fazer 
· evaporar os votos que, com o· _nome <lo con-
:' · testante, entr;1l'am p~.1·a as urnas., · · 
· . '. Quanto ao auxilio da. guarda . nacional a 
. · que se refere o contesta.do,tem a dizer ·o con· 

. . ' testante que não se achava o batalhão oi;ga
< · nízado. nom tinha a maior par~e da. officiali· 
: . ·do.de riomeada;ao tempo em que t iveram lo· 
: : · ~ai.• .as eleições, coIDo. se ··eriftca ao Diario 

7' SE';SÂ.0 EM 15 DE M AI O DE 189i 

P1·esiàencia do Sr. Arthur. Rios-
~ :.;.D_fficíal, ele :i7 1lejaneirode 1807. · ·. · 
.:-- : Quanto ã. repro-lucção. que fuz o contes- Ao meio-dit\ procede-se á ch :o.m:\da, á qual 
~~- tante, das p:!.lavra;:; que -lhe dirigiu o illustre respondem os Srs. Arthur l::Oios. Theotonio de · 
~ - ~ cbefe . . Sr. general Gl •cerio. aflirma o mesmo. Br ito, Brazilío da Luz, Gustavo Vêra.s, Ca
:,. coc_testante .a s_ua v.ei-acidade, e an~põe ás llogeras, Silverio Neq~ Ca.rlo_s Marcellino,Ser· ·. 
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~.ANlÜES DA ÔA~"*#A ... · 
.. . - ~ . . . . . . . ...... . .. ·-· "• ·· ···-· --··.,,... ~- ·- - - - -- ·-•• • .: . ..... _H,• . • ~-· - -...i -: ... - -........ - "• 

i_,; __ '.i_:_:~l· ii-s ••. o ... :,8~iao.?ei~. da. u_ Til, í~. ·u_··_m __ pra.zo de terra de s~s fcstô,s.porqu&~ ~qüadrã ChileÚ;ii.tÍlanbi/: 
• . 'l • '" dá su:i. .fest a; é deve ter &invidàd.o o COJi· · 
;e;.. Art; . ô. • Fic..'\m revogaaas as disposições gre8so Ni.iéio.nat . . . . . ·· 
(~' énicóntra.río. · - ·. . · . ·· : · ·: ·. Vêil.b:()pedir.a:V. EX.,· qúe riã.ô s~: oÍvide- . 
::\.::' •. pà,pit~l -Féderal, 14 V.e mafo· de 1887 .-'. dessa. ndmeacão; · . . . . 
<\·- 'Pritáente J._ de Jl!oraes Bai·ros, Presiden_te da .. · .- · · · , · . · · · · 
+ .:J~lepubli.~ . . :-- A'. ea~rriís~o dé MarJnha e osr.PrêillifleD.T,e=Dêfoitiformà:rao 
. 0:~· • . '.Gl1erra. . . .. . . .. .. tiob1·e deputado;' que; segrilido a pfoJ)osta. .do 

Sr. L<iri ro ~ollei~, ·: a.pprovadá }iela camara·; 
. . Da Commis..<:ão de Consti.tu\ção, Legislação nomeei uma Coiiiliiis.-ãô _pa.i'a. ásalstit à. ·festa •. 
<e Jüstica do Co~1selilo Municipal. pugnanA.,o para a qtiii.l ha:vfa sido . eouvidii.da a. Cáma-ra.~ 

,:. pelos c\ireitos·.qu"e assii;em il. ·Ad.cninht.ração :Atê este mornento; a. ciaiara não t'Oi eoí:i."' 
·:< do Districto Feder-o.l, para. aneca\\a.r"im:postos vidad.a. para ali fe.•tas qiie térãó logár a bordo 
. sobre térrenos devolutos. marinhas. indus- da.. esquadra chilena. _ ·· . ·· · · . . · 

. · tria.s e profissões. tr.'.IJlsrnissão d~ proprieda: Sei qile ccinviteS individüaes teem ~ido 
. des,·J)ennas de agu~, etc . ....,. A' Com.missão de Lti:;tribuidos por diversos membros · da Ca;;:. 
(~on~tjtuíção, Legislaçã.o e Justiça~ mara."· .. · · . · . 

sendo assim; parece;me que .não é. éas<> de 
Requerim~ntos: nóaiea.r Corilmissão. (Apoiados;)- . 
Do engenheiro ~hil Miguel de Teive e 

· Argollo, director fia Estrada de ferro de ORDEM DO DIA. · 
'··$ ." F:ran~isco, pedindo que ·seja contado, pa.ra. 

. ~ os e1feitos de sua. a.poseotadoria, todo o tempo o sr. "Prê~id.ên:te.~N&o :iiã.veriao 

. que t.em servido_. no interior do paiz, no numero pa.ra se procedei â$ ·-.Yôta.Ções iiidi" .. 
Ministerio da. Viação.-A' Oommissão de Fa- cadas na ordem do diã., pli.SSâ-se ás materias. 
zenda. em discussãó ~ · . . 
- Do bacharel Octaviano de S\cjue~ Cavà.1- . E' anuncia.da a. discussão unica. dó parecei' 
ca.nti, juiz substituto seccional do El'.>tado do n. 78, de.1896; propondo que ·.sej~ incorpp

. · AnJ.azonas;pedindo oito me.zes de iicença. pal'a. radci. logo. a:pós . . aó art. 176. d.O Regimento. 
· ·tratamento de sua saude.~A' · cornmissão de interao, ,um artigo :regula.nrl_(J .· o d:iréito do 
' Petições e Po~~e~, . . deputa.doá .percepção do subsi.dio· • . 

, o Sr. 1'lo1•eira Alv~s - Sr: pr~ . o sr. ·Présídeu.t:e . ....,.Na. ·sessão de 
: sidente, o honrado deputado por Minas Gé- 23 de setilmbro cld a.nrioJ?BS.ia'!o; foi ápresén~ · · 

roes, o Sr. Ro•lolpbo Paixão, incumbiu-me de t.ada a seguin~e iri(licação para fazer parte do 
' comniuniea.r a. v . Ex; que devido· ~ motivos. Regimeuto da. C<Lniara ; · · 

im.periàsos o.ito pódé por esses dias · compa.t·e
.. cer ás sessões da Camara. 

o Sit . . PRESIDENTE- A Mesa. .. fica inteira.da. 

O Sr:. President:e- Tendo se dado 
diversas vagas· ua.s Comwissões Perm:1nentes, 

' nomeio para a de Iost1·ucção Publica. o 
·.-Sr_;· Anisio de Abreu e Pinto da. Roclla.; para a. 
· de Obras Publieas o Sr. Va.ll~uares, para a 
· de· Fa.zend:i, o Sr. Tosta, p:tr a. · a de Peosõe;; e 

Cõri.tas o Sr. Euclides Malta e para a. de Re-
dacção o Sr. Josê_ Per-egrino. · · . 

ARTIGO DES,TACADO ,DO P.ROJECTO N, 75 .( .PARA 
CONSTITillR L.~DICA\•Ã.O . 

Art. 2.0
. 0 > seila~ores e depütados sómente 

terão direito" á perc<>.pção de suhSidiçi: . . 
a) desde o dia. da primeira sessão em que · 

effectiv1\mente cQmpa.recer'3in ; _ . · . . 
fl) sempre que. 0$ta.ndo presentes na. Ca." 

pital dá Republica.; motivarem. o não campa.- · 
recimento por justo impediuientó; appesen
ta<lo óra.lmente por um dos membros da sua 

O S1~. Seabra-No pctmeiro dia das Camar:i.; ·. · . ·. - · · . 
. nossas se;sões, 0 illustre deputa,do Pºl'. S_ant.a e)" sempre que . se . ausentarem da,.,C~pital 

.: .'Gatharina.,o Sr .Lam·o Muller, requereu; com d<t Republica •. eom licença.. de; sü;i. Ca:mà.r&, . 
: . appl~ US03 da. Camafa e. ~oh o fundamento da P ir tempo riunca excedente de triJita, dias. 
:,:solidaried,1de Sul American~, · que a. ca.mara. Sala. dàs cOriuni~sões, 23. de sétembr~ ·aê 
.nomea.~-.;e uma Couimislão para comparecer 1 ~95.- F. Tl)lenii1ic, pr.?sidente . ..:.:. Ignà.cic 

.· ás festa.,; cll.ilenas.. . . · Tos!a~-Olfoeira. ~ Braga. ,".-.;Mzdeiro$" e A,lõu;·_ 
', · V . Ex: . ,.ôl;e'!ecerido ans dei!ejo5 da· Ca.mara~ qucrque.-L~i;;; '.Domingues. .. :· .. ~ . .,. · · ., .· 
. : digoou-:;" faztr essa. nomeação. . . · . . . . . . _ . ,. 
'> ·. Venho pedir. a V. Ex. que não se esqueça. De conformid•.lde com ·esta .. indicação; a. 
·• ._de_· nomea.r a. Commi~s-d.o da Ca.maN qce tem t Comm:s::;ü.o de Policia. concl1,liu o. seu .parecer 
'.' d.e corresponder ao-convite da esquadra ·nes-1 com o i;eguinte' a.rtigo substitutivo: . . . , 
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·. -· út;:.~.··: ·o ~~P~~.~~ ~óm~nte te,;il direito · ã · portanto,\)c_ca~ião ·de·exaatlnal-:a. ~onvenien~-:·;._·;;. 
percepoao do subis1d10. . . ... . .. mente. .. . . . · · .· , . 

. - . • • . • • • ' • 1 _. - · . _ .. . . 1. \ 

à)'desji~ ~ · :dia: ·da i>:i:imeira sessão em que A . "vista. disto, pa:recia-lhe de bom· con.~elp.ó \; 
e:ffei:tiva.rriente· coil)pa.reéer; · ·· · · · · q-qe ~ as;?mpto ro~se t~tu·:fado por u~a. Com~ · -
· b) 'se!Jlpr~· ct~~.)~ta,Íl,dO presente-na. Capit~l mts~o Mn:ta, ba;rmon1zando os Rl:lg1me11t9s,,:~:; 

da ~PJ.l:~~!~~- ll.lºt~:rafo n·~~ corilpal'.ecimento d_as ~uas -. ºª53:5· . de m~~~ que~ S~"?ado, na'!.:~"!. 
~r JW!t-0 rnPti:v-0,· por ~scriptci · oµ verQa.l- t1vesse uma. lei · em .ma.teria de :;ubs1dio, e .ª: ... ~; 
m~nte por. nm dos memhros: da Ca.ma.ra : . C<ln:a.ra out~a., -podendo chegat'-se a. accor9-'!:-.. :.;: 
· e) se~pte · q·ue,· ~e ausentar -11a ca.pihl da.. E esta ~ 1llea. que occorre ao orador, visr.o_,, <~-

}?.epu'l?l+gfE ~!:ll'.I; . . .licença. . ·4;,i, ca.mar;~ e pelo q:ue o pa.rer~r dele ~r su11.; patureza. te; um.~:/:! 
tem_po por esta: J!larea_!].o, ·que nunl.':l, exqe- so u111ca · d~:icuss.a.o. Ofl'.e1ece um r.e~uerb .,·: 
der-.l de 'rpeta,de do priµo. con-;t.itucional das rnento nes~ ~nt1do, .pedm?o a_nomea~o 11~: · 
sessõe.<;. · . · ·. · · ' :..:_ . . .. · uma Comnmsao Mtxta no . intuno de harmo- ··· 

. . . _ · . ' . . nizar as disposições .de uina e outra. corpó~ 
S. R.""'.""Camara dos Deputados, .29 de outu- ração. (.4.polados.) · ·· · ·· · 

bro dj'l 189&.~Arthur Rios, Presidente.- . · ·. . . · · 
Lins de: VaseimceUos lº Secretario.-GóeUw Vem.a Mesa.,e é lido o seguinte ,. 
Lisboa, 20 -Secr~ta;rio.'-Tavares de Lyra, 3° · · · 
Secretario .. - Alencar Guimarãe~, · 4° · Secre· REQUERIL'\!Er\'TO 
tario. 

Vem _á ?i!I~. é 'li.d.a, a:poiada. e entro coaju-
c~meµte em 4~scµssão a ~~p.inte ·. 

EMENDA 

Accr~scenté-se, no finà.1 :.da. Ietmi. e do ar-
tigo do parece!" n: · 7s~ de 1896: · . . · . 
. No primeiro -~nno da. legislil.tf!r!!- o depu~ 

ta.d~ que~ tenqo Ji.SSÍS~iao ás sessões prepara
. .tor1as for re!!Qllhecido depois da a'!)ertura. do 
. Congresso perceberá. o subsidio desde· o dia. 
. da d!ta. a~rçµ_1'.3:~ · . · , · · · · 

5ªla. das ~~;· 15 de· maio· de 1891-
M~~l() Rego.~ :r, J. Se<i.ljra.- Josc Pe1·e-
grino. , · 

keqúeiro que seja_ adi:l.d:a. a discussão do 
parecer n. 78: de 1898, até que se .nomeie . 
uma Commissão Mixta dilo Ca.mara. e Senado~ .. 
no intuito de harmonizar as disposições do's_· 
regimentos dê uma e outra. Casa .do Con•• · 
gresso,quanto â ma.teria. que 'f~z·objecto des~ ". 
parecer. · · · -. ·· 

Sa.la. das sessões, 15 de· ma.io de 1897. _: :··: 
Cassiano do Nascimento. · · 

o Sr. President.e declara que, de ' 
conformidade com · o a.rt . 73, do Regimento,:::: 
os requePimentos .de adia.mentonã.o teem di's-: ... 
~ussão, sã.o immediatamente submettidos ·-a<,: 
vôta.Ção.e,Iião baveodo numero para. que' es'ta . 
tenha. Jogar. são considerados · prejudiCados ~ ··:-

Nes~e ·caso a.ch!l;-se o r .. querimento que _:' 
ac...; ba. de ser lido, uma vez que só se acham:· · 

O Sr. - ea~siano . do. ~asei• no recinto lOZSrs. deputados. _. 
men~o vê na. ord1mí do dia. que ó pa.1•ecer 
n .. 78, de·l896, deve ter uma unica discus~ão. Nioguem mals pedindo a palavra., é encer· · 
Parece lhe quf! .. trata.·se de uma 1·eforma. nó rada. a discu:lSão e adiada a vcitaç;i:o. - · · .< 
Regimento int.erno·da. . e.amara.. ~e comprehen- Entra em I • discJl!isão ·O projecto n.:39· A;~ 
dendo a repr.e5entação nacional dous ramos, de 1896, regulando a responsabilidade· das ._ 
de · Ca.~11ra. e Sell;&.d.O. p:i,rMia.-lhe que ne- estradas de forro, pela pei·da tot.i.l cm parcil•l; . 
n):rµrç.a jp.n()V(lCã9 se devia. fazer .no Regi- furto ou 11,va.ría da.s mercadorias que recebe, .'. 
mentO:sem ser de accordo éom o outrora.mo rem para transpqrtar; -
do-Poder Legislativo; .quanto a. esta ma.ter'ia. 
· ·. Crê, pois, qu~ .é de bOqi. aviso nomear um~ () Sr, President.e.--:- Est~ proJeét~-.::~ 
Comnii~sã:o Mixta, composta de mem'bros · da. foi remettido ã. Com missão de Constitúiçã<f e/ : 
Ca.mara · e :dó.~enado, que a. :respeito se pro- .Justiça que, interpondo parece!', offereceu,; 
nuncie: . . -. ' . - um pró~tO subStltutivo do· qual a camara.:.; 

Com isto tem em -yista harmonizar as di.:;po- tomar-i ~oohecimentp na 2" discussão. si _}~;-.. 
sições -.do Regi.m(;lnto da Ca.mara. com a.s do chegll:r _ . . , ·, .. ' 
Regimento dõ·s.e~a.do, qnanto a: esta.· ma teria; o projecto primitivo. esta, portanto,··. em -. 
e: póí." outro 'lado .adi_a.r o ii.ssumpto pap. IQE\- 'liscu.ssão · . · · · - · · -- - , .. ' 
lhol' exa~e,por isso que a discussão u,tiica. dú - . . .. -: . . . .. . . . - . .- .. ; ·_: 
pa.re~er .ap_a.nha ~ Qama.ra como· que -de sur.~ Nlnguem pedindo-a pal:l.vra.i é encerrada_ ai 
preza;~ . ~ ·· · : . . ·· · ·. · : · . ·.·. .. " t.iscus~eadiada..~avotaçã.o"..: . . · :.''; 

Hoje. a.o entrarmos na. C:imara, .e qne foi En•;ra em l" disi::ussão do -projecto ri.. 78 A, . 
cst:i. ma.teria, aliás designai1a. para -bontem, de lS96 •. re~ulando o se:rviÇo d.a .assisteni::iâ.' 
·distríbuida aos dep:itad0s, · e . não tivemçs~ publie&. aos a.~ena.dos. _ . _ · · · · - · · -
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<.~- .O Sr .. P~es.identê ...- O :prÓjecto· é 
:.·:.,do Sr. Gonçalves ~mos. Foi nomcãda. uma 
· 'Conimis•ão para interpor -pa1•ec~r · soln;e el1e, 

a qual o:lfüreceu algumas emen.d~s que a. .Ca
: ' mara .tomará conhecimento na 2~ discussão •. 
', si·b'.projecto lá chegar~ ' ' ' 

,.· : .·."Ninguem pedindo ri:palavra é encerrada a. 
• discu~são e._adiada a votação. ·. · ·· 

.· · E'···~ prõjecto, . a.sSim éine~aãd.o, · env1acio á 
Com missão de Redacção '. -: . · 

E' arinnnriiada.a :votaÇãó do p:i.recer n..' 56, _ 
1897, reconhecendo ·deputado· pelo Estado de 
Goyii,z, o Sr.·Hermene~ilõ9 Lopes de_Moraes 
Filho. cóm.·emelida. o:ffe1·ecida pelo Sr~ ovidio 
Ab1•aútes,. reconueceiufo deputacló-o Sr. Edu
a.1•do Artbur Socl'.ates. · · · · · · 

o si-. Pre'Siden.te - As ma.terias o Sr. Ovidfo: Abr~nt.es (pela. 
. ordem) -Sr. presidente. sei que ' V. Ex. é 

. dadas para a discussão d.a ordem . do dia. de respeitador do Regimento; mas, pretendo fa
,hoje, estã.0 :findas ; agorã.: só a. Cam<ir!i. tetri zer alguinas observações, concluindo por um 

_·de se·5ic_cupa.r das vota.ções. . . requerimento. · . · 
.... Esta.o presentes a penas l 02 Srs. Deµufados. Não venho discutir o. parecer, ou a eleição, 
Vou, ainda . desta vez, usar do recurso que a que elle se refere; venho ;ipenas, . como 
~enho adaptado em outras occ11siões, para 'disse, fazer um requerimento,e pedir a. V. Ex. 
não inutilizar um dia de ·sessã.•l: s11speuder que 0 submetta.á consideração e·deliberação 

.·a sessão :até que compareça· o numero regi- da ea.ma.ra, · · -
mental.· . ·Diz o· art. S• do ·Regimento:.·~ Vinte· e 
.. Dev-0, ·antes, declar.a.r á Gamara que este quatro . horas depois dessa publicação, 0 

meio não está suífraga.do no Regimento, Pre!idente da. Ca.ma.Ta da.rã. para. a. ordem do . 
.r:.i.:Zão porque farei publicar os nomes dos au- .dia seguinte a vota.cão; sem mais .·debate a1..:. 

>~entes, ~uando se del'em caso;; analcgos. gum, dos_pareceres_ de cada. inquerito; ha.· 
Suspemlo a sessão por um quarto de ·vendo, por_e~, _votos_em separado ou emen· 

· hora. . · . das, se abrira d1squssa.o. _» -
· · . . . _ . · . . . . . . Ao parecer submettido â. votação ba, como 
. · Suspende-se a sessao a uma. hora da tarde. -y_ Ex. mesmo declarou; uma emenda, qu~ 

Reabre-se a sessão a uma hora e quinze to.i apyesent~r1a. por D)im. (Pausa.) .. . . .. ·. 
· · t - . Assim, pms, penso que :V. Ex:. devia, res· · 
· .-mmu os. . peitando o Regimento, annunciar a discussão 

, ·Comparecem ma.is os. Srs. Albuquerque Se-. do parecer da. C-0mmissão. . 
,;. l'ejo; Carlos de Novaes,Pereira de Lyra., Bar· ... Ainda ha. pouco V. Ex. contrariou o Regi
.. :bosa Lima; Juvencio de Aguiar; Castro Re- ruento, sus-peudendo. a. sessão, quando elle é 
.••· bello, Milton,- Eduardo Ramos, Herefüa rle Sá, expresso, determinando que se mande pro-
. Xavier da Sílvah>a, Irineu Machado. Alcindo cederá. cha.mad~. · . . . 
' Guanabara, Belizario de Souza, Julio Santos, · OÜ V. Ex.- cumpre o R<~gfmento, quando 
· ... Paulino de Souza Junior, Noguei re. .·• Junior. elle e cl::.ro, expressivo, ou não cumpre, e,. 

·· A.rt].lur Torres. Caracciolo, Lameoha Lins. e neste ultimo caso, penso que V.Ex, é "parcial; 
·· campos Cartier (20}. · · · .. O Regimento, no· caso de que ora tr:i.~o, 

fletermina · expressamente que se .abra. füs·. 
cussão sobre ~receres_dessa natureza. O. Sr. Pre8idente - Havendo .. nu

xnero legal, vae-se proceder á.s vota~ . das 
materias encerradas. 

E'. annunciacla a -votação do proje'cto n:156 B, 
de_.1896, emenda do Senado á proposição da 
·cama.ra. dos Deputados, · autorizanc1o o Go

, verno a abrir· ao Ministerío da Guerra ocre
·: ''di"to de 8S:~l5$S06, supplement:i.r ao conce
·:. ;dido pelo decreto n." 262; de 20 de. dezembro 
· - de 1894, para. saldar as despezas feitas com a 
.· cons~rucção de quatro pa.'ióes de polvora., na 
::"iH1a do Boqueirão e mais obras necessarias. 

__ °'_ Post~ a -votos, é . approvada a. seguinte·· 

. Vozzs.:...Não apoia.do. (Apiirtes.·) 
·· o SR. PRESIDENTE - .Attenção ! Peco a.os 

nobre.;; deputados que não interrompam o 
orador. · 

o SR. Ovrnro ABRA.NTES-V •. Ex. de . um. 
lado de-respeitou.o Regimento, não. fazendo·a 
ch:i.mada, de outro lado desrespeitou-o noya
mente_. submettenclo a votos um 1m.recer qrn~ 
devia ser discutido. · . 

E: contr:i. este setoe de V. Ex. que venho 
protestar per;i.nte a Ca.ma.ra.. toda. 

Limito-me a. a.presental' o seguinte reque
rimento: · 

' ' 

;-:'." E~E~DA. DO SE;t\ADO . Requeiro qi.te se manae publica,r nojorna.l . 
· da Casa os seguinte~ documentos: · 
;: ,: .\À.o art. i•- Suppr"iÍnam~se as palavras - . .. 10, qUfi-eS , a.S . authentiCíl.S a.pura.das poln 
( : ~ · ,supplemenfur aQ. Çoncedído pelo .decreto 4• Commissii.o, e ,que n~.o for~m apuradas egr 
f;/Jl.'~'262, de 20 de dezcm,~ro de 1894»-. Goyaz; .'. _ · .. : . _: ·. . 
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· 2°, qu<>.e.s os documentos .que teYe a. mesma 
Commis~ão para· decl:>..r:i.r que- -n numero ele 
eleitores de Porto Nacional est.1 ein despro
porção com a. respecttva ·:população ;. 
· 3°, 3.S G.cta.s elas _quatro· .secçõE)S de Bfo-

Vista.; . ·.. - . 
· 4°, fuMs os doc.umentos apresentados pelo 

Sr. Dr. Eduardo Arthur ~o·crates. 
Sa.lo. d3:;; sessões, 15 .de maio de .1897.-

0i:idio Abrantes; · 

UM Sa. DEPUTADO · - Nem a Commi;:são é 
o1)rígada a responder. , - . 

o SR.. OVIDIO ABRANTES:.....Não e obrígada, 
:porque ella não tem documentos. · 

Ur.1.'.ouTRO Sa; DEJ>UT.A.Do-0 nobre depu-
tado não pó~e dizer isto. . 

o SR. OYIDIO ARRANTES - Posso. porqur> 
a Commissão não tem documentos p;ira apre
seotnr e fü . .ndamentar a. nullidade das elai· 
ções do Porto Nacional e de duas secções de 
Boa Vista. 

·O SR. PRESIDENTE - Peço ai) nobre depu, 
tado que cin,ja-se á aiateria (ie ordem. 

O SR- O~IDIÓ ÃBRANTES-Peço á Commis
são que traga ao recinto desta Ca.mara esses 
documentos, e, st não quizer fawl·o, que os 
publique no jornarda Casa. 

Neste momento,· appello pará a honra.de 
todos os membros desta Commissiio. . 

Si ella tiver um só documento com que 
possa .. fundamentar essas 8leições, votii.1·ei 
pelo parecer da Com.missão. 

VozEs-Jsto é gravíssimo. / 
O SR. PRESiriExTE-:-Lembro ao nobre depu

tado que o parecer não está em di~cussão. 
O SR. Ov1010 AllRANTES - ·A Commii::são 

não póíle propor a annulla.çiio de eleiçõe~, 
sem que riara isso esteja munida de do-
cumentos. (Contínúa a [e}·.) . 

A Co1rimissão diz· que estas eleições são 
nullãs; .a•1mitto qu~ assim seja, m;;.s querc• 
que se. publique no jornal da Ca~a. esses do
cumentos, pa1'a que os nobres deputad.os, de
pois de votarem o pa.l'ecer, saibam que nií.o 
são nullas. · · · 

O.SR. PRES.IDENTE-Peço no.nobre deputado 
que termine a . questão de ordem ; V. Ex. 
está discutindo aquillo que não e discutivel. 

O Sa. Ovrmo ABP~\NTEs-Estõu lendo cal
. mamei1tc~o meu requerimento. 

o SR." PRESIDENTE-O. requerimento; que o 
nobre·rleputado estãlendo, independe de vo
tação da C:i.ma.ra ; trata.-se de ma.teria \le 
simples expediente da Mésa., V. Ex. niiú 
preciStJ. procedet• à leitura dos termos .em que 
elle se acha concebido. · . ·· ' ·· 

O SR.ÔYID!O ABM:ITES-:.l·f~s eu quer~.l~r: .. ··. 
.o ·sn.. PRESIDENTE....:cE~tou s\mplesment~ ,· : 

dando_ e~clarecimentos ao nobre Deputado;<. 
O SR. Ovrnfo ABRA."N"TES:(continuand()·a ler}'~; 

-Quero, sr. presidente, concluir, pedindo a_. ,, 
V. Ex:que co:isu~te· á. Cama.ra. si concede pre-:~< 
fel'encia, afim de que sejfl. votada em primei~., 
ro lognr, a minha emenda. . · · · ·: . 
· Preciso aind:i., Sr .. µresidente, fazer. ,uma ·'.'' 

pequena ·comidel'ação;no intuito de defender : ' 
a minha pessoa. de accusa.ções feitas pelo .re-. 
lator·da. Commi~:sã.o. ·· - ·· ·. · 
· ·Disse o relator que as actas de Porto Nã.- . 
Ciqnal fornm entregues ã. Sec1·eta1•ia. da ça:> 
mara por .mão particular,. parecendo querer 
diier com isto que· eu era suspito, pois. que·.~ 
fui eu .o portador dessas.actâs. · · ·.. . . , 

Assim procedemos, porqne· não tinha.mos·~ 
cot1fianca no Correio.que naquena epocia era 
;i.nministrado por um major,ou · cousa. ·que p < 
valha, de:Gumercinrlo 8arai'va, o Sr. Ma.ilciàl 
Santerre. (Diversos apartes). · .. - . 

Nestas condições, eu m~smo trouxe essas 
actas, não as ~ntreguei á Secretaria da Oa- ~ . 
mara, como disse ·a Commissão mas 'sl"m, ao 
Sr. MeUo Rego, então Presidente dti. Cama.r;i.. , 

O SR. MELLO REGo-E' éxacto. 
O SR. Ov:rom ABRANTES -A cOmruis~ão,~ :' 

portanto, airida desta vez disse o que não se 
deu. (Apartes e protestos). · ·. · 

Peço a V., Ex. Sr. presidente, que consulte: : 
a Camarasi consente que seja votada em. 
prímeird logar a emenda qlle apresentei. 

O S.;;·.-Guista.~:oVcras-ACairiar~ . 
acaba de ouvir do nobre deputa.do por Goyaz 
que as actas de PortoNacioµalnão Vieram por , 
mão particular.e q·ue o i•ela.tor da Commissão
pa.receu írrogar uma. injuria. a s~ Ex., decla- ·· 
ra:O.do que as acta.s vieram por mão parti-.-
~~- . . . 

O SR. Ov1mo AB.RANTEs- Não disse issó ;· 
ó que disse foi que o.s acta.s nüo foram en" <. 
Lreg0:es a Secretaria por mão particular. . · 

OSR. GusuvoVERAs·-Yenho informara 
Camri.ra. do que·~e:passou,para refutara accri~ 
~ação que o nobre deputado fez ao humilde· '. 
relator· da 4ª Commissão, inca:paz de irroga.r .~·. 
uma injnrfa. a nm,mefilbro·do Parlamento, e;=-~ ·. 
inui.to'.n::ienos, a.o nobre collega o Sr. Ovídio : 
Abrante::: que nunca me o1fendeu e a quem; .. 
por consequencia., não tinha. o direito de : · 
o1fender. . . . . . .. .· . · · . _ . . · 
. O relator da Commissãorecebeu as actas da : 
Secreta.ria. da .Camar.i., com ·a. nota de qiJ.:é" '.: 
>"ieram por mão particular•. Eu :podia e:voca('.. 

•> teBtemunlló ,do empregarfo çla. Secrata,ria;· · 
mas creio que·. a. Gamara ilão me:fiLrã. a inju~,'· 
ria de . Julgar. necessaria u[lla testemunha, ··.· 
para a min~a affil'ma~iva.. (Apoi~~.os~) : , · , · ... : 

. . 
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ANN'AES ' DA C.B1.~ RA .. 

ti~ ; .:~E' ,;erda.r.l~ que'i>usa'-lia QUl~- 0 pnrtndordas . o SR. P.RE3IDENT1;;. .. .:..vou pór a. votos ore-
·: .a.cti.s·ti'r;h:\ sioiv S. Ex.; rnas uão quiz rcfarir q·uerhnento do nol;>re-deputado.. - .-
.: . '?-o •ràéc.er o s~li. nocr:e .. · ~JI'!lue : S · Ex· _era .Côn;oultada. a Cainara .. não a.pprova. o re
:·· · rnteri;ss:.\40 na_·qoest;LO. ltf121tn.u~o~mea. dizer que1•imento do Sr. Ovii;I.io AbrantE'.s. ·pedindo 
, ~ ;~}l· · t1~ hn.m vm~o por .jna~ pJ.rt1~u 1a:r • sem 1.p1·eferencia . .. na votaçãó pa.ra ·a emenda q ue 
·;: ... 1o:teoç,w de ... o1fen~er ::i. ~-Ex., que uuucam~ l otrereceu ao pa.recer n. 56, de 1897.. · ·.· 
;:: .. offendeu·; ·porque eu so · ofr,m:do em rep::e- .. ·E· . . ,. · _ - · . tas. 
- ;, •sat i>t . . · . · · _ · · m segm .. a. sao succrss~vamente pos_ . a ·· 

Eu 'P(lderij com muitiJ, vanmng~m refuta.r votos, e app_:ovad;is a~ segumt.es conclusoes do 
- ··certas a:-n:ui~õe..<: feit~"ls pelo nobre deputarlo _parecer n. 56, de 1891 : 
;' ;' at Coin7oi)'Sâ.o, lni'LS .Jei:;o ~'~;º f;~er el!l i•es- . ] ~, que sejam approva1a's as éleições pro 
.· pe1 ·O a.o. Regrmen~o, ª. \i ·.Ex. e. a C;i.marti.. cedidas no E$U\do. de Goyaz, em 3u de dezem
... : Em oui;1•a occa~ta'J, s1 uvel'rnos_ mom~nto bro ultimo. excepto aquella.s cuja nullidade 

"· fa'\"n).'a;vel, •l1scut1ret.00~ essa ques:ao aqui , ou · .se propõe ; · . · . 
. na_ynpr~nsa. . . . . 2°. que seja reconhecidp Deputa.do o Dr • 

. . t~~t..'\ret prom p~(I· :?. resJ>-?D:<iE>.r a S . Ex~ nã.q Hermenegildo Lopes · de Mor-des Filho • 
. so t)l'Jr a.m•w a. mmtia. d1gmdade, como pelo · · · 
réiipe•toque V: F:x. me fil•Jrece .. Agor•a. niio o Sr.Pre~idente-Procla.m0Depn-
inf1 igirei o ~egitnento. taiio j.ielo Es\ado de Goyaz o Sr. Hermene-

0 ~R. OT!DIO /l.ImANTES - Estou :promptq gildo Lopes de Moraes F~lh:o. · 
a <liscut\r. · 

O Sr. Urbano de Gc»tlvêe (peld 
o· Sr. Presidente- Antes •ie sub- ordem) diz que se acha. na. a.nte-sa.la. o 

·mew~r.· a. vott)s o requerimenw api-e.~enta.do de-put.\do reconb.ecido. pelo E,;ta.do de Goyaz, 
peln nobre deputa.d0 por Goyaz, devo declarar. e pede a.o Sr. ~residente que o mande i.ntro
a: $. Ex. que a Mesa não exerce nenhuma duzír no recinto, pal'a prestar· o compromisso 
esp :cie de dit"tadura. A .Mesa procura inter-: regimental. · · ' · · · . · · 

· .. :prer.ar e dar ex~cu<:.ão ás disposí\·ões ão l~egi- · 
mento: ma.;i, si tem alguma vez· errado. deve O Sr. Presidente ' Convida o 3• 

·. ·1sso ser.attribut,Jo antes á rraque7.a de sua. e 4" secreta.rios a irem receher o Sr. Her·me
.intelligenCia (n<ío apoia.dos) do que a.o propo- negiido de Moraes, dei:iutado eleito pelo Es
sito de o:l!ender a lei. . - t8.do de Goya.z • . o qual ·· sendo introduzido no 

. Offeno~em o Regimento aquPlles que. conlie- recinto, :presta. junto ã._ Mesa o compromisso 
·. · ·: ·cend.o as· su•:lS ·disposições ·cla.rft.S e· os p1·ece: regimental. · · 
· denr.e:; estabeleciõ.os, não ha. muitos dias, pr•i~ . ,l>osta. a voto~. é rejeitada a seguinte indica
.,,,· c.u.:-r.m fuzer p1•edomina1• as suM idéas, contra cão, a qual a.. Com.missão de .E>olicia. propoz 
: as i::uas determinações claras· e positivas. que foMe incorporada como disposição, logo 

_ · . A Mesa não prvceiieu .fc accordo co~ a. a.pó,; o ar.t. liô do Regimento : 
':_ Iettra e~pre~~a rlo R.egiment0. su~pendenao !3: 

ses=-iio; mas fel-o ce:·ta de que o ,,:eu proc~d1- Art. ~- 0 O.s Senar!ores e Deputados sómente 
· ·. men to seria a.pprova.do pela C1imar11o, ·porque ter-:ío direito á percepção de subsidio: 
· · ·sô tinha. em meate não pr.rd1~.1· um ti.ia de a) •:lP.sde o dia. da primeil'a sessão em que 

. ses;;io. pela fültfl. de.comparecimento· àe rlous etrecr.h·a.nwnte cornpar·ecerem ; · 
· ou •rt:S depu'tad•i~. es·aurio, alem dis~, e'se ij) semp1·e qne. est,mrio presentes na. Capi
. prewientefir.madodesrle a~~essoes a:ar.el."io•·es, ta.1 da. Re,publica, motivi.rem o não compare
Jla.s quaes j;l. tin.h3. assento o nobr~ d!"·PUtado, ciment.o por ,justo impedinirnto. a.presenta-.lo 
e cm1tra o qua.l ·nuuca. s, Ex. se insm·gtu . . . oralinente pvr um dos · membros de sua ca-

Posso a.sse>,-urar ao nobr.e Deputado que mara. ; · · 
.·. · nesr~ cadei!'a não. tenho pre1lilecções_. nem e) sempre que se ausenta.rem da. Capital 
:: :· t!es<>JOS de offendera 'Pessoo. alguma. (A.paia.d!is.) da Republica. com licença de·, sua. Cama.ra, 
j· · Si a.l~umas vezes, pelo ca.lor do deba.te que s~ · por teinpo nunca excedente d.e trinta. dias. . 
.~· tfa:1â na caroa;ra. pela. dureza das a;q:res~ões . . . . .. . . 
· que usam certo> ~r&dore.-; . . e<qnecenil?"se dq ,. E· cons1.der.<11fa. _preJ~1d1cada & ef!1.enda. qu~ 

respeito ,~e l'i propr1os e do qu e devem u.quelle .1 mesma. ind1ca.ça.o p1opozeram os ::>rs. Mello 
r'- que é o depOSltal'lO da. couti:wça ~3. C'!tn-1m , I Rego o ou~ros. .. . . 
1: .õ\ M1-j;a, si_us~ de_uin__"- º? uutr;1. expres..o.ao 'um E' ;mnunciuda. a votação do projecto n. 39, 
1
1 

- :pO\JC!' ma.is torto, uao íaz. m11.1s d .. que pl\ga.r da 1895. regulando a. respons1ibilida.de dus 
,:,· um tributo de humanidade. (A.1Joiados . lffüito 'Estra.eas de Ferro. · · 
!>. Z>eni.) · . ·. . . 
'.':"· _ ·O SR; Ovm10 ABiiAN'I$5 - Isso ;vá. a. quem 
i>-~oca, ~ sa.ra.~n~ não e pa.ra.. mim. 
~ "~· . ~. . . . . . . . 

· ó s~. Pre~iden~e.:....A est e ·projêctO 
foi otrerecido. pela. .. Commissão .um __ subeti-· 

. . :·~~ . ' 
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tutivo que deverá ser tomado eniconside
ração por occasião da 23"'discussão. 

- Em seguida é-posto à -votos e approvado 
em 1° discussão o seguinte 

PROJECTO. _ 

N. 39-1896 

PROJECTO 

N: '78-1896 

- Art. l..º Todo o individuo que, - por _moles
tiamental congen1ta ou adquiri·~a., perturbar· 
a ordem,· attental" contra a propl"ia vida ou 
a de outrem, ou offender a moral publica; 
deverá. ser recolhido· a. ucn estabelecimento de" 

O Congresso Nacional decre~a : aliena.dos; . 
· Ar_t. 1. 0 Todo~_ os propri.eta.rios de estra~s 1· § Lº Exceptua-se-desta · obriga<)'ão o eo:

d.e rerro na Umao. nos_ Est<tdos ~ nos -_cp.um- ferroo.de alienação mental trata.do. em •lo
ci:p1os, pertenc~n~e~, portanto, a 1:Jniao, a_o micilio particular. q ua.ndo os a.scen:lente~ e 
Estado. ao 1n:un~c1p10 ou a oompa~hms parti· descendentes, conjuges ou p:i.rentes, tutores 
cul:ires, naclOna.es . ou estrangeiras, e _be~ ou curadores, chefes ou directo1·es de corpo
ass1m as de propriedade de qualquer md1- raçõ ;s a que pertence o doente dili"irem. 
vidu<?. ou individuas, são responsaveis ~o pr>ssoa.lmente o tratamento e pr~verefil :i.cs 
r~mettente pelo;; generos, ou quaesq_~er obJe- cuidados que lhe de-vem ser d.ispensados. . 
ctos que receberem a entregar, ainda nos § 2. 0 Neste caso, si a molestia exceder do 

· ca.zos de forç~ maior. . . periodô de tres mezes, devem as pessoas 
Ar~- 2·. •. Sao tamben;i ~esponsa-ve1s a qieem a.címa. menciona.das Levar o facto, para os 

de •direito pelos preJmzos l'esultantes de devidos eífeitos ao conhecimento da a.utori
desca.rrilla.Jl!.entos,. morte. de animae~ pisados dade competent~. 
pelas machmas e rn~od1os :produzidos pelo A"'t " 0 Sob prete"to d ·a1·en ,..:;0 mer:·•~1 fogo das suas locomotivas. . . - . • · -· . . . .... e 1 a,,- . e·" 

Art. 3.º os conhecimentos dos objectos re nmg~em sera .mter~aclo em estabeL~c1mentos 
cebidos, passa.dos -por seus agentes, d~:verão de alremi.d?s. ou privado da lfbel'"(,ad~, se~ 
conter os nomes do remetteate, do destina- i;xame preno que demonstre _tal en.ernu
ta.rio, da. estação_ que despacha e daquella d~de. . . . _ , _ , · 

1 
_ . · 

:para onde são despacha.d:os, sua qualídade, ;a.ragupbo um~o._ ~s verifka.ç~~ sot~~ o 
peso, quantidade e a da.ta. A falta . de q_ua.1- es~_ao mental ·:o md~v1duo sus:pe~to <le :ue
quer dos rereridos requisitos fara prova. oaçao _estende1-se-h~o ao conllecune;ito_ do 
contra a boa fê do agente e não contra o r.e- ~oi~e, i~a.de, na.tur:i.llfüi.de, esfado, filtaÇao e 
mettente que terâ. o seu direito sa.lYo .para Iestdenc.a. 
pedir a sua. indemnisação pela a.cção compe- Art. 3.º Quando a manutenção da ordem 
tente; o conhç_cimento für-.i. prova. plena a. o exigir, poder·-se-ha. fazer a reclusão imme
favo1• do remeotente em juízo. diata do individuo. suspeito de ~.lieno.çilo 

§ l. •.A. acç;:i;o. c::.ntra os responsa.veis, na mental, sem o preen~himento das t'o:·mali
fórma do art. 1°, terá Iogar 30 dias d·~pojs da. dades prescripfas no a.rt. 2° e seu parn.g1-a~ 
da.ta do conbecimento, confo1•me as leis pro.- pho, senà.o coasiderad:l. provisoris. e3sa ~.d
cessu.a.es dos Estados. e na fültu. destas, rega- missão nos ~sylo3 pubiicos ou· particulal'es. 
l<.l.rá ·a matería a lei vigente. Pa.ragraptto unico. Nesse caso os directores 

§ 2. º No caso da acção ser con.ti•a ases- dos respectivos estabelecimeotos, ou quem. 
tra.das de ferro da Uniiio, sera summ(l.ria, e suas vezes fizer. dentro do.prazo elo -18 horas, 
intentada na. pessoa do dí.l'ector, gerente ou communiC•\rão á. autoridade competer.te o 
préposto do Governo, saodo afinal condem- recebimento elo enfermo com· o rel~.tor io do 
nado o Thesouro. · estado mental que houver ap1·ese:lltado deD.tro 

.... ·· 

§ 3. 0 Além rla indemnisação ·do valor dos do prazo daquel!e perio•lo. 
objectos que não !Orem entregues, estiJD.ado Art-. 4.'' Quando qualquer a.lienado ev~i .• 
pelo valor geral ou commum no dia do.eles- d.ir-se de um asylo publico ou in•ivaJ.o, a sua 
pacbo, pagarão os responsaveis, segundo a -reinternação só poderá ser- feita sem n.ova.s . . 
_presente lei, ma.is 50 °/o do seu valor pela. forma.lidades, si eUa se e1Iectua.r dentro do -~ 
mól'a, e obrigados ã. restituição do -frete re- pr<iSo de 15 dias. · __ . · 
~~ ~ 

§ 4.• -Nos ca.sos do art. 2", terá logar a Art. 5." Em .. qualquú tempo poderó.· o 
acçi'i.o oito dias depois dos factos occorridos. indiV"iàuo itltero.a.do em um esta.bel~cirnento 

Art. 4.º Revogam-se as disposições em publico, p~11'licul,-w ou em dmuidio, por i'i ou 
contrario. por- vas;;oa. interr:e;;;;:ida. recl:-i.mar •fa nuto

rid<1de judiciaria novo exame da. sar:idatle, si 
ja tiver sofü•ido algum, ou denunciar a. falta E' posto a. votos e approvado em ta. çlis~ 

cu.ssão o se,,.aui.Iite 
C&ml\l'a Y, 1 . 

des&1. 'forma.Lida.de. . 
.;. 
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. -
Paragrapho unico. Neste caso, si for verifi· 

cada a sanidade menfal do individuo interes· 
DECLARAÇÃO 

sado, será ordenada a sua retirada. · Declaramos ter votado a favor da indica
. .A1:t. 6.º. Sob pre~ex-to algum. a_ não: ser a ção n. 7S, de 1896, regulando o subsidio dos 

. , .1mmmeoma {'.e perigo para o~~em publica ou- Deput:i.dosà ·· 
>11ara o Jlropr10 ~oente, pod~r:i- se:- denegada Sala das se~sões, 15. de maio de J-897.-
.. a .sua :re_t1rada.. q}_lando sollcrtada por quem . ""'•·anc;ºco·G~ ·cer·o _ G"' 'ta .0 v,,..-0s 

.. . requereu a admissao. . .i;·, ~ •l • • ~s 'll w• 

Paragra-pho untco.No caso dessa denegação, . - • -
o director do estabeleciwento enviará á au- · O .sr. Pres1d~nt~ - E:'gotadas as 
toridade conipe~ente, para os fins conveni.en- ma.~el'Jas da ordem d~ dia e nao havendo nn:da 

. -tes:·um relil.torio exl,)l)ndo as razões contra a ma.is _a tratar, _d~1g:no· _para. segun~a~fe1ra 
.. retirada do eofermo • .' : ,_ 17 do corrente 3. segumte ordem do dra: 

.Art. 7.0 E' vedado aos direcfores. e a.o · lª discu~são do projecto n. 145, de 1896, 
pessoul dos asylos ue alieo.ailos o emprego de prohibindo o anonymato na impr'ensa e dau-
cilstigos corporaes, niio_ podendo ser 9.ppli- do outras providencias ; · 
cados quaesquer meios ·de constrangimento l" rtiscussão do projecto n. 191, de 18911, 
physico, sem ordem do meclicoo.ssistente. que dcclara·ndo isentos da peohora varios bens, 
neste ca.so assumirá t~ responsabilidade do além dos enumerados no art. 5:29 do a ecreto 
que occorrer por ta.1 motivo.. . . n. 737, de 25 de no.,.embro de 1850, e dando 

· Art. f!.º Os directores do:; asylos de aliena· outras providencias ; 
dos .Prestarão trimensalmente á :i.utoridMe 2" díscussão do projecto n. 162 A. de 189G
competente informacões sobre os aliena.dos a.utorisanilo o Governo a nomear uma com' 
internados no periodo anteriOr, acompanha· missão qe profissionaes para estudar e veri
das de cópia dos l!ocumentos concern·entes â. fica,r a efficacia e valor da. descobeeta do 
entra.da de cada. um dos enfermos e dos escla.~ ser11r1i anti-varioloso feita -pelo ._Dr. Fe1lppe 
recimeotos de que tb·erçm conhecimento-, Pereira Caldas, e dando outras providencias ; 
afim de tornar etfi.caz ·a protecção legal á l' discussão do projecto n. 184 A. de 1806, 
:pessoa e bens dos enfermQ!:t. - dispondo sobre o p1•eeochímento das vagas 

Art. 9.0 Os alienados criminosos e os con- de capitães que se derem nos corpos de estado
tlemnados alienados só -poderão permanecer maior. e engenheíros, e dando outras pro
nos asylos publicas, nos quaes deverão existir videncias ; 
pavilhões especiaes, des:tinados a taes do- l" discussão doprojecto n. 183 A, de 1897, 
entes. · . dispondo que os maJore.!!, tenentes-coroneis e 

Art. 10. Caberã ac6í.o publica. em todos os coroneis do estado-maior r1o exercito seja.'.11 
casoa de violencias, em gera.!, e de attentados obrigados a um anno de serviço arregimen
ªº· -pudor praticarlos contra as pessoas dos ta.rlo, após a promoção a estes postos, e dan'lo 
aliena.dos, bem como nos casos de defrau· outras providencias. 
dação dos bens d9s meS'.;JOS. . . Levanta-se a sessão as '> horas e 30 mí.-

~rt. l I.. As mf1·acçoes . da µresc?~e le~ nu tos. "' 
serao purudas com as penas de pr1sao até [ 
oito dias. e _multa de 50$ a 1 :OUO.$,_ ale_m Vão a imprimir os se"'uintes 
de.s em que incorrerem segundo a. leg.islaçao e ., 

commum. · 1 
Art. 12. Para execução dn. presente lei o PARECEn.Es 

Poder Executivo expedirá os precisos regula· 
mentos em que serü.o consignadas as me· 
didas convenientes para. a inspeci;,ão do ser· 
-víco de alienados e a admissão elos referidos 
doentes nos estabelecimentos publicas e par
ticulares. 

Art. 13. ·Revogam-se as disposições ·em 
contrario, 

O Sr. Presiden-te - A este pro· 
· jecto foram olierecidas d!versa.s emendas pela 
· Commissão Especia.l, a cujo estudo foi elle 
a1fecto, as .quaes serão submettidas ti. con
sideração da Camara por occa~íão rla z:• dis
CUSS<to. 

Vem ã. Mesa a seguinte 

N. 59-189í 

Reconhece Deputados pelo 1.0 disti·iceo do Es
ta.do de PM·na.mbuco os Srs. F..-ancisco Tei
xeira de Sa e Affonso Gonçali;es Ferreira 
da Costa. 

A 2• Commissão de Ve1•ificac:ão de Poderes 
tendo examinado as actus e mu.is pa.peis 
relativos ás-eleições do 1° districto do Estado 
de Pernambuco, e tendo ouyido e discutido a 
contestação oral, procluzida pelo Dr. Josê Ma· 
rianno Carneiro da Cunha, oontl'a os diplo
mas expedidos ~la respecti'1"a junta apura.
dorã. aos Drs. Francisco Teixeira. de Sã. e 
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Ail'onso Gonçalves Ferreira da Costa.: tendo· só poderão ser delnit.tídos no ca.!:o de incor- '. ' 
·veritícado que as respéctivas eleições fqrám r'e'rem em _algum crime verificado :e_or pro- .. 
feitas de accorde> ~om a lei ,.e de parecer :_ cesso adroiniskn~ivo ou judiciaria. 

l" Qae sejam approvadas as eleições pr~e- ·Para a de;'llJS~ao d~~tes empregados o Regu- .,- , 
~idas no l!ia 3J de dezembro de 1896 no Iº lamento exige ,erminantemente o processo,- . . 
distdcto do Estado de Pernambuco.. . ' · seg:uido _de sentenç.a.,. e .n~o- tendo feito. iguat ·. ':· 

2" Qhe sejam :reconhecidos e. proclamados _ex1gepc1a. .para. a -dem:ssao dos· emprega_dos · · 
Dcpu~ados pelo 1 º districto do mesmo Estado. que ~1v:erem. menos do dez anno3_d.e serv1901 . 

os Drs. Francisco Teixeira. de Sá e Affonso mao!festa claramente o seu espll'lto e lD~ . 
Gonçalves Ferreira da Costa. ·· , · · . ten~o. ·, . · . . . . .. 

·. . ·--- _ · . · · ·Nao pode de nenhuma sorte s~r equiparado 
S~la das ~omm1:.~oes,~ l:> de ma.10 ~e 1897.- a uma. sentença. o a.cto do Poder Executivo 

Jose . . Mv.r~mho.-R~drigues· Ferreira .-Ole- dispensando nm empregado, . ainda mesmo'. ., 
gano Maciel.-Castio Re~eUo.-Calo9eras. que seja a oonsequencia de uma iostruc\:ão; 

. N. 60-1897 

Reconhece Deputado pe'to f~ àistricto de ·.4la· 
uoas o S1-. Luiz Joaquim da Costa Lei.te, com 
o 11010 . cm sepa»ado da. minoria d" Oommi;;
S<cO, ~·ecoiiltecendo Depu.tado o S r . .-bi9efo 
JosrJ da Sil-oa Neeo. 

cujas formalicia:des não· são prescripta.s · em 
lei e não constituem processo regular, ·po.· . . ,,, 
derido, -por est:l. razão. serem colhidas <lS · . :, 
provas de qualquer modo, por lhe faltar o · 
principal ca.ra.creristico das. sentenças, a irre
vogabilída.de depois de passada em julgado. 

O a.cto do Poder Execut.ivo pode· ~er )·e- . 
vogado ad &ibiti,m, em todo o tempo, sem . 
a.s formalidades exigidas para annulla.r os · .~:· 

· A maioria da 2• Commissão de Ioquerito e effeitos de uma sentença. . . .. 
Verificação de Poderes discorda,do illu;;tra.do Q3· empr:~ga<los que estão no caso do o.rt. 555 ' · "· 
relator das eleiçõas .·do Estado ·das Alagõas, podem ser demittidos hoj~ e reintegrados ' · . 
que propõe o reconliecimento do Dr. Angelo amaubií. pe!a vontade exclusiva .de quem os ·"' 
Jose da Silva. Neto, como Deputado pelo 1° demittin, o qne niio acontece aos demittidos 
districto do referido Esta.do. _ . por sentença, que só pódem ser l·eintegrados · , 

.O candidato diplomado é contador da. sub- sendo perdoados ou amnistiados pelo poder .. :· :'. 
contadoria da Repartição dos Telegro.phos,no competente. . : ·. 
Estado p '.11' onde foi eleito e exerce e~se cargo Tatnbem não proceile a :i.rgumentação do 
ha menos de 3 annos. illustrado relator, quando procura. provar q_ue 

O a.rt. 30, n. g tia lei n. 35, de 26 deja.neiro a fe.culdade que tem a administr;içiio . de : · , 
de 1892, precetua: Os funccionarios adminis- demittir o seu em1m:gr1do fica limitada ou 
trativos federaes ou cstaduaes, demissiveis restringida pelo m•t_ 493 do Regiméoto que 

-.independentemente de sentenc,-a.. não poderão estabelece penas para o curso de serem com· 
ser votados, nos respectivos E:;t.ados, para mettidas certas faltas, coniminando pelo. ter-
Senador ou Deputado ao Congresso Nacional. ceira v~z a: per.a de demis:ão. · · • 

A' maioria da Commissão parece que ocan· A lei neste ar:.igo estube!ece penas grada- · 
didato diploma.do é demissivel independen- tivas 'PO.ra serem applicadas conforme a._ gra.
temente de setença. e, portanto, incide na. im· vidade das falta~. qlle .pódem ser de tal na.tu· 
compatibilidade definida no citado art. 30,n;9. rezo. que mel'eçam a demissão immedín.t:i. e · 

E' regula.da a especii? pe~o art. 555 do de· ' a.!,ê a .imposição de peai;.s previstas no Co· · 
ereto n. 1.663, d.e 30 de Janetro de 1894;{Reg .· d1::;0 Penal. 
1los Telegraphos) que dispõe o segui11te: E. alem destas razões de ordem legal; a· 
05 empregados que tivel'em menos de r1ez maioria da Commissão estã informada de que 
annos de serviço poderão aer <lemittidos a pratica, constante das repartições federaes 
quando coinprovada. estiver a sua. inaptidao está•de a.ccordo com o- que acima ficou ex-
Oll deixar de bem servir, faltando sem causa pendido. . · . ·· >. 
ti. -re~a:rtiçã._o, ou d~scur<1ndo dos serviçoa de considerando, fiaalmente, que sendo.mlllos 
que torem ~ncu~tndos_ . _ . . os votos dados ao candidato di.piorr,a.do, estes 
De~t~ a.rt!go nao se pode mfanr, que seJa . não pórlem produzir effeito alg~m, devendo · 

p1•oh1bida., rnr1ependentemente de ~entença, a ser considerados cómo não existentes, vindo. 
demissão do empr~gado que tenha me.nos ,.de por isso, occupar o ~ ter::efro Jogar dii. Jjsfa 
dez annos de serviço, uma. vez que so e:x:1ge dos yot.a.dos no I 0 d1str1cto do Estado da.s 
prov!Mi n~ caso de in~ptid~o. · .. . _ · Alagôas, o Dr. Luiz Joaquim da. Cosfa Leite, 

.ll;lem disto, fica _ev1 ll~nc1a.da. a. ~nten~~ do &0 qual. compete o diploma. conferido ao Dr. 
legisla.dor, pela leHura do art. 554 do citado Angelo José da. Silva .Netto; é de parecer: . 
Regula.mente que esta.tue, que os emprega.dos · · 
da. Rep:n·tição ' Geral dos Telegra.pbos que ti· lº Que S0.j:.\m. :i.nnulL.-v\os os YOtos d&<los :i.o· 
-verem ma.is <le dez a.nnos de serviço etTecti vo Dr. Angelo José da. Silva: Netto, empregado .. ... 
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a.rlministrativo, q_ue te::U menos de 10a,unus1 multa. de p~rd~ de vencimentos, na i•efoci-
: de exerclcio. . · · dencia elevação de;;sa. mu-lta, e só pela ter-

2" Que seja rec•.mbecido e proclamn.dn De- celra. vez a d.emissão, limita. ou restringe o 
pata.do pelo 1° dútrí(!tv do Estado das Ala.- poder de-demittir.; - _ . 
gôas o Dr. I..uiz Joaquim <la ·Co~ta. Leito.-. Considerando -que _nessas condições não é o 

- Safa r1as commi.~sõe;;, 15 de ill'3.ÍO de l89i.. C?I!_tador de uma ·sub-conta.doria. da Repar-
- Jose Mio-'t·i.:ho . presidente c· relator .-Ole-, t~ça~ ~eml dos Telegra:Phos um em:pregado 

... · ,,. • z ;' p e-; · dem1ss1vel ad nt(timi; 
· •· _gario J.<Lacie .- • • ,i.ogeras. Considerando mais que, quando obscura 

A minoria da ·2,, ·commissã.o de Ioquerito, · 
eXa.riri:n11ndo ;\S uctas e mais p;1peis reln.tivos 
ás eleições realizadas a 30 de àez.:>mbro pro
xirno pa~sado; no l • disi;ricto eleitor• l do Es
tado rlas Ala.góas, pai-a tres Deputauos i~ Ga
mara Federal ; estudando com o mais serio 
cuidado os dccumentos que ltle foram forne
cidos quer pelos Drs. Luiz .Joaquim d.a Cc.•sta 

·Leite, contesta.nó.o a eleição do Dr. Angelo 
José da Silva Neto, quer polo candidaõo cujo 
diploma e contestado ; 

fosse a lei.que regula. a especie ou diffi.cil 
fosse a sua interpretação, não ··podia ser in
differente à Commissão a manifestação da· 
,·onfada do eleitomdo do l 0 districto das Ala
gôas, .que suID:a.gou o nome do candidato 
diplomado com 4.189 votos, collocando-o no 
l • Ioga.r da lista. dos votados ; 

Considerando, finalmente. que, no caso 
aiuda de clifficuldade ou duvida na interpre
tação da. lei, deve a Commissão ter em meute, 
em i•elação a. um candidato m:i.is vota.do e 
diplom;1do a odiosa r~stringenda, favorabília 
am.plianda : · : · · 

E' de :parecer : 
· Considel'ando que em parecer, n.pp·:·ovaào 
pela Cama.rz, dos Deputados, sobro ·as 
eleições dos dous outroó:' candídatos di9Ioma- , 
dos pelo mesmo districto, mostrou a e .. mmis- · Que :.<eja reconhecido e. :proclama.do depu
sã.o não ter valor 0 pro;;esto do contestante tado pelo l º districto das Alagôas o Dr. Ali-
na parte referEnte á ílleg-alidade d::. junta gelo .Tose da Silva. Neto. · 
apuradora das eleições do referido di~tricto ; Sala das Commissões, 15 de maio de 1897.-

Coosideranclo que a ~llegação de io< leg-ibi- ! Ca.~' · Rdnllo, relato!.'. - Rodrigues Fer~ 
tidade com que o Dr. Luiz Joaquim d:i Cost:i. ! nana.,s. . 
Leite contesta o diplom;i. conferido ao llr. An· 1 · · 
gelo José d1l Sil. vi1 ~eto, pnr se~ ~ste couta- . co:>;"TESTAÇÃ.o 
dor fasuh-conta.dol'ta d'• Rapa.1·t1~0 d( ,; Tele- . 
gra.phos das Alagôas não procede, vist" como, _ .. · · . 
se·~unr!o pr-ec.r·•itúa o n.1·:;.;~0, n. ll, da· k· i n.;)5, 

1

1 ~ =·-leg1~1hda?e do candidato Dr. Angelo 
de" 26 de janeiro de rn\o12, nã.o p11de ào ser .Tos~ tla. S1l~a. !;letto, conta.do~ da sub-co~ta.
vot,ados pà.ra Sen<l<lor ou Deputado " , Con- <lor1a,do ~1s~l.'~to telegrap~1co ?as Alagoas. 
gresso Nac:oP l "~ fünccit•narios admhht1·11- A · ;onst1tu1çao da Republica diz: 
tívos fed.ir;:1;.;; o ;~.dua.e.s demis:-.i ve; ~ iurie- i Art. 2i - O Congresso dec1ararà em lei 
1•en<fontemente senten·~a nos res}J.!•~tivos I especiid os casos de incompatibilidade elei· 
E~t1ttlos; . · -t.Ol'<tl.-Essa lei espe::ial é a de n. 35, de 26 

Consiilel'anrio que n~~~:i dispnsiçã.o cfa. lei a t ile _janeiro de 1892, que diz : 
pala.yru.-s•?Oii~nr;a-ca.o •leve se~ .t_orrüdo. no J .\rt. :io. Não :poderão ser 'l!Olados para 
sentido restr1eto dt\ scnv·n<ç<'l._ JUU1~1:il. mas { Sena•1,;r ou Deputa.do a.o Congresso Naciona.l: 
to.mbcm eomo seut(jnça :i.dm1n1strat1v.\, ~~a-~ , . ; . . . . . 
duzida. UOl' u:a ,,_cto do1 i-·oJai- ExecutiYO ; J Os _runcc.ona.~10~ ~fuJ?.m~strat1vos federaes 

consi·lei•anc:o ciue, ,;[ e:;s•J não fosse 0 e~.:;ii· i~~ ~~t,td.uaes dlm1ss1ve1_s i~dependentemente 
rito da lei, de veria. o le~Ld~~or emp1•egt1r a Í uc ~:i'lten_~a. nos .,.respectivo.:. Estados .. _ _ 
expressão !le sent!mç:i, JUdicrnl, como se en- ! . D.~ mat:; o Reºula.mento da. Repart1çao Ge 

· cont.ra,por ex.cmplo,n0 art. 57 da Constit ui@.o l rll l dos_,Tele~raph~s, 3:J>provado pelo dec~to 
da Republica.; . . .. _ _ i n. l. ôG.,, de 30 de Janeiro_ de 1894, art. 5n5: 

Considerando que, :;egnndo as Cllspos1çve::s f Os empregados que tiverem menos de 10 
dos n.rts. 493, 494, 5.54. e 555 do decreto annos de serviço, poderão ser . demittidos 
n. I.663, de" 30 dejaneirp de 1894, o empre- ouando comprovada estiver a sua inaptidão, 
gado que exei•ce a~ fo.lnc.:;õe~ d~ _contador àe j ou: de~xarem _d~ bem servir, faltando seip. 
uma sub-contadoria da Re~rtlça0 Geral oios cfl.usa a repartiçao ou descurando dos servi· 
Tele!2Taphos só poderá ser demittido depois 1 ços de que forem incumbidos. Prova ainda 
de p'O.sAAl' :r-or i;!n. prO•J.~..;so . a~irnin~str:i.tivo, mais que podem si:.r demi.ttirlos indep~~deüte 
po1• sentença. .;uiilc1:tt o:; ;-,dmmJ.St-rahva ; 1 do ::;entcnça. os empregados da Repart1çao dos 

Cotisider:i.nüo que ci l'E:it!'Mo aN. 4G3, es· 1.Te <<>graphos qne tiverem menos de 10 annos 
tabeleceudo para o en:pregado d<~ reforida 1 de serviç_o, o art .. 554 do Reg~lamento ci~do, 

· ;repartição quo commette1• certas faltas uma r o qual da garantJ.Us aos que tiverem maIS de 
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10 11.nnos de serviço, e mesmo assim não os O Vis;cn'i.fl.e do U:ugifa.y a dGtine-a a.oção ·· · · 
inhibe da•demissão ad nutwn. em éasos espe- vital«lo POí~er Publi~J e o seu i.nfüspensav~l 
cia.es, e nem a. lei que' regula. o ca.so, il.eru o complê.rnento. Nesfo sentido estão de aceordo .' 
Regulamento àa. Repartição doS Teiegra:phos, ·a ·maior pa.1~te dos publicist=:is~ tâ.es coriio De- .... ,. 
citadosfaJla.m em ctlefe de repartição, nâAJ; ê geraudo, Cabantous e -n.:n:aeadamente Vi-. 
todo e qualquer empregad.0. Ora, ·o candida;tO vien. Maca.rele Toueard que definem a-Ad- ··· .. 
Dr. Angelo Netto é contador da . sub-conta· ministração ou o Direito Adminis:trativo
doria. do districto telegrap llico · d;i.s Alagôas, aquella parte do Direito Pul)lico que tem. 
cargo para.· o qual foi nomeado ém 8 de agosto pr·incipalmente por fim a gestão dos interesses · . 
de 1894, ha menos, pois, de lo a.noos, I"ec:eloeu collecti.v.os em vi;;ta do.~ ser social. .· ':; 
votos para. Depu+.a.cto· Federal no exet·cicio Tomado. portante, este te1·i:llo em sua .a~e- ' . ' 
do cargo, e, ainda. agora para pleite.:'l.r sua P';ii.o sc:ientificâ pr~riamente dita.. t;ille . : ' 
eleição perante a C<J.ma.ra dos Srs. Depu-' a.braai;e todo o meca.msmo foncciona.l do Po- . 
tados pediu e obteve 'licença. por sessenta der Administrativo, que.é um desmembra.- ·" :: 
dias por portaria. de 27 de março proximo manto rlo Poder Executivo. · · · . · 
passado, com vencimento$, para; tratar de Debaixo deste ponto. de vista é completo 
sua. sande e acha-se no goso da liceuÇ:i. ob- obsurdo suppor-se que a lei citada. tenha em-
tida (doe, n. 4) . Em face, l>Ois, d.'l. lei não. p1·egado o adjectiv0-adminis!rctico-ou a ex
podia. ser votado, não lbe devem sel' cifata- pressão-rimccionariOs admfoi r.;·atfoos-, pois 
das os votos que sã.o uullos· e <.'Onsiderados o comrario involverla nas ma.lhas da incom-. 
como .não recebidos, por ter havido tra.ns- patibilida.de todos os corpcs · funccionaes aa· 
gressão da lei logo ·no momento da votação, Adm1-:iistrar:.ão _. l riterpretatio ilta si.immenda 
qu.e ella prohibe, ao empregado federal, e, qiw3 a.!>$in·dum evitetiw (Janson L. si sic sti-
po1s, mesmo quando fossem valMos os di- pul. n. 5 de verb. ublig). · 
pl()mas expedidos pela junta illega.l que O que certamente viria. ferir o sentido nor- · · 
apurou as eleições contestadas, seria o di- .mal da. lei . que, alias, não póde estar em des• 
ploma do Dr. Angelo Neto nullo em face das hal'mania com o princip:o racional que as · 
disposições legaes já citahs, o que espera da, deve presidir. Logo. é fo1'çoso ooncltiir-se . . 
justiça. da Gamara. dos Srs. De puta.dos e da 1 que a expressão-(i•r• ccionarios arLminislra.ti• · 
Commissão Yerificadora de Poderes,em obser- iin.~-usa.da por aquella disposicã.o da lei ci~ 
vaucia dos direitos garantidos :tiela. Consti"'.' ta.da. deve ser tomada. cm sentido restricto. 
tuição da. Republica. . · Em vista da multíplicidalle de assuinpto e 

Rio de Janeiro, 22 abril de 1897 . .;,_Dr . Lui:; de su~ yarie?ade,a .>!.dr11inistraçcio o ou P o'!_er , 
Joaquim da Costa Leite. Admmistratiuo, -pa.ra e:i:ercer a. SU'l. a~çao, 

serve-se de . agentes ou corpos adm.1n1S
trativos. 

RESPOSTA. Á C!\"TESTA.ÇÃO De accordo com :.t necessidade dessa creaçã.o 

l de a.gei1.tes on tunccionarios administrat ivos, 
lllm . Sr . Presidente e Srs. Membros da. , M:\Carel os divide em ageMes à-irectos ou im--

Com missão de Verificação de Poderes.- o l mediatos e indirectos ou siuiples. auailiG1res
cargo de contad.or de uma sub-contadoria. da. j Occupam a. l ~ cla&se -0s . mmi~tros de Es
Reps.rtição Geral dos Telrgrapho.:; não e at-• tado ou secret~r1os e fun~1onal'los qne_rece- . 

. ti':\gido pela iucompatibilid;ade de que trata a. I bem ordens d1rec~~ do ch~fe da. Na.çao, os 
le1 n. 35. de 26 de jane1ro de 1892 § g<> 1 chefes das repartiçoes publicas e em geral 
art~ 30. ' . ' · 'j tolos os que agem e intendem immediata e 

Este pa.ragra.pho esta.túe da segqinte !órma.:. dlrectameu~e_com.a. gestão dos negocios e in-
. , ' ter esses puobco;i. . 

«Não podem se~ .vo:ados ~ara. Sen~dor ?U J A 2" classe- e preenchida em geral pelos 
Dep~tados ~º- Con"res~o Nac1onal os ,unocio-1 fuucciona.rios suba.Itero.os, oue obedecem ao 
nari?s ~d"'.'ir:istra.tivos, federaes ou estaduaes, centro e que são simples :;.uxll.iaresindirectos 
dem1ss1ve1s_ mdependenternente de s_entença 1 e merliatos. r. . . 
nos respemvos Estados.» .· . E' este o pensar do grande publiciSta. Vi- . 
· Como se vê, dous casos principaes se des- vien, que, nos sens--:Es~ud1Js A d?'lir;istra.ti1'os 

tacam á a aalyse deste artigo : -á pag. 7 1, se exprime da segumte fórma.: · 
l o ·· fuÍl · · · d . . . . ~ « Para auxiliar o trabalho im.menso da . a.d-

tiuo' .q)le os cc1onarios SeJa.m a ministra.. ! mit?-istrc;.~o, os ministros te~~ repartições 
9 : ' - . , . . • • l des1gaadas sob o nome de ad.m1.msmi.ções cen-
- , que . 8eJ&m dem1ssrve1s ~ndepenclente- 1 t.ro-es , sujei~s a. chefes inter:n.edia.rios, dire-

ment~ de sentença. . . j ci:.ore:; ge~aes, cheies •le scrviç:o, chefes de 
1° ca.so--A pala.vra- admin;stração é nma l c\·;isiio. Fazem a ;·efo.('.á.() ÔO!< negocios, appli· 

pala.TI'll•gelierica. comprehensiva da acção e.< ca.m as decisões toUJaJa.;; oolo ministerio ou o 
com:petencia. dos Poderes Publicos . · l chefe secunda.rio, expedem a correspondencia.. 
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adniinistratív,1 etc., e úfo exercem nenhum! tibilidaJe dos funccionaüos feder. aes ad.minü
·:poder nominal. . trativos? Quiü s. causa racional dessa incom-

0 Presidente da Republica. ministros e ad· pMibilida.de'? · · 
minis'traçõ~s centl'aes. tal é a fonte de onde 

1 

Certamente foi a.· intluenCia_ pessoal e, do 
. !lccorrc a accão administrativa. cargo que pode-ria exercei' um tunccion,1rio 
.. · Os deµos!tn.rios ~lo poder administr;:i,tivo que dispõe ce mando, e que tem autoridade 
• ~oc:ll. contim.b. o rximio publicista, podem propria em razão de suas funcçõGs. 

· .. ser clivididos em dua.s classe~= uns p1~suem Logo, sendo esta como effectivamente é, a 
· a.ttribuicues gerü_es, outros teem uma. c:-ip:i.· razão de ser da lei, é f:Orçoso concloir; logíca 

·. ci1lade e$pecial e definida.- Os primeir0~ crio- .e_ evident~meute,que eH<'.L não attinge ao con~ 
. serva.mo caracter ue depositax·ios do poder ta'1or da sub-contadoria .<los Telegrn.phos pelo 
:publico; os segunilos, ~imple<> inte1-medtarios, simples.e natural motivo de que a esse· cargo 
nao. exercem ncn.h1mi poder pessoal.» não esta a1feeta. nenhuma autoridade. 

Todos esses pririr.ipios s::ientificos, eusi- E' um cargo, mero e simples de auxiliar de 
natlos pelo notavel publicista., foram abso- expediente, e de uma sub-contadoria~ Suas 
lutamente npplicados a no~s:i. organísação attrihuições, que sé acham fa.xativamente 
poli.ticn. e administrativa.. - marcadas pelo Regulamento que baixou com 
' As~im, como PI'imeiros e dirc:cto~ a:rentes o decreto n. 1.663, de 30 de ja.ueirode 1894, 
d.n. administr:i.ção ·ternos cs ministros ou se- são attribuições que nar1a teem com :i. gestão 
ereta.rios que constituem o corpo ministerial,, dos IJUblicos_ negocios admínístrati.-os e que 
as suas respe~tívas repartições·cem:raes com se limitam a questões de expedientes .. 
a e.uto1·idade propria para expedirem ordens Nã.o se pôde negJ.r que o emprego de con
e decretarem decisões attinentes ao serviço tador de uma sub-contadoria da Repa.rt1ção 
publico. . dos Telegraphos seja um emprego ar!miais· 

. H:t uinda, os _dir"ctores loca.es, adminis- trativo; o que se nega é que este cargo te· 
tradorns, deposita rios do poder publico.. nha. autoridade propria e que esteja em x·e-

Como simples intermedi.i.rios, !la os !'une- la,ção immedia.ta e directa com a gestão dos 
cionarios das repo.rti~ões locaes, füio.d<ls ás negocios administrativos. · 
centraes, que são auxiliares ·snba1tel'nos, que Assim. ha necessidade t'te restriogir o sen-

. nüo e:r.ercem nenkuma autoridade e que nao tido daquella expre:;-são fimccfonarios adnii
"teem ne1ihmn poder peswal: são simples e n.istrati'Vos, restricção que se adapta perf,,.ita
mer<is empregados enc:i.rrega.dos dos expe- mente nos principias scientiftcos ensinados 
dientes do serviço publico e que não estão por Macarel, Vivien. C;\bantous e outl'os e 
absolutameote em contacto immedinto ou di- postos ern pratica entre liós pt:las leis dn or
recto com a gcstii.o (!.,s negccios da. adminis· ganisação administrativa.. 
traGão. · ' '2" caso-Os contadores das sub-contadorias 

Ore., füzen lo applicação desses sãos princi- da Repartiçíi.o Geral dos Telegraehos não são 
:pios à hypothesro: <la incomp:üibilidade de que funccionarios demissíveis independentes de 
trata a lei n. 35. de 26 de janeiro de l8\J2, senteoça,isto é, ad nwum. 
§ 9°, art. :~o, fn.cilmente se chega ã con- O empregado que edemissivel ín11ependen
clusão de que semellrnnte incompatibilidade temente de sentença. é aquelle que póde per· 
uã.o póde attingir ;i. um contador da sub-· der o seu Jogar sem -processo administrativo 
confadori:i. da. Repartiçã.o G2ral dos Tele· ou jud.icia1•io, isto é, lin'ementeJ á -vontarle 
gra.pllos, simples riuxiliar, que, de fórma da autorí11nde. 
alguma exerce ji;;der :pessoal, mero em- Entreto.nto. os arts. 554 e 555 do decreto 
pregado de exped.knte de uma repa.rtição n. 1.6(;;3, de 30 de janeiro de 189~, de accordo 
local e que não está em contacto immadia.to com o que já: estava estatuido nos a.rts. 493 
e directo com a gestão dos negocios atlmi· e 494 '10 mesmo decreto, a.presentam dous 
nist1'a.tivos. casos sómente em. que o funccioaa.rio úa Re· 

O emerito Porta.lis ensina. que toda n lei partição do;; Telegraphos póde pcrd01• o seu 
tem a sua razão scientitica ou pbilosophica. logar. (Vide.) 

Ha sempre um motivo rfo ordem publica ê O l 0 caso exige processo judiciario ou 
superior que -rn•e;;i.de á Cormaçã<> d.as leis. adminístl'ativo ; o 2" exige ll'l:ova de ina
Uma lei, que não encontra apoio na razão ptidão, da falta. de exacç-ão no cumprimento 
natural e nos principias de ordem superior, dos devere;;, do abandono; e isto mesmo 
:e sirnple~mente mera .arbitrariedade-. . sómente depois de tres reinci<lencia.s ·é que 

D~lli nasce a ficçâojnridic:i que se torna ]lóde se tl::Lr a destituição. 
em :i.xíoma: o legislador é sabia; não se lhe. A> palavi>as finaes do citado a.rt. 493, exi
pód.e emprestar qualidades contrarias á pre· gio.do a reiteração de tres faltas grad.ual
videnci::. e á sabedoria. .mente mais severas. sã.o 1ndicios certos de 
· Or~. qaa.l é a i·a.ziio philosophica. e de ordem que a destituição n,\o póde a.bsolufamente se 
s11perior .pela qual a lei estatuiu a. inco~pa- verificar ad tilJitum da autoridade. 
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Faz:se miste1•: l ", lima. multa. cÓrrespon- plesmnte da. pa.lávra-sentença.--:-oom ad<li~ :- · 
dente de oito dias de vencimentos a um mez; ciona.m~nto algum, é Iogico e evidente que 
2", a multa . será. elevada a. 150$000 ; 30, se:r.•á aqui não ha restrieção alguma. e que . 
demittido. (Vide art1go cit.ado.) . . aquelle.termo sentençacomprehende um a.cto 

Logo, para, se dar a. demissão é necess•rio executivo ou um judicia.rio. Ubi lex non dis
que, prime!rame'nte. o empregado commetta. tinguí~ nec non tJittínguere possumus. 
a falta. e SeJa po:;:- ella. punido com uma. multa , Conclusão : 
pequena ; depois que· tambem csimmetta se· . . . 
gunda. e q~e cumpra. .outra multa. maior. l .º A lei só iucompa.tibilisa. o empregado · 

Além disto, compre notar que dessa.s.im· tlcmi~sivel independente de sentença.. , 
posições de multas ba .recursos para a in- V Ser clemissivel independente de sen· 

. sta.nci:I. superior. onde quasi sempre o recór- tença. é ser demissivel ad nutum, isto é, livre· 
rente é ou.vid.o como meio de defesa. que é de meote e ao arbítrio dn. autoridade. 
direi~ natural. .. __ . . · 3.• O empregado que· exerce as funcções de 

Verificadas estas hypotbeses, provadas a.s bontador de uma sub-contadoria da. Repar"'." 
primeiras contravenções e cumpridas as re· ticão Ger:i.l dos Telegraphos só pôde perdel' 
spectivas penas, realisa.r-se-ha então a de- o ~eu Jogar ou 1>0r proc~o judicial ou a.dmi
misSão. · nlstrativo. ort. 494 combin!1docom o a.rt . 554. 

O que é isto senão o :processo admiuistra- ou por sentença. administr ativa ez . .,,..,; do 
t.ivo ~ O emp1•egado dos . Telegra.phos cum· art. 493 combinado com o art. 555, do de
príndo fielmente todas as sua.'S obrigações po- ereto n. 1.663. de 30 de janeir.o de 1892. 
derã. ser livremente demittido~ A negatLva. é 4.º O art. 493 exige tres l'eincidencia.s, pro'. 
irrecusa.vel, 1iois os artigos citados exigem a vadas e cumpridlls as respectivas penas para. 
prova. e o convencimento de clua.s faltas an- que a destitu1çíio se effectué . 
teriores. 5.0 O facto de todas as leis empr~<>a.rem a. 

· Logo, como pôde se chamar demissivel ad expressão - s-mtença j 14dicial - que. entre
nutum ou indepeadente de senter.çn; o empre- ta.nto, -nã.o e us'lda. pelo cita.do decreto de . 
gti.oo que só póde pela lei· perdei• o seu togar 1892, indica. que a. palavra sentença neste 
depois de ter nnteriol'men~e cumprido tlua.s pecreto ele 26 de janei1·0 escripta é compre~ 
faltas e cump1•ida.s as .penas respectivas? bensiva da. sentençajudicial·e 'da administra· 

Não é possivel. A pala.vra-sentença.-de tfoa. -que se -resolve em qualquer acto do 
que se serve a lei não deve ser tomada no sen· Poder Executivo. 
tido stricto: sentença, isto e,acto emanado do Por todos esses motivos, a incompatibilí
poder competente judicia.rio ou administr3.- da.de de que se t r:i.ta. nã.o attinge ás funcções 
tivo sobre um fa.cto occorrente. de contador de uma. sub-conta.daria. da. Re· 

Si a. lei citadi\ quizesse se referir á. se>1tença pa.rtiçã.o dos Telegraphos. 
do Poder Judir;i1Lrio terin. cla.ra.mente usado 
da seguinte expressão: seiitença judicial ir· Rio, 24 de àhr!l de l 89i.-Aiigckl JQse do. 
i·eoogctuel, que é u .ma. expressão commum, Siloa Neto. 
usual, emprrgad:~ pela lei organica da. Justicii 
secclonal, pela. Constituição Federal, art. 57, 
§ 1° e por muitas outras que fazem o com· 
plexo de nossa. legislação. · 

N . .:. . . 61-1897 

· Rewnhece Deputados pei~ 7" <listricto ele Minas 
Geraes ·os SYs. A ntmiio .-t·;·onso Lanwunier 
Godofi·édO é Antonio Zacha1·ias A.li.lares d<?. 
Sil l{a . ·· 

E' um erro. pensa.r-se que a. palavra sen· 
tença. suppõe forçosa.mente uma. ·decisão do 
Poder Judiciaria. Ha. tambem a sentenço. ad
mioistrâtiva., a qual, abolido como se·a.cha. o 
eoutenci~o judicial'io, se vem •~ ~esolver em 
um a.cto do Poder Executivo qnet• Séja este, A 5" Commissio .de Verificação de Poderes, · .. 
portaria., a viso, instrucçõcs. decisiio ou de- jó. tendo emittido parecer, que foi a.p:provado • . · 
ereto. reconhecendo um dos candidatos eleitos pelo 

Si isto nüo é verda.1Je,-à forçoso admittir 7° districto ao Esta.do de Minas Geraes, o 
que todas a.s leis que fa.lla.m em sentença jv.di- Dr. José CarlQ!I Ferreira P ires, passa a. pro
ciat, inclusive a Constituição no :i.rt. 57, § 111

• nunci.ar'.se 11. respeito da eleição dos outro3 .. 
são pleonasticas, .pois, si só ha. uma. sentença dous candidatos. 
pa.Ta. que .aàjectival-a. cem o vocabulo- Judi- A junta. . apura.dora. contou ao ca.ndida.to · · 
ciaL 1 Ma.s isto é um absurdo : o legislador Dr. Antonio Affonso Lamounier Godofl'edo . 
premme-se sa.bio. · . 3.193 votos e 204 em. separado, ao candida.t o·. · 
Lo~o, si todas as leis, quando_<J.:uerem res· Dt-. Necesio José Tavares 2.725 votos e 68 . 

tring1r a palavra sentença, ad~1c;onam-lhe o ·em separado e ao e indidato · Dr. Antonio ·· 
adjectivo-judlcía.1-; si o§ 20 do a.rt. 3~ da. Zacha.rias A.lvaresda. Silva 2.632 votos e 206 
lei n : 35, dê 2ô de janeiro de 1892; usa sim- em separa.do. ;\1ldicion~do a. eS$i. vota.ção a. · 
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da 1ª seeção :io munir.ipio de Abaêté (Latno1t- 5:3. annullando eleições do 3° districto do 
nier li votos, Zacharia.s 9:J, Necesio 301; da, Estado de Mina§\ Geraes; · 
secç-J.o ele Tiro~ do mesmo município (Zncl1a~ Que níio estã.o concertadas à.s a.ctas da 5" 
rias 1D2. Lamounier 4l; de Coq•Jeiros <l.omu- · Secção (S. Gotlla1•,io) e da 7• (S. Jeronymo) 
ukip:o de Dores rl.a Bóa.. Es\ler<lonça. (L;i.mou- ':de modo a. não poderem ser consideradas 
nii)r 19); da 8.'' secção (Santa Juliami) do mu- i authenfüa.s-tudo o que levou a junta apu-

... ni~ipio ~e Ar<:.xa (L3.mounier_ ~9)_- da. "ecção i radorit ~ tomar em se~arado essa. v:ota.~ão 
· . umca. (:::; .. J eronymo) do mumcip10 do. Cal"mo · (Lamounier 2~1, Zachar1as 140. Neces10 8.3); 

. ,do P 1rnahyha (Zacha.rias 31, La.mounier 7, 1 Que no municipio de. Inhaúma , a Gamara. 
· • - N;>ceEiO i) de cujas actas a junta. apnradora l Mnnicipitl elegeu as ·mesas eleitt:.raes, .em 

tiii.o toml•U conheeimento. se:râ. Bsta. a votação l sessão de .15 de setembro e não no praso de-
. ctaqU<~llc:s candidatos : Lomounier 3 ·.2í,1 \tOr.o~ l ~erminado :Pela lei eleitoral-o que coustitue 

e 20.,t em sep<•!'ado, ao todo 3.478; Zacharias '!vicio insanavel, além da. fraude que se os· 
2.861} v•)tose 'm6 em separado.ao todo 3 .06.fi; . tenta. na 7• secção (Sande), coja acta é con
Nece 5iO 2. 762 e 68 ern separado. à.o todo 1 ferida. pelo escrivão de lJaz José Rod1•igues 
2.~30. 1 de Mesquita, que figura ao mesmo tempo 

·1~ntretanto. muitas das actas de que tnmou como prGSideute da mesa., em cujo camcter 
conh·~cnnento a junta apur;W.ora não foram j assigm1, a Tespectiva acta e depois, na quali
at<i boje remcttiúas '1 Secretari;i. da. Gamara, I dadede es~1·iv-ão de -paz. certifica em face dos 
de mCJdo que. das que foram recebidas e tle 1 livros não ter havirlo eleição! verificando-se 
omrn.;:, que fo.-am tipl". esentadas pelos iute1·es-1· tambern que o eleitor .João .Tosé ele Bessa fi
sados. Vt~..:-iftc;;.-se apenas a seguinte v-or.ação : gura ·.votando em duas seiições, h:i.vendo 
Lamo•Jniet· 3.0iô voto:;, Necesio 2.208, Zacht· i ainda sus1)eita e indicias de outras fraudes, 
1·ias 2.184. como a de terem sido dados como tendo 'l"0-

0 mn.Jidatr, Dr. ~ecesio Tavares, contes- tado eleitores que se achavam ausentes; 
t ;iudo o diploma expedido ao Dr. Lamoilnier (La.mouuiel' i55. Zacbarías 358, Necesio 190); 
Goàofre.lo pcd[o a nullidade das seguintes Que a acta da secção de Porto Real do 
eleições: municipio do Carmo do Parn<J.b-yba; municipio de Formiga não accornpaaha a có
mun!cípio àe Inlla.uma; secçílo do Porto Heal pia das assignatura.s, o que· constitue nulli
do mu.nicipio de Formiga; 4~ secção do mu-. d3.de jã. l'econhecida.. não constituindo, entre
nicipio de Itap ;cerica; secções de Morarla-No· tanto, motilfo de uul!idade o facto allegado 
n e l'il'os do municipio rle Ab«eté; secção~ de ter o :pl'oces,,o eleitoral (recebimento de 
de Cauna Ver,le do municipio de Cfl.mpo Bello votos comecado depois das dez bot>as da 
e 1 ',~"e 3•\ secções do municrpío c1.e Dores da. manllã, desde que não se provou ter essa de
Bô2. Espe1'1l.n<:a.-Oca.ndida.to Dr. La.mounier mora. d<Ldo logat· á fraude ou ter sido o 
Gcd01'rcdo, acceitando a n11llid:-ide da eleição !'ernltado <ie fraude (La.mounier 29); 
da 7" secção d.o município de lnh,iuma (Sal)- Que não pt'ocede a allega.çú.o da nã.o ter 
de\ e oppon<lo-se ú.s demais. pedio p·)r sua. sido rcchPda â ch:'tve a urna ifa 4" secção do 
vez a das seguintes: '>"secção (cidade) e S• municipio de Itapecel'icu., pois verifica-se da. 
(Pallins) iio muaicípio de Formiga; secçtie> propria acta o coutrario, além de que a. 
•mica \ci•i;ide) O.o municipio do Carmo do Rio simples falta eh menoiio d'a.quella. forma
C!aro; secç:lo unica da. Apparccida fio mesmo lida.~l·~ não pó!le constituir motivo de nulli
municipio; a da. 3• secção e da de Corouw.n- da.de; e quanto ao excesso de. votos veri
dél do municipio de Pa.trocinio, e a do muni- lica-~e tambem o contrario: ha exatamente 
cipio de Itapecerica, especialmente \la. l" e 2ª falta. de um voto que ê explicarla pelo facto 

'..'. _secções.. de ter um eleitor votado sómente em ~m 
Considerando. quanto ás nullida.des pe- :::iome, certificando mais o ~scrivão de. Jaz 

\'.· . didas oelo candidato Dr. Necesio Tavares: cor:_stal' .d~s cedulas que servira~ na eleJçao. e 
- estao arch1va.das no seu cartorio, uma. so-

~ -· Que no mnmc1p10 do Carmo de Pa.rna- mente com o nome do Dr. Lo.mounier God')· 
·;·, hyba, n~o se tendo reunido a Cmnara Mu- fredo. Não pelos motivos acima, mas por 
:-:: nicipa! pa.ra :t eleição das mesa> -~leiwraes, outros e funçla.mentaes, que serão oppoc•tu· 
·º for;J.m estas acclama•las pdos eleitores pre· namente expendidos, deverá ser a.nnuUada a 
.:; . sentes no dia da eleição, contra. a e~pr~ssa. eleição de todo o município; t dis;:Ki.siçã.o da lei eLeitm•al, além de que na. 3° Que, nii.o . estando a.ssignadà pelos rne-

secção a cóph~ da a~signatura dos eleitores sarios a acta da secção .de Mora.da Nova elo 
não aco;npanha a acta respectiva-o qne cou~ -município de Abaeté, não póde SG)r conside
stituê tambel!l nullídade insanave:l em face rada. authentica, verificando-se mais uão 
da le-\ e~eito;·· ·;l e do~ precedentes firmados tei•em os eleito!'es extlibido seus titulo~ e 
pefo c;.,ma1•a, o~udv dos mais l'<:centes os :pa- terem votado 277 eleitor·es, quando ficou pro-
1•e%1·~,; n. 48 1ie:ste anno annulla.ndo a.s eiei- vado ser oeleitóra.do de 205-o .<iue tornou o 
ções de Mírador no Esta.do {lo Maranhão e -proeess~ eleitora.l . tumultuaria e fraudu-
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lento, tendo Sido tomados em fopal'ado e~ses 1 gn1J.1fa pe l:t mesa.; constando, apen'1.S, de 
-votos .Pela Junta. Apu:rndl)ra. (Za.cb;i,rias ~4, u "·ª cói ,i:i, sem athentici1lade ; na. qual as 
Necesw 4); . 

1

. a.ssigna tur·as do.s mesnrios estão escl'iptas 
Que, :v~n·1ficando-se por u~a certidílo• ilo peia m~sma letra, fült<lndo alem disso a cópia 

secl'etar1ot_da. Ca!na.ra Munic~pal de AIJueté di.iS i;ssign'!'turas dos eleitores (Ne~esio 103). 
que o ul,1'!10 a1~stamen~o fo~ o de 1892 e 1 Q1.1e verifica-se ter-se composto a secção 
que _nelle ~ao se ,\cha.m mclutdos_ 86 ele~to-1 unica (cid<!.de) .. do município do Carmo do Rio 
res dos 13:::> que. ".º~aram na s~cça~ de Tiros Clnro de mais d~ 2::.0 eleitores, pois consta da 
d? mesmo munic1p10 de Abaete, nao _ha mo· lacta. ter.cm ver.ado 185 eleitores e deixado do 
t~vo .para. se ann~Uar tod~a a vota;:·;i.~ in ::i.~ 1 compari,-cer 95. ao todo 282. o que t , m sido 

· tao soment:e para. ~erem descontadüs a.qu.elle::; considerado pela. e.unam nuliida.de ínsa.navel. 
votos, conforme os precedentes ostabel<>c1dos, ficando rirmad<i essu doutdna ainda ultima.· 
aos candld~tos mais .. votad~, que foram o mente no parecer n. 51, deste anno. annul
Dr. .Antonio . zac~1R.rias l O- votos e o Dr. lr1ndo a 4" Stci;:fio da ci1fade de Areias, no 
Guedes Nogue12-a 60; ~ .. . , ~ f E~tado da Par:<byba, :por ter maior numero 
. qu~, na. ~ecçao ne canoa 'erde _l.O . mu- 1 de el~itores ão Que o marcado n9 art. 38 da. 

nmp10 de .Ga.m.i;_o Bello a acta da. ass1gnatur~ 1 l~i de_ 26 de j!).neiro (Necesio, 151; Za.eha.
tl~ eleitores n~ ac~mpanba a ~cta dn. elE11- rias. 58· Ln.mouniel' 21)· 
~:ao-o que a m vahila (La.moume1· sa !\e- ' - . ' ' · . . -
cesio l); . . ' · i 9ue ,nac tem P!?ce•1enc1a. quant.o ~ _se~çao 

Que não foi da•la. prova alguma de irrecn- ! uo.ca. ~a Ap_pa.rec1~a., do mesmo 1?-Un1c1p10, a 
la!'idn.de na_ acta da l• secção do municipici' de 1 ª \:iUH;;10 _ ~~ .. ~:1•1 sido ~ secreta.~~º da. mesa. 
pore~ da Boa Esperança, n~o se porlendo i~so ! que~ '.~'·~·~; "_"':.t' a ac.~,_ po~ ve. 1ficar~· e que 
mfer1r da. falta de mençao da formalidade a p~r,,is aq tL,le ~~ru10 í01 e,l.lp1'.egado_ impro-. 
na o.cta respectiv~, porque igual lacuna se 1 ?~1.~-~en,t_~~ ve~1fi:and,?·se, y~r~m , ~uo esta~ 
veritl.C3. em quasi todas as actas; nem 1 ª"ª"'.''l a,,~ . .,,n~c,a yelo::> mes .. r10~ _e nac:> havei 
ta.mbem que nas 2• e ga secções do mesmo mn- ! c?pi:: de as;;1gnatura_s-o qu~ m~!hda esstL 
nicípio ·não houvessem s\do eleitos 0 presi- ~~o?lçuo (~~trnouo1er, 13; ~eces10, 10; Zacha-
dente e secretario, pow1ue esrn prova só uas, 67l: _ 
se poderia fazer em face das :i.ct;i.s · da Que mio tem fundamento a allegaçao tle 
orga.niso.ção d11s mesas, que não acomm\nham ·falta de concerto da :.i.cta da 3" s(\rção do mu
as a.ctas de eleição e não i01•am ·eillibidas nicipio de !?atr0cin:o. }.>ois da au t hentica ex
pelo contestante_ Não fa.zem prova p:i.ni. 0 lüb~cla pelo_ candi<:at•; Dr .. Neccs io Ta.vares, 
caso de irregularidades de alistamento elei- ve1•1t1ca.-~e t~r sido preenchida aquelia forma· 
torai documentos firmados· por funccionario liclad•; ; e q:ie é igualmente <l~tituida de fuo
iocompetente, como é o jniz de paz, que niio d~mcnto a argu!1:iio ~,; nii.o te~m sido r emet
J>?de certificar em f~ce de l!vros que não tHk:s p:i.ru. .:i. ;'><~<:reta.ria da camara ~os Depu
poue la1•, sendo muito fraco o subsidio for- tados os 01·;g1n:i.es das actas e das ::is1<1gnatur.i.s 
neci<lo por justificações. Ontras provas não dos eleitore~. que na secc.~o de Corome.ndel. 
foram dadas. Nota-se, porém. a. irrcgulari- do mesmo nrnnic:pio, íbram. lavrados e~ ca.
dade ele terem sido admittidos a votar na demos de papel sC'pa.rados, a n~lta 1los livros, 
2" secçii:o eleitores.que não pertenciam a est:i.. ~orque, aqu~ll~ ®~ernos, sub.stit!Jindo os 
bem como na 3• secç:ão vinte eleitores; eu- livros~ ·ª ele1çao. dev1a.m ~e~' !t'mett1~0~. parn 
tretanto essa. irregularirlade nio é por si sô º· arch1vo da. Cama::a ?lfumc1pal, n~o tendo 
motivo bastante pa.ra inquinar de nu!lidade sido provado . que?ªº-º bouvessem ~ido, nem 
todo o processo eleitoral, devendo apenàs ser q.ue aquelles pa~e1s nao tenham sido reves
descontados cinco votos na 2" secção e v inte t1clos das formalidades legaes; 
votos na 3", aos candidatos mais votados que Que a Camara Municipal de Itapecerica 
foram os Drs. Lamounier Godofredo e Gue- não elegeu as commissõe.5 de alistamento; 
des Nogueira. · que o alistamento come(;ado em 1894 e qne 

se di z; concluido em 1896 não foi publicado 
Considerando quanto ãs nullidades pedid~ na. impren~a. havecido aliás jornal na. loca.li-

:pelo ca.ndida.to Dr. Lamounier Godofredo: elo.de, nrim o foi siquer por eàiro.es. e nã.o foi 
trnscripto no livro d e notas, embora. tenha 

Que a. actti. da 5" secção !cidade), do muni
cípio de Formiga. não está ccncertadn e não 
~m cópia das a.ssignaturas dos eleitores. fal
~udo-lhe, portanto, a necess:i.d:>. authe11ti· 
Ctdatle (Necesio 41, L·1mounier 12, Za:cha
ri:is 21) ; 

Que a acta da. 81 secção (Pahica.z) ;:o m~
mo município, não esta. confei•ida. 11em assi-

Camara V . I 

siclo remettida ao juiz seccional u ma lista de 
eleitores-que e cousa, !!.líâs, muito diversade 
copit\ <lo '1li8ta:nento,-conj unctl) de provas 
e <:i!'cum~tanci<l~. ri ne tot'Il!i.l!l 3.quelle alista
rn..,nw fictkio ~' fl'é\.ud11lento, n;'io podenr,o, 
p1wtau k •, $.;l' c·)!Wüfo::; os 1'ot:>5 Ge taes elei· 
tores; ~endo d.e nota!' aiuda i:1ue na. l" secção 
votaro.m 173 eleitort>,s, deixando de votar 85, 
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- ao todo 2~S. e na z• secção -q-otai·:i.m 148, dei
xantl.o de comp:.wecer 15.5, ao todo 303 (Ne
c;:sio 525, famounie1• 404, Z:i.charias 321) ; . 

Considera.'Jtl.o.- aluda, que, alein dessu.s 
nullhlades pedidas pelos candidatos e acceitas 
pela Commis~ã.o, ~ch:.m se em identica.s 
confüçõss as seguintes eleiçõt<s: 

.1'll.1n:cipio de Ara.xá.- Na 2" secção a. act;i, 
da. eleiç:ão e a cóph da.~ as5igoawra~ dos 
eleitores não estio conforidn.s ( Lamounier 135. 
Nacesio SO); nas4··. 5 • G· e 8 · fültarn a.s cópias 
rlns assignatur·as (Lamounier 177, Necesio 115, 

· Z~charias 4-1); · 
Municiplo de Patrocinio.- Nas dua.s sec

ções de S~litrG e n:ts 91 e 10• scc.~ÕC3 IAbba.dia 
dos Doura.ti.os) falta. cópia das assignatura.s 
(Lamouniee 5,;;, Necesio 3ô. Zacho.rias 3·::). 

Município de Abaeté-A acta <la. l" seci;-.ão 
(cidade) nã.o e:;tà assignad'~ nem confürida. 
não diz o numero '!e eleitorea que rleixal'am 
<1e comparecer nem ti-az cópia. d1.1. assigna.tm•a 
r1os eleitores que vota.r:i.m. Na. 2" secção falta 
cópia de assignaturo.s ( l" e 2• secções- Nece
sio 64, zacha::-ias 131, Lamounier 29) ; na sec
ção de Canastrão. os eleitore; v,)taram sern 
exhibir seus titulos, e a. act!t não póde ser 
considerada authentica pJrqae. sen·1o cópia 
<la transcripçã.o, ·verifica-se que esta. não foi 
assignada. ))eia. mesa. no resp2ctivo livro 
(Zach<iria.s ~7); . . 

t.Iunlcipio de Campo Bello - A a.cta. da. 
2 • secção (cidade) não está concertada. t Lamou-
nier 2i, Necesio 5); na l" e 2·' .secções de 
Candei;).S. <lo mesmo município, fült.a.cn as 
cópias t1as a.o;signatura.s (La.mounier 134, 
Necesio 134) ; 

Municipio tlu.s Dores de I11daya- Ka 4" sec'. 
<·ão (qua.ctcil-geral) a. acta da eleiç~o e a 
eópiri das ai'.~ignl<turas não estão concertadas 
(Zacharias 78, Necesio 2G, La.mou11ier 8); na 

mounier ""I .092, Za.charias SIS, Necesio 313, 
verif!.ca.ndo-se·quc. em a.mbos os casos, os can. 
•fülatos maí.s _vo~dos ficarão sendo sempre os 
Drs. Antonio A(l onso Lamounier G;odorr~clo e 
Antonio Zacharias Alvares da. Sil vu; é de pa-
recer a Comrni_ssão: · 

1", que sejam annullada.s as eleições, acima 
meo(!ionadas,e appl'Ovada::; "s demais eleiçõe$ 
prqcedidas uo 7" districto do Estado de Minas 
Ger:o.es, no dia 30de dezem :tiro do anno pa~sa.lio; 

· 2'', que s13 mande J'esponsabili:&ar o escrivão 
de paz da. Sttú(le, innnicipio de Iahauma. José" 
Rodrigues de Mesquita, que funccionou como 
presidente da 7·• secção (Sa.ude) que coofer1u 
a act11 como escrivão e depois certificou não 
ter havido eleição na. ref<"rida. secÇ[o; 

3•, que seja.w desconta<lo,; ao candidato 
Dr. Antonio Alfonso Lamounier Godofredo 
25 votos da. 2·· e 3·· :secções cio munieipio tle 
Dores da. Boa Espt-ranç:J. ~ ao Dr. Antonio 
Zaeh3.l'ias Alvares da. Silva, 86 votos da secçã-0 
de Tirol', do muaicipio ele Abaeté; 

4". que seja.m reconb.ecidos e proclamados 
Deputados eleitos pelo 7° districto do Estado 
de Minas Gera.es os dous candidatos mais vo
ta.t1os, Dt•s. Antonio Affünso Lamouoier Godo
fredo e Antonio Zacharia.s Alvares da. Silva. 

Sa.la rlas Commissues. I4 <le maio de IS97.
Gl:ccrio. presldente.- Jose J1fa1·icmno, relator. 
-JuUo de .;1lello.-Olivei,·a Bra[Ja.-Belisa.rio 
de Soii :;a. 

8° SE.SSÂO E~l 17 DE )[AlO DE 1897 

7ª seci;ão (Esteios) falta cópia. das a.ssigoatur-as Ao m~io dia. procede-se~ cllama.cla., á qual . 
(Zacbaria.: 48, La.mounier S); nas S• e O• sec- respon1letn os Sr.i. Arthur Rios. Theotonio de 
ções (Corrego 11' Anl"\SJ a.s acta.s nti.o est·;j.o Brito, !lonseca. Portella., Brazílio J:i. Luz, Ous
concertadas e falta. cópia. das· as~ign:i.turis ta.vo Veras. C.1.rlos l\Iarcellino, All>uquerquE.' 
(NP-~i? _ar_, Zacharias_ 66. L<'\rnounier -IS: ; Serejo Carlos rle Novaes Serzedello Col'rêa.. 

_ Mun1<?tp10 de Form1~~-No.s '.!.ª, _s~"e 4• s.cc- Urbano Santos, Ro.irigu~ F~rnandes: Edua.r.: 
çoes (_c1~~e) . fa.lt~. cupia. das A:;~l~~:t':ras do de Berrêdo, Pedro Borges, Thomaz Accioli, 
(Neces1_0 .-~-. Zach11;.ms ·11, La.moun1e1 -9) ,_ 1 Tol'res Portuaa.l, Joi.Lo Lopes, Ma.t'lnho de An
~lunicqn? de Pm~~y-;as :-"e 3·• se.cç~es 1 drace, Frede1~co Borg~s, Augusto Sev~ro, Ta.

faltam copias das a::;"1cna..ura, (La.mo:.mier vares de Ly.ra , F1·anc1.;co Gm•gel, Trmda.de. 
23, Zacharlas 3) · Apollon:o Zenoydes, Errnirio Coutinho. Her· 

Considerando. finalmente, que, de1luzidns culano B<tndeira.. Coelho Cintra .. João Vieira, 
:is votações acima. menciona.das. (La.mounier Barbosa Lim·•. Cornelio da Fonseca. Julio de 
1984, Necesio 189'1. Z:icho.ria.s 1 :300), da. apu- Mello, Moreira Alves, .Miguel Pernambuco, 
ração feita pela. junta com a addiç.ão <\as actas. .Tnvencio 11e Aguiar, João de Siqueira, Elias 
que faltavam. será o l'es liltndo: Zacharias ~fartins, Henrique Vallada.re3, Marcos de 
l .700 votos, L:i.mouoiet· l .49i. Necesio 935 Araujo, Arthur Peixoto. Eucli'les Ma.lta. 
e que, deduzidas uquella~ ,·ot:içües da. a.pu- Araujo Góes, Theophilo do; S:rntos, Neí va., 
raçiio fei ta. em fo.ce das acta.s r~mettidas à Seabra, C:i.stl'o l~ebello, Milton, Tostu . Manoel 
Secretaria. da, Camara, o resulta.do seri'i: La.- Caetano, Eugenio Tcrnrinhp, Paula Guimarães, 
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Amphiloplüo, Tolentiiio dos Santos, Paranhos 
·Montenegro. José Murtínho, Heredía de Sá, 
:\.avier da. Stlreira, Q;:car Godoy, Irineu Ma
,..a:\do. Raul Barroso, Beliso.rio ue Souze, Ur· 
bano Marcondes, Ponce de Leon, Oalog-eras, 
Vaz de Mello, Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, 
Gonçalves Ramos, Antero Botelho, Francisco 
Veiga., Alfredo Pinto. Cupertino de Siqueira, 
Augusto Clemen tino, Telles de Menezes, Theo
tonio de Magal\iães, Nogueira Junior, Arthur 
Torres, Lindolpho Caetáno, Eduardo Pimen-
1el, Olegario Maciel. Padua Rezende, Galeão 
Carvalhal, Alvares Rubião, Ca~emiro da. Ro
cha. Oliveira Braga, Gusta.vo Godoy, cesario 
de Freitas, Lucas de Barros, Alfredo Ellis, 
Paulino Carlos, Arthur Diederícksen, Fran
ds.oo Glicerio, Rodolpho Miranda, Ovídio 
Abrantes, Ul'ba.no de Gouvêa, Hermenegildo 
uc Morn.es, Luiz Adolp11o, Xavier do Valle, 
Alencar Guim:iriies. Lauro Müller, Paula Ra
mos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, 
Plinio CU.Sado, Vcspasiano lle Albuquerque, 
Campos C«rtier e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a. s~ssão. 
Deixam de comparecer, com caus;i pa1•tici

p:ida. os :Srs. Victoríno Monteiro. José· Pel'C
grino, Jo><i ~Jari::i.no, Gne1folh~ Mourã.o. Al· 
cindo Guanabara. Ei•ncst.o Br<tzlllo. Jul1o Sa.n
to.>, Carnpolina, Rodolr>b.o Abreu, RodoJ11ho 
Paixão, Luii FlaQUC!l'. Domingues de Castro, 
Adolpho Gordo, Mello fü·:;o, Gnillon e l:'into 
da Roei.ia.. 

E sem cau.51l. os Srs. Silverio Nery. Pereira 
1l~ Lyra. Mu.lllquias GC\rn;a.lves, Ma.rtins Jn
niot'. Aristí:lrs ue Queiroz, Eollmrdo Ramos, 
.'\n~·usto õc Vn.sconcellos, Pereira dos Santos, 
A:;ostli1110 Viciai, Deoclecin.no rle Souzn, Bar
l'<:•s F1':i.nco Junior. Bet·na.rdes Di:i.s. Mendes 
Pimentel. João Luiz. Alvn.i•o Botelho,Fc1•reira 
PirP-s, Ferniindo Prestes. E<Jmundo da Fonseca 
n Car:i.ccíolo. · 

E' lida e sem debn.te approvuda a aéfa da 
sessão oo teceden te. 

O §r. Serzedello Corrên. (pela 
oi·dem ) diz que acbu.-se na ante sab. o 
Sr. Augusto Montenegro, deputado eleito 
11elo 1° distr\eto do Esta.d.o do Pará, e pede a.o 
:>r. presidente que o façu. introdwo:i1· r.o re
cinto, afim de :prestar o comprQmfsso regi
menfal. 

O §r. Pre!!!idente convida os Srs. 
3·• e 4° secretarias. que dão ingresso no 
rr:ciuto ao Sr. deputado Augusto Monteno
grn, que presL'l. junto 3. Mesa o compromi~so 
regimental. · 

O Sr. Rodolpho Mirnnda. (pela 
<Jrdem) diz que acha-se na. ~nto·so.la. o S:r. 
Bueno de Andrada, de1mtado eleito pelo Es-

hdo de S. Paulo, e pede ao Sr. pl'esi~ente q Uti 
se digne nomear a Commissão que - tem de 
dar-lhe ingresso, afim de prestar o compro-
misso regimental. · 

O !!§r. President,e convic1a o;; S:rs. 
3·1 e 4° secrebrios, que· dão ingresso. no re
cinto ao Dr. Bueno de Andrada, que pre
~h junto a Mesà o compromisso regimental. 

O Si·. C:aslro RabeUo ( 11cla 01·

dem) diz que acha-se na ante-sala. o Sr. 
Ja.yme Villas-Boas, Deputado eleito pelo Es
tac.lo d~t Bahit!., e pede ao Sr. pt·esidente que 
se digne, nomeando a Commissão para intrn· 
duzíi-o no rccint.1, admittíl-o a. prestar o 
com:promissr' r~gimental. 

O Sr. Presidente convilla os Srs. 
3" e 4" secreta.rios 1JU ra n~ceberem o Sr. vmas
Boas, D0putado eleíto pelo l" districto do Es
tado da Bahia, o qmt! sendo introdui:ido no 
reciuto presta junto a. Mesa. o compromisso 
regimen•al. 

O Sr. 1° S&cRE1'A1:lO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. àcptibdo Francisco Maria Sod1•á 

Pereira, de S do corrente. communico.ndo 
que por doente deixa de compn.recer ás pi·i
meiras sessões da. Camara-Inteil·.i.da, 

Do Ministerio da l\.J:J.rinlla r1e 15 do cor
rente enviando o requerimento em que 
Fro.ncisco Jose ele Souza Azevedo, mestre 
dos diques da Illia das Cobras, pede au
gmento de vencimentos.-A' Commissão de 
Or"n.mento. 

Do mesmo ministe1•io, e de igual dn.'ta. en
viando o req m•ri mento no qual o 1" tenente 
Arthur Deoclechtno de Oliveira., 3,judante do 
corpo de alumnos d<t EscC1ln. Naval, pede 
para ser a sU:L gratitic;;çào cc1.uipa1•ilda ã. dos 
aJ udantes do corpo de Marinheiros Na
cíonaes e. lufo.nts.ria d0 llfarinba.-A' me,m:i. 
Commissiio. 

Itequel'imenws: 
De Panlino G011çalves rlc Oliveira Freitas, 

poi·tei1•0 da Caixa de Amortizaçlio, pedind<> 
contagem de tempo :para eil'eitos r1o sua apo· 
senfa.doria..-A' Gommissão de Fazenda. 

Do major rlirector da Colonia Milifa.r de 
Pedro Jl, !\ntouio da. Cc'sta. Leite, pedindo 
perdão d:t pena que foi imposta pelo Con
selho de Guerra pe1 o c1•ime de pecnlato.-A' 
Commissfi.o tle Co n~tituição, Lrg1sfaç5.o e Jus
tiça. 
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O Sl"'. A.lf"redo Pinto-Sr. prési
de11te, venho. pe(lir a V. Ex. que se digne 
contemplar, na ol'dem. do dia., o projecto 
n. 176, sobre o Codigo Pena.i,jii. redigido pa1;a 
a 3'' discussão. • 

Faço este pedido em vista. da.necessidade 
inüeclin~vel que ~ente o paíz de um Codigo 
que satisfaça as exigencias da moderna cri-
minalogia. . 
. Cumpre-me a.gora render llomer;iagens â 
illustra.da Commissfio r1ue tão ga.lllard:irnente, 
revelando muitu w.lento e criterio. sedes
empenhou do encargo, que lhe tôra. commet-
iido. . 

O Sr. PresSdente-Era. intuito da 
Mesa t1ar para ord••m do dia ·o projecto a que 
se refere o nobre deputarlo. Não o fez já, 
por(]ue entendeu que, trata.ndo-se de materia 
d~ alta transoondencia, convinha. previnir á 
Camara. que, no decutso desta. semana, seria 
coutemplarlo n~ ordem fios tr(l.ba.lhos. 

O Sr. BelisaJ:io de Souza -
Sr. presidente, a minha ausencia, na hora do 
expediente, nas ses~ões anteriores. o que se 
deu por motivo de fbrça maior, impediu-me 
de proporá consideraçã.o da Gamara um voto 
de pezai•, que não significa uma simples con
sagração de praxe, mas nm sincero impulso 
de c<>ra<-ão de todos nós,a <)ommemoração da
qu('H•:s que, nas lutas politíca.s,nesta.; ban
cadas bem serviram â Patria, ao pro~resso. 
á eivilisação, á liberdarle e à ordem. --

Na gerfü;ão ,1e l1omeus politico~. a que P"r
tenr.ia. e que nos ultirnos tempo$ do imperio 
prcstaro..m à crrn~a vublíco. u.ssip:nalo.uos ~e1•
viço~. Jestrwn.va-se a brilhants e symp:ttlli<'·'l. 
per'SOnalidndc do Sr. Alberto Brandiio, que, 
pelo proprio es!ol'ço. pela heroica tenacidade 
de sua energic;i. vontade, e. pelos rnugnitlcos 
dotes do seu arortunado e;;pi1•ito,desde muito 
moço. impoz-se ao respeito e à consideração 
dos seus a.olversarios, á confiança. e à estima 
dos seus correligionarios, e ao merecido a.p
plauso de quantos sahem houra.r e prezar o 
merito de uma alta inteUigencia ao serviço 
das grandes causas. 

Na tribuna.,tã.o cheia. de gloriosas tradições, 
da asscmbléa fluminense, affirmou-se desde 
logo orador de primeira. plana., pelo brilho 
da pala.na, pelo esplendor do vigoroso ta
lento, desde então consagrado, com fervor, 
com paixão, com devotamento, ao serviço da 
Pa:tria e da Liberdade. 

Em um posto dn confiança o encontrou a 
procla.m:tçâo da Republic~t. e nesse posto a 
ser1'iu coin de·lic'.l.r;::ío; poz o amoi· da sna. pa
tría, o sei•viço da litierdarie e do progre$SO, 
acima das p1·ev•~nido.'5 'iist:lS da pai:·:ão \ia.rti
d:.i.ria liberal, que hal'ia. sido, servia ainda a 
liber'.lade, servindo a. Republica. 

Nesta Camara, na Constituinte e nas le
gislaturas ordinarfa.s, ainda <leu todo .o -es
for;";o de seu talento, todas as energias de 
sua vonta'1e, á causa. do seu partido político, 
á caus;i. da. Republica e, sejam quaes !o
rem as contradicções ou os erros de sua. 
atíitudepolitica, a nobreza e a pureza dos 
seus intuitos recommendam a sua memoria 
ao respeito e á admiração de todos nós_ 

O SR. SEABRA dá.um apa.rte. 
O SR. BE1,1sARro DE So'GZA.-Não tenho 

autoridade, nem me sobra competencia para 
censurar ou para neste momento fazer a. 
critica da. vida política do distincto :flu
minense, cujos serviços agora recordamos, 
mas :si acaso eu o quizesse fa2er, a sua. 
memoria é por demais brilhante, pa.i.•a que 
a sombra de erros a11onta.dos pudesse empa
nai-a ou ma.real-a. 

E' pois. Sr. presidente, em commemoração 
~;, uma. vida politica, tão nobremente preen
china, que eu tenho a honra de propor, em 
nome da bancada fluminense, em nome dos 
seus proprios adV'el'saríos 1>01iticos, um voto 
de profundo peza.r pelo inrau~to passamento 
do illustre :fluminense Alberto Brandão (llfüito 
bem; apoiados). · 

Sr. presidente, tendo nesta tríbuna cum
prido o doloroso dever lle exprimir o -pezar 
do meu Estado nata.!, pelos serviços de um 
illustre fluminense, não a deixarei, sem pro· 
por, em nome da Patria, uma mor;ão, em 
que se manifeste todo o pezar da Gamara dos 
Doputa.dos, pelo passamento do immortal al
mirante Tamauda.ré, que tã.o grandes e glo-
1·iosos ~.orV'iços prestou á. inde11endencia. á. 
integrída1le e a defesa. do Brazil. Esse nome 
dispensa. qualquer palavra. ou commentario; 
está em todas as tiaginas ila historia do Bra
zil, na posteridade,na immortalidade ! (Muito 
bem ; apoia<los). 

Vem á :Mesa é lido, apoiado e sem debate 
approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Proponho que se lance na nct.a um voto de 
pezar pelo p11.ssa.mento do ex-deputa.do Al
berto Brandão. 

Sala das Sessões, 17 de maio de -1891.
Belisario de Sou=a. 

Vem á Mesa e lido, apoiado e 'P.nanime
meDte approvado o seguinte 

REQUER.DlE~'l'O 

A Camara dos Deputados inte"C'pretando 
fieitnente os sentimentos da. Pa.tria. reco
nhecida. a.os gloriosos serviços do· Almirante 
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Tamanr1are, a indtipendencia, infogr-idadü e 
defesa do Brazil, manifesta - o seu profuIJ.do 
pezar :\lºr tão gra.nde IJerda e recommeuda. a 
posteridade o nome do immortal brazileiro. 

Sala. das Sessões, 17 de maio de 1897 .
BeUwrio <le Sow::a.. 

O Sr. Thnot.heo da Cost,a:
Considera,ndo que o -pr~jecto n. 13, de l 896, 

satisfaz, penso eu, a necessidade que teem 
muitos republicanos de verem seus 1Hreitos 
garantidos, ern relação aos serviços de guerra 
que prestaram por occasião da revolto., ser
viços reconhecídos pelo goV"erno do Marechal 
Floriano Peixoto, -venho pedir á Iviesa que dê 
para ordem do dia o referido projecto. 

O Sr. Presidente.-Onobredepu
tado sel'á attendido. 

ORDEM DO DIA 

Ninguem pedindo U, palavra, e encerTada a 
discussão e adiada e a-votação. 

Comparecem mn.is os Srs. Amorim Figueira, 
Matta Bacellar, Luiz Domingues, Silva Ma
r·iz, Ildefonso Lima, Ani2io de Abreu, Vàrg_ue 
de Abreu, Rodrigues Lima, Marcolino Moura, 
Erico Coelho, Timotheo da Costa. P.:iulino de 
Souza Junior, Mayrink, Almeida Gomes, 
Monteiro de Ba.rros, Lindolpho Ca.etauo, La
meuha Lins e Riva.davia Corrêa. 

0- Sr. President.e declara. que 
achando-se presentes 112 81-s. deputados 
vae-se ·proceder iJ, votaçil.o das ma terias, cuja 
discussão ficou encerrada. 

E' posto a \l"Otos e rejeitado em l" discus· 
são o pr-ojecto n. 145, de 1896, prohibindo o 
ano.iyma.to na imprensa e dando outras· pro· 
videncias. 

O Sr "X.avier da Silveira (pela 
01·dem) pede verificação da votação. 

Entra em 1" discussão o projecto n. 145, de Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
1896, prohibindo o a.nonymato na imprensa. e_ ter sido approvado por 68 contra. 39 0 se-
dando outras providencias. guinte· 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a 
discussão e adiada. a. -votação. 

Entra em 1ª discussão o projecto n. 191, de 
1896, declara.ndo isentos (le _penhora varios 
bens, além dos enumerados no art. 529 do 
decreto n. 737, de 2-'5 de novembro de 1850, 
e a.ando outras prortdencia.s. 

Ninguem pedindo a pa.la.vra., 3 encen·acla. a. 
discussão e adiada a votacão. 

E' annunciada a 2• (Hscussão do projecto 
n. 162 A, de 1896, autorisando o Governo a 
nomear uma commissão de protlssionaes, para 
e5tuda't' e verificar a effic:i.eia e valor rla. des· 
coberta do serum anti-varioloso, feita pelo 
De. Felippe Pereira. Caldas, e d.3.ndo outras 
proYidencias. 

Em seguida são sucessiva mente sem de
iJate encerrados os artigos do projecto 
n. 162 A, de 1896, ficanno adiada a v-ot~ã.o. 

Entra. em 1• discnssão opl'ojecto n. 184 A, 
de 1896, dispondo sobre o preenchim~nto das 
vagas de ca.pi.tães que se derem no~ corpos de 
estado-maior e engenheiros, e dando outras 
providencias. 

Ninguem pedindo a palavr-a. e encerra.da a 
tliscussã.o e adiada. a. -votação. 

Entra em 1ª discussão o projecto n. 183 A, 
de 1896, dispondo que O:'; inn.jores, tenentes
coroneis e coroneis doestaclo·m:iiot• do exercito 
sejam obl"igados !l. um a-nn~ de sct•vi~o arre
gimentado, após a promoçao a estes post.os, 
c. dando outras providencias. 

PROJECTO 

N. 145-1895 

O Congresso Naclomll resolve: 
Art. l." E' prohíbido o anonym:lto na. im· 

prensa. Todo o a1'tigo eleve ser assignailo com 
o nome do seu autor. 

§ l .• E' considerado como um artigo dis
tincto tOl\a. n. serie de consillerações attinentes 
ao mesmo assnmpto e subordina.das ao mesmo 
titulo. 

§ 2." As secções noticiosas. separadas <le 
quaesquer outras, podem, embora tratando 
de varios assumptos, ter apen<i.s a respons11,
biliua.de de um<L só as~ignatura.. 

Como noticias não se comprehendem, 
-porem, nem criticas e apreciações de factos, 
nem considerações attribuida.s a terceira pes
soa ciue não se nomeia e. para todos os 
effeitos, são considera.dos artigos anonymos. 

§ 3. 0 A obrigs.ção de assigoatura estende~se 
a tra.nscripçi:.o de quaesquer artigos de jorna.~ 
brazíleü•os. -

Para a dos estrangeiros entende-se que o 
redn.ctor·chefe assume a plena responsabili
ll;ide elos conceitos nelles contidos. 

Art. 2.·• Ao redactor-chefe do jornal in
cumbi: a. :p1•ova. de q ne qut1.lqucr a.ssiguat ura. 
incrii:lin~'rla. é vei·dad'Jir&.. 

§ l ." Dt'sde (JU() ent1•e o~ signri.tarios de 
um artigo publictltlo em pn.rtc eúitr>rial não 
pO$s:L o ruúactor-chefe proval' que o mn.uu
scripto ilriginal foi de fa.cto ussignauo -por-
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todos c1ue fig11ram como rasponsaveis, o l Al't. 2. 0 Esta isenção não preva!o~eri si 
artigo é considerado anonymo, não decahir:íao, ao tempo ela instituiçã.o o devedor estiver 
IJOrem, r.a responsabilidade os autores Clija iasolvavel. . . 
assignat11ra seja real. . Pnrngi·npho unico. A iusol vabilida<le se 

§ '2. º A assígnatura por procuração só é ve!'itlc<i.rú sempre que contra o instítuidot• 
admittida quando Pste instrumento meo- hou,·er sentença condemuatori;;l. em acção, 

·cionar deterff!inadarnente o a.ssumpto especial 1111e.. tiver sido propó5ta. antes da instituiçflo 
· -de que deve tratar o a.nigo, e e; te intereSEe ou Lleutro de 60 oi<\S depois de constituida , 

individualmente ao comniitt~nte. regisl1'nda e pa.hlicada. . 
§ 3. º Entende-ôe provado o crime de ano- Al'l. 3. 0 A isenção concedida pol' esta. lei 

nymato. cfosde que o i•edactor-chefe, intim:ido preva.lec('ril dm·ante a. V"ida do institnirlor. o 
:pela. autoridade judicio.ria competente, não de sua rnulher e por morte de ambo~, os ben~ 
e:xhiba dentro ele 24 horas, absolutamente isentos liassarão a seus herdeiros necessni•ios 

· improrogaveü, o origina.!, authent icamente M linha tlescendente. N:i. falta de herdeir .. s 
assigo.ado, do artigo em questão. deshHspecie, :ficam os bens sujeitos as divida~ 

St o artigo tiver sido assign::u'to por pro- do c;1sal e, M ütlta. de dividas, Se!'ão tlef"cridos 
curo.ç.i:"w, deverá eHe nesse · mesmo :prazo a quem de tlireito. · 
juntai-a. igualmente. . Art. 4. 0 Si ao cretlor parecer que os beu~ 

A1•t. 3." Em caso ele conil'n.v<mção ao dis- isentos exc~dem em valor ao da garanfü1. 
posto nos artig03 anteriores, o jornal será poderú. fazet· avalial·os, para penl1orar o 
suspenso po1' um dia. Esse prazo ira sempre excesso. 
sendo dobr:i.do nas reincidencías, até o m:i.- No caso de Eer o immovel de facil divislo, 
xirno de quatro dias. retirado o excesso, continuará. livre ao deve-

Si, porem. pela. qua.1•ta vez nelle incorrer dor a parte g-3ranticfa. Si o immovel, porém, 
qualquer jornal, será definitiva.mente sus- niio for pnssivel c.le <li visão, será todo elle 
penso. . levaJo a rirac~t ra.ro. ser venLlido e pago o 

P<tragrapho unico. t-.'ão serô. 'Permitl.ifo o. c:redor pelo pro:lueto 1.lo excesso, sendo o pro
qualquer nov;'l. folha que se constitua clentro dncto da P<trte garantida entregue ao devedor 
de um anno. nos limites <lo Districto Federal pam com elle fazer ~,equisiç.ão de outro 
ou do Estado em que tive1· sido dada a. se- ímmo"t"et no prazo de um anno, soll perna ele 
tença., nem declarar-se continua.dor~t, liqui- perder a garantia. 
da.dora, impressa., na. mesma. typog1•a:pbia. ou Par~grapho unico. As custas qu•; provie
redigida. pelos mesmos redactores (1a folha rem d11 venda. da execução nos casos uest~ 
suspensa, nem por qualquer pretexto im· ;1rtigo, serão dciduzi<las do preço do excesso 
primh· em typo diver:oo do mais pequeno em- e, si llo11ver falta, cori•orão por conta do cx
prega.do no seu corpo o nome da suspens:i.. equente. 

E' :posto a votos e approvado em l• dis- Art. 5. 0 O titulo, em l]Ue ror constittlirla a 
cussao 0 seguinte iscnç•ão. será. rtig-i:>tra1lo no l·egi;;fro g-er·al, 

[mblic11tlo nos jorna.es por 20 dias ou por 
edita_e~ pelo mesmo tempo, :t requel'iini:lnto do 
in6ti tuiuor ao juiz do civel do logar. PROJEcro 

N. 198-1895 

O Congres3o Nacional lle::reta: 
Art. l ."Nilo podem ser absolutamente pa

n horados, além dos en ume1-ados no art. 529 
do decreto n. 737, de 25 de novembro 1850, 
os bens seguintes: 

1°, o seguro de ~vi<la. i nstítuiào pelo deve
dor em beneficio de sua. j}üSSoa ou pesso:is d"' 
sua fa.míli~. uma vez quCl não exceda de 
10 : 000$000 ; 

2°, a .co,~a. que o Llevedot· tiver edificafo ou 
adquirido j)Ol' qualquer titulo para. h:.tbitar 
com sua famili;l, assim como a mobilia e todos 
os utensilios de uso domestico, que na casa 
se acli:u·nm. O valor da c::i.s;~ não excaderá 
de 10 :000$000 ; 

A omíssão do registro oa da publicillalle 
.i!l valida a i 11stitulçí10. 

Esta publicação se repetirá. cu.1Ju. cinco au-
no~. solJ ~• mesma pena. · 

Art. 6. 0 O Governo reg-ulament.a.rá seta. lei 
na parte relativa ~o modo da instituição, re
glsh·o e publicidade do titulo. 

Ai't. 7 .• Revogam-se as clisposiçõcs cm 
contrario. 

Slo suc(essiva.mente postos a. votos e ap
provados em 2• discussão c-s seguintes artigos 
do projecto 

N". lGZ A-1896 

(Su!í t tMÍ1!o elo de ii. 162) 

O ú.mgre,~o ~ac:ona.l resolve: 3", o terreno que o prop1'iefario ctrec·i~·,1-
mente explor:t até a q u(talirfade úe 48 h1~ - Art. 1. • E' o Governo autorizado 
ctares e 40 ares. • me:i.r 'inia eGmmissü,o de mem1)ros do 

a no
Insti· 
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tuto Sa.uitario Federal para estullal' e veri
tlcar a efficacia. e valor da. descoberta do 
se1·um an#-varioloso, feita pelo Dr . Felippe 
Pereira Caldas. ~ 

Art. 2. 0 Declar:tda pela. commisão a real e 
incontesta vel efficilcia do serwn. anti-va~·ioloso, 
o Governo fica. autorizado a comtituir um 
premio no Vlllor de 50:000$. que ser-.i. en
tregue ao Dr . Felippe Pereira Caldas. 

Art. 3.•i Revogadas as disposições em con
trario. 

E' considerado pr~judiC<ldo o projecto 
n. IC:i2, de 1896 . E' o :projecto assim emen
clailo, approvado em~" discussão e envia.do ú 
Commissão de Instrucção e Saude Publ ic .1, 
para ser redigido para 3' discussão. 

E' posto a votos e approva:1o em lª dt~
oussiio o ::;eguinte 

l'P.OJECTO 

N. 18·1- 1896 

O Congresw Nacional decr.:-ta : 
Mt. 1 :• As vagas que se derem de cap.ítão 

nos corpos de estado-ma_ior e de engenhei1:os 
militares serão preencludas por tr(l.nsferenma, 
em ordem de antiguidade, e sem prejuízo 
r1esta, de ca.pitii.es das armas de artilllaria, 
infantar ia. e ca vallaria. legalmente habilita
rlos com os cursos que constituem aquella s 
especialidades, e tendo pelo menos dous an
nos de serviço de fileira. na arma respectiva., 
quanrlo se destinat'em _ao estadO·J!mior. . 

Art. 2.0 As disposiçoes do art igo antc1'lDr 
só vi •'orarão depois de pi·omov idos, de accorc1o 
com a lei vi••ente, todos os :tctua.es tenentes 
do esta.do·ma.ior, sendo àesdejt~ prohibidns 
as transferencia.s de 1"• tenentes e tenentes 
uns armas arregimentadas, para aquelle 
corpo. 

Art. 3.° Fica elevado a quarenta e cinco o 
numero de capitães ·nos co1•pos de estado-
maior e de engenheiros. . 

Paragro.pho ·unico. Este augmento serão gra· 
rluado e successivo, observadas as seguintes 
'l'e<>ras: 
~) por cadê. tres tenentes p1·omovidos . a 

capitã.o se augmentará alternadamente um 
capitão. no estado-maior ou no c:orpo de ~n
genheiros, conforme a promoça.o anterior 
tiver sido, neste ou naquelle corpo ; 

b) extiuctos assim os tenentes do estado
ma.ior, as vagas restantes de capitães sel'ão 
:preenchid:J.Si de accordo com o disposto no 
art. 1 º desta lei. 

Art. 4." Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

PROJECTO 

N. 183-1896 

O Congres~o Nacional de!lreta 
Art. 1. • O Gover no, tendo cm vista a in

strucçü.o protissiona_l e pi:at i.ca. dos officiaes do 
estado-maior. prov1denc1~ra. de ·mod<? que os 
majores, tenentes-corone1s e corone1s deste 
corpo, logo após a promocão a t~ po3tos, 
sejam obrigados a. um anuo de serviço arre
"'imenta.do em uma arma differente d.a em 
que tiverem servi''º no posto anterior, po
doncJo para isto o mesr:io Governo_ collocar 
em serviço de esta.do-maior, sem pre.1utzo rlns 
vanta...,ens r espe::ti va.<;, o.:; officiaes daquelles 
postos"' que julgar conveniente, sem exceder 
o prazo referido . 

Art. 2. • Da. data da presente. lei at~ seis 
1 mezes depois, tiro o Governo autorizado a 
transferir do estado-maio1• pal'a o corpo de 
engenheiro:; e vice-ver~a os actuaes officiaes 
destes corpos que mais aptidão tenham re
vela.do para es serviços que constitue1?- as 
especialidades rlos me~mos corpos, mantido o 
equilibrio dos respectivos que.dr~. 

Art. :;. • Aos o!liciaes do exercito o da ar· 
ma.da em cornmissão ou empregos estra.nhos 
ao .Min isterio da Guerra e lia Marinha ap · 
plica.r-se-ha. o disposto no ~ 1 ·• do o.rt. 2° da. 
lei n. 260, de 1 de dezembro rle 1841 . 

Pa1>agrapho unico • . exceptuam-~e os que 
servirem no estado-mawr du Presidente da. 
Republica, em missões diplo~aticasº em c?m
misslíes rese1·vada;; no exterior, como add1dos 
militares ás leg,\ções brazilelras, em ?O!nmi~
soos de limites da Republica. no M1mster10 
da Guerra, sendo da armada, e no da ma~
nha sendo no exercito, em um e em outri
c:i..so' em tr<.1 lJall.los de ordem profissional. seio 
entlfica e technica ; e finalmente os que pra
ticarem em trabalhos · de engenharia, de ac· 
cordo com o disposto no art .15 d::t lei n. 39 A, 
d 3 30 de· janeiro de 1892. 

Art. 4. • Revogam-se as dispooiç!>e5 em 
contra.rio. 

o Sr. PreaS.{lente - Esgotada as 
materia.s fa ordem do dío. e não bave!_ldo 
na.<la. mais a. tratar, designo para. amanha a 
seguinte ordem do dia: · 

Vota~lão dos seguintes pareceres: 
N. 65, de 1897, reconhecendo dep~tãdos 

pelo l 0 districto da Ba.h i;i. os Sr3. Joao tlos 
Reis de Souza. Oa.:i Las Filho e Manoel Ada.l• · 
berto de Oliveira Guima.1·íl·~s: 

E' posto a votos e approvado em l" dis
cussão o seguinte 

N. 59, ele 1897, reconhecendo deputa.rlos 
pelo l º di.stricto «l? E~tado t1~ Pern:~mbuco os 
Srs. Francisco Tc1xe1m. de Sa. e A1Ion.5o Gon
çalves Ferreira da Costa.; 
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Discussão do parecer n .. 60, •Jo IS9i, reco- [ rie Menezes, Tlieotonio de Magalhães, No. 
nhew!o deputado pelo 1° <l1stricto d;1s Ala;rô:i.s i gueira. Junior, Llndolpb.o Caetano, Eduardo 
o S:r. Luiz .Jo~quim. da qost:t Lei te, ~:012' o Y:' tO j P im~11tel, O!eg<l.río Maciel, Pa~:ia Rezen,:e, 
em ·separado da mmor·ia d2. Comm1ssao, reco-: Galeao carvalhal, Alvares Rubrn.o, Casem1ro 
n~ecendo deputado o Sr. Angdo Jose da 1 d:t Rocha, Oliveira. Braga, Bueno de An· 
Silva Neto;· I drada. Gustavo Godoy, Alfredo Ellis, Pau-

Discussão unic:i. do pa.recer r.. 61, r1e !897, Hno . Carlos, Fra.ncisco Glfoerio, Artbur 
reconhecendo Depu~ados pelo 7" d!sfricto do 1· Died0~ichsen, Rodolpbo Miranda, Ovídio 
Estado de li-finas Geraes (1:;: Sr•s. Ant@io Af- AbranGes, Urbano de Gouveia, Hermenegildo 
fonso Lamounier _GoJofredo e Antonio Zacha-! de Morae;;, .Luiz Ar1olpho, '.\fello Rego, Xavier 
rias Alvares (la S;lva; i ilo Valle, Alenc;i.r Guimarães, Lauro Müller, 

Di:scussfio do parecer n. 57. <le i 807, reco- ! Pauta. 8.amos. Francisco Tolenti.no, Pedro 
' nhecendo deputado µelo 3• distr·icto da. Capi- l Ferreira, Plinio Casado, Pinto da Rocha, 
hü Federal o Sr. Falip;Je Bal.ilio Ca.1·doso: Vespa.si;tno ·de .Albuquerque, Campos Ca.r-
Pires, corn voto em sepu.rado. 1 tier e Cilssin.uo do Nascimento. 

Levanto.-se a.. sessio a 1 hor;i e 10 mi· i Abre· se a s2s5ão. 
nutos. j _ De.lxam de comp~recer: ~om causa pa.rti-

1 
c1p.1aa, os Srs. Jose Peregrrno, Ernesto Bra
z;illo, Julio Santos. Campolina, Rodolpho 

1 Abreu, Rodoipho Paixão, Luiz Flaquer, Da
i mingues de Castro. Adolpho Gordo, Guillon j e Victorino Monteiro. , 

93 SESS.10 E:.r 18 DE ;,!AIO DE 18"17 
j E sem causa. os Srs. Villas-Boas, Tosta, 
l Aristides de Queiroz, Rodrigues Lima, Au-
1 ~usto Va.sconce~los, Per~íra dos Santos. Erico 

Presidencia do Sr. A.~·thw ui'.os (p't"csi.tlen:c), 1 coe~ho, Ago~trnho V1dal, Bs.~·ros Frnnco 
Frederico Borges 2" (~:ce-m·esíd.!nte) e :fr-1 J~n10r. Pau]mo d~ S?uza Junior, Mendes 
thiti· Rios (p;·e;idente). - 1 P~mentel, Joao Luiz, 'li az de Mello, Ferreira 

1 P i res , Arthur Torres e Fernando Prestes. 

Ao meio-dia procede-se á c~i.~mada á. qu:i-l i ~'_ li~a. e sei?- debate approvada a acta da. 
respondem os Sr~. ~ Artlmr i:!.;os, Tlleotomo se:,s<J.o anteceuente. 
de Brito, Fonsec" Portélll~. Brazilio ela Luz:, t . ~ ·~ . • . 
Gustavo Veras. Carlos Mat·:;éllino, All .. u-l O Sr. :1,'' tSecretat.•.1.0 :p~ocede á lei· 
querque Serejo, Augusto Monteaegro. Ur· ! lura do seguinte 
bano Santos, Hucirigues Fernr.ntles, Guedelha j 
Mourão, Edu(l,rtlo tlc Bcrrcà.o , Pcdt'O BorgL·s. l EXPEDIENTE 
Torre5 Portugal. .Joíl.o Lopes. Mirinhv <le1 
Andrade, Frcdel'ico Borges. A•igmto Sen~!'O.; Ri,1znorimenta: 
Ta vares de Ly

1
ra . . Fr~ i;c~sc~;. °..'.1 r.:..,,'~l : .. ,'f :· \:;:: ~ Da e im pa.111;. i:1 Lluyd RJ'a.zileiro. pedindo 

dS;d~, ApopoJ11•. z,,,n .i~r.e.,_ ::..i.\ .... J,i, 1z.. ~· · que a. ~ulJ,·enr·'w que recelie pelo contracto 
ml~1 ·' Co'tt1nl10 H0 t'C"lº n (1 Hi ~,, """t .~.· ~11 11 l ." . • . 

• Ã '
0 

' - •• _. .. ' · ~· " ' ".' ' '-'··'' v ·J <CO" 'P·H'~" o seJ'\"lÇO d:i. lm!u~ flune.l· de Matto 
crn,tm, .J?ªº V1·, 1 r~r- ?>!1~lc.q<u::is Go~•;<~J:·e",: l t.>rr·~so, seja png-~ em ouro.-A' Commissão 
Ba1 bos:i. Lm~a. Corue.10 ·~· J. O.Jseca, ~ulu d,. i de Ót'"'tmento. 
Mello. Moren~ Al ,-e~. :.11guel Pern<J.rnl:ueo,: " 
Juvcnclo de Aguiar, Joã .. J de Si1ueiru. Anisiú ! • 
de Abreu, Eiias Ma;·t\n~, HE-mic; uc Ynlln.- ~ ? Sr. l:hJef"on!!lo Alvnn (pela 
da!_'.es, :Marcos de Amújo. E;Jclicles M<1lt:.i., ~ ~,., e;,1:) - A.chandu-se. na ª??-te-~la o. n~s.so 
Araujo Góes. Theopllilo dos s~:nto.-.:, N~im.,: '-'.olle':'a., o S1. Laman~ne .Gu1marae~ Ribeno, 
Seabra .. Castro Rebel!o, Milton, :\fonocl Cae- 1 ?C ;'l 11 ··~:? pelo 10· .... dl~tr1cto d~ Mrnas, peço 
tano, Eugenio Tourinho. P:mia Guimi;.;:fi.es, 1 il.~~· ;:,"!"'. que o favél. 1D:troduz1r no recinto, 
Vergne ele Abreu, Tolentino cfos Santos. j p .. ia preotar 0 compromisso. 
Paranhos :M.ontenegro. Ma.rcolino Moura, José j • . . 
Murtinho Heredia. ele Sá Xavier, da Sil- ! O §r. Pre_!;nde:nt.e convida os Srs. 
v~ira, os~r Godoy. Timoth~o ·'a. GJsta., Raul j ~" e 4·• Sec!•etar1os ª· írem re~eber o mes.mo 
Barroso, Belisario de Sour.a. Bernard~s Dia:<,! ~e~~.vr·, ·,q::~. ~(ndo" mtroduz1~0 n? recm~J· 
Urbano Mari:ondes, Ca.logera.s. Almeid:t Go- ! pre~ta, .JU!H.O "' Mesa, o compromisso re,.,1· 
mes, Monteirn de Ba.-1·os, n.ie:(;r: ~o .l.Jví1u, i mental. 
Luiz Detsi, Gonçalves Rmn·~s. A11tcf'O B•)-l' ~iio havendo numem legal para se p1·0-
telbo, Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Al- cetler i::s ...-otaç:ões, passa-se á materia. em 
varo Botelho, Cupertiuo de Siqueira., Telles. füscus:>ão. · 
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E' annunciada a discussão flo parecer n. 60, O SR. JosÉ MURTI!\'HO - Permitta o nobre 
de 1897, reconhecendo deputado· pelo 1° dis- deputado que conclúa o seu pensamení;o : 
tricto do E!>tado de Alagoas o Sr.Luiz Joaquim ainda está formulando as premissas. 
da .Costa Leite, com o voto em separado da O candidato contestado é funccionario elos 
minoria da Commissão, reconhecendo depu- Telegrr.phos e está em exe1•cicio ha menos de 
tado o Sr. Angelo José da Silva Neto. tres annos; por conseguinte não tem o:: 10 

annos que lhe garantem a sua quasi vibli-
0 Sr. José Murt;inho nota que ciedade ou ao menos a continuação ó.o em~ 

a Camara não deseja discutir a. materia prego, desde que não incida nos casos apon
em debate; por isso vem á tribuna no empe- tados no art. 554. 
nho de ju,;tificar os fundamentos em que a o SR. ARAUJO GóEs dá um aparte. 
Commissão se baseou para emittir o parecer·, 
que tem de ser submettido á consideração da O SR. JosÉ MURTINHo-Ainda não cD.egou 
Camara. lá. 

Versa a impugnação feita à candidatura do O SR. ARAUJo GóEs-Não é caso de eleiçfo, 
Sr. Angelo Neto solíre a sua inelegibilidade é caso de reconhecimento. 
para o logar de deputarlo, baseando-se no 
art. 30 da lei eleitoral de 1892, que dispôs O SR. JO§E MURTINHO - Por con:Jegcide, 
o seguinte : si elle tem menos de !O annos 1le strv1~0. ha 

«Não poderão ser votados para Senador ou rle estar forçosamente comp: ehendido nas 
Deputados ao Congresso Nacional os fünccio- rlisposições do artigo citado-demissi vel inde" 
narios administrativos federaes ou estadoaes pendentemente de sentença. 
demissíveis, independentemente da sentença E' verdade que o contador dos Telegí'aphos 
nos respectivos Estados.» exercia, até .certo ponto, funcções de ernfol'e

gado de fazenda; por isso, no desempe;llio 
Por outro lado, confrontando a disposição dessas funcções, elle póde l.'ealmente , niI:·ei., 

deste artigo com o que dizem outros artigos processo, desde que commetfa º-' delktos 
da lei da Repartição Gera) elos Telegraphos, .compre hendidos nos ar·ts 495 e 496. 
approvada pelo decreto n. 1.663. ele 30 de Nao ha duvida alguma, pois, des 1b que 
janeiro· de 1894, chega-se á conclusão de que elle co metta qualquer dos d:'1lictos cs1x,1c:i" 
o candidato contestado é .demissiv:el inde- ficados no art. 496, será proc:ess&Hlo :i.~Lli· 
pendentemente de sentença. nigtrativamente e depois judicialmente. E;;tá, 

Diz o art. 555 desta ultima lei, rrias an-tes por·tanto, sujeito a processo. 
de lel-o o orador pede licença para citar o 
disposto no art. 554, no proposito de fazer O SR. FRANCISCO GLiCERIO-E sentenQ2., 
o coµfronto entre os dous. O SR. JosÉ MURTINHO - E sentença. O mn· 

O art. 554 .dispõe : pregado, a que se refere, esta tambem SU· 
«Os empregados da Repartição Geral dos jeito, como os outros empregados da tqiai'· 

Telegraphos q,Ue tiverem mais rle IQ amm, tição, a deveres geraes inherentes ao cM,cW. 
de effectivo ser~iço, só poderão ser demitti- Ora, desde que se prove que elle não 1em 
dos no caso de incorrerem em algum crime aptidão, porque descura dos jnter·e~ses pu' 
verificado por processo jurliciario ou admi. blicos oU: por qua lquel' dos mo ti vos 6S)J3Ci:. 
nistrati'vo, ou em reconhecida· falta de zelo ficados nesse artigo, incide na pena.lüJade 
no serviço publico,comprovadajá pela a.usen· estabelecida, e claro está que póde ser de
cia frequentr. á repantição sem causa que a mitticlo independente de processo. 
justifique, já pelo abandono dos serviços de o SR. ARAUJO GóEs-Quando. isso tudo fôr 
que forem encarregados.» comprovado. A lei exige a prova e esfa, não 

E o art. 555: se faz sinão por meio de processo regular., 
«Os empregados que tiverem menos de 10 O SR. JosÉ MuRTINHo·~Então não se poderá 

annos de serviço poderão ser demittidos, demonstrar, por exemplo, que elle faHa á 
quando comprovada estiver a sua inaptidão Repartição sem motivo justificavel. (Ariar.:es), 
ou deixarem de bem servir, faltando sem O orador observa aos nobres Deputacbs que 
causa á repartição, ou descurando dos servi- o aparteiam que não está discutindo a ínten-
ços de que forem incum.bidos. · ção do legislador. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - A lei especifica OSR. ARAUJo GóEs-Mas é necessa:do sa-
os casos ; não é demissível ad ·nutum. - ber qual foi a intenção do legislador. 

. Ü S. R. JOSÉ MURTINHO - Não é ad nu.tum, :1 0 S. R, JOSÉ MURTINHO~Tanto e.rnr:~,t:.'.e 0 
mdependente de sentença. , que arlirma., que mais de um fuucc",·ffJ.l'io 

O SR. ARAUJO GóEs - Que quer dizer in- nestas condições, teem sido demittidos incle~ 
dependente de sentença sinão ad nutum ~ pendente de sentença ••• 

Gamara V, 1 
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o SR. FRANCISCO GLICERIO - Até mesmo 0 SR. JOÃO DE SIQUEIRA-Quando se trata 
lentes vita.licios teem sido denüttic1o:>. de multas; quando se trata de demissões, é 

O SR- Jos:E MUftTINHo-Perdão; não a.rgu- 1Jt'eciso proceSõ-o. 
menta coro a.buso:s; está agora l·eferirrdo-~e a. . O SR. Josú i'>!URTIN_rro-_Por c·onseguinte, 
um caso especial. .1ulgti. o orador ter demonstrado que o caudi-

0 poder superior, que demitte os empre- d:.tto contestado, sendo funccionario dos Tele 
gados de que ora. uata, é capaz igua\mente g-rapho~. excrcc-ndo essa .t'uncç;ii,_o ha menos 
ue reint~gral-o,,;, sem que, nessa reintegra- de llJ annos, foi sulfragado no Estado de A.la
ção se veja uwa irrevogabilidade... goes, onde elle exf'rce o seu cargo. E, sendo, 

em virtude elos dous a1•tigos que citou, de
(Muitos aprirtes interrompem. o 01·ador e o missivel. inrlepenctente de sentença. julga ter 

Sr. Presidente ,·eclama. attençtlo). . demonstrado que elle é inelegível, e po1• eon-
Verdade e que no disposto no ai't. 493 pa- seguinte não pôde ser reconh€cido c1epu-

rece haver uma. certo. restricção. tado pelo 1° districto de Alagoas . 
. Re~ta: a seguncla hypotbese,que, a. seu ver, 

O SR. ARAU.ro GóEs-Parece, não senhor; e mais interessante; a de saber, si consíde-
la.a de t'acto uma re~tricção. rarlos nullos os votos dados ao Dr. Angelo 

O SR. Jost MuRTI:i\"lIO - Mas, ne rno3trar Neto, si se faz appliC'1ção do art. 40 da lei de 
que este artigo de lei não é applic:tvel ao 25 de jttneiro de 1892. 
candidato; porque o artigo diz: Esse artigo, que a Camara conhece, é 

« ••• sera punido pela primeira vez com a aquelle que manda proceder á nova eleição, 
multa co1·respondente de oito dias a um mez uma vez que, na verificação de podere~, a 

Camara ?U_ o Seuado tenha annullado qual
de vencimentos, e na reincidencia, poderá a quer eleiçao e que dessa aonullaçií.o resulte 
multa ser elevada a.tê 150$000.» ficar o diplomado iní'crwr em votos ao seu 

Ora, o contador ganha 5:0!10!5 annua.es, e, immerliato. E'. port{l.nto, preeico Que se an· 
por conseguinte, seus -vencimentos mensaes nulle a eleiçii.o. 
devem correspom1er a 400$. pouco mais ou Pergunta. o orador : a eleição procedida no 
menos; de maneira que. na vrimeira falta, l º districto de Alagfos pó<le S•~l' considerada 
perde todo o vencimento de 400$ e reincidindo nu!la, sob qualquer fundamento 1 Não. 
ser:\. a multa de 150$000. O SR. Lmz DETsI-A 2" conclusão do Jlnre· 

Isto é simplesmente i.Trisorio 1 cer da maioria não está de· aooorJo com as 
O Sa. AM.u.10 GóEs - Dinnte deste a1·tigo, premissas. 

que V. Ex:. está citando, JJc;derá a autori- O SR.. JosÉ MuaT:rNHO- Quer, justamentt', 
dac1e, a seu ta.lante, •!.r. ia(fJrmat1i coiiscientia, demonstrar que estú. de accordo. 
demíttjr o contado1· '' A Camara approvou o parecer da Commis. 

O SR. JosE: MGRTI:'\HO tratarei do assuropto são julgando valitb. para todos os effeit.os. n. 
:por partes. eleir,,~o do l• tlist.ricto 1!e Al;~güas ... 

Por ora está mo~t1•ando que não tem ao O SR. Lurz DET.'r-Pa.ra. todos os elfoitos 
caso applicaçâo u artigo, porque se ca!Jiria onde ella puuesse ser valida. 
no absurdo de ser o emprcga1l 0 , na núnci- o SR .. Jos1~ MuRl'1;-;no- ..• e. cm virtude 
derreia, multado em menos 11inheiro c'.o que dessa a.pprovnçào, foram l'Cconhecidos r'epu· 
na. p1·imeira flllta que coromettesse. ta.dos o~ Srs. Arthur Peixoto e ~uclide~ 

Mas, são gra.da<;ües de pPO:LS eru re'a-;:'io á !\falta.. 
gravidade do clelicto... . Houve uma contcist•1çã.o, nmfl. impugoac:ão 

O Sn.. ARAUJO GõEs-!llas aue excluem a á validado <!essa eleiç.iio ; mas a Comlnis5ilo 
demüsão ad nutwn. · não a jntgou p1·cc~dente' e u. Cama.ra confir· 

mou a opinião dõl. Cornmíssão. 
O SR. Jos"E MURTI:\"HO-De tanta gravida.·'e Pergunta :-ainda é nulla essa eleição? 

bue dispensa. as duas primeiras e que exi.\"e Foram dispensilda~ ou nreteric.as fürmali-
immediata demissão. , , "' c.ac,es essenciaes, de que a lei cogita e da~ 

Não se póde, portanto, di7.er que haja res- quaes resulte annullação de qualquer eleíc.ão? 

triif1s~·admitte que lmja essa restricçií.o, e Não. ?~ão houve impugnaç;ii.o, sob qualquer 
fundamento que fosse. · 

p€rg-unta: pam lançar a pr.-imeira rnult ;i, 0 A iei cogita de differente~ casos capazes de 
poder supremo tem neces~id:'.l.de de mandar a.nnu!Jar eleições. 
fazer o process\'? Pa1•a Janç::n· a segunda, 
terú. necessidad•~ do mesmo recurso? (l~f!ci<w). U:..! SR.. DE:PUTAno-A Camara tem decidirfo 

Nií.o. Por conseguinre. elte é dem,!'isive[ e.m em sentido contrario. 
todas as hypothese:;- ind"'penclentemente de O Sn.. JosÉ l\luRTINHO - Os illust1·es tlepu-
sentença. - tat1os attendam a que o ora.dor não é jurista; 
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precisa ape1.1as justificar o seu voto á 011inião 
da maloria d'.t Com missão. 

_Portanto, são simplesmente nullos os votos, 
porque recabiram em pessoa inelegivel. 
A eleição não é nulla, e, si ella não é nulla, 
o art. 46 não tem applicaçã.o alguma. Elle 
determina n·ancamente o caso em que se 
deve dar nova eleiçã.o. 

Realmente, a lei não cogitou desse assum
:pto; foi omissa ; mas a Camara não pôr.1e apre
ciar o espírito da lei sinão attendendo á 
intenção do _legislador~ 

o SR.. FRANCISCO GLICER.IO - V. Ex. pensa 
assim agora. · 

O SR. JosÉ MUR.lTh'no - O espirita cfa lei é 
relativo a intenção do Iegis!arlor ; 1nas essa 
intenção não se manifesta. sómente em um 
artigo da lei; espraia-se por todos os. artigos, 
ele modo a constituir um todo harmonico. 

Ora, si esta lei diz que não póde set· vo
ta.d.o o candidato que, como funccionario 
administrativo, for demissivel, independente 
rle sentença, está claro que, si tivesse por 
fim mandar proceder a nova eleição, ella 
teria cogita.do disto .•. 

O SR. LuTI DETSI - Em Maranhão houve 
-:im morto; mandou-se proceder a nova. 
eleição. (Ha oiitros apm·tes.) 

O SR. J osf.: MURTI~I:Io - Ja declarou que 
não é jurista.; está. simplesmente expendendo 
a sua opinião. 

O SR. ARAUJo GóES - V. Ex. l'estaceleceu 
o regimen da Sllpplencia, com o seu parecer. 

o SR. JOSÉ MURTINHO - Por conseguinte, 
confrontando ·todos esses artigos da lei, a 
maioria da Commiss[o opinou que fosse 
collocado em terceiro Jogar o Dr. Luiz 
Joaquim da Costa Leite. 

O SR. ARAUJO GôEs - E' terceiro escru 
tlnio. 

O SR. Jos:B MURTL-;-Ho - Mas, dir-se-ha que 
o candidato indicado pela. maioria da Com
rnissão para occup<Lr o terceiro log;tr dispõe 
de votação relati.varneute insignificante, ao 
latlo da que obteve o candidato contestado. 
Mas e~te argumento não procede. 

o Sa.. ARATIJo GóEs - Tem muita. pro· 
cedencia. no regimen actual. ' 

O Sa. Josú MuRTL.'l'HO - Supponha-se que 
na chapa. da maiôrii~ viessem ~penas do~s 
c~mdidatos e que esses dous candirlatos obti
vessem grande numero de votos e o repre
sentante da. minoria tivesse o mesmo numero 
de votos do canfüdato contestado. 

Per"'unta:-a Camara. excluiria o represcm
ta.nte da minoria sómeute por não ter obtido 
o numero de votos alcança.do pela maioria ~ 

o SR. AUGUSTO SEVERO da um aIJarte. 

o SR. Jos:E MARIANO- A cba.pa é de dous, 
que são os repi·esenta!ltes do terço. (l'rocam-se 
out~·os partes) . 

O Sa. JosÊ MoRTil'IHO-V ae sentar-se jul- · 
ga.ndo ter justificado o parecer da maioria da 
CommiSsã.o,não quiz levantar discussão sobre 
o nssumpto; quiz só mostrar· como l'ensou a 
Commissão e crê tel-o feito sem ter desper
tado a menor desconfiança de collega algum. 

O Sr_ Castro Rebello-Muito 
diifü:il é a sua pos1ção de relator da Commis
sã.o encarregada. de ·ctar parecer· sobre· as elei
ções de Alagôa.s. 

Sem ser jurista, sente-se embaraça<lo ::i.o 
ter de contrariar a opinião do illustre l'epre
sentante da Capital Federal, a cuja. compe
tencia e talento rende culto de arlmiraÇào. 

A lei n. 35, de 26 de janeil'o de 1892, im
compatibUiza, para o lagar rle deputa.<!os e 
Senadores ao Congresso Federal,os funcciona
Tios administrativos demi.ssiveis independente 
de sentenç..'t. Não entra na. discussão do sen
tido que deve ter a palavra - sentença -
quandove q_ue em outras leis da Republica 
oota-se a expressão de sent.ença judicial pa
recendo que se poueria com vantagem 
argumentar com a idéa. que o legísl:Wor ge 
quizes5e rererir quel' á sentença judicial, 
quer <i, sentença arlroinistrativa. . 

Mas, não é por isto a. questão. Procurou es
tudar com tocto o cuidado e ler com toda a 
attenção ~contestação o trerecirla á commíssão 
pelo <'audidato contestante da eleição do l" 
districto de AlagOas, como igualmente estu
dou a refutação apresentada pelo candidato 
cotitestado. 

Leu, até com muita attenção o Regu1umento 
da Repartição dos Telegra.phos, a.pprovado 
pelo decreto de :30 de janeiro àe 1894 ; e por 
todo este estudo foi inclinado a ,fal' parecer 
que é objecto da presente discu~são. 

O art. 49:i do Regulamento a que se refere 
impõe ao empregado que commC'tte.r di ver
sas Jall.as. como estragar npparelllos, etc .. a 
pen~ <le mult~L correspollderlle ao:> 'i•eucimon
tas de oito dias a um mez , pena que, no caso 
rle reincidencia, pode ser elevada, e sô em 
terceiro logar póde daNe a demissão. 

Ha, como se vê, uma gradação da. multa a 
que esta sujeito o empregado antes de ser 
demittido; e parece nestas condições, que não 
é o caso de que se trata.Destas multi:> o em
pregado tem recurso para instancia supt:ríor 
e sô provada. a falfa poderá ellc ser <lemi t· 
tid.o. 

Isto, parece, constítue um vordadeiro pro
ce~so administr«t.ivo. 

No caso porém, ele um empregado mod0lo, 
que não commct ta estas faltas cspeciticadas 
no regulamento, poderá. elle ser demittido, 
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por as;;im •lizer, com um traço de peun:t'! Pa-1 O tiiii.-: Presidente - Conviria os 
rece q u.e nàc. Sr;;. :~·· e 4" Secreto.rio~ a irem receber o 

E' }-t0:l>i vei 01uc estaj a. enganado, mas f,·:·:i.m. 1r1ú~ :no senhoL" que, sendo introduzido no 
estas as razÕP,S que aco.uaram no seu cspirli...> rcci .; to, presta. junto á. Mesa o compromisso 
ao dar· o seu voto. re;,:lmental. 

Appella-se ainda pam o art. 555 . 
Ainda neste attigo vem a palavra - com

pr ovaria - c;ua ainda faz cre!' em uma. serie 
· de indagaçfü·s e nm ·P'")CC~o a•.lministmtivo 
pa ra ter· tog;tr a. ilemis•ã:•. Ma~ aindn. niio ê 

· Lu:lo •. Suppo.1do :!i~sreo ~uc ba ditliculdade 
na inte1·p:·etaçã.o d<L lei , que ella nã.o ,·d er· 
mina pcsitiv:i.11:<:utc o c::?.~O em que o eli1jire
ga.d•: üeve ser J.emittido. elevemos le\•ar em 
franca conta. a v0m ade do eleitorado do 
l 0 districto de AlagôG.;;, uo re:::ime11 1 epubli-

~ -cano . . 
Se1·á. para desprc•zar a v ontade <~<1QlH~lle 

elE:itorado qu<: sn.ffra~i.. o nome do Sr. A n
gelo Neto com q1t:1.ko mil cento l' ta:: tos 
votos. quanúo. ~Jel;{ a;>prc·;ação cl:l.s 1'.0n··f :1-
sõ~ <lo par ecer J os Hlusti·es collega:> : e Cu:n
rois~ão, teria iugre ,so ne:m1 camara 1: m c•UJ.· • 

· d1dato .;oulfr-agado ·c"m oitenta e t a nto. vote;:;? 
E' possiYt>~ que isto não seja ur:t argl!

mento jur·id ico; est.i. mesmo cet'to de 11ue i:àu 

O Sr. Theotou.io de . Brito 
!pef.ll o;·dcm) requ er , e a Gamara concede, dis
pensa de imp1·e:;são da Redacção :final do pro
Ject o u. ; , de 1897. 

Em seguid.a. ê se:a debate a.pprova.da. a se· 
gui11te 

-REDACÇÃ.O 

N. I - 1897 

Rcd<tcçlio /irwl do prrJjecto n . 156 B, de 1896, 
q71c •l tClon:~a o Got;erno a aln-ir ao Ministei-io 
,,,, G111~n·u o cre1lito de 88: 21.5$806, pai·a 
Slll·h<i· <t" cb!.'"Pe:;u:; feitas com a construcçao 
de rp111tro pat1Jes de pí>Lwra na illia do Bo
qndrtio ..: mais obras accessorias. de accordo 
co11; a r:mcnda suppressiva d<; Senado appro
tad<t pelei Gamar<' 

e; mns em w<:lo caw será.. pelo me •OS, em O Congresso !:\acional r~olve: 
relação à sua pes~·Ja, motivo justifica ivo do :\..rt . l ." E' 0 Governo autorizado a abi•il' 
seu procedimei~to . ao Ministerío d;.i. Guerra um credito de 

.Nfto precisa ir mais longe. Ach ~ -se na 
t ribuna ea1 eumo:·ililento de um den· . ; ii:,.o &::~ 13$805, para saldar as rlespezas feitas 
faliu.. ne•te mGmento, l evado por iri :.,eres:ic~ co;n a <:OUtit,rucção de qu:i.tro paióes de pol
parti•1ar lús, <;, purL<!-u;;o, :.en<;<t-se. ped: ido uus vo:·" nn. ilha. do Boqueit'ão e mais obras ac· 
seu~ colle!!«S d::sculpa do tetnr)o <_: ·ie lhes e;~, .. -;,.t·ias, fo.iendo pa.l'a isso a.S neces;;.J.rias 

- v"enç-ões de credito. · roubou. ( Muitv bem) r 
Comparecem ma.is cs Srs . Silveri11 Nery ' A1·t . 2." Revogam-se as disposiçõe.o em con-

Am0r im Pigueil'u, Carlos de No va.e; . Serze- tL-ario . 
dcllo Cor:·êa, :,!atta Bs.cdlicl'. Luiz Domiu- ~ili:>. das Sessões, 17 de maio de 1897 . .....: 
gues. Tho1na.z Accioli, l loiefonso Lim 1, Josê .3loi1senltw G. Jloui.,~o-• "·eira Braga. · 
Mar·iano, Pereirit de Lyra, :\Iartini; iunior, . · 
Al'thur Peixoto, Amph!lophfo, Ed11a1 .to Ra- a !8_r . ~re$i_dente-O projecto vae 
mos, lr?neu :1facllact.o, :\lci111;-o Guanabara, 1 ser env1tvlo a. sa.ncçao . 
D_eocleCli'..DO de Souza, ~ouce ae _Leo":. ~ay-1 Em Sl.!guida. ê a.nnunciada a votação dopa· 

. rink, Augusto Clemenw10, Ce...-<ar~o 11.e " re1t.a.::;, recer i!. 58, de 1897. r ecooheeendo deputados 
Lucas de B~r1·(•S, _Ed1m1q1lo da. ronse .. :<:., _Cn.- . p1•lo ;, .• lfo;tricto do Estado - da Bahia os 
ra.cc1olo, Rtvaclavm Col'l'ea e Lamenh:i. Lrns. I Dr~ .. Joi;io <lui' Reis de Souza. Dantas Filho e 

O 
.:. • _ ~ , •• . . ] :.1:·.noel Adalberto de Oliveira Guimarães. s 1 • J<>!S"' Max-1.ano - Per,o u.

1 

.,_,, •- to _.,, · te 
n~lavra ..:. po:;w, a. vo s e approv<Wa. a 5e,,"1llll 
,,,.... • Cl:nc:lu~ão do p:u·ecer n. 58, de 1897: 

O S r. P:i;-esident:e - Havendo uu-1 Qur: sejatn reconhecidos e proclama.dos 
mero legal, vae-se inLerromper por algu us clepnl..3..dos pelú5" districto do Estado da Bahia, 
monienoos a dií;cu~são .10 parecer n. 60, de 

1

11 ... e lci(,fiO procedida. no dia 30 de dezembro 
1897, pa.r;i. ter logar a votação. du a?mo findo, p:ir.1 depu tados a.o Congre.i;so 

1 
:\acional , os D1·s .. João dos Rei~ de Souza Dan· 

O §;:·. Appo! on.iio Zena~"tl<e~ i rn.s Filho e }fanoel Adalbert.o de Oliveira Gui
(pela. ordc,;1) <liz que, arha.·s~ na. • ante-~~la 1111a1-ã.es. 
o seu col!t,ga de l"<•J'escnr,a..;-1to. o Sr . Coel :10, 
Li;;b0::.. 1lept1tac 0 deito pelo Est«do da Pa- i· O § r. Presidente -Proclamo depu
r2hyba. e pe·:!.e po.!·a que ~<!ja int1·01luzido no [ t:•.:v.; i:lillo 5" distrícto do E3tM.o da Bo.hia. os 
:reciuto a.fim ~e prestar o compromisso r egi-! Srs. João dos Reis d,e . Squza. DaJ?.~ ~ilho e 
µiental. • Ma.noel .M3.1.ber to de Oliveira. Gwm.araes. 
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- O Sr. Milton (pela ordem) - Sr . i.Jre- l O S1:. J03r!; MARIANO-Tem sido t:;.ntas ve
sirlente. estando presentes os t1eputado~, qno ze:< ch;;.illa:i0 o_ ,..,, •• :e r<! qu~.- a() menos, tl~ta 
acabam de ser rec.mhecidos_ peço a. V. · Ex. vez, não quer sel-o. (.fü.<0$.) ~ 

que n~m~ie a. com missão que d eve introd.u_zil- 0 SR. BÜE:s-o DE ANDR~n.e..-Está tiio orde i. 
~~~~~~tpara prestarem o compromisso ro. que até parece governo. 

O SR. J.osÊ ~!AUL\~o-Vê que os seus col~ 
O Sr. Presidel.1.te con-vida. os Srs. legas que1·em desvial-o . 

3" e 4• secreta.rios a. irem receber os mesmos Perante ;1 C~immissão lev:mtcou o orador uma 
senhores, que sendo .int roduzi<los 110 r e- quesr,;1.o importa.nti•sir:m, que.•tãn que. se J>óde 
cinto, pres~m junto à Mesa o compromisso\ •ii;r,er não influe n~ ~-esl'l i<•~•) :ia. elci~o. mas 
regimen tal. . · que regu !a. o excrctc10 do d1re1t.o tio -voto, e 

. . · _ _ 1 seute que o 1·e\ator n:-•G tivl\sse :<>.ch3.d.O impor-
E annunc1ada a votaçap do parecer n . o9, tante ue.rn me•mo interessante pax·:i. vir tr a-

de 1897. reconhecendo deputa.dos pe-lo l " dis· ' zel-a M debate dr, Cama1·a . -
tricto. do E~ta.~o de ~erna.mouco os nrs . Tinha 1wlid,-, <ne se elucidasse.si devfam ou 
Franc.isco Te1xe1ra de Sa e A1Yonso GonçalYes ni:i o ser cou;:.idern.r~os -va!itlo:; e a.cceitos pela 
Ferreira da Cos ta . Gamara os votos tie ef~itores prestados peran-

te t \be!liües publicos . 
O Sr. -To~é Mariano !.pele ?nlem) Pl.!<";.!Uil\a ao d.ig:·:o relator si S. Ex. não 

deve u ma explica.tão ú. Cama.ra. Não vae achou fonram?.ntos nos ,1ocumentos que a.pre
nem discutir o pa.recer, nem demorar a vo- sentou neste sentido. 
t:J.ção. 1 Esta questão nã.o prejudic:i.va. os direit.os 

Parece-lhe que, consoante o prcpo~ito riue 1 do;:. conwsta.<ios: ba"t"ia ou tro" inci•!entes que 
adapt ou de a.presentar emendas a. todo~ os •

1 

[iorl ('riam impe:fü o direito dos diplomados. 
pareceres. nos quaes foi constituído repre- ~las e5ta qrre:;tão. o.o mesmo tempo que não 
sentante dns port.es interessa.das. devia. nhi implicava. o reconhedmento do.> candidatos 
figurar tambem uma emenda rlo 01·ador, em· rvotadoõ, vinha. de n·ama.r luz sohre umagran
bora tivesse a certeza. de que teria a sorfo de •luvida que E:xistia: vinil" dete1•min,1 1· MS 
ingrat.':l de toda~ as outras apresentadas que eleitores a ~ua. futura. coriducta nos outros 
não tiveram nem a aspersão d'agua. baptis- ple1tos. · 
mal , porque a .M~a. não qui:i q11e eUas t!- Pergunts., pois, a.o nobre deputat1o, relator 
vesgem discussão. da Commis-ã.o, si a.cbou que esta alle.!:.'<lçâO era. 

Mas deve dizer que não apr~entou a tão futil e simples que niio marece~~e uma. 
emenda porque, ao mesmo tempo que se dis- cooclusüo de s. Ex. pare. determiua.r o julga
cutia o parecer, estava. detido na veriticaç:ão mentoda Cam:i.ra. 
de poderes do_ i: districto de Minas Geraes, do 0 S&. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputado 
qual era relaror · que se limite á explicar;ão pessoal que o levou 

o SR . BARBOSA LDLA. dá um a.parte. à tribuna. 

O SR. J OSÉ MARIANO-Está apenas descul- O SR. .TosÉ MARIA"'º - Lavraria o seu 
pando-se pe1•a.nte os sei1s amigos quà o con$ti- protesto. porq11e muitc1!' dos eleitores do 
tuiram seu representante, e não perante a. Reci fe vot:iram pemnte os t.'lbellíães e alli 
Mesa, pedindo remeriio ao mal que solfreu. rlepositararo os seu!> tltulos, títulos que foram 

o Sn.. MALAQUIAS .GoxçALVEs- V. E:-l . já envia.i\os â. Camara. úus Dep utados pa.ra pro-
estava reconhecido deputado. .. varem a sua identidaf,e, o or ,; <lor esperava. 

.,ue o illu~:t;rado relator da Commis:>ào ao 
O Sn.. JosÉ M.uuANo-0 illustre a.partist3. menos t ive-se t ido a. indulgencia de provoca,r 

lhe faz injustiça. porque o ora.dor não fazia umti. l'ei>oluc:ão da Ca.man, por me:o de um 
caso do seu reconh_ed~ento. _ . julgado solemne. sokt< o po•1to duvidoso. 

Mas dada a expllcaçao de que· nao podia ::itirn de orientar os eleitores nos pleitos du-
a.:presents.r a emenda. .. •idosos. (Ha w n. ai.•artc .J 

o SR. MALAQUIAS GONCAliVES-FOi :itê umn. 1 P~i~ bem. si a Cama.ra só vota concl~sõ~s, 
anomalfa isto . pedma q~e s .. Ex- provoc:i.~se a ell!Ctdaçao 

da. questa.o, dl2.endo em seu par ecer: 1°, 
é de parecer que sejam a.pprO't;O.M5' O?' re
jeitado;, os "Coto~ dados pero.ri te os tabellii1es. 

O SR.. PR.ESIDEi.\'TE-Lem1•ro ao nobre depu
tado q11e o pa.,·ecer não tem discussão. V. Ex. 
est.á. cxorbitando discutjn!~O--o mesmo parecer 

fugindo 

O SR.. Josl!: MAkIANO prova. como não foi 
anomalia., si a Mesa. quizer que o orador se 
explique e si o Sr_ presidente lhe der li
cença . 

Mas não qUP:l' discutir o p(l.recer. 
O SR. BuE~o DE ANDRADA- Está 

d~ demonstracã.o. o SR. . B.~1lOS~ LIMA-Apoiado. 
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O SR.. Jost i\1ARIANO-N°'a.o está dis~utindo 
o pal'ecer . Discutir o parecer seria vir ..• 

o SR.· PRESIDEXTE - V.· Ex. tem muitas 
o~~asiões opportunas para dar estas e:xplica
çues; no momento actual, porém, niio o póde 

. fazei', j;lois que esta intenompendo a vo-
.fação. · 

o SR. J OSÉ MARIANO diz qi1e t udo vae do 
momento p.<:ychologico. Si a Mesa não lhe 
permitte fa.llar, então senta.r-sé-ha: · 

o SP •• PHESIDE::'<TE - Eu o convido para. 
fallar sobre o assumpto que o traz á tribuna. 
em occll.Sião opportuna. Si V. Ex . quizer 
conservar-,:;e na tribuna de>e fazel·o respei
tando a let~1·a .do Regimento, propondo qual
quer questao oe ordem. 

O SR • .Josi: M,\RIAxo-Não propõe questão 
de ordem. mas ha de se lhe permitt h· que se 
não retire do meio do auditoria sem fazer-lhe 
uma corteiia. 

s. Ex. não quererá de certo que o orador 
desça da tribuna sem dizer: agua vae. 

O que o trouxe á tribuna. foi unicamente 
lanar um 11rotesto contra o laconismo do 
parecer do illustrado relator, que só revela 
que. ou S. Ex. n5.o se quiz dar ao trabalho 
de e~tudar a questão, ou S. Ex. não a co
nhece. 

Em seguida são successivamente postas a. 
votLlS e approvadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 59, de 1897: · 

1°, que sejam approvadas as elei<;ões pro
cedidas no dia :Jo de dezembro ne 1896, no 1° 
dist1•icto do Esta.do.de Pernambuco. 

2", que sejam reconhecidos e proclamados 
deputados polo l" districto do mesmo Estado 
os Dr~. Francisco Teixeira de Sá e A:tronso 
Gon1;úçes Ferreira da Costa. 

O Sr. Presi<lenl:.e-Procla.mo depu
tados pelo 1•' districto dn Estado de Pernam
buco os Srs. Franci~o Teixeira. de Sá. e 
Afümso Gonçalves Ferreira da Costa. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
-Sr. presidente. estando afinal terminadas 
todus as procrastinações que .impediram a en
trada dos honrados deputarlos pelo I 0 dis
tricto de Pernambuco nesta illustro.da o.ssem
bléa, e achando-se presentes os dous illustres 
dep\:ta.dos presentemente proclamados por 
V . Ex. , rogo que V. ;Ex_ providencie no sen
tido de serem introduzirlos no recinto para 
presi.arem o compromisso regimental. 

_O s,1~ . *~1~ ).f.mIA.:s-o - RegLlllental é que 
nao e. ( .,1,,.0 . i 

o si~. PRc:srnEl:\TE - L.:;mb1·0 a.o sr. depu
tado .José Mu.riano ci.ue esta no recinto da. Ga
mara llos Deputados. 

· O SR.. Josli: MARJANCi - E convido a 'V. Ex. 
a. ler o que diz o Regimento. Si o.lguem rio, 
disso ni!o tenho cUlpa. - · 

o Sr. Presidente convido os · Srs. 
3° e 4° Secreta.I'.ioS par:i. irem receber os mes
mos senhores, sendo introduz.idos no re
cinto, prestam junto á. Mesa o compromisso 
regimental. . · 

G_?ntioÜ<!- a discussã.o do pa1·ecer n. GO, de 
18\11, reconhecenno deputados pelo 1° dis· 
tricto das Ala.g"ôas o Sr . . Luiz ·Joaquim da 
Costa. Leite, · .com voto em separado da mi
noria da Commissão, reconhecendo deputado 
o Sr. Angelo José da Silvo. Neto. 

O Sr. José !Hariano não vae 
entr:i.l' no deba.te do :principal ponto contro
vertido, qual orle saber si o illustrado depu
tado por Alagôas é ou nã.o incompa.ti.vel. E 
deve dizer mesmo que ao entrar no debate 
dest'\ questão enka. um pouco constrangido, 
pois póde confessar, em publico mesmo, as 
sympathias que nutre pelo illustre deputado 
diplomado. 

O SR. Fit.rncrsco GL10ER.10-Morde e sopra. 
UM SR. DEPTJT.A.Do-Boa sympatbia esta de 

resultados negativos. 
O SR. JosÊ MARIA~o vindo á tribuna 

neste momento pretende apenas.a.git.a.r na 
Cama.ra uma quesião que lhe parece nov:i. e 
que em todo o caso deve ser interessante. 

Quer conciliar o art. 46 da lei eleitoral 
com o artigo constitucional que determina. a 
representa.çã.o das minorias, isto é, .com o ar· 
tigo constitucional que determina. que as 
minorias se farão representar pelo terço. 

Já. uisse e repete - não discute a questão 
de incompatibilidade, mas julga-se no dever 
de chamar e provocar a attençã.o dos seus il
lustraclos oollegas para um outro ponto que 
lhe parece ma.is importante do que o pri
meiro, e nestas condições pergunia.: o a.rt. 46 
póde ser applicarlo ás eleições j á feitas pela 
Constitui<;.-ão plena da Camara ou deve ser 
applicado unicamente aos casos de eleições 
singulares ~ 

O a.rt. 46 é uma r esurreição do artigo da 
lei Saraiva.. 

Na lei Saraiva não havia appello para o 
deputado que fosse collocado em segundo 
logar, elle não tinha uma collocação na re
presentação nacional. Pela lei actual, porêm, 
a cllaps. não é completa. ; deu-se :para a sua 
01·ganisa.çiio a representação de dous terços·. 
cabendo à. minoria o outro terço, sendo am
bas as chapas orga.nisadas com igual numero 
de candidatos. . . 

Em uma elei~ão de districto ele tres, 
que é o normal :para as eleições, as cha-
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passe compõem. ~e f1ous_ nomes. PeI'!j1lnta : Eram estas as duvi·ltts que o orador, tal'l>'eZ 
annullada a eleiçao do terceiro ma.is votado em má hora, se lembrou de apresentar &.; 
J>Or 9ualquer motivo, por incornpetencia. mi· C3.mara, :J.nciosa como está de proferir o seu 
null!dade do processo eleitoral, deve-se man- t · · t I ·t 
dar proe<ider á nova eleic;iio ou reconhecer-se ~~cfsi ~~~sc1enc1oso nes: e p ei o que ~e ser 
eJeito o immediato em votos 1 Senta-se. portanto ; e,- comõ e da. 1•aça. dos 

O SR.-S.e:ABRA.-0 art. 46 resolve a questão. teimosos, ~i hoje não merecer u attenção dos 
o sr~. JosE' MARIANO _ Nã.o resolve· 0 seus collegas. que est~ fixa sobre o facto e 

art. 46 appUca-se aos districtos de: um. ' talvez muito d;stanciadadosprincipiosgera.es 
que re_gulam n. rnateria., agUaI'd.ar-se-ha pa.ra 

fo.i: SR. DEPUTAD.'.l - Niio ha districto de outra o~\!·tsião, jâ desílludido. entretanto, 
um· . . da primeira promessa do seu-n;:Lo póde dizer 

o SR. JOSE' MA.RLU'Xo-Neste caso o al't. 46 chefe-mas do seu illustre amigo general d~ 
é um excrescencia. - . Campinas, que não p;e collocou aqui na Ca.-
. AnnuUad~ i: eleição, mandando-se proceder mara a.o lado d.a. verdade eleitora.!; que não · · 
a nova ele1çao, fica annullado, ip.io facto 0 desembainhou a sua. espatl:i. para defender 
diploma do rept·«senta.nte da minoria; entre- esse principio r 
tanto, a lei quer qüe a rep1-esenta.çã0 das mi· O ora•lor espera, porém, que a sua segunda. 
norias se ·faça. e a Constituiçiio íletermina. promessa ntio tall1a1·iL, concorr~nd.o S.Ex. para_ 
que a minoria, se repres~nte. (Apartes.) se í'a.zc-r um movimento parlamentar que 

Havendo nova eleição, não são cl1amados a tenha por fim dotar o paiz com uma .lei eleí· 
eleger o novo 'anàidato aquelles que vo- torai que satisfica as aspirações nacionaeg e 
taram no candidato do terço. Não; é chama- mantenha a "Verdadeira expres55.o das ul'nas. 
do todo o eleitorado, e portanto já fica sophis· Ninguem mais pedindo a palavra é eacer· 
mada a representaç&o da minoria, e o depu- rada a discussão. 
tado eleito sera representante da maioria, 
dando-se portanto o ab:>m•do de ser suprimida 
a representa.çíio da minoria por uma nova oo-
litica de verificação de poderes. • 

o SR. FRANCISCO GLICERI0-0 deputado 
Costa Lei te é da opposição ~ 

O SR.. Jo>É MARIANO -Representa o terço. 
o S[t. FRANCISCO GLICERW-A opposição, 

portanto. 
o Sa. JOSÉ MARtrno-Sim. senhor. Mas, 

mesmo ailnüttindo que o terço seja de um e 
que an11ullada. a eleição deste deva-se proce
der a nova rleição. p ··rque não ha mais 
eleito da minori a, o orador dirá que as cha
pas ~ão de dous nomes e· que si o primeiro 
nome fica prejudicado, o segundo deve ser 
chamado, porque do contrario volta ao seu 
primeiro argu;J.ento, isto é. annullada a elei· 
ção 1iaquelles que representam a opinião da 
minoria, mandando-se pl'oceder a noYa elei
ção. cha1n;ir1o todo o eleitorado ·a votar, :fi
cará sopbismada a garantia. da repre~entaçã.o 
do terço e então não haverá nada m1\i.S com
modo para os "Partidos que querem a. todo 
tran~El constituir maiorias a;pllyxiantes do 
que annllllal' to fa.s as eleições da minoria e 
mandar proceder a novas eleicões. 

O SR. ARAUJO GÔES dà um aparte. 
O SR. Josli: MARIA.No-O illuske represeu

tan te das Ala.gôas refere-se ao caso de vaga~. 
Mas, ahl já. não ê eleiçã1> d:. constituição 03. 
C<t.mara. ahi é a. hypothese clara e positi "ª 
do art. 46: pr..icede-se a nova eleição, porqne 
a morte foi posterior e ninguem póde ser 
responsavel por um caso de força m:i.ior. 

O S~. Pre!!-idente-0 parecer n. 60, 
de 1897, é acompanhado de um voto em 
separado. 

O parecer conclue do seguinte modo: 
l", que sc:jam annullados os votos dados ao 

Dr. ADgelo José da Silva. Net o, empregado 
administrativo que tem menos de W annos 
de serviço; 

2", que s0ja recouhtcido e. proclamado 
de µutado pelo l '' d istricto uo Esta•i o rlas Ala.
go:i.s o Dr. Luiz Joaquim da Costa Leite. 

E o voto em separado c0nelue do seguinte 
modo: 

Que se.ia -recon1iecido e proclamado depu
tado pelo 1° distl'icto do E,;tado das Alagoas o 
Dr. Aagelo José da Silva Neto. 

O §1~. A1.•aujo Gões (pelei oi·dern) 
- f>eço a V. Ex:. que con~ulte ã. Ca.mara si 
concede prefel'c:neiri. na votação par<t o voto 
da minoria da Commissiio. 

Si não fo,se incorrer na censura. do meu 
illustre amigo o Sr. José ~fariano, eu diria. 
que o meu intuito com este requel'imeuto é 
apenas convidará Camara ll. prestar llomena.
gem a.o eleitorado do I• districto das Alagôas, 
guardando aqui, na votação, a mesma. gra.
ilaçã.o que elle guar~.ou e respeitou la, collo
cando o Sr. Angelo Neto em primeiro logar 
com 4.000 votos, contm o seu competidor 
que teve 800 apenns. 

Consultada, a Gamara concede a. prefe1·encia. 
pei..uda.. 

.. ~ .. 
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· 0 ~r ... J"o,;;ê Ni=:ariano (pela 01·dem)I Do contrario, V. Ex. nos levaria a u m 
- Y. :t~:-t. s:i.he que se trata- de assi~no.l(l.r l ªb':urdo de con~ldera.rm:'ls diplomado um ca.n
um~. qu,_•;: i:íto de principio. que tem ce re- dià:i.tn e mandarmos reconbecer outro, que 
gul ... rc::sm; i\.;r.ur-os; e, p6r is~o . peco a V. Ex. niio foi o diploma i:'.o, quando, neste_ caso, 
que c0n~~1lte '" Cam:i.ra sobre :si coucede vo- peltl. <loutrina .corrente, ~everi.a haver nova. 

· · t"\çf!o nomin:i.l. · eleicão . · 
Co:::::;ult::ufa,-a. Cam:1ra. nãe concede 0 ue- Nilo é quo · tenha m~do do. discussão, por-

· ·do 1 ·• ., • M · • que, quando Suu incumbido de um trabalho c.1 t.o, ~"-· ... :i~e al';ano, pa.ra .que a. vo-
to.g;Jo sej:.i, nor:ün.:tl. . · . eleitora!. leio e estudo para poder 1·e~pond~r 

:10 que se me pe1•g trntar ! E apezal.' de nao 
Et"ll seguida. e posfa. a votos e apprílv(l,tta a SD,ber muito bem a geogra.pllia eleitoral de 

segu.int:e coní:Iusií.o dit minoria, ao parecer :V!inas. no'" districto. e.~tou bem ao facto .. de 
n .. 60, de 1897-: · todas aquell:i.s formi:ra~ e formigueiros. As- . 

Que sej:i. r"COnb·"<!1<lo e proclo.mado cepa- sim. penso qne não e casó de diR!u~o. 
tado pelo I" district() d~s Alagl>as o Dr. Au- Estou certo de que a Carna.ra não discuti-
gelo .José •!s. Sil'ln. ~ei:o. · ri:i .. rn:is estou vingando a. :l)ureia do Regi-

• · mento, que Y. Ex., em um cochilo. deixou E <-on;ii • .l0rt<ào prejudicado o pa.recer tl. 60, 
de l89i. perigar, 

O !§r. Presidcn~e-Prociamo rlepu
taào peio 1 º e! 'stric~Q do Estado das Ala.gôas, 
o ~· r; Ange!o José dn. Silv:i. Neto. 

O Sr. ii1 .. t•an}o Gões- (pela ordcm)
Sr. presi~!'..'!Utt:>, ;,;. ~ho.;i<io-se na ant(H:alo. o 
Sr . Angelo .fosé da Sih·;1 Neto. (',eputado 
eleib relo ! 0 [fütrict:i do Estado das Al:lgôas, 
pei;1J a V. E~ ::a1·a iazel'-o íntrodu;:ir no re
cint·:> afim de · prestar o oompromis so regi
mei::.taL 

G §~. :?re.;:sden1:e convida os 
Srs . 3° e 4" Secrct~rios · a. irem receber o 
m esmo ~enlwr. que. sendo introduzido no 
recinto. ;;i:-est<!. junto i Mesa o compromisso 
r i>;;l:uent;i l. · . 

E:m·J. t.>m c;f_s'u~siio o pi;.recer n. 61, de 
1897, ?·ec·1nhecentlo f.2pu ta.do:; pelo 7" dis· 
tricio de )iin:!S Ge1·2e.s os Srs. An tonio Af
!0 11'·0 ! .amoun;er Godofredo e .Antonio Zacha
rias .'tlva~:es ( :~!. Silva. 

<t:i ~S::-. .:r cscé ?>:i'.~>.riano (pela ord<?ni) 
- t:'·r. p1'e'5idente, não estranhe a Camara 
que ve'.!h;t fü!J.,\r sobr :~ '.lfin:i.~. a;rimi. que no
bk•.•e ob/;;r. \"isto que fui rel:l.to1• rfa Co:n
m i~;: [i,o . 

Cl.ls(3,·me a compre!rnnder como V. Ex. 
C.cu u:>l''\ · ' !~:~u;;,;,1o e.-te pilrecer em que não 
·h:\ :qmu!b,1:ft•.1 •Je eiplorno.. r,orque ,:;i bou
ve~se ter.se-Ili:;. m rcntlo.do proceder á nova 
eJei•;ão . 

V. Ex. S'l.be que o àíploma conferido pela 
junti apura,iiora é considerado diploma, 
q;.rnn'1o está de accordo com a vot:l.<;ão obtida 
pelo candidato; quando, :porém, não tenham 
sid.•l ~o:n;n :c!as as acta.s pela ,junta apw~adora. 
e depo is ele remettidas à Gamara, deem maio-

. r ia.. na. somma IJrota., o outro can<l.ida.t.o, o 
candid.r.to que teve diploma. em ultimo logar 
não e CO!!llide.rado diplomado. . 

O Sr. Presidente-· A Gamara 
vae verific.w de que p<1rte hou-ve o cochilo . 

Diz o § 2• do :wt. s• do Regimento: 
« Quanrlo a maioria. de qualquer das Coro.

·rn!ssõe:; coucluir o seu pai•ecer annullando ou 
não reconhecenclo a va lidade de qualquer di
plom11, fical'li. o mesmo parecer adiado para 
ser rfücutido depois da a.benura do Con
gresso, prece,Jendo discussão i gual â de qual
quer pu.t·ecer de Gommsi>âo». 

A' vista. (~a dispos~ção tão per emptoria. do 
Regimento, a M.esa., incompetente pa.ra. ;ju lga.-r 
da validooe ou invalidade do diploma, não 
-podia. deixar de submetter á. discussão o pa.· 
recer n. 61. (Apoiados.) 

Em re~uida é encerré\da. a. discussão do pa
recer n. 61, de 1897, e successivnmente a.p
provadas as seguintes conclu~ties: 

1°, que sejam ~nnulla.da.s a.s eleições acima. 
mencion:1das. e a.pprovadas as de1nais elei
çõ •s procedidas no 7" districto <lo Estado de 
~!inas Geraes, no c':ia 30 ele dezembro do anno 
::>assa.do; 
• ~?:·, que se mande r esponsabilis::i.r o escrivão 
lle paz da Sande, município de lnbaúma,José 
Rodrigues de· .Mesqi:ita, que funccíono:.i coxpo 
presld-mte da 7·' secção (!Saúde) , quP. conferiu 
a acta C•'.lrno es~r-iviio e depois certificou não 
ter havido elei.;-iio na ref1ir1de. sec<,:ão; 

3", que sejam descontados ao can(lida.to 
Dr. Antonio ,\fl'vnso Lamounier Godo r1·e1lo 
25 votos rla 2" e 3• :secções do municipio de 
Doi•es da Boa Esperança, e ao Dr . Antonio 
Zacharias Alvares da Silva, 86 votos da se· 
cção de Tiro~. c1o mnnicipio de Abaetê; 

4", que sejam reconhecidos e proclama.dos 
<ieputartos eleitos pelo 711 districto do Esta.elo 
de Minas Geraes os dofJs candidatos ma.is vo
ta.<1os. Dr. Antonio Affonso Lamounier Godo
fre<io e Dr. l\nt.orrio Zacharias Alva.re:; da. 
Silva. 
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O Sr. President;e - Proclamo1 O Sr. Pre!'."klente convida. os 
deputados pelo 7° dhtricto dà-Estado de Mi· 1 Srs. 3·• e 4°. secret<::.ri'ls a irem rceeber ~o 
n:i.s Gera.es os S1's. Antonio :\ffonso Laroou- \mesmo senhor, ciuc Rendo int roduzido no 
nier Godofreclo e Antouio Zacharias .Alvares··t' recinto.;- pre~ta junto ti. ::.resa ó compromisso 
da. Silva._ - - - regimental. " . 

O s:i:-: Calo;::eras (pela ordem)-! O Sr. P11•eF<iidente-Esgot::i.das -as 
Sr. preslden:t;e, achando-se na ante-sala os 1 ma.terias da ordem do di!1 e não h:i.-vendo nada· 
Srs.- deputados. que acabam de s_er procl~- 1 mais a tr'11.tar. i'.esigno para. amanhã a. s<l
mados, peço a V. Ex. que os .füçia mtroduzu 1 guinte ordem llo a.ia: . 
no,._recinto para prestarem o compromisso l 2., rlisc.ussão· do pr~ject.o n. !3. de 1896, 
re,,,1mental · _ . - . _ . 1 isen~ndo. do paga!llen_:o , de impc>sto~ ou 

o sr PresiG'ente c1nvida 0 - sr~ 3º ! quae~que1 em.o,umento~ a~ patentes do~ offi
e 4• secretarios a.. irem rec~ber o~ s~·::. An- c1:i.:s. honorat•ios do e~e:>mto e _a:-mad;•: con
t<mio Aifonso Lamounier Godofredo e Antonio ce·ho.as P.m r~rn~neraçao a ~erv1ços m1hta.res 
Z. h' • Al d 8-1 ~ d 1 ·t P. as concedldas pelo governo do j\'!:i.rechal 

ac auii:s . vares a 1 va, c,ep~ta os e.ei as '";' 10,,-~ Pe· .0 •0 ao~ d"'Íªnsores il" le"'R.ii· 
pelo 7° dlstrtcto do Estado de :Minas Gemes, d1 ~ci-1'~no .ix ~ - ~ ~· '"' "' 

~ · t d :a · L t " .e ' 9,Ue, se.nao m ro LJz, os no rec1noo, pres o.m,. 3" discmsão do projecto n. Ií6, de 1896, 
JUnto a Mesa, o comprcmlsso regimental. ! :redacção par~. 3 . iliscu~são do projecto n. 250, 

Entra em discussão o parecer n. 57, de •
1
• de ISP3 (Codigo Penal dos Estar!os Unidos do 

189i. r econhecendo deputa'1o pelo 3° districto I Brazil). 
da Capital Federal o Sr. Felippe Bazi!io Car· LAY"'Ota-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
doso Pires, com voto em _separado. - j ' '" ' 

O Sr. Presidente declara que. 
salvo deliberação em contrario, submatteró. 
a votos o parecer da maioria da Commis5ã.o. 

O Sr . .José Maria.no (pela ordem) 
-Sr. Presidente. sou da tbeoria-salvem-se 
os :princípios ainda que pereçam os homens. 
Consoante com esta minha norma de pro
ceder, requeiro a V. Ex. que se digne con
sulta:r ú. Camai·a. si consente que a votação 
da conclas&o do parecer, que reconhece clepu· 
tados, seja nominal . 

l O• SESSÃ.o E:lr 19 !>'2 MAIO DE 1897 

Pre.~id~cir:1. da Sr A.rtlmr Rios 

Ao meio-dia procede-~e ~\ ch:imada, á qual 
respondem os Sr.s. Arthur Rios. Theo+.onio 
de Brito. Fcin~eca. Por·tella. Br••zílio dl). Luz, 

Consultada, a Ca.mara nã.o approva ore- Gnsinvo V<'1·a~. Si!verio NrJ'y, Carlos Ma.r-
querimento do Sr .. Jose )Iariano. 'cellino. Albuquerque Sere,io, Ame.rim Fi· 

Em seguida sã.o successi vamrnte JK•!>tas a 
votos e approvadas as seguinte:; con( Lusões 
do -pa.recr n. 57, de 1897 : 

1", que Sf'j:im approva.dus pela fórma e:t· 
posta as eleições procedidas em 30 de de.,. 
l!embro do anno p~sado, no 3° di..~t~·icto da 
Capital Federal ; 

20, que S€\ja reconheci1lo r1eputadc. · pelo 
3" districto da Capital Fe·!et'al o D1·. Felippe 
Bazilío Cart.lozo Pires. 

O Sr. Presidente-Proclamo tlepn
t.ado pelo 3° distrieto da Capital FeJ.eral, o 
Sr. Felippe Bazilio-Carr1ozo Pires. 

guei1'~.. !\i.1;rnste> Mo11teneg ro. Ca.rlos de 
Nnvars. Sc"Zf'd<"llo Corr0a. I..:rba.no Santos, 
Lu•z Dmni:igue;:, Rod1•iirues Fernrmctes, Gue
rJ·!b<1. ;\·1•>~.n·i'í.e. E·Tu:inlo de B~r;{do. Anisio 
rl e ·'breu. Elir..~ :\fa:·tins. Henriqu~ Valia.dares, 
1'·farco~ de Aranjo •. Joii.o Lo:pc·$. T•)rres Por
r.u~!. Frcderko Ror;:ie'<.1'1arinllo ·le Andrade, 
,\ngusto SeV'r.ro. T<t'l'ar<:>s r\ç1 Lyra., F.r:md~co, 
Gm;gel. Trinrlade. Coc·lho Lblxn, ,\pollonio 
Zea::v.-if's. Silv;1, :'.lhriz. Ermil'io Cout.inbo • 
. 1 o~é \~nr!?.no. Tei.xr·ir:.i tl,, S:i,. Afion~o Co~fa, · 
I-fo1··~u[ano B~•n1leir:t. Coelho 1:mtra, Jo5.o 
Ví'!il':1. Pei•eira. rle Lyra, ~fa : uqui~ •. ~ Gonçalves, 
Barbc-.;n, Lim:1, C<•m<·,iio da FoHseca. Julio 
ne Mello. 1'Io1·eira. Al-;-es. Ju-:-('!ncir.1 de Agnia.1', 
Jo::to d-~ S:1.r1neir~,. Angelo K"to, A!'thur Pei-

0 Sr. Raul Barrozo (pela nYdcm.) xow, Euclid('~ ~latta. Ar·;iu;o Gócs. Theophito 
diz que acha-se na ante-sala o Sr - Fel- ! do~ Santos. :\c\i,a, '-'ill:i$ Bon.s. Seabra. Mil· 
lippe Bazilio Cardozo Pires, Depntado eleito t0n. T"~t:~. ~·I :woel Cac;t.<J.n0. Eu;renio TNtri· 
pelo 3n districto d?.. Capital Fedl"ral e pod~ n. I r\:i '•o. Y(•r ; n:) r' <'· A r;J·r'U, Arn9hil<Jp~li.o, João 
S. E:c pa:ra fa:i.el-o inti•.1dnzir no i·ecint;J D~un::v "'~!ho. J\. rl:llberto ' Gni·n:i.1·i~cs, Rorl.d
aüm de prestar o compromisso regimental. t gues Lim~. Tolen.tino dos Santos, Paranhos 

Cn= V, l 44 
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Montenegro, Marcolino Moura.. José Murti· 
nllo~ Her edia. de Sâ,-oscar Godoy, Xavier da. 
Sihttira, Timotheo rla. Costa.. Ra.v l Ba1•roso. 
Felíppe Cardoso, Belizario de Souza E1•ico 
Coel_ho, Deocleciano de Souza, B:i.r1•os' Franco 
Jumor. Bernardes Dias, Ur11ano Marcondes, 
Ponce de Leon. Ma.yrink, C;1logera.s, Vaz · de 
Mello. Monteiro de Barros .. . Ildefoaso Alv im , 
Luiz Detsi, Gonç:alves Ri•••ÍO~ . .Antero Botelho, 
Francisco Veig<t, Alfredo Pi.nto. Alvaro Bo
telho, Lamouuíer Godol'redo. Antonio Zaca· 
r~as, Cnpertino de Siqueira, .fogusto Clemen· 
tmo, Theotonio de .IM~g-:t!l11ies, Artlrnr Torrt>s, 
Lindolpho Ca.etano. Eduar1lo Pimentel Ole-

.. ga.rio Maciel. Padua Rezen1ie. La.m,~rtine. 
·. Õaleão Carvalhal, Alvares Rubião, Cas?.miro 

da Rocha ·Oliveira. Braga., Bueno de Andi-ada. 
Gustavo Godoy, Cesario de Freitas. Luca~ de 
Barros, Edmundo da. Fonsec:i . Alfredo E!fü:, 
Francisco Glicerio. Arthur Diederícksen, Ro
dolpho Miranda, Ovidio Abl'antes. Hermene· 
g}ld~ ae Moraes, Luiz Adolpbo, ~Iello Rego, 

· Xavier do Valle, .-4!encar Guimarães. La.
meoh:;. Lin~, Lauro Múller, Pa.ula. RãmGs, 
Francisco Tolen tino, Pedro Ferreira, Plinio 
Casado. Rivn.dn.vi:t Corrê:.1, Pinto da Rocha.. 
Vespasia.no de Albuquerque, Campos Ca.rtier 
e . Cassiano do l\ascimento. 

Abre-se a sessão . 

ReqÜerimento de .Tacintbo ceemo da Silva 
~imas, escrivão 110 jnizo füde1•11l da secç•iio do 
Estado de 83.nta CMharina, reiterao<lo o pe-
1Hr.lo que- já fez. para augmento de seus 'ven
cimentos.-A' Commissão de Orçamento. 

Telegra.mma.: 

· Goyaz. 18 de maio de 1897- Ao · Sr . Presi· 
dent e da. Camara dos Deputados-Rio. 

Peço lev~js ao conhecimento desta. Gamara 
que :por incommodo tlP. saude tenho deixado 
de comparecer ás sessões. S:i..uda.ções .-Afoes 
(le Cast10.-Inteira1la. · 

O Sr. Ah•a»o Bot;e lho (pela or
nem) diz que achn.-se nn ante-sala o sr .Leonel 
Filho. Deputado eh~ito pelo Estado de Mina.s 
f'.Ter aes, e perle ao Sr. pre~iclente para fa.zel-o 
introduzir no recinto, afim de prestar o 
compromisso regimenta.!. 

O Sr. J?re!!iideute convida os 
Srs. 3° e 4° sec1•eta.rios para. r eceberem o mes
mo sanhor, qne, introduzido no recinto, 
presta,junto á Mesa, o compromisso regimen
ta l. · 

ORDEM DO DIA 

Deixam de comparecer, com causa pa:rtici· · 
pada., o.<> srs . Victorino Monteiro. Ped.ro Bor- Sã.o snccessiva.mente sem debate encerrados 
ges, José Peregrino.Paula Guimaráe!';,Alcindo. em 2° discussfü> os artigos do p1·~jecto n . 13, 
Guanabara, Augusto de Va:>conce!lo·s. Ernesto de. 1895, isentando do pagamento de impostos 
Bra.zilio. Julio Santos. Campolina, Rodolpho .OU quaesquel' emolumentos as patentes . rlos 
Ab R d 

1 1 p · - off1ciReS honorarios do exercito e rla armada, 
reu, o o p 10 atxao, Luiz Flaquer, Adol- concedidas em remuneração . a serviços mili· 

pho Gordo, Domingues 1Je Castro e Guillon. t e ed"das 1 0 d M ares e as onc l · pe o g verno o are-
E sem causa, os Srs. Mat.ta Bacella.r, 'l'ho· chal Floriano Peixoto aos defensores d<\ lega

maz Accioli, Ildefonso Lima, Martins Junior, tidade. 
Migue! P ernambuco, Olstro Rebello, Aristides 

· de Queu·o7., Ed.uardo Ramos, !rlneu Machado, Posto a votos ~ approva.Jo em 2, di:>cussfio 
Pereira dos Santos, Agostinho Vidal, Paulino o seguinte art. !•: 
oe ~011za Junior, Almeiàa Gomes, Mendes Pi- O congresso Nacional resolve: 
rnentel, João Luiz, Ferreira. Pires, Telles de 
Meneze.>, Nogueira Junior, Fernando Prates, Art. 1 ." Síio isentas de pagamento de im· 
Paulino Carlos, Urbano de Gou,·êa e c arac. postos ou quaesquer emolumentos a.s patentes 
cio lo. · dos officiaes honorarios do exercito e armada, 

concedidas em remuneração a serviços mili
E' lida e sem debate approvada. a acta da tares. 

sessão antecedente. 
O Sr. Ovi<lio Abran1;es (pela 

O Sr. I • §ecrêt.ario procede á lei· oi·dem) requer ver ificação da -votação . 
tura do seguinte . 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Carlos Machado de Bitten-
. court, de IS __ do co. rente, c11mmunicando que 

_nes~l data asi.umiu o cargo de Ministro da 
Guerra, para o qual foi nome:\do por decreto 
de l í do cofr~nte.-Inteirada., 

P r oce1endo·:>e â verificação, se reconhece 
terem votado · a. favor 90 Srs. Deputa.dos e 
contra. 25. 

Sã.o S\1ccessivament~ postos a yotos e appro· 
vados em 2'' discu sslo os seguintes artigos : 

Art. 2.° Ficam incluitlas na presente isen· 
ção as patentes dos officia~ llonora.rivs do 
exercito e àa. a.rma.da.,concedida:s pelo govei-'no 
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_ do Marechal Floriano Peixoto aos defenso1·es 
da legalidade. · 

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' annunciada · a 3• discus_são do Jlrojecto 
n. 176, de 188õ, redaccão :para 3a aiscussão 
<lo projecto-n. 250, de 1893 (Codigo Penal 
dos Estados Unidos do Brazil). 

A-França tambem levou tres annos para. 
confeccionar o seu Codigo Penal de 1808 e de 
lnstrucção Criminal de 1810, -e a. Suissa. foi 
preciso tocar na sua Constituição, pa.ra. uni
ficar o direito penal, ouvindo as summidades 
nessa sciencia em todos os pa.izes d(I. Europa, 
porque, Sr. presidente, o direito criminal · 
impõe aos espiritos a m3.iS profunda. reflexão 
para ser decretado pelo Congresso. qne tem 
a responsabilidade da ordem I>Ublica. e da 

O Sr . .A..lCredo Pinto-Si•. p1•esi- segurança. individual,-elementos basicos dós 
dente, quando requeri em uma. das sessões govei·nos democrat~cos. 
p:issa.das que o projecto n_ 176 fosse coutem- Eu requeiro, por conseguinte, o adiamento 
plado em ordem do-dia, predominou em meu. da. discussão e a nomeação do uma Com
e;:pirito a idéa de que nós não podia.mos· dis- missão Mixta, que pód.e bem sei·. a mesma 
cutir englobadamente no seio da Camara Commissão E~pecial e dê parecer definitivo 
materia tão importante e que tanto esforço sobre este projecto, para que nós possamos 
reclamou da illustrada. Commissão encarte· acceitar um traball10tão transcendente com a 
gada de confeccional-a (-4_poiados)- consciencia tra1Jquílla,de quem sabe cumprir 

Desejava que este projecto fosse coutem- o seu dever. (Muito be-m; apoia.dos.) 
piado em ordem do dia, porque tinha iLléa de 
sujeitar a consideração da Camara a nomea- Vem á Mesa e é lido o seguinte 
çfio de UID[l. Commissão Mixta que desse um 
parecer definitivo sobre o mesmo projecto, 
porque nós todos &i.bemos que este trabalho 
de codíficai;ão não póde estar sujeito a re
taltações, não póde estar de:pendente de 
opiniões -varfos, opiniões que concoueriam 
para illidir todo o esforço da. illustrada Com
missão. concorrendo ao mesmo tempo a 
hypothese de o:trerecermos ao juiz um Co
digo, ao menos em alguns pontos. deticiente 
como aquelle que possuímos actualmente. 
(Apoiados). 

Assim, :portanto, como homenagem pre
stada. a illustrada Commissão Especial. que 
revelou-se sabia no cumprimento do seu alto 
rever, eu tomo a liberdade de requerer o 
adinmento da discussão (apoiados) e a nomea
ção de uma Commissão. Mixta que dará um 
parecei• rlefinitivo sob1•e o referido projecto,de 

REQUERIMENTO 

Requeremos que seja adiada por 30 dias a. 
discussão do projecto· n. 176, de 189ô, con
tendo o Codigo Penal do. Republica e que se 
nomeie uma Commissão de cinco membros 
para que, reunida- a outl'a, que se convidará. 
o Sena.do a nome~r,examine e <lê seu parecer 
rlefinitivo rlentro daquelle prazo sobre o 
mesmo projecto, fü.cilitando-se assim a sua. 
discussão n;ts duas Casas do Parl:J.mento. 

Sala 11as Sessões, 19 de maio de 1897 .
João Galeão Car1;alhai.- Itde(ons() A.ti;im · 
- Julio de Mello.- -4lfrerJ.o Pinto.- ,~farco$ 
P. de ,1ra-a}o.- Alvaro Bo:el710.- Padim de 
Rec:ende.- Antero Boteiho; 

maneira. que esta Camara. não. se subordine~ o Sr. Presidente - Na forma do 
opiniues varias e de modo que o trabalho da ai•t. 73 do Regimento os requerimentos de 
Commi::isü.o Especial não esteja. sujeito a adiamento nã.-o teemdiscussão, são imme
tb.eorias scientificas e abstractas, que muitas diatamente votados. 
vezes não podem prevalecer no meio social o requerimento contem duas partes dis-
em que vivemos. tinctas: a primeira é a que:pede o adiamento 

Accresce ainda uma. círcumstancia: da. discussão e a. segunda é a que pede a no-
A demora. é sempre necessaria nas codi- · meação de uma Commissão :Mixta. 

:ficações ; e servem-nos de exemplo todos os 
P<tizes da culta Europa, entre elles· a It<1lia, Vou submetter a votos a primeira parte e 
que, por assim dizer, é 0 paiz cnde se abrir discussão sob1e a segunda. 
accentuou a evolução do direito penal. 
(Apoiados.) 
~a !ta.lia, para se conseguir um Codigo 

Penal, promulgado em l de janeiro de 1890, 
foi pl'eciso um esforço titanico; nomearam-se 
e rlissolveram"se commissões, atê que o Parla· 
menta decidiu, depois de ouvir todos os 
homens r1e sciencia, decretai' e~se Codigo, que 
aliás tem defeitos, na opinião de abalisados 
criminalogistas. 

O §1~. J\J:ilton (para uma explicação 
pessoal) - Vou dizer apenas duas palavras, 
porque V. Ex. sabe que é costume meu não 
cansar a attenção dos meus illui;tres collegas. 
Enü•efanto,sou ol.n•igadv a uccupar a tribuna 
J>.1.ra. uma 1weve explícaç,ão, porqu.e, qua~? 
orava o uobre rtpre8entante de Mrnas ouvi 
dous ou tres al)a.rtes de um dos nobres Depu
tados pela Bahia,que me chamam a terreiro. 
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O SR. SF.AllP.A.- Ningc.em se dirigiu O Sr. José Ma_riano_ -PeçQ a; 
a. V. Ex. p(l.la vra.. 

OS<:-. ~íILT~l'\-Mas eu sou o presicfonte da 
Comm1ssao, a. '}Ue VV. EEx . se referiram 
vejo.me na obric:-ação de re$ponder-lbes. ' 

O Sn.: ALFREDO PINTO. - Faço ju;;tiça 
a.V.Ex. · · _ 

O Sn. SEABRA.-:E eu tambem. 
O SR. MILTO>"-'\'enhc :1.penll.s declarar a.os 

nobres Deputados que e pro.iecto. que i:eforma 
_ o Codigo Penal d :i. Repu bli<:2. •. nã.o v:\e ser 
·vo_tai.io de afog:i.d :lho. Este projecto e.::tii. em 
estudos ha. mais de qua.tr•.1 annos. A Com
miss;ío Es-µeci:l.L incurnbir~a de org:mizal-o. 
quc.>rendo d.ar a!':·ll:ts de su:-. le:l.ldci.d.e e do 
desejo que tem r:'.e dota.'!:' o p:>.iz com uma lei 
mais ou menos pel'feita, pelo orgão <lo seu 
h<lmilde presidente. requereu nesta Gamara 
que tossem ou>idos a. respeito do prrdecto os 
Tribuna.es de Justiça. do -paiz e as l."acnldades 
de Direito tambem. 

Depois. quando a Commi~são reuniu-se·para 
discútir ·o projcdo primitivo. tez P,nnuncios 
conT"ída.ndo e ino:;ta,ndo mP.smo pela presença 
dos honrados Deputados, para. que lhe Fossem 
levar o a.u,xilio de suas luzes. E teve ella a. 
satisfaç~o de ver que muitos acudiram ao 
seu a. ppello. 

O projecto, Sr. presidente, foi impre.sso 
des,Je o a.r.no passado e distribuido pelos hon
><i.'.!os membros. que fazi:t;.J. parte da. Gamara. 
cn,Jo m'1.nrlato ultimamente expirou, e á. qual 
pertenciam mullos dos honra.tios Deputadl•S 
que t eem assento :;.gora a.qni.. 

Si forem se da.ad•) esses <idin.mentos repeti
dos. a. consequenci:i. serit que nunca teremos 
Codigo Peua.t. nunca sera. votada por esta. 
Camara ess:1 l<'i tã.o dese,jarla aliás. En
treta.uto. Sr. :presideme. pn•a. m;~is umii. Yez 
aind<1. da.r pro1·~-!:' de meu eimirito concilir..dor 
eu '\"Ohrei pela. prim"ir:i parte do requeri~ 
mento aprescnt:i.do pelo nolJre representa.nte 
de 7\Iina.s Gc·ra~. 

Quero :i.pc:):.tS justifica:;• :i. Commi~são de 
algumas i:ensu1·:1.5, refolha.i:la s talvez, que 
S. Ex. lhe ienha clirig ido. \!üs da commis
s:io não úeseiarn::is qui~ o C;id.lgo 'seja vota<io 
de :.i.i'ogadilho; o nos~o intel'esse, pelo contra
rio. e que S:li<t chqui uma obra tão perfeita 
qu:'nto é possível sahi1• das mãos de homens. 

Os._.. Presidente-~ao ha.na.da. em . 
discussão. · · · · 

O SR. JoSÉ _MA.R.IANo-Então p(lço ~ palavra 
pela ordem . · , · · 

O SR. PRES!DENTÊ-Tem v: Ex. a. palavra. 

O Sr. Jo,,;lé Mari~no-Eu quero · 
que V. Ex. me ensine. porque tenho voutade 
de a.prender. (~iso .) - . · 

9 nobr~ Dep?-tado po1• · M_inas requereu o 
ad1atJ!ento da discussão deste projec~o. e a. no
rnea.9a.o i3_e uma. Comtnis.sã.o Mixta.. -por muitos 
motivos que eu respeito. o ma.is forte fios 
quaes é, ~egundo me pareceu. ·o de esfar a 
Camar~ constituída de muita gente nova 
qu.i precisa saber o qne elle contém; · ' ºx:a· eu quero p!'opor um meio termo. 

.Póde ser que a Cama1a não acceite o re
querimento do illustre Deputa.rlo, meu amigo 
e coesta.dua.no, que, lã na altiva. Minas, está. 
honrando e prolongando a.s glorias do ·nome 
pernambucano. por parecer um~ pr~tellação ... 

o SR. ALFlt'EI>O PINTo~Não ha tal .. 
O SR. JosÉ MARIANO-Mas é uma hypo. 

these qGe formulo; e, portanto, proporia que 
fü~asse adiado este projecto por. oit.o dias, 
po_rque. durante .este te!JlpO, os Deputados 
novos e o~ ciue riu1z~rem ccmhecer· p trabalho 
(\:L c~mm1ssa.o pode1·ao estui'!a.1-o. ·E si no :fim 
•leste tempo acharem que ainda. teem duvida.. 
então ter:\. loga.r o requerimeµt.o a.presentado 
pelo nobre Deputa.elo. O que desejo é !.'Ohcor
re1· para que não seja vota.da de afogadilho 
ma.teria. cuja importancia. me dispenso ele en-
carecer. · · · · 

V. Ex. sa.be que ha a.qui muitos que não 
conhecem este projecto, e estão fóra. desta 
Ca.mara. muitos outros que plj.r a." elle levaram 
o melhor de SP.U estudo. das suas lucubrações 
e illusiração. Refiro-me. por exemplo. eutre 
estes, ao meu illustre amigo o Dr. Arthur 
·orlando. · 

Nesta.s condições, me parece que propunha. 
um meio te1·mo e que V. Ex. o podia. acceit.ar 
serll: quebra do Regimento. · 

S1. ent.rets.nto, o Regimento se oppõe; me 
sento, jurando mais vez; obediencia: a. V. E:r. Nf'stas condições.voto. c••rno. di~se. pefa pri

meira parte d? reqi~erimento e e~pero que ii. 
Camt1l'a. vota:ra. t:un•mm; ma.s t enho contianca O .sr. P~eside:o.t.e'-ü' nobre Depu
de que a Com missão. que ror nomeada..pa.ssan- tado mtentou a.presentai• uma. emenda a. um 
do por a.~asoasegunda parte do requer imento, r e1uerimento que não tem discussão. 
lla de d;ir·se pressa. em a.presentar 0 se11 tra- A ' Me5a ~rre o deyer de ler pela segunda 
balho, a:fim r?e que não se. <liga que a cainara vez o art . . 13 do Regimento, que clara~ente 

.dos De;iuia.':los perd." o se1.t t•·mpo ern estei•eis re~po.nde a consulta. 'lue S,: ·Ex. lhe fez ao 
~isr1tsjõ~s ::~l_i ti(:::s e quo 1u:. !a. de util lega 

1 

termm~r_ as suas c~ns1deraçoes. 
'l N_:1.ça.o Br .. z.ile •. ;;J. . « Ar•. 73. O adiamento póde ser a:presen-. 

vozEs-Mmto bem. ta.elo em ordem do Ala e , sem deba.te, será. 
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decidido, não o podendo, eu tr·e tanto, ser 1 Consider:.mdo--que o conte.,,tante Dr. A1meiila . 
apteseo.tado quando a. Cama.l"a. estiver. em i Torres, resumin.~o a. su::i. inü:aç,ii.0 no ''"•!U.3· 
vo~ção, qu,mrio çrar q_ualquer·Deputado ou 1 rlweutú · exhilJid:> à (;~tá. ::;-,_., ~ li:ri:s,;i";;o, dec!;;.l'<t. 
depois de encerrad:i a diõcussão .da ma teria. )} que o séu fim é, o: · nã.o ta.ntc a.lca.nçar o seu. 

ora, si 0 requerimento <le adiamento não recon~ecimento c9mo D<;pu_tai\o e! e\to p~lo 
p&le ser di.scuti.d_o e deve ser.decidido inílli.e- Parana, uas locall~a~es on«e houve plfüto 
dfu.taui.ente, _é claro qu.e a Mesa. não póde l'eg ular, . mas, pr1n~1~:i.lment~' a:rreda1· ~e 
acceifar a emenda lida. pelo nobre Deputado. &lgurna forma do esprrn:o pu ~.1co o descred~to . 

. . · . . em que se. acho. o processo . eZe1to-,·al ··entre -,ias, 
O SR. JosE MAruANo-Qua.l o destmo que. • . descredito que,· seguodo pensa, tem ab:•lado 
OS&. PRESIDENTE-V. E:x:., em occasfão senslvelmer.ite as instituições repub!icail:.1s »; · 

opportuna, caso seja. rejeita.do o primeiro J."e- Cc:-nsiderá.ndo aue o .niesmo contesto.nte, no 
querimento de adiameufo, poderá," por meio 1_ protesto que ofie"r.aceu ã jtrn~a ceutr a.I r,o seu · 
de outro, reformar o pra.zo. · 'E:>ta.flo, no acto da. apurtiç:ão gera.! dtt. ul-

Submettida. a votos, é a:pprovrida. a 1~ parte! ti?1~· ~:ei~lí:°· d~:;larou qu~ ? _füz~a ~ . v~sto. 
do requerimento do S~. A.lft>edo Pinto,. pe-I eioua,_ <~extuaes) j,t. me:ma. e::-:·ç~? lll9-U'.ua~ 
dindo 0 adiamento da. discussão do proJectoi de d1vers~s uull,oade:. q~e "' i,1val1.d_crni em 

P
or 30 dia.:; 1 si•a totaZidacte, coroo 1:8 pz·Dpunh'!- s.~ demc~ns-

. , . . 1 trar perante a respectrva Cournnssao de ve-
E' sem debate reJertarfa :i. 2• parte, em rifica.cã.o do PodioreS» ; mas 

~ue o ~~~mo senhor pede a nomeaca.o de uma Cimsider.a.ndo qu.e, em. cvntra.l'Ío a essa. 
comm1ssao Mixta.. alfu-mar:ãu o :'.!OJ::testante et.U seu alludido 

rêriuerimento, a esta. Com:niSsão, diZ que 
(textuaes) -«houve eleição regular em vn.:rios 
oollegios eleitoraes que apon:a ; e em todas 
iis mesa.sem que foi possive1 o. fiscalizaçã.o », 
indicando, ent1-etant.o, val'ias •mt_ras á3 quaes 
attribue ir:regufarid;ides e vícios ; 

os~. José l\la.riau.o (pela ordem) 
requer -verifica.ção da votai,:ão. 

Proceden.do·se â. verificação, se .reconhece 
terem votado contra 61 Srs. Deputados e a 
favor 58. 

O Sr. Presidente - Antes de 
designar a. ordem do dia para aii:rnhllã, cum· 
pre-me pe1Hr âs Oommissões Permanentes da 
Camara que adiantem os ti-a.balbos, que lhes 
estão a:trectos, porque a Mesa luta com 
difficuldade par-a organizar a ordem do dia 
e isto acontece por falta. de materia. 

Não havendo nada mais a traui.r, designo 
11a.ra amanhã a seguinte ordem elo dia: 

Tra.balhos de commíssões. 
Levanta.-se a.!sessão á. 1 hora da tardo. 

Vae a. imprimir o seguinte 

P.-illECEP. 

N. 62 - 1897 

Consiüerando,po1'fm,que a proposição geral 
a.ventada pelo contestante da inexistencia 
de etekão em todo o Estado, além de cnntl'a. 
d.itol'ia com a sua explicita. cu!lfissão de re;::u
la.i•idade, em numero consil:era-vel de colle· 
gios. está. l)l'('judi.-:3.da pelo reconhecimento, jà 
effectuadu pefa. C;unu.:·a dos Sr:;. Deputa.rios, 
sem co11te.sta.ção dorecla.rnant.!.dos Srs.Afoncar 
GuimarLJ:es, La.men ha. Lins e Bra.ifüD tfa. Luz; 
rnas, suppondo me,,mo que esse facto uonhumu. 
influenciu. pwles~0 tcn· para o teoonhecimento 
do diplomado 4º cao.didato, or\l. come,,ta.r\o, 
exper.lidv em virtude Ja. mesma. eleição e por 
ideacico p1~es:10 que os demais, ainda. 
assiro cump1·ia. que o i:ontestante, tunda.sse a. 

' sua alleg;1çáo em prova ba:;tante, para de-

1 
l'irriir a. _pl'e~ump\:ü.o cte legitimidade qu.; se 

, lig:i. ao diploma. cuufe1·ido ao conte~ts.do ; t. 
' isso não tonseguíu, porquanto o.s documentos 
qu" trouxe ao conhecimento da Comm.is::.ão 

Reconhece ])eputado pelo Estado do Paraná reduzem-se a simples justüiroçS.o, sem a ci-
o Sr. Leoncio Corrêa . tação siq uer da parte interessada, o que 

A 4ª Commissão de Verificação de Poderes. 
exomina.ndo detidamente as authenticas re
la.tivas ã. eleição para Deuutados Federaes, 
:pelo Estado do Pa.rauã,, e bem assim a recla
mação opposta pelo candidato Sr. Dr. FL·an· 
ci~o de Almeida Torres, com os documentos 
que a acompanham, e a impugnação a <bta 
feita pelo candidato Leoncío _Cúrrêa, repre
sentado pelo Dr. Manoel de Alencar Gui
marães; 

accentúi:. mals &. sua. i!J.8.nidaà.e probato::-ia ; 
e alem deila., algumas informações prestadas . 
:por pessoa que para ser crh\a. nellas,não está 
revestida da fé publica ; 

Considerando, fin<1.!mente, qne no prazo de • 
20 <li.as. que lhe foi com::e<lido p:i.ra completar 
a sua d.eti.nitiv:i. 11rov!J.. o co;ite::;;,aute Da.da 
exh.íblu, limitanda-5e a rf:lqueret· nova proro-
1,raçã.o de lO di(l.S, q;;.e a Cummiss~o julgou 
ser incabida.,attento ao grande lapso de tempo 
decorrido da data dlJ2 eleições a.te hoje, ma.is 
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dei~ar de ínquina.1; de nullida.de o .processo 
eleHoral em que elles se· encontram; .. ·· 

Poderá ser vãlida a eleição em que, te11do 
· comparecido l 15 eleitores, como consta uu. 

1°, sejam approvadas as eleições do ES· acta, a ssignaram o livro de presenç3õ ·l50 pes
ta.do do Paran~i que ricaram res:Llvadas nos soas, entre estas muitas que não estão qu~-

.-.. pareceres e votações ;i,ntel'iores ; lificada.s, sendo as assigna.turas sómente .es-

que necessario ·. para o" :tpercebímento dos 
meios de provar.o seu pretendido direito; 

E' de parecei• que: 

2", se.ia reconhecido e proclamado Deput.n.do criptas;por dois ou tres individues ~ · · 
pelo mesmo Esta.do o Sr. Leoncio Cot·rêa. · Será pqssiyel qi.le tendo concorrido â elei-

Rio, 19 dP. maio de 1897 .-Paranl•o~ Ilíonte· ção 115 eleitores pudessem estes dar 150 voto;; 
a um dos -votados ? · -negro, pre.sideute .-Eduardo Ramos, relator . 

-Gustai:o Veras._ Bernardes Dias.- J. J. A · certidão sob n. 2 evidencia. mais di· 
. Seabra. - verSa.s nullidades que a.ffectam á eleição tanto · 

Exms . Srs. Membros da ·4a Commissão de 
Verifica\.ão de Porleres da Cama1-a dos Srs. 
Deputados. 

da. 2° como da 3• secção da cidade do Riu 
Negro. · 
. A~ irreguia;ridanes que se notam nos livros 
exh ibidos ta.mbem devem existir naquell~ 
que deixaram de ser apresen ta<ios, como se· 
pre.>ume da r ecusa inju.;;tificavel dos mesinos 

O engenheiro Francisco de Almeida. T0ri·es. livros para o exame requerido; tanto mais 
·cidadão brazileiro. ex:-representa.nte do .Es- quanto o recta.ma.nt ejustificou pelo documento 
·ta.do do Para.nã. na Camara. 1los Deputa.dos, sob n. 3 que não houve elei~ão sinão nos 
no ultimo Congresso,t endo pleiteadn a elei('.ão togares mencionado;; nos depoimentos da$ 
federal, que teve legar no dia 30 de de· t ?stemunh;is que juraram contestes nesse do· 
zembro do anno passa.do, pa.ra. sua. reeleição, comento, julgado procedente pelo juiz sec· 

. vem perante VV. EEx. reclamar contra. as cional da.quelle Esta.do. . 
.. fraudes havidas nessa eleição, e em virtude Confirmam e reforçam a. prova acima. .o 

dn.S quaes não parece ter sido o supplicante protesto eh Camn.ra. Munidpal de Gua.rapu:i
reeleito. como alias se manifestou a, maioria va. i nse1•to na Ga;ela do Povo, de 15 de j ;1-

. do~ eleitores do Estado. . noi.ro do corrente a.uno, ·que se junta como 
No Estado do Pai·anii.só houve eleição legi- documento sob n.4, e o p1•otesto, que sejunt!I. 

tima na.s mesas onde foi poasivel a. fiscaliza~- como documento sob n. 5, a.ssignado por 
ção, e eni todas as outras a. eleição fodicticia muitos eleitoi-es da capital. 
e as a.ctas htvradas á vontade dos a.gentes ou As5im, pois, o reclamante vem pedir :\ 
r epresentantes do gove1•no estadual. VV. E B:x. que, at tendendo aos àocu mentos 

Houve eleição regular nas mesas eleito· apresentados, se dignem requisitar os livros 
raes da Capital. Deodoro, Arraucari3., Ca.m- eleitoraes que n ã.o foram exhibidos pai'll. o 
pina. Grande, Colombo, ramn.nda.ré, Votu· exiune de verificação d:i. eleição e por elles 
verava., Campo Largo, Triumpho. Ponta conheçam econfü.•mem a. verda;le tlt>.sto. recla.-
Grossa, Conchas, Ipiranga., Imbituva., Entre- maç;t o. . . _ · 
Rios, Gu:.irakessa.ba. e Guara tuba. O pedido que füz o l'eclam:i.nte tem por fim, 

Nas mais localidade$, não tendo havido não tanto o seu reconhecimento como Depu· 
-votii~ü. o supplicante requereu a.o juiz sec· ta.do eleito pelo seu -Estado, nas localidades 
cional preca.teria, afim de serem o; respec- onde hou.ve µlei to regular , mas, e principal
t i vos livros exhibidos em juízo para uhi serem int:nte, arl'edar de alguma fórma do espír ito 
examinados e assim conhecidas a fraude e a publico o descredito em que se ach3. o pro
falsidade das respectiYas actas. cesso ele itoral entre nós, descredito que tem 

A certidão sob n. l, que se junta a esta ab11.la do sensiV'elmente as instituições repu
r ecla.maçã.o, prova. evidentemente a ver dade blica.nas, as quaes deveis acatar como repre
acima aHegada e ta.mbem que sô foram exhi· sentantes do povo. 
b idos, entre t~dos os li"."ros requis!ta dos, os Capital Federal, 23 de· abril de 1897 .-
das 2" e 3·• s~cço~s '.1ª cidade do ~10 NegrJ, Francisco ·r.tc Aimeida TO?·res. 
sendo os ma.is ca.pricbosamente negados, nao 
obstante as intimações pa::-a esse lim. 

.~s irregularidades, ou antes as falsidades, 
que se encontram nos livros das 2"' e 3• 
secções da cidar1e do Rio Negro, manifesto.m 
o caracter geral das eleições federaes que 

. t iveram logar no dia. 30 de dezembro do nnoo 
- · p~ado. . · 

A ce1•tidão sob n . 2, ta:mbem junb, de~ 
nuncia. vícios substanciaes c1ue não podem 

Impugnaçüó 

A contestação apresentada. pelo Dr. Fra.n· 
ci~co rle Almeida Torres a.o-diploma expedido 
pela junfa apurado1-a . da. capital do Estado 
tlo Pa1·ani~ :iô cidadão Leoncio Corroo, clei to 
a 30 de dezembro do a.nno findo Deputado· ao 
Congresso Nacional, por aquelle Estado, é de 
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t1iJ. natureza. que_ nos sentimos const1·à-ngirlos tencia dos juizes seccionaes no que :res:pElittl. _ 
em combatei-a. tao va.ga:s e futeis são as alle- a.o se1•viço êleito1·al, e nessa competencia :não ·_ 
gações. nella feitas contra a validade- classe se comprehentl.e ab;olutamente a. de requi~ · 
diploma. _ _ sita.r para. um _exame qualquer os livros des- _ 

-Qu3.ndo pedimos vista dessa contestação, tlnados ao lançamento e transcrlpção das 
con_r.ediamos que o illustre_ contesta.ute, que acw.s de eleições e mais papeis a ella l'efo,.. 
desde o dia.-irnmediato ao da eleição se :i.n- reo ~es. • _ -
nunciav~ eleitO, vies:>~ apresentar ao Po'ler E:>tes livros e papeis. ex-vi _do disposto 
Legislativo Nacional a1•gumentos e pro·tas no n . _28 do a.rt.- 4:; da citada. lei, devem ser · 
que, pelo menos, ;:i,pparentn.ssem o seu pre- recolhidos; até dez d.ia.s -depois da eleição, aos 
tenso direito a um logar. no seio da. rep:·esen- archivos <las respectivas ~unicipa.Iidades, de 
tação fede:ral. - oade. p<l.r.ece-ao~. só podem ser. r etirados ou 

Entretanto, _á rapid:L leitura.- de:;sa peça em virtude de d!3libera.ção expressa da. ca- · 
e ao ma.is ligeiro exame sobre 03 do~umento<J mara Municipal, ou á. requisição de qualquer 
que a instruem. ve-se. que .o illustre con- dvs ramos do Co11gresso Nacional, unico Poder 
testante, lançando mão deste l'(;!CU'l'SO, teve competente para. ju!ga.r c!a valida.de das acta.s 
como unico pensamento entorpecer a marcha nelles inserta.s, quando no reconhecimento 
reg~la.r dos trabalhos de '\"eriticação dos Po· dos poderes de Seus :membros, 
deres dos cidadãos eleitos membros da. Ca- Ex:pedin<:lo, p::irtanto. a.s citadas p1•eca.torias 
mara dos Deputlt<l.os, e embaraça.rdeste motlo 1 o juiz federal exorbitou de suas attribui- -
a consti.tuiçãodeti.nitiva do Poder Legislativo ções. e as cama.ra.s municip1e~; não acquies
Na.cional. cendo às - intima~õ;is que po1· tal modo lhe 

Com eJ!eito, são argumentos principa.es- e· fofü1n reltas. u~ra.m de um direito que lhes 
unices de sua contestação. é garantido, como a. todos os cid~.ãos, pelo 

) • h 1 · - 11 -. are. 72 § 1° da. Constituição Federal, não 
a q~e so. ouve e e19a.o _ n~s co eg1os em curnpri_!ldo orderrs illegaes _e ema.nadas rle au-

qu~ foi poss1vel a fisca.l~~ao,.. ,;,- . torida.de incompetente; sem comtudo denun-
b que i;as acta.s dii,s 2 e 3 sec,,,oe_;; da ci- cial', com este procedimento, como o quer for

~a~e do R10 Neg_ro «notam-se tanta~ irri;g~- ça.damente o illustre contestaote, os vícios, 
~ridad~s que na.o podem d~ixar de mqurn>tr ·irregularidades e fraudes, pretendid111nente 
~e null!da.de o processo eleitoral que nellas existentes nas actas, cujo exame foi re· 
.e encontra».. _ _ querido e deste modo obstado. 

Instruem estas a.llega.ções duas certidões Elias apenas desconheceram a competencia. · 
do escrivão do juizo seccional da.quelle Es- da.quelie juiz para. fazer semelllant.e requisi
tado, uma. justificação perante esse juizo çio, e d[>,sde que, feita..~ as intimações, e de
feila., o protesto a.presentado á junta-apura- vol ..,idas us precatoria.$ com as necessari~ 
dora., que se acha. transcripto na respectiva. certidões, o juiz ex-of{icio,ou a requerimento 
acta., e um numero da G 1:.eta do P ovo em do contest.."l.nte ou outro qualquer interessado, 
que esta publicado um telegramma dn. Cn.- não vrovidenciou no sentido de serem ob-Ode
ma.ra Municipal de Guarapua.va, dec!ara.ndo cidas a.qu ella.s int irna.;;ões, llem se vG que ss 
nã.o ter havido eleição nas dif!erantes secções convenc:eu de que ~lei niíD lhe facultava re
desse3 municipios. curS<') pa1·a conreguir o que tentara., e deste 

A primeira. certidão attesta. que a. reqne- modo implicit:>.mente homologou o procedi-
rimento do contestante foram expedidas pelo mento das mesmas ca.mal'as. __ 
.iuiz federa.l preca.torias p<1ra serem . inLi- Assim, poi~. a fa.l_ta de cumprimento as. 
madas as mesas eleitoraes ·e ca.ma-ras mu- prec;i.toria.s em questão não foi determinada. . 
ni.cipaes de diversas localidades, afim-de apre- ·pela necessiclade _ de oc:culta.r vicios ponen
sentarem àqueHe juiz os livros e mais pa- tura havidos no p1·o~esrn eleit oral de 30 de 
peís que serviram no pleito de 30 de de- dezembr·o findo, os qrni.es, si realment e exis
zembro,para serem submettidos a. um exame, tisseni, seria.m - facilmente verincados peln. 
e que á excepçã.o das dirigidas .as 2" e 3" illustrada Commissão no exame das autb.en
secções do Rio Negro, iodas as ma.is cleixaram ticas respectivas, mas sim, e p!•in~ipalmente, 
de ser cumpl'idas, concluindo dahi o illustre porque cumpria. as mesmas camara.:s couser- -
contestante que a falta de cump 1·imento vai· intacto o deposito que lhes tbI confiaÇlo 
dessas precatorias indica. clara.mente que os pelo n. 28 do art. 43 da jâ. cit3.da lei.n. 35. 
~ ivros a que ellas se referem se acham 
inçados de irreguta.ridad~ q11e -denu nciam 
a fraude e falsidade das respectivas a.ctas. 

Não é funda.da Sf..melhantc co!lclusão. 
As disposições contidas no c..-i.pitulo 4" do 

titulo i ·~ da. lei n. 35, de ~ de janeiro de 
1892, fuomam expressamente a uuica c,'Ompe-

A segunda certidão tambem não nos pa.rece 
ter validade, nem. o1Ierecer prova corr-obc
riWora d:is a.ffirma~ões do contesta.nti~. relati· 
v~~rnea.te ás eleições procedidas nns 2• e 3" 
secções da cid:ide do Rio Negro. 
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E::taminar:do.a;. occorre des·le logo sab2r: si : eleit .. 1s i·e~iresentantes do Estado do Para'nã. 
o csc1·ivãc d•) j uízo secciona(. cu);i..~ r·uncçõ,~,; ~no Cr·1~grc:>s:;,1 ~acional. já foi devid$mente 
estão e~pre::isameóte ded :i.radas em leí. póà.e;ijn.igado ~eia C.ima.1·a, quando considerou li
por sim111es· despacho do resp~ct;vo juiz, m:·-1 qui•los esses diplomas; e, quauto a. olle, ba.s
YOr:tl··s~ .em juiz ou pa1•te. fol'mubndu que~i- l ta-nos mencionar esta circumstancía. _ 
tos,-M1 per: co, re~ponctendo a este.s ,:om refu- \ . . 
renc-ia a documentos nlo. exfa.teilies _era ca.r- i O quinto documento, finalmente, é des-
tori·); ·.e, shnulta.n~:i.mer!tl~, no exercd o do 1 cabido. . 
set~ . e:ll'g<o._ t a•.!o-r·ed-t!zi:· ::-; t~H.':no e 1J3.Ssa.?.\ de+- -A ,iunta a;im-a<!ora. de Curityba, conforme 
motlô ·;i f,,ze::- fé, a cer·é!(h'.o resl?ecüva.. ; se ;·ê da respectiva aeta, não apurou autben-

E:>te simples enunei:i.clo cfa. questão qt~e Í tica. . de eleição no di.stríc:: to de S. João de 
surge ao esplrit1) de qu<õm lê t·ss<.e dueumento ! Cap:).DCID;.i, ou outra. qualquer secção eleitoral 
indica. desde logJ a st1.'!. nu lM ;;.<le iuauitestn. ~do município de. Gua'rapuava, não colhendo, 
e consequ~nte imi.nidild.e, d~::nonstrant\o ª~'!portanto, a. argumentação desse documento, 
mesmo tempo o i~tei.,esse pes:;oal do fünce:o-; tirada em: apoio da. falsidade, a respeito alle· 
n_ario que tiic graciO$c1meat~ o forueceu, Pl'iC· ( gada. pelo contestante. · 
mpa.lmente tr;~famio-se, '~o:no na !Jypor.hes~. J · 
de exil.me que. pi!.ro. ter vn:tii.\a.ie, exige ordem l D.o ligeiro exame que 1i.C3. feito sobre as a.l· 
e !igura. d~ jui1.1). . ! lesrn.~ do contestante, contra. a eleição do 
· Sí a.ssirri nJ.o i.!. que nvs rcspo:1da o alto i eitlu.;ii:.:.> Leoocio Corrêa, vê-...'"6 que, si ellas 
criwrio d<1 illustraua Cornmi~s::í.o. 1 pudessêm procede!.', e os documentos que as í instruem alguma. cousa. provassem, ínva.J.ida.· 

A justífica.~ão, como tel'ceiro do(:umeuto, 1 riám, não unicamente o diploma expedido a 
apresenta.d.a. polo eonte:;;ta.ote para r1emonstrar 1 esse cidadã.o, ma.s . a toda. a representação do 
a. verdade de suas affirmaçõe.~. p".'oduzitla com . Est:i.do,eleite. a 30 de dezembro, inclusive a. do 

· o testemunho d·~ tres índividuos de conceito 1 Sen'1.dor ; entreta.nfu, o contestante em de· 
publico ignorado, e reõidente~ na ca.pital :lo .. claração solemne perante a Comínissio, e con
Estado, nenhuro:i. proYu. te.mbem rorn.,ce para'j':stantr:: :la respectiva. acta, l'econbeceu a. legi
constatar a a.l!eg-<1.~:ão de qu.e deixou <!e ll1tver> ümidade dos diplomas expedidos aos ti·es 

·. eleição em dive1•sas lo::alidades do iatotior e mais vota.dos da reCerida repr:e5entação -na 
littoral. · . · l Cu.1riar&, o que claramente denota. que.predo· 

.Na s-acretaria da. Ca.mara. e~istem as au- nünou no seu espírito antes um· pensamento 
thentica.s dessas eleições_ que aliá~, como fa. • obstruccionbta que a. convicção de seus di
cilmente a Coro missão verif!car:í, em sua reitos e dos vícios.tão vagamente notados na.s 
quasi totalidade fo1'iim fiscalizadas e correram clei<;>.õe:; coat estada.s. · . 
com a preci5a. regul<1.r itlad.e. Isto posto, ca.l'ecendo de fundamento a con· 

Cumpre, pois, que entre essa. ,justlfica('.ão, ies;.açü.o a1>resentada, a illust ra.da 4• Com
documento reco.nhecldame11te gracío:;o, feito! mis~ão de Inquerito cumprirá os seus deveres 
na. capital com au·Hencia. da testemunhas a.hi e satisfará ás aspirações e desejos do .eleito
residenr.es, e que nilo !Ião as ra.zües convfn..

1
1 ro.do r e;>ublieano do Paranil., concluindo pelo 

centes de seus ditos. e aquella.s a.uthenticas, re•!vll1:ecimento ti.o cidadã.o Leoncio Corrêa, 
enviadas i Cam:i.t•a. pelas t-especLivu.s mesas, regula.r e legitima.Ili.ente ele\to Deputa.do pol' 
se escoibatn os documentos que mais vaHrladc 1 aquelle Estado, no já referido pleito de 30 de 
possam ter pa.ra. determina.1· o pr·oee•Hrnenb r dezembro ultimo. 
da C~mmissão no .r~conhecim1mtu dos podere8 l c:~pí ta.1 Fecleml. 25 de abl'il de 1897 .-M. 
do d1plomacoate:stado. ·de .1.te;1ca1 Gi1imaraes. . 
· Quer-nos paree:er que no concur.>o . desses 1 

·documentos, a preferencia dos ultimes se Vae a imprimir 0 seguinte 
impõe, tanto ma.is qua.udo são eHes apena.s 1 

PROJECTO 

N. 2 - 1897 

contestados :po~· uma simples justificação, que 
1
1 

sendo, como é, l'ecurso gasto e condemnaâo, 
1
-

tambem pocieria. ser aproveitado pelo con· 
testado pa.ra, com testemunhas acima de toda' 
excepçifo e resid2ntes n:•s respectivas locali· 
dades, invalidar a pretenrli(la prova por tal 
modo feita pelo contestante. . Fi:.t;a e força iiai;aZ para o ex i:rcfoio de 1898 

A illu.st1':l.da.·· Commí~sãa, porê:n, que re
sol v:i. c<Jm o. acer tv e sab~doria. . que lhe reco-
nhe::amos. · 

O qua.rto documento, tra.uscri])to, como se 
acha., nos diplom.3S expedidos :i.os cidadãos 

A Commissãi:> de . Marinha. e Guerra, tendo 
examina.do · a. proposta do Poder Executivo 
sobre o pedido <la tixação da.. força. na. val pa.ra -
o an.no de 1898, vem apresentar o se)-1 pa.-
reoor. · 
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Si bem que. a Commíssão esteja d~. perfeito § 4. 0 De J .500 aprendfaes marinheiros. . 
aCCQrdo com as. bases da. pl'Oposw., deixa. en· § 5. 0 De 4.00 pra.ças'do eorpo (leinfantarià 
tl'etánto, de ii:1ClUir no projecto de fixação da de marinlui.~ 
força nayal alguns ai;otigos e ))a.l'agraphos · § 6. 0 Em tempo de guerra., ào pessrol que . 
nella contidos,· por· consignarem · ma terias for necessario, · 
par.ti. projectos. em separa.do1 o que farj,. op- ~\rt. 2:G Fica o Go~el'D.O autorizado a: 
portunamente.. · · · · . . . , 
Assi~ sendo, a. Commissão é de parecer § l. º Engajar ou reeoga_jar para.º _ser;riço ' 

que se.ia approvada.a proposta do Governo, e_ d~ armada~ pessool q~~ for necessar~o p~ra 
offerece 0 seguinte projecto: . j pteencher ~claros ex_is.eutes n~ for~~ n"'val. 

·- . · 1 com os seg:umtes vencu:nentos memsaes:. 
Ai't. _I. 0 A força naval no anno de 1898 j 

constara : · \ . 
§ 1. 0 Dos officíaes.da armada.e das classes 1 

aunexas, conforme osrespectivós quadros. j 

Primeiro sargento ...... . 
Segundo sargento ....... . 
Cabo ••••••.•••••••••••••. 
lª dasse .......•........ 

65$000 
60$000 
50$000 
40$000 
30$000 2" classe .............. .- .. . § 2.• De 4.000 :prac.a.s <lo corIJO de . mari· 1 · 

nheiros nacionaes, inclusive 300 praças para 
as tres c~mpanhia.s rle foguistas e !00 para ai § 2.° Conceder os mes:nos ve:::cimr.nta3 ás 
compan1ua ~Estado _de Matto Grosso. , ·praças quo, tendo completado :; tempo !e1-,'"al 

§ .3_o De 100 foguistas cont-ractados, l«e !l ôe serviços neUe continuarem. sem en""aja-
conform.idade com o regulamento promul- mento. ' " 
gado para os ~oguistas e~tra.num7rar!os. 1 § 3." Fazer extensíva aos musicGS do. 

§ ~-" De l.oOO aprendizes marm~eu-os. . 1 ccn·po de marinheiros nacionaes ~ gratific:.1('ão 
§ ;J." De 400 praças do corpo de mfü.ntar1a 1 estabelecida no art. 2• do deci>eto 11. 74 ·A, 

de marinha_. . . Ide 20 de dezembro de 1889. . . · 
§ 6. 0 Em tempo ,de guerra., do dobro do 1 § 4. 0 Abonar a gra.tifü::ação c.íari:>. estahe-

l)essoal dos§§ 2•, 3'\ 4° e 5• do art .. 1°. i lecida por ;Lviso de 30 de março <:°te 1852 iJS 
Art. 2. o Fica o · Poder Executivo autori- l,praças dos corp~s de mari?-ha, qua;,do em-

sado a considerar na reserva os navios que! ba.r~d~s em pa1z estrange~ro. . . 
uecessital'etn concerto por mais de 90 dia.s. § :J. º Conceder aos marmhei;:-os na.cvmaas 
Cada um d~stes navios terá a bordo .o se- procedentes da.s escolas de aprendizes, que 
guinte pessoal militar: commandante, im-1 completaram cinco annos de . serv!ço som 
mediato commissario mestre fiel e um nota que os desabone, uma grat.tficaç;~o men
terço da.' lotação, percebendo os 'vencimentos sal corre~pondente íi, metade do solüo da 
de na.vi.o armado. 1 classe a que pertencerem. · 

Art. S. 0 Revogam-se as disposições em . § ~-º Expedir. regulamento para _a ex-
contrario. . ecuçao do previsto no 3tt. 87, § 4", rn ,fine, 

_ . . - . . . da Constitui\'ão, que im:põe á ma.rinha m1;r-
Sala. ~as Comm~ssoes, 19 de m~10 .• de 1897 · cante n. obrigação d.e contribuil' para. o pes

-l_oa_qmin de Alouquer![ue Se:eJO, ielator.- soal da armada., medtante sorteio, observadas 
Ovidio Abrantes.- Bar!Josa. Lima, as clausulas seguintes: · 

PROPOSTA 

Senhores. Membros do Congresso Nacional 
-:-Tenho a honra. de submetter á vossa apre· 
cíação as seguintes bases pa.ra a lei de fixação 
da força na.:val para o_ anuo de 1898: 

Art. 1. 0 A força naval no anno de 1898 
constara: 

§ 1. ~ Dos ot1lciaes da armada e das clas
ses annexas, conforme os respectivos qua
clros. 

§ 2." De 4.GOO praças ;lo corPo .. de rna.ri
nbeiros nacionaes, inclusive 300 praças para 
as tres companhias de foguistas e 100 para a 
compa.nb.i:J. do Esta.do de Matto Grosso. 

§ 3." De 700 foguistas contractados, de con
formidade com .à .:regulamento promulga.do 
para '.os foguistas ex~umera.rios. 

C3ma.ra V. I 

\ 

a) o sorteio comprehenderá os matricu
lados para a marinha mercante nas ca.pifanias . 
de portos, que tiverem de 16 a 30 annos de 
idade, excluidos os mac1ünistas, os pilotos e 
os que forem julgados incapa.zes par-.i. ó ser-
viço; · · 

b) cada ca.pita.nia. contribuirá com um con
tingente, proporcional ao numero de seus 
roatricu!aclos; .· 

e) os sm·teia-los servirão dura-nte tres an
nos nt); activa. e dous·na. reserva.. e perceberão 
venqímeatos ignaes aos dos engajadr.s. 

§ 7. • Equipara.r, no tocn.nw á. ta.ri.eh, os 
corpos <lo marinha. aos navios de 3" da.~se, e 
as escobs de a.prendíze~ aos na.vi•:;> de 3" 
cia.sse, com a consequente s;ipprossJ.o da 
quota para criados. . 

§ 8.º R.ed.uzir a 12 as escolas de a:Prendizes 
maririheiros . . 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 211(t5/2015 09:42· Página 1 de 6 

·.·: 

A'N'N.A.ES DA. CA.MA.ltA 

§ 9~ 0 Rever os r~gulamentos tlos corpos de 
olficiaes marinheiros e artífices e das brigadas 
'de fieis, escre"9'entes e ·enfermeh·os, .no sen
tido de hai•monizill-os com as disposicões que 

llo. SESSÃC/ EM 20 DE MAIO DE · 1897 · · 

Presidencia ... do ·Sr. A nhur Rios 

. regem a. especie " -. -:e · • · 
·. § 10. Alterar o· regulamento do corpo de Ao meiÔ-dia procede'.se á cbamada; ·á qual 
. ·tnra.ntaria. de marinha, afim de organisal·o respondem os Srs. Afthur-Rios, Theotonio de 
. do modo m~is consenta.neo . com o intuito ·de Brito, FonSec.i Portella., Brazilio da Luz, Gus· 

•. sµa. cl'eacão. · . tavo Veras, Silverio Nery, Carlos Ma.rcellino·, 
· § I l. Fazer extensivo ã. arma.da o decreto Albuquerque Ser~jo, AIIiorím ~~igueira, Au

. n.· 232, de:; de dezembro de 1S94, com a. di- gusto Montenegro,Ca:rlos deNova.es,Set'7-edello 
minuíção,de urn ajudante de ordens, quanto Correfa, Matta Bacellar, Urbano .Santos, Luiz 

· ao estado-maior do MíU"istro e qual·tel-general Domingue;;·, Rodr·igues Fernandes, Edua.rdo 
da marinha. de lrerredo, · Anisio de Abr·ev., Elias Martins. 

§ 12_. Conshlcral' na. reserva os navios que. Henrique . Vallaciares, Marcos de Araujo, Pe-,. 
:necessitarem de concerto por mais àe 90 dias. dro Borges, T~omaz Acciolí,.TorresPortugal, 

· .· Cada. um des.ses navios terá o seguinte pes- Ildefonso Lima, João Lopes, Marinho de An
sóal: comm3.nde.nte, immedia.to, commissario, drade, Frederico Borges, Au<>usto Severo, 
mestre, fiel e um terço d.a loraçuo, perce· Tavares de Lyra, F1•a.ncisco Gurgel, Trin-

. bendo os • encimentos de navio armado. ti.ade, Silva Marfa, Ermirio Coutinho,Teixei.ra 
Art. 3. •Fica. o Governo igualmente auto- de Sá, Affonso Costa;Herculano Bandeira,Coe

risade>·a completal' o decreto n. 336 A, de 16 lho Cintra,Joã.o Vieira., Malaquias Gonçalves, 
1'.e abril de 1890, fixando, pa.ra a. rcfo1·ma 'V'O· :\ía.rtins Junior, Cornelio da Foosec..i., Julío 
lunt:rri:l. ou cornpulsoria nos postos abaixo de Mello.'Moreil':l. Alves. Miguel Pe1•narobuco, 
mencionados, as seguintes idades e gratifi- Juvencio de. Aguiar, João de Siqueira. An· 
caçõ~:. addicionae.s-ao soldo: gelo Neto, Arthm• Peixoto, Euclides Malta, 

· · Araujo Gó~s. Theophilo-dos Sa.utos, Neiva, 
Contra.-a.lmirante, inspector de saude-re- Jayme Villas-Boas, Seabra., castro R(bello, 

forma voluntaria 65 anuos e .compulsorla G8 Milton, Tosta, Ma.noel Caetano, Eugen io Tou
-gra.tificação ad !icional 160$ por a.nno que r inbo, Paula Guimarães, Vergue de Abreu. 
cxcede1•de 30; · Amphi!àphio. João Dantas filho', Adalbex·to · 

~.pitão de fragata, chefe de pharmacia : Guim•\rães, Rodrigues Llma, Tolentino dos 
•1olunta:ria 57 annos e compulsoria. 64-grati.- Santos, Paranhos Montenegro, Marcolino 
tica.çã.o 120$ por anno que exceder· de 25; Moura., José Murtinho. osca.r Godoy, Timo-

Capitão rle mar e guerra. chefe do corpo de theo da Costa, Raul Barroso, Felippe car
fazenda, reforma voluntaria. 59 annos e com- doso. Julio dos Sa.ntos, Deocleciano de Souza., 
pulso1·ia 66-gratificação 120$ por a.uno que Berna1'des Dias, Urba.no :Marcondes, Paulino 
c::xceder de 25; · · · · de Souza Junior, Pouca de 'Leon, Mayrink. 

Capitão <le mar e guerra., clíere do corpo de calogeras. Vaz de Mello, Monteu·o de Ba.r
macbini:.tas: re!orma voluntaria. 59 annos e ros, Ildefonso · Alvim, LUiz Detsi, ·Antero 
corn1mLloria 64-gratiticaçã'.o 120$ po1• anno Botelho, Francisco- Veiga, Alfredo Pinto. 
que e~~cler tle 25; . . ·· Alvaro. Bocelho, Leonel F ilho, Lamounier 
, ?a.pitao il.c rrag.~ta.,~mnclnntsta de I• e~: Godof.redo, Antonio Zaca.1•ias, Augusto Cle-
1~fllrtna yoluJ?:taua ?~ a.nnot e coinpulson:i. mentlno, Gonçalves Ramos, . Theotoni.o de 
6--,!Cl'at1fica:ao addlc1onal 120$ por anno que_ Magalhães, Nogueira Junior,-Lindolpho Cae· 
excec1er de 25. ta.no, Eduardo Pimentel , Olegario Maciel , 

Pa.ragrapho uuico. Esta disposição e :per- Padua Rezende, Lamartine, .Galeão .Carva-
manente e vigorará. desde já. lha!, Alvares Rubião, :Ca.semi.ro da Rocha, 

Art. 4 . 0 O Ministro da Ma.riuba, ele accordo Oliveira. Bra..,<>a, Bueno de Andre.da., Gusta.vo 
com o da Industria; Via.ção e Obras Publicas, Godoy, Adolpho Gordo, Cesario de Freitas. ·. 
provirlenciar.i. para que as companhias de na- Lucas de Barros, Edmundo da· Fonseca., AI· 
vegaç.ão subvenciomrda.s sf'jam obrigadas a fredo EHis, Paulino C&rlos; .Francisco cm
constrmr seus na,·ios com os l'equisitos ne- ce1•io, Arthur Diedericbsen, Rodolpho Mi
ces~arios,afim do, na eventualidatle ae guerra, randa, Ovioio Abrantes, Urbano de Gouveia. 
ser<:m a.rmarlos em cl'uzadol'es. Hermenegildo de Moraes, Luiz Adolpho, Ca.· 

Art. 5." Revogam-se as disposições em con- ra,('ciolo, Xavier do Valle, Alencar Guima· 
trarío. ·· · rães. Lauro Müller, Paula. Ramos, Francisco 

.Ca.pital Federal, 10 de maio de 1897 . - Tolentino, Pedro Ferreira,· Plinio casa.d.O, 
Pn~ctente l. de J.for,~es B«rros, Presidente da. Rívada.via. Corrêa., Pinto ·da Rocha;-. Vespa· 

. • .. R.epublica. siaoo de Albuquerque,· Campos Cártier e 
·Cassiano do Nascimento; · 

Abre-se a sessão. 
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· freixam de eomparê6ei.; e~~ ca.~ parti- O :s~; .Presidemte co:w'ida/ôS Sr$'/ ' " .. if'.::7 

' ·cipiida., os srs .. :Guede!ha Mourão, .Jose Pere-; 3• e 4» ~eoreta.t•ios a i;·em teceher o il:ies~np ::+8 
~l'ino, Coelho Llsoo:i., Josc Ma~in.no, · Xavier senhf)1·, que; int\·oc!uzldo .. no l'ec\nto, presta.·,>;~~}' 
~-ª Síl 'l\•ira.~ Afcirído Guanabara, Belistirio du jup.to a .Mesa. o çomproririss;i rcg-imental. · · . ::_t i\! 
Souza.:Augu.;;to de Vasconcellos, Erico Coelho, . _.,. 
Ago,tinho Vida.l, Ernesto füazilio, Campo· . O Sr~·. Se:·zedc.Üo cor:Tê.a i.::C'.ii.c~!:;:: 
llna. ).tod.olpho "Abreu., CuJiertinQ. . de: . . Si· Sr . prêSidente, vou sub.m.etter a.o estudo 'e.á.·;;;: :~·,;; 
queira, · · Ro!.lqlpho .. Pai:x:-ão, Luiz Flaquer~ ·consideração .1b· ~l!lara ;im -projecto: dé Jei: :( .A~< 
Dotrlingues de Castro, Mello .Rego, Guill()n e. que 'repui;o de alta 1mpor "am::a e ·de grande-'· ·.' ., ·'~. 
Víctqrino Mont~iroc · . · ·• ·: · alcance para.. o Ul)SSO,J!3-i.z, que s·e pl'ende.di-, : ·; .~ '", 
. IS; .. sc:n i::úis'.l.. o;; Srs. App:olonio zenaydt)S, .recta.mente a.o .futuro de n..iss1.Pa.tri<i. e . que · • 1< 

Per-eira de Lyra. l'larbo3a. Lim•t, A 1.i».tide:; de interessa, p :ir otlt1'0 lado, completamente à . .' . ·)'.~ 
Queiroz, Eduardo. Ra.mos, He1·ed.ia ue Sá, propria buma.riida:de. . . · .: -:~ .. :? 
lrineu Macba.tlo; Pereira·-d.Os Santos. Bal'ros Refirô·m~, Sr . . presidente, a. um projec.t9 ···-J::' 
Pmnco Jun:oi< Almeida ·oomes; MeÓdeS .Pt· de lei reht! vo M . U--~tamentô .da febre ama< ···.\ ·. 
ruente!, João Luiz. Ferreira. Pir~. Telles de relia, que devasta., .como V· Ex. sabe, ·em · '1" 

nos;o. paiz, milhares de vida. . . · · "._';; Menezes. Arthur Torres, Ferno.ndes Preste:; . 
e L:unenlla.-Lins.. Creio que o anno passa.do um dos mais di;;- · · ~- ,:· 

tinct')S ·membrbs desta Camar.:i., ora'1or tão ·-.' ·~ 
É' lilla e sem debate approvada. .;), acta .da. eloquente quanto poeta. -sentirríental,"um dos .::·, '. 

sessio :rntl:écdente. . orna.mentes da·banea.cla. rohiana., ineu illus.: ~ :: ,. .. 
t:radocollega o Sr~ Eduardo Ramos, teve occa.-' ·:(:.' 

. O !;1.r. J!.·• !!iiecretario procede á lei- sião de .apresentar um projecto sobre esse O ·1-,:. 
tura ".o :;·:g11inte · a.smmpto. · ·· . . · :, :~ ,;

·. E. porque não saiba eu qual o destino que:-;-.·~ ,r 
te~·e o· ·mesmo· pi;i)jecto, e :Porque presente:... ·._:/!'.'.'. 
mente se 3."'ita. · de modo ·extra::irdinario . a. · ·:":L''·' 
questu.o: afti.rmando-se mesmo quesahi~já qo <•H'1 
cam.po do des(;onb.ecidc:i para. o terreno solido :. < » ~ (~· 
e :p~sitiv~1 da sciencia e di: descobe1•ta," ~~o ' :".~).; 
set·10;; sao· os estudos, ·fao pt•ofündas ·a!!. :: ;!_;;. 
investiiacões a r·espe.ito do assumpto;que se:- •:}~ 
pó:l._e :).mrmar mesmo que este anno o· pro.: - :.-f< 

EXPEDIENTE 

Olfi'tiio: 
Do 1lfü1istc:'_iO d<!- Guerra, de 30 de abril 

p1·oximo pa.:;sa.tfo, envia.n:lo a. se;u!nte 

blema. terá inteira solaçií.o, e qu.e o. huma.·- e'~';' 
· Sr.; . . Meml•rJs do Congres~o ·Nacion:ll- nidade ba de lucr/i.r; lucrando o futaro . de ·~ ;·h,:: 

Subm~tto á vossa considcr;ição a in<fü1sa. ex- nossa. p ,1t1•iu, eujas condições de salubridade::.· . ;.'' 
JlO.:'i{'~ío do Ministro. de '.Esta.do da .Guerfü, teem sido frequentemente assaltll.da.s e a.tt:i.-;·_ ;_;:· · 
l'~la.ti va. à ~ él~inina.<;ãd füi di visilo do en- cada.s no estran~iro };lela. explorà.ção · .que ·: ''t 
~1no t\:~ d1sm;_llm. , -profeS33.das n~s · trei:: se fa.z todas as vezes que a febra· amareHa. - ·:i·:; 
~ursos . tccll!licos ·•. Es~la. _Super101' de. invade a CapitaLd~ Republica.. · . · · . ~ ,\ 
Gu~r1·a. em dons per~odos iguaes._ vol~nilo- In vesti1,,;,i.dores notiweis. como. os . Drs. Do- . .'"1 .;~ 
!\Ou. p~a.xe de ha. muito e~ta.bilec1da. ~o es- mingo:;'Freire, H:i.velbnl'g, Pa.nlsen; . ultim·a- ~. ~- -
1 udo ~11nultaneo das doutrtnas ~e cada ann?, roente os nrs·. Felippe Caldas, ~·a.jarda e o me- · .:;"':,'. 
em d_i.t~ alterr~ados, _e bem a~s~m os demais díco Sa.narellí. estudam criteriosament~ ó ' ·· <: 
_p:i.pe1s ·Juntos a referida expos1çao. :J.ssuinpto, sendo certo que ~um deUes pe1•- · "~ ... ~ 

Ca?it:i.l Federa.\; 30 de o.bril de 1?~>7 .- teO:cerá. a importa.nte descoberta do µiícrobió . -:j) 
Pr1, lente J. -d:! Moraes D1.wros, P1·es1dente especifico de tão grandé ma,t; ··· . . '',.0::)1: 
•la Re;;ulilica.-A' Com missão de Ma:l'ícha· .. e . Por outro lado. se o.fürma. mesmo que. o:-;<;) 
Guerra. · Dr .Dorningos Freire ja descobriu a medicação· ... ,, ''' 

preyentiva, qu~ndo não ha m?itos dias ain~n.· ._-:_;:-· 
e> nota;vel medico · o Dr. Fehppe Caldas· se. ·• , -~ : : 
apresentii,v;úomo tendo um serum espei:i~l .. '· !.' 
destinado ~o curativo preventivo dest11- ril.es~ ·: ·i ~l 
ma mole~t1a.. . · . : _. , . 

Requérimento : 
D3 Fra.ncis.10 Pereira. Bittencourt. pedjndo 

p?.g~mento' r1a ,qra.tifü.-a~ã.O- que r1ciXOU de 
i·ecebAr desde 189.1, da.tri. cm qu~ fui inspec-
cionado.-A' Commissão de Fnzend:i . · 

O S1·. Araujo Gõo~ (pela 01·dem) 
-Si·. · pre;idente, achando-se na ante-s:i.la. o 

. Sr . .Tosê da Rocha. Cava.!cariti, Deputado eleito 
e 1·econllecido · pel~ Estado ~e Alagüas. poço 
:l V.: Ex.· que mau•le introduzir DO recinto 
a.fim de prestar o compromisso regimental . . : .-. 

Nestas coodicões parece-me oppol'tuno: pn-:· "~? 
rece'me conveniente .que o Pa.rtam<1nto Dão •. ·:- ;· 
cruze os braços, anteS venha ao encontr(j .. ·::~ :. 
desses grandes traba.lhado1·cs da humo:nidade. · ::,::, 
desses sold.a<J.cis da cruzada s::íentifica, venha · . ..; 
ao encontro do ésíór~,l; desses homeni que 8e .. -.: : :_ · 
consagram á 'descoberta. quetem"ta.nto deim: .:_;;;: 
portà.n_te como de . perigos.i, venl1~ .. an~a.l~s ·: _ :{: 

. .. ...... • ,.:.. .. ·..:. .:'~ 1 • 
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t:~; : .. ' .. -. .. ; . -'·· . . ' '. •' . .. ·-.. ' .. . . · .. : .· . . .• .. · ~ . :: ... 
· .:~ no. estu.do. de_ modo que se o b!-enha. etn · curtà 1 . A ttcndendo .:. ci.ue, sera muito , mais conve- · 
~::<praw a.. soluçao-que t·Jdos deseJamos. ·1 mente estabelecer· a.gora um,a ·· recompensa 
º· · ·~este · seotido_apréseiit~ ã. consi11era~ão da -iin:pess_úal_para: 'tra:bal~o f\)-tmo · do que te~F 
:· Ca.rna.ra. um pro,1ectodele\.·Q.Ue encontra. n<;s.1 Goyerno de. a.vaha.r mius tarde um premio 
; .·.cõ_._~ n~id.er<:ndos form~fad?S a.· sua ju~í!J.cat Í \ :i._.-. ! tod.o !ndividual e _a que;~m esta. bele_ cer ta.as 
;: .. =:.: :J?eyo p:c~~ça- · a y, EX. para ler a Cam:t1::i prem1os, só tem a.·R.epubllca. a. . ga:~ha.r, p~\s. 
:· o.mesmo-.proj~cto: (Lê) - - · - ·· -que conhecer a. 'febre ama.relia tão bexn on 
.: .... 'G:' este, Sr. presid.-nte. o projecto qua s11- 1 melhõr aindn que se .conhece boje a ·febre 
<JeitO ao éstudo •·e . ccrisidera;.;ão da Cama~<a. f typhoide ou o cboleia,e ~ural-~ º. u . PFevenil-a. 
:; ·esperando · que flla. ba. de acolhel.;.o com como se faz com . a. d1pbter1n.. _quanno nos 
-; à.quelfa mesmá. ·solicitude com que. costu::na.l devo1'a milba'res de .-idas, ·. é -uma feiicída<i~ 
.: sempre · acolher todas as idé<lS generosas e sem. pa:r ; ·. ~ · _, · . 
/~pazes de. felicitttr a nossa Patrill.. Attendendo gue a cl'eacã.o de um -premio 
:~ _., .AdencimiuaÇã.od&-Preniio P 1t:>teiLr:-éurna. virá.~aviva.r a inda ma.is as pesqliiza.s de toda. 
.justà. hómenagem prestad:.~ a um homem que .ordem que,ne~~s dous ultimos a.nnos se teetn 
;,para. . infelicidade d:i. humanirlade 'desaj)- feito corajosa.mente pa.ra;·resolver tão com.:pli
l~ pareceu do meiq dos vivos, mas que. no em~ cacto problema., e qu·e a Republica. não póde 
\ tanto, legou u~n :iome imo:.·l rtal á posterid;i,·ie tica.r de braços cruzados e antes tem o dever 
·· pelos inolvi d.&.ve;s se1·Yiços que prestou a tod.'.\ ele animar esses tra.balbadores-pobres solda-

· ;~sci~nciá e il. toda hurna::iiê.ade. E' uma. justa. doo da sciencia. huma.nitaria.; . ' 
:.homenagem p·rest:-.da. a.o grande .Lunda.·l.or da · 

.~ ~9utrina microbi~n.a.; · é uma justa. hr·mena- O Co!lgresso ~acional resolve: 
' gem prestada ao .nom·~m ·que estabeleceu dt\ . .Art. 1. •Fica creado urn premio de 400:000$, 
::.:um modo positi<-o a s-'!iencía da.serumt.hera.- ouro, deo.ornínado-Premio Pa.steur-divid.ido 
,_;pia, G.'le inqu~tona.•elinente represe11ta. n~ em duas par~: a. primeira de 200:000$,ouro, 
·.me1icina. Ulll. doti maio;re5 progressos. . pe.ra. o autor . . do trabalho que. der a rle.soo
·. · Era o que t~oha. a <:li.Zer a.-V· Ex. e ú, Ca- be1·ta. do microbio,o diagnostico bacterfologíco 
.mara. (.M14itó bem,,, muita_ à(l?1i.) . · . ra:pido e fa.eU do microbio especifico, e que 
. , O. S:a. BUE!.'\O DJ;: A,...,-l):&;1.I>A. - Fallou mui lo explicar de uma. maneir;i completa e rigoros~ 
bem·. · a c,t iologia. e .a pa.tnogenia da febre a.marella. ; 

a. sei,'1lllda., para. a. descoberta. de um tra.ta.
roento. especifico da. febre ama.relia ou de um 

'· Vem a Me<;.i, é lido, julgado ob}·cto de 
· deliberação,e emi a.do às CommissõéS d(' Sa.ude 
; ~ublica. ·e de Orçe.Iuento o seg_llinte 

PROJECTO 

N. 4- 189i 

trata.mento preventivo. · · . · 
. Art •. :?. .• Este premi.o, ou cad:i. uma. de sua.s· 
pa.rtes, sô sérá. concedido a. quem a.presentar 
em documentos autheoticos a. opinião fa.vo
ra.vel e Ulla.nime dos seguintes iostitilros 
scienLificos; Faculdade d.e Medicina do R.io de 

.Orea ·um pre_niio de 400:0~, ·0ii;,.0 , denomi- J'aneil•o, Instituto Kock de Betlim. e Instituto · 
vv.p Pasteur ele Pariz. . 

. 11ado-Pre-mio Pa.stev,·,·-dividido em dw.s Art .. 3." E' o Governo a.utorisa.do a. despen· 
· parles , a p;·ir.•eira. de 200:000$, 1·ai·a 0 der até a. quantia de 200:000$da nossa· moeda. 

. autor do trab(),Uw qtte der a descoberta do com a. fuull3.çâo rl e um e:;ta.belecimento para. 
· : 'm.icrobio, o diagnostictJ IJ«ctC'l-ioLog;co ·.-o.pi1Io a. cultura d.o microbio. e preparo do · serüm

e facil de mícrobío especifico, e que erplicar destina.do a.o trato.inento da. febre a.marellS., 
. a .etiologiá e a patlloge5·1üt da [elrre a;w~retza; sendo o autor da descoberta do mesmo tra.ta.-· 

a sogunda, para e:. descoberta de um '"ª11,,_ me::ito encarrega.do da fnndacão do dito in· 
. · men.to especi'fic-0 d.a feb re amaretk ou de wn stituto. · · · . .· 
· tratamento pr~ventiro · · Art. 4~·· R.evoga.m-~as disposições em con~ . 

Attendendo q'uo a .descoberta.dot~t:;.mento 
especifico e . pre'Ç'entivo da febre a.ma.relia. 
tem.enorme alcance para · o futuro -de nosso 
p~; . . . 
:.· Atténdendo que. o est:.i.beleeime:lto de um 
prem~o peeunf;\riO ~acllit:•rá ;nuito a pe,sa;fa 
.tarefa dos· qi_:·e .; <! co.ns::~p'll.m a d.e~cob,_ ~rt.1'., 
~cela e peri:_:o~~~ .!l!'iC . 1;0<' .. endo d~i'.l;.:-.r •b 
esper1!.I' uma t;, l i.·t:r.oru _pens:' quem ti-:;ei• r~sç,l .. 
~ld.o .. o·- trata:!le,!?ti> da foi;re a.ma1>ella.-p1·0· 
blema sàhitàl'lo economico do ma.is -vital in-
;teresse pa.ra a. nossa _Patria ; · · 
·: ~;- · .. ' . 

tra.rio. · · . . ·. . 

&'\la das sessões, 20 de maio de 1897 .-
Ser:;edeUo Corrêa. · · . . 

O Sir. Leonel Filho-EID. 1895, em 
Utn•) dM ·sessões dl'sta Ca mara, considerariao ·1 
que a ca!ma ha.v.i;!. sirlo restituida. aos esp~itos 
qu~, 511,;ta. e legitima.mente indigna.dos; se 
;1fo.rrearamcontra. 0. revolta de 6 de setembro, .. 
que tlnt.os males causou a Pa.tria.; coriSide· 
ra.ndo que naquelle periodo doloroso :i;ia.ra: a. 
Republi~, . o Governo teve necesád.3.à.~ de 
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~:- : ·---------------·----·:._ .... _. ----------~-------....:...._....,;. ___ __ 
;:..;:,_-:.-:Ji~ se uisse iieste· :Parfame!itó-: • eni um dis- ESse iocon:v:eniente ai:;ôa :o mais pa:1pavet; · 
~,',-éiú'so. eloquenti~siin_o •. '-como ~ã.o:todús 0;; que ')uando n~ a.us_encia ,Elo Congres:ro ·:o Poder 
'·' ·s;i.hem dos Ja]?ios - inspirar1o3 do -ora.i1oi qne -Executivo; ,1·ecretando o sitio, fica.r ·com o-ar
:-, ~o prOferira, que durante · a. · permaoenci!)o:do bitrio pam a. interpretaçiio do texto consti
!·• .. sit\o desappar~e a. lei fundamental, ba o ín- tuciona.1, porque então poderó. resuscitu1· il. 

··. terregrro .constitucional~ Perigosa doutr_ina pe'r.igosa. mnim·a. . de Macfüavel de- que ha. 
~:._7,. qÚe IJ<.iQ>pó.de e não deve_ ·ser ·ucceifa pelos :·~SOS em que Se deveYelar·a }ibe1·da.de,CO!Illl 
~'· ;1•epubliçanos;-;nem nj.esmo no caso~de extrema era. costume ·entl'e os.antigo5 eobrir as ~ta-
<-·'.necessidáde . . · · · tuas dos deuses. · · ·. _ · · · 
~., ... ··':Assim~ poil1, ·pá.ta. evitarem-se· interp1·eta~ ·Para· torl_laJ.' mai$ claro··. o ~eu pénsarne!ltQ. · 
:;: .<~lies : ax·b.itra.rias. -~perigosas. contrari:LS ·ao firúia-se nas pala v·ràs· de:Pale~. que, n<i; su::. 
;:;::espirito,Hberal que presidiu à . Constituição 'ilforal Pl~ilosopMca e Política, diz «que o par~, 
.,_. ' de ·21 de fevereiro. torúa-:;e· neces$al'ia a: re• lamento não deve conhecer" os individuas so- · > :gula.meD.taçã.o 40 esta.do de sitio. E esta ne- bre os quaes seus' actosJriio e·xe:rc13r._ n: ~ua. · 
~',.:<fessida.de . est.á. furo bem meaciona1!:L na. Mensa- acç,'i:o, e que, quiindo·as p.u·tes e os lnteres~es . 
~:,_:~,'{em que o Presidente da. Republica remetteu que tiverem de ser regulados pellis lefa f.,:re1n 
:· · ao Congre.sso: · . · · . . conhecidos, as inclinações . <los legisladores 
·; ., Um l!Dico exemplo basfari~ pá.r:1. a tn:.la ·oropenderâo ineviiavelmente pa.i·a. ·um ·ou 
'...: -l:nz. , mostrar a urgente: neces_sidade da lei a outro lado». • · ·. · . . · · ·. · · 
·: ".tiue se refere. . . . . . . . Não quer cança.r u. a.ttençiio · C.a .. Ca.marn.; 
, : Durante· íl. revolta ue 6 de setembro; que roesmcqJorque não vem discutir o asi1umpto. 

•,::." _ittterit()U contra a·: se~ura.nça. .da Repüblica, o .o S!)U intuito ê apresentar ·mera.mente. a. 
,. .. 'Govéruo do benemerito Marecha.l ·Floria no consideraçãó ·da Ca.mara. o prójecto, que . Joi · 
.·' Peixoto poi em execuc;ão as leis mnrciaes do rejeitaclo pelo Sena_do, afiIQ. de 11ue sirva. de 
: ·· tempo <lo ·imperio, confer~ndo aos Tribunaes base para estudo por parte da. Comlli!S&°LO de 
-:milita!es. o julgamento dos civis~ de modo Constituiçiío,Legislaçãoe.Justiç:i. :. · · · 

'. .. que e~ta.beleceú como -('lffeifo . de esta.do de Si a Cttma.ra. entender quP., oão_ deve agitilr: 
sitio a suppressão temporaria da jurfsdiccão a. q uestão, ou si o .Senado continuar a julga,r 

. _ _-.dos Tribunaes communs, para: o julgamento ·que o a"Ssumpto não merece disous~ão eéria; 
: :·. 1los crimes · contra. a. orcfem <!· paz publica . a;o orador .licara; .. comocónsolação para. a· der~ 
e.- O Coligr~o ·Nacional, approva.ndo to~os os rota,. a comi~ de que procurou cumprir 

· :v~tos ·do Governo,:-. sa.occionoo· á.quell:i dou- um dos sÇ.us mais elevados deveres de reprc
:triria. · · · · _· _. . seritaute do -povo; que quer pôr _os seus di
: · O orador votou pela approva~.ão ' dcs actos rei tos ao abrigo de qualquer .<lP.spotismo; 
r1c Governo, poi~que entendeu que, at~enta á ·.(Muito biJm, muito bc:,,t.) · 
~ener~Jir~a_rfo da df:posiçã_o <1o art. .. so da Fica sobre a Mesa, a.te ulterior deliberaçã.o · 

.. · Çonstitu1Ç<Lo,o Governo podia. crear Tribunaes_ 0 se"'uinte · · ' · 
. · extra.ordina:rios ou rle excepç.'io. par:i. ·o jul-· · ., 

i .. gamentó d l'S civis; mas _entende t ambem que 
. t.aldoutrina não deve ter·cu1·so n:i.Republica., r · 

PROJRC'rO 

·- e que os legisl:iifores não devem contin•:a.-r a · · · 
: . disiümula.r os seus inconvenientes e perigos.. . O Congresso Nacional -dec1•et.'l.: 
~' , .A opportunldade da discussão do projecto Art. 1.0 No CMO de immin_entc_· perigo por 
·. ê ~aml>em intuitiva.. Jú, _ demonstrou que nií.o ·agg-ressão . i>strangeira., ciu· gt·a..v.u com mo- ' 

é quani.lo .o espir'lto publico se agita no meio ção intestina.. exigindo a . segu ?'.anç.a pu.
' de g,.-av~ pertu!.'baeões que " Congr~so ~feve olic.-i.; e sendo manit"estamente ioefifonzes · r.s 
i~ · .1·esG~v_er-a.rduos problema5 con:o o dos elfeítos medidas ordinárias para.a. manú.tenÇão da. or
,. do -s1tw; ' . . . · · · . . dem e regular funccionamento dos -- Pode·:·es 
;:· ·. -O_-Poder Lógisla.tivo, que, como diz Las- 'Publicos,atteuta a natureza. da. insui'reiçãO ou 
; _ta.rria~ é o encarregado de formular o direito con:;;piraçã.o, a sua.extensão e o.os elementos Llc · .. 
1 . por meio de deci§Ões e leis para conservar o que dispõem, ppderi ser declarado em .e~tado 
:f.regimen social ê,polit ico, couforme o princlpi~, de sitio pelo Congresso Nacional, e,' na sua 
~ ::de justiça., ·que ê o dii'ect(Jr. o regul:i.dol' que ausencia., . pelo Poder· Executivo, uma ou 
'' decirle soberanamenuúicerca. dos dil;eitos ,e ma.is partes · do ·territorío nacional, ·fica:n<lo . 
:': pbriga.ções, sendo i'esponsavel perante a Na- ahi suspensns as gar.:i11tias oonstitucloii;tes.· 
i.: :çã.o~ de:ve .discütir. tendo em vista.sómente (Constituição, a.rts. 34, n .• . 21, 48, ri .. 15 
}::'-bint~ress~ !'acional. Ora.. es§e _int·~1·~s.~e . não e 80.) ·. · ·· . · . · · . · . · . · · · 
i\ ft.cara·per!ertament_e resgllardt).d.o, s1 o_ C~m- § l" A resohl'<;ão do Cl>ngressG Nacionnl,- d~~ . 
~ :·:.,'grasso esper:ir. que uma gra-:e commoçao m- clu.ratoria..-do estado de .sitio;. e o dec1·eto dõ· · 
) ,,terna. se· ma.niteste, o'il uma aggre;são el)trau-- Poder Exe~utivo, ' quandO a ·. e~te. 'couber: o · 
~~gé~~'il. se·r~ii~~a~a;,deercta.i1do o sitio;decla- exorcicio- de-tal a ttribuiçü.o,- dete_rl'!l1narão a · 
i::~I~ seus effe1 ~ ' ._. ·. : ~: > . · --~ ·· .... _, ·. · pa.rte do territ.orio nacional e, o te~po duran- ·· 
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stitucionaes. (Constituiçã,o. art. 80.) : · e o julgamento dos cidadãos; cuj,nesponsa.bi-.> -

§ 2° A ~olução do_ Congresso· terá. uma. só lida.de for a.pura.da, não depende da delibera.- ·- _;IJ 
discussão ern. cada·umadas C~a.s; e, approva- çiú> do Congresso, a.pprovando ou não ·a. .decl&-" . ::Ft 
da, será promulga.da. pelo Presidente do Se· ração do estado de sitio, quando teita. esta. pelo :)_.:_·_} 
nado. . . . . . . .. , . . .. Poder Executivo, ou da sua. del!l:iera.çã.o sobre -

_ § 3º. O _esta.ílo de . sitio, decla:ra.do. peló as medidas de i•epres>ão por este impostas; . : -. ·~,; 
Congresso ou. pelo Poder Executivo, s6ment!l qt1an.ào declaro.do o sitio _pelo proprio Con- ·- ;J . 
suspe_nddera.as gat r~a.t§§ias8~n10stit1u1ci1o2nae1· s3 

co
4
n- gresso." . . .. __ ·_ ;~_·_,"~:~-;_ 

s;-ig:ra. _ns_n? :i.r • 7:.., ::o º•.- •. • .- . • ~ .e Ãrt. 5. •.89b pretexto algum, poderà o Con-_ 
17 (prmcrp10)_ c:o~cern~nt.e E- hb~rda.de. mdi'!l- gr~o Nacional ou o Poder Executivo; decla~ · . c r 

dua~, a.o dom\cil10 do cidada.o e a sua: propr1e- rando em _estado-de . si-tio qualquer parte do. ..~.·w 
dade • . . . . territo1·io nacional; crear-Tribunaes extr:i.ordí- · · · ·;, 

No ~so_ de eugir ~ inter~sse :J_)ubhco a na.rios ou de ê.....:cepeão, ou ampliar a 'jurisdi-. · .. ; 
o.proprui.ça_o. da propried~de_ particul~r .• en- ccã.o dos Tribunaes militares. conferindo-lhes '" 
tend~·se feita.a. desaproprr~o. por.ui1114êde ó julgamento de cíVis. (Constituicão, arts. 72, · ·;~ 
p_ubhca e obrigado o Estado a mdemniza<;ao_. § ·1• e 77) 

' - § '1º As immnnidades parla.menta.res serão ' '. 
ma.ntida.s durante o esta.do de i>itio declarado Art. 6. º Declarado pelo P°'ler Executivo·o 
pelo'Con,.,"Tesso ou pelo Poder Executivo. estado de sitio, o Congresso Naciona.l conside-
. A1•t. 2. • Declarado o esta.do de si.tio por rar~$e-ha ipso-(açto convoca.do, e reunir-se-lia. 
qua.lquer dos poderes, límita:r-se·ha. o Poder 30 dias depois, cootado3 da data. da_ declara-
E:xecutivo a impôr: . ção. · '1 

) dete ~~o em ]noar n-0 des•in.ado ~os § i• Reunido o .Congresso, o Presidente da ·:-.: ª a,. D...- ..g ª ~ .. .. Republica., em Mensa.cr
0
· em es"""ial, e no prazo réos de crimes communs; . r~ 

o) 0 _desterro _para. o'utros poptos do terl'ito- de oito dias, _lhe relatam os motivos que de
rio na.ctonn.l. não preferindo 0 _paciente :reti- terminaram a. declaração elo sitio e as medíc 
rar-se d_ 0 :paiz, com assentimento_ do_ Governo. da.s de. e:x.ce-p~ã.o que houvetem ~ido tomadas, 

remettendo-llle todos os Qocumentos justitica· . 
§ 1° A detençãõ só podera verificar,:.se em tives do seu acto. 

lagar comprehendido na parte do territorio § 2<t Examinados por ambas ·a.s-Ca.raarns os 
declarado em esta.do de sitio, ou esto.beleci- documentos apresentarl~. e · entendendo . o .• · 
mentos militares proximos. · · · Congl'6sso não de'1'er suspender o esta.do <le · 

§ 2° No caso de applicaçãoQ.o desterro, como sitio, -porventura ainda ex.i..;tente, limüa."L"-~e- ., 
medida de 1'0pressã.o. o Govern() designará os ho. a a.pprova.l-o, a.guardnndo o juizo definitivo _ .• :' :' 
Ioga.res nos quaes não "pode!'á. .residir opa- sobre as medidas de ex~pÇão, para qu:i.mlo, .. ,'.: 
ciente durante o estado de sitio. devendo este cessado o estado tle sitio, lhe forem l'elatadas, 

-.conservar-se solto no ponto do territorio -para na immediata scssii.o ordin:i,ria. do Congresso. 
onde transferir a s1w habita.cão. · ·· e nos oito primeiros dias, todas as medida:;; 

§ 3" Durante o estado ae sitio o Poder Exe- que ti verem sido tomadas. . . · 
cutivo por si, ou por seus a.gentes, ·colherá . § 3" Tcnrlo cessado o estado desit.lo por act-O 
os documentes que possam servil' de base ao do Po~er Executivo, ou· pela terminação do 
processo, e que tlrwem a responsabilidade dos prazo, ou ainda, sen~o suspenso pelo Coo· :-, 
cidadãos envolvidos no movimento revolucio· gresso, este, exa.minatlos todos os documentos _ 
na.rio. . e informações offereeidos peto .Poder Ex~uti- - · ~ 

Art. 3. 0 Poderá. o Poder Executivo suspen- vo, approvat'â- o estado de sitio, ou, no caso .-. 
der o estado de si tio declaràdo pelo congresso de violação da. Constituição ou das disposições ._,, 
Nacional, st. na ausencia. deste, tiver1m1 ees-' da _presente lei, promoverã. a responsabilidade--·· 
sa.<lo os motivos que determinaram a declara.. ele quem de direito. - . . . .. . 
ç.1o. . · § 4º A falta, de apresen~ção ao Congresso,. · ; 

Ãrt. 4. ªSuspenso o estado c1e sitio por a.cto no prazo prescdpto d.os documentos e inCor- · 
tlo Congresso Nacioua.l, do Poder Executivo, mações justificativas dfl. decla:ra.Ç<lo de sítio, e . 
ou pela. terminação uo t.empo dx:ado ·na sua. das medrdas de excepção, iião inhibírá o C90~ 
declaração, cessam todos os efi'eitos delle de- gresso de exerc~r a attribniçã.o que lhe com~ -
correntes, devendo inlmediat$mente ser pa.s-, pete. (constituição, art. 34, n. 21. ) • . . 
sa.dos. á. ordem ·das autoridades judiciarias § 5° O exame dos documentos apresentados . .. 
competentes; afim de serem processados,. todos serà.iniciado na. ca.mal'a,-devendo cada_ tim · 
os cidadãos que sê acharem detidós, remetten- dos i•amos do Congresso delibera.!,' definiti.v~ 
clo·se ás referidas autoridade.s cópias dos do· mente no prazo de 20 dias rla. data: aa apre
cumentos oomprobatorios· da :responsabilidade sentaçãodo parecer pel<.1./i'espectl:va., commis- .. · .. 
crimina.Lde taes cidadãos,_bem como ele qi.um- são. Não apresentando o Poder Executiv-o os ·· 
tos ti:verêni p:n•te no acto revolucionarío. documentos de que trata o § 1°, o Co~gresso 

sEssI._o EM· 20. DE nro DE ·is97 
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deli!ierarápelas _infcrma!)ões que hi.m ver qo- anti-,·ario!o.;;o, feita: pelo Dr. Felippe Pe~ira . 
llüdo. Caldas. · . .., 

Art. 7.º S?;n<fo declarado Q sitio pelo Con~ Art. 2." Dêcfar:lda pela commissão a.real 
"TilE'SO, e esü.ndo estõ fünreiona.nrlo ao temw e incontestwel eillc,wia do..seruin antj-var1o
da 't8rminaçào do prazo fixado.na resolução, loso; o Governo fica. autoriza.do ·a constituir 
-o Poder Exe.~utivo lhe relatarà. todas as me- um premio· no val01' de 50:000$;que será en
. CU.elas que·ti~er toma.d~, dentro de oito dias· tregue ao Di' .. Felippe Pereira Ca.ldas. ·aa ce~sação .ào sitio. . . . Art. 3." Revogadas a.s disposições em con- ·• 

• ~- .Pa.~~;1grajlhO unico .. Si 6 Congre.sso encerr<l:r traria. · · . 
a_ sua.~essao antes d.E'. s.uspeuso o ,~s~a~o de s1-. ! · Safa dn.s C.ominissões; em . de maio· do · 
tto, somente se reunira: extraormn'!-r:_1amente l 189i .- Joao Lopes, presidente.- Oassiano âo 

. para conhec~r das medida~ de excepça9 ~orna- 1 Nascimento;-Fl'."ancisco Veiga.- Lauro Mul· 
d_a~, q:iando, findo o ~razo.rla declaraçao_do l ze,..,-'Ser,;edello Cor•rêa.'-Coelho Cintrà_ 
s1t10 n-xado ns i•esoluo;ao, o Po(ler Executivo! . · . 
prorogal-o por mais de 60 dias. Neste caso, o 1 · · · : • . 
Con"resso se renntrã. 90 dias depois da termi-1 · O .Sr· J?reisi.4~nte-E~tã. finda. a. 
·nação do prazo Jh::ado na resoluçi:> legislati- h~ra _do-expediente; _IJOl' isso, conv-1d? as Com
ya. Occorrendo este facto·depois de encm~·a- ~mssoes a se reunirem:. afim de trata.r dos 
da a ses.5ão ol'dinaria do ultimo anuo da le-1 a.ssunrptos, que lb.es estao.affectos . 

. . gii!latul."a, cabe ao novo Congresso reuuir·sej Não ba.venrlo nada roais a tra.tar, designo 
e~~r~ordinariamente para exercer estu attri-

1 
para amanhã a segu~nte ordem do cha: 

bmçv.o. · '-'ª d" - d. · to l 5 d 189 ·. Art. ·a· A deli.bera.ção do Congresso sobre a - . ~scussao 0 IJl'OJec . n. 4 • . e 6, 
declara.ção do sitio feita. pelo Poder Executi- proh1bmd.o ~ ano~yn:iat.o na imprensa e dando 
vo, ou sobre as medida$.de excepção por elle ou~;as_prov~eocias ,. 
impostas quando declaradJ 0 IOesmo pelo . - d1s~ussao do pr?Jecto n. 183 A, de. 1~91, 

· Congresso, nf.i.o d.e pende de previa approvação 1 d1s,pon~u que os maJor~s,, tenentes·c?,rone:s e 
ou rejeição do projecto de a.m~isth<, porven-] cor~ne1s do estado-mn.io1 do_exercroo ,seJam 

. tura <.ipresentado é refi.erente a. factos que de- ohr1g~d. º~. a um '.J-D,!!O de serv1ç~ arreg1men-
terminar-am a referida declaração. . tado. apos ª· pro~o~o a estes po:.tos, e dando 

Art. 9. • R<:'1ogam-se as disposi-7ões em con-1 ou.;;,as.prov~denc1as, . . - , 
ti_·,rio - dbcussao do proJect.o n. 18 A, de 1896, 

" · regulando o serviço de assistencia publíca aos 
83.la das Sessões, 20 de maio de 1897.- alienados; 

Leonel-Filho. l"· discussli.o do projecto n. 44 A, de 1896, 

ORDEMDODIA 

Trabalhos ·.le Commissões. 

Vaé a impr~roir a seguinte 

R.EDACÇÃ.O 

N. 3 - 1897 

Red.ac:;üo para 3• ·discussão do projecto n .162 A, 
de 1896, gue aiitori::;a _o Governo a no
m.eter mim commissao de· pi·o('t.Ssi.etnaes para 
estt!dar e Wl"ificar a effi.cacia e valoi• da 
ri.eseoberta do «.~erH >n antivarioZoso», feita 
p!!lo 'Dr. Fetil'Pe Pereira Caldas,e d<i awnis_ 
pr_ouidencias. · 

·(Substitutivo ao projecto n. 162, de 1896) . ' 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. l. ... E' o .Governo autorizado a no. 

.mear uma coinrnissão de membros do Insti
tuto Sanit,:..,,i:iv Federa.l parn estudar e veri
ftca.r p, eífi.r.iacii,, e valor da descoberta dei sej·um 

mal'cando ·O pessoal dos est.'l.dos-maiores do 
Ministro da Marinha e· do chefe do estado
maior-genera.l da armada, e osI,respectivos 
vencimentos, com s11bstituti \'O da Com missão 
de Marinha e Guerra; 

Leva.nta'Se a.. sessão 11. 1 hora da tarde. 

12• SESSÃO EM 21 DE MAIO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (presidente) 
Frerlericn B01·ges (2º -vice-presidente) e 
A.rthiir Rios (presidente) 

Ao meio-dia procedt1·Se á cliamada, á qual' 
responõem os Srs.: Artb.ur Ri.os, Tlleotonio 
de Brito, Fonseca Portell::i., Brasilio da.· Luz, 
Gustavo Veras, Silverio Nery, Albuquerque 
Serejo, Am01•im Figueira, Aug·1~to Montene
gro, Ca.dos de Novaes, Serzedello Correia., 
:-.iatt.~B:i.eellar,Urba.noSantos,LufaDomingues, 
Rodl'igues Fernandes,. Eduardo de Berrêdo, 
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. ·. ·:~ 
.. : ~. 

An}sio. de Abreu. Elias .. M;i.rtins, Hem'i!'.lue Qileil'.oz, Rodrigu_es Lima •. E~Uard<? Ramos, · :'.::-~.: 
Yallana.res, Marcos de Araujo. Pedro Borges, !ri.o.eu-. M:i.gtiad.;; Pa.uliuo' de Souza Ju.nfor, · 
Tq~res . Portugal~ Ildefonso ,Lima, .João . Lo-. J.fendes. P.trnentel, FeTreira .Pir~'S, Férna.ndo . :'.-~~~ 
_pes, Marinho de Andrade; Frederico· Borges, Pre.~tes, Paulino Carlos, Rodolpho Miranda. e · · .. l 
Augusto Severo, Ta.vares de Lyra, .Froncisco Rivada.via Correa. ') 
Gurgel, Trindade, Appollonio zenaydes, Silva- E' · - . · ·. · 
Mariz; . Ermírio . Coutinho, José . Mariano, I · •· _ li~a e, se;n deb:i.te approvada a. a.da. .da . O: 0 
AiI'onso Costa ,Herculano Ba.ndeirà. Coelho Cln· se. sao. ant~cec ,ente. . .. . .: :.: 
tra, João Vieira, Malaqui~~ Goncal ves,Martin$ · · · .. , 
Junior, Cornelio aa Fonseca., Moreira Alves~· ·t ºa.· .. dS:i;-. !:~~tecretari() procede à foi .. · : •.. · 

· .. J\i"fêlicio d~ '.Agliiai\ Jorlo---nu-~Siqueira; : .A.i:F · ur o se= ... ui a . . ... . ...... 
gelo N~t.o. Arthur -Peixoto, R.Clcha Ca.val- :i 
ca.nti, Euclides Ma.lta., . .Araujo Gôes. Theo- EXPEDIENTE . "·3 
pbilo rlos Santos, Neiva., Ja.yme Villa.s Boas. 
Seabra; · Castro· RebeUo, Milton, To;;ta., M11.- Officios .: 
noel Caetano, Eugenio Tourinho, Paula. Gui-
marães,. vergue · de Abreu. Ampllilophio, Do i\íinisterio da Guerra, de 17 do cor- · :>; 
João Dantas Filho, Adalbe.rto. Guimarães, To- ·rell te, enviando ·o requerímentO em qu e · 
Jentino dos santos, Paranhos Montenegro, o .2º sargento do 1° .regimento de artilha- . 
Marcolino Moura. José Murtinho, Heredia de" ria Octavio Ferreira Gomes pede ser pro-
Sá, xavier da ·Silveira., Oscar · Godoy, Timo- movido ao posto de alferes, ou <1ue se mande 
tbeo da Costa, Raul Barroso. Felippé· Ca.r- fi.~ar sem effeito a baixa do serviço que tiver:i.·. 
doso, Belisa.rio de Sousa. Pereira dos Santos, quando alf'eres em commissão do 30" ba.tàlhão · 
Erico coelho, Ernesto Brazrno, Julio Santos, de infan~a.ria . e continuar no exercito como 
Deocleciano de- souza, Barros Franco Junior, alferes graduado.-A' Commissão de Marinha 
Bernardes Dias, Urbano Ma.reandes, Ponce e Guerra,. . . · 
de Leon , Mayrink, Ca.logeras. Almeida .Go· Do mesmo ministel'io, e de igual datn, en
mes, João Luiz~ Vaz oe Meno, Monteir'o de viando o requerimento em que o prepa.rador 
Barros; Ude[onso Alvim. Luiz Detsi, Gonçal- e conservador do gabinete de physica da Es- . ·--< 
ves· Ramos, Antero Boteluo,. FranciscnV~iga, cola Milita,r desta Capital José Corrêa de "'-; 
Alfredo Pinto; Alvaro Botelho, Leonel Filho, So:uza Lopes pede que os seus vencimen- .~ 
Lamounier Godofredo, Antonio Zacar ias. Au- tos sejam equipara.dos a.os· do preparador de 
gusto Clementina, Theotonio de Magalhff.e~.No- physica da. Escola Polytechnica.- A' Com- .. 
gueira Junior, Arthur Torres, Liodolpho Cae- missão de Orça1nento. 
tano, Eduardo Pimentel , Olegario Maciel, Pá-
dua Rezcnde, Lamartine, Galeão carvalho.!, R~uerimentos : 
Alvares Rubião.Casemiro da Rocha. Oliveira De Rosa Eugenia. Eduardo, filha. legit ima. 
Braga., Bueno de Andrada.. Gustavo Goâoy, do major e commil.ndante do Co1•po de Ponto
Adolpho .Gordo,Gesa.rio de Freitas, Lucas de neiros. perlindo melhoria de pensão sempre
B&rros;·Edmuu<lo da Fonseca, Alfredo Ellis, juizo do moio scldo.-A' Commi.ssão de Pen-
Franctsco Glicerio, Arthur Diede:-icbsc;n, sões e Contas . · 
Ovi~o Abrantes, Urbh:no de Gciuvêa, Hei:me- De Joh.o Cl\rcw, pedindo concesscto do ser
neglldo d! Mo~~· Lwz Adolpho, Ca.r~cc! olo, viço de ca.rga. e descarga no porto do Rio (le 
1!ello Re.,o, X,w1~r elo Va.Ue. Al~?ca.r '.YUllDS.· Ja.neiro.-A's Commissões de Fazenda. e de 
ra.es, Lamenl1~ Lms, La;W'O Müller, Pa..ula. Oi·çamento. 
Ramos; Francisco Tolentmo. Pedro Ferreir a., 
Pli_nio Casado. Pinto da. Rocba, Vespa.sia.oo De Pa.ulino Francisco Pa.es Barreto, mestre 
de Albuquerque, Campos Ca.rtier e Ca.ssia.no de· gymnastica e na.tacão da Escola Militar da 
do Nascimento. Capit<\l l<'ederal, pedindo que os seus venci-

mentos sejam · equiparados aos do mestre de 
gymnasticn, do Collegio Militar.-A'.Commis- · 
são de Or~.al,Ilento, 

A.bre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer com causa pa.r±it!i-

pada os Srs.: Guedelha Mourão, José Pere- · · · · 
grlno. coelho Lisboa, Alcind.o Guanabara, Au- O Sr. Frederi~c> Borges (pei~ 
gusto de Yasconcellos, Agostinho _Vidal , Cn.m- orde1a ) diz que, acha-se . na :i.nte-sa.la · . o ·•·. ,-; 
poliná., Rodolpbo Abreu, Cilpertino de Si- Sl' .· Bezerl'iL de l"'oiltenelle~ Deputado eleito :·· ·; 
queira, Rodolpho Pa.iXão. Telles rle Menezes, pelo 1° distdcto do E5i.ado . do Cear-d., e pede .-< -~, 
Luiz F'.laquer. Domingues _ de Castro,· Guillon pa.ra que-seja..iutroduzido no recinto, a tirn· de"<' 
e Yfctorino Monteiro. E sem ca.usa os Srs.: : pres tar o compromisso i•egimontal, · . · ---~
Carlos Ma.rce!lino. Thoma.z Accfoli, Teixeir:i. 
de Sá. Pereira de Lym, Barbosa Llmo.. Julio O §r. Presidente ~nvida· os Sl'S ~ 
de Mello, Miguel Perna.mblico, Aristides de, 3° e 4" secreta.rios il. irem receber o Sr. Be- ·· ,."; 

ClLlll:ir"- V . l 
• ;\ 

.4ú 
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·:. _zer~il. Fontenell~ que •. sendo introduzido no l 9 Sr. 'Arao!Jo Gões d iz que d:i 
rec~n"to, presta. JUn.to a Mesa o compromisso testemunbo do prazer que hoje experimentou 

. regtmental. · . . a.o le1• o .-Diario do Congresso,- por ye1· o .in-
. . · teres-se com que o honrúd<.1 Senador por Ala-

_ O SI"'. Plinio Cas;ado (pela 01·dem) gôas. o Sr. BernRrdo de Mendonça. Sobrinho, 
d.1z que acha-se- na ante-sala o S1·. Fra.n- requereu a.o Senado provídenciás;gue foram 
cisco ,Al!:!n~~tro, Deputado . elei~o pelo Rio immediatamente sa.tísfeitas · pélo. ill ustre bn.
Gran?-e do Su_l, e pe~e ~º.:sr .. im~sidente que o biano que preside.aq uella. C'1.sa do Congresso, : 

.. · fa.ea. introduzir n? rectnto, nfim ele prestar o em prol da industria a.;;sLtcarei("a, especial· 
. · compromisso . reg1ment.\l. · · . mente do norte e. muito p:i.rticu,a.rmentc ern 

prol da · industria. assucareira de Alagõa.s, 
que S. Ex.. e o orador ·reprei;entam .- · · O Sr. "Presidenw convida. ·os Srs . 

3; e 4° secretarios a irem receber o s1·. Alen
castro que, . sendo i.ntro!lnzido no recinto, 
prest:i. junto á !líesa. o compromisso regi-
mental. · 

E3pera.va que . a ba.nca.di nlagoa.na. fica se 
constituída. inteiramente. -p:n a. entãó :igi1· 
no sentido em que agiu hontem o illu~trc 
Senador. 

E' chegado . o momento opportuno e; nes~n.~ 
O Sr· . . tfl..tnphilopbio diz que tendo condições, pede ' licença. á. eamo.1•a. inra. ler 

lido no Diario do Congrts,;o de !Loje o diseurs~ um appello dirigido à bancada alagoa.ua. p~la 
do digno representante de Minas, . qu~ pediu Junta Commerci:.11 daquelle Estado; e lê p·1r
fos.~e da.do pai-a ordem do; tro.ba.lho~ o pro- que elle tem todo o cabimento na occasiiio 

. jPcto regulando o estado de sit io. vinha .presente e porque se refe~·e a outros a-ppellns 
i~eotific:i.do com o pensar e ideas de seu que hão sido dirigi:tos por nquclla. occasião 
illustre colle,,"'a., -pedir a .nomeação de uma a.os altos poderes do E~t:i.do, no sentido <!e 
Commi:.siio Mixta. de Senadores e Deputados evitar todos os grandes mn.les d~ que se re
para., revendo aquelle projecto, .iá. rt>jeita.do sente a. lavoura ,;e canoa. do infeliz E~ta.do 
pelo Senado. formular outro . em que colla- d>ts Ala.gôas. E díz infeliz porque actualmente 
borem as dua.s Ca.sa.s do Con~esso a.o mesmo as Alagôa.,,_ como os peciuenos Esta.•loB, são os 
tempo. preveni.ado assim a. hypotliese de um que ma.ts so1frem os. e1feitos da crise terrível 
novo desaccordo entre ello.s. com prejuízo d1 que aea:rt•eta :i. llai.xa. do preoo .do :tiisucar . 

·ma.teria de cal·acter tão urgente. · princip!t.l genero de producçã.o da.quella. terra.. 
Adduz diversas con.sideraçõ.es, mo;;t~"a.ndo Ets o documento: 

o quaoto. a. falta da. regU:himeataçüo dos 
artigos da constituição referent.es . ao as- «Repr.-?sentn.ntcs do E~tado de Aln.g1ias M 
suinpto e penosa 'aos ma.gist1'ados, que ~ão Congresso Fel1era.1-Tendo 1t As~~lu.çáo t.:om
obrigados a (l;,i.r·llies e:x.ecu~o, não a.chaudo mercial 1lest:i. praça dirigido um ollir!io no 
nelfa<; reme'i io nem solur,ão pa1•a inoumera:; Exm. Sr. Ministro da. Industria,, Via.çi'i.o e 
questões, que neste ~s;;umpto tanto interas- Olm1.s Pnblicn..c;, •or intermetiio do Exm. :;r. 
sa.m n. ordem publica. como aos direito:; e ga.- Gover11n.dor do Est:1do.:pPrlindo um auxilio em 
ra.ntias da. liberdade individual. f:i;vol' d:J. nossa. n.lZricuitura. concessíi.o e.;to. 

·já feita :i. n.trl'icultnrn. d.o outros Estados. n:i. 
O Sr. Presidente...:.. Devo uma ex- raformn. do Banco da. Repuhlic:!., vem tambom 

plicação á Camai·a. est;i as~iaçiio. em nome do ccmme1·cio dc.-;t:t 
o projeeto, regulando o estado sitio, :i.pre- pra.ç:i. a.ppelbr · para o nx;so reconhecido .pa.· 

senta.do hontem, . não foi a.in la. j ulga.do triot ismn. con:to dignos rt1presenta.utes. que 
objecto de deliberação, ·porque na occasião em sois deste Est.'l.do, esperando o. vossa vo.hosa. 11 

qu e elle foi funda.menui.do já não lln.via nu- Iea.l coopera.çiio, em bem elo engrandecimento 
mero legal na Camara; ~erá den,tro em pouco. e prosper idade da. nossa a.gricultur:\. que se 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debite acha agonizá.nte devido ã. fal ta de estabeleci-
mentos· bancar ios. · 

:i.pprova.do 0 seguinte Siude e fraternid:i.de.- Ped1·0 de Almeirla, 

REQUF.R.1:1-!ENTO 

Requeiro que s~ consnlt.c ao Senado si con
corda na. nomeaçi'.i.o de uma. Commissão Mixta. 

· de cinco membroi-: de cada. uina. das Ca.s:i.s .do 
congresso, pa.ra. eJ.abora.1\ com a. urgen<.'ia que 
o caso requer; um pr~jeclo de lei regulando 
a ma.teria ·do e~fa.do de sitio. 

Sa.la das sessões, 21 de mar~o de 189i .-
Ampl1.ilophío. . · 

vice-presidente em rxercici.o.-Liberato Mil· 
cl~elt, secretario.» 

Este :ippello repet jilo annua.lmeute ao Con
gresso Naciona.L. si~ni i'ic ', tra.d.uz bem :i.lto a 
situaçi'.i.o agonisa.nte por que pa<;:;a. a. lavoura 
no Estado que represent.P.. · · 
Aproveit;i1 ·i~ o momento de e.;tar .n·i tri· 

bun:-1. para fazei• um 11pp~llo ao honrado Sr. 
Presidente d-:i. . Republica e a. todos os seus 
auxiliares nn. a.d ministração, entre elles o Sr ~ 
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Ministro da Via.ç:lo, a quem a.caba ele ~er di· pensas as garantias conslitocicinaes. (Coost í- . 
rigida. uma. reclamação no· inesmo ~entido: t ui\;ão, arts. 3,1, n. 21 e 48, ris . 15 e 80. ) 
:inm .de que se .lembrem de que o EstailO ae · § ! . " A resolução rlo Congre~so Nacional, 
Alagôas tambem de sua... :Parte contripue para declaratoria · do esrado de sitio, e o ae.creto 
n.s rend.as d~ União e por esta razão; qu1.1.mlo do Po'cler Executivo, quando a este couber o 
ou.t1~a. não houvesse deve ser. lembrado pelos exerciCio de tal attribaição, determioarâo a 
-Poderes Pilblicos deste Paiz. ·. . parte do, te:rrit0rio nacional e o tempo <~U.· 

Cçmclue, portanto, pedindo ao ·digno. Pre- i>a.nte o quaJ ficarão suspensas ás ·gn.ran;1as 
siden~e da Camara. se f1igne completar a coostitucionaes . (Constitu ição. art. 8.0 . ) · 
commi.ssõo.nomeada o,anno pa~sado por esta. ·§ 2.0 A resolução do Congresso ttró. .um:!. 
Gamara, a. ·qual,parece-lbe;·s-e .. ncha. incom- ·só discus,ão · em cada urna. das casa~, . e, a.p· · 
pleta. pará, de a.ccordo com a. do Senado, es-' provuda, será. IJ'romulgada :Pelo Presidênte do 
tu'1ar as condições e o.:; interesses da industria senado. · · · 
:u;suca:i:eira e propor as ro~didas que julgar " § :3 _ • O estado de si'io, decfa!"ado pelo 
convell.lentes- (Apa-.·tes. ) ·congresso. ou pelo Poder Executiv:o, sómente 

Pondel'am em apartes que ·a · mesma. Com· suspeildet'li as gar:i.ntia..~.constituc1on:ies con
missão do anno passado finrlon. o seu ma.n- sagradas no a-rL I::!. §§ 8°, 10; 11, 12, 13, 14 
fla.fo, e por il;so não póde conliuuar na. -17(principio) conccrnemcíl. liberdade indivi-. 
mesma. t.'lrefa que lhe foi incumbida. E, neste dual, ao· domicilio do ciC.a.diio e á. sua. pro- . · 
ca.i;o, pedirá o ora.dor :i. S. Ex. que se'digae priedade. . 
noméar outrà Commissão para.a. qual poclem . No caso ile exig-ir o int eresse publico a. 
sei· aproveitados os ·membros qne consti- apropriaçlfo· da propriedade particular. en
tuira.in a commíssão passada-, si S. Ex: a:ssim tenr1e-se feita a desapropriação por ut ilidtl<1e 
o entender. · · publica. e obrigado o Esta·' o a indemnizac;ãg. 

O Sr. Presidente....:. À Mésa:. não 
póde completar uma. Commissâo, q.ue existiu 
o anno .. passado. uma. vez que os membros 
cless:i Commissão ter•mina;r:i.m na. mesma 
~~ssão o seu mandato. 

A .Mesa· vae, entretanto, nomeai• nova 
Commissão. · 

Nomeio para. ella. os Srs. Julio Santos, 
Co1·nelio da Fonseca, Paula Ua.cnos, João 
Dantas Filho e Ara.ujo Góes. 

E' lido; jülgado objecto de deliberação. e 
r.nyinclo á. comm issii.o de Consti.tuiçã.o. Le: 
~lslaç;i.o e .Justiç:.l. o seguinte 

PP.OJECTO 

N . 5-189í 

'.§ 4." As immunidades parlament·,res serao 
mantidas dur:i.nte o estado de sitio, declarado 
pelo Cougresso ou pelo PodP~ Executi~~· 

Art. 2. n Dec\;'\rado o estado de Ht10 por 
.QU:llquet• dos po1~er<>s, lirnitar-se-ha o Poller 
-Executivo a impÓl': . 
- a) .ll; detenção em Jogar não destinado a.03 

réos de crimes communs ; · · 
b) o desterro.para outros pcmtos do terri· 

torio a aciona.li . não preferindo o paciente re- · 
tirar-se do paiz, .com assentiniento .do Go· 
verno. · 

§ 1.º A d<: tenção só p::iderà verificar-se em 
log;ir comprehendido na. parte do t erritorío 
decta.r:ldo em esta.do de sitio, o:u estabeleci
mentos miliw:rcs proximos. 

§ 2.0 . No caso de a.pplicação do desten·o. 
como medida de repressao, o Governo desi· 
<ma.rá os logares nos quaes não porlerfl. residil' 
~ paciente 1lura.nte o esto.do de sitio, devendo 
este conservar-se solto no ponto do territorlo 
parei. onde t raiistel'ir n sua habitação. 

§ 3:" Dm·a.nte o estado de sitio ·o Poder 
Executivo por si. ou por sem ri.gentes, colberã 

O 'Congresso Nacional decreta: os documentos que possam ser vir de basa :to 
.i\rt. 1, ~ No caso de imtn1nente perigo :por processo. e cii..1e firm<lm a responsabilidade 

nggres;ã.o est.rangeira, ou grave . commoção. dos cidadüos envolvidos no movimento revo
intestina, exigindo. a segurança publka, e luciooario." ' ' 

]),; varias providtmcias relaticas à declaraç,;o 
ile estado de _çitio pelo Congresso Nacional 
01.<1 , na. a.usencia ileste, pela Poder Ea:eculiro 

sendo manifesta.mente inefficazes :is medidas ,\ rt. :3. • Porlorá o Poder Executivo suspen- ,. 
ordinarias para a manutenção da ordem e der o est:ido de sitio dec\a1'<v!o pefo Congr.esso 
regular funcci.onamento dos poderes publicas. l'.'\acionnl, si, na ausenci<t deste, tiverem ces- .. 
attenfa. a natureza. 1fa. insurr-eiç.ão ou cnnspi- sa•to os motivos ql!e (:eterminaram a. rrech:.. . 
ração, a. sua extensão e os elementos de que ra:cão. 
di:>púem, .poderà. ser <ledarado em estado de Al't . 4-. 0 Suspenso o estaJo Je sitio por 
~ itio pelo Congresso Nacionru, e, na soo. au- neto tio Con:;re~so Nacional. do Poder Execu· 
senci.:., pelo Podel' Executivo, uma. ou mais t ivo, ou pela terminação do tempo fixado na. 
pa.rtes d<> te1Titorio nacional , úca.udo ab i S\lS· sua declaração, cessa.m todos os effeitos delle 
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deccri'en~s, de-vende imm_edi.ri,tnn:ien:tç ~er [Congresso de ex~;c~i: a attribuição que lhe 
p.:.ssados a ordem da.s ::t,\1tor;da!'.l.es JUd1c1ar1as !compete. (Constttu1çao, a.rt. 34, n. 21-} 
competentes, r-.:fim de ~erern processados, to- § 5." O exame dos documentos apresentados 
dos os ciúaduos que se acharem detidos, re- sera iniciado na Gamara, devendo cada_ um 
rr:ettendo·se ás rcferL'las áuto1•idades cópias dos ramos do Congresso deliberar deti,nitiv:i.
dos documentos comprollatorios da responsa- mente no prazo ·de 20 dias da data da. apre-

. bilidar1e cl'imi.naf de taes cirhidãos, bem como sent.a.çã.o do parece!' pela . r espectiva. com. 
de quan~os tiveram parte ·!lo a.cto revolucio- missão. Não apreflentando o Poder Executivo 
nar10. os documentos <le que trata D§ 1°, o Congresso 

____ :p4rMrêl.pho 1mico. _!, form'1Ção do processo de!iberar~pelas iníbrmações que houver co-
.· e o julg-a.mento dos cidadãos, cuja responsabi" lh1do. . . _ 

lidaU.e for apur<Lda., não dependem da. delibera· Art: 7. 0 Senrlo. declarado. o· s1t10 pelo Con. 
ção do Congresso, appr ovando ou não a .de- gresso, ~-est2-ndo este funcc1onando ao tem_po 
cfa.ração do estado de sitio, quando feíta esta da terminaçao ~lo -prazo fixado. na resoluçao, 
·pelo Poder Executivo, ou da sua. deliberação o_Poder Exe~utrvo lhe relatara todas.as n:ie
sobl'e as medidas· de repressão por este im- dtdas qu_~ tive~ .. tomado, dentro de oito dias 
postas, quando declarado o sitio pelo proprio da cesmçao cio sn~o. . 
Congresso. Paragrapho umco. S1 o Congresso encerra:r 

Art. 5.º Sob :pretexto algum, -poderá 0 Con- ª.sua ~essão antes de _si;ispenso o ~sta~o de s1-
gresso Nacional ou o Poder Executivo, decla- tio~ s~mente se reurur:i- e:x:traordinar2amente 
rando em estado a.e sitio qualquer parte do pa..a. ,onbecer i'a.s medidas tl.e excepçao "t_?ma· 
territorio nacional. crear t ribunaes extra.or- d~~· quando, findo o _prazo da declaraçao_do 
dinarios ou de "'xcepção, ou ampliar a juris- s1ho fixado na res~luçao, o _Po~ler Executivo 
dicção dos tríbuunes militares, confePindo- prorogal-o por ma~s. ele 60_d1as. N~ste caso,·º 
lhes 0 julgamento de civis. (Constituição, Con?resso se reunira 90 dias depo1~ da te~m1· 
art~ ~'J § lº e - 7 ) · naça.o do prazo fixado na resolucao legisla.· 

'· 
1
-·. • . 

1 
• • tiva. Occorrendo este facto depois de eneer-

Art. 6. • Declarado pelo Poder Executivo o rada. ,, ses,ão ordinaria· do ultimo anno da 
estado de ~itio, .º Coo~resso N.icional ~ousíde- legislatura: cabe ao novo Congresso reunir-se 
rar·se·ha •pso facto cunvoc:.ido e reumr-se-ha ·extraordinariamente para exercer esta attrí· 
30 _?.ias depois, cuntallos da data da. decla.· buição. · 
raç<ta. Art. S.• A deliberação do Congresso sobre 

§ 1.0 Reunido o Congresso. o Presidente da a declaração do sitio feita. pelo Poder E:x:
Republica, t~m mensagem especial, e no prazo ecutivo, ou sobre a.s medidas àe excepção por 
<lc oito dias, lh<· I'•'l:it'\.rU. os motívo3 que de- ell~ impostas, quando declarado o mesmo pelo 
terrninarum a declara~·ão do sitio e as me- Congr&1so. não 1lepenrle de pre-via approva.· 
didllS de oxcepcfio que houverem sido to- ção ou rejeicã.o elo projecto de amnistia, por· 
madas. remettendo·1bo todos os documentos ventura. apresentado e referente a factos que 
justi Ji.cati vos do seu acto. . deteI'minaram a refel'ida. declaração. 

§ 2. • .Examinn,d(ls por aml.Ja.s a.s Gamaras os Al't. 9." Revogam-se as disposlções em oon· 
clocumentos aprnsent~dos. e entendendo oCou- trarío. · 
gresso niio 1ie".'.:1· r.uspe?dl\I'

0
0 cs?·~() de sitio, Sala da.e sessões. 20 de maio ele 1897.-

po!'ventura aind:i. exrsteo.e •. l~m1ta.r-s:-:ha Leonel Filho 
a. approval-o, a~uardando o JUIZO definitivo · 
sobre as medidas de excepçü.o, para quando, 
cessado o estado de sitio, lhe forem relatadas, 
na immedia.fa sessão ordinin·ia do Congresso, 
e nos oito· primeiros dias, t odas as medidas 

· que t i verem sido tomadas .. 
§ 3- 0 Tendo cessado o estado de sitio por 

acto do Poder Executivo, ou pela termina.ção 
do :prazo, ou ainda, sendo bUspenso :pelo Con
gresso, este, examina.dos todos os documentos 
e informações offül'e()idos pelo Poder Exe· 
cuti.vo, appro,a.rá o esta.de de sitio, ou, no 
caso de violação da Constituição ou das tlis· 
posições~ presente lei, p.rvmo\"'erã. a respon· 
sabilidade de:: quem de direito. · 

§4. '' A falta ele apre.sem<l.ção ao Congresso. 
no prazo pr~rípto, dos documentos e infor· 
mações just.ificatl ~·as (la \lecln.!'aç;i.o de sitio, 
e das mlldi.das 4e excepc;.iio, não inhibiril. o 

QRDEM DO DIA 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. 145, de 1896, prohibindo o anonymato na. 
imprensa e dando outras providencias; 

Entra em discu..<são o a.rt. 1°. 
' ·-

O Sr. Galeão Carvalba.1- Sr. 
pre~idente, a o in.icfa.r este debate, que julgo 
ilit maior importnncia para a interpretação 
e a.pplicaçã.o do nosso texto constitucional, 
come<;\O pedindo a a.tteoç;:i.o e a benevolencia 
dos illustres Deputados :pa:ra. o meu modesto 
discurso, visto Sl;r esta a p1•imeira vez que 
tenl10 a houra. de fa.llar no seio ela Represen
ta.ção Naci\lll<.i.l. 
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0-assumpto ó por dema.is .g:;av" " 1füncil. ! autor autonomo. E' esta a. interpretação que 
principalmente IJOrqu~. vem fe1·n· muito úe devemos dar a.o § 12 do a.rt. 72. da Consti
perto preconceitos estabelecido~ em o nosso -t1üção Federal. -
pa,íz, e o projecto em -discussão toma. um Sr. presidente, a Commissão EspeciaJ in- -
certo vulto;· no meu modo de pensar, porque cumbitla de elaborar o projecto sob~e o ano
elle interpreta erroneamente o texto consti- n.ymato na 1nip_;_•ensa devia. COESultar as 
tucional, aliás tão bem inspirado, quando foi fontes da nossa.Jegislaciío, que já. tem bem 
incluído . pela Assembléa - Constituinte na de perto a sua tradiçã.o no Codígo Criminal 
nossa. le_i funda.mental. · da monarchüi, mas afü.stciu;se completa.mei1te 

Não quero f.'1.Zer a. a.na.lyse minuciosa---<1.e deste , te1~0.,.---J!E:ü:awiQ_ de _ inspirar·se no 
todos os artigos do projecto ; seria divagar_ pensa.mérito_ que influiu poderosamente no 
longamente e fa.tigar a. a.ttençiio da Carnara, espírito do legisla.dor constit1;inte. E~t<.>, foi 
quero simplesmente fazer uma ligeil'a critica. a I'<l.zão pela qual a digna Commissiio for.· 
declarando vot·ir contra.- o projecto, e ao mulou um :projecto, que eu posso dizer q_ue 
mesmo tempo venho pedir que seja r~mettido é injusto, coutra.dictorio e "'º mesmo tempo 

· ;\, Commíssão Especial incumbida. de elaborar odioso contra o jornalismo, por não cogi-tar 
o Codigo Pena.l, para que interponha o de outro. qu:i.lquer especie do publicações. 
seu parecer,.pois me paI·ece que -a. rua.teria é Digo contra o jornrüisroo porq_ue exclue 
da sua competencia. Trata-se do auonymato, j outros escriptores r1e qualquer responsabHi
que é pelo projecto coasiderado um crime, .e · dade, abrindo Msim uma excepçã.o legal 
nesta conformidade o seu logar deve ser no contr:i. uma instituição, que durante muito 
Codigo Penal, que tera de ser em breve sub· tempo ha _de sei· uma força nas sociedades 
mettido ã. consideração da Gamara em ter- modernas. (Apoiados.) 
ceira discussão. (Apoiados.) O SR.. .Jo.io Diu\'TAS FHJ:IO - Ha. de ser 

Eu declarei que o projecto de lei em dis- sempre uma fOl·ça. 
cussã.o -vem ferir pl'ecooceitos antigos, e 
muito difficilmente havemos de combater um 
1icio tão enraizado em nosso pa.iz, e podemos 
mesmo accrescentar-em todo o mudo civili
z:i.do._O jornalismo anonymo tem ainda muita 
rorça,e elle tem constituído um costume entre 
nós.porque é raro ore 'actor de um jornal que 
assigna. na parte editorial o artigo que escreve' 
O anonyma.to é. a.inda u111a in~titulção que 
felizmente tende a. desa.ppa.recer entre nós, e, 
como garantia de seu desa.ppa.recimento. 
temos a disposição constitucional, que e.stâ. 
sendo agora regulada. em lei. orclinaria. 
(Xuito bem.) 

Não rest:J. duvida. alguma. que nos tempos 
primitivos moita. cousa de gra.nde nas artes 
e na. littera.tlira ê devido ao anonyma.to. 

O a.nonymato é tão antigo como a historia 
dos povos. 

Como jà. disse, nos tempos primitivos os 
monumentos, as obras artisticas e littera.rias, 
q uasi todas os productos da a.cti vida.de h u
man11., são anonymos, pódem ser attribniclos 
aos esforços de muitas gerações que per-
passaram sobre a superticie da terra. _ 

O anonyma.to constituia então uma insti
tuição, que não pôde ser condemnada · in 
limine, e-muito menos pôde ser considerada 
com um crime, mas como uma phas0 muito 
natura.! da civilização daquellas épocas re-
motas. (Apoiados.) _ 

Hoje o anonymato tem um caracter muito 
diITerente, eelle deve se1• combatido com toda 
a. energia ; de-vemos fulmin::il-o, dando uma 
execução prompta. a.o texto constitucional. 

Nada póda ser publicado, nada. :póde ser 
impre5so sem a responsa.bili<la.d.e do seu 

o SR. GAL&i.o CARVALIIAL- o anonyma.to 
é um;i instituiçii.o antiquissit!a. Assim, per
mitfam que eu rapidamente faça. o seu esbo.:o 
bistorico. Eu não quero fazer a. apologia do 
aaooyma.to, pelo contra.rio o conrlemno, pt·c
sentemenre, em absoluto.e su~tento com toda. 
a. sinceridade a disposiç;:io cons~ituciorrn.t que o 
prohibe, embom reconheça pelos Ih.ctos hísto
ricos que a humanidade em •la.das épocas lhe 
ê devedora de muitos serviços. E este racio
cínio applica.-se fambem a outras muitas 
instituições que hoje não existem, e õ.s qun.~s 
na verdade sã.o rlevidos muitos serviços presta
dos ás !}ern.ções que já. se for:tm. 

Nós bl•azii"il'Os, cp10 tivemos a força, tal vez 
a unica na historia. \'os povos, de destruir 
rapidamente e com o maioralc:mce pvJitico e 
social o theotogísmo, a escra-vitlão e a mo
narchia., havemos tle continuar no mesmo 
caminb.o, banindo o anonymato dos nossos 
costume, assumindo cada. um i11teira. respon
sabilidade de tudo quanto escrever e publica!'. 

A organíza.ção moderna não compo1•taoutro 
procedimento. Em êpocas passadas existia a. 
perseguição, existlam a iutoleranch\dos go
vernos e o despotismo ~asautcrida.des supre
mns, de modo q_ue rnuitoshomeus notaveisjul· 
gara.m cumprir o seu dever ,e presta1• reaes ser
viços á. sua Patria, appell~ndo 11ara o anony
mato quando tinham de ~screver qualquér 
cou~a. 

Muitog eram le-v:~dos l;:i,:i:bcm -pelo e5p!ri to 
de humi:da.de, quu..'.ldo e• cei:tc:i gue :.>. v;üfa"..e 
domina em. muitas almas, embora supel'iores, 
e assim prestavam sob o anonymo reaes sEJl'
viços ao po-vo. A litteratura d~s epoc:i.s .re-
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mot:is nã.o é um~ !itter:ttura. cl.e- livr~s. t~H!o j Frederico. o G~ande, o .fun~:i.nor da politic.i. 
n tsce rlas trad;~o:s populal'e.;, e a.111 "i:0l'l.\ ;norlern;;., recebia. a. Vol&a1re, o notavel 

' _muito dil'fie!l descobrir os autores dos canti· l escl'ipt01· da Fr:i.nça., na sua • intimida·lc 
cQ:; populares, rh poesia, que 11óde muito dalll1o-lheas maiores provas da sua confiança.'. 
bzm ser cha.m~tr1a cxpon~nea, brot:i.udo do Haviam nes3a. cpoca desappa~ecido de todo os 

··seio c'o povo. _ • moti\'OS -pelos quaes os grandes talentos t\-
Ha muitos que· duvil-.a.m que ·Homero fosse nham n~cessidade de_ conservo._r o anonymato 

. o autor da. !Uiada, que ê um~~ recol'daçüo em su:i.s obras. (Apoiadüs, muito bem.) 
vi\'.3,_da:-lu..ta._ secu!o.r Jo.;; ....... hellcno.L_contr:J. O$ Entrétanto, t inha. havido uma. pequena ro-. 
. povos da. Asia. ·Men_or. Esta c_renç 1 e errouea, acção no reinado de Luiz XV, na França; Di· 
-porque n ;i.quella. ep::ica. mmtos homens de derot foi preso,' porque teve o. audacia de es
mere?imento .i~ ab-~nuoua.•::i.m o ''.nOnY,mato. ~l'ever: e publica.1· a _cai·ia sobre os ce9os. o 

l\fats ta.t'de nos vimos no nor.te d:L Europa facto e que os escriptores, :i.ba.ndonando o 
. a. fornn1çii.c1 de. el?opeas ~ c:i.nt1cos populares, a.nonymn.to, a.gitaram os intere:ises, dissert:L
q ue se t:ansm~ttm\~ ate o_,; nossos te~pos. raru sobr-e os governos e sanda.raro os fundu.
p1•rnlu.!1,"1Je.õ CLlJOS a.µ tores sa.o desconhecidos. mento:; do podei•; erão os p1•odl'omos da gra.n·· 
·. os· Nie'1elv.agm são muitos pci-pulares na de revolucao de l78D, . que havia de murca·" 
culta "\llemanlla, e, e11tretl.nto, o povo não uma das épocas mais nota.veis ila. hum:iní· 
sabe a quem attribuh· estes poemas. da.de. Esta importancia. inteira.mente nova. d:l 

Com o inkio da ci \'ilização o anonym:i.to litteratura. augmentou o numel'o dos escrí
foi ·se re~tringir.do, e tanto na. ida.de media, ptores com a.·sua responsabilidade pessoal, 
como no.; ternp;\3 mndernos. foi eUe tomando o!Ierecendo l·esistencia aos actos prepotentes 
urna. fciç.fo dürercnte; outra. orientação foi dos go,'ernos, pugoa.ndo pel<).S reformas que 
se inoculando nos espíritos, e certos caracte· deviam trazer a. felicidade do homem na tcrm. 
resma.is fortes assumiam pl~na. responsabili- Deixaram um exemplo digoo, que constitue 
dade tle t.udo qu:i.nto produz\am. E' a$Sim uma conquista de alto alcance pa.ra. o princi
que as epo-péas a.oonymas di:lrerem muito dos pio da conimunicaçã.o do p~nsa.mento. Fnn· 
poomns produzido~ por menta.li.Jades extra- da.mm el!es iuquestionavelmente a liberd.tl/ie, 
orJir.afr.s. .. que mais tarde foi consagra.da nas constitul-

c1ies das na.cões civilizadas .. (.4poiados . ) 
O Sn.. Bue:-:o 0 2 Ai\'l>R.Ao.1..- Como Vitgilio, eom· o estabelécimento dos governos consti-

H mi.cLJ, D:i.:it.:i 0 outros · tucionaes. com o banimento das leis a1•bitra
O SR. . GALEÃO CAR>ALHAL-Exactamente. 

Apezar das modificações ha.virlas no3 costu
mes, continuou o a.nonyma.to a exercer ·uma 
~ra.nde inflneneia., e ta.nto <1ue ha alguns· 
livros de nocav;~l SClbedoria.,que não teem um 
autor certo. Entre elles destaca.-se inques
tiona>elmrnt i a l milaçtto de JesiM Cliristo, 
qnc segun~o mui.tos escriptores. é a.ttrt
buina. or.i. a Ge1·son, ora a. Kempis; p:n•a 
muit··s t•sta notavel obra é uma; creação 
nnonyma. porque ~• humilda<le chdstã, i>ntão 
em toda su:~ força, impe-Jiu que o seu autor 
se declara~se. · 
. O caracter das obras anonymas moda com
plet:,mente no seculo XVIIC.No meio da deca.
dencia. rlos an tigos pode1•es, sô o poder d:i. 
opinião conseguio cngranclecer -se. A opiniã.o 
publiea gânhou terreno, de mo1o que os es
cMptores d.o seculo XV!II àpplicavam-se <lO 
estudo, tendo em vista os interesses publicos 
da naçfu>, O!A!ra.ndo-se a.ssim uma. t ransfor
rna.<;<i.o radiea.l no espírito dós gra.ndes escri· 
ptores. 

Atli então erão elles uma classe de pouco 
. pl'estigio social: um ou outro el'.l. recehiuo 
por favor oos pala.cios do; mo11:1rclw.s. Com 
a ~rn.nsrormação havida, cs s:i.lücs lhes fora.m 
ábertos e elles dominaram de um modo o.bso
luto. 

.ria.s o da vontade ab~olu~a dos príncip~s. opc· 
rou-se um:i. muda.nça ra.dical i~os costumes, e 
a:; Yelh:l.s doutrinas passuam pa1•a os o.rchi
vos da. histor ia. Raros escriptores de merito 
la.nç.a vam mão do anonyma. to para. a. publicação 
d~ seus pensamentos, das suas iuéaS.e, si o fü
zia.m. concor riam · ma.is d irectamente com o 
fim de consügltirem uma plenl\ liberdade ele 
co:nmunicação do pensamento. 

Como exemplo nota.vel, t emos as Cartas dtJ 
Jimius, publicadas na Inglate.rr;i., cujo autor 
é completamente desconl1ecido; sabe-se sim
plesmente que foi uni patriota, um propa.gan · 
dista., que foi nma alma generosa que queria. 
o progre..<lSo de sua Patria. Conservou o a.no· 
nymo, talvez por modestia, pois existem mui
tas almas generosas que recusam glorias e fo· 
gem aos appla.usos dos seus contempora.neos. 

Presentemente, o nnonymato tem uma fei
ção tofa particular, e elle tende a clesappa
recar completamente. Para. -honra nossa, a 
Consti.tuiç0i.o Federal de 24 de fevereiro o con· 
demnou; resta que 03 costumes completem a 
obra tio le,'.!iSla.dor constituinte . (Apoiados.) 

N'a·la poderá s~r publicado, Impresso, s~m 
a rospou~aLiliilad1.1 pes.soa.l elo seu autor, h:t· 
vendo a. g.ir:\nti;i ila. mais ampla libt;nla.de de 
communic:u;fio do peusa.mcnto, que é uma.g-J.· 
ra.nth\ constitucional. 
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Entrando na ati('..lyse do pro.iecto em discus· 
s[o, projecto que teve põr fim ínte1·pretar o 
texto constitucional, e que devia inspirar-se 
ha tradição historica, vejo· que elle cogita ex· 
clusb·amente da imprensa., isto é, · do jo1•no.
ltsmo, e tanto que no r..rt. l" diz que t1;do o 
cwiigo deve ser assignado com o nome do ·seu 
autor. 

_ P&rece:rne que ha concepção erron.ea. do 
voc2.buló t,nprmsa, qru;-llllO póde unicamente 
signifi;:ar o -jornal. Jmp1·ensa .designa todo e 

· qualquer :procesw mecanico pn.ra reproduzir 
um escripto ,·por impressão, e, mais especial
ruent~. a imp;·essão typogr..i.phic,1. Foi este o 
fentid.o amplo em que foi a palavra. cmpre· 
gH,th na. disvosiÇão constitucional. · 

Desta maneira.a. prevalecer o projecto,como 
cite está redigido, sô incidirão n a. respoosa.
Lilit~ade crimin;.1.l os que escrevem em jor· 
11aes. · 

O anooymato continuará. impune nos li
vros. nos folheto;;. nos boletins. nos cartazes, 
cm qualquer• publicação que não este.ia C>ll na 
µ:~rte e1litorial, ou na parte ineditorial de um 
jot•nal qualquer. (Apoiados.} O proj.;c to é, 
JJurt.ant::i . incompleto, pecca. pela base, e não 
é n. expressfw fiel do pensa.mento do ti.isposi
r.i vo const.il.ucional; assim formulado, o pro
jecto nilo põdc ser acceito pe[a Ca.m~n·a. 

Outr·a.s disposições do projecto são contl'a.-
1li.::turias. como se verific~ por uma simples 
c:im ptu·:•<;à::> do :i.rt. l 0 entre os seus paragra.
phos, sen lo que a materia do § 2° riestróe em 
ab;olnto o conceito estabelecido no art.1°, e 
ns3lro acontece em referencia ás ·demais dis
posições no projecto. . 

a.ssignada.s por qualquer pessoa., mas unica. 
mente pelos seus verdadeiros autores como 
o estabeleceu a leiJranc.eza de l850;conhecida 
por :lei Tinguy, que foi o seu princip:l.l advo-
ga.do. . . . 

· A.nossa disposição constitil~ional obedeceu 
a.o mesmo pens:i.mento, e realmente não se 
póde entender de 011tra fórma a p1·0!1i0ição 
do anonymato. 

O projecto·em discus~ão é,- portanto, defei· .. 
tuoso, e em uma. materia. d.e ta.manha. gmvi
d.ade .não devemos legislai• com precipit<\- . 
ção. . 

S1· . presidente, feitas ' e.stas rapidas con~i
derações, "feitos estes ligeir·os commentarios 
a.o projecto, e declarados os mo&ívos pelos 
quaes voto contra eUe, retiro-1')e da t.l'ibuna., 
agradecendo a attenção dos illu.sires Depu
tados. 

E ao terminar o meu discúrso, a1tirmo 
o empenho que todos nós devemos ter pela 
verdade constitucional; não recua.rido deante 
de qualquer luta pari; a consecução de um 
tão el~vado desid.iratum. Jil rlizia um notavel 
escri ptor : as nações não refiectem; ello.s são 
arrastacla.s pelos acontecimentos, que estão 
nas mãos dnq uelles que ti-s rlirigem. Pois bem, 
nó~,como parte çlo Poder Legislativo, temos a 
responsabilidade dn direcção; legislemos com 
calma e com p9.tl'iotismo, e pratiquemos a. 
verdade constitucional. (M-uiio bem, nrnito 
beni; o orado1· foi cwnpriaientado) . 

Vem á Mesa e e lido o seguinte 

.R.EQU.E:R.I:UE!'<TO 

Os ill!lStres autores do projecto foram ;.-icti
mas d!.! um equivoco, e a.fastaram-se comi:;le- Requeiro que o projecto seja remettido ã 
l:tmeote do texto co11stitucional . Com t:i.es Commissão Especial, incumbida. de cl:!.borur 
~efeitôs a. a.pprov&<:ão do projecto C)nstitue o project.1 do Codigo Pena;l. 
uma. injustiç:~. e nós andaríamos com e<~lma., S:i.la 1lns sessões, 21 de ma.io de 1897 .-
com pr udencia, a.dia.ndo a. discussão, pam que Galecio e aroailvcl. 
1) projecto vii a Commissão Especial encar1·e- . 
g:i.da. ti.o ~igo Penal (muitos apoiados) que é o Sr. Seabra (pela ordem) _ o rc~ 
talvez a unt_ca competente p:m.1. _est~~ar o:as· · quet•imento é sem prejuízo da ·discussão~ 
sumpto e rn.:Jrj,loral-o no propr10 Cod1go, 
aproveita.nd.o o ensejo para regular toda a 
materia <le liberdade de imprensa. 

Do proJecto consta. que o anonymato é um 
crime, e por consequencfa o seu loga;r é no 
Codígo Penal. (Apoiados.) · 

O projecto tem um defeUo capital; a puni· 
ção recahe exclusivamente sobre o jornal, 
·qne sel'á. suspenso va.rja.s vezes, conforme os 
c:i.sos,até a. suspensão dcftaitiv:i., ao passo que 
fica impune o autor do anonyrno, isto é~o 
verdadeil'o criminoso; encarado debaixo deste 
ponto de vista., o projecto é odioso, deficiente 
e illogico; define mn crime, e nã.o pune o seu 
:i.g-ente responsavel . Occorre neste momento 
lembrai· aqui, que, pelo. prohihição do :i.nony. 
ma.to, não basta que as publica.çõos sej<lm 

O §r. Presiclen.te - O requeri
mento importa em adiamento e vou sub
metter immediatamente á votação. 

O Si•. Bueno de A.ndrada (pe?a 
ordem) - Sr. presidente, permitta. V. Ex. 
que apresente uma. duvida que paira no meu 
espirita. 

O nobre Deputado por S. Paulo requereu 
que o projecto fo~se á Commissão Es_pecia.l 
encarrf'gada..iie elaborar o CodigoPenaL Per
gunto: . existe esta. Co_mmissão ~ 

O SR. GALEÃO CARYALUAL-E:x:iste, porque· 
em nome della. ;.i.inda. horitem fallou o 
Sr. Aristides Milton~ 
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-
O Sn.. ~uExo DE A~"DRA.DA. --: Entendo que l tutivo ao requeriment,o 40 illustre Deputado 

as Commissões Espec1a~s termrnara.m o seu por S. P:1 u10, Compete a Ca.ma.ra. resotver.a 
· ~a~dato ~om a !e~sh1.turA. -pa55-ade.. . ! r~peito, de])?is_ do que a Mesa nomeará ou 

S1, porem. tal nao a.eont.eceu, vota.rol pelo 1 ntio a Comm1smo. "Vou, portanto, submetter 
requerimenio do nobI"e doputaJ.o por São já. votaç:ilo o .requerimento do Sr. Galeão Car~ 
Pa;.iLo~ · - valboJ. Si for rejeitado, submetterei então á 

· · votação o .requerimento do Sr. Martins Ju-
· O sr. Presi,len.t.e- o nobre Depu· nior. 

tado deve lembrnr-se de q1.1e no começo da .. 
sessão, aproposito de um requerim~ntci do il· O S1· . Galeão Carvalhal (pela 
lustre Deputa.do por Alagoas, o Presidente ordem) - Sr. Presidente, desde que .V. Ex. 
eírecti"vo da Gamara resolveu· que ;J.$ Commis- tlecl<l-rou extiocto o manda.to da Commissão 
sões haviam termin.a.do o seu mand:1.to. 1 Especial, requeiro a retirada. do meu reque:: 

Nestas . condições pa.reee·me que a. duvida rimento.pa.ra concordar com odo nobre Depu-
apresenta<la. pelo illusire Deputado :;:irocede e, ta.do por ·Pernambuco. . · 
sen•lo 3.ssim_,c~eio que só pela ~-ota.~ póde ª 1 cOnsult.aua a. Camar~. é aooeito o pedido de 
Gamara dec1dir sobl'e o rcqucrtmento. 1 retiI•ada do requerimento do Sr. Galeão Ca.r-

1
-vallia.l. 

0 Sr. l\:lü !:·t:.En.;.o Junior (pela or- 3 .• . • 

dem) - S!'. p t•esidente, nina. _v<,z que V. Ex J . r o .• to ~ votos~? requer~mento do Sr. ~1a.r-
resOl'\eu. ·e, a meu ver. muito b?.rn, que a I tms Junior, Vfülfica-se nao haver numero. 
Commissã.o de qne se trata ter-minou o man-1 - . • 
da.to. e n<>ste sentido havia declaração do pre- 1 O ~i;-. Presidente - Vou mandar 
sioente effecti vo desu e,, ma.r.i., eu , de acco1·do 1 :proceder a. chamada. 
com o illustJ:e Deputado autor do requeri- 1 Proce11eudo-seá chamada, verifica.se terem
mllnto. a.presentarei ó. Moso. um outro em ;e ausenta.elo os Srs. Sil verio Nery, Amorim 
substituição deste, p<lr:i. que seja o pr·ojecto , Figueira, Matta Bacellar, Urbano Santos, 
remettido .;. eommissão ele Coustituiçii.o, Le· E:.luardo de Berrêdo, Bezerril, Trindade, José 
"islaçã.o e Justiça, que d:i.ra sobre elle pare- Ma:·iuno, Milton, Paula Guimarães, Tolentino 
~e1•• apre~entando, ~i fo~se pos~ivel, um ~uh· d~~ Santos, J='.ereira dos Santos, Ernesto B~a
stitut ivo a e~te p;·o.1ecto ; po1•que perante a z1lt0. Dcoclcc1ano de Souza., Bernardes Dias, 
Commissão se for lam então valer as idéas de Ponce de Leoa, lllayrinl;;,, Gon~.alves Ramos, 
todo~ os Deputados sobre o assumpto. Si Anter o Botelho, Padua. Rezende, Lamartine, 
v. Ex. acha que posso fazel-o, manda.rei o Urbano de Gouveia., Caracciolo, Lanienba. 
meu requerimento á.1Iesa . Lias. Francisco Alenca.stro e Pinto da Rocha. 

Vem a Mes~ e é !ido o seguinte 

REQUERlliENTO 

Requeiro que: o projecto n. 145. de 1896, 
vã. à COmmissão de Constitu ição, Legislação e 
Justiça., para dizei• sobre elle. 

Sala. das sessões, 2i de maio de 1891.
Martins Junior. 

O Sr. President.e - Responderam 
á chamada a.penas 101 srs. Deputados. 

t Não havendo numero legal, fica. prejudi
c:tdo o requer imento do Sr. Martins Junior. 

Passa-se â. mr..teria. em discussão. 
Continúa a discussão do a.rt. 1° do project.o 

n. 145, de 1896. · 

Vem á Mesa, é - lida, apoiada e posta con· 
junctamente em discussão a segutnte 

- -
E?.!ENDA 

O Sr. João Dan1:as FUho (pela 
ordem.)-Sr. presidente, creio que desde que 
expirou o mandato da Commtssã.o encarre· 
g.i.da de dar parecer sobre o Codigo Penal, Ao projecto n. 14.'5, de 1896= 
V. Ex. t em autorzia.ção p;i.ra. nomear outra 
Commissão ; e, neste caso. o requerimento do Substitua-se o art. l° e iia.rographos pelos 
nobre Deputado. ~cndo a.p1_)rova.do, poderú ir seguintes : . 
a essa. commi~sfto. Foi ist·), parece·me, o que . Não é permittido o anonyma.to na im
req.uereu o illu:;tre D.:.rmi~d'!_IJOr S. P:'l.1110., pr11nsa r.~onst ituir:ão Federal, art, 72 § 12). 
Si não existe roo.is a commis&t'" deve \i .Ex. s I. ·· Os esc]·iptos insertos nas diversas 

· no:neilr outr a,, p:il'quo j <i. votii.mvs o ad!:J.· i sec,:<•es i:idit.oria;,s de um jornal ou periodico 
menta d~ discussão. _ · ; p0õ.em ~"r puW.t:ad;~S independente de es~· 

l rem a.sslgnado:; pelos wus autores, observao.-
0 s 1•• PI"esidente-0 nobre Depu- do-se no ca.so de abUllô de liberdade de com· 

tado por Pernambuco a.preseo.t.ou 1llll su~ti· 1 munica~1i.o de pensamento as regras pre-
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~criptas nos arts. 22 e 23 do Codígo Pc- • tr:i,.d.a. e tollrnnd0 que o injuria.do Innce mf:.o 
naL · · . de meios iegaes para pu!lit-o con>eniente-

§ 2. 0 Todo o esc1•ipto que se l'alfra a pess(\a mente, ria1·:i. desaggra.var-se de modo com
certa..ou encerre accu$ações ou injurias em- pleto. 
bora. -vagas e· sem declinar nomes, p<J.m ser Nest.<'.s condiçõe~, acredlt<>. que o pro,jecto 
publicado na secção ineclítorial de . q1ir,I_quer >oi tara il. Commis:são de Justiça. e Legislaçii.o. 
jorn'al ou·periodico, deverá conler a ~S>igna.- Apresenta emendas que servirão de e!~
tura do ·autor, com a firma reconllect1.'b :por menta para estudo e ao mesm•> tempo con
·ta.hellfüo do-lognr em que se edihl' a.f1Jilla corr.er~o para que se _interprete, perfeita,
em presença. do· duas te~temunhas idonea.s ll)ente. o texto constitm;ional, nii,o <llac;;,ndo a 
conliecidas do mesmo ta.bellião. uomicili:>rlas liberdade ele imprcn~a,. isto é, deixando que 
tambem no me8mo 111gar, as qunes assumirilo os responsaveis pela secção editori:i.l (1e um 
a responsabilidade (lo escripto, na falta do _j'.}rnal tenham a liberda 'e de p1·oceder ci 
autor. . · apenas se sujeitem no caso de abuso á.s pre-

§ 3. 0 O recon1iecimenio da firma. com as scripções do Codigo Pernil em vig-or, ou da
dec!arações exigidas no p:::.ragrapho anterior, queJLo que em hl'eve será decretado; ma.s que 
serão juntamente publica.das a.pós a assigna" \"êtle o anonymato e se puna aquelle que. 
tura. abusando das sec<,:ues ineditoriaes dos jomaes, 

Sala das sessões, 21 de maio de 189í .- ~q~i.el.les que, lançando mão d:J:. e :lnmnia e da 
A.l(i-edo Pinto. inJurm. ata~salham a J"e:IlUtrrça.o dos home11s 

publlcos on part1culares-. sem c,ue este; en
Ninguem mais pedindo a p:l:av:':l, é encer- contrem na legisla<;iío -.igente um meio de 

:raJa. a discus;;ão do art. 1 º. prova p.1ra punir os ddinquentes. 
Entra em discusói.o o art. 2". · DesPjava apresental' ~!S rnas iqéas sobre o 
vem à Mesa, é lilb, up)íafa r. posta con- proj('cto de um mono m:lis amplo, quando se 

junctamente em discussuo o. seguinte discutiu o urt. l"; mas, tendo·sedadu a quese 
tão rie ordem sobre o requerimento do nobr
Deputado por S. Pau'o, entendeu que devia 
resumir as suas reflexões e n:lo abusa:' da 
attenção dos seus collegas. Ao projecto n. !45, dr. 189ô: 

Art. 2° e paragr::i.phos.-Supprimam,s 0 • 

Sal& das SPSSÕGS, 21 ce maio Jc 1897 .-
.r1lfredo Pinto, 

Satisfez os díctame:; de sua comciencia. pm·
que. como represp,ntantc da Nac:ã.o. c!es<>ja 
que se cumpra 0 Pacto rundament.a.l. m:i.s 
tltmbem almeja que a .reput:i.çào tio homem 

Ninguem peuinclo a palavra, u e:r;icerra<l:i. ~ publico, que os direitos individuaes sej3m. do 
discussão do art. 2". mesmo modo consagraúcs e re~peirndos. A 

Entra em uiscuss5.o o art. 3°. 

O Sr. Al~rcdo Pinto começn, di
zentlo Que estã 1fo completo accorrlo com a.~ 
prel imlnares e5ta beleci<las pelo nobre Depu
ta .. ~o por S. Paulo. autoi• do requerimento 
que vem de ficar prl\.ill•lica.do. por i,~o que 
faz justiça ás intenções da. Comrni:;s:io incurn
hid:J. de organiz:i.r o projecto ora em ele bate. 
niio acreditando que ella tive~se o intnito de 
atacar o art. 72, § 12, tla Consti,tui,.f~o da 
Republica. . . 
~ntende o orador que, si e dever do legis

hi.dol' cereal' a. imprensa de toJas as f:"arn.n
tia-:; constituciomes, conceder-lhe a liberdade 
de dfscutir :tetos publicas como entender, 
Lambem corre-llle o dever de exterminar 
esse elemento deleterio que se chama o testa 
de ferro. 

o SR. M.ill'rrNs Juxron. - O anonymato, 
:portanto. 

O SR • .ALPREl>o Prc-;TO deseja que a Jeí puna 
o imUvidno anonymo, o romii.o que no. mofina 
~.t:i.ca impll.nemente a honra alheia, oecul
l,(111do-se na s~ra, como o saltea.doi- de es-

C4lu:i.r:.. V. l 

Europa, no dizer de lfüintscl1li. colheu a 
iibert!ade l1e impt·eusa. sob a ar\·ore rroudosa. 
das libcrda.cJcs i n;;lezas. 

E por isto l!ÜO c·on(nndamos a líberdatlo 
com a anarc:11ia. 

Um elo; su~r,entG.'.':ulos 1i;t libcra.;~rle de im
prensa.o ;.;1·n.ndll Emile ele liirn.r11in. foi o p1·0-
prio a proclnmar que ell:i. devia. ter por limt te e 
pena o Lle~crcdito em que incorre e a r•«u\•[o 
que :provoc;t. quando o diiTamador, a. ell;t re
co1·rcndo, implie·se ao desprezo 1.k c1uem in
sultou. 

Evitemos, porem, as reocções e cornprehen
da.mos que a ím11rensa. dev-endo ser livre em 
nossn p:i.iz, deve ao mesmo tempo contribuit· 
para animar e fortalecer a educa\~º intellc
ctual e ci vic~ do povo. 

Vem á Mes~. é Üda, ~poia<l::. e pos~a cem· 
junctamente em discus,;:io a seguinte 

Ao projec:to n. 145, de lSflG: 
Art. 3.n Substitua-se pelo segnint.c: Em. 

caso de contra;-cnç~o do diSIJOsto no al't. l"; 
47 
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§§ 20 e 3°, soffrerá o propl'ietario da folha 
·· a multa de l :000$ e· o dobro na. reinci-

·dencia. · 
Paragrapbo Oí:ico. Parn. imposi<:âr:· rla. multa, 

que será recolllhfa "ºs c.1t'l.'es re ~e1'1\ es, ca
berã. denu~.cia do ministerlu pu~lico. 

Sa.lã. das sessões, 21 cte maio tle 1897 .
-4.lf.-edo Pinto. · 

O Sr. 1\-Jlartin.s Juoioi., - Nã.o 
. para discutir, om qualquer das suas phases, 

aliás .multiplas e (',a.da qu,11 mo.i:; imp •r
t<Lnt~. o. prnjecto d:i. Com1!1issão Especia.l. no
mt: «la. o anno p:i~s1rli) -p::irt. c1a1· parecer sobre 
o 1ext':l constittwiorial rela.tiv0 ao anony
mafo ; nii.o pa.1•:i Lo.~:·. p:m~ue 1·u bem que a 
CM:a.m ncha-~e já l·~~tu.nte fadiga.da· cio 
t!·aba.lho rte hoj •• e porque. rle 011tro ln<lo. 
>lFp:>ctos divers'J::. d:i 4<uesti!,•) t<Jram já bri
Hiantemcnte expr·s~1s pelo illustro Deputado 
por S. Paulo que us-·u da pala'\"ra, e mais 
ainrla.. pela urgcnci:i. da. occ:i.siã.o e pequeno 
numero de Srs. Deputailos =ia C<J.;nara, certo 
i!c que nã.o da.rir. ao debate a importancia e 
re:ilce r1ue €-llc ren.lmente tem. e deve ter. 
- n:io se :ilonga:rà. tr•J-t<l.nilo da m;i.téia.. 

~l:~s. n5.o pod1:i. rs 1u~cer.mn:L V<:!Z que hoj~ 
se enccrl'a a. 2• dbeu~situ 1Lo pt•::jecto. que o 
:inno p:1s ;ado,datl'ib1:n:1.dC'sta C :1 mara,qn:u1('_0 
e:;~1. va elaàor3ndo o f>l'Ojecto.q ue ag1>:-(L se dis· 

.cut~. a. Commissã.o rrspcctiv;i.. t~ve o 01·:u~.or C\l'
casião •letomn..r a pal:wr:i. p:~ra. vir pei1ir a in· 
tervencão e inte;oc.?::;;fio da ).lesa jnat~ ;"(Com
missii.o; no scnti·lo de que a Jei, q1w ora se 
discut~, 1iuzesse um t"rmo á a.nom11Jia a.b~o
lu tu.mente peril{o:;:\. exi.ra.o:'•lina.ri:i.mente in
ft)ll~a. a. todas as liberdade~ do cidadfio. e, 
ma.is ainda, infensa. as leis federnes. :i. orga
JJÍ7.U.çã.o federativa., ~ual a de haver em l~s
t;tfos da União leis ii:wticu!a.res, l~is t<\o dra
conianas, tão innooeita\·eis, tão b;i.rbarisante.~. 
a sombr:1. do texto constitucional. que e!'ll 
re:i.lmente o caso de não se e~quece1• o Ccm
gress•1 de v il' tlal' um l'eme-jio. <i liâs impre· 
~cind i vel , a um tão gra.rult< mal. 

O orador· não conhece t.(làas as legishçõl'.S 
tlos E~tados, porque no regi mcn nct.:ml é isto 
diflicillirno e di~ria mnteri:i r;ara mnitas vi· 
giliaS ; mas O que pf°là.e /<:l.l':l.Utir Ú. C<l.mara, 
ó que em .Peru:i.:nbuco ha uma lei de i~o;;, 
n. 140, feito. pelo Congresso do Estado, que 
consagra medidas violentas contra toda a im· 
p;·fnsa. - . 

Nisi.o, ao m<'.n::is. a l <!i de Per .:a.mbuco foi 
mais logica. q ne a. -da Co;·:'l• !li~~[o. P01"1!Je 
;tbr~.nge a.te 0 3 li ': r.~l: c-s. ~.!i•S. já não fa.lh 
dessas medidas, quer ~im;ik>mente lemb:-:i.r 
á. Cama!·a. e j :\. o di;s ·, o unno pas$a(io i;l;1 

tribun:1, que a lei de Pernamh11·.~o consi,!!·n:l 
entre a.1' '!)enaH lt'ldes im tiosuLS a to·1os q nantos 
contravierem ás regras, que ella considern a 

regulamentação do principio constitucional 
do ~monym~t.o , :penaHda.des iguaes a esta -
oito çHas de prisão. 

Vor.Es-S ummaria mente .. 
Ó Sa. MARTINS JUN"lOR-Summariameute; 

além de que, antes dess:i. prlsão; natur;;.l
men.te o jorualistn. terá. o seu jornal sus
penso. á, poll.c.ia_nssistindo o direito de r~sgaf: .. 
e apprebender as fol h:LS que apparecerem. 
nã.o só na. rua, como nas proprias livrarias. · 
(Apartes. ) 

E' claro que o orador nio vem pedir á C::.
mara. o remeclio; nã.o é e lla que póde ir em
prestar um pouco <l·~ ccnhecimento dns su:1>; 
leis, e subretu:lo <lo Sf'U dii•eito, aos cldad.iiv :; 
Jeg:b;1ado1•.,s do seu E~ta<lo. · 

·r.fos, o que, com•' representante _de Per· 
r::a1n buco,pe1·ante a 'Gniãu, não pó•ie conscn
tir,ê que .. o Consrresso se esci ueça. dl:l queus lo is 
dos Estados não S') podem oppol' à Con~tituiçã.o 
Federal. E, uma vez queuroa lei estadual legisla 
sobre Codigo Penal.eilaé null:i.<lc pleno direito 
porque ao Congrc;:w, exclusiv;tmente cc:rn
pete le:;ísh1.r sot.;re d ireito sul>stantivo. E' 
esta <>. :momo lia que se dá cm sua. terra com 
essa. lei, que o povo cognon i mou U.e-sc!e 
-,,üttens . ( l~i>'ó.) · 

O Stt. BuExo m: A:-<DR.A.DA -A unic:i. vir
tude que tem a lei é niio ser executu.da. 

O SR. l\faRTr~s Jc;;xrorr - Não a.gora, mas 
já houv<' um~ administração que era cap:iz 
de executa.!-;\ dob1-o.à<tmentc. A actua.l ê Guc 
uão tem querido la.n~.ar mão dclla. · 

O ora.dor não vem p<iuil' que se pratique 
um n.ct•) ((U!\lquer ro!:i.tivo n. ess:t lei esta.dua l 
de Pern;;.m buco ; o que r1esPja. é que a Gamara 
não s1;: c~queça, um:i yr,z q tt!! disto se occup<i, 
de que si nüo e per:nitt.ido aos Estados le;;is· 
J;irem sob:-e direito sab.:;taoth·o, como con· 
s•~nt ! r que se imponham penas, até oito dias 
rlt; pr isão, por delictos de imi:>renS11., a ar· 
b:tt-io <la. autoriilnde -policial 1 (Trocam -se 
•<f• flTl rJS . ) 

o m:LI vem do Congresso da. União, que 
niío üim, neste ca~~) , meio de fazer respeitar 
as d isposiçGes constitucionaes • . 

Nii<' ·l 1>:<ej'l. que, com a sua. responsabili· 
•Lak. "·• lei do ailfn1ymato boja a lacuna, a 
que, se está. re/'erin<lo, e. por 1sso, vae mand<ir 
à i\!eso. uma ernernla, esperando ter occ1sião 
rle mais !arde. na 3" discfüsii.o. discutir nos 
seus aspectos mais geraes a. questão do un· 
onymato tfa. imprensa., porque em principio 
n:io pMe concordar com a Commissü.o que 
:! pr·<'se 1~tou o pro,iecto, o qi\e pa.l'a. o orador· 
fui l' HI ~->>ombro, i~ vista. do~ companheh·0s 
que tiz<~r·Jm pa.l"te da Commi;são e qued;tvam 
o •lirei to de c.;pera1· 1le SS . Jl:xs. um p1•ojecto 
complelo, e nfl.o como este, !:\lho e i11exe· 
quível. 
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Como está ·~ projecto, não ba possibilidade i do,exercito sejam obriga.dos . a um a.uno Jje 
de h~veru:n Jornal moderno, bem feito, como serviço ari·egimentado, após a p1'oll'.iocão a · 
tod~s _deseJª1!1- . estes postos, e dando outras providendas. 

E imposs1vel que pequenos artigos e o · · 
noticia~io . do _jornal sejam 'assignados por Entra. em discu~são o art . l ". 
u~a so pessoa com a responsabilidade incli· 
v1du:i.l. E~ta nota,.entre outras, que· poderia O Sr. Presidente - Tem a pata.· · 
indicar, mostra- ate que ha vexame extraor- vrao Sr. Ovidio Abrantes. -
dinario par:l as imprensas. · . 

Pa1·ece que adeanta hiêa; observando que o 
que S!.l trata. na Constituição é de uma me· 
dic!a. simple$mente de elevação moral. pa!'a 
todos. porque as medidas penaes relativo.s 
a.os abusos d.e imprensa, estas já estã') infü-
cada..~ no Codigo Penal. . 

r<:oi, porb nto, em obediencia a principios 
ma\S ai:ieant.-.Jos. que a Constituição enten
deu eonsagrãr, como lemma .todo de ordem 
~oral. que o anonymato era. prohibido na 
impren&1.. para que todos tivessem a satisfa
ção de dizer ao mundCJ inteiro que tinham a 
franquez;~ Je suM opini&>.s. 

Em uma. sociedade culta, não é preciso que 
se venha .impor pena.~, mesmo as de suspen
sã.c.; qne são penas gra.vfasimas até, para que 
este effüito se· verifique. 

O que ê preciso fõmente é impo:· n ;1bri
gaçã.o, a que neolrnn:i jornal sél'i'l se reêusa, 
de estampar o nome de se11s redactores ua 
pa:rte editorial, e quanto á parte ineditorial, 
obrigar áquelles que trazem os $eus artigos ii. 
a.ssignarem os seus nomes, evita.ndo tanto 
quanto possivel os testas de ferro . 
A~sim esta.rã. garantifla.a publicil1adc e não 

o ll.nonymato. de que ralla a Constituiç;io. 
E$tas consideraç:ões o orador as faz muito 

Jlgeiramcintc; porque o escopo princip:i l de 
sua estada. na tribuna foi a ea1enrlu que o.caba 
de ler e que.-ora, en\ia à Mesa. 

Vem á Mcsr.., é lidtl.. apoiada e posta conjun
ctamentc em discussão a seguinte 

EM8NDA 

·o Sr . . OvEdio Abrantes· deda.1·~ · 
que tinhii. intenção de apresentar um reo,,ue
:rimento, pedimlo que o. uresente p~oiecto' 
voltn..o;se ã. Comm issão de l.\·Iârinha e l!ucrm;· 
mas, infelizmenb, não existe numero na. · 
Gamam para que seja vota.do. 

Deixará, portanto, de . fazei-o; mas, parJ. 
que a. Gamara. possa, .bem orientad3. . :vo~t'.a 
medida consagrada no projecto- a favor ou 
contr:1.- , preci~a. na qualidade de relator rla 
Commissão pa.ssach. que emittiu p3.recer s:::
bre elle, dar algumas explicações a respeito 
do seu coriteúdo. 

A ma.io-:- parte dos membros da Commissão 
~e Marinhn e Guerr:i ela sessão passada jil. 
não faz ps.rte de8ta. Camara; e, nestas condi-- . 
çõe;. o orador não quer assumir í ntE:iru. res
-pou~bilid:vle na passagem de projecto dcsb. 
ordem. e por isso declara. qué qualquer que 
seja a. deliberação da nova Commíssão, :tccei
tando ou rejeitando o pr1Jjecto, de modo al
gum magoara. aquelie que ser viu de relato t• 
do parecei.' elaborado pela Commis&i.o do an-
no pas~arl.o . · 

O S1•. '!!~nriqnc \VaH.ad:n·c-:'!I 
ob;;erva. que ll:i.o ora. intuito seu toamr p:.i..?·te 
nest<t discussão, porquanto agaarda;m que 1i · 

Cn.mara. rcsolves;;e sobre a. ri:.:1e '~"l. ·do pro· 
jecto ã. CJmmi~3ão de Marinha e rra . . 

Eat1•etanto, nã.o podendo isto .er logar, 
vem o orador mi\11irtiSta.1· a. sua opinião. de· 
cln.rn.ndo quo o pl'Ojecto é :Ltt.cot atot•io ao:;; di-

l 
1•ei tus 1l~ tercoil·os o li iueonv~nicnto :·1. m:~rcha. 
1!0 S~l"Vll~O. 

Procur:ir:'d ustilic:w qu:i.nto elle vae fe1·ir 
Ao projecto n . 1'15, ele 1896: direitos 11c oHJcia.cs. 
Onde c<ín:vier :..::.. A':; legislaturas nos Es- Por este artigo, que ora se aclla. em <lis· 

tados fica probibido impor pena que:: não seja cussão, devem ir servir nos col'pos arregi· 
de multa ás em-prezas jornalisticas que in- mentados das trcs armas os officiaes de es· 
correrem no defüto de anonymato, conside- ta.do-maior, nos postos de capitã.o a tenente
r11ndq-se nullas desde jâ. quae~quer outras coronel, logo que sejam promovidos o.os postos 
rtisposições penaes insert.as em leis cstadu;\es 1 immediatos, e isto por espaço de u m a.nno. . 
r elativas ao as~umpto. . . . i Impor~ esta àeliberasão e!? af,1.~:.ar d::i.. .. 

s~ la da - •e<sõ·~ 21 de maio de 1897 - liar· 1 comm1ssuo ou elo tar_zo,_ u_e que o pro_pri.;;t.~1·~o . ·. :.: 
· t'i "Juni;i"': - ~-" • · por um decreto, um .oftic1a.l, que s~ra. substl- · · 

i' 1 .. / • tuido por outro, verdadeiro intruso e quo 
Ninºrrnem mais pedindo :i. 1-.:i.lu.vra, é encer - a.U i vae por fo;·ça de uma pol't:iiir,. . 

O commando de um corpo ou o logar de 
rada a (liscussão e adiada ª votação. fiscal constitue proprieda<le do _o~cia.l; a. 

E' a.nnunciacfa a. 2• discussã,.') 1!0 projecto Constituição lh'o gn.ra.nte. . . · . 
n. 183 A, de !897, dispondo qu e os majores, A sua inamovibilidade exiSte.e sô da.da.!! as 
tenentes-coroneis e coroneis llo ~tado-m:i.ior .. circumsta.ucias expressaS em lei, pode~ e.fFe-
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ctus.r-se a. transforenc:a. f> SPTnFrr, nns r,1esmn.s l nas diversas reparticões. Pólle-se mesmo 
: . conc1ir.·ües. em qu0 foi foli :; a pfr-:2~!1'a. n0- .j aillr;r.al' que liri. offiéíaes rlcl c;i.zall«l'ia que 

me:~.ç:l.o. em >i;:· c~cr.G ;h~ um tiecret.o. , ntl!_:ca· rno1Far;:i.;n :.i. c:i.·.-a!lo. E' j usto,por·tanto, 
O. official. CJ.\:0 6 pramo·;;do. tleVC-1' dO ser 1 que seja tornac~.a uma medida que vá attin

.• d~signado p;i.rr;. servir f.ru um corpo. ttJo v.ie f!il-ú::<, evitando esses verdadeil'os abusos. 
·adquirir aquclla pratica. nec~sar:~i. como O que se deve exigir ê .que nenhum offi-
d~z o projecto, porque basb reílectir-se que, ao cial vá para o corpo de esta.do-maior e para o 

· · menos, na actua!!d:.v1e. poucos site O$ corpos de eilgenheil'O-" sem ter um certo tirocinio, 
do exercito, b~tfalhões e regimentos, q1!e teem a -pratica de effectivo servico no regimento 

. o pe~soal necessa1'io iiara poderem-· ter um;; ou nos b.."l.talhõcs. 
instruceão apropriada ã miss(l.o desse official. 

Isto e um simptes a'rremedo do qué se faz 
em alguns paize5, no que se chama-serviço 
de e~tado-maior _ 

Dá-se isto, mas süment.e nos po3tos de 
ofilcfa.es sul:n,Hernos que, c1epols t1e terem no 
posto um certo temµo de cxerdcio eífüctivo, 
no regimento O"Cl batalhão, peidem :>er d<.~si· 
gnados par~i us íuncçr"Jes proprias do estado 
maior, o que ~e costuma chamar-serviços 
de ordenança, e abi pet·manecerão ate que ob
tenham no\·s.s promoçlíes. e cm virtude des$e 
acto revertam para ter novo exercicio no 
posto. 

Em geral, no:> p<i.izes ci11 que istc) se ob
serva, não vae além do nosto do cauitão. 

Se e para satisfazer a esrn exigenc:-ia que se 
apresenta esta meàiL1a, de uen1mm modo po· 
derã. ella attinóir aos posws superiores. 

E' preciso q tJe se note que o orlHior nã.o 
falla. wo domo sua.. 

O SR. HEREDIA n:;; SÀ-V. Ex. não acl1a 
·rnntagem no projccto? Ni'i.o acha >2.nfagem 
fazer-se que esses oí!iciaes de cor1_;03 geraes 
aprendam a ser soldados~ 

O Sn.. HE~P.IQ'CE V.U.LADARES chegará fa,_ 
De"'l'"O declarar que a medida não o attinge e 
po1·tanto, não púde ser ~uspeíto. 

O ol11eial 1111e tem do des(•mpcnbar f tmcçüss 
·no sm·viço Jc E:sta<lo-m::üor, n~o nece,sita. clB 
est~r no servko <le eo;•pci como ofücial supe
rior. As su:is func~üe:s s:i.o muito restrictas 
quanto a estes i10stos. 

O ser....-iço do offi.;ial :lo esL;1do-mr.io1• em 
campanha e mesma 11a. paz, €m que s·~ pócle 
mais ott menos assi1nilar ~LO de outros corpos 
que não os de estado-maior, não exige a_ pra
tica que se quer dur aos ofHciaes sup(~!'iores. 

O SR. HEREDIA DE SA-0 projecto e com
plementar de outro; o que V. Ex. póde fazer 
~ fu.ndir os dous em um só. 

o SR. HEXRIQUE v_.l,J,LADARES tem jiL ti·a
balho n2sse sentiào e opportuuamento dis
cutir.\. este ponto. 
. E' triste q1fo no es..:rchi di! Rq;;rbt;c;a li<•i~ 
ofilciaes que t :,nha:n chego.úo, nü..o j"L a pos
tos supe~·io.r~~. r~"o.:~=:> u,J cl{~ 4.'.apitü.o, qt1así ~t~ru 
passar pda fiieira. 

Actualmeute ha oi"ikiae:s qu~ teem feito 
:seu tírocinío nos gabinetes e nu2 ~ecretarías 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado; são assim os 
cxe1'citos na Allema.nba. 

o SR. HE:><RlQUE VAT,L.1.DARES- Só depois 
do tirocinio, embora tenha as habilitações 
scientificas, é que deve fazer parte do corpo. 

o SR. ÜVID!O ABRANTE9-Ü pro}ecto foi 
apresentado em·oecas1ão ein que havia offi
ciaes que entravam para o estado-maior como 
tenentes, e saltindo da escola com este posto, 
chegaram atê os postos mais elevados do ex
ercito sem terem passado pelas fileiras. Não 
ha oxtincçiio de tenentes do estado-maior. 
Pôde-se sanar este defeito, desde que se sup
prima o. esta,1o-maior. 

O SR. HENlUQTIE VALLA.DARES- Isto vem 
mostrar tambem a necessidade de que o offi
cial chegou ao corpo de estado-maior ou de 
enge_nh<"iros, sem o tirocínio da pratica. do 
seniço arregimentado. E conseguir-se-ha 
isso com a extincção do posto de tenente do 
estado maior. . 

Hoje. raro é o paiz oni!e existe este posto. 
Aquelles cargos que deYem ser desempenha
dos por officiacs subalternos são, em geral, 
servidos por officiaes subalternos das tr•es ar
mas que tenham jã. dous, e, as vezes, tres 

·annos de e1fcctivo se1•v:iço arregimentado. 
Niio ·e occasião de insistir na conveniencia. 

da extincç·ão do posto de tenente, visto ser 
isto assumpto de outr-o pi>ojecto c1ue h;.i. pou
cos dias foi dado pa.ra ordem do dia. 

Dizia o orador, que o pr~jecto era incon
veniente [L marcha do serviçL• e afftrmqrâ. 
ma.is que vac produzir augmento de des
peza. 

Figurará um exemplo. Um ofilcial de es
tado·m.aior, supponha-so l}ID major, promo
vidoa tenente-coronel,êdesigna.do para servir 
em um batalhão. Este major desempenhava. 
funcções proprias de esta.do-maior. O tenente
coronel que é retirado do commando do seu 
corpo, não póde substituir esse major, não 
tem mesmo commissií.o propria par<i. elle si
nio o commando rlo seu corpo .. 

Este tenente-coronel ha de, portanto, :ficar 
addir1c ao qu,·rtel general, pc:;ri::ebendo venci
mentos sem exercer funcções. 

A.iwla o projecto exige a tran:>ferencia. 
quando se der promoções ao posto de coro
nel. 
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Dir~ que não ha differença de funcçõe3 nas l O Sa . SER.ZEDF-LLO CoRRt::A- Mas não se . 
tres armas, quanto aos postos de tenente-co- comprell0nde ·um offici:.t! d" r_,~ ,~,iio-maior sem 
ronel e coronel,e no Brazilquer um qt1e!' ou- o conli:lc·1mcnto das ~rcs :tr!:'l:t~ e o 01llc i:i.! de 
tros commandam batalhão ou regimento. Em: engenheiros prescinde disto. · 
outros. paizes não se dú. isto;visto como o coro- s, "I. . .~ r. .,., _ ~~ · · · ronel e commandante de reaime-t t _ O ~.1 •.•• r E:SRIQu..,. \ "I.L,~PA . • !i:S N.10 pode 
nente-corouel não " u 

0 e 0 e prescmdir. (A.pa;·te:1) Ei1ta ~ostr'.1-nc~o .que o : 
. . · . . posto de gene1•al e pmencnHlo rndistmcta-

St todos, n?- actuahdade, ac~~m que o n_u.:. mente e as~im se deve fazer tuuo para que os 
mero de o!~maes para o exerc1cio de fu~cçue~ que podem cllega.r· áquelle posto tenham " .... 

· ~e e~g~nhe_1!-'~" dos corpos de cst11:do-ma10~· e ~ so1rHria--de -conhecimentos neces.~:irios par a. 
imuffic1ent1,,su~o, em conse~uenc1a do ~rau_de poder levar os seus comman<l.atlos · i~ vic
numero de otfic1a.es queexe1cemo magister10, toria. S- Ex. mesmo pôde attestu.1• 11ue os 
e_que~guram nosqu'.1'3:ros d~s corpos ollieiaes batalhões de engenheiros quã,;i que nunca. 
que n~ _podem ser_ dlstralndos para. ~ut~a. foram commandados por ctliciues do c:orpo de 
co~~1ssa.o, p~rq~a.nto vae _de en.contro :t d1;;- engenhei ros . R:).t"Oi! · e1'llm . os oílici1es enge
po .. 1ç:ao constit~~1onal que proh1be aaccumn.- nh~iro:; que a.lli fica.mm e a.indo. hoje isto se 
lac.ão de exerclc10 ·cte funcc:fles ; si tra:t. como dá. • · 
cons~quencia a !lecessida.de do se procurar · '. 
offic1aes rerormac.os e nonora.rios, de desfal- O ·sa , SEazEDELLo Cúlirú;,\ - Mas não 
car corpo3 t irando officia.es para 0 deseiupe- vejo inconveniente nh;ro, p Ol''llW todo o 
nho lle var ias outras funcções, como aindá. offlcial de>e conhecer de fort ifü:<WÜC.'> de c:i.m
pretender-se, por uma deliberacão desta. or- panha. 
dem, afüsta.r officiaes do exercicio de estado· O SR. HE1'"IUQUE VALL.\.DA1i~ - O nobre 
mai?r,para o de arregimentado~ Deputo.do chegou ao ponto : não e:l:iste no 
. ~o comprehende bem o orador . si a d·ispo- nosso 1iaiz arma de engenha r ia, rn:m se p6de · 

s1çao da2" pa.i·tedo art.1º do projecto se refere ter. nem o:> inimigos pro~·n.vi:• is do pa.iz teem · 
aos offfoiaes al'regimentados p~tra dar Jo"ar forüfic<tções taes, que por i sso tld lo se pre
a collocaçlto dos promovidos no est:'l.d.o·mai'or . ciz.e. (Apartes_) . . 
Em todo o caso. si é isto. ba.st<t díz.er que Não é de crêr que se pos:w. pl'eeizo.r ainda, 
poucos são os -officiaes na actualidade nestas porque aquelles que po:lem ser inimigos do . 
condições. Bi·azil são tã.o pobres como os propr·ios brazl· 

Acredita. que dos coroneis e tenentúS·COI'O- leiros, e não po~em metter -se em ohras C3.ris- , : : 
neis não ha um só, com o curso de estado· si mas, boje j;i. condemnadas, cumo incffic::1.zes 
m:i.ior de l" cla.sEe. que possa. vir prestar na. defeza. 
se1•viço em substituição do que para. a.Ili füi• S. Ex:., officio.l provecto que ha pouco 
mandado servir. deixou :::. farda, póde a.ttestar quo tl.S for tifica.-

Depois, a. medida. é odio...~ e restrictiva.. ções permanentes estão qu:.i.-;i aba.ndou:i.d:i.s, e 
Sente que não faça. mais parte da ca.ma.ra 0 a.pena.;; se va.e tra.nstorma.udo, como é possi
illust1·e auto1• do projecto pa.ra melhor sus· vel, o que existe, para. que possa resistir á 
tentar as suas idéas, que 0 orador fw.uca- for~.a perfura.nte dos projE:ctei:; dos novos 
mente· combate. . canhões. · 

Não é justo que se fa.\.a esta exi"encia Ha u m outro ponto do projecto quo o ora-
em relação aos officiaes do esta.do-maior ao dor não s:1be si poderá. discutir mr:smo por 
exercito, tleixa.ndo de füzel-a. em relnçri.o aos alt o: é a disposiç.ão contida. no ar~. 2' . 
officiacs que vã.o para. 0 corpo de engenheiro~ . Não sal:le quu.nolo i~to será rei ua. Camo.ra, , 

si por ventura o Congre:iso :wceit:i.r; más de- : 
0 SR.. SERZEDELEO CORm~:A. ·dâ UID 3.ptirte. clara que e a maior· :mna que O ~overno 

o sã. HEXRIQUE VALL • .\..DARES lembra que pôde ter. Busta üizer CJ.UC u m major, ·qu:i.si a 
ha generaes de brigada tira.dos indistincta- Ser pl'OIUOViflo no seu corpo, pode SOl' tránsfe-
mente de todos os corpos e arma.s, e é neces· riLlO pa.ra um outro.afim de que não lhe toque 
sario que possuam instrucçilo pa.ra. dil'igir a. promoção. 
tropa.s ; e se isto é neoessarfo. deve-se exigir O Sn.. SEU.ZEDELLo CoRRBA - Neste ponto 
tam'oem dos que pertencem a.o corpo de en- V. Ex. tem razão. 
genbeiros. · _ o SR. HENRIQUE VALLADAR.ES-E' uma idéã. · ~- .. · 

· O SR. SERZEDELLO CoR.REA- Mas nã.o bn. quo reputa infeliz, e uma. a.rm:t que póde · 
duvida que a funcção do corpo de en"'enheiros ~erir :::,te ao propri.o autor do projecto. Com · 
é especial . º isto r::i.o quer re1er1r-st'. a nrnguem; faUa poi• 

ltypotilese. 
O SR- HF:~RIQüE Y.u,LAD.-1.RES- Ma.s o corpo l Em ger:i.l. quanuo se cooc~•ie anf.orização 

de engenheiros da. Republica. ê siquer si- ao go .. erno pa.ra. G.zer tr-.1.nsfe1·e11cia. elo o!ficinl 
mllar aos de outras nações~ de um paru. outro Cú! 'po, est3.belecem-se ,l'es· : 

. ,..,.. _-., .. ~ 
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t?'ic.:üeii. de ta.l ordem que, quasi de ante-mito, 
se_s:ibe o omciul <\ quem ella. pó[le a.ttingir. 

N·.:Stas .xm<li•·ües, isto é muito va"o · é uma 
- tlisposh;fü> tãu ámpla q11e pôde traz~l' ~ maior 

p1•e>juiz:i ao direito do:; officiaes dos dous 
corpos. 

•ô SR. SERZEDELLO CORREA....,.. Até mesmo à 
instrucçãO, á competencio. que os otficia.:;s pre
cib.m ter. A e$pecialisaçiio é uma necessi-
d;1<le ·do exer-cito. · -- · 

P~;rece ma.is rn:z:oavel V .. Ex. agua1'dar a 
3·1 discussão deste. para na . seg-un~a do outr-o 
:tprcscntm· o se~ requerimento. 

Nlnguem mais pedindo a pa.fa.vra é encer
ra.da a discuss~o do art. l" e succes~i vamente 
a dos demais artígo~. ficando adlada a. vo-
tação: . 

Entra em P discus<iio do projettv n. 44 A. 
de 189G, marcando o :pe~soal dos ~sttvlos 
ma.iores do· "Ministro da Marin:li& e dó Cliefe do 
estado-maior general da. armada e os respe· 
cti vos vencimentos, com ·substitutivo da Com
missão de 1farinh:.i. e Guerr.t. 

O Sn. Hs::-.-it1QUE V!..LLADA-:tzs - Aincb nüo 
lia maitos uuu"s n Cong-re,sD <:urieedeu auto
rh:ac;~o lHra ~e fü.ze1· tr;;.nsti::\;·enci:c p;tra. o. 
a1·ma ~.e •~rtilharb, de ofilcia.e:; oue estives- Níoguem pe!lindo a palavra, é enem•ra.cla o. 
sem nc.~ o.rmas rle cavallari<l. e· inf.rntariu , discusEão e a.dia.da. a votaç;l.o. 
em troe::\ c>m omciaes de arLilharla que, não 
pctkntln ~t\l' prnmoviC.os nesta arma, por• não O Sr. P 1.~e.siident.e-Não havendo 
tet·~m o respPcLivo curso, t inham, no eu- nada m:tis a tratar, desí"no p'.1.ra amanhã a 
tanto. n~ de c~YaHari<i. e infantaria. seguinte or~~em rlo dia. : "' 

Cump1•íil1en1~e-se que si era ~ransferi.do um 1 Votação das se.,.uintes materias; 
J.enc11Le do rnL>ota.1·1a. pura ari;ilharta, 1mme- 1 º 
dia tu:ncnie razia-~e a troca; port;i.nt o. não 1 Do parecer n. _62, de 1897, reconhecendo 

.1rn::ia •: pr•ejulzoque coasequentementetraria d_eputado pelo Estado do Pa.ranâ o Sr. Leon-
UJ:i:i rl i:<pos!•;·iio de.sta !1atureza. 1 cio Corr~a.;. . . . . . 

(JU:Lnto a outra parte ou ao outro :i.rtigo, Do proJecto n. 146, de 1805. p1·0Jnbmuo o 
conto have1·:i. occasião rle discutil·-se 0 as- anonymato na imprensa e (laudo outras pro
sumpt(J em outro projecto que depende de videncias (2• discussão); 
~ee\~<i.o d~ Gamara, ? orador agoardará a Do pro,j~cto n. 183 A, a.e 18?6. dispc.nd.o 
3" d;.~.;;us~ao ;para. manifestar-se em refação a que os maJOr~s, tenentes-?o!'on~1 s e co!·oners 
elle. s1 nao tiver de fazer antes em relação ao do estado-matar do exercito seJa.m obriga.do.> 
oui-.ro IJrOjec"ô. a. um anno de serviço arregimentado, apôs a 

PJ.rece que essas meditlas, a~sim isolada~ promoção a estes postos; e dil.ndo outras pro-
são inconveniente~. E' precirn formar-se um videncias (2" discussão); . 
tod?_ cl:stas diveJ·sas disposições pàra se1• im- Do projecto tL 44 A, 1e 1896. mll:-l'~ando o 
mefl l(l.L:1mente posto em execução e não em pess~al r1os estados-ma10res do iVlm1stro da 
fragmentos. · 1 Marrnha e do chefe do estado-maior general 

~-fa um outro projecio em rehlção ao es- ']da ar_ma.~a e os respecti:"o~ venclment?s, com 
tauo-maiot· d0 exe~·cito, e ao ora.dor parece substrtuttvo. da c:'.omm1ssao de Marmha. e 
que seria conveniente que se o fizesse voltar Guerra. (l" d1scussao); 
a Co~~1mi~::ii.o de Marinha e Guerra pa.ra, em 2~ diEcus;:ão do projecto n: 2, de 1?9,i, fi
snbst1tut1rn. propor a fusão dos dous. mes- xando a. força naval, para o exel'Ctmo de 
mo .l?O.ra evitar q~e, s~ rejeitando um, e 1898; . _ _ . _ 
IJOI" i~so mesmo reJeitada a medida nelle 2ª d1scussao <lo p1'0Jecto n. 18 A, de 1896, 
contida, não possa ser reproduzido em outro. regulanclo o serviço de assistencir. publica 

:\~0i~, si <> Sr: presidente permitte, apre- MS ali~nado~; . . . ·~ 
sen ~t-i.rn um requerimento pedindo que 0 . 3• d iscussao do proJecto n. _13. de 1891, 
1n·o.1ect.) n. 183 A volte, junta~enLe com a isentando do pagamento de unpo:stos ou 
·~e a. _lS! A, para. serem_ examinados pelo q~1aesquer e~olumentes ~s . patentes dos offi.
Comm1ssao respectiv3., visto constituirem as- ciaes bonorar1os do Exercito e Armad;1, con-
sumpto quasi identico. cedirlas em remuneração a serviços militares 

NiLO s;:,be si isto lhe é permittido. e as. concedi~as IJelo gov~rno do ].Ial'ech~l 
Floriano Peixoto aos defensores da legali-
dade. 

O §a•. Pre.S!\ident.e-Com r elação ao 

1 

. ,- · ., · 
pro_jecto n. 183 A, 0 requerimento rle v. Ex. Levanta-se a. sess,w as - horas e 50 minu· 
ser-ia lmproficuo, pori:ue impm·ta em adia.-, tas. 
m_cn;,o.' e de>e sel' v 9fa.do in:me1b;.krn1ente ; I 
rnw .. u:i.·;endo . numero ser1:t pre.1u~Jícad9. I 
QuathO a.o proJei.:to n. 184 A. a. medida nao 
JlÕde ser a.presantad:i por não estar o pro-j 
jeeto na ordem (10 dia. 
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13'.SESSÃ.O E711 22 DE l\IAIO DE 1897 . 

Presidenci_a dos Sr~. Arthw· Rios (presidimtc), 
·Tlteotonio de Brito (1.º seci·etario) e Arthur 
Rios (presidente) 

pasiano de Albuquerque e Cassiano do Nas· 
cimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de c9mpa.recer com causa. :partici

pada os Srs. Victorino Monteiro, Fonseca 
Pol'tella, Urbauo-sa.ntüs, Guedelha. Mourão, 
Alcíndo Guanal>ara.. Augusto de Vasconcellos, 
Ago:;tinho Vido.\. PonCl:l de Leon, CampC1lina, · 
~:n· ·u11il'r Gcuofredo, Rauolpho Abreu, 
CapJl't.1uu de Siqueira. Telles de MenezE's, 
Rodclpho P:i.ix:ií.o; LurY. Fla.que1•, Domin:;ues 
d~ C8.st:·o. Gwl!on, Fruncisco Alencll,.!.I'O e 
Pinto da Rocl1~i. E sem causa os S!'s. ~1a.tta 
E3a.cellM\ Etluarfü1 de l>eLTêdo. Appolo:iio Ze
nayr1es, Martins .luníor, João de Siqu~iJ·:\, 
A1·istiues de Queiroz, Seo.b1·n, Paulino de 
Souza .Junior, Mendes Pimentel, Ferreira 
Pires. FE'rnr,ndo Prestes, Ed.mundo da Fon· 
~eca. Ptrnlino Ca.dos, Hod.olpho Mira.nda. La
monh:t Lins e Campos Cat'ti(::r. · 

E' lida e sem de!Jàte a[)pro~·::i.da ·s. a.cm da 
ses:>ií.o an tGc2uentc. 

O Sir. r.t..Jt•tbv.n· Torretii {pela 
01·dcm.)- Ach;tndo-~e na ~1nte-i;ala o S~. t.la.
noel Fulgencio, Deputa.do eleito pelo 10'' dis
t1•ict.:> cio J.::3tudo d.e Minas Gc,1·3.es, req ueil'o a 
V. E~. qlle mande ua.r·lhc ingre$SO no 1'::
cinto, a.üm uc prestar o co:.np1·01uissc regi
mental. 

O Sr. Pe.•eslldente con.vidn. os Srs. 3" 
e 4'' secretaríos a irem receber o mesmo 
senhor, que. sem:o introtluzido no recinto, 
presta junto á ·Mesa o compromis~o rPgi
mental. 

ORDEM: DO DIA. 

E' annunciada. a. votação do parecer n. 62, 
de 1897, reconbecenilo Deputado pelo Estado 
do Paraná, o Sr. Leoncio Corrêa. 

Silo suceessivamente postas a votos e appro
vada.s as seguintes conclu~ões do pu1·ecer 
n. 6~, de 18117: 

1°, ~ejam approvadas as elei(!õ~s do E,;tado. 
do Paraná, que fic,uam resalvadas nos pare
cere~ e i·otaçoes anteriore.; ; 

Z", Sl'ja recnnhc~c:ido e proclamado Deputailo 
pelo mesmo Estado o Sr. Leoncio-Co:rrê:i.. 

Ao meio-d.ia. procede-se a chamada, ti. quíll 
1\1spondem os Sl'S. Arthut• Rios, Theoc1mio de 
Br·ito, Rrazílio r1a Luz, ·Gusto.vJ V~r:J.$, Sil
verió Nery, Owlos :>ia.reellino. Albuq-uerque 
Serejo, Amorim Figuei1'a, Augusto Mo:rte
it"~ro, Carlos de Nov;ies, Ser2cdello Corr&a., 
Luiz Domingoes, Rodrigues Fernandes, Ani
~io de Abreu, Eli:i.s Martins, Hem·fque Valla-
11a.füs, Marc~s . de ArauJo, Pei1ro Jforgts. 
Thoma.z Acc1ol1; Torr~s Portu·gal, Bezel'l'U 
VonteneUe, Ilde!On~o Lim~ .. Jouo Lop~·s. Ma-
1'ínho rle Andrade. Frederico Borg<-5. Augusto 
l'o\·.ero, Tavares de Lyl·a, Francisco Gurgel, 
.lo$e Peregrino, Silv;i. Mnriz, Trindade. coe
llw Lisbl\a .. Ennfrio Coutinho, Josê r:.Jal'iano, 
Teixeira. dP. Sú,Affonso Costa,I-forcubno Ban-
1leira, Coelho Cintra, João Vieira, Pereira. de 
Lyra,Ma.la.quias Gonçalve~,Barbosa. Lima,Cor-
11e!lo da Fon,eca,Julio da '.l·fello.Moreira. Alve~. 
!üig·uel Perunmburo. Juven.;io de Agui:tr~. 
Angelo Neto, A!'thur Peixoto, Euc;lides 
Malta, Rocha Cavaicami. Ara.ujo Gót>s, Theo
JJllilo àos i;;antos. Nei,·a, Javme Villns Boas. 
Castro Rebello, Milton, ·Tosta.. Manoel Cae
tano. Eugenio Tourinho. Pauht Guimarães, 
Ver·~ne d·~ Ahreu. Amphiloph:o, Joiio Pantas 
Filho, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima, 
Tolenti.no dos Santos. Eduardo R:nnos, Para
nhos Montenegro, Marcolino Moura,JoseMur
i1nho, Heredia de Sá, Xavier da Silveíra, 
Oscar Godoy. Irineu Macllado. Tlmotheo da 
Costa, Raul Barroso. Felippe Cardoso, Belisa
rio de Souza, Pereira dos Santos,Erico Coelha, 
Ernesto B1•azilio. Julie dos Santos, Deocleciano 
de Souza, Bernardes Dia~. Urbo.no Marcondcs, 
B'.l..l'rOS Franco Junior, i\foyrink, Calogeras, 
Almeida Gomes, .João Luiz. Vaz de Mello, 
Monteiro de Barros, llch::f inso Alvim, Lufa 
Detsi. Gonç,1lves Ramo~, Aritero Botelbo, 
P:·:.i.nci;;co Vci~.-.. Allred0 PintQ, Alvt'.ro Bo· 
telllo, Leonel Filho.Antonio Zacari:ts. Augusto 
Clornentino, Theotonio do Ma~a.lhíies, t'o
gueira .fonior, Artb nr Torre~. Undolpllo CM·
tano, Eduar•o Pimentel. Olegario 1faclel. 
Padua RezenC.e, L'lmarttne,Gale[o Car..-albal, 
Alvares Rulliilo, Ca.~emiL'O·da Rocha, Oliveil'a O ~r. Pres~den~e-Proclamo Depu~ 
Braga. Bueno c\e Andrada., Gustavo Godoy. tado pelo Estado do Pll.ran<Í o Sr. Leoncio 
Ado!pho Gordo, Cesario de Freitas. Lnc~s de j Corre..-i,. 
J~:;.rms. Alfredo Ellis. Fr:i.ncisco Glicerio. AI'· 
thm• Dietlerkhsen, Ovi:'io Abr:tnt~s. U.-b:mo i O §r .. ~~leuc:ar {:;l.uin:ll~rães 
... ~ª- ;3cuveia, He~menegihlo de Mor:1es: Luir. \r (pela 01·~e11i)- ReCJU'eiro_n. V. Ex. p;i.ra. man-
1>.00t[JhO, Ca.racmolo, ~folio Rego. X.avier dv uar dar rngresso 110 rcc;;ito <!.O Si·. Leonclo 
\'alle, Alencar Guimarães, 1'<Ul'O rvluller, Corrê:.1., Deput:.vlo eleito p·elo l!:stado elo Pa.
Paula Ramos,Fra.ucisco Tolentino, Pedro Fer-

1 
raná, afim de prestar o compromisso regi

reira, Plínio Casado, Rivadavia. Corrêa, Ves- mental. 
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O Sr. P!.·esidente conYilb os 
Srs. 3' e 4° secret:1rios '' irem receber o 
mesmo se:1hor que, -sendo intro,luzido no re
ci.nto, presta junto à Me:i;\ o comprnmisso l'O-
g1mental. - . 
-. . E' a.nnun cfa.d3. & vot'1.ção d.o proje.cto n. 145, 
à~. LS0Cl.pr·~hibíndo º· anonymato rm imprens:i. 

- e aan . .io ou .. ras providencias (:?." .discussão). 

O §r. Prêsi{~~:n.te--0 i!lust:re Depu
fado Sr. All'r~úo Pinto b1I'creccn ao art. l" 
uma. emem.la. substituüva. s:\l »o o caso <'.e 
prelerenc a, vou submettc1' o. votas o u.rti"'o 
do projccto príroiti vo. "' 

'? §:~- .~u:~cd? Pint.o (p~fo Mdem) 
-h.cque1ro pralerenc1:i. na vor:i.ç~.D p;i.ra. a 
emend:i.. que tive :i. honra de: offereccr. 

Posto a votos e app:·ontdo o requer irne!ito 
de prefercncia. 

Em segui·.la, é posta o. Totos e approvada 
a s~guinte 

E>!EXDA 

su.bstitun.-se o a.rt. 1° e paragrapl.tos pelos 
seg;umtes: 

Nifo e permlttírlo o anonvm:i.to na im
pr~nea (Coilstituiçã,o Fef1eral. ·,,rt. 12, § 12). 

s 1 . " Os est:ripLOS mscrtos nas diversas 
se~(:rjes e11itoriaes de um jornal ou pcriodico 
poclem ser _publicados independente de esta-

. rem n.ssiguados peles seus autores. obser
vando-se no caso ele abu:so de llber.1a.dc de 
communicação de pensamento as regras pres· 
cnptris nos arts. 22 e 23 do Co~igo Penal. 

§. Z. 0 Todo o esct•ipto q ne se refira a p~ssoa. 
CCl'!il. ou encer·re accusações ou injurias em
bor;i_vagas e sem declinar nomes, para. ser 
publlcado na ~ecçiio inellito:-ia.l de qualquer 
JOl'na.l )U periodico, llevera conter a assi;:;-na
tl!l'a rl9 autor. com tJrm01 reconhecida por 
tabelliao do togar em que se editar a. füllia, 
em presença de dutis testemunbas idoneas 
conhecidas do n;.e3mo tabelliio. domiciliada~ 
ta.muem no mesmo togar, as quaes assumirão 
a responsabilidade do escripto, na falta do 
autor. 

§ 3. 0 O reconhecimento ela firma e as 
dec~ar'.1-çõ~s exigidas no p;ira.gi.•o.pho antet>ior, 
seraoJuntamente publicad:i.s np1:1s a assigna
tura. 

Art. 3. 0 substitua-$e pelo seguinte: Em 
ca.rn de contraven('.ão do disposto no art. l", 
§§ 2·• e :3'. sofüfü·a o p:·opríeW..rio da. folha a. 
multa de l :000$ e o dobm na. reinci
dencia. 

Paragrapho unico. Para imposi~ão da 
multa.que será. recolhitlo. aos cofres federaes, 
cabera denuncia do ministerío publico. 
_ E.' considerado prejudicado o a.rt. 3° do 
proJecw e seus paragraphos. 

E'. annunciada a votaç:fio da seguinte 
emenda do Sr. :'.Iartibs Junior: 

Onde convier : - A'~ legislaturas nos Es
tados fica p~ohibido impôr peo:i. que não seja 
•1.e multa. as emprezas jornalisticas que in
t!orr<>rem no delicto de anonymato, e conside
r<J.ndo-se nullas 11.esde j<i. quaesquer outras 
disposições pena0s insertas em leis estaduaes 
relatirns ao assumpto. 

O §r. Erico Coelho (peta ordem) 
requer que a· votação da emenda uo Sr. Mar
tins Junior ~eja. fe[ta. por partes. 

E' posta. a votos e :i.p:provada a 1 .. parte 
da emenda do Sr_ Martins Junior, até as 
palavras - que concorrerem no delicto de 
anonymato. 

Posta a votos e rejeitada a 2" ]arte da 
emenda, começando pelas palavras - consi
deran,.:o nullas, etc., até o fim. 

O Sr. l?residente-PeloR.egimento 
os pro.1ectos emen<lados em 2" discus;ão são 
envi3.ílos á Commissii.o que os elaborou para 
red igil-os a para a 3 ' uiscussão. 

A Gommissão que ela.borou este projecto 
era uma. Commissão Especial composta dos 
Srs. Ma.tta Bacellar, Mer1eiros e Albuquer
que. Pinto da Rocl.ta e Nilo Peça.nb3.. 

Esta Commis~ã.o est \1 extincta. Consulto :\ 
~mara se deYo reconstituil-a ou enviar o 
projecto ú. Cornmíssã.o da Legislaç;1o e Justiça 
pal'a redigil-o •. 

O §!i-.·. ::Nrlilton (pela ordem) -Sr. pre
sident(:, hontern por um escrupufo,que reputo 
muito natural, deixei t1e ao;slstir à discussão, 
que se t1·a.vou nesta Cs.mara, aproposito de 
uma. questão de ordem, sobre se saber si a 
Commis;;ão E~pecial, €'ntnrrega!la de reclíalr 
tJ:ll'J. a 3· (liscu$,:'iO o projecto d o Corlig-o Pe
nal da Republica, tinl:l:-... ou não, terminado 

E' consinerado prejudicado o art. 1° e seus as suas funcções. 
pa:r:igraphos, do projecto n. 1451 de 1890 . f'elo que hoje li,, visto ter-mo retirado d:t 

E' po$ta a ....-otos e approvada a emenda do Ca1rn1ra, antes da votação. verifiquei que a 
Sr. _Alírf:do Pinro, suppr-imindo e art. ~º do Cama1a rlos Dçputados tinha. i·eso~vido que 
pro.1ecto e seus parag.·a.phos. e1IccLiv:;mente a Commis~ão E:>pfeial a que 

E' l•Osta a votos e ;;.pprov:.d::. a seguinte 1 me refiro haTio.. cor.icluido o sem mandato. 
emcnrla do Sr: Alfredo Pinto, substituindo o O Sr{. Jo~.E l\'IARIANO - Nem podia deixar 
a.rt. 3° doproJecto n. 145, de 1896: de ser assim, porque do contrario havia. de 
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mandàr cham?-r os S.rs. Artlrnr Orfando 0 ! l}'p11tnrks qne >'uh~t.itnam as yr.gas rlos que 
Loreto para cn. . : ;i[i .. _, f::i;·::.rn i··~e!E.-ltüS, ,,u e•1tií.o uomea:r Com-

o S1~ . MtLTO:-<-Ouça v. Ex. e ãcreJ.ito que i mis~:lü cç:m;ile~~mcn«;. :w:~. . _ 
lia. de concordar afinal comm igo · 1 O qu.c e pre~lso. em,1m, e uma. Comm1~sao 

. · • · 1 no ca.so occorreine. Elia. não póde ser díspen-
O Sa. Jo~E MAru~:-;o-Ja. estou concor·dando. so.11:t, porque, como j;~ c\isse. tem que exercer 
O SR. MILTON-Mas, Sr . Presidente, acho a.inda foncçõ~ muito importantes, t rabalhar 

que a solu<:ilo dada llontem não e>ti do a.e-. ta.lvaz muito ;, inda. 
cordo com o Reg.imento d<L Ca.mam, oa pelo EI·::i. esta <lu•·itl::i. que tinho a suhmetter à. 

·menos nos vem ~olloca r e01 uma pnsi<:ão ap1•e-.:façilo de V . Ex. e peço pe1·dilo <le tet' 
difficil em certos c:isos dados com-o pa~so a ·occupadu po1· alguns momentos a prucios~ 
demonstrar. ' attençií.o uos mou~ coll9gas : (Jfo ito bc,r~ .J 

Pelo Regimento da e.unam não póda .ser . 
votada emenda. alguma apresentada na 3ª dls· O Sã>. Ji:>ore,..iden tc- 0 nobre Dep u-
cussão de um projecto, ·sem que primeiro vá. hdo não tem r·azilo. quando a fil rrna que a. . 
eHa á. Commissão que o redigiu a.fim de 1lar j Mesa resolYeu a. questilo. 
a respeito o seu parecer. · A 1-iesa n~o ~\eclr.r•ou oxtincfo. 3. Com missão; 

Si as;:im é, qualquer emcrnl::i. qi.u~ for declu.ro·J que o~ membros dess~ Commissilo, 
<•gora o1ferecida ao projecto do Codi!!O Pc- tenc'.o termin:tdv o seu mandato o anno pas
nJl tem de ir necessariamente i• Commi~- sido nilo podia rn continuai', st1!vo renovaçio. 
sao que o redigiu, afim ele interpôr c;;t:i a. l5to nã.o é e~tinc;;iio. 
sua opinião ácerca da materia. No emtanto, A Gamara. na se.;;:ão do anuo passado 
si não existe semelhante Commissão. como se dellb~rou no:ne<lr àiverso.s Comm.issõcs p:ir·a. 
lia 9e ~bter o desejado parecer? (Ha «1x11·!e.<.) ce1·tos e det~1·rnin:tdo~ iins. 

Ja •e V. Ex. que a. solução da.da boritem ora. não estando completos estes fins, a.s 
va.e conduzir-nos a um perreito ri.bsurrlo. Cor!lmL;sões não podem lleixar de existir. 

_Depois hei u ma outra consídera~.lo, que Em. i•elação ao projccto do Codigo Penal, 
nao de'e passar \lespercebirl.a.. apezar de e~tn:r('m a<leo.ntados os trabalhos, 

Quando dous Deputados pedem no mesmo eutrctnnto n:i.o estão terminados. 
tempo a palavra. a respeit.o de um as.::umpto A delibc!'aç5.o da Cn.mara persiste. 11or
qualquer, manda o Regimento que se prellm tanto, e a commissã:o deve continuar a func-
o relator do pro,iecto em discussão. clonar cml•orn. recomposta de membros da 

Ora., si assim e. si pá<le ds.r-~e a Jtypothese no'l"a. lcgisfo.tura.. O mesmo se dá. em rela.Ç;ii.o 
de dons ou tresDeputados pedirem a palssm ás outras commíssúes. 
na occasião da :::l • discussão elo projecto do Vou enYí111• a. estudo da Commissúo Espe· 
Codigo Penal, como se ha de est~bel ecer a ci:ll,enc.'<lrregada. de efabvrar o projecto sobre 
preferencia garan tida. pelo Regimento d11 li ber·d>ide <le imprensa.. o projecto que acaba. 
Camara, desde que a.Commissã.o esti\ extiacti). de ser apyrov :i.do e emenda.do, afim de que 
e desa.pp1receu, portanto. o seu relator? . esi.:. o rt...:lij ;t p:i.rn. 3" discussfo . 

Entretanto, a Commissão precisa justificar Em occasüi o opportuno. nome3.!'ei os mem-
o.s suas i<léas e defender a.s suas opiniões. bros para recompol-a . 
. Como fazei-o, u~ilizando-se da. ·pr~fe1•en- E' annunc!:i.da. a. votação do projccto 

cm., que~ ao respectivo relil.t or o Regimento n . 183 A il c } 8'.H3, dispondo que os majores, 
affiança · t.e.neni.es-coríl::eis e coroneis do e3t.ado-mnior 

O SR. 1IOREIRA. ALVES U.á um aparte. do exl'rdto Sl'jam ob1•ig:i.dos a um a.nno de 
~e:·viço arreg-imentrvlo, após a promoçü.o a es
tu,; postos.o danúo ou tras providencias (Z'' dis
cu~:>ii.OJ. 

O SR.. · !vhLTO~-Nomear-se-lm outro re
lator~ Ma.~, não lu.1.vendo Commís~ü.o, como 
pó te existir um relator ~ ( .4.;1ai·tes.) · 

Estou · levantando duvidas para que o 
Sr. Presidente as rrsolva convenientemente. 

Mais a.inda. O nosso Regimento di~p5e que 
as Cvrnmissões especia<'S norne:vlas p:i.1·.i. e.;;tu
darem qualquer assu mpto, terminam o seu 
man dato qu<\ndo estes a~sumpto~ estii.o 1lec:
didos. 

Pergunto eu: a questão do Cv.!igo Penal 
está. resolvida~ Niio. Per co11s.~q11er1ci:1 . me 
parece que o Sr. p r·esidente à;i. c~_ma1'(1 Jev1: 
reconsiderar a. decisii.o que hontern den. E 
desde que ficou deliberado estar extiucta. ::.. 
primeil·a Commissüo, S. Ex. <le~·e nomear 

Camara v. I 

O S r. Ovidio -~bran.tes (pela 
onlem)-Sr . Presidente. fui o relator da com· 
mi.ssã.o que deu parecei• S'lbre este projecto,. 
E nã.o cxb tinclo mais outNs comptmheiros que 
fo.ú:im parte (~elh1 e nrro quel'endo assumir . 
~i ;'3Sl"Kms:tb:li1;ado ex<:! usi>ô\ da. passagem · 
d~"~'~; prr:jccto, r~qucil·o que e~te p.rojecto . 
YO!t2 :5;.. Commis;:;~o de !.·Ii~rinha e Guerra ... 

0 S1:. P1,E~ru:;;;:..;1·~ - O Jll'Ojecto estii em 
2 · 1li:;~us>lu. A .:i.udiencia <.la Commissão de 
~fa.:·i nh<L e Guerra. póde ser fo ito. no decur.:;o 
da. 3,. <liscussão . 

tis 
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Posto a votos, é approvado o seguinte 

PP.O.JECTO 

; da armada. ficam constituidos com o seguinte 
i pe3SO!l.\: 

O Cong--.i.'esso Nacional decreta : 
1 

1l!inis,ro dá. .1.líarinlia 
Art . 1.0 O Governo, tentlo cm v1st\ :·, in· 

st1•uccão p1·ofis3íonnl e prnticl dos officia.es do iJm se~retario-9fficia.l super ior da a.i:m.ada; 
estndo·maio~', provideucIG.rá de mo lo que os um official de gabm~ti:_ - emp1•eg~do. ·c1vll de 
.majore~. tenentes-coroneis e coroneís <lesto qualquer das repa.rG1çoes de marinha ; dous 
co'r-po, logo apü;:; a promo\lÜ.·;) :1 ~a.c:s postos.

1 

iLjuda:nes de 01•dens-officiaes da at•mada. 
sej<im ol.Jrigados a um u.nno de scr,•iç:.i :i:·te· 
l!imenr.:1;lo em uma :-:.rma. tliil':!rcnte da em [ Chefe do es;'ado-maior general . 
que ti\'P.rem ser,iJo :rn p-:m.o anter·i,··r, po· . · 
<ien<l.o pn.ra. i8so o 111cs:n;1 c,;çnmo colloa;u· I Dous ajutla.ntes c!e ordens- officiaes C.a. ar
em sen·iço de P.st,:i .. io-maior,se:n pr<·juiz0 tlns l ma.d.t~. 
Yantagens _respectivas. o:; o:iici:LeS da.qne!Le; 1 ,\rt. 2.n Os 'l'encimentos do pessoal acim:i. 
posto.~ que J ul~at· conveniente, sem excede!' o ser-d.o l'egul:i.do~ pelo decl'eto n. 232, de ; de 
prazo referido; deiembro de ·1894. 

o s~. ii•ineu ~a:.tc:hado ( pe!tt 
ordem) requer veririe;1çiio d3. votação. 

Proc2 leudo-se á vc r ifica.<;iio reconl.!e•;2·$e 
ter sido approvado o un. l" pol' 7:; ;·otos 
cootr:i. 37. 
. E. posto a votos e reje:tado o i-.rt.2'' do pro· 
Jecto. · 

Sã::i succcssiva.mente postos a votos e a.p
proni.do~ os seguintes artigos do p1•ojecto: 

~wt. 3. º Aos ofüciam do exerci to e d:i ar
ms.da, em commisllão ou e·n e:np~e;<i'S estr-a.
nllos ao )!inisterio 1h Gu<Jrra. e da l\Ii:.i'inha, 
t\pplicar·sc-ha o di:;pJsto no § l" rio :Lrc. ::!." 
da lei n. 260, de 1 de dezembr·') .!c lSH . 

Paragrapho unlco. Exceptuàm-s-e os que 
servirem no e.;ta.do-roa.io:· do Presidente d:t. 
Republica, em mis~ões ri1plornatic;~s. em com· 
1niss·'5es re.>e1•va.1fa.;; no e-.;:te1•ior. como aJ1lirlos 
militares ás legii.ções brazileiras. em commi:>· 
sões de limi4!.:; da. Rcpublici no Ministerio da 
Guerra. sentlo da. armada. e no da Ma1~inba, 
sendo do exercito, em um e cm outro c.'.ISO 
em tral.Jalho3 de or.!em profiss ional. scitmti
fica e te::hrtic:i.; e, lin:ll:mmte. os que pr<üiea
rem em trabalhos de cngenha.I'ia., de a~cordo 
com o disposto no at. 15 d;1 lei 11. ::30 A, de 
30 de janei1•0 de 1892. 

Art . 4." Revogam-se as cli:;;posiçõcs cm 
contr:i.!'io: 

E' o projectu. a~sim emendado, a;>pt•o·•o.uo 
em 2·' disrns;;ii.o. <:: e11viado ;~ Commissãv Jc 
:..rll.ún\J.a c Gue;_-n1 in:r·a redigil·o parJ. :3• dis· 
cussiio. 

E' posto a vot~s e ai;provc\do e:n l' dis· 
cussão o seguinte 

PR.0JECTL> 

?\.44 - 1895 

O Congr2S.'º Nucio.aa! •l ecreta.: 
Ar·i . 1.0 Os e;;t:i.rlo:>-maiore:; do ~-lini::ic-o da 

Mal.'inha. e do chefo do e.c;tado-maior genem! 

Art. :3.0 Revogam·Ee as di~posições em con
tr~ritJ. 

O §r. i:•1~e.sident.e - Ha um substi· 
tu~lvv a este projecw,que .-Je-rnrá. ser tomado 
em consideração por cccasião da 2• discussão . 

São rnccessivamente se:n c!eb:i.te a.ppro
vaclos os seguintes artigo.o do projecto n. 2, 
de 189í. fixanU.o a f,m;o. mval pàra o exer· 
e:icio ue ISUil: 

A1't. I ." A força na....-o.l no anuo de 1898 
const:n·à: 

§ 1 . 0 Dos cmciaes da arma.da e das classes 
anne..:as. conforme o~ respectivos qua.dros. 

§ 2." 0.1 4.000 p1·aç-.as do corpo de 1n:wi
nhei1·os nac:iona.~·s, inclusive 300 p1•ae::.s p:tra 
ns t• e.s c.1mpanhi<ts de foguis!.3.s e 100 lJ•Lra a 
compa.nhit•. do E"W.•lo de Ma.tto Grosso. 

§ 3. 0 De 700 füg-uistas contrnct:i.<los, de 
co1íformidade com o regulamento pro:nul· 
garlo 11'1ra os foguist.•s ex tranumerarios. 

§ 4'.v De 1.500 aprendizes m:i.rinheiros . 
§ 5." De 400 pr:i.ças do corpo de infantaria 

de rnarinh:i.. 
§ 6. •Em tempo de guerra. do dob!'o Llo 

pessoal <lo~§§ 2•, 3·' 4" e 5" do art. lº. 
Art. 2. '' Fic:i. u Poder Executivo autori· 

z:~do a. considemr ua reservo. os navios que 
necessitarem de concerto por mais de 90 r1ias . 
c~~lla. um <1.estes n;wios tel'á a bordo o se· 
gnlnt<>. pe:;sml militar: commandante, imme
cl"i:J.to. comrr.íssario. mestre, fiel e um terço 
•l•• Lo~:i.ção. perc.:beudo os v~ocimentQs de 
navio a.1·ma.do. 

Art. 3. • Revogam-se a.s disposições em con· 
trario . 

O §r. Ovildilo ,.~b1•;rn1lte~ . Ó'ela 
od.-;;1.1 r2qui>1' di~pen;;a. de interstlcio para 
:i pro;ecto rntra,r em ;}• t!.iscuwio. 

Consultada a Ca.mara., concede a. dispenSl). 
pedida. 
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São successiv2.menfo sem debate encerrados 
em 2" discussão os a.l'tigos do projecto 
n. 78 A, de 1896, regulando o se1•viço de assis· 
tench1 publica. aos alienados. ficando adiada. a 
vota.ção. 

Entra em 3ª discussão o :project9 n. 13, de 
1897, isentando do pagamento de ímpostos ou 
quaesqaer emolumentos as patentes elos olli
ci:rns llonora.ribs do exercito e armada, con
cedidas em remuneração a serviços mi.lita)'e~, 
e a~ concedidas pelo Governo do l\farecbal 
FJorfanoPeixoto aos defensores da legalidat',e. 

Ninguern pedindo u. palavra, é encerrada a 
discu~são e adiada a Yotação. 

O §r. 11° §ecret;ario pl'ocede i lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

no Ministerio da. Fazenda, de hoje, en
viawlo a seguinte · 

PRvPOSTA 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Jternett.o-vos a inclusa exposirão da. ])roposta 
tla receita e despeza geral da Republicn, para 
o exel'cicio de 1898, que me foi apresentada 
pelo Ministro de Esta.do da Faz~ncfa.. orga
niza.da em cumprimento do disposto no 
a.rt. 3", n. 2 da lei n. 23, de 30 de outubro 
do IS<Jl. 

Capital Federal, 21 de maio l 897. -
i'l"wlente J. de Jioi·aei; Ba:rras, Presidente da 
Republica. 

Art. 1. • A renda. geral da Republica dos 
EstMlos Unidos do Brazíl e -orçad;i. na qua.n
ti:i. do :~44.197:000$. e sera realizada com o 
rn·oducto <lo que für arre0adatlo dentro do 
oxercicio tl.a. in·esento proposta, sob os se
~: ui n tes ti tu los: 

ORDIN,\R.JA 

lin p o r t a ç {r o 

Direitos de importação 
para consumo ....... . 

2 Expediente dos generns 
Hvr~s de direitos de 
consumo .•..•••.••... 

3 Expedlente das c'"pa-

250.000:000$000 

4.000:000$000 

Addicionaes 

7 lO"/osolJ1•e o expedi·_ 
ente dos genel'OS li
vres de direitos de im
portação, pharóes e 

· dócas ................ . 

Sahiclas 

S Direitos Je 2 l/2 º/u da 
pob'úra. fa.bricarla por 
conta do Govel'no, e 
uos metaes preciosos 
em pó, pinha., barra, 

·ou obras; tle II/~ <·/o 
tlo ouro em b:irrn t\m
:lido na. Casa da Moeda 
e de l "/,.dos diaman
tes; e wbre a exporta
ção <lo Distrícto Fe
tler:l.l e dos productos 
ni:t.o sujei. tos á imposi
ção dos E:>tados. _ .... 

I11terior 

9 Rent!a da fazenda. de 
S~tnta Cruz e ouhas 
de proprieuade cl a 
União .. - ......• _ .. - .. 

10 Renda da Es trn da. de 
Ferro Gentr;;l do Bra-
zil. .... _ ............ . 

11 Renàé1 das cst1•adas de 
fol'l'o custeadas . pela 
Uniii.o .•.••..•. ; •.. - •• 

12. Rem1 a do Correio Ge-
ral. ................. . 

13 ltencfa cios Telegra.pltos 
Elcctricos, inclusive a 
taxa. de fr. o, 1'l. ourv, 
por palavra de tel~
gramma em percurso 
1tos C.'1.bos dil. Hra:>ifüni 
Sub111arir.e Cor,,pc;ny. 
limited .........•...• 

l ~ Rench ,ia. Casa e.la. 
Moeda ...........•.. - . 

15 Renda da. fmprensa Na· 
cional e Dhwio Official 

!ô Renda. d::i. Fabrica. de 
l'olvora ............. . 

17 Henda dos Arsea·aes .• 
18 Renda c1a Ca~a de Co1·-

l.'t:!C(·fi.o •••••• - ...... - . ·· 
tazia.s ............... . 

4 Armaieuagom. - - .... . 

IJ~spa.clto marlli1no 

5 rmposto de pharóes .•. 
6 Imposto de dócas ..... 

1 .OOD:OOCSOOO !9 i,,,1)0u. c:o Gymn<1sio 
4.500:U%$ü00 Nficional. .....•.•...• 

20 i(und:-. do In:>füuto c\os 
:sm·uu:; Mmlns. - ..... . 

500:000$000 21 Rcnd~i do lnstituto Na.-
200 :000$000 ciona.l do Musica. ....• 

379 

520:000$000 

150:000$000 

120: 000$000 

30.000:000$000 

4. 000: Oü0$0'.l0 

4.500:000$000 

'3. 200: 000$000 

60: (1 [)0;~000 

600:0'.10$000 ' 

l :000$000 
20:000$000 

. 20: 000$000 

50:C00$000 

10:000$000 

3:000$000 
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22 Renda d.as matriculas 
n os estabelecimentos 
officiaos de instrucção 
superior ........•..... 

23 Rend:i. da Assistencia. 
dos AEcnados .......• 

24 Renda arrecadada, nos 
Consulados .•••...••.. 

Z.3 Renda dos Proprios 
Na.cionaes ...•......•• 

~ô Renda do sello .•...•.. 
. 27 Renda de 1)20 °/ .. pa

gos -pelo comprador e 
vendedor nas . opera.-

. ções de cambio ou de 
inoeda meta 11 í c a a 
prazo sobre· o valor em 
moeda corrente do con-
tracto ....•.........• 

2S Renda de transporte .. 
29 Ren'1a sobre o capital 

das loterias fedei•aes e 
estaduaes ........... . 

30 Renda de 2 º/u sobre 
vencimentos e subsi
<l ios. inclusive os do 
Presidente e Vice-Pre
sidente da Republica e 
<los Membros do Con-
gresso .......•........ 

31 Renda de :pennas de 
agua ..••...•...•.•.• 

32 Renda de transmissãe> 
ele a polices e emba.r'ca-
ç,ües ..........••••...• 

33 Conb'ibuiç1í.o das com
p1nhiu.~ on emprezas 

.. de estra.th de terro, 
subvenciona d as ou 
nil:o, e de outras com
p:rnhia.s, de accordo 
com a lei n. 359, de 30 
úe dezcmb1•0 de 1895. 
é bem assim os sal!los 
d:tS estradas de ferro 
gara.ntírlas, com sede 
no estraugei ro ...•..• 

34 Fúros de terrenos de 
marinha ............ . 

35 Juros do,s acções das 
estradas de fe1·ro da 
Bahia e Pernambuco .• 

35 Laur1emio:.; ....•.....• 
?J7 Premios de depositos 

publicos ............. . 
38 Cobrança da divida 

<'.ctiva ....... , .... , .• 
39 rmpost:.i de 2 1/2 "/o 

so!Jre dividendos dos 
titulosdas companhias 
ou sociedades anony
mas com sede no Dis-

ANNAES DA CM!ARA 

180:000$000 

290:000$000 

tricto Federal, de ac
cordo com a leirislação 
em vigor e as disposi
ções da lei de_ orça
mento de 1896 ••••••• -

Imposto de consumo 

650:000$000 

450:000$000 
40 Taxas sobre o fumo .• 

200:000$000 41 Taxas sobre o.s bebidas. 
2. 000: 000$000 
1.000:000$000 

9.000:000$000 

700:000i:;OOD 
900:000$000 

1.500:000$000 

l .400: 000$000 

L200:000$000 

500:000$000 

3.9~8:000$000 

15:000$000 

120:000$000 
60:000$000 

30:000$000 

. 600: 000$000 

42 Montepio da Marinha • 
43 Montepio Militar ••..• 
44 Montepio dos Empre· 

gados Publicas .•..... 
45 Indemnizações ....... . 
4G Venda dos generos e 

proprios nacirmaes .... 
47 Juros de capitaes na

cionaes ..•........... 
48 Remanescentesdos pro

mios de bilhetes de lo· 
teria •.• ; .....••...•.. 

49 Receita eventual, com· 
prehendidas as multas 
po1• contravenções de 
leis e regulamentos .. 

50 Imposto de transmis
são de propriedade no 
Districto Fedem! ..... 

51 Imposto de industria. e 
profissões no Districto 
r'edel'<Ll.; ........... . 

Depositos 

:iialdo ou excesso entre os 
recebimentos e as resti-
tuições ............•... 

99:000$000 
250:000$000 

900:000~000 
1 • 000: OQ.0$000 

50:000$000 

1.300:000$000 

15:000$000 

2.000:000$000 

2.800:000$000 

2.í00:000$000 

339.197:000$000 

5.000:000$000 

344 .197: 000$000 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 
1°, a emittir. como antecipação de receita 

no exe1'cicio desw. proposta, bilhetes do The· 
soui'o até a. somma. de 25.000:000$, que serão 
resgatados atê o fim do mesmo exercício; 

2", a, receber e restituir, de conformidade 
com o disposto no art. 41 da. lei n. 638, de 17 
de setembro de 1851. os dinheiros provenien· 
tes do cofre de orphãos, de bens de defuntos 
e ausen tes e do evento, de premias de lote
rias. de depositas das caixus economicas e 
monbs de soccorro e dos depositas rle outras 
ol'lgens. Os saldos que i·esultarem do encon· 
tro das entr:i.da.s com as sahida.s :poderão ser 
applicados ás despezas publiCW>, e os excessos 
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. -
d:1s restituições serão levados ao balanço do 122 Faculdade de Dir!;ito 
exercicio. · 1 do Recife . .. ...... : .. . 

Art. 3. 0 _Continuar-lo em vigor todas as 23 Faculda.de de Medicina 
disposições dC1s leis de orçamento, anteceden- do Rio de Janeiro . ... 
tes. que não vers:trem particularmente sobre 24 Faculdade de Medicina 
a fixação da receita. e despeza, sobre autori- o.a Bahia .... ....... .• 
sação para marcar ou augmentar vencimen- 25 Escola Polytechoica. ..• 
tos. reformar repartições ou leg_islaÇão fiscal 26 1-:scola de Minas . .... . 
e que não tenham sido expressament~ revo· 27 Gymna.sio Nacional. .. 
g-.i.dos. · · 28 Escola Nacional de 

Art. 4. ° Ficam revogadas as disposições Bella.s Artes .. . ...... . 
ern contrario . 29 Instituto Nacional de 

DESl'EZ.!. GERAL 

Art. 1.0 A despe1.a geral da. Republica. dos 
Estados Unidos do Brazil é nxada na quantia. 
rle 32-t .570:290$356.que seri' distribuída pelo3 
respectivos miuistcl'ios, na fórma especirica.da. 
nos artigos seguintes: 

Art. 2." o Presidente da. Republica é auto· 
risn.do a despender pelas repartições do Mí
uister io da. Jusliça. e Negocios Interiores, com 
os servicos designa<los nas seguintes verbas, 
11 quantia de 15.9t6:378$735. 

Musica ... • . .. ..•.... 
30 Instituto Benjamin 

· Constant ..•..•........ 
31 Instituto dos Surd03 

Mudos .. ; . ... .•...... 
32 Bibliotheca. Nacional.. 
3-~ Museu Nacional .. ... . 
34 Serventuarios do Culto 

Catholico •••••.. •• .... 
35 Soccorros Publicas ... . 
3ô Obras . .. . . .. . ....... . 
37 Corpo de Bombeiros .. 
38 Eventuaes ........... . 

381 

30i: 880$000 

643 :_240$000 

672: 500$000 
490:401$000 
220: 66fl$000 
542:355$000 

155:440$000 

129 :_640$000 

207:095$000 

l 05: 66.'5$000 
175: 120$000 
187:420$000 

252:000$000 
l 00 : 00'.1$000 
250: 000$000 
753 :505$805 . 
l 1~:725$675 

IS. 9413 : 378F35 
l Subsidio do Presidente 

da Republica .... . ...• 
2 Subsidio do Vice-Presi

dente da Republica ..• 
3 Despezascom o pa.lacio 

do PresidEl!lte da Re
publica. .• . . . . • ... . • . • 

4 Gabinete do Presidente 

120:000$000 

36:000$000 

100 :000$000 

.A.rt. 3.0 O Presidente ila Republica ú au~ 
t 0rizado a despen der pelas repartições do 
Ministerio das Rela.ções Exteriores, com os 
services das verbas abaixo mencionadas, a. 
somma. ele 2.101 :812.$000. 

da Republica ...... . . . 
5 Subsidio dos Senadores. 
6 Secretaria do Senado •. 
7 Subsidio dos Depu-

tados .•• • ..• • • • •• •••.• 
8 Secreta.ria tln. Ca.mal'a 

dos Deputados . . .. . . . . 
ri A.i uclas de custo aos 

membros do Congresso 
Nacional ... .. .. .. ...• 

10 Secretaria. de Esta:lo .• 
11 Justiç!3. Ferleral. ..... . 
12 Justiça. do Districto 

Federal ••••...••..••. 
13 Ajudas de custo a. ma-

gistrados ..... .. .. .. . 
14 Policia. do Districto Fe-

deral. .............. . . 
15 casa de Correcç.\o ... . 
16 Gua.rd.a. Nacional ... .• 
17 Junta Commercial. ..• 
IS Archivo Publico .... . . 
lll Assistencia. de Alieua.-

dos •.•..•..•.•• . ••.•• 
20 Sa.ude Publica ...•.... · 
~l Faculdade de Di1-eito 

de s. Paulo ... . .. . . .. 

33:600$000 
567:000$000 
31i:76{).$000 

1.908:000$000 

4.03:660$000 

90:000~000 
433:205$000 
828: 182.~000 

357:965$000 

15:00Q$000 

3. 053: 3'26$625 
216:694:::950 
50:000$000 
29:774$000 
G!:l :580$000 

663:806$000 
1.042:417$680 

294:700$000 

l Secretaria. de Estado, 
moeda do paiz .•. ••. . • 

2 Legaçõese consulados, 
ao cambio de 27 d. 
sterlinos por 1$ .. .... 

3 Ein prega.dos em dispo
nibilidade, moeda do 
paiz .... .. • .. • . .. .•.• 

4 Ajudns de custo, ao 
cambio de 27 d . sterli
nos por 1$ .•. . ..... .. . 

5 E:s:t raordinaria.s no ex· 
terior, idem idem ••.•. 

6 Extraordinarias no in
terior, moeda. do paiz 

7 commissões de limites, 
idem idem .. ... . ..... . 

215:Gl2$000 

l .186:W0$000 

GO:OOO:)OOO 

130:000$000 

60; 000.~000 

50: 000$000 

400:000$000 

2 . !01 :812$000 

Art . 4° O· P1•esidente da Republica e au
toriza.do a despender com os serviços cfo.s se
guintes verbas d• !lfinisterio da :Marinha. a. · 
a. somma. de 26.ST.3:358$443. 

1 Secreta.ri::i. de Estado .• 
2 Conselho Naval. ..... 

li3:550$000 
65:!140$000 
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3 Quartel General da Ma· 
rin'.:;1 .. .. -. , .. -: ...... . 

4 Supremo Tribunal Mi-
- li ta:· .....••......•... 
n Con ét1iloria .......•..• 
0 Commis~riado Ge;·al.. 
7 AuC:itoria. .••. _. _ ..... 
8 Corpo da Armada. e 

clas~es annexus ..... . 
- 9 Corpo de Infa.ntal·ia de 

roar·inha. . ... . ....... . 
10 Corpo de M<tr inheiros 

Nacionaes ... · .• _ .. . __ 
11 Companllia de Inva.li-

c1os ..• •..• .. . •. - ••.•. 
12 Ar-se:ia.es: ...... - . ... . 
13 Capitanias de portos .. 
14 Melhoramentos, con-

serv:i.ção e balisa.men · 
to dos portos ........ . 

l:> For1'a naval. .... _ ... . 
16 H:JsÍiita.es .... · .... .. . 
17 Repartição da Ca.rta 

Mari.tíma .......•.... 
18 Escola Naval e omi·os 

estn.hclecimentos scjen-
tificos .•.•....•... - ... 

19 Corpo de Engenheiros 
NaYaes .....•........ 

20 RefU1•mados .....••. - . 
21 Mat!•rial de construc-

<;.ão :iaval ........... . 
22 Etapas .. .•.. - .. - ••. . . 
23 Arm:i.mento e equipa-

mento ..• .•... . .. - .. . 
24 Munições de bocca. •.•. 
25 Mun iç,ües nanes ..... 
2li Obras • ..• • .......... 
2; Combustivel. . ... ••... 
!!S Fretes, passagens. aju· 

do.s d., c~to. commis· 
sões de saques e tliifc · 
l'Cíli;.llS ole ca.tnbio.s .... . 

!W E ..-c:itu: ~cs ........... . 

6S: 107$000 

2~ : 240$000 
225 : 620::;1)00 
49:338$650 
15:800:)000 

3 . ººº: 260$000 

2fü):(i67$ !05 

1 . 841 : Oiü$'•00 

77:675$?)0() 
5. 654 :" 027$350 

351 : 13:?$000 

100:000$000 
3. HJG: 05:1.*'24 

365: l(í0~60 

5S2:424$COO 

:3s4: o 10sooo 
23: :')6<1.~000 

741:017$l69 

800:000~000 
365$000 

100 : OQOSOOO 
6. 587: 300:.:;'.:18.') 

800 : 000::;1 'ºº 
250:000$000 
500:000$"000 

-100:000~000 
:::30: OOIJ~OOt) 

26J373:358$·143 

Al't. 5. 0 O Presidente da Repu hlíca é auto
rizado a uespeni.lcr com os serviços indica.dos 
nM seguintes verbas do Ministcrio da Guerra 
o. somtnD, de 52.374:116$'290. 

l Secreta.ria. de E~fatlo e 
rep1rtições anaexas ... 

2 SupNmo Tribunal Mi
tar e auditores ...•. ... 

3 Confo.do1'ia Ger·al tl:i. 
Guerra. . . .. .... · .... -· 

4 Di1-ectoria Geral das 
<Jbt'•l.S Milit-n-e> •..•. - -

5 lnstrocção milit~r ... . 
6 Intendencia .......... . 

216: GS0.$000 

181 :310$000 

7()0:303$500 
1 .q91 :2-'.>4$COO 

136:6.50$000 

7 Al'sem~es . ..• ••••....• 
8 Depositas de artigos bel-

lico:;. . .. . .. · ....•.....• 
· 9 Laboratorios .. _ .•..... 
10· Inspectoria. Geral do' 

Serviço Sanita.rio do 
l~>.:erci to ......•....... 

11 Hcspitaes e enferma-
- ria.s . ..•••............ 

12 Estado maior genera!. 
13 Corpos especiaes •. .. . . 
14 Corpos :u·rcg1mentados 
15 Praç,1s de pret ...... . 
16 Et."!.p,is . ...... .... .. . 
17 Fardamento, equipa-
m~uto,arreios e arm;!.-
mento ..... . ..... . .. . 

18 Despezas de corpos e 
qua'!'teis .• . . : •.. _ •... 

19 companhias mmtare~ . 
20 Commhsões militares. 
21 Cl;is~es inru:tivas .••.. 
22 Ajudas de custo .....• 
23 Fabricas •..•........ . 
24 Colonias miHta.res .•.• 
25 Di vei·~as despezas e 

eventuaes ..•..•.....• 
26 Hibliothe:'a do exercito 

2.736:357$500 

6:000$000 . 
196 :9$2$000 

l . 634: 006$'25:> 

1. 160:410$000 
831 :350$0(10 

2.324.:594$500 
13.398:88182-=iO 
5. 037: 483$-1'.10 

i l. 880:i50fi,-OOO · 

4. 757; 552$000 

l .225:00C$000 
730 : 107$9~JO 
132 :710$000 

2.111 :572.$4n 
200:080~00 
128:951$300 
l 94: 805.$7i7 

800 ; 000$000 
11: 109$500 

52. :~74 : 1 Hí$!W9 

Art . 6." O Presidente da Republica é au
torizado a despender pela repartição do Mi· 
nister· io dil. lndu~tria, Viai,'5.o e Obras Publ i
c·-.s com o:; serviços •lcsigna.dos nas seguintes 
\·erb:i.s, u. somma. de 88 .211~70i$670. 

l Sccrcro1•i;i. do Estndo.. 355 :410$00fJ 
2 Auxilias á. a.gricultur:i. 156 :855$00tJ 
3 Suln·enção ús Compil-

nllias ele Na. vegaçã.o a 
va.por .... ... ... ... · · 

-l H.ecep(!ão, agazalllo e 
transpo1•tc do immi
grantes expo:itancos .. 

5 Co1•reios .... _ ... · •...• 
6 Telegl'aphos •••...•..• 
7 Fisca.lisa.çã.o da.s estra-

tr~d.as de f'tl~-ro _ •..••• 
f, Ga.rantia de juros ás 

estradas de ferro .... 
9 Estrada. <lo Forro do 

Sobral ...... • ...••... 
l O Esõ,ro,da. de F~r!'o ele 

Haturité . - ............. .. 
11 Est.rn.da d.e Feri•o Sul 

J.e P(;rn:imbuco _ ...•• 
12 Estrada de Ferro Ceu· 

t ral 1le Pernambuco .. 
13 fütrada. de Ferro 

Paulo Airooso •. .. .•.• 

2.746:500$000 

467: l 67$7i',Z 
10 :424: 407$3Q(l 
8.472:182.$'222 ' 

296:000$000 

14.034:114$129 

312 :1~4$500 

1.317:600$000 

1. 308:521$619 

1-582:111$520 

167: 168$800 
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14 Estr::.d.i. de Ferro 
S. F1·a.ncisco ........ . 

15 Estrada de Ferl'O Cen-
tro.l do Brilzil. ...... . 

16 Estrada de Ferro Porto 
Alegl'e a Uruguayana 

17 Obras Publicas da Ca
pital Federal. ....•... 

18 Obr&s fede1•aes nos Es-
tados ••.•• .. · •• : ..•.•• 

19 Dircctoria Geral de 
E:>t<1füt."ica. •• • ..•. • . : . 

20 Observatorio do Rio 
de Janeiro .... . . •..... 

21 Rep(Lrti\~ões e Jogal'es 
(IXt.inctc•s ...........• 

22 Eveotuc.es ...•..•••... 
23 llltJminaç~o publica •. 
2-1 E'goto da Cüpita\ Fe-

der:~! •.. .• ... . .. , ..•. 

2. 109 :6:~C.$4":0 

32.496: 6C~}$823 

2.042:724$943 

2-942.:7[!1$000 

2. 777: 179$500 

202: 180$000 

107:780$000 

46:700$000 
50:000$000 

1 .02:3:685$324 

2.G81 :590$788 

88.2ll:i07$670 

18 Gratifica.çõe.s no1· ser
viços exkaord.inarios 
e te:npor.~.1·arios ...•.• 

l9 Juro~ di ver~o$ ....•. • 
2() AJUd<lS de custo ...•.• 
2 l .Jur<M dos bilhetes do 

Thesouro ........... : 
22 Jur0s elo emp1•estimo 

do cofre do orphãos ..• 
23 Juros dos depositas das 

Caixas Economicas e 
Montes de Soccorro ... 

24 Commissões e corre-
tagens .............. . 

25 o:trerenças de cambio. 
'.'6 Obras . •.......•...... 
27 Commissões fiscaes ... 
28 Despez:i.s eventuacs .• . 
29 Reposições · e resti-

tuições •. .. . •......... 
3:1 Exercícios findos ..... . 
31 Cret.litos especiaes •... 

30 000~00 
5~1 000$00:) 
:!O 000$000 

4.80:000$000 

650:0000$001) 

4.450:000$000 

38: 000$000 . 
55.000:000$000 

0:?-7 :200$000 
50:000$000 

150: 000.$000 

500 :000:E;OOO 
2 .000:000$000 

936:6:?2$-569 

139.062:923$209 

Art. 7.0 Q· Pre~idente da , Republic..1. é 
autol'izaLlo a despender rom os serviços 
do Minisíerio da Fazenda constantes das 
vcTbas a.baixo mencionadas a. somma de 
139. 062:923$200. 

Art. S. • Ficam qrpro...-n.dos os c~ed.itos cons
tantes da. tabella A no total de 22.S57:7e5$692. 

Art. 9 .0 No.exercício da presente proposta 
poderá o Govern1) abrir creditas supplemen
tares pa.1•:i. as verbls incluidas na. ta.bello. B. 

_'\.rt. 10. Ficam revogado1s as clisposições 
em contrarió. . 1 Jur:'ls. a.morfüaçiio e 

ma.is despezas da dívi
da. exter na. . . . .. - .... 

2 J nros. ::unol•tizar;.âo e 
m:1i<i de$pC7..as dos em
pre5timos na.cionaes de 
1808, 1879 e 188\.l ..... 

3 Ju1·0<:, amortizar;1i.o e 
ma.is despeza.s da divi-
rln. interna fundada .. . 

4 Pensionistas ........ . 
5 Aposentados ....... .. . 
6 Th~souro Federal .. .. . 
7 Tribun:i.I de Contas .. . 
8 Recebedoria da Capital 

Feileral. ............ . 
O C.'l.ixa. de Am01•tização 

10 Alfandegas .......... . 
l l Delegac as füC,'),es •.•. • 
12 Me,a.s de Rend~ ....• 
1:3 Casa da. Mod..a. ...... . 
14 r~pr~o~ .N~cional e 

Dia.?·10 v{'fi.c:<'l . ••.••• 
15 Lo.boratorio Nacional 

d~ Analysfs ........ . 
l.G Emprega.deis das rilpil.r· 
· tii:ões e logo.res extiu· 

ctas . ............... . 
17 A<lmlnistn:u;.ão e çus

t<lio tlos proprlos o fa
zendas nacionaes ..... 

17 .SB3:9i8$000 Rio de Janeiro, 18 da mii.io t.le 1897 .-
Berno.rdi11.o de Campos .- A' Commissão de 
01·çac1ea to. 

Do Mblsterio d:i.s Re!nçõe3 Ex:tet•iorc:-s, (le 
9.038:805$000 boje, enviando a srguinte 

23.350:%:2$000 
4.253:831$740 
3.500:000:5000 

!l02:50Cl$00C 
4<!3: SOl'$000 

MENSAGE~l 

Si':;. Membros do Congre.'lSo Naciona.l -
SubmCltto :~ vos.~:i. deliberação o tratado de 
rxt1·~u!i(!;i.o, constante da inclusa cõpi;\ au
thentica.. que sc firmou em 14 <lo corrente 

481 : HJO:~OOO com o f'.lenipotenchirio dos Estados Unido::; 

3·)r·· · i'S""'"OO . da Amer1ca. . - ·'·) -.~) . 
!J.801 :304$400 Capital Fedem!, 21 de maio de 1~97.-

971 ·209~000 Prudente J. de Moraes Ban ·os, Presidente 
:;54;993:~000 da Rcpublica..-A' Commissão de Diplomacia 

1.190 :500$000 e Tratados. · • 

966 :S00.'5000 Requerimento: 
' . :-ie C::tndifa Rn.mos Rosa. viuva do c:i.pitrio 

63:400SOOC de m~.r <.: guen;\ Leoncio Rosa. pedindo uma 
' ! pen~ii.o.-A' Commis;;:io de Pl!nsões e Contas. 

430:000$0001 O S r. lt>re!!loiidentc - De ccinfür~i.- · 
· d:tde com a decisão tomada. pela. Mesa., na ses-

] sã.o de hn,ie, nomeio, pa.ra fazerem pa.rte d& 
121 :640$000] Commissão especial encarrega.da da orga.ni-

:. -
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z:t\':1:1 do Ci:d :gr. Penf\1. 0s Srs. :.riit 1;;. P:~1''.:.·. ~h Costfl .. Trr,t1-se r1e uma moção Jlfüposta o 
nho; I'ionten~2r·o~ V::_z do 1-icFa. 'fíu~~\ ~üE~~.1 1 : (:.; a.!!UO .~ .. ;,~ss·-uio nr:..1~a o re~~nnho~!mento <le beHi
Brito, Oliveira Brag:,, Ti·iwLÍ;!c, Pur:1:e Je' geranct.:. dos :rêvolucionarios cubanos. A pro
Lcon .. loüo Vieira. e Erico C:)ell10. e. par:t .'.!. ! p:'ÜL Olmara d.e então entendeu que a moçiio, 
Commissi\.o e~pecial encarreg"'.l.da; de i·egul;;,r pela :ma impol·~ancia, devia ser sujeita ao 
a: libei·dade de ·imprensa. os Srs. iliatt;;, P<i- exame de uma Commi~são. 
cellar. l\fartins .Tunior, Alfrello J?into, Pinto r.r.novadn.:iCamara. e eleitas as novas.Com-

• .da. Rocha e G~leã.o Cilrni.liml. 
1 
mh;~C·cs. parece que a C;.una.ra deve aguard;1r 

1
o11:11•,'cer. nãos.ó pelo alcance internacional 

o Sr. Tin1ot.heo 4:1.n Cc'-"S:.a <liz 11l<J. m~.terb, com·) tambem pelo asp~to seu 
que a camara e a .:\Jc~a dcv~:n e~tai- lc:;i- ·1 c~nst;!-nciunal. Todo o Brazil faz vo~os ·pela 
bradas de que, em m8.jo de lS!l5. te»e a v1ct1J_r1:1 cubana.;os cu~anos_quercm a mdepen
llonra de apresentar à considcraçito <b C<J.· denc·1a pelo mesmo pr!nc1p10 por que fizeram 
marn. dos cidadii.o.;: Deputados tia. Republica os outros povos ~me!'1canos; rna~ entre esses 
dos Estados \.Inidos do B;·azíl uma icdie:ação votos que toilos Jazemos e a moç:10 que o no
em que solicitaYa o pronunciamento Jos sen- bt·e _Depu!.a_do pt~opõ~ ha um a.bysmo que a 
tirnent·.)S republicano~ 'dns bi·az il•;irus, e rn- raza.o poltt1.ca- uao p~·le transpor. O Governo 
breturlo o sentimento J<:. cod:•atemit.a.ção da· Rcpuuhca sabera cumpt·1r o seu dever, 

·.p::>lltica. americ3.ua.. Peditl enti'ío que. a Gamara consultando as suas graves responsabilidades. 
do:; DepnLa•1os ''otassc o l'<'c0ní1ecimento da 
beUigerancia p:ira o povo 1;ubo.no, que. com 
as arma~ ::a m:"Lo. bate-se pE~la liberd.;1de, em 
obediencia ~i. g1·~mdeza dos sentimentos arne
ric:J.nos, aftirmantlo v.o munde>. cvm a e:ie1•gia 
a mais solemne e a mais cmcn.z, ~. demon
stração de que se bate i'OL' um:1 nece:;;siüaue 
palpitante e urgente, pel~t su:i. indcpeud.encia 
e sobretudo para, <J.Ue de~app:i.reça da Americe. 
a mona.rchi1 ! 

Pois belll, ess~ indicaçiio, que ;;eve a llonr:1 
<le apresent~r ha um anuo. rnant'taJa. pela 
?.lesa a Comrnissão de Diplorn:i.ch e Tra.tailm, 
ate ii presente d;i. ta. es1a sem Pal'eeer. O 
orador ve:n. fundado n;t generosidade do co
ra.çiio brazileiro e na cou1p1·ehen~ii.o dos sen
timento5 Yerdadeimmente patr.ioticos, pedir 
que, attentas as circumstancias quo moti
viram a n:io aprc5enta(;ã.o do parecer, seju 
conceriida pela. C;trnar:t. a di:>pcns:i. 1fo m'.'s:no 
parecer, afün de que.na ru.-m:t tio Regimento, 
entri! :1 indic~.ç~o em cl;scu~s:io. 

EspcréWLlo ;,cr- :1ttemiido. o 01,1dor faz mn 
appello aos repnl.11\:::[l.!JO;> tl11 Bt·;:z'il e ;·:o::; n.rnc
ricn.nos. cidadi'io::; toüos devor.ado.:; ôj ~::lu:=: ~i.. d~1 
Liberdade e d;J. H.epublic•.•· (JfoüQ /J..:u1, ;,10.i::c, 

bem). 
Vem <i. Mesa, é lido, apoiado e e11tr;i. con

-jnntameat~ em discussão o seguinte 

11. EQUEl'tl:üE NTO 

O §r-. Tilnot.heo ela Cost.a
Cida lãu P1·e5identt', cidadãos Deputados. Não 
pro~ede nenhuma das r,'tzões com as quaes 
a:·gurnentou o illnstrado Deputado da b:rn
c:i.d& d? Rio de J:tneiro. Nilo se trata, pot· 
emqnanto, Je cliscutir a materia propriamente 
sobro que ,·er~~ :i. indicação que tive <J. honra 
de apresentar; e, no entretanto, o cidadão 
Dr. B~Jisa.rio de Souza, illustre Deputado pelo 
Estado do Rio, não tra.tou da. questão ver
tente. mas, antecipando julgamentos, veio 
preferir SUll. opinião sobre•\ maneira de en
ca1·;i.r-se a imlicaç,ão que a.pre~entei. 

E o illustre cid:i:füo, passando <la questão 
que elevemos primeiraroent<i resolver, rel.:i.· 
tiva. U. dispensa. ou nuo dispensa do parecer, 
pronunciou-se\ e:n absoluto, contra.rio á 
it minha iniiicaç;).o pretendendo oppor um 
diquo ús i<léas lib~raes e democ1•atic;1s que 
tive occa:iião de dcfemler, quando apresentei 
a mencionaria indicação, refereote à bellige
ra;lcía, l~.0$ cubauus. 

O S1t •. HEr.1s,\.1:10 DE Souz:.\. - Não falloi 
;:ohre a índica~ão o anno pass:ulo; dei apenas 
um aparte. 

O S1t. TrnoTllEO DA CoSTA - O cliscmrso do 
humilde or<1dor que occur,a. a :i.ttenção da. 
C:tma.r:i. est(i publica<io nos Annaes, e·os ci
(\;i.tlií.os Deputados que me nuvem poderão 
:tjuizar solll'c o que a.~abo de dir.or. 

Prouunciarl:l., como foi, a minha simples e· 
Req_ueiro q11e, n~o estanrl<) com l1arec~r ª pa.Hida orgçfi.o, o mustre Deputado pelo Rio 

indic;1ção sobre a beiligera.nci:i. •1e Cubi, apre- de .Jà.neit'o aparteou.me successivn. e repeti-
sentada em maio 1le 189ti, seja. a referida. in· 1 t b t d ·d· d 

d 
. ,. - 1 .'..~.•:•e::n ~. co:r. a en o sempre ai ·e.." e reco-

dic:,~ão d:i.<la p1:1.ra a ur ern u ·J uia.. lJF e pen- nbccer-se n. lielligera.n~ia do.s cubauos. 
dente <l.e pn.rec~r. na fürm3. <lo ltogi•non•o. Ccinseguintem~nte, não hz. equivoco da. 

Sala. da; sess~es, 22 üe ::::<d·) J.c HiS'i. - minl1:.. parte, r.;1tcs ha perfeita certP,za, 
. Timotl:eo da Cosw. qu:mdo digo que o illustrc Daputa.do comba-

O S1.•. "Beli~~rio de 
ímpug!la o r ~'l u.el"imen to do S!·. 

teu na sessão passada :l. indicação em prol do 
Souza reconl1ecimento da. bclligC\ra.ncio. dos cubanos 
Tirr.otlleo. u. türnla á combate, 
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O SR. BELISA1uo DE SoozA - Combato-a 1 mais conseutanei com o es1!ü·itn evoldlYO 
ainda hoje. Deve ser acto do Governo. 'cfa humanidade ,,, sobretudo com os. altos in-

- · - • teresses da livre Americ<i. sempre rep~·e~en-
O SR. Tu.rnrrrEo_ D.\ Co~TA .- O as~mnpto ta.dos pela nobre e n.ltiva Republica dos Esta

sobre que ve;sa.. a mdicaçuo e elos mais :·:i.s- dos Unidos da America do Norte. 
tos, dos !11a.1s i_mportant~s e, co1Jsegumt~, Mas longe disso, 0 illustre Deputado, com a. 
mente, nao sera o_ ~umilde orador o mais sua pr..iavra ful.!!'.urante, com s~u estylo rc
C?mpet~nte par:. va crear obstacul?s ~ ta,\ ·pleto de flores de rheto!•ica., usse::urou á. Ca.
d~scussao, a qual nes.te m?mento seria 1i:icn.- j m:ira que 0· pr0pr'ir> Cleveland ' não ncllou 
~J1vel :i.pezar da fulguraçao d,~ ·p~hw:~.~':' neccssaria a. belligerancia e que },fac-~inley 
illustre Deputado~ que preten ,e d1sc~1,1.- Ja s0 ladeou a. quest<to na campa nha eleitoral. 
o assumpto para fazer- VH~;rar a~ sun~ Hle_as.. gu irei mais longe. o ci11adão Schermann, 

Quando for abe1·ta a drscussao, d15cutire1 hoje ministro ·de estrangeiros dos E:.;tados 
o assurnv_to, _ . . . _ Unidos, que foi um dos propag;.i,ndistas mais 

Mas; hao de permittn•_o c1dadao Dep~t:iilo alevant:ülos da bellig·era.ncia dos cuban.os, 
e a Camara que, despr;zando_ o.: encar.:1.~1i~ia- pelo facto ~e estar actualme~te no go_verno, 
mento que quer rlar a que~tao o referido affirmo, nao renegou a soluçao !lessa impor· 
Deputado. ve.nhii tratar pr~prrnmente do-as- tantíssinia questão, porque si a reni?ga.ss~ 
sump_to relativo ao i•equenment_9 que apre- não ser-ia amerfo.ino, teria. desmentido á con
sente1 e _sobre que" ve~sa a. <_tUestão d~ ordc.~ fhnça que nelle ~emonstr:i,m ter por• muitos 
que se _discute, po,qua~to e ella re!atrva ti-.. dos seus compatrwtas. · 
formalidades estabelecidas pelo regimento e E' u!lla. injustiça clamol'osa a affirmacão 
de accor~o com o qual venho de novo h itta.r. que ainda. uma -vez faz o illnstre Deputado, 
da questã.o n~ ca.~pa_nha que esposei e~n prol! dizendo que os Estados Unidos da ;,mer~ca 
dos valoroso,,_e d1g~us cuba?os. do Norte sõ se Jlt'eoccupam com as qnestues 

Quero refe_r1r-me _a _maneira por q_ue,. como commel'cia.es e focl ustriaes e de interesse:> ma
Deputado, tmha direLto_ de vu· p~dir a !lre;a tei·iaes. 
e a ca_mara um~ solu~ao dest~- 1mport~n,...e. Ora, realmente é querer distinguir onde 
ma.teria; e o _me10 !egunental nuo era sma.o nã.o e pe:rmittido fazer-se distincç[o. 
este,.º de pedir a dispensa d~ P8:re~er Pi:ra No seculo actual, adea.ntados corno nos 
que novamente eUa fosse trazida a d1scussao. achamos, vir affii•mar qu_c 11a no mundo unia 

Muito de propoEito, quando vim apresentar nação que só se preoccupa com as questões in
este pedirlo, tive necessidade de dizer.que não teresseira.s ·e momentosa.o. do cornwercio e <la 
enfrentava e nem discutia as razões por que industl'ia. como as que, sob uma fórma geral 
a Commíssão de Diploma.eia e Tr::.taclos, não não exuct.'..I. dizem sel' as de um sec~Io q_uc 
tendo considerado a ma.teria, não :tpre>entou estiL invadido pelo mercantilismo e pelo in
o respectivo parecer, dando ca,usa a que não dustrb.lismo, é negar que a huma.uhlade so 
fosse a mesma o!Ierecida em tempo á dis- move oberlecondo a princi1: ios moraes, seria 
cussü.o. querer oppor as doutl'inas que fazem, póde-.se 

Realmente, que naquella occasião jiL se ngi- dize1', a ii:licida<le huma na.. o hem sccial o 
b.va na America do Norte, como so c.git,a\·a maior dos obstaculos e atirar, permittam os 
em todo o mundo, questão da ma•or gravi- collegas dizer, a bumanld~tde a um periodo 
da.de política - a guerra elo Oriente>. E' um romoto em que não se acha. de facto e a um 
facto; e, como affirmou o illustre Deputado, estarlo tle (l.trazo mo1·al e intcllectual de que 
Cleveland teve de considerar e ponderar felizmente não compartilh:imos. 
muito esper.ialmento solircl esses a.conteci- ,\"o:-::., pcrmitta-me o illustl'e Deput;:i,1fo 
meatos antes de resolver sobre a be!ligera.nr:ia a.ffirma.r-Jbe: não julgo ser- verd::..c1e que a Eu
de Cuba . . ropa se preoccu.pe com as questões sobre a 

Ma.s é preciso ta.mbem notar que, tendo liberdade americana; e, respondendo, volte 
es$e problema politico muito maiol' gravidade ao aparte que lhe dei quando fül!a'l-·a. e venha. 
na l!:uropa, pois o confl.icto ri?lativo á. guerra a.ffirmar que ella s~ acha defronte da Ame
do Oriente ja tinha seus prodromos perfeita- rica, sempre armada.. de mHh:i.res de bayo-. 
mente assegurados, não :>.presenta de fücto a netta.s. . . 
mesma importanoi:J. na Americ1. :\ão é verdade que a Hesp:i.~l~a tem tido 

Mas, certamente que ClevelanJ, pro- 200.000 soldados para asph1x1::i.r 1W.OOO 
curado como arbitro politico, pelo menos cubanos? • 
na parte norte do continente americano, Não e verd(l.de quo ella tera gü.suo som. 
devia, antes de resolver o assumpto, e~tu- mas fa?ulo~as JJ:"'ra a~n.ter aqnen; :panll.ado 
da.l-o convenientemente pilra que ao menC'S, 11e hei·oes, 1dola.1·as ua !tber.dad8 · _ 
Mac-Kinley ou outro e~t:l.dísta not:lvel que o O mustre Deputado nu.o pod.e nega.r~ e isto 
substituisse tivesse os necessarios meios de provo. o modo por q_uc. a Eu~opa considera a 
resolvei-o, p;1.ra que a solução possa ser a Americ:.i., dando direito assim a que tod.o o 

Carn~r:i. V. l -l.J 
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americano esteja. preparado pa.ra acceitar e l do Norte, que é a parte ma.is a.deantada. do 
seja sempre um cliscipulo da dout.rioa ue ~ontinente. se preoccupa. unicamente com 
Monróe: - a .• 4.me;·ic~ é dos ame,.icwios.- · . que~tões mercant is e industriaes e ··pum-

für SR , DEPUTADO--~ poiado. 1 m~i~le falha., e esca. :.i.~nas a opinião dos 
. cr1t1cos europeus que, nao podendo negar a 

O S1<: fü:LISARIO DE SouzA-E o Bra.z1l dos evideocia do progresso americano, só pro-
brâz.üe1ros. cura.m desmoralizal-o contra a veetlade do;; 

o SR. TI!>!OTHEO DA Cos'.t'A-Apoiado; .como 
queria o Marechal Flori.ano que. por isso, foi 
t.'io ·contrariado, tan to pelas esquadras euro
néas, como pelo capita.!ismo e~trangeiro. 

.Po1· consequencia, é p:·eciso mostrar que 
emqua.nto a. Europ~ procer~er ;1ssim, devemos 
ter uma posição compativel com a tlos povos 
que se querem Mteuder, isto é, devemos, 
nós amei'icanos, colligwlos por uma. meioma 
uniJade de sentimento de a.mericilmsmo. p r·o· 
curar de alguma. wrte antepnrmo-nOs âs 

. cC'llig:ições hybridas, nos interes~es de ctSas 
rea.esreinantes, de familias enth1·oniza.das, 
que não se preoecupam e que nunca se pre
oceupa.ram com a felicid ade do povo que 
fü;:em governar. 

O povo é que. em vez de tolerar essas mo
narchins obsOleta.s, devia de u ma vez para. 
sempre fazel-a.s desapparecer do mundo. 

Cactos. 
Si ha civilisação na. Europa, 'como não se 

pó·le negar, ha ta:mbem no. America, civfü. 
sação de que d~o attestado vivo os Estado~ 
lJnidós. Da. mesma fôrma. posso dizer que nu 
Bt-azH ha tambem civilisa.çã:o, não obstam.e 
a França e outro3 pair.es europeus nos consl· 
tlerarem botocudos. (Apartes.) 

o SR. P RESIDENTE reclama. attenção. 

O SR. TmoTHEO D 1 . COsTA - Fechando o 
paren thes:s a que me levou o meu !listinctu 
colleg-a, venho c1 izer á. Camara. que tenho n~
cessidaiJe de i.usistk :pela approvaçã.o do re· 
querimento por mim. a.presenta11o, e que, 
longo de haver o meu dlustre collega produ 
zido ar{_{umeotos contra a. sua. approvaçã.o, os 
produzrn, ao contrar io no i?ent:do de ser o 
mesmo approvado. Tenho concluído. 
VoZEs-~IUito bem, muito bem. · Elias de facto j:i. teri<im d'3sa.ppa.recido si 

não a.s sustentassem <?os fi01·e:;tas de b:i.yone
tas, ligadas pelos mesmos interesses egoisticos 
de falsa supremacia. Mas isto que vemos na O Sr. Se1·zedello OorX"êa pediu 
Europa, felizmente que não se dit. na livre a. pala.v!'a apen11s para fazer á Camara a 
Ameiic11.. declaração do seu voto. Em relação a impor-

tancia da. questão, não est.á longe de a.cha.r·se 
UM SR.. DEPUTAnodú. um aparte. perfeitamente identificado com o pont~ de 
O SR. BEr,IsAn.10 DE Souz11.-Mac-Kinley é vista do seu illostraflo collega. represeiltanto 

um producto do capitalismo. !lo Estado do Rio . .A questão não pertence ao 
o SR. Tmom;;;o DA COSTA _Não apoiado. Poder Legi$lati vo. O reconbfcimento de belli

Productos desta Ol'dem, existem ein toda . a gera.ncia. . de Cuba, por mais sympathico qm: 
parte e honram uma nação. seja. aos nosso;; corações, por ma.is que des· 

o illustre Deputado ha. de lembrar-se que, perte o sentimento de pat r iotismo e avi>e 
os parti<la.:tios da prata nns Estados Unido~. dentro de nossas almas e d e nosso espirita a 
QU(:riam a. v!c_toria de Hry:rn. nctver~a.l'io de gi•ata. recorfü\ção de heroísmo que1Jarecia ter 
Muc-Kinley, que e partida.rio tlo regimen do desa.ppare!!ido e que se mostra firme nesta 
ouro; ta.nto uns como outr.-s ,ií,o capitalistas 1·esistencia heroica e brilha.n~e que o povo de 
industl'ialista.s. . Cuba estit fazendo ; por maior que seja a 

O •~rgumento, porf.:i.nto, não procede. Ao nos;:a sympatbia por estes bravos que lutam 
l 

pela. integralização da liberdade na. America, 
mesmo resu tauo se cheg-a.:·in. si se quizesse forçoro e reconhecer que esta. bel ligerancia, 
considerar sob esse aspecto os partidos no não pertencendo ao Poder Legislat ivo, mas 
Brazil, tanto liber:!l como conservador. nos sendo uma. _attribuição rlo PoL!er Executivo, 
tempos . da monal'Cbia, e mesmo agora. na. a. nós não incumbe votar moções em que se 
Republica. trace a este Poder normas de condncta. 

No Estado que meu illustt-<~ c::illega. 1·<'pr·~· 
senta os autonomistas nlio 1:1·am em :;1·auúc Sem duvida. a. c1uestã.o i;cndo gl'a.ve, envol· 
parte indus~ri<1es e fazeadeil·o~, ·e, até vendo questões diplomaLicas do niais t\l t•J 
digo ma.is. r.li.o iJcuve &.l!toncmis:a que não valor, lntcJ·cssundo a vi<1a extema de um 
obtivesse vantDgens do Banco ea Republica . povo, '.iste tem pelo orgão importante. •los 
Penso eu. (Apartes.) poderas imtilfcos necessidade de oc:1.ute:b. · 

· toclos os interesses extel'n os e i nternos a ntl!; 
O SR. BELISAP..To DE SouzA - Prço ::i. pa- de a.balançar-se a medidas de tão gr-c1.ves cou· 

lavra. 1 sequenci:is. 
O SR.. TmOTHEO DA. CosTA- Nestas condi- O nobre Deputa.do pelo E sta.do do Rio a.pi-e· 

ções, a.firmo, a. proposição ele que a America. ciou a attitude do Governo e do povo a.me-
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ricano; S. Ex. nos .disse com verdade a. serie 
de cautelas ·e cuidados que os magistrados 
encn.rreg:i.dos dos Porleres Publicos nos Estados 
Unidos, :~:i.ção poderosa, de muitos recursos, 
cujas decisões pesam nos destinos da Ame
riça; do Sul pelo seu valor e importancia, teem 
tido deante das sympathins que .D povo tem 
manifestado pela belligerancia. e airida mais 
deante das consequ!'lncias que esta :póde trazer 
:para o Governo. Americ,mo e para. os Estados 
Unir.los. 

O Sr .. Cleveland, estadista de primeira 
pla.na, homem notavel americano, distintís
simo, nome que nenhum de nós brazileiros 
deve nronunciar sinão cheio da maior vene
ração e ~cspeito pelo espírito de justiça que 
ainda 11a poucos dias acabou de. dar na 
questão elas iV.Hssões, decidindo com toda a im
parcialidade a questão a. nosso !a vor (apoiados), 
tem 11aturalmente tofü1s as grandes sympa.
thias volta.1fas para Cuba pelo seu grande es-
pirita, pelo seu grande coração. · 

Mas,'no emtanto, o Sr. Cleveland teve ne
cessidade. quando governo, de não attender a 
moção votada no Senado Americano. · 

o SR. BELtsARIO DE SOUZA- Certamente. 
o SP •• SERZEDELLO CORRÊA.-E' -verdade que 

por outro lado a questão cubana.tem ·cami
nhado, a resistencia heroica daquelle povo 
tem. assegurado para ·si todas as victorias, 
tem conseguido a.somma de recurs? _e cal?-
sados os maiores embaraços e preJu1zos as 
finanças e ás armas hespanholas; tudo isto 
desperta no seio do Senado Americano, nova
mente, as sympathias para o !ado d...-i. Grande 
Anti.lha, tanto que ha poucos dias osjorna.es 
desta Capital noticiaram que havia sido vo
tada uma moção na Camara. dos ·Representan
tes dos Estado;; Unidos, para que se convi
dasse o governo america.no a reconhecer a 
bellige1'llncia de Cuba. O procedimento, :po· 
rém, dos Estados Unidos revela a gravidade 
da situação, as cautelas de que nos r1evemos 
revestir. 

o Sn.. BELlSAn.10 DE SOUZA.- Apoiado. 

que temos pelo reconhecimento da bellige
rancia, nos desobrigar de toclas as gra.ndes 
incumbencias qJJ.e esse reconhecimento hc:.vía. 
de trazer aos brios e ii. dignidmle do. povo 
brazileiro . 
Pensando~ porém, desta fórma não é. da 

opinião daquelles que entend-em que de-ve 
ser su:trocado no seio das Commissões desta. 
Gamara o requerimento dest a ordem .. 

Não ha absolutamente inconveniente em 
que: a questão se agite no seio'clo paI'lnmentõ 
bru.zileiro, em que ella s~ia discutida ampla· 
mente, e em que se revelem as sympathias .. 
que nós representantes do poder legisbtivo, 
que nós brazileiros temos por esse ]?Unhado 
de bravos que lutam. 

Nã.o ha incon-veniente nenhum que a ques
tão se discuta no seio da Camara ou em 
meetings· popul<l.res, em que se saiba. na Eu
ropa, em toda a parte do Brazil e em toda. 
America que aqui a ec'l.usa cub~ma encontra 
sympathias (apoiados), e que, si o reconheci
mento drt bellige~..tncia não se fai, não é que 
nós nã.o desiqjamos, como o nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, a victoria de Cuba ..• 

O SR. BELI:>ARIO DE SouzA. dá. um aparte. 

O SR. SEzERDELLO CORREA. • • • mas que 
certas circumstancias impedem a decretação 
desse acto. 

Espera, pois, votando, como o nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro, contra o re
querimento do nobre Deputado pela Capital 
Federal. que a commissão de que S. Ex. é um
dos mais bellos ornamentos, ea apresse em 
trazer o parecer sobre o assumpto, e que a. 
questão seja discutida e desperte todas as 
syrnpathias que essa nobre causa merece 
rlo pO\'O brazileiro e da C:i.mara dos Srs. Depu· 
ta.dos. 

(Muito bem ; muilo bem.) 

O Sr. Delis~u·io de Souza 
(pela. oi·dem.)- Sr. presidente, a questão é <l. 
seguinte: saber si em uma niateria ela. trs.ns· 
centlencia desta, quando se vae definir a es-

0 SR. SERzEDELLO CoRRNA- Por maiores phera de competencia,em relação [i iniciativa, 
que sejam as nossas sympathias pelo povo que tem este ramo do Poder, ou o Executivo, 
cubano, por maior que seja o nosso enthu- eleve ser dado isto :para debate ~em pa.re?e1· 
siasmo pelo heroísmo de tantos punhados ~le da commissão ou s1· a Gamara, com detido 
bravos defenrleD.flo a sua independencia, nós exame e com ma.is madureza, deve, uma Tez e' 
temos necessidade de não caminhar cm urna dado 0 parecer da Commissão, travar o de
providencia que, longe talve:. de P~'Od1:1zir ef- b:i.te constitucional da nossa compet(mcia e o 
feitos benelicos, poss:i. produzu• e:ITe1tos male- debate diplomal.ico do reconllecimeni".o da bel~ 
Ül!os para. o proprio povo cubano, desde que ligerancia cubana. · 
o rcconhl"!cimento da belligera.ucia. implica Siio estas estas ~s palavras que tinha .ª . . ... 
con,liç6cs taes que o orador não sabe si actmi.~- dizer. 
mente, 1leauté da dHnculdade <la nossa poll-
t.illll. iutel'M, deante Llos embaraços que te- O SR. S"ERZ~ELLO Co~REA - Esto~ ~e 
mos ua ordDm economica e tinanceira, pode-. accordo. o que nad quero e que a Comm1ssao 
remos, com a mesmo. sinceridade e empenho abafe oassum:pto. · 

• .. · 
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O Sr. Timoth.eo da Costa: (pela 
oicdem)- Tendo em· conslderai;ão, sobretudo; 
que a Commíssão de Di.Plomacia e Traiados d;i. 
Camara, eleita em 1896, está com 6 seu man
dàto corrcluido em consequencia de haver-ex-

_:pirado o ·periodo da legislatur·a, e tendo sido 
· .. ·eleita lima nov-a Commissão pa1•a. a· vigente 

sessão,. eu, êidadão Presidente,· faltaria a.. de--
· vida cortezia. :para com agoelles Deputrl.'lo~. 
:qU:e vieram com pôr esta nova Commissii.o, si 
não quizesse ·que este ussumpto fosse venti
lado entre tão illustra~os e competente~ com-

- panheiros. E:stou bem certo de que a. Gamara 
ha de :permittir, ·que obPdecendo a este sen
timento, eu· venha pedir a retiro.da. do meu 
requerimento. . • · 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Muito bem. 
o SR. TrnonlEO DA COSTA-••• porquauto S<?U 

o primeiro a reconhecer que depois de ·ter. 
sido tratado o a.ssumpto pelos illustra1fos 
Deputadns, tanto do l':i.ra. como do Rio de Ja
neiro, estabelecidas as theJ:es, ora de um lado, 
ora de outro, e tiradas as suas cousequencias 
sob o ponto de vista das necessidades de·se
rem attendidos os sentimentos de verdadeiros 
americanos, de republicanos braziieiros; tudo 
isso ha de calar certamente no espirita dos 
illustrados collegas da Comroissão de Di· 
:plomacia e Tratados, e que es-ra,. obedecendo 
a.o Regimento ha de, no prazo estabelécido, 

.·· aprese mar o seu parecer. 
Tei-minando, pa<;-0 ao cidadão Presidente e 

á Camal'a que me seja fa..:ultadu. a. retirada. 
do requerimento que apresentei. · 

(Muito õem ; l\faito bem.) 

O si< Presidénte~O sr .. i:leputru:l,o 
Timotheo da Costa requer a retirada do. seu 
n;querimen to. 

Consultada a. Camara, consente na retirad~ 
peiidâ.. 

·vae a im:primü• o seguinte 

PROJEcTÔ 

N. 6 - 1897 

Aiitorfaa o Govei·no, desde já, a completar o 
dec-reto n, 836 A, de 16 de abril de :tB!JO, 
fixan_do, pai'a a. 1-e(ornia compul.s_oria ou vo
tunta1-ia, nos postos qiie menciona, as: idades 
e gmtificaç.iies addicionaes ao soldo, segundo 
a tabella !]tli~ propüe 

Não estando incluidos na lei'que regula. a 
compulsaria para os .otllciaes das classes anne
xas da. armada os postos abaixo mencionados, 
visto como a referiria lei ê anterior á dit 
creação de$tes mesmos postos, a commissão, 
de accordo com a '(>roposta do Governo, feita 
no pedido da fu:ação da força naval; é de pa· 
recel'. que seja adoptado o seguinte projecto: 

O congresso Nacional decreta: 
Art. i.o Fica o Poder Executivo autôrfu.do 

desde já a completar o decreto n~ 336 A, de 
16 de abril de l8!JO, fixando 'para a reforma. 
compulsoria ou voluntaria nos postos abaixo 
mencionados.as ·seguintes idades e gratifica
ções addicionaes ao soldo: 

LIMITES DAS 
GRATH'ICA(:Ãd AllDICIO!'.'AL l'OsTog 

lD,~DES 
' 

'.'lontra-a.lmir:mlo - lnepcc~or d~ Sande C5 GS l.Gt}~ pol' anno de serviço que exceder de 30. 

Capitão de frag;i.~a-Chefe d•3 pharmada 37 ~}1 i.20:$ » » )) ')) ,, » » 25. 

Ca&;tão de mar e g-u.c1·ra - Chefe do 
l'J.JO de Fazenda ................... õll 66 i20$ ,, ,, » " )) " " 25. 

Capitão de mar e gue~ra. - Chefe do 
Í20$ Cbrpo de Mo.ehinietae ................. 5'J 04 " "· ,, 

" )) » " 25. 

Capitão de fragata - ;lfa~hinis<a de fa 
57 Gí :12US 25. cl.as;;e ..••••. - ••••• , ••.••.••.•••••••. ,, » » ~ ''» » li> 

1 

Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrar~o .. 
Sala da.'3 Commissões, 22 de maio de 1897,-Pelo preiil.dente, Oilidio Abra,~tes.-.A.lbu· 

q_uerque Sara,jo, l'tilator.-Barl>cmi Lima. 
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O Sr. 'PreSi~len-te - Não hàV·eiido F~~cis~ G.urge1, JoSe Peregrino~ ·rr.inda.<1t3~ .' ~' 
nà~a. mais a tratar. de§ígno pnra. segunda-:- Sil.va Màriz, Ermirio Coutinho, José Maria.no. 
feira; 24 do 001•rente, a. .seguinte ot·dem do Teixeira de ·. Sã, Herculii.ilo Bandeira • . Jo.ão. · 
dia.: • · · · Vieira..'Malaqufas Gonçalves; Cornelio da Fon-

ta - d · · t t · secti, -.Rocha Ca.valca.nti, Euclides Malta. Theo· 
Vo çao . a.s segurn es ma er1as: . . . ·.. pb,ilo dos Santos; Ja.yme Villas-Boas, !;leabra .. .. 
Do· pr9jecto n. 78 A, de 1896, reg~Ianaõ o Milton, Tosta, Manoel Caetano, João Dantas .. · 

serviÇo . 'de .assistenCia. publiea aos alienados Filho;. Tolentino dos Santos, Paranhos Monte- F 
(2°d~scu~~ão); · · .. · · ···. ·· .. negl!o. Marcolino Moma..·Jo~é .ll.~urtinho, >. °' · 

Do proJecto n. · 13, 4e 1896, isentando· do Heredia de Sii, Oi;car· Godoy, -lrmeu Ma"". .. · · 
pagà.mento de impostos ou quaesquer einolu- chado. Alcindo Guanabara, Timotheo da ·:· 
mentes · as patentes dos offieiaes :hànorii.ricis Costa, Julio · Santos. Barros · Franco Junior; :· · 
do exercito- e armada; concedidas em rennine- Urbano Marcondes~ Almeida Gomes, João Luiz, . 
ração a. serviços militares e· as concetHdas Vaz de . MeUo. ·Ildefonso. AIVi_m, Luiz Detsi, 
pelo govel'no . do Ma.~chal Flori~no ~cixoto Gonçalves· Ra.mos . .Antero Botelho, Francisco 
a.os defe'Jsore.s da·Jega.hdaãe (3• d1scussao); Veiga; À!t"redo Pinto, Alvaro Botellio, ·te0- · 

3° discussão d9 projecto il~ 2, de· 189i, nel Filho, Antonio Zacha.rias, Theotonio de 
fixando a forçii. na.val- pá.ra o exercicio de Magalhães, Arthur Torres, Lindolpho Cae-
1898 ., ' fano. Eduardo Pimentel. Olegario Maeiel.Pa· 

3• discussão do projecto n. 169 A, .de 1896, dua Rezende Lamartine. Galeão Ca.rvalba.I, 
autorisa~do o Governo . a ~br!r- ?S ereaitos Domingues ·.de castro, Bueno de ·.Andi::ada. 

· necessa.r10~ pa'l'.3. dar execncao a lei que orga- :Gustavo Gqdoy, Adolpho Gordo. Césano de 
·nisou o Tribunal de Contas ; · · Freitas. Edmundo da Fonseca, Alfredo Ellio.s . 

· 2• discussão do projecto n. 142. de 1899: Paulii:JÓ Cados Francisco Glicerio, Ovidio . 
a.utorisando .º Govern?.-a. .reorganis~ div~r- Abranw, Urba~o de Gouveia, Luiz Ad~lphó, · 
sos estabelecimentos militares de emmo, c_om Mello Rego, Xavier do Valle, Alencar Guima
voto em separado do. Sr. Thomaz Ca-val· rües, Leoncio correia, Paula. Rumos, Fra11-
ca.nti ; . . . . . · cisco Tolentino,. Pedro Fe1·reira, Francisco. " 

2• discussão do. projecto n. ;191. de 1896, Alencastrô, · Pinto-da. Rocl1a, Vespasiano de 
declarando isento da penhora -varios b!lns; Albuquerque, campos ca.rtier e Cassiano do 
além dos enumerados no :i.rt. ~29, do decreto Nascimento. · 
n. 737;·de ~5 d~ nove:lilb~o de 1850, e dando Abre-se a sessão. 
outras providencias ; . · . . 

2• discussão do.project.o n. 184 A. de 1896, De1x.am de c?m~re~r ~o~ causa part1c1!_ 
dispondo sobre 0 preenchimento da.c;-vagas de pada o~ Srs.V~ctor1!10 11on_ teiro~Fons~ca P~r
ca.pítães que se derem nos col'pos de:est.'.1.do- tella,_ Urbano ::;ant?S, Guedelha M~urao, Elias 
maior. e . engenheiros, e dá outras provi- Ma.rtms, Coel~o LlslJ?:i-, Augusto de Vascon· 
dencia.s cellos, j\gostmho v 1dal , Ponce de Leon, 

• Campolina., L'tmouniei: Go_dofi'edo, Rodolpho 
Le-va.nta.-se a sessão ã.s 2 hoI-~ o 40 m~- Abreu, CUpertino de Siqueira, Telles de Me-

nutos ·aa tàrde. nezes, . Rodolpho Paixão , Luiz Flaquer, 
Arthur Dledericksen e · Guillon. E sem 
causa os Srs. Moreira Alves, Miguel Per
nambuco, Juvencio de Aguiar , Aristides 
·de Queiroz, Eugenfo Tourinho; Edua~do Ra.- · 

14~ SESSÃO EM'. 24 "DE MAIO DE 1897 

PYesidencio. dos Srs. AYlhur Rio>. (JJresidente), 
Tlie9loiiio de Brito (1° secretario) e .ár-· 
thur .Rios (presidente). · 

Ao mGiO·dia procede-se <i chamada. ã. qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Tbeotonio 
do Brito, Calogeras, Brazilio da Lm:. ~usta.vo 
Veras, Silvetio Nery, Carlos Marcel~ino. Al
buquerque Se1-ejo, Auguto Montenegro, 2-fa.tta 
Ba.cella.r, Ro~rigues Fernandes. Eduardo de 
Berrêdo, H~nrique Valia.dares. P~dro .Borges, 
lld.efoil.so Lima.,. João Lopes. Marmb,o de An
dr!l-de~ F l'áderiOO. I!orges, T~va.res de ~yra; 

mos, Xavier da. Silveira, Raul Battoso, Fe
lippe . Cardoso, Pereira dos Santos, Ernesto 
Brazilio . . Paulino de Souza Junior, Mendes. 
Pimentél, MQnteiro de Barros, Ferre~;-a. Pires •. 
Augusto Clementiao, Alvares. Rub1ao, ca~e· 
miro da. Rocha, Oliveira Braga .. Fernando · 
Prestes Lucas de Barros, Rodolpho Miranda. 
e PlíniÓ Casado. · 

E" lida e sem debate. approvada a. aeta. da. 
sessão antecedente. , · 

ORDEM DO DIA 

O S 1· . . P .resid.ente- l'í'ao ha.'Verido ' 
num<:-ro lega.i }'iara. S&--proceder as v::otações 
das ma.ter ias indica.das na ordem-do dia, pas
sa-se á ma.teria. em discussão; · · : -. .. . · · : 
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-. 
·. E' · annunci2:d3. :i. 3• discussão do pro.jectO l _ O S~. Calo geras diz que, ao encc· 
n. 2, de 1897, fixando a forç;> na-val para o taro debate sobre o projecto, cu'ja discussão 
exercicío c\e 1898. ãcaba de ser. annunciada, d~seja que as 
. Ninguem -:pedindo-a palavra, e encerrada a suas primeiras IJalavra·s ·sejam uma bomena-r - d" a t - · gema.os illustres collegas que sujeitaram á 
L tscussao _eª 1ª a.ª vo açao.. . conside!'ação da Casa uma these economica e 
, W annunciada a 2• discussão clo-projecto social de tão subida importancia e ao mesmo 

·n .. 142; de 1896, autorizando o Governo a tempo ã Commissão que, com tanto luzimento, 
reorganfaar diversos estabelecimentos mili- · deu cumprimento a missiio que lhe fôra com

'.· ·tã.i:es de ensino,· com. voto em separado do mettida, qual a de apreciar o projecto apre· 
Sr. Thomaz Cavalcanti. sentado e que ao mesmo -tempo offereceu um 

O Sr .Pre,,;;ident.e- Este projecto 
foi dado para orclem do dia.; mas <~ Mesa. 
acaba .-le -verificar que este projecto,. na: ;:;es
são de 21 de novem'bro proximo pJ.Ssado, foi 
enviado á Commissão de Ma.rinba e Guerra, 
:1fim de q_ua ella interpuzesse pn.recer sobre 

· ::-..s emendas então ofl:'erecidas, Este parecer 
. ainda P4'lo 10i presente a Gamara dos Srs. 

Deput<tt'los; e, por isso, retira da ordem do 
dia esta. materia.. 

A Mesa pede â Commissão toda pressa nesse 
pa.re~r. :vlsto como trata-se de ma.teria im
pot·tante> 

o· :§1•. Ovidio .A.bx•an1:es· (pela 
ordem) - Sr. presidente, não havia absolu
tamente necessidade e nem i•azão para a Mesa 
õfrigir à Coromissão de Marinha e Guerra o 
pedido que acaba defo~mular,visto como, at~ 
opt•esente, essa. commissão tem desempenhado 
perfeitamente a missão que lhe fôra com
mettida pela. Camara; ella tem sempre cum
prido os seus. deveres, apresentando com a 
maxi:na brevidade os :pareceres sobre os pro
jectos sujeitos ao seu exame. 

O si~. Pre~idente-0 nobre Depu
tado entendeu mal o pedido que,- com toda 
urbanidade. a Mesa dü·igiu á. Commissão de 
:Marinha e Guerra. 

A .Mes1 tem ·o dever de dirigir os trabalhos 
da. .Gamara, solicitando das Commissões ma.is 

.ou menos pressa na solução desta ou aquella 
. ma teria., que tem rle ser sujeita li. considera
ção e deliberação da Camara, sem . que isto 
importe em offensa. ou desejo de magoar a 
qualquer Commissão .. (Apoiados; 1;iuito bem.) 

E' annunciada a Z" · discussão do projecto 
n. 19l, de 1896. declarando isentos da penho
ra. varios bens. além dos enumerados no ar~ 

'.tigo 529 do úecreto ll. i3i, de 25 de novem
. bro do 1850, e dando outras providencias. 

O !§1'.·. · Pref!i"jdent.e declara que a. 
. ·este µroj~cto a Commissão Qffereceu um sub

stitutiYo, cujo art. l 0 deve ser agora apre-
cia.de. como emenda. . · · 

·Está em c1iscussíio-o art. 1•. 

substitutivo. · · . 
Não será o orador quem venha_ encá.recer 

as vantagens que a instituição do homestel).d 
e do horriestead · exe-mption vem trazer para o 
PO".O do Brazil, e, em geral, para o seu des
envolvimento economico. 

A Commissão admiravelmente o foz, e· nada 
mais poderia mesmo . o orador fazer, sinão 
louvar-se nas . opiniões por ella emittidas 
acerca do art. 1°, e quanto ã redacç~o que 
deu ao artigo que o substitue. 

Somos um paiz importador de tudo, de to
dós os generos de primeira necessidade; somos 
tributarfos do estrangeiro para todas as sub
stancias que constituem generos de primeil'a 
necessidade. 

Percorrendo-se, na .parte commercial dos 
nossos dia.rios, os manifestos de importação, 
vê-se que de todos os pontos do mun4o che
gam a esta cidade substancias que poderiamas 
produzir, e que, certainenté, representariam 
uma economia. de centena; de milhtl.l'es de 
contos de réis (apoiados), que s[o inutilmente 
remetticlos pare. o estrangeiro. 

Por exemplo, a não ser o café e a borrach::i., 
de que temos o quasi monopolio, todos os 
mais generos são aqui recebidos, alguns da 
India e de outros pontos do globo, como o 
arroz ... 

U~r SR. DEPUTADO~E principalmente da 
Republica Argentina.. 

o SR. C..\.LO&ERAS-•• :e cheg~mos ao· se
guinte resultado: é que de paiz exportador 
de a:ssuca.r, por exemplo,_ que eramas, passa
mos a ser importadores e-neste genel'O.,
trihu tal'ios da Republica. Argentina. 

o SR. AL"lEIDA Go:irn:s-E ela. Alleroanha. 

O SR. CALOGERAs - Forragens. cereaes, 
vinhos, todas esb.s subst:..ncias. s..'i.o p1•oduzi~ 
das em til.o esca~sa quantidade no tor1·itorio 
nacional que todos os anno~ sabem daqui 
sommns muiibsimo elevad:i.s para 1iodercm 
ser satisreitas as nossas primei1'3.S neC!c':OSida
des, a nos:;&. alimentaçiio commum .. 

Somos um paiz onde nem pão, nem cu.rne, 
nem vinhos existem. 
. Ouve.se por todos os lados dizer que somos 

um i)aiz rico, que temos riquezas de todas as 
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naturez'.L'l ; ~as, o fac_to é. que o pU.o que co
memos e fe1tó com o trigo importado, o vinho 
vem do estrangeiro; quanto ao ::carque. po
demos affirmar que nem 2 º/• do que aqui 
consumimos é de producção nacional. 

A situação é de tal fórma. séria. que bastaria 
que, poi: uma.infelicidade qualquer, aquelles 
dous principaes productos. de. importação, 
por qualquer motivo; escasse3.lisem, par a. que 
de um momento p;\ra. outro desa PlJa.rece.sseni 
os unices meios que tecii o.:; de satisfazer c,s 
enca1·gus na.cionaes. · 

Quanto à importação, vamos mais longe. 
Si por uma. fa.t:i.lidade qgalquer o Brazil se 
vir empenha.do em uma · guerra. externa., o 
feebamento dos portos importará em morrer~ 
mO's de fome. (Apoia'das). 

Nestas condic;õ(:S, e evidenfüsimo que a 
verdadeira. crise que sofü·emos no Brazil é a 
crise de producção. (Apoiados). · 

O ora(lor tem ouvido dizer e repetir que os 
effeitos de duiis crises se superpoem entre 
nós : crise politica e crise economica. 

Nã.o segue a opinião dos que assim pensam. 
Acredita. que, entre nós, o que se chama crise 
politica é mais \lo qUe politica, ê crise lle ad
ministração. 

Em um· paiz produçtor de cafü, como é o 
nosso, vimos ha poucos dias, os Estados pro
ductores serem os .primeiros a. declarar, (e os 
altos poderes da Re11ublica. sanccionaram a 
declaração) que estamos soffrendo uma. crise 
de lly.perproducçã.o de café . 

Pois não vemos que. com mono],lolio deste 
~enero; somos o pt•imeiro a diminuir seu va-
101·. dizenúo que a. producçã.o póde exceder ao 
consumo 1 

UM· SR.. DEPUTÀDO - O. que não e verdade. 
O SR.. C.UOGER.As-Não vimos (e facto de 

hontem) o Governo Federal. proprieta.rio de 
vias ferreas, senclo seu dever explorai-as como 
industr ial. reduzir as taxas de 50 % ~ 

Isto importa dizer que teremos na. Estrada 
de Feno Central um aeffoit de seis a. sete mil 
contos, -exclusivamente por causa desse pe· 
c1ueno cochilo quefa.z com que sobre os Esta
d!)S do Norte. que pagam hnpo:.tos, como os 
Estados beneficiados pela .me;>ma. Estrada de 
Feno Central, venham a pesar o deficit. 
(Apoiados .) · 

E, si a. r educçiio aproveita aos productores 
margine.es da Cenira!, nem siquer a.pr"Oveita 
;·~ população geral do BraziL De facto, vel'1-
11ca.-~e que com o a.batimento. 11e transporte 
não b:u·ate.iou o preço dos producto; . 

polici:tes serem. transformados em :>.!tos 
cheques ás instituições?. (Apoiarias.) 

Assim, acredita o orador q31e mais do que 
uma. cr1se poli t ica estamos passando : uma. 
crise a.dministrativa. (Apoiados .) 

As queixas, as luctas de todos os. dia.s, as 
censuras feitas · a· adininistl';J.çã.o, :i. -magua. 
gerá.I que todos maoif.:sta.m não são ma.is do 
que a reprehensão da. situação augus.tiosa 
que.at1'll.<:essamo:l. 

E' eviderite que não ó ao· Cong1·esso que 
c:.;.be ;.i, missão i.le proeural' ro.elhora.l' a posicão 
dos ·p1·od uctores dó paiz. , . 

Cumpre-lhe tomar medidas indirectas. e 
sobre todas zobreleva. em importancia. aquella. 
que diz respeito a.o· pornamento do solo. 

E' o que tem em vista o projecto em dis
cussão, e melhor·do que quaesqU:er palavras 
que o ora.dor possa proferir, faJla o prciprio 
parecer da. Commissão. 

E, qua.ndo fosse necessario procurar em 
outros :paizes, no paiz ontle, por imitação do 
direito consuetudioario inglez, tem :i.ppli
cação ao nosso, til. mesmo encontrari11mos 
exemplos qúe provam, de modo indiscutível 
.que. ern menos de vinte annos, de 1SG2 a. 
1881, um milhão de hornesteo.ds se constttu · 
iram abrangendo uma superficie de cerca tle 
cincoenta e dous milhões íle hectares. . 

O solo foi retalhado de fórma tal que, ('ffi 
pouco tempo, a consequencia. immerlia.ta foi 
o augmenro 1le produl',çâ.o, e, nos Estados 
Unidos, em prazo. relativamente pequeno, 
deu-se uma. -verdudei1·:i. plethora productiva. 

Enti•e o projecto 01'iginal apreseutatlo a 
consideração da Casa e o substitut ivo oire:. 
recido pela Commis..<ã.o, cl'ê que não pôde 
llaver duvida em serpreferivel o substitutivo. 
Entret•rnto, esté mesmo precisa de alguns 
retoques. · 

A Commissão discute e prova. que a isenção 
de penhora. eleve estender-se á. hab1t.a<;>iío das 
familias. A Commissã.o, no arti:.:-o sul>Stituttvo 
entrou em deta.lhes e qu:i.si que regul.arlzou 
os limites que itcha. mais con~enientes p<!.ra 
o valor do ltomestead. 

Quer lb.e parfcer que o .melhor juiz das 
necessidades dos Estados são os Estados. 
(Apoiados.} 

De$ue que o Cungresso estabelecer uma. 
regrtL geral sobre isenção de penhora e esta
belecer o limite ma.x imo, não podem estes 
ser r.ecid idos nos Congressos esta.duaes. 

Si Estados existem nos qua.es o homesteac.l 
não parece oonvenie~te, não é ? Parlamento 
o crmpetente para d1ze1· sobre isso~ . 

Assim, e melbor não estabelecer limites. 
Ha duas . questões a. con>iderar sobre o 

mesmo· aon:ie generico de ltomr:steat:l. . . 
A conc.-essüo gratuita de terras · publicas 

O Sn.. CAt.OGEaAS-Sem .querer entra.1' em compete aos Estados fazer, porque ·são o~ 
Jil.inUcias, não· vimos a.ccidentes .e incidentes donos das terras. 

O SR. BARROS FRA'l\CO - Mesmo porque 
nã:o ha producto ele expor tação a. não sei· o 
cate . 

_; 
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392 ANNAES. DA CAMARA .. 
Por este motivo é que aoart_ ·1° do substí- Evidentemente, desde que. seja approvada. 

tutivo d::. Commissão o orarlor man<fa, uma esta emenda e a União t ivet' de ceder terras, 
emenda sup,pressiva · c1e ta·es p~.Iavras, pelas tei·C:. o Poder Executivo necessidaête de re• 
quaes p:i.rece Que se vae entrar n<t vicfa. inter- gulamentar esta. p;ute da lei; e,- neste sen
na de c1da Esta.do, determinando normas, tido, a.pre$enta o orador .uma. .emenda ad
_qua.ndo é curial que seja-lhes permittida a ditiva, na qual consignou medidas tiradas do 
-missão de legislar dentro do. que for estabe- q\le a pratica tem ensinado nos Estados 
)ecido na legislação geral. Unidos. 

-: .. Niio está o orador muito a par do Regi- Em geral, tem sido obstaculo á fixação do 
rnento ·e., assim, hã.o sabo se lhe se1'tÍ :permit- homestead· o preço exaggerado do titulo de 

· tido tratar de alguns assumptos que fazem proprieda.de; e, :por isto, reduziu o orador, 
parte de outi•os a1·tigos n:lo consignados no de 50 º/o todas. as taxas pagas ]al'.a do-
substitutiv.o. · · ,cumeiltos em "'Vendas de terra. 

.. o SR. PRESIDENTE - o Re~imento manda 
' diséutir artigo por a1·tigo; mas. na pratica 
p·arlamentar. permitte-se· discuti1· ligeira

' mente os artigos que teem i•elação com o que 
esta em discussão. 

Em um dos artigos do , substitutivo da. 
Co;t,missii:o, em vez da isenção . absoluta de 
penhora; para qualquer divida, ficou estabe
lecida a iseoção plra as dividas contrahidas 
depo!s do registro. 

De um modo ge.ral nos Estatlos Unidos 
o ~R- CAL%ERAS-Por outro Jaqo, atê hoje tem-se notado desaccordo na Legíslação Fe-

aioda não foi c:!efiniclo em lei o que seja do- deral e na de quasi todos os Estados. O ho· 
miriio territorial {1a união. mestead lã. consagra a. isenção ele penhoras 
· A constituição em dous artigos a.Ilude a contra 11ividas anteriores ã. concessão, em
um dominio territorial, dando certa compe- qu:mto que em 28 Esta.elos está. estabelecida a. 
tencia a respeito ao congresso e mandando i$cnçi'ío posterior ao regis1ro; Parece, -pois, 

que as razões que militam em favor desta. 
passar para o domínio do Estado as terras isenção devem a.pplicar-se tanto ás füvida .. 8 devolutas. bem como, mandan(lo reservar 
p..~:ra a Unfüo, nas frontefras, a. taxa de anteriores como ás posteriores ao registro. 

· O·que se1•viu de norma á COmmissão em 
terra necessa1·ia ao estabelecimento ela defesa rela""º ás dividas contrahidas antes ela. con-
dos m~smo~. Póde da.r-se o facto de não ser v-
esta. zona Ja.s fronteiras uma faxa estreitá, e, stituição elo lwmestea!t, foi·· o esta.belecido no 

ho;i1estead fer1eral. 
de qualquer fórma, ê cla1•0 pela Constituição Em ireral 0 7101iiestemZ era constituído em 
que ha para União domínio territotia.l. ~ 
Nestas condi.ç'.ões, :parece que 0 Congresso, relação a.os immigra,ntes, que, para poderem 
danilo normas geraes para isenção de :pe- dar a terra. assim adquirida o desenvolvi
nhora, de\·e entra.r na concessão de terras mento nece~sario, contrahira.m nas suas 
publicas Jlertencentes ;Í. União. E' para este pa.tri:i.S dividas .Pequenas, mas sutficientei;: 
dominio territorial, na.l'a estas terras, ciue para permittir o primeiro anno ele exis· 

r tencia.. 
tal vez a União queira. concedc1• hoines!cad a Nestas condições, si elles não estivessem 
br:i.zileiros. O orador m:,nda á. Mesa um ar-
tigo additivo. .gar;i,nticlos contr:i. a peobora JlOSslvel por 

::· Estabeleceu 0 ma.ximo de 50 hectai•es, por p~rte <le credores estrangeiros, seria burlado 
estar de accordo com a pratica estabelecida o fim ela lei e passariam as terra.s para. as . 
nos E~ta.dos unidos .• Li se tem notado que mãos, não elos immigrantes que quizessem se 

'd' - locatisar. mas ele ressoas que residfam füra 
a me la n:io passa. do 123 ares. dos E~tados Unido~ e que lá não tinham in-

0 § 1° foi introduzido para i•esponder ã teres~es. · · 
objecção feita da accumulaç:ã.o do homestead, Foi este o principio dominante. 
por interpcstas p2ssoas, podendo ser uma Nostas condições. o orador redigiu uma 
pessoa possuidora de s~te mill1õEs de ares de emenda ao a.rt. 2º do substituti.vo da Com-
terreno, corno se dá nos Estados Unidos. missão. 

- ·· , O§ 2'' foi intr.oduzir1o para evitar o que ha o orador estabeleceu a. isenção de modo 
-de draconiano na. clausura de residencia.. geral, freando sempre ele. pé a disp.osição do 

Quando-um lwrnel;lead tiver de abandonar, paragrapho unico do art. 1° do substitutivo 
por pra.zo superior a seis mezes, o terreno, da Commissão. 
não e natural que seja. espoliado dos melho·. SrLo estas as emendas que tencionava man
ramentos feitos. Nestas condiçõe$. havendo dará Mesa em relação ao projecto de hom~ 

_ melhora.mcofos,ser-Jhe-ha. licito.pela emenda steo.d. 
'; :do orador.~ comprar a terra :1.otes <le decor- Embora ·assim não estivessem.redigidas, 
i ·.rido o prazo marcudo no substitutivo, e, ao o orador pede ú i\ícsa para consideral·as como 
cmesmo tempo, ausentar-se quando no regi-. si se referi:.;:sem a.o substitutivo apresentado 
\ :iiien commum. pelaCommissão. (Miiito bem; muilo bem.}.· 
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·O Sr. ·Presidente-Fica adiada a E' ipprovada e, seguinte ·emenda. da Coni_- · :; ::. ;; 
disclissão até a. conclusão da. votação d;:.:; ma- missão w a.rt. 2-" . . ~· 
terias:__ Acé~escerite-se no final : «e determin~o-- · · tj 

Comparecem mais osSrs. AIIJ.orimFigueira, da autori~ade-cómpetente.» . · . · ~ ·;:-;~ 
ªmª1.'rnlgousedse ANnov1·sª1.eosd. eseArbzreeduell~,carºcrorsêad,eL•u~.za º1·º0. E. posto a .:votos e appro'Va.do, s:ilvo a .. <' :.:\ 

• . . • '" _..,_ u .. • .emencla. da Commissão Espec!ako se!rUiute · - " 
F
T

0
hnotemazellAe cc1Aolp1.

011
T
0
or

1
_1,'es ZPortudgal, ~ezertitl artigo : · · . . . . · 0 

. .. · .;::; 

_ n . , _ . n o enay es, :~ugus o· . -. · . .. · :... -. · . ·;~-: 
Severo, Aífonso Costa.. Coelho Cintra, Pereira Ai:t ._ 3. • Qnaud.o · a manutençao da ordem 
de Lyra,.:Martins Junior, l':a.rbosa Lima, Joiio_ o.ex1g1r.J>O~e_r-se-Jm fu~"r a. r~~Lusã_~ imme
de Siqueira, Angelo Neto, .Arthur Peixoto, di_atz domd1V1duo. su~peito de. ahenaça~ men· 
Araujo · Góes, Neiva. Castro Rebello, Paula· tal • . s~m o preenchimento das rormalldades 
Guimarães. Vergue de Abreu, Amphilophio, prescr1ptas _no art . 2°. e ~eu · parag1•aph_?. 
Adalberte> Guimarães; .Rodrigues Ltrna, Er!co ~endo cons1derp.da prov1s~r1a. es~a o.dm1ssuo 
Coelho, Belisario . de souza Deocleciano de .nos asylos publlcos ou particulares. . · 

L:; 
.,: 

Souza; Bernardes mas, M~yrink, Má.noel Pamgrllp~o unico-. Ness~ caso os dii'e~torPs 
Fulgencio, HermenP.gíldo de Moraes, ca.rac- dos respect1vos estabelecimentos ou quem 
ciolo, Lamenba Lins, La.uro Müller e Rin.- saa.s vez~s .fi~er. !fentro ~o prozo de 48 horas. 
davia Corrêa. commumcar:i.o ~ autorida.ile competente o 

recebimento elo enfermo com o relator io do 
O Sr. Pre$ident;e- HaYendo nu

mero legal, vae-sa prbcedel" á!; "'otações das 
matel'ia:>. · 

E' annunciada a. votaç.ío do projecfon.iS A, 
de 1800, regulando o serviço de assístencia 
publica aos alienados (2" diseussifo) . 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
artigo: · · 

Art. 1.0 Todo o individuo que, pôr moles· 
t ia ·mental congenita. ou adquirida; perturbar 
:~ oi:dem, ~tten~r contra. a. propria vida ou a. 
de outrem, ou o!Iender a moral publica. de
verá. ser recolhido a um estabelecimento de 
alienados . _ 

§ 1. 0 E:s:ceptua-se desta obrigação o _enfermo 
de alienação mental tr:tta.do em domicilio par· 
t icular. quando os ílScendentes e descendentes, 
conjuges ou pa.l'eili es, tutores ou curauo
res, chefes ou directores de corporações a que 
pertence o doente dirigirem pessoalmente o 
'tratamento e proverem aos cuidados que lhe 
devem ser dispensados. 

§ 2. º Neste c:i.so. si a molestia Bxceder do 
período de tl'es mezes, devem as pessoas 
a.cima mencionadas levar o facto, para. os de
-vidos effeitos, ao conhecimento da autor idade 
competente. 

E' posto a. votose .approvado,'salvo a.emenda 
do Commissão Especial, o seguinte artigo: 

Art. 2.• Sob pretexto de ilienação m~ntal, 
ninguem será. internado em estabelecimontos 
de alienados ou privado da. liberdade sem 
exa~e prévio que demonstre tal enfermi-
dade~· .. · · · 

Paragrapho unico. As verificações sobre o 
estado mental do individuo smpcito de alie-:
nação estender-se-hão· ao conhecimento do 
nomê, i~a.de. natm•a.lídade, estado, filiaç.ã.o e 
residencià. · · · · · · 

C3tn:t.ra . V. l 

estado mental que houver apresentado den
tro do prazo daquelle periodo. 
· E' tamhem a.pprovada a. segúinte emenda 
'da Commisslio Especial: · 

Ao art. 3•, accrescente-se depois do para-
grapho unico, que passa a ser § 1°: · 

~ i ; 

« § 2. 0 As administrações dos estabeleci-
.mentos pal~~iculares destina.dos ~ nsy~os e tra- · ~: 
tamento de a1it-nados não poderão, sob pre
texto algum, obstar visitas de ·inspecção às · 
autor idades rerleraes, . estaduaes," municipaes 
ou fanccionnrios por ellas incumbidos desse 
servj.ço. 

São succes:;ivamente postos a votos e appro· 
vados em 3, díscu~são os seguintes <>rtigos: . 

Art. 4. • Quanr1o qualquer alienado eva
dir-se de um &sylo ymb!ico ou privado, a. sua. 
reintern<lção só po<leni. ser feita. sem novas 
fol'mal iàades, si ella. se e1fectui1r dentro do 
.prazo de 15 dias. . 

·Art. 5. 0 Em qualquer tempo poderá o in
dividuo ínte~nado em um estabelecimento 
publico, particular ou em d9micilio, por si 
oü por pessoa. interessada., reclamar da auto-· 
riclade judicia.ria novo exame de sanidade, si 
jã. tiver sofüido algum, ou denunciar a falta _ 
dessa. formalidade. · _ 

Paragrapho unico. Neste caso, si for veri
ficada a sanidade mental do iudi-viduo in ter- · 
essado, seró. ordenada a sua. r etirada. · · ..• 

Art .. 6. ª Sob pretexto algum, a não ser a · • • 
immiriencia de perigo para. Ol'dem publica ou - .~; 
pam o proprio doence, poderi\. ser denega.da. a - -~ 
sua. riltirada .. quando solicitada por- quem re- . . ; j 
qu.~reu a admis<:ão~ ·. · . . __ .,.,: 
. P;1rag1·11plio unico. No caso dessa denegação. : . ... 
o director co estabelecimento enviara ã. a.utc:- · . '..; 
rldude competente, para.. os fins convenientes, ..... ·. 
um relatorio expondo as razões contra a. reti- · 
rada do enfermo. · · · 
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> . Art.7. 0 E~ ved;1do aos direétores e ao .pes-,consulte a. _ Ca.tri:i.ra sí eonsénte·nà.dispensa.. 
. soa:r dos asylos ue :i.Uenadós , o emprego de que ora J>C<:-O,. de membro dessa. Commissã.o 

castigos corporaes, não podendo ser applica- Especial. · . · . . · 
. d_os qu~squer meios de constrangi_mento phy- Consultada ~ Cama.ra concede a dispens·a. 

s1co, sem ordem do medico assistente, que dºd· ' .. ·· · 
: .i::teste'caso assu~ir* a responsabilidade i!Oque pe 1 

•
1
•. • 

~rrer por tal motivo. · . . · . . . · 
.. Art. 8. 0 Os directores dos asylôs lle LJ.liena- O ~r. P~_esJ.de:iite:- Nomeio para 

.. q~s..presta.rão trimens:i.Jmente· ii. autol·idade _.s~bst1tu_1r o Sr. Amph1lopl110 o Sr. Fran
competerite informações sobre os aliena.do,; ci:sco Veiga. .. 
internados no pcriodo_anterior,ltcompanhadas E' posto a. votos e ªl)proyado em 3• discus-

' tle éópia. dos d1>cumcnfos conceruei:tc~ a -en- s.~o o segui.a.~.·. · 
trada de cada um elos enfermos'. e dos escla.1'e· 
cimentos de que tiverem conhecime'nto, :i.nm 
de tornar efficaz a protecção legal á pessoa e 

·bens dos enrermos. 
Art. 9. 0 ·os alienados cl'iminosos e os con-

<lemnadi}s .alienados só podcr;to permê.necer 
. nos ~sylos publicos, nos qun.es deverão exis
. tir pavilhões espe.::iaes, destinados a. taes 
·doentes. 

Art. 10. Caberá acção publica. em todos os 
-casos de 'yiolencia., em geral, e de attentados 
a.o pudor praticados contra as pessoas dos 
alienados, bem como nos ~-asos de defraudação 

· . dos beos do;; mesmos. . 
· Art. 11. As infra~ções da presente lei. 
serão punidns com as pene.:; de prisão até 
oito dias e multa de 50$ a 1: 000$, além das 
em que incorrerem;segundo a legislação com~ 
-mum. 

PROJEOTO 

N. 13-1896 

O Congre,so N.icional r esol-ç-e : 
.Á.rt. l. 0

. São isentas de pagamento de im
pJstos ou quaesquer emolumentos as patentes 
dos officia.es honorarios do Exercito e Armada 
concedidas em remuneração a. serviços mili-
tares. . 

Art. 2. ° Ficam incluidas na. presente isen
ção as pat ;ntes dos otncia<?s hooorarios do 
Exercito e Ar mada couC('!didas 1ielo Governo 
do Marechal Fforiano Peixoto aos defenso-
res da. legalida.Je. -o · - -:· 

Art. 3. 0 .Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Art. 12. Para. execução da presente lei o 
Poder Executivo expedirá os precisos regula- O Si·. Hered ia de Sá (pela o,.dem) 
mentes em que serão consignadas as medidas requer -verificação da. votação. 
convenientes para a iospecçii.o do serviço 
de alienados e a admissão dos referidos doen
tes noi> estabelecimentos publíccs e parti-
culares. · 

Art. 13. Re>ogam·se as disposições em con
tra.rio. 

o s.~. p .residente-.::;;. missão dti. 
Commissão Especial encarregada. do projooto 

. sobre alienados ainda nfw estã. completa ; 
além disto, esta. Comm1ssãe resente-se da falta 
de tres de seus membros, os Srs. Almeida 
Torres, Cesario Motta. e Medeiros e Albu
querque. 

. Como.segundo o Regimento, essa.Com missão 
.é que tem de redigir •J projecto para a 3• dis
cu~são. reÍH)vs.ndo a nomcaçilo dos Srs. Gon-

. çalves Ramos·ti Panla Gui:narães, nomeio 
para préencber as '!':>.gas existentes os Srs. 
Urba.nó Marcondes, Bernardes Dias, "falaquias 
Gonçalves e Amphilophio Botelho. A essa 

"Commissão vae. ser. envia.do o p fo jecto, que 
·· acaba de ser emendado para ser reJigido 
par~ 3a discuasão. · · 

O · Sr. Anaph.iloph.io - Tpela 
·01·de;n) Se . . Presidente, attendendo ao· meu 

. . estado (le sa.ude, r.equeiro a V. E.x. que 

ProcedendO·S0 á verificação, reconhece-se. 
terem votado a. fa.vor87 e contra29S~. Depu
tados. 

O Sr. Preside:ut.e - O p1•ojecto 
vae ser enviado ú. Commissão de Redac~o. 

E' posto a ~otos e approvaclo em 3• discus
são n enviado á Corumissão de Rédacl}ã.o o 
segµinte 

PB.OJECTO 

N. 2- 1897 

Art. I. 0 A força naval no anno de 1898. 
constarâ: · 

§ 1. 0 Dos offici8.e3· da. Armada e das classes 
annex:i.s. conforme os respectivos quadros_, · 

§ 2. • De 4.000 praças· do corpo de mari
nheiros nadonaes. iuc\usive 300 p1·aças para · 
às tres companhias .de foi;uista.s e 100 par-a a 
companhia do .E.stat.lo 11e Matto·Grosso· .. 

§ ;3. 0 De 700. foguistas contractados, : do 
ccnfo:·mirlade com o . regulamento .promul
gá.do para os foguistas extranume1'3.rios . 

§ 4. • De. 1.500 aprendizes .m;i;;iPh~i;ros, . :: 
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§ 5.0 De 400 praças do corpo de infanta.ria 
de marinha. 

§ 6 ~ 0 Em tempo de guerra, do dobro do 
pessoal dos §§ 2-0, 3°, 4" e 5° do a.rt. l 0 • 

. Art. 2.° Fica o Poder Ex.ecutivo autorizado 
á. considerar na ·reserva os· navios -que ne
cessitarem coneerfo ·por mais · ·ae 90 dias~ 
Cada um d-estes· na.vios tera a bordo ó se· 
guinte -pessoal .militar: commandànte, im· 
mediato, comm!ssario, mestre, tiel e umterç0 
da jotação, . percebendo os vencimento·s de 
navio armado. · · 

· Ait: · 3.0 Re\l'ogam-se us clisposcções em con-
trario. · 

O S1". Presidente - Estão :findas 
as votações, passa-se á ma.teria em disCussão: 

Continua. a.-2• discussão do projecto no t91, 
de 1896, declarando isentos da penhora varios 
bens, além dos enumerados no art. 529 elo 
decreto n. 7'2:7, de 25 de novembro de 1850, e 
dando outras providencias. . 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a segU!nte 

E' lida, . apoia.da e posta .conjun~to.mc~1t~. 
e _m discus~ão a segui~te 

EMENDA 

Ao .. J)rojecto n. 191, de 18~6: 
. Ao art. 5°-=-Supprimam-se _as. palavras iii · 

fine-parà com elie fazer'acquisição de outro · . 
immovel no pra.zo de um anno, sob pena. de 
perder a. garantia.. 

Sala. das sessões, 24 de maio de 1897 .... ,: 
Caiogeras. . · · 

Ninguem pedindo a. palavra; é encerrada a 
discussão do art. 5°. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuncta.mente em discussão as seguintes 
emendas additivas : 

Ao projecto n. HH, de 1896 : 
Accrescente-se onde convier: 

Art ... -No Regulamento que o Poder Ex
ecutivo expedir para da.r cumprimento á 
concessão gratuita. de terras f6deraes, ficará 
especificado que as despeza.s de tra.nscripção · 
oo termo .de concessão e a do titulo de pro

Ao projecto n. 191, de 1896: . priedade definitiva no registro de bypothe~ 
Ao art. 1°-Supprima.m-se as ,PJ.lavrà.s desde cas, serão reduZidas-a 50 "/o as taxas actual· 

- no Dlstricto Federal, - ate- respectivos mente pagas. 
Estados. · Sala das sessões, 24 de maio de 1897.-

Sala das sessões, 24 de maio de l89i, - Caiogeras. 
Calogeras. 

Nioguem ._pedindo a pala.na, é encerrada a 
discussão do art. l º. 

Entra em discussão o art. 2°. 

E' lida, apoiada. e posta. conjunctamente 
em discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao projecto n.191, de 1896: 
Ao a.rt. 2"-Substituam-se as palavras-e 

só poderá invccar a isenção de penhora con
tra as dividas contrahidas depois-·do registro 
-pela seguinte-e só poderà invocar a isen
ção de penhora, depois de e1l'ectuado esse re-
gistro. · · 

Sala dn.s sessões, 24 de maio de 1S97. -
Calogeras. 

"Ninguena pedmdo a. :palavra, é e11éerrada a 
discussão do a1·t. 2~. ..·. .. . 

São succe~sivameote oem debate encerrados 
os arts. 3° e.4°. · · · · 

Entra em discussão o al'.t. 5°, 

EMENDA 

Ao projecto n. 191, de 1890: 
Accrescente-se onde convier: 
Art. A todo cidadão bra.zileiro que reque; 

rer, o Governo Federal concedera gl;atui
tameote um lote nunca. excedente Je 50 
hectares de terras da União, situa.das nas 
fronteiras. 

· § 1.0 ·A concessão constará de um iermo 
pelo qual o concessionario se ohrigar;.i. ~, cul
tivar o lote, nelle edificar e resitHr, medil-o 
e demarcai-o no .vrazo de cinco annos . . 

§ 2. ° Findo esse prazo, sercí. conferido um 
titulo detiuitivo de propriedade ao concessio
naria que, mediante justificação perante o . 
jµiz de direito da comarca, ínformacii.o do. 
collector federal e auto de medição judicial 
do l9te, provar for satisfeito as condições do 
§ l.º . . ' .· .. · .. 

§ 3. 0 A isencão só podera ser invocada. 
:i.pós a. tra.nscripção . do documento de que 
tl':ita o § 1~. no r~gistro de hypothecas, con• 
forme dispôG o arL 2" desta lei. . 

§ 4.• Nenhum cidadão terá direito a mais 
.de upilote dê50)lectal'es, J!Odendo sl)me~te 
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:integra.r eS$8- ~uperficiftSi já for IJOSSOidor dé officiae!!, <lestes, H:i são lentes, sem eotitar 
·lote menor. ·.- · · que existem t res extranumei.>arios, isto é, 19 
· ·· § 5.• A concessão . é pesso~l e ·intransfsri- otllc.ia.es de magisterio. No esta.do-maior do 
- vel. Não serà feita; a syndicatos ·nem a e:.:plo- Exercito, 27 offlcia.es fazem pa~t~ do magis-

cra.ções de especie alguma. A. mudânça. de terio, sendo este corpo formado de 106-of!l
resiu~hcia ou :al:)andQno. por 1lla.is . de l?eis ciaes~ . · · · . .. · · 
mez~s importa a caducidaae d il concessão~ . ' No e~~aõ,o".m:i,i'!r de ~lhar:ia., co.lllprehen~ 

, .§·6.~ Mediante . o preço marcado. para a dendo 0s -dous corpos da arma, ba. oito otfi
.. venera dàs'terras devolutas, poderá o conces- ciaes ge11eraes, p coroneis, 1;5 .majores, 19 

_sionario obter o titulo de propriétla.de antes capitães e dous tenentes do quadxo ordinario; 
"di:>s Cinco annos, si tiver satisfeito as. outras otn~ia.eS e~tes de que o Governo J!.ã0 P.ó<le 

. condições. ·. · . l:l.nc.a.r mão, e tempo virá. em qu~. si nã~ se · 
.Sala. das sessões, 24 de maio de 1897.-· tomar uma providencia, não l3:0 disp_?nq31- de 

Calogerrzs: officia.es .superiores para. as commissoes mhe
·rentes a esses postos, 

Sã:o successi vamente sem débJ.te encerrados ·Assim. o orador tero de propor 1 como me
os demais artigos do pr~jecto, cuja. votação dida indispensavel, que, á semelhança." do que 
:fica adia.da atê que sejam impressas · as se fa.z na Mar inha. os officiaes que ·exercem 
emendas. · commi;;sões vitalicia.s sejam afastados elo 

E' annunciada a 2, discussão do projecto quadro ordina.rio e não venham preencher os 
n. 184 A, de 1896, di$pondo sobre 0 preenchi- legares desse quadro, difficultando quasi. 

sempre o Governo na. designação para. os 
mento das vagas de ca.pitàe3 que se derem ilüfürentes serviços. Mas, isto que está. pro
nos corpos de estado-maior e eogenbeiros, e posto no projecto, trará., como pe~sa 0 orador, 
dand:i outra.s providencias~ um augmento .exaggerado nos qua.dros. Pa· 

Entra. em discussão o art. 1°. rece qtie assim dever-se-hão preencher todas 
as vagas, que são 51. . · · 

O Sr-. Henrique V alia dares Com a. medida,. que propõe, · o. orador come
diz que o projecto que ora se discute contem çarà fazendo a ·reducção de alguns postos 
medirla.s neeessarias e iodispens3.veis, ma.s, de offici!J.es superiores. Actualmentti o ·corpo 
não bastantes, visto que ·os dous ·corpos de de engenharia e ode esta.do-,lllaior tem8 coro-

. engenha1'ia e esta.elo-maior do E:xe1•cito, com neis, 12 tenente-coroneis e 16 majores .: o 
est.'1. síinples modificação, não ficam com o orador proporà.·que :fique cada. umdelles com
pessoal necessario ás ex.igencias dos SElrvieos, posto de 8 coroneis, 10 tenentes-coroneis e 
proprios a estes mesmos co1·pos. Qua.oto á. 14 : majores, a semelhança. ilo que se dó. com 
disposição do art. 1°, quasí nada. t erá. a -dizer, o estado maior de artilharia.. · 
a não ser s imples modifie1ção na redacção. Demais·, ha ·uma. certa. desproporcionalidade 

Em relação ã disposicã.o· que manda sup- entre o numero de· ·capitães das diversas 
.. primi~· o posto de tenente de.estado-maior, armas e o de capW:ies dos.corpos especiaes. 

dirâ. que é geralmente reconhecida. como Com esta reduccão e com o augmento do 
necessaria. ; e necessari:i. porque . neste posto Dt\illero de capitães,· posto em que bo. ma.lar 
o oilicia.l não vem para o corpo com a pra- numero . de Commissões inherentes :i.s suas 
tica. precisa ao serviço a1'regimentado e não funcções, ficará então para cadà uni ·delles 

· poderá, portanto, s~r uin profissional <la- 40 capitães; ha. verâ. perfeita. uniformidade. 
quelles que se exigem. para. os dous corpos. Esta proporcionalidade · do .numero· de ca.
Feita. a s!lppressão, conio dispõe o autor do pitães,. com o numero de officiaes superiores, 

· projecto, ·apoiado pela .commissão de Ma· approxima-semais daS armas arregimentada.s. 
rinha. El ·Guerra. dà-se u m augmento ·apep.as o esta'io·maior de ar tilharia tem S coro
de 15 capitães no corpo de engenharia. e 15 neis, 1 o tenénte-coroneis, 14 màjores e 30 ca
no de estado· maior do Exercito, sem se co· pitães; mas,. as funcções de capitães não são 
gita.r . si, assim constituídos, qualquer dos em tão gra.nde .numero que determinem o· 
dous corpõs, podem presta.1'-se aos fins a que augmento do num~1·0 de of!lci~es deste posto. 
sé destinam. · : · · Portanto; parece que deve ser manticlo est~ 

O· orador passa a. informar á. Camara, qua.clro~ · . . · · · · 
_ e repetüido aquillo que disse, qnando sé d.is- Ha. actualJD.ente no corpo de ·engenheiros e 
_• cutiu um outro projecto sobre officiaes de na. arma. de· artilha.ria-e o orador não· se re

··estado~ma..ior, que é muito gran:ie o numero füre ao e~tado-maior ·de ar~ilha.ria, porque ba 
de officiaes empregàdos no magi:5terio e des- officiaes. arregimenta.dos e · outros que estão 
empenbaodo, ·portanto, · commissões · vitali- indevida.mente classifica.clos-33<3 officiaes. 
cia.s e não podendo ser aproveitados como Pelr. mndificaç,ão que propõe, incluindo os 

· · pr ofissionaes desses aous corpos. Rel'el"irá á lentes, que devem passar a. ·e:x:tranumerarios, 
Cama.ra que~ corpo de eogenheiros tendo 66 esse numero. fl.êarà.ele-Vadoa_3~ otfl.~iaes, da)1-

~:- _ 
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do-se.a súppressão ilo 1iosto de tenente. Ha ros eJO no estado~maior, pa1•ece que ahi nã~ . j 
nisto uin augm~nto de despeza. qrie, como pro- ha 0Ste· direito e en~ão o o~ado~ propõe qU:~ ·· :'.{ 
vara, desapparecerâ em..cop,sequencia. da mci- as vagas que. se dercm S('J.am preencbidas , :: ~r
dificação quese dá no quadro dos dous corpos. sómente por teneotes. para se dar a extincção · ' ·~: 

Ha um augmento de despeza, só no sohló; immediata. Ha. um pa.ragrupho que precisa :; 
dd~ 

6
15
7
\7

0
6
0
0 .. $000. d~!s <J. redudcção

10 
dos ~tep.endtes justificar. (LêJ • · · . , . ,_:_; 

a :~ ~;.a 1uerença; ·.e cap1 a.es as Esta medida torna-se lieces~aria, porque. 
armas·que,. para completa:.r~m €sse quadro~ dá:-se muitas vezes 0 _facto do official 11--"con- · ·'. 
desap:parecerão;importa na quantia de 14:100~~ cluir o. curso· de · engenharfa. ou· de· estado-· · ',:'. 
resultondo que toda a despeza sera ae maior jã no posto da capitão. E' antigo, -.' -<; 
56: 160$QOO; · . .· . adquire esta habilitação muito tarde.e desde ·;·. ~; 
.· 'Já disse que em consequencia da falta de que tem 0 tem:po de pratica. do serviÇo arre- · :;: 
ofüciaes para exercerem es~s com missões pro~ gimentado, vae . 'para. o corpq de engenheiros . 

}Jri:i.s dos do.wi corpos,_engenheiros e estado- ou para outro de estado-maior, preterindo ·' 
maior, o Governo se vê na necessidade. de cha~ éi.guelles que pelo facto . de serem mais mo- · :'.: 
ma,r officiaes reformados;- honorarios e ·arre- dernos adquiriram antes esta habilitação_ 
gimentados. . - · Não é justo. 

·. Ora, adaptadas as providencias que o orador Uma vez que a esse otlicial cabe o direito 
indica, desap:parecerá a despeza feita com de fazer transferencía, em virtude da habm~ . 
esses offi.cb.e.-,. _que estão funcc_ionando nos ta.ção scientiftca, que adq ui.riu, deve-se fazer. 
corpos simplesmente pela falta de officiaes essa transferencia na ordem em que é obtida 
nas condições exigidas. esta habilitação. · 

O orador pensa que o serviço de obras mi- Em relação aos officiaes que servem em 
litares está. mal distribuid() e já. agora, seja- commissão propria dos Estados, o orador iria 
lbe · permittida uma digressão sobre este mais longe, si a occasião fosse opportü.na. 
ponto. Acredita que,por convenie.ncia do ser- Acha que se deve dar autorização 00 Go- · 
viço, po1• economia, os membros das. commis- -verno para que, quando se conceda tal !i
sões de obras militares deviam permanecer CE'Il"S. 3.0S officiaes, isto se verifique.com a·. 
nas sédes d.os districtos; Não ha necessidade ... 
de haver em cada. Estado um engcinheiro mi- .obrigação dos Estados, onde elles servem, fa· 
lifur. No Piauhy, por exemplo, onde ha zerem apagamento do soldo de suas patentes, 
apenas um quartel, 0 Governo gasta. B:OOO$ independente do_·vencimento corre~pondente .. . 
para. manter um offic1aI. Entretanto, .esse ao <:a1'go. que forem exercer. ' . . . 
official poderia. permanecer n3. séde do dis- Em todo Cll.SO, não e as~umpto que d~va. 
tricto, e, quando fosse preciso ir U.quelle Es- ser tratndo agorn. ; só poderá sel·o no w~:a.- . 
ta b t t 1 . d' h' mento dD. gue1•ra. 

do, orçar a 0 ra,cou rac a -a. 0 segmr ª L E' uma nec<?ssidade termos para. instructo
:pn.ra outro q_ualque1• ponto onde a sua pre- res das duas armas capitães ou maJ'ores, nas 
sen~ fosse reclamada.. 

Esta lD.Ct distribuíçii:o, porém, do serviço ila. escola; militares ; e, si não se tomar a me'
commissio de obras militares, nã.o importa didn. de que sejam elles extranumera.i-ios de . 
em justificar que os quadros se-jam sum- suas :i.rmas, necessariamente tra.ró. isto um 
cientes. O orodor lê. o quadro, mostrando o embaraço ao serviço. 
grande numero de otllciaes empregados dos E' um numero muito restricto, muito li-
quaes o Governo não póde lançar mão. mitado. .· . . . 

Desapparecendo. essa despeza. não ha razão ~ão esten.Te esta disposição tambem aos 
para que, pelo lado ftnanceiro, o seu sub- officio.es da arma de artilharia, porque alli ha. 
stitutivo mereça a condemnação da Cama.ra. o estado-maior, e acha que constitue um . 
Mas; uma. vez que, na· forma do Regimento, grande abuso··· o facto do ofilCial ~er extra:.. 
esse substitutivo tem ·de ir á Commissão de numeraria, por ser instructor de uma .es- . 
Marinha e Guerra para formular o seu pa- cola.,tanto ma.is quanto essa func~-ãoé propria 
recer sobre elle, não. se alongará. o orador do serviço de estado-maior. 
em justifical-o. Apenas accresceritarã. que Na.. arnia de .câvallaria e infantaria, não : 
procurou tomar todas as. medidas de occasião havendo esta.do-maior, éjnsto que flqúem e:x- · : 
para que sê torne immediata a extincção do tranumerarios. . . ; 
posto ele tenente. ·· .. . . · "Não :parece tambem conveniente que oof-... ' 
. Actualm.ente, as vagas de capitães são pre- ficia.l subaltemo de Qualquer arma seja ex-. . , 
encbidàs, parte pela promoção de tenentes-e tranumerario ao _quadro, -çorque nenhum ., 

'1?8.r·te'pela't+ansrerencia de capitães. : . embaraço t:raz ao serviço acllar-se elle aifas-
. Ha,: p0rta.nto, u:m direito a1~quirii.10, mas só tado do seu regimento ou batalhão. E isto 
:para. cf'que existe. actualmente. Mas como, hoje e...tã.o nenhum inconveniente traz, JlOl'· 
segundo o substitutivo, vae haver um a.u, que é excessivamente accrescido o quadro , 
gment? de 10 ca.pitães no corpo .de engõri.hei:.:Jdos alferes e segundos t_eneutes. 
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fü1 SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR.. HENRIQUE V--1.LLADA?.Es~Càbe o,c Go

. ver no fazer a distribuição df! · maneira que o 
serviço não-soffra. - . 

· Acredita o oro.dor que nos batalhões rla. Oa
.pital Federal, haja numero múito elevado ; 
.a affirma. que não se :.üooga.rá spbre o as· 
sumpto, aguardando o parecor da Commissão 

• _deM[l.rinha·e Gue1•ra, que acceitarâ. ou não 
o-t1•aba.lho, ou modifi.cal-o-ha. como entender 
conveniente. (.iYíuito bem.) 

. Vem a Mesa, e lído, apoiado e posto conjun
ctamente em discussão o seguinte 

S'IBSr!TUrrvo AO PROJECTO 1'i'. l 84 A, DE l 896 

O Congresso Nacíonaldecreta. : . 
A:rt. l.O O quadro de cada um .dos c:i1•pos 

de erqenlleiros e do estado-maior do Exer
cito ficará assim constituido : 

8 col'oneís. 
l O tenentes-coroneis. 
14 majores. 
40 capitães. 
Paragrapho unico. Fica. extincto o posto de 

tenente do estado-maior do Exerci to, ces
sando desdejá. as .transferencin.s para o pre
enchimento de.s vagas que se derem. 

Art. 2. 0 As vagas de capitães dos dous 
referidos corpos serão preenchidas por trans· 
ferencia dos capitães das armas de 11rtilharia, 
caválla:::ia. e infantaria, com os requisitos 
actualmente exigidos, segundo a ordem de 
suas antiguidades e sem prejui1.o destas, de
-vendo reunir o sel'Viço effectivo em corpo 
arregimentado durante um anno, no posto 
de capitão. 

§ I :' Aquelles que, depois de promulgada 
a presente lei, aclquiürern as habilitações 
exigidas para poderem pertencer aos dom 
cita.dos corpos, serão para elles trnnsferidos, 
Begundo a o:rdem em quen.dquirirem taes ha
bilit.ações e em car1a. turma anoual,segundo a 
anti[!:Uidade de seu posto, devendo sempre 
reunir o serviço effectivo em corpo anegi
mentado durante um anno no posto de ca-
pitão·. · 

. § 2." N'a reorganiznção dos corpos de enge
. nheiros e do estado-maior do Exercito, de 

accordo com a presente lei, ohserva.r-se-ha o 
seguinte: 

a) As vagas de capitão result'.tntes àe a.u· 
. gmento do nm'uero actual, sei·ã.o pree11ehidas 
por teu entes ê'o Estado-maib'I: de Exercito ; 

· .-· b) As demais vagas sel'ií.o p1•eenchidas, dous 
"terços po1' promoção de tenentes do estado-

.· lllai()T e UIIl terço pOl' transferencia de Ca· 
i '<pitã.es das tres al'mas com os requisitos 
. ,·exigidos actu.a.lmente. 

Art. 3,° Ficam. considerados extranumê-
1'a.rios dos qu&dl'OS dos respectivos COl'pOS de 
armas: 

1° ·os officiaes que exerêe1•em cargos vita
licios; 
·. 2°, os officiaes superiores e~capitães arre
gimentados da.s tres armas, durante o teni.Po 
em que· exercerem commissão extranha ao · 
Ministerio da Guerra e com a necessaria per:_ 
missão, não se comprehendendo nesta dispo.:.. 
sição ó exercício -do mandato popular. . · 

3°, os officiaes superiores e capitães. das 
armas de cavallaria e infantaria. q_ue exerce~ 
:remos cargos de instructores nos estabêleci
mentos militares de i.nstrucção. 

Sala das sessões, 24 de maio de 1891.-Hen-
riqiie Valladai·es. · 

Ninguem pedindo a. pala. vra., é encerrada a. 
discussão do art. l 0 e successivamente dai,; 
demais artigos do projecto, cuja. votat;:ão :fica 
adiada.. 

O Sr. Presidente-Estão esgotadas 
as ma terias da ordem do dia, :passa-se á hora 
destin~da ao expediente~ 

O §r. 1.0 Seere~ario declara que 
não ha expediente sobre a Mesa. 

Fica sobre a Mesa., atê ulterior deliberação,. 
o seguinte · 

PROJBCTO 

O Congresso Naeiona.l decreta.: 
Art. l. º Na promoção rle officiaes do Exer

cito observar-se-ha o seguinte: 
§ 1." O preenchimento de qualquer vaga 

do~ postos de tenente ou 1° tenente e supe
riores terá loga.r dent1'o de dous mezes con
tados da na.ta. em que o Governo della tiver 
conhecimento officia.l. 

§ 2." Qualquer que seja a época em que se 
fizer a promoção. a antiguidade será centada 
desde o dia seguinte aquelle em que se.deu a 
vaga. 

§ 3.~ No preenchimento das. vai:,ras resul
t.a.n±es... .. de. .. promoção, a antiguidade serú. a · 
mesma. -

Art. 2. 0 Não havendo otlicial com os re.
quisttos exígidos em lei, a promoção só terá 
logar deppis de satisfazer-se essa exigencía e 
a antiguidade sera con:Lada do die. se:;11inte 
ãquelle em que for ella satisfeita . 

Ai't. S. 0 Os offici.aes e praças, que o.nnual· 
mente concluírem nas Escolas Militares o 
curso de swi. arnia, se1~ão considera.d.os coni.o 
t.endo adquirido fa.l habilitação em uma 
mesma data,que será aqueua em que se tiver. 
realizado a ultima. prova regul:i.mentar na 
devida epoca.. 
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·•· § I. 0 ;Il'.sta di~posição é applicavel nas mes- \vencidos e 11or vencer dos magistrados apo· 
. ma~ ~on_d~ções B:quelles que adquirirem ta.l sentados pelo decreto n. 2.056, de 2.5- de ju· 
llabtll taçao em s·~gunda epoca. regulamentar. !~o de 1895, de~reto est;e q_ue tem sido por.· 

§ 2. º A's praças que se h~bilitarem para d1ver.sas vezes Julgado inconstitucional pelo 
serem nornea.~a.-s alferes-alumnos applicam·se Poder Judiciaria. • · 
tambem as disposições do presente artigo e o digno Ministro ela Justiça, no seu rela- · 
do s~u § 1•. _ ··· · · tOriopede tarribem._esse credito, quando assim 

Art 4. º _ Re-vogam,.se -as d'i_sposições em se expl'ime: «A.' vista das decisoes dos tribu-. 
contrario. nae~, das quaes o Governo· já. teve conheci-

Sala das sessões, 24 de m:i.io de 1897.-Hen- meu to oílicial, faz-se mister que o Congresso 
1·ique VaUado.res. · ·· ·. · Nacional o habilito com os meios necessarios . 

à pagar o ordenado daquelles que, não se con~ . · · 
O Sr. Paranho'"1 ·J\:lont.e- formando com o decreto n. 2.058, instaura

··negro.-Sr. presidente, não extranhem ram acção e obtiveram sentença favo1•avel.»
V. E:x:. e a Gamara. que eR venhn. ainda uma V. Ex .. Sr. presidente, sabe o historico 
vez pugnar pelos direitos e legitimas inte-· desta questão. - · · 
resses dos magistrados· do :mtigo regímen, AIJezar ·de ter o art. ôª das disposições 
classe unic.a, ].)Ócle-se dizer, que foi pri>judi- transitarias de nos~a Constituição, formal e 
cada com as novas instituições, apezar das \)Ositiva.mente garantido a.os antigos maais· 
solemnes promes3a.s feitas e das garantias trados, que não fossem contemplados ~as 
dadas no sentido de se respeitarem os direitos nova.s organizações j ur1iciarias da União e 
adquirido;:, que não fossem de encontro ~~ O.os ~stado-;;, o ordenado que então percebiam, 
nova fórma de governo. a ma vontade contra esses funcciouarios ca· 

Todas as classes teem. ma.is ou menos, me- meçou a levantar duvidas, tendo para evi
l11ora.do de sorte; aquella. IJOrem, nem ao tal·a.s, o Congresso Nacional a.pprovado, por 
menos tem podid.o conseguir a conservação quasi ·unanimidade, um projecto tornando 
das '\OD.dições, aliás preca.rias, em que se bem claro o pensamento do legislador consti-
achav:i., quando se proclamou a Republica. tuinte. 

Tomei, commigo mesmo, o compromisso de Este projecto, por um erro de apreciaçâ.o a 
defender aQuelles direitos, na posição em que que estão sujeitos o;; homens mais intelli
a generosidade de meus concidadãos me col- gentes e illustrados, não foi sanccionado. 
locou e fóra daqui ; e hei' de cumpril-o, sem Seguiu-se o decreto. tl. 2.055 aposentando 
descanso,cnste o que custar.. .. em massa todos os m1:1gistrados até então não 

Tendo pertencido áquella classe, tão in- aproveitados, ficando alguns reduzidos aos 
justamente malsiuada, perseguida e des- mais mesquinhos vencimentos. 
:protegida, embora não me aproveitem nem Os prejudicados, baseados no a.rt. 13 .da 
me :prejudiquem mais quae.squer delib3rações lei n. 221. de 20 de novembro d.e 1894, recla~ 
dos Poderes LegiSlativo e Executivo, nff.o mar3.rn peran_te o Porler J lHliciario, o qual 
posso abandonal·a ã sua má estrella. deu-lhes razao t'.eclarando inconstitucional 

Venho fazer um pedido á Commissão de Or· aquelle deereto. (:1poiados.) 
çamento-dar o seu parecer, para que entl'e ~unidos da competente sentença. teem elles 
em discussão. um projecto (") que al,)resentei pedido a sua ex~cuçU.o no sentido de pa.<;· 
nos ultimos dias da legislatura finda. auto. sarem a ser considera.elos em disponibi!Idade 
riZando o Gover>no a pagar os ordenados· e de se Ih• s pagar os seus vencimento~. 

Attentlidos óa primeir:.• parte, não o teem 

n :Eis o projecto: 

« O Congresso. Na.ciocal decreta.: 
.A:rt. 1. .u E' o Governo !l.Utorizado a :i.brir o credito 

llcc~ssario p;.J.r~ P'~g.;:LD'lcnLo rJo~ Ol•clc naclos (19.a magi:-;
trn<los tiue csl:\.\'n.m ~rn disp<Hlibilid:i.lle ~x-v~ do di~
poslo no a.rL. 611 d~s dis1io::;\1;õQs tf'ti.U~iLodn.s· tla. ·cou.sti
Lui(;ão, e 11ue foL·a.in ~po~i~nl:.:1.t1o.s i1elo 9ecrcl1J <le 25 d~ 
julho do isg;;, o qu:.t ~oi "nnullaôo~ po~ in~constitucio
n:.l, pdo Podor Judic~1·io. 

Art. 2. u EsLn. autorização eon1prcl1enuc niio só os 
or<len:idos vcncii!os, ror,·entur:i. ~:ihidôs em c:rnrcicio" 
finllO~, l'.'ôn'lt1 cii:= jl\1~ ,:.;;<.• fo,·en~ v'•!nco11::!n :~t/! ~r rngubri-
7.nrl:i. 1,;stà àes11ci:l. no r<·~pccL1vo 01·tn.1n1:nto. 

Art. 3. 0 H.evog.ãtn-so :i..~ tfüi1posi~ões cm cnntrni•jo. 
Sal:I, ·d~ scssu•s.d:i C:im:t.r:i. àos Doput:l<los, 2!1 du 

novembro do iSOG,...;..PCll'<lHltOS lthlllOllC!JfO • .. 

siclo na segunda, como consta· do citado re
latorio e <le diversos despachos publicados no· 
Dia.rio Of!i,cial, porque nos orçamentos -.·ota
dos para. os exercicios de iSOô e 1897 não se 
destinou ver·ba para esses pagamentos, de 
s~rte que, apezm• de vencedores, não tecm po: 
d1do receber os seus or<lenados vencidos, nem 
poderd.o perceber os que se forem veucendo .: 
no exercicio corrente. · -
_V. E::;. ~ a Cam<..Ta comprehendem a posi- · · 

çuo afrhct1va. em que se acham esses fLmccio
narios. 

Em sua maioriasii.o po'1res, teem füito innu
meros sacriticios. so1frido tol'tura~ desde 25 
de julho de 1895, em que deixaram de perce· 
ber seus mingoados vencimentos, e, embora 
victoriosos, continuam na ~a.is critica. pois-
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<. Çr.10, mnitos sei·n· º. absol.uto.men.te neces$al'io j' Foi submettifa a d.ecisã.o da Citmara ~m 
, .para a vida:. (.'ipoicdos.) . projecto· nomeando uma commi~ão para 

· Isso _ntio ·póde cóntinuar. E' preciso que estudar ·o methodo })l'eservativÇ> da. variola, 
sem demora demos ao Governo o credito ne- que o Dr. Felippe Caldas declara. ter desco
ces5a.l'i.O :pir3. aq ueHes pagamentos. berto, e- confürirido-lhe uin premio que, -I>or 

Meu jlrojecto comprehende não :;ó ·os ma- signal me· pa.rece. ridicu1o. (Apoiados.) 
·gtstra~os que obti>"er~m. sentença, como H3. outro projecto do meu distincto amigo 
todos os .. que f~ra~ preJud1carlos.por aque!!-e o Sr~ Serzedello Corrêa, con(erindo 1,lID pre· 
decreto i~const1tuc10n~l, . e. que w.mbe:n nao j niio a quem descobrir um m.ethodo curativo 
podem deixar de ser ª"tendidos. · e preserva.tivo da febre amarel!a • 
. E' tn.l n. confiança. que deposito no Sr. Pr•e- ora, sr. presidente, a verdade é qué existe 

s1dent.e da. Repu·bl!ca, e o alto ooncetto que nesta t1'orra.. ha·m1tis .u.e uma dezena de annos 
faço de sua. iUustra.ção, crlterio e ·collerencia, um homem que com gra.n;le tenacidade, 
CJ.U!'l estou cetto d~ que, a exemp_lo do que esfürço e capacidade dedica-se ao estudo da 
com o .ma1or acerto se fez com diversos ge- febre ama.rena. 
neraes. reformados e lentes demittidos, fúzen Este homem, que tem atrás de si uma ionga 
d.o-se, indepenclente de nov3,s acções, exten- e solida. reputação, declara. que rlescobriu 0 
siva. a elles. a doutrina tirm:i.da na. deci~ão methodopreservativo da fehre am<>.rella; não 
acérca do marechal Almeida Barreto, se de- só 0 declara, sinão que .J·à obteve das autori
clarara tambem sem effelto o decreto de 25 
de juoho de isg5, dades sa.nitarias o direito de pra.tical-o. Re-

Realmente, tendo sido aposentados :pelo firo-me ao Dr. Domingos Josê Freire. 
mesmo rnotiYO e em ideut.icas circumstancias Ora., ha cerca de 15 :tnnos, seguramente, o 
outros ma.gistra.dos, além dos que reclamti- Sr. Dr. Domingos Fr{)ire affirma. publica~ 
ram, si a aposentadoria destes não póde pre- mente, declara na. imprensa. dia.ria, a!firma 
valecer · por sei• contraria á Consfüu1çiio, per·ante o mundo scientifico, que descobriu o . 
conforme jul;:wu o supremo Tribunal Fetle- rnetho.lo preser,rativo da :!ebre amareila. 
ral, nü.o deYem tambem subsistir ::i,s a~DSen.- ·Até ;igora o ~tado tem sido indüferente a 
tadoriô.S dos outros magistr::tdos, decretadas isto. e o 8.r. Dr. Domingos Freire tem traba
em identicus condições. E~ta ê a sã. doutrina !h:1do sempre, recebendo' n.ccusac;ões de uns, 
firmo.da pGr S. Ex. em 31 de outubro indd!erentismo de mu.itos, ridiculo de alguns 
de !895. e apodos de diversos, mas sempre tenaz e 

Eu, Sr. presidente, estava. disposto · a persistente n<L esperança: de que um clia. virá 
agui.l.rdar os acontecimentos, mas demoveu· em que se lhe für-á. justiça. · 
.me de.sse proposito a proposta da receita. e· Agora, si a Ca.mara tem resolvido enéarar 
despeza geral Lla Republica p.11·a o exel'Cicío de l)erto este a>-sumpto de alta importancia, 
de 181)8, na qual não vem contempla.da ve1•ba e si estil disposta a. fazer com que o Estado 
p:i.ra pagamento dos magís•.r(l.dos em dispo- intervenha na. materia pa1•a declarar quem 
níbilidade, 11em mesmo do;; que acciouaram ne.:cobriu o .methodo preservativo da febre 
e obtiveram senten<:.a a seu farnr. · a1nnrel!a. e, 11or conseguinte, é merecedor de 

EIU tempo opportuno me occupo.rel do as- um premio que síguifique a gratidão nacional 
sumpto para. sana.r esta fa.lttt, si o nã.o fuer a pelos relevantes serviços prestados, eu penso 
Corumissão; roas não posso deix:i.r de lavrar, qne é de justiça que a Cama.ra dê ao Sr. Do
desde já, o meu protesto contra c8ta omissão mingos Freire aqúillo que · elle -reclama ha. 

· que in:iporta. em umii cla..mol'osa inju3tíc;a. muito tempo-a justiça da nomeação de uma 
. Concluo reiterando o meu pedido á digna commissU.o. 
Commissão de Or~mento, para que quanto Hoje li que 0 Dr. Kocl;:. depois de haver. 
antes cesse .a .alfüctiva posição em que se annunciado que havia descoberto o microbio 
acham os magistrados, tendo· o seu direíto r1a. febre amarclla., disse. que a·.sua descoberta 
reconhecido roas nã.o podendo perceber seus - 1 t · · · d d · 
ordenado .. s por falta de verb.a, o "ne não põoe nao era. , comp e a, e rn1c1ou nova or em e 

· " ostudos, de onde I1arece resultar a :realização 
Il9!11 deve continuar· (.ilfüit'o bem·) final de . sua investigação. E' possivel, pois, 

o §r. A.:;ciIH!o Guanabara_ que o Sr. :Dr. Domingos Freire não tet.i.ha 
·. ned. i. a po.. lavra, Sr. nre~id.~nte, unic-:1mcnte ainda feito s. descoberta, mas que esteja em 

,,.r.. ~ • Yia de de~cobrir a verdade. · ·. . para apresenW.r á. consideração da Camma.:ra 
um p1•ojecto de leL . :t\'e.sta.s conàições paroce·me que o Estado . 
· T<::11b.o visto que ultímamelite a Cama.ra devia dar-lhe os meios necessarios para en-. 
dos Srs. Dapuudos se tem preoccupo.do com treg-M··se a este es~tido sem a preoccupação, 
os trob1i.ll!os scientificos relativos ao desco- da ~·ida matel'ial- · · · 
11ri.m.~ntQ de }_)reservativos ou methodos de. .Assim, e fundameiitando-onestas pala;vi'as, . 

. curar :i vo.riolae a. febre a.m:.•,l'elfa.. apresento· o seguin~ projecto. _ · · · 
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s~sSlo EM 24: -DE M.ÜO. DE 1897 4:oi _ 

Fica sobre a Mesa <l.te ulteríor-àelíberaç-ão 
o seguinte ' 

O SK; Btrnixo DE -AKDRADA -:- Parece mais 
lei de oppres5ão. 

PRDJECTO 
O Sn.. M.\..LAQUIAS Go:sç.•.J,YES-A. lei intitu= 

la.va~se de liberdade da imprensa, antes devia 
- ser de escravidão da imprensa, 

QcCongresso Nacional decreta: 0 SR. TF:ixErn,~ DE sA-Esperem; deixem~ 
.Art. 1:0 O Poder Executivo nomea1•ã, desde me continuar. Sr. presídente. ·não é possível 

já, uma commissii.o de· prófissionaes brazilei· atinar ou deo:cob:'ir e. razão por que•ieva. 1:star 
ros, de reconhecida competencia, pa.ra· o fim 't liber.d>vle da. i111prensa em fô1•0 especie.l. Jlrí· 
de· estudar o processo prese1·vativo da febre vílegia.do, a respetto da li.berdade de comm(~l'· 
<lma.rella, que o cidadão . brazileiro Dr. Do- cio, de industria, de profissão, etc. Todas es· 
mingosJo;;é Freire, declara haver descoberto. tfl.~ libe1•dades estão g111"antióas no pacto fe-

A.1·t. 2.• Si o nai·ecer dessa comrri.issão con· deral, mas nem por isso estão isentas ou es· 
cluir pela effi.êacia des~e processo, fica o. capam das con v~.nientes rGstricções que as de· 
Poder Executivo autorizado a· entregar ao vMn conter nos seus ju;;tos limites . . 
dito doutor, a titulo de premio, a somma O SR. ALl'REilo PrnTo-A imp:ren:;a não tem 
de 400:000$, em apelices ria divida. publica.. pri\"Uegio. e~tá subordinada ao Codigo Penal. 

Art. 3." S~ o .parecer dessa oommis_sii? coi:i- Desde que tramgride, ínclde no Codigo. De· 
cluir . que nao e completamente sat1s(ator10 vemos restringir a sua· acção na sociedade. 
o processo aetual, .mas. rec«nhece1· q_ue o 
.Dr. Freire está em via de descob:-ir a ver- O SR.. TEIXEIRA DE SA-E' o que estou di· 
dade, o Poder Executivo fo:rnec~r-ll1e·ha_o, zenclo, <is abu:>Js da liberdü.de da. manlfosta· 
o que for preciso para. completar ainstallo.~ao i;:ão do pensamento são analo.!:as aos das ou· 
do In3tituto Bacteriologico Doming-os Fre!re tra.~. necessa.ríamente estão sob o mesmo di· 
e paga.r-lhe-ha, a titulo d~ subl.'enção, d.u- reito de repressão, ou esc 1belecido·no Codlgo 
rante o prazo maximo de cmco auuos, ate a ou nas leis policiaes !eita..,; nos Est3dos; o coo~ 
somma de 36:000$ ann.ualmente. ti•a1•io f\isso p<<rece·se com o meu processo de 

Art. 4.0 .Na llypotbese da primeira parte verificação de poderes; eu era o segu.n<lo ou 
do art.. S°, será suspensa a -vaccína.ção pu- terceiro votado ; o Sr. Jo-e 1vfal'iano; que erà 
blica, que o Dr .. Freire pratica, até que, findo o quarto votado, em vista . füts mesma.~ au
esse prazo de cinco annos, ou antes, ,si elle o then ticas, foi julg<ülo legitima.mente eleito e 

. pedil', sej\\ no>amente o seu processo sub- contestou a minha eleição, que era a mesma. 
mettído a ex.ame e reconheci<lo !!fficaz. deHe, constante <las mesmas a.ctas; jã. re~-

Art.-5.0 E' o Governo iiut.orizado a abrir os nhecido, pondo em duvií1a. a. niin1la superior 
necessarios creditos para a: execução dest:i. lei. votação; os votos se1•viam para elle, nii.o para 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em mim. 
contrario. Bem comparado é o que se preteade para a 

S:i.la. das sessõef!, 24 de maio de 189i .- liberd:;.de da imprcnsn. e p~ra as outras igual-
Al<:irzdo Gi<arr.abara. · mente diplomad.:is pela Constituição. Todas 

teem os seus limites, ou impostos pelo Codigo. 
ou pelas leis políciae_:; dos ·~stados. iia,;; oeco!
re-roe uma obscrvnçao. e e que a pre""{':nçao · 
palo codigo de tudo quanto é contr-aV"ençã.o, 
j:'t deu muito trabalho aos autores do Co'hgo 
Penal francez;. que quiz;eram incorporar nelle 
todas, as havidas e por haver. Ficaram, põde4 

se dizer, em um oce.ano sem horizonte. 

O Sr. TeS.xeira. de §á-Sr. pre~ 
sideote, pedi a palavra apenas para. dar uma 
informação á. Gamara dos Deputados. 
· Em uma <las sessões .passadas, creio que na. 

de sexta-feira. (a ·ei;sa sessão não cora pareci), o 
illustre e distincto Sl'. Martins Junior, meu 
collega de depiltação, tratando do anonymato 
da imprensa, referiu-se a. :uma iei do Estado 
de Pernambuco, e em geral, a outl'as tle di
versos Estados. da Uniiio que qualificou de 
draconiána.s, tã.o iua.cceita.veis (está assim uo 
seu discurso) e barbarisantes, que o Congresso 
devi;}. procurar um remedio JJal'a. conter u.m 
tão cr1•11.nde mal. A discussão l1avida nessa. oc· 
ca.si.~o · ~.ficou encerrà,da, e ett sent\ logo a ne 4 

cessidade de acudir em . defesa do Congresso 
de Pemambnco, o.e que fiz p:i.rte, tendo OC· 
cupa<lo D.elle,_ immere~ids.meote,.o alto posto 
de Presidente do Senado. · 

Trah·se de uma lei sobre .abusos ela lfber
dade da. imprensa naque!le Estado ••• 

Camara V. l · 

. Dahi uma duviôa 11ara q_u~udo for opIJOt
tuno axpender. No direib propriamente cri· 
m-inal, sobre que o Congresso Federal_p~de !~
gisiar. naquelle que ga.1'ante as c_on~1ç?es '9'1-
taes da sociecfacle, devem esfar mc1U1das as 
conttiveúções e os crimes de policia.locaq O 
que tenho visto em tol~O~ os pmject.os de Co
d.i"º· e, perrnittam·mc U.izé1·. um amalgama. 
de"tur1o quanto é punível; são como digestos ou compilações semel.llantes ás compilações 
romanas. ,·· · 

No digesf.o encontram-se ..• 
O Sa. ALFREDO P1''\To-füí.o se :pôde in7ei:J.· · 

tar cm direita. . 
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ANNAES DA CÀMA.RA .. 

o SR. TEIXEIRA. DE SÃ-... ate disposiÇÕeS gravura, pem como agenCia:ou casa de vendei· 
.sobre o regimen municipal. livros. sem -prêviamente assignar, perap.te a. 

o Srt. ADALBERTO Gur?l:ÍARÃEs-Desde que prefeitura municipa.l, termo de responsablii
são boas não po lein J.eixar :le set• incluidas. da.de, em livro especial. d~clarando seU' nome 

e domicilio,. data. da abertura do estabeleci
. ~··.·. Q,SR.TEIXEIRA .. DE Si-Mas ê preciso adaptar mento. Jogar e rua em que este ·estiver. ou 

b nosso Codigo Penal ás condições de nossa · · d · - d t fí · · · b · · · 
- or.ganização ..,olitica. Não ha Codigo que não para on e tiver e ser . ra.ns erido; o riga.ç.iio 

~ esfa que tambem incumbe ao.editor; gerente, 
• den ser subordinndo a essas condições. afim arlministrador e redactor de quafquer jornal 
·de que possa ser -urna·obr::i. regular e perfeita. que se publicar no mnnicipio. . . . 

.. O SR. .. Ai:i.~LBER.To GUIMAR..tEs-E' isso que Paragrapho nnieo. si a typógra.phia ou 
se tem procu:r-ado fazer. . algum dos outros estabelecimentos acima 

· 0 ·sa. TEIXEIRA. nr.: S . .ó..-Não é compila.rido mencionados e o jornal pertencerem a alguma 
preceitos de velb0s Codigos de paizes q11e não sociedar\e" ou companhia, os respectivos ge
term ó :ine~mo regimen que o nosso. nem re- rrentes. ou administracJores ficarão tambem 
petinf.o definições obst.letas e o que já está na solidariamente responsaveis pelas infracções 
Constituição:- ninguem sera sentenciado si· desta lei. . · · · 

·não em virtude da lei e na fórma nella Art. 4. • Fi~am prohibidos o anonymato e 
prescripta.-Crime é acção ou. omissão con- o pseudonymato; devendo todos osjurnaes 

· tra.ria as leis penaes ou definições que não tr.!l.Zer, abai;to do titulo, a indicação do i•c-
teem S.inão a autoridade da velb.ice. dactor, e com excepção dos artigos.e-titoriaes, 

Deixarei,porem,esta questão em que toquei, dos escriptos litterarios e scientifi.cos, dos 
apenas de pass.'l.gem, sem o devido prepa.:ro annuncios e.noticias transcl"iptas e das simples 
(n,ro apoi<>dos) para ler a malsinada lei vo- noticias .. que não envolYam offensa a pessoa 
ta.da pelo Congresso de Pernambuco, defen- certa, directa ou indirectamente, todos os de
dendo-a dos qualificativos qUl;l. lhe foram mais artigos serão assigna~los })elos autores 
fançadós, uníco nm que me tr·ouxe á tribuna; com o nome. por extenso, sob peoa de 
lei quejá. teve e:;;ecuçã.o. . serem considerados editoriaes .e correndo a 
- Houve um processo, condemna~ão :profe· respectiva. responsabilidade a. conta dos que· 
rida por um distincto ma1?istra.do, que hoje nella estão,comprehendidos pela presente lei. 

·: temassent0 no Supremo Tribunal de Justiça . Art. 5. ºE' prohibicia a circulação dcs es
e Appellação; mas os autos dormem, ha mais criptos avulsos litographados- ou· impressos, 
de anno,na ga.veta do a.d vogado do appella.nte; estampas . ou desenhos, folhetos ou jqrnaes, 

o S&. MALAQmAs GONÇALVES-Eu disse que con~en9-o allusões ?~ensiyas ao pudor e_áho-
não tem sido executada ultimamente. nest1dad~ da.s r11:m1has;. a_ ordem publica. e 

o Sa TEIXEIRA. DE s .. ~-Como mandaram para excitar odws e pmx~es populares. . 
· . . . . Art. ô.0 O processo e JUigamento das m-

·. que le&~ a lei1.vou lel-a,. na.ela ma.is accre- fracções da presente lei são da competericio. 
~centarei. (fo.) do juiz C.e direito. . 

· 40 o e L · r t· d § l .•A autoridade policial. a cujo conhe-
« Let n. ·1 - ongresso. egio ª rvo 0 cimento chegar que no seu districto são dis-

Estado de Pernambuco: · tribuidos manirestos ou outros semelhantes 
Decreta: meios ele incitar o povo a sedic;õM, arruaçM, 
Art. l •0 E" livre a. ma.niro.ista.ção no pensa.· paredes ou ajuutamentos pr~judicia.es ao 

mento, pefa imprensa on por qm\lquer outro soce~o publico, ou que se amxa.m cartazes, 
. ·meio grapliico, e seja qual rur o modo de se p1•oclamações ou annuncio8 para o mesmo fim, 
. exercer esse direito. tratará immediatamente de apprehender esses 

Art. 2. ºO autor. o impressor ou gl'a.vador escriptos, prendendo cs encarrega.dos de strn. 
e.. o editor são por si e solidariamente re.spon- dístribuição e a:ffixa.çã.o e· pondo-os em cus~ 
sa.veis por todo O genero de publicação a VUlsa todia, Si não tiverem OS mesmos escript\.S 
ou p !riodica.. cc.mo jornaes, :pamphletos e responsaveis conhecidos; e si houv~r, fará a 

. ,.livros e em geral -pelos abusos praticados no apprehensão, mandara lavrar o coIDpetente 
exercíciO dá lifor(lade de manifestação do termo e o remetterá ao p1•omottori publico·. · 

: pensamento, quaesquer que sejam as ·espe- § 2. 0 Nã-0 tendo es .escri:ptos responsaveis 
, ciese proce:sos da.sua trimsmissão. o idioma. conhecidos, a.prisão dos encal.'regados da dis_
\ .'. e a fórma. de re:prcsentaçã.o da. ídea ou da trilJ:uiçãó não excederá de dez dias, em que a 
: intenção. · .. · . · ' . . ;· autoridade policial diligenciará a descoberta 
· Art. 3. • . Além do que exigem O Codjgo dos responsaveis do. abuso.· · · · ·, · 

Penal e as leis sobre a jmportar,'5.o de produ- § 3.• O mesmo procedimento haverã logâl'. 
cções litteraria.s e graphicas para. terem livre com os escriptos ou publicações de jl>rna.es ou 
eircufa.<;ão,-ninguem poderá estabelecer no avulsos indecentes e deshOnestos~ que o:ífen
Estado olllcina typogr11.phica.,. litographia. ou dam o pu~~r das familias e a moral publica •. 
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· _§(º O prq"m6°to~ pnblíCo que·ser:vir nó remetta cópia delle ao prefei.to_ dQ muill" .;; 
d1str1ctt.>; em q_ue estivar o estabelecimento cipio·. . . _ -· - -. :~ 

· ou a. sédc; do jornal, dada _qualquer. infra.cção ._ Art. 9. 0 Re>ogrun~se ~s disposições êcúi) 
. d~si;:as disposi~ões,- requererâ. no prazo ma- contro.rio. » · . 
x_1mo de tres dias em que se ·fuer ·notoria a _ . _ . _ . . . ._ · - · •~'~:, 
citação . de ·. q ria.lqU:er dos respõnsa-veis para ~ Sr~ ~in~u 1Hach.ado ,_ Sr. ;;'( 
recolher ao cofr~ Q.a Prefeitura Municipal a; presidente, pedi a palavra para apresentar a/': 
multa em que tiver incorrido. ~ . Mesa uma prop~sta assignada por.mim e pelos; :•.: 
. ,§ 5. ~. Esperyi.do á prim..eira. audieucia do meus co~-pa.nherros de bancada da Capital "!l'~- : 
Jni~ de direito, na qual será accusada. a ci- ~e~a!, hoJe pres(lntes a.i:st:i ses~1o, no. qruil 90~ .:. 
triçao, eqm:parecendo •o cita.do. apresentara a hc1tamos da Camara seJa inserido o~ àcta um<'' 
sua. defeza, acompanhar1a. somente de provas voto de profundo pezar_ :e_elo füll~c1mento ao-:, 
documentaes, que: elidam 0 fundamento da ex-deputado_ o Sr. ca.p1tao Americo d!'! Mat
contravenção ~rguida, podendo-se-lhe coo· tos, me.speradamente ~oubad~ á affeiç~o dos:', 
_ceder.º .P~azo improrogável de tres dia:s para- seu~·am1gos. Elle partm, deixando, _entre~.~

. a- ~xp1 b1çao dos documentos no _cartorio does- ~nto, uma_ saudade profun.da e ~m log~ _·: 
cr1vao, e serão ·os autos ill!mediatamente con· 1~prehench1velnas file1ras do exercito braz1-
clusos',- · - · · . · - 1~1ro. Es$e ~oco,_ cujos serv_iços_á R,epublica. 

§ 6. • Provada a ínfracção, somente sera ~ao extraord_manos ~ela· ~edl~çao, -:pelo des- . 
· adrnissiver a defeza por factos que dirixnani a interesse e pela pert1~ac~a com que e~Ie <>_s., 
r~spon~abilida~e, PEOvados . com justificações, prestava, deve ser tido por seus com-panh~1- ·
s1 da. mfracçao -Iiao tiver resultado o.ifeusa ros de arma, como.um exemplo de abnegaçao .;_ 

-pessoal ·a. a.Iguem ou for esta relevada po:r na defesa. da causa da Repu_blica.. _ , 
.. aqueUe n q~em tiver sido dirigida. · Um daquelles que .mais esforçadament~> 

§ T.• No caso- do § 50 e no de revelia do a~owpanhar~~ -º governo do .m~rechal.FI_si--; 
cita.elo o jui~ de direito no· prazo de tr r1ano nos.· c!:1a .. de . tempestade_ e de affl1cç:;.o ·. 
li ~ ' ti . ,: . ' . . es para. a Patr1a, elle merece de-certo que esia.. 
e ª"• pro erna sen_tença, ~m_-pondo a com-pe- Gamél.ra., cuja solidariedade com. o goYe:rné do . 
tente multa. ou Julgando _improcedente o inolvid&vel soldado se manifestou por tantos \ : 
processado. · t t ta :ti. · t · · · Art 

7 
º A - f - d ·a· · . -- . d- t · ac os e an . s orroas, tan o em homeDao-ein -

_ . · _ · s 1:º raccoes as ispos1çoes es a á. bancada aa. Capital , como homenaaem" aos·. ·_. 
lel serao punidas coro a multa. de [00$ a · · t ' · - "' - -, 
200$. intl.uindo na. graduação deSta -a im · r- serviços _que pres ou como cldadao e sol~ado, , . 
tancia. do estabelecimento -ou do J·orna.lpopela ap:prove 3: propos~ qu~ eu e . meus. dignos ' 
· · · 1 - · .d . . . companhell'os envrn.mos a Mesa.. . - .. 
sua c:1rcu a.ç-.a.o·; e unpon o-se mais na. re10c1- . ·; . · . · · -· -· : ~: 
dencia a pena de suspensão do ,jornal ou Vem a Mesa .e e_ lido, apo1ado e sem debate :: 
fechamento do estabelecimento, por dous approvado o seg:nnte . . :. 
mezes a um anno. · :P..EQUl!RlMENTO. .·.-

Para.graph-0 unico. As penas imyostas pelo : .:'.· 
COdigo Penal serão, iiiando rtCl. hypothese cou- Propomos que ·se lance na. actai um voto de/'. 
bei·em, .cumulativas a.s da presente lei e deem- protuo,do pezar pelo passamento do iliustre: 
tadas no mesmo processo. capitã.o no exercito nacional D1•. José Ame< · 

Art. s.• No caso da. imposição d.e múlta ou rico deMattos, que na __passada legislatura.· · 
de improredencla. . do. processo dar-se-ha 0 i'ez parte da re:presentaçao do Districto Fe;; · · 
recurso ne 1Lppellaçã.o suspensivo para o deral; · · · · 
Superior Tribunal de Justiça subindo os S3.la. das sessões, 24 d~ maio. de 1897.__..:,: , 
autos em originn.l, quando o recurso for lri11cu Mo.chado.-Josd Murtinho.-Timotlidi .~ .: 
interposto no munlcipio _da sede do T1•ibunal. dr;- Costa..~Ped'ra Borges.-:Osca?· Godoy . ..:..Af/ :; 
e nos de que se possa vír e voltar uo _mesmo eouio G-uanao!l.ra.-SerMedeZZo Cin·i·êo.:.-::,_fr;;.:.:,;·: 
dia á referida sed~; e por traslado nos demais. tl1.1/.r Peixoto. · - · ::, '; 

§ L '.' O processo da a:ppellaçã.o no Superior . Vã.o ii. imprimir as seguü1tes . - ~:: 
T1'ib

1
una.l de Jus€1ça. correrá, proferindo· a ; .~.- \ .··_: 

· qua quer.outro, com a metade dos p1•azos para ·n.EDACCÕES 
· a revisão ~as·apwl1aGões crimiDaes, ·de modo 
qu~ o julgamento' seja -·proferido no. sessão 

.. -.~ 

· · immedlata ao; dia ' ém . qri.e·füidar o . ulti.nio 
daqueltes. prazos. : -. < ·. . · · ·. ' . 

.. §_ z.·~Â, execU.ção· da·sentên~: Cündemna· 
tor1a. ter.à a 1ilesma fórma · do processo -das 
execuções da. Fazenda. MuniCipfl.l, ordenando· 

. o Superior -Trib11naLque depois. de·. publicado 
Oaccqr~ã.ó sopre a. ~Jlpellação, o se,cretario 

_, ... "---- ~ . ·. - ~· · ... ·.~ :.,~·· ---~. 

· .N._7 ~ 1897 
.,,; 

. :~:~\ 

fü;dacçtio pam 31; dÚc~ssãodojirojecto n.}_45~:5 
de 1896, gué prohibe o an:myma:o na im~- :] 
preMa e dá oirtras iwi>viáencias·· - : '.-: :· ·: · - 2~' 

o congresso Nacional decreta. : . _. ·-X 
Art. 1. 0 Nã.o e pêrín.ittido· o anonyma.tÔ JJa{~,'. 

imprensa. (ConstitUiçã.o Federal a~t. ·-72 §j2) .· ;i . ... -
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ANN A.ES ' DA ú~í.:t:R..\ ~:: ~4ô4 
~~_:-.. -·----------------_-... ·--·-· _____ . .-... ·----'·--'----------------------------
::(/.§ h 0 Os ~6rlptqs - lrtse~to~ , nas _ dl v-ers:-tS f va:{1tagens l'e..~ectiYas, -'os otll~iaeS Í:laquelles 
~:::_· _séc;;õ:_"s edito~i~es de-11:n joru·•l ou '.P,e!'iór!ico I post~s que j_ulgar conveniente, s~m ex~_der-0 
:,,: potlem ser pu ohc::.do3_ mdependtmte ue est~- pra:i:o .referido. _ · : -, -.: __ 
--,_·_ re1n:assfgnados pelos 3e-Us. antor·es, óbsenan· _ Art. 2 ,0 Aos ·officia.es do Exercito e.da Ar· -
-_ -:A!rse,: ne> caso de .abuso de _ lib_eruacte .-1e com- macfa, .em·,commis~ã.o ou. em_pregos estranhos · 
:',~: muniça.ção de pensamento, ás regras p1·escrip· ao 'Mlilisterfo rla Guerra e ·(ta Marinha., ãppli: 
<: ta.s'nõs arts~ -22.e 23 do Codigo_Pena.L· · , _ ·c:i:r~se-ha. - o disposto no§ 1° dó O.:rt. 2° da leí 
, -_:· _§ :2. • -Todo ~ escripto que se refiraapessoa n:260, de l dé dezembro de 1-841. · ~ 
>_ce-;tã: ou encerre accusações ou · ínjul'ias em- _Paragrapho :unico. Exceptuam-se üS que 

>- -- Mra. v:agas ·.e sem -deelinar nomes, para ser ser~irem: no estado-rria.ior do Presidente da 
~- 0públicado':na -secção ineditôrial de g_u_alquer Republica, em missõesdiplomaticas, em com- _ 
:>- jornal ·ou ·per ibdico; - dever;~ colite1· a. ~ig-. míssões reservadas 110 exterior,_-_ como addi
·,. ·.natura do autor, com a firma. J.'.ecOt}hecida. por dos milit.aré ás legações br11zileiras, em 
::·: ta.bé!Uão · do- lagar em q_ue se editar & fülhil., commis~ões de limites da. Republica.. no Mi
-~ ,- em · 'presença de _dua.s testemunhas idon~a.s nisterio da Guerra, sendo da. armada.; e no 
·: -eohbei:irlas do _ mesmo ta.be!füi.o, domicifod1:1s rla Marinha, sendo _do exercito, em um e 
-~-: tainbem íio mesmo togar, as qaaes assumirão em outro caso -em -trab~lhos de ordem -pro
r-. a responsabilidade do escripto, ·nn. 1alt:i; do fissional; scientifica e techniCll.; e _ finallilelite 
:-.-:.autor. _ _ _ _ _ - - os que praticarem em tro.balllos de ·enge~ 
·:; _- ,; §_.3~ o :o reconbeciinento da. firma., com :is nhária, de accordo corri o disposto no art. 15 -
-_-::- aeclaraÇõe:s exigidas rio para.gr.ivho anteríot', da lei -n. 39 A_, de 30 rle janeiro de 1892. 
' -serão junta.meo.te publicados a.põs a assiguaw .. Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con~ 
--__ tura. - · · -- . - trario. 
i:'·_' ·:Aft:2~0 Em~~~~ co~::_aven~~ do dis~ ~al_à das CómmissÕes, 24 de maio _del897. -
;· - _:PO~to J!O .3:1't. l , ~ ~ e 3 som~_ta o pro ·Oi:id:o Abrantes.-AUJuque?•que Si;re;o.-,-Bar- -

__ pr1etano -ªD: f?lha }l· multa de -1.000$ e o bosa Lima. · -- · -
' ·: dobro na. re1nc1denc1a. - . -- . -
''/:, Paragrapho: · unico. Para. _imposiÇão da - Vae n. imprimir o seguinte 
- mult3., que será recolhida aos cofres füderaes, 

e'· caberá. denuncia. do ministerl_o publico. -
! . · Art~ 3.~ -A's legislaturas nos Estados füia 
:.- .próbibiaóimpor pena que não Scjil. de _multa 
: .- ás-empre~s jornali.stfoas, que incorrerem no 

-' delicto ·le a.uon:ymato. . 
· - -. A:rf.- 4-, <> . Revogam-se as, disposições, em 
:: _ .cont:a.rio. - _ · _ __ _ _ 
'' -S:J.lii P,Ú.S com missões, 24 de maio de 1891. -
:' ·l!ai-tins Júnior.- .Taéio GaZe,10 Oarooll~al.~-

N •. 63- 1897 

Rec9nhece deputado pelo .2° r.lisiric fo do Estado 
·de Minas Gei·aes o Si-. JasrJ Jfartins de Car-
-valhc Mouriio.- -

:_ : :A.ifr~do Pimo.-Pinto da Rocha. _ - - - - -A 5~ comm~o v eriftcadorn. de Poderes, 
_ · depois. de colhidos ·os esclarecimentos que jul· -

N. 8""'."l897 _ gou necessarios e exa.min:i.d~s todos os P'1peis 
· ·. qúe· Jhe fqra.m presentes, passa.· a formular -
- l?edacção pam ·So- disciissão do i:wojecto nu- süns conclusõe$, com relação a.o terceiro cim-

- ~ .. 1nei·o 1.8.'J A, de , 1896, izite dispüe -·que os didato diplomato pelo 2• distristo .do Esta.d.o 
--_ -_ niajores, túientes·caroneis e corofleis-do es· _ de Minas, Dr. 'José Martin$ de Cn.rva.lho Mou~ 
.:.- __ : __ ·tado-maior c?o exercitô- sejam -obrigarJ,os a r<i.o, cuja eleição foi contesta.da pelo Dr. Fra.n~ 

___ um anno de se1·,,,iço m-regimimta.do, após a cisco José Coelho de Moura.. _ _ 
_' promoção a . estes postos C dá Otllras provi- , Ü hOÚI'adO COntesta.nte compareceU_pppof· 

' dencias ' .tunamente per:i.nte a Coip,missão, a.present9e _ · 
;~ -- - . __ . , _ . . _ ; v:i.rios docuID,~ntos· e impugnou verba1Jnentn _ 
·i''--: 0 Cóngresso Na.ciona.l decreta.: _ - '. a. eleição _de- · que- .se trata, servind:o-se dos _. 
,:: _:_-Art-. Lo ·a Governo tendo em vista. a. in- : seg·uin-t:esfundam~ntos: . -_ • · , _ - .... - <. ~
-~:- 3t;r·u~ão -prófissiona.te pra.tiC3 dos officiacs do . ro. que a apuraÇão âa. _eleição : fed~ral pelo 
;-,_esta.do-maior. ptovidencia.rá de .modo que os 2° districto_ public~a; Péla íml.lr'én..õ:a; üe:.: .S~o : .. 
:/·-major<>s. :tenentés;,.corcneis - e cor'on~lis - deste ;)'oãc d'El-Rei,Oliveira,-lta.peceriéo., Barba~eri!J.; -' 
~:_;"~c_orpo. lOg? a_pôs a. ·-promoç:iio a: tac~ 'postos, Juiz _de fóro., BO.t;J- ,Succe51!10. _$>UI:o Preto _(jot; _ -
!<:s~jam obrrgados n. um_ anno ~l.ci serviço arre". na.l (lfficial de_ Mmas), d'.'-·lhe - 1:1-ma ma1or1a · -
::< gunentado em uma: _arma ro1fferente da em ·de 400 votos_ sobre- o cand1dato· dip_lomado; . : -· __ 
_ ,, que tiverem serviõo 110 posto anterior; po- 2°; _que a J"q,nta ·apurad<mi. da sede -d() d1s, _:
'; .. :d_~.il.4?_para is_t? o ,mes~o_ Governo~ ~llocai• , tri~IA?_ D-lo tomou con~ecíme~to 'd11. -ac_?: da ·:· 
;t em serv1ço de estado-maior, sem. preJmzo das ele1ça:o _ -effectuw -em uma. das secçoes-do _: -_ 
~~:\:.~ : .· . . -- - -~--- - ' - ' .. . · . . :-.· .. . . . - " - ' -__ . -· . .' . - . - - -~ · .. _. - . 

--~ ·-·' -- ---:.-:. .. 
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municipió de Prados, c_uj o resultado lhe era. cedente o argumeni;ú encontl'adÔ -peló. seu r';;$-:.·< /'. 
fávora.vel j - . . . · peit~vel contendlH' nas noticia.s pub!ica.das.;so~ :;:\:'. 

·3;, que: são oullas ·as eleições procéd([iàs bre o resultado eieitoral,visto como poderiam-: ·,;,: 
nas 2•, :~· ou 4•. secções-do municipio da _Sã.o pro"'1r de _errJnea.s informações, accrescendo ... _; '..~ 

. J()ão .·d~El-,Rei, ~isto como em todàs .. foram que as publicações da imprensa em· prol.do:: _ _;:;j 
admittidos a votar. cidadãos· que não estão (lontestante. oppunha outras aa. propria im~ . . ::;. 
qualificados eleitores; · . ·· . .. · prensa;. melhor informada., quaes a.s. que se :-,' 

4"~ q~e -fl:z~ram part~ dá. me:sa ~la 3á _o~·4a leem no JY'Iinas Gerae_s, dia.rio officia.l do Es:.: :_:. 
seccoes ,llldiVldUOS que não são qualificados·; tado, e D:l. Folha de Barlia1:e11a. distribuida. .ria.· <:. 
· 5°; que na. 4~ secção daquelle municipio sé le do.·districto. dando sua eleição como li::- .:·. 
contam.se eleitores que votar~m e assigna- quida;; , · · · 

·ram .por duas vezes; . . - 2°, que; procedeu acerta.da.mente · a. junta: :~: 
: ·6"::. que no · municipio de Tiradentes há a.purarlora, não sommando os-258 votos .. _da. '· : 

· secço_es-que conteem mais de 250 eleitores; 9• secção do Japão. vota.ção esta que.não póde· · 
- · i•, que devem ser-lhe-contados ·os · votos ser tom:i.da em consideração, porquanto,ues_te·· ~: 
· da 9• secção do municipio de Oliveira; toma- sentido, é 0 caso de _invocar-se a def.ermi-. ·. ·: 

dos .em separado pela Junta apu1-ador!\, po1•- nação da lei, na qual não é licito ao .executor · 
quanto fülta.va_ competencia. a.esta_ n:i.rti.assim d"""' ' -» 

ed ,.. d r- 1 s,..~nsa.r ; . .. 
proc er,- e o .acto · e vot:Lrem na. dita 3., que 0 descuido allegado sobre· 0 :.mi- ". 
secção mais de 250 eleitores explica-se por mei•o de eleit_ores da r.eferída. 5e,,,.;;0 em nada. ... 
um equivoco do secretario da Cam:i.ni. Muni- ~ ...... 
ci~al ao confeccionar as cópias parciaes do póde aproveitar; sendo realmente admfra.v.el 
a.llsti,i.meoto e ao fazer-se a divisão· das sec- que pareça uma justitica.ttva ter tido _o pre~ 
ções, .não. concorrendo absolutamente a. fr:i.u- sidente da camara· de Oliveira, que ao mesmo. , _ 

· de ~o caso em questão. · . . tempo era o candidato; semelhante: descuido; 
.· · .·Desen:volveu, em seguida, dtvér~ns conside~ aliás grove. e que contrasta. coin o cuirJadp . > 

rac.ões sobre as bases tia sua contestação 0 ·havido · na designação de secções feita. pelo. ·· 
como meios de prova; offereceu ;: os numeros prqprio contestante.que preferiu as casas · do~ 

. dos , jQr~aes citados,. notiCiandO. a ·:apura- s~us ·~mi.gas aos·edificios :publico~; · . · .. .. .. 
ção -que lhe dá : maioria.; um . livro; que · A•; que é surprehendente acharem-se nas ~:.,> 
affirma ser o da· .q ualifiCll.cão g~ral de eléi" mãos do contestante documentos importantes, , .. 

_to~es federa.e~ de s, JoãO d'Et~Rei'e .que lhe pertencentes ao archivo de uma cama:ra mu• "~; 
fçn confiado pelo presiclente ela ca.ma.ra; em nicipa.I, que. deviám estar -ao alcanc.) iJe t~- - . 
exe~cicio ; <JS li vr:os . de ·assignaturas de elei- dos .e_.não conservacl,os em poder de um -parti- ' · 
tores que votaram rias secções 1", 2•, 3" e 4u· cular, até certo ponto suspeito e.impedi.Jo 4e· · . ._ ; 

· . de S ~ João d'El-Rei,_ e· pelos q·uaes, cotejados os guardar ; · · . 
com o livrõ de alistamento geral, pretende -5•, que; qua.nto ã. · a.Üega.ção de terem vo- -.. 

· demonstr&ro allegado sob numeros.3, 4 e 5 ; tádo na cidade de S. João d'El-Rei cidadã.Os 
. Cadernos impr~s~,. COIJ;L-- talões ~ignadOs não qualifica.dos no llVl.'O ._apresentado pelo · ·~ 

por elle contestante dos quaes Coram extra- contestante. opplie o seguiu~: os vicios pa.- < 
. hid~s os 4iJ?l.omas,d9s eleitores do districo o.ô tentes des:;e livro _que não. póde ser o geral -.· ·;·' 

Ja.pao ; .coprn. d<L a.cta. .da. apuração geral, in- da qualificação, pois só appa.recem nesse ·-.. ~ 
strumentos de .publica. fói·ma, com o' teor das pseudo a list<lmento seis secções de S. ·Joª'o .:; 

· : assig~aturas · cori_starites dos quatro livros rl.'El-Rei, quando .o numero dellas elev:a.".'se·a. . :: ,~ 
· que exhibiu; certidão da. revisão do alista; 14; a falta de rubrica ~m todas as folha~ des.se ,; -,· 
. ··manto de S. João d'El-Rei, extrahida do livro, cujo termo de abertum. esta eVldente- ·· ~ 
· liVro que· apresentou a.o escriYiio dessa co- men.te ímprestavel, ~enclo ma.is propriamen~e< <

marca.; _cópias parciaes do alistamento de um term.o rle encerramento;. a circumstanc1a .. _, ·:·; 
Oliveira, que serviram de listas de chama.das de trazer na epigt'aphe a dec laração de conter ;.< 
n.as_ duas secQões do distrícto do Japã.o; cer- o alistamento. de 1893 e 1894, qU:an~o· no. .. 'J 
.t1do9s do secretario da cámara. de Oliveira termo de abertura decla.ra. comprehender Q ·.\: 
sob1·e _designações d.e secções, composições. de: alistamento de 18913, achando~se esta; acta. es~: ·,, , 

·mesas eleitoraes, · rela.cão de cadeiras d~ -irl" cripta com tiilta. di"versa.; ·.. . .. . . . ' ., , 
s:tru~o publica desse disti'icto, e finalmente, ' 6°, que. ainda em contraposição a.tal a!Je-/ ,::: 

· umà»certidão da act.a;, da-eleiÇão ·reaiizada em gacão. ó:fferecfa., firmados pelo proprià signa- : ::::: 
· Ib!tui'una, ex:trilhida.' do li~o de notas do ta.rio do psetidO alistamento~· diplom~s ~ ) 

· escr.i~o . de'_ paz~: .. · . · . . _ ·. · didos a ·cida.dãos-cujos nomes.não estão: ·3.llí .'// 
- . ' -Na. : mesma occasião, o illustre candidato incluidos, · submettendo -do mesmo modo" . ao· ·~) 
· diplomad·o allegou em sua defesa, tambem exaro('; da. Commissão a cópia por _cer·t idã:o do ·) 
· verb_almente,° o se,,aumte: . · _ . ver9-ci!eiro a.lista.meoto, com.o qual . c(!mbi: . ! 
, ~" l~. que, comquanto consa.,,,<PI'~ á. imprensa· nam os diplomas apresent ados e -do qual _-.: 

: o maximo respeito;enrendia que não era. pro- ~rtiram as.listas de charnadâ, que por seu·. ,:: 
.·. :;. . . . . ~ .: . . . . "'." .. - . . . ' . . . . - . . , . . .. . 
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~·.turno estão de accordo com as assignizturas eleiç.ão da 8" secçfí.o de S. João d'El-Rei, ti:'a-· 
· .dos que votaram. . zendo o livro de a.ssigna.tui'as de eleitores. 
~ ' · Forain entregues pele> contesta.do os do- pelo r1ual vê-se que devia .ser de 242 a nu-
. cumentos que: citou e oütros em ap0io-a de- mero de .votos a distribuir pelos vota.dos, -

:,·~fesa. do·seu d1ploma. ·bem como a cópia da e pondera que, não estando viciada a vo
:" àct~;d!l.cleição que teve logar na .7•·secção do t.a.çã.o dos outros·, a parte desta que lhe cabe 
' districto·denominado Rio âas Mortes,· muni-· deduz-se por simples ·operação aritllmetica., 
· : ~ifl.?-:4~ S. João d'.1~1-Rei, não ap-ur,,da. pela consistindo no numeró que faltar para pre
_, _Juma ,e pela qual ve-se que am sufi'ragaram encher a votação total, deduzida. da. attri-
' o se~nome 87 eleitores, não.sendo votado o buida aos demais can.didatos; 

seu contendor. ' · · . Que a. mesma mesa, signat.•ria da acta em 
, ·Dias depois de encerrados ·os debates, o questão, rematteu · a camara a respectiva. 
contestante .l'equereu a.o·presidente da Com- ãuthentica, .que e, como a ·aeta no livro, 
missão que lhe fosse ,permittido apresentai• docurneuto original; sendo certo que · tal 

·novos docmmentos, recebidos a ultima hora, e autbentica; ascripta .:pelo sécretario e assi
.· ,que muito poderiam orientar• o relator no gnada por toda a mesa, não t1•a1: emenda., 
· estudo do processo eleitoral do 2° districto, donde conclue-se que o apontado vicío ou ja 
.· sendo isto deferido, com aU:ãíencia da. parte existia no livro, ou. foi em tempo natural
.· . coutra,ria.. · á qual foi ·facultado examinar e mente feito pelo secreta.rio, ou foi posterior-

impugna.I' os pa.peis que tossem upresentados. mente por terceiro malevolo, embora infru
EsseS documentos consta.ra.m do seguinte: ctiferamente; 

· um numero do jo,.naI O. Resistente, · publi- Que a autbentica remettida á Camara, pe:r-
cado em S. João él'El-Rei, 11oticiando que no feita. como, est<i, prova a verdade da v.cta. e 
d~strictode S. Gonçalo do Bruma.do. 8• secção tem na·hypothese .vaJor igu<l.l ao de uma re

. . daquelle município, o candidato diplomado salva na propria acta, ~tifica.ndo e confir
obtlvera 70 V<-'tos e não 171, conforme consta mando a emenda arguida; demonstrando 
da.acta; o livro das actas eleitoraes -do refe" ainda que a mesa. unanimemente assegura á. 

·rido districto. no qual encontra-se a. da legitimidade da. votação; . 
. . ~leição de 30 de dezembro, dando ao contes- Que. si a mesa pudesse se~ accusada de 

,tado!7Ivotos, mas sendo visível que fõra parcialidade fraudulenta em seu favor, si ti· 
. raspa.da a linha em que achava-se escript.o vesse falsificado a eleição, fal-o-bia por meio 
, - este resulfado •. para o que o contestante cha- de acta irrepreherisivel, ou escreveria. desde 

mau ir1sistentemente a attenção da. com- logo a acta nos termos em q.ue tivesse resol.
. missã9; o livro de assignatur:is dos· eleit.ores 'vido, ou inutilisaria uma substituindo por 

que _compari:;eram a mencionada. secção; um outra no mesmo ltvro ; · 
offic10 do actual presidente da Camara de Que não procede o argumento tirado do 

· S. João d'El-Rei, acompanhando outro do facto de publicar um jornal,. que lhe é ad· 
, ex-presidente Dr, Eloy Reis, requerendo este Yerso, o resultado da eleição menor do que o 
· a remessa. á Ccimmissão de cadernetas em constatado pela acta, porque não são raras, · · 
-bl'3.n.co, destinadas a. diplomas de eleitores, as nem pequenas, as difi"erenças ent1•e os resul-
·quaes estavam no archivo da Camara, afim ta.dos alcançados pelo contestante. segundo 
. d~ demonstrar- que, apeza.r de acharem-se as acta.s do Carmo da Ma.tta, Claudio, Passa
. em b1'anco os espaços apropriados aos lança- Tempo e Rio do Peixe e os resultados publl-
. meu tos resul~"lntes da ·qualificação, já tra- cados pela imprensa:· · 
. zia.m as mesmas a a.ssignaiura do Dr. _Eloy Que si taes publicações aproveitassem, de-
Reis, que previamente assignava os diplomas veriam sar-lhe contados 70 votos em Entre-· 
,para depois serem cheios com os qualifica- Rios e 10 em Ubá, que a junta niío apurou; 

· tivas e nomes dos alistados, pelo secretario Que, quánto aos ollic1os do ultimo e do 
da Camara; donde, segundo afilrm:i.,resuitou actual agente executivo de S.João d'El-Rei, 
apresentarem-se munidos de diplomas com a remettendo cadernos de' diplomas assignados 
sua assignatura e 'lotarem muitos indivi- antes de :preenchidos por aque!le, no presup- . 

- <luos não qualificados no alísfamento · .!!:eral posto intuito de invalidar todos os diplomas 
.. · da.quelle mnnicipio,contando-se entre estes com que votaram os eleitores al!egando em. 
' os .portadores dos titulos qne o contestado seu pr oveito. proprio desvio de cumprimento 
.· exhibiu :perante a. Commissão; e, por tim, um ~e- deYeres, em ma teria de gravidade, fáx·ia 
,· exemplar de caderneta a que fora.in feitas lDJust1ça a Commissão si. se detivesse .em 

taes referencias. nprecja.r· tão insolitos documentas; · · 
-
0 

· · · · · Que o::; seus adver~arios, ua. pcssé <l.o ar-
.· . uv::do a respeito, o contes.tado allegou, . em resn.mo: chivo da Cama.ra, do qual estão c1•]minosa-

mente dispondo, como si fosse' peoµ;:ietlade 
.: .. Que o pl'Oprio contestante encar:r:ega-se de particular, podem encher livros e ca.derno.s á , 
.~destl'uir a. ligeira presumpção de 'Vicio na -vontade; mas que, ao certO, por esse nieio 
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nã_e> _.conseguirão nullificar a eleição, o mais 
importante acto das instituições · democra.
ticas e· g-enuina manifestação da soberania 
nacional; sendo por outro lado, indubita.-~E>l 
que nada resistiria a destruição si pUdessem 
prevalecer tão cerebrinas allegações do con:
tes"t-c1.nte e seus protecto-res ; · 

Que, 1inalmente, para a secção do Japão a.l
le,p-se o erro do secretai•io amig.o e o .des
cmdo. do 'Presidente candidato, na divisão das 
secçõ~s. descuido ·que Ievou·este a não publi~ 
car um só dos seus alistamentOs,desde 1893,e 
muito menos remette1-o ao ju1z seccional; e 
pa;ra iL expedição de diplomas invoca-se a; in
nocencia- do Dr. Eloy Reis, que delictuosa
mente assigna centenares de diplomas em 
bran~o, dando logar, ~egnndo dizem, a vota
rem cidadãos não eleitores, cujos nomes, en
tretanto, coTIStavam das listas de chamada, 
assignaàas pelo proprio Dr. Eloy e por uma 
das quaes seu irmão. Theophilo Reis recebeu 
na 2' secção, conforme declara o contestante, 
vinte votos desses suppostos phosplzôros; e 
conclue, perguntando si o mesmo presidente 
da C~mara assignou em brtmco semelhantes 
listas. 

Depois de definitivamente encerrados os 
debates com esta sustentação ao diploma con· 
testado e de ter a Commkllão resolvidorequi· 
sitar os livros de presença ou cópias de as
signaturas de eleitores de diversos secções da 
circumscripção, que não acompanharam as 
respecti vás autbenticas, foram algumas dellas 
olforecidas em devidafórma pelos interessados, 
outras remettidas pelo correio ao presidente 
e relator da Commissão e, a.o mesmo tempo, 
foi-recebido um otp.cio do vice-presidente da 
Gamara Municipal de S. João d'El-Rei, de
clarando que, sendo informado de haver ap
parecido perante a Corµmissiio um documento 
firmado pelo secretario daquella corporação, 
certificando e:xisfü• no arcl.Jivo, o que não é 
re:il, um· 1ivro de qualific.açã.o federal para 
1896, dlverso do que fôra apresentado pelo 
Dr . .Coelho de Moma, ave1·bava de Jalsa ou 
contestam & n.uthenticidade de tal certidão, 
e requeria que fosse- remettida á Camara., 
afim de proceder-se contra o prevaricador, 
caso o secretario a tenha fomecido , ou contra 
o falsificador, si se trata dest:t hypothe~. 

A Commis~ão, após exame mín11cioso e de
tida ponde1·ação dns actas e papeis que lhe 
toram prese.ntes, dos incidentes occorridos du
rante a discussão e das razões com que 
escudaram-se as partes: 

Considerando que é completamente desti
tuído de valor o.argumento formulado -pelo 
contestante, relativamente ás p11blica{;ões da 
ir,1IJrensa, 11erante uma Commissã.o de Inque
l'ito que tem de exercer as suas funcções 
verificadoras de poderes, baseandO·Se em au-

thenti_cas ou documentos que se achem de in
teirà conformidade com as exigencias e recom
mendações legaes ; 

Considerando que a allegação do contes
tante sobre o facto de não ter a junta. apu
radora toma.do conhecimento da acia. da elei
ção de uma. · das secções do·muoicipio de 
Prados perdeu "inteiramente a razão de ser, 
desde· que a Com missão fücultou. ·o recebi· 
men~o eacba-se actualmente de posse de todas 
as a.utheatiC11.s das eleições procedidas nas 
secções de" que se compõ~ aquene município 
e pelas qu1es tem feito a·contagem dos votos 
obtidos pelos candidatos que concorrel'am. ao 
pleito ·- . . · 

Consfde!'audo que as' arguições de· nulli
rlades nas eleições das 2". 3·• e 4" secções de 
S. João d'El·Rei foram batidas pelo candi
dato diplomado,com argumentos e documen
tos convincentes, nota.damente pela ce-rtidão 
do alistamento daquallas secções. passada a 
26 de dezembro ultimo pelo secretario da Ga
mara, confel.'indo com as assigna.~uras dos 
livros de presença, exhibidos pelo proprio 
contestante, que não provou divergirem destas 
as listas de chamada en viada.s . a-·assignada.s 
pelo presidente da Municipalidade, ao passo 
que o livro a.presentado· como o de qualifi· 
cação geral do dist1'icto de S, .João d'El-Rei. 
além· de não ter vindo ã Commissão pelos 
ca.naes rompetentes (embora não admitta du
-vida alguma a honorabilidade do µo1'ta.dor) 
revela-se tão baldo dos requesitos · legaes. 
contém tantas irregulal'idades, vicio3 e des
ordens na qualificação, que não póde ter 
força pro batente, mórmente deante de um (lO· 
eumento off'erecido pel0 contestado, em que o 
secreta.rio da mencionada camara, revendo o 
i·especti vo arch i vo. a '27 de abril ultimo, cer
tifica: a) que exi::;l_e um livro onde por ordem 
do agente executivo, então eill exercício, foi 
la.nçada uma rr.lação M eleitores da cidade, 
precedendo a declaração de ser o alistamento 
f.;àeral de 18913, o qual foi levado pelo mesmo 
agente executivo_ lJr. Eloy Reis. para. sua. 
residencia. não tendo ma.is entr::1da na.secre
tal'ia e declarando o acti.1al a.gente executivo 
Dt•_ Paulo Teixeirl!. que ficava o dito livro 
sob sua respon~abilidade ; b) que esta relação 
fico11 circurnscri_pta is seis secções da cfda.de 
e nã.o a todas do município que compõe·se de 
14; e) que existe na sem•etaria um livro aberto,. 
numerado e rubricado em 1893, no qual esta. 
lança.rio o a.listn.mcnto completo do município 
em 189j e logo depois elo anterior o alista
mento; d) que os diplomas ex-pedidos em 1895 
pelo Cidadão ngeni.e executivo ·Dr. · Eloy Reis 
conferem exa.ctamente com o alistamento con· 
stante de:;te ultimo livro; · ··· 
· Gonsideranrlo q:.ie. embora. pelos seus frf~ 

feitos nã.o infiua pa.t•a alterar na apuração · 
final a ordem de collocação dos litigantes, a 
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certirlãc- de qne se trafa, trazenrlo a letti•a. e Oliveira. compõ3-se . de 29-2 eleitores, con
firma reconhecldas pelo l" tabellfüo da co· forme torna.-se evidente, ianto p,elos ·livros 
marca., 'PaS>ando, _em ·vist:1 do archivo que de talões e lista de cha.marl.a offerecidos pelo 
está sob sua guarda, por um empregado proprio contestante. como pela leítura 
publico que tem sido e continuà a ser depo- rla acta re~pectiva, constatando o· recebi-. 
sj.tario d!J. confiança dos representantes r1o mento dos votos de 258 elêitores e declarando 
município e do agente executivo em exer.cicio, que nfo ·compareceram 34, ó que constitue 
-~pe~r da. alta respeitabilidade deste e do flagrante violação de di>posiçft.o expressa· da 
caracter assàs grave de· q lie revestiu-se ·a lei n. :{;), de 26 de janeiro de 1892, e, sendo 
questão deaute das arnrma.ções constantes do insubsistente o que é feito de modo <iontraüo 
OtfiClO retro ci.t.1.do. não póde, emranto, de ao determinado em lei, rüi.o póde ser toma.da 
prompt0, sem o concurso rie provas exube· em consideJ"ação a .eleic:U.o alli procedída, 
ra.ntes da culpab\lirtatle· do secretario. ou de mantendo-se ass.im a uniformidade no julga.-
um terceiro. ser repellida como um do- monto em casos identicos ; · 
cumento falso, como o producto de um crime, . Considerando que :i. :i.llegação de fraude na 
quando é certo que della depende a· effectivi- 8• secção de s. João d'El-Rei, districto de 
dade do dirdto po!itíco de muitos cidadãos s. Gonçalo d.o Bromado, igualmente nilo 
q~e pr?cura.ra;n exe1•cel-o. nas ultimas elei- procede, tanto µelas acertarlas observaç.ões e 
~~es 

0
: oe~ ~ss:m,, J u~ uma ~as partes nella , provas produzido.s a respeito pelo contestado, 

~ u a . uo.., ~e·~~a , cumvrn:•lo, P~~tan~o. como.ainda pela circumstanci:i. de Yerificar-se 
qu , _sem P·<'Jllizo de todas_ as_ d1ll0 encws por uma p:irte. do proprio livro a_pre
~eg.ae:; p~ra ª ~ompleta ~liicid:içu.o _d:_: ver- sentado pelo contestante que o districto 

. ,~ue: SeJa ha....,1da a, reler1da. cery1da.o por do Brumado, composto de seis quarteirões, 
íLed1gna emquanto o contrarw na.o for de· contêm alistados a.té 0 anno de 1893 IS! 
momt~ad~ ; _ · eleitores, não s~ndo. pois. de exti·a'ribar-

Conside, and? que o contestante nao provou se que no decurso de mais de tres aunos essa 
que tenl~a.:n stdo me~bro,s aa:_ l!lesa}e_u.ma. qualificação aup;mentasse e muito men(ls que 
d~s secco::s ele S. '.Joao d El-he1. i~ .. 1v1duos apparecessem· alti 171 votos na. ultima eleição, 
nao quai.tic:i.dos eleitor_es,. o que alT.}rmou de r1emonstrando por outro lado procedencia. 
modo vago e nem p~ec1sando .!} secçao, e bem desta consideração 0 facto dé coincidirem em 
3:.mm que, q.uanto ~ allegaç:-i-o de haverem sua quasi totalidade os nomes dos qualifi· 
><:>tad.o ~a 4" ~ecça~ e. as;1gnado por duas carlos no aUurlirlo livro CQffi as assignaturas 

· vezes al,,,uns eleitore,, c1tanw o contestan~e. do livro de presença (apresentada tambem 
em uma nota encontrad~. entre o:; seus l?apms, pelo conte.stante) com excepção de um ou 
apenas o, non~e do eleitor Jcise Q3_m1!10 de outro que provavelmente foi qualificado de 
Souza, cu.111. a~~1gnatura, por l~ttr.::. d1~erente, 1893 para cá, ou que se acha por equivoco 
se a_cba eJiec •. 1vame.:,~te i.ep_et~.da. no h:vro de trnncado ou omittido naquelle defeituosis
pre:.en~a da dit~ ~~c.,u.~--: 1_e11fica-~e, no <:m- simo livro, cu lançado em qualquer outro 
tanta. pela. cert1dao da _coprn do ahstamento, quarteirão ou secção • 
passada. :pelo secretario da camara, que . ' 
existem nes3a secção dous eleitores com 0 Considerando que o facto de notar-se, pela 
mesmo nome e sohl'enomes. os quaes, embora inspecção ~cular no ~ivro da acta. da._ eleição 
em secções diversa;;, ta.mbem estüo qunlifi· MSt..'l; .sec<:ao, ter sido raspada a lml:_a em 
carlos no citado livro de a.li13ta.mento exbi- que 101 escr!1lto o resultado da. votaçao de 
bido pl'!O contesti.nte, onde Yê-se que um um do.s candidatos,_ quando e11tretanto,_a 
delles e de filiação desconhecida e foi quali- par:.te rnt~i~essada na.o ~emonstr~ que na.o 
ficado em 1890 com 25 annos de üla.de. e 0 esta.o qu:~hncados na. secçao os eleitores ass1-
outro é ti.lho de Severioo Gonçalves e foi µ-na.dos no _livro tle prese~ça., ou que votasse_!D. 
qualificado em 1893, com 44 anoos ; de m?do d1....-erso ~o c_onsig~ado na acta.:. nao 

Considerando que ign<l.lmente não pI'ocede c.onst1;;ue por s1 ~o ser1~ pre~umpçao de 
a aUegação ,Je existirem em Tiradente-s ü·aude e absolu~amente ll:ªº se 1m1J0e ~mo 
secções cor.tendo m'lis de :?50 elettores não um argnmento mdestruct1vel para nulllficaa 
só poi·que o c0ntest..'tnte não forneceu iirovo. o ~xerciclo do direito politi~,o dos cída.d~os 
a1guma desta asserção. como tambem porque u.cc1v,os Que compa~ecera1~ aquell11; se~ao, · 

· torna-~e patente das cópias das actas das sete mu~1dos dos respectivos titulos e mclu1dos 
secções da.quelle municipio, presentes á Com- Dl\ hsta. de chamada ; · · 

· missãó, e nas.quaes foi consignado o numero Considrro.ndo que a cópia de assignaturas. 
dos que vo.taram e dos :fu.ltosos. que a mais que acompanha a. autbentica. da deiçã.o na 
numeros;i. daquellas secções contém 246 elei- 2• secção d~ S . .João d'El-Rei não foi concer· 
tores ; . tada. por tabellião ou escrivão ad-hoc, mas 

. . C~nsidel'and.o que, M inve1-so disto. a \!~ que semelhante omissão, não allegada pe
secçao do districto do Ja.pão, munici pio de. rante a junta apuradora da séde do districto 
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nem ]n:vocada na coritestaoão, <leve r epu
tar-se sanada. pela exhil:Jição <lo re;;pectivo 
liv:ro de presença., feita. (embol'a pa.ra fim di
ver5o) pelo proprio contestante, <>ccr·escen<lo 
que este livro se· acha ein con<iições legaes e 
de perfarta. harmonia. com a acfa do rece bi
mento de votos, em tempo ·traoscripta no 
livro de votos e devidamente concerta da, 
desa.ppnrecenr1o, pois, qualquer suspeifat de 
:ti.'aude. e, em coosequencia, ~ião havendo 
mo.tivo procedente para deixar-se de _apur&r 
a. vot.iç:ão que alli obtiveram o contestado . e 
seu competidor ; · . 

·Considera.ndo que não se acham nestas 
condições as auLhenticas :das eleiÇões eíre
ctuadas nas secções exist en tes en\Mariannas, 
muni.cipio de Ubá., e Camaquam, município 
de Entre Rios, bem comó as authenticas das 
20, 4•, 14• e 15~ secções-do. municipio denomi
nado Pomba. , que mauifestamente inli·ln
giram a dl$posição clara e terminante do 
art. 43 § 2:!. da citada. lei n. 35, r1e 1892, 
pelo que não podem sel' tomadas em consi-
deração; · 

Con:;iderando, finalmente, que, em· vist ':l· da 
,prova. documental escrupulosamente exami-· 
·nada e sommadas as votações constante.~ das 
authenticas revesti<las dos reciu'bitos legaes 
que foram remettidas a Secretaria da Camaro. 
e a Commissão, o resultado eleitoral na. cir
cumscripção, relativamente a.o ca.ndid«to 
diplomado e ao contestante, é o segu ir.te : 

Dr. José Martins de 
Carvalho Mourão.. 2.41'.3 votos 

· Dr. · Francisco José 
Coelho de Moura. 2. 015 » 

A Commissãotde p1r~cer : 

Que sejam approvadas as eleic'1:ies que ti
veram logar no dia 30 de dezembro d() a.nno 
prox!mo findo; .no 2• districto do Estudo de 
Minas, com excepção das que se procederam 
nas secções 2•,4·, 14" e 15> do municiplo do 
Pomba ; na 9" secção de Oliveira. districto 
do· Japão: em Mariann~s, de Ubà. é Cll.ma
quam, de Entre-Rios; 

u 
Que, ficando publica-fürma na. Secretaria 

. da ·camara.:dos Deputados, sejam envia.dos o 
officio do agente executivo e a certidão do 
secreta.rio da. municipalidade de . s. João 
d'El Rei, concernentes a qualifica(:ão eleitoral 
dli.queue· n.mnicipio, ú. · autoriJa.de' j udici::i.r ia 
competente, afim de apurar- se a. verdade <!.os 
factos e applicarem-se à. bypothese as dis
posiyões de.direito ; 

C:llll:i.r:i. V. I 

III ~ · 

Que sej a reconhecido e pl'<damado Dep!l- . 
ta.do eleito nele ref"erido dístricto o Di.' . José 
Martins de ·carvalho .Mourão . · 

Sala da. Comrnjssão,.24 de maio ele 1897 .. -
Glycado, 1Jresidente.· - Oliveira ..TJi·c19a, re
lator . .:.... Jose Marianno. - Ji,lio de MeUo ;
Bdisurio de Soti::ii . 

o §r. President.e,-Não havendo , 
n3.d(\. mais a tra,t.ar, designo ·nara a.manhã. a · 
~eguinte ordem t1o dia ; - . . . .. 

Votação das seguintes materias: 
no projecto n. 191, de lSD6. declm•a.ndo 

isentos da pcnbora var ies l ens, além dos enu
roerarlo;; no art . ;)29 do decr,.,to· n . 7S7, de 25 
de aovemt>ro de 18:30, e dando outr:i.s provi:.. 

.·, ., 

dencias (2• dis~ussão) ; · 
. Do· projecto n. 184 A, de 1896. disP?~flo 
~c.bre o preenchimento das vagas de capitaes ' -.. 
que .se derem nos corpos de est~o-m~ior e 
engen hcit•os, e dando outras prov1den c10.s (2n. -
di~CUSS!lO) · · 

l '; discuss;io do projecto n .G, de l 80i; auto
ri;mufo o Governo. desde já, a completar o 
d.eoreto n. 3:3G A, de 16 de a bril de 1890, n
:imndo para a. reforma cornpi.:lsoria ou volun
taria. n03 postos que mem:rona, as idades e 
gratificações addiciouaes ao soldo, ·~egundo a. 
tahella que propõe ; 

:-i • discussão do projeeto n. 3, de 1897, re
dn.cção para :3• discussão do projecto n.162 A, 
de lSrJô, que autoriza o Go·verno a nomear 
uma cornmissão de·proJissiou:i.es p~ra estudar 

·e verifü:ar a effi~ci<\ e valor da. descoberta do 
serum ant.lva.rioloso feita peló Dr. Felippe 
Pereiro. Caldas e diL outras providencias ; 

:3' discus>ão do projecto n. 23, de lSOG, re
dacção para 3• di:icussão do pro,jecto n . 104, 
de 189-1, que Mttorüa. o Pre_si<lent~ dl!._Repu
blica a decretar a dem;i.rcaçao da porçao ter- .. 
r-itorial intlispensa rnl á deresa da.s fl'onteirns 
e o regimen. con'-'eniente pa1'a segurança. · 
destas; · 

2• rfoc.is~ão do projecto n. -44 A, de 1896; 
marcando o pessoal dos estados;maiores do 
Ministro d:t Marinha. e do chefe do estado
mo.1or genera l da ai·m.ad:t_ e os respec~iv_?s 
vencimentos . com substitutivo da. Comuussao 

·de Mar lnhii é Guerra ; . . , , 
:~" discussâG do projEcto n.. 180, de 1896, 3.ll· . · ·. 

torlzando o Poder Exectití"o a r ~formar no ... 
posto de alferes, com o soldo por fnteiro, o . 
tenente honorario do exercito e sa.rgento:ajn
dante aggregado do Bata.lhão Aca.demico, Ar-
cilio de Freitas. · 

Levanta-se a . se.;são á.s 3 hora.S e 5o mi"" 
nutcs. 

52 

· ·.' 
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1 

rimento -em que o cx-2" sargento da Brig:i.dà. 
Policial desta Capita!, Manoel Antonio da 

P;·esi'len.cfo do Si·. :ii-thw· Rios Cunho., ·pede para. set':_refoL·mado, não só I>O L' 
. tel' servido na. Briga.da Policfol, como por 

Ao·rneio:dia procede-se 4 chama.da, â qu3.1 servicos prestados na guerra do Paraguay, 
-·respondem os Srs. Arthur Rios. Theotonio de ·etc.·, e.tc.-:-A' Commissão de Fazenda. · 
· Brito', Fonseca Portelia, Brazilio da Luz, · . 

. Gustavo Veras, Rodrigues Fel'nandes. Guede- Requerun.eo.tos: . . 
· 1.nai Mourão, Eduai·do de Berrêdo. Elias Mar- D~ Antomo Jo~e yerre1ra, contra-mes~re da. 

·· tlns, Henrique Valla·iares, 1farc;JS tle Ar&ujo,· offi~rn:i. de f~nd1ça~ d11. Imprensa N!ic1onal, 
Torres PôrtugaL .Marinho dê Andrade, JÓsé pedmdo equipa.raçao de , seu~. yenc1me~tos 
P~regrino, Apollonio Zenavdes. João Vieira. aos ~os seus co~Legas da.s o~ncinas de im
Coruelio da FOriseca.. Julio "de Mello, Juven- pressao e.de serv1ç·J:; acces;or10s, etc., etc.-
cio. de Agufar~ Euclides '.\falta. Ara.ujo ~óes. A' _COmm~ssa.o de Orça.ment?. . . 
Theophilo dos Santos, Seabra, Tosis, Manoel Dos fielS de a.rmazem e ajudantes do Aclm1-
Caetano, Tolentlno d0<> Santo>, Marcofino nistrador das capatazias da. .Alfandega. de 
:Moura, José M:urtinho, Hered ia de Sâ 'Xa- Pernambu.co, ped~ndo o pagamento da. dií'
vier da Silveira., O~c:u· Godoy, Timotheo da ferença. 1le venciment os. que deixaram de re
~sta, Agost:nho Viªal . P~nce ele Leou, May· ce~r desde jan~ir~ fle 1894 até dezembro de 

.r1nk, Caloge!'as, Jo::w Luiz, Vaz de Mello, 189:::i. - A' Cowmissao de Fazenda.. . 
Ildefonso AIVim, Luiz Detsi, Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Antonio Zacarias. Augusto Cle
ment ino, Telles Meneze:i, Theotonio de Ma.-

. - galb.iies, Lindo!pho Caetano, Edu:i.rdo Pimen· 
t el. Padua Rezende. G:i.!eã.o Carvalhal Do
mingue~ de Castro, Oli veii'a. Braga. Gu~tavo 
Godoy, Adolpho ·Gor«io, Cesario de Freit:i.~. 
Eduardo da Fonseca, Alt': edo Ellis, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio. Luiz Adolpllo, Xa;· 
vier do YallC!. Alencar Guimarães, · L eoncio 
Corrêa, Lauro Müller, Paufa. Ra.mos. Fran
cisco Tolentíno, Pedro Ferreira. Plinio Cas..,.do. 
Pinto da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, 
. Ca.mpos Ca.rtier e Cassiano do Ne.sciment). 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer, com ea.usa partici

pada os Srs. Victorino Monteiro, João de Si
queira.. Rocha Cavalcanti , Alcindo Guana.
b:i.ra, Augusto de Vasconcello;;, Campolioa, 
Monteiro de Barros, Gonça.J. ves Ramos. Fer
r eira Pires, Lamounier Godofredo, Rodolpbo 
Ab.re!J. Cupertino de Siqueh·a., Rodolpho 
Pa1xao. Luiz Flaquer. Arthur Diedericksei:J e 
Guillon. 

E sem causa. os Srs. Pereira de Lyra. Aris· 
tides de Queiroz, Ernesto Brazilio, Barros 
Franco _Junior, Almeida Gomes, Mendes P1-
mentel, Alvares Rubião, Bueno de Andradã., 
Fern:i.ndo Prestes, Lucas de Barros e !{odol
pho Miranda. 

E' lida e sem debate approvada a acta. da 
sessão antecedente. . 

O S1.-. li:' See1.·ei.a;r·.io procede á 
:· leitura do seguinte · 

EXPE[)IENTE 

Officio: 
, . . Do ~liaisterio da Justiça e Negocios lute
.. riores, de 22 do corrente, enviando o reque-

O Sr. IUat.ta Baccllar veru á. 
tribuna solicitar do :.ionrado Sr. presidente 
dispensa da. Commissão eocai•regada. de es 
tudar o anonymato na impr<:nsa. 

Pede, lJOÍS, â. S. Ex. que submstta â. .con-
sideração da Gamara o seu requerimento. · 

O S.t•. Presidente - Em occa.sião 
opportuna. submetterei â decisão . da Camara 
o requerimento do nobre Deputado. · 

O §r. Tosta observa que o Sr. Presi
dente ha de estar lembra.do de que no 2" anno 
da legisla.tum passada foi nomeada uma. 
Commissão Especial p'.l.ra estudar e dar pare
cer sobre a refo!·ma. da. Guarda Nacional. 

Es!a Commiss~o apre:>entoú;o seu trabalho 
no mesmo anuo, o qual foi appr:'ov3.do aqui 
em l ' discussão. 

O ailno pa~"Sado entrou em 2' discuss1o, 
sendo bastante combatido não sô pelo orado1· 
que, füzendo parte ria 0.1mmissii.o,assignou-se 
com restric~ão, como nindn. pelo nobl'e Depu
tado por Mioàs. o :Sr . Frauci~co Veiga. 

Acbaado-se, portanto, o projecto a ind;t em · 
3·• di~cussã.o, isto é, tendo sid o remettido :i. 
Commissão Especial e ás Commissões reuni
das de Marihba e Gue1'1'a. e de J11st iça, J)ai·a 
dal'em parecer sobre elle, comprehende a. 
Ca.cna.ra. que a. Commissã.o Especial não ter
minou ainda tL sua missão . 

Portanto, o.. exemplo do que succcdeu com 
a. GOmmissão do Codigo Pe1ml. vem o oradot'. 
pedir ao Sr. ;n·e~idente que complate ess!I. · · 
Commiosão, que tem :ict1.1a.lmente apenas um 
membro. justa.mente aquelle· que neste mo
mento occupa·a :_ittençii.o da. Ca.mu.ra. 

P ede, pois, i>. S. !~ .. haja de complelar . . a. 
exemplo do q 11e te:n feito com outras Com- . 
missões, a Commissão Especial encarregada 
da re!Orma da Guarda Nacional. 
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O Sr. Presldent;e-Attendendo ao 
pedido do nobre Deputado, o Sr. ·Tosta, e á 
furma. por que a Mesa tem :procedido em rela, 
1;ão a outras COm.missões,norneio p;ua füzerem 
parte da Commissã.o encarre~da. de estudar e 
dar parecer sobre a reforma. ua Guarda Nacio
nal os Srs. Tosta, Alencar Guimar-âes, Rocha 
Cavalcanti e Urbano de Gou'lêa. 

O Sr.. Sea.bra pede a palavra para. 
fazer um requerimento, indicação. ou que 
melhor. nome o. Sr. :presidente, pelo Regi· 
mento, lhe queira dar, e que ao orador se 
a.figura. de summa importancia neste mo· 
mento. · ·· 

Vem em nome dos interesses da. Repu
blica, em nome da guarda da ConstituiÇ<ío, 
protestat• contra · o procedimento da Com
mis~ão de Marinha e Guerra, da Gamara 
dos Deputados. com relação ao Orçamento 
da. Guerra. Os membros desta Commissãv 
contam com o apoio decisivo e com os applau· 
sos do orador, porque sabem que, todas as 
vezes que esta Commissã.o contribuir com o 
Governo da Republiéa pa.m fü•mar as insti
tui-:;ões republicanas, o terã. a seu lado, por
que ninguem mais do que o Deputado que se 
dirige á Caroara sustenta o governo do 
Sr. Prudente de Mo1·aes, Governo honesto, 
probo (apoiados) e que vae levando a Repu
blica. pelo caminho de ma salvação e consoli
dação. (Apoiados). 

Portanto. não é, jâ se -vê, um g1•ito de 
guerra que vem levantar no seio do Con
gresso; ao contra.rio, é apenas chamar a at
tenção da Camara dos Deputados para o 
fiel cumprimento da Constituição da Repu
blica., 

O orai!or leu no jornal Republica, orgão elo 
partido republicà.no federal, no seu numew 
de hoje, a seguinte noticia, que o alarmo-u e 
deve ter alarmado a Camara dos Depu
tados e o espirita republicano do paiz : . 

« Reuniu-:.e hontem :t Commissão de Mari
nha ·e Guerra d:i. Gamara e tratou dos meios 
de preen }her os claros do exercito, pro
curando organizar um projecto de lei pratico 
q'ue preeocha os· fins alme,iados, o·qtie não 
acontece com ;i, lei actua 1, que obriga cada 
Estado a fornecer ur.n certo numero de praças. 

Assistiram it reunião os commandames do 
1° regimento de Ca'llalla~:ia, 1° e 6" batalhões 
de arli.lharia; 2' rc;9i 1n1mto de art!lhai·fa, 1º , 
22°, 24° e 38·· uatalhiJes de infantaria. 

Discutido amplamente o assumpto, a Gom
mi~são, tendo em consideração a opinião des-

· ses commanrfantes, vr.e estudar o proj~c;,o de 
lei :rue á Ca.m<lra. em brev~s ;fü1s a.presentará,. 

Quei'ia perg~1iltar á Commissão de Mari
nha e Guer1•a onde ficou o Ministro da Guerra, 
que nã.o foi ouvit!o sobre o ·respectivo orÇ:a
mento ~ ! 

· O art. 51 da Constituição ma.nda que as 
Commíssões desta. Camara se entendam com o 
ministro respectivo; mas. ão contrario •.lo quCJ 
está· no art. 51, vê .. que a Comroissã.o de 
Marinha e Gurrra conviclou, porqm1 lhe 
pa1•ece que os ülustres commandanti::s de 
corpos não vieram a esta Gamara sem con · 
'vite, os commandantes .das guarnições para. 
serem ouvidos a. respeito da fil:ação de 
força. de terra. · · 
- Mas então o illustre Ministro da. Guerra. 

o :.i,judante-geileral do exercito, onde fimcrllm, 
nesta.·coosulta que fez a Com.missão aos com
mantlantes dos corpos~ ! 

Po-r que sustenta a Republí~, ·e que o ora-
1for niio quer essa invarsão da. ordem natural 
das cousis. 

O art. 51 da Constitu ii;ão estabelece que os 
Ministros <le Estado comparecerão perante o.s 
Commissões,afun de darem os e~clarecimentos 
:precisos. 

Corno, portanto, a. Coin.missão de Marinha 
e Guerra deixou de parte o Ministro da 
Guerra, fazendo assim opposição franca e de
cidida ao sr. Presidente da Republica, ao 
Dr. Prudente de Moraes ? 

UM Sa. DEPUTADO- Mas· a.s informações 
de commandautes 1\P. corpos excluem as do 
Ministre da Guerra 1 · 

O SR. SEABR-<1. - Excluem, sim, porque 
podem ser difi'erentes. _ 

O SR. Jo:to LOPES - As informaçõE.ls pres
tadas pelos commandantes não excluem as 
do Ministro da Guerra. A Commissão prefere 
~ntre umas e outras. 

O Sa. SEABRA-A Commiss~o não póde pre· 
forir, porque ella tem de cingil'·Se <i, dispo
sição contida no nrt. 51 da Constituição. 

O Sa. JoÃo LOPES - Onrle estú essa obri~ 
gaçilo no artigo que V. Ex:. acaba de 
cit:w ? 

O Sn.. SEABRA - O nobre Deputado não 
venha com tanta sêde ao pote; mostrará que 
S. Ex. não tem razão. 

o Su.. JOÃO LOPES dá um aparte. 
o SR. SEABR,\ - Tem o intuito de regUltl.

rizar a marcba. dos negocios da .Camara. 
Já disse em começo e ora repete que nin

guem neste recinto defende mais o governo 
pa.triotico rlo Sr. Prudente de .Moraes J.o que 
o humilde Deputado-que, ne~te momento, oc
cupa a tribuna. 

E' e:xactamente p:iz·que vê no acto dó- Com
missão um3' lwstilida.de ao governo; qne lhe 
_vem per,çruntar ôi cir'cumscr·eve·se <'i.$ dispo~ 
siçõE·S constltucinnaes, on si. pelo con t rarío, 
a Commissão imtGnde que pôde oillc!alrnente 
chamar a. quem quer que seja para dar infor· 
mações~ . . · 
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-- A-Commi.ssão de Marinha e Guerra ou-1 Pois bem; v~i -mosti'&r que não podem: e si 
- qlJalquel' outra, quando reunida, representa. assim ê, de dua.s uma: • ou a Commissão de 

a Câmara. perante a qual -!>ó c.ompat'ecem os Marinha· e Guerra não -cumpriu o seu dever, 
-funcciouar"ios determinados na Constituição nãocircumscreyeu,seao que determina a Con-
da Republica.. · ·· -. 1>tituição no. ai·t. 51, ou então :praticou um 

• • ·:Não é licito a uma Commissão da Gamara, a.ct-0-de hostilidade ao Presidente da Repu-
como commii;são, chamar s. quem quer qne -blica. . 

•. ·seja; ell::i tem deob~decer °'º art. 5! da Con- Não ha meio termo. 
stituicão ! (Ha muitos apm·tes e o S-r. P;·esi- Diz o ora.dor que não ha de sua park hos-
dente reclama attençuo . ) tilidade à ·commissã.o; ao contrario,se a Com-

o 01•ado1·, responu~nrlo aos nobres Depu- missão precisa de a.lguem para. sustentar 
tados que o apa1•teia.m, protesta:que houvesse sua..-> decisões, pôde ""contar co_msigo. 
dito que c.ommanda.ntes da corpos são qu:i.es- o seu. desejo é que se regularizem os traba.· 
quer individuos. lhos constituicionaes ela. Camara, para. que de 

SS. EEx. não tiram proveito algum destas hoje em diante não se reputam essas anoma
explorações. (Apartes e pi·otútos T;e/Lementes in- lias, e tambem· p;lra que as autol'idades su-
te;-rompem o orado;·.) pel'iores da Republica não se julguem des-

0 SR. PRESIDENTE-Peço attenção. considera~a.s_. ctesp~estigiadas. . ~. 
~ . . . O art. ;,l e dec1s1vo. Tratando dos minis-

. O S~; "~ABRA~O v,,e~o. e muito. :n~igo_: terios e mostrando que os ministros ele estas: SS. EE~. que1em ..,r1ta.r, o orador 0 r1ta.ra ·do não teem responsa.bilida.de,são simples se-
aLDda. mais. - •~ · d p ··d t d R bl' d' · Acredit em os nobres Deputados que os a par- cre ..... rios 0 re:>t e~ e a epn ica., 1z. 
tes não conseguíÍ-ã.o desvial-o do assumpto «Os Ministros de Estado não porterão com-
pr incipaI que .o t.õ.'onxe a tribuna. parecer as sessões do Congresso e sõ se com-

Os commandantes de corpos-nem disse isto municarão com elle por escripto ou pessoal
-não são quaesq"uer individuas; os comma.n- mente em conterencins com as Commissões 
dantes de corpos são inquestionavelmente a>' das Ca.ma.ras. 
sentinellas as mais avançadas da manutenção Os rela.torios annuaes dos Ministros serão 
da Republica.. . dirigidos ao Presidente da Republica. e distri-

0 ora.dor é o primeiro a render homenagem buidos por tofos os membros do Congresso.» 
a essas autoridades do e:x~rcito; mas tod·a a · , 
sua questão cifra-se em sabei• si esses com- UM SR . DEPUTADO-Não tem a mini ma. aP-. 
mandantes podem officia.lmente ser convida- plicação ao caso. 
dos pela.. Commis<3ão de Marinha. e Guerra, . o Sn.. SEAmu.-Estra.nha que um Depu-
par:i. sel'em ouvidos. ta.do hajª' de a.lfirmar que o artigo 51 nada 

VozES-Podem . - tem com o ca.~o. 

O Sn.. SE.-1.BitA.-Bem, eis o fundo ·da. ques- o Sn.. FRANCffCO GLICERIO-Um Deputado, 
tão. não, dous pelo menos. 

· Felizmente conseguil1 nos nob;•e;; Deput.3.dos 0 sn:. SEABRA-Entende que, com a mani-
re:.post:1 franca e decisi va. i> pergunta que ao festaçüo do honrado leader, a questã.o ê mais 
principio lhes t inha feito. grave.Diz 'JUe 0 nobre leader da mnioria. ac-

0 SR. Trnoncr,;o DA COSTA dó. um a1:ia.rte. ceitou o deLa.te, isto é, o nobre leader eoten-
0 Sn.. Sü:.u3RA-0ecla.ru ao nobre Deputado de ~ue a Commissão de Marinha e · Guerra. 

que não commetteu nada. (Riso; trocam-se podia convidar os commandantes de corpos, 
outi·os apai·tes .) . ~aliando por cima do Ministro da. Guerr-..\. _ 

Estará porventura o orador compromet- o sa. FRANcrsco GLICERIO-Não . perca.mos 
tendo a a.lguem? palavras. Não acceitei a. doutrina de que _a 

O SR.. Tmomr;:o DA. COSTA-Não; está com- Commissão de Ma!'inha e Guerra passas~e 
prometten:lo.se a si mesmo. por cima elo Ministro. · 

O sa. SEABRA-Em começo ·rez esta per- o SR. CAssIA!'O De NAsc11t1:ENTO-"--- Ouca o 
-gunta. cathegoric:i.: podem as _Commissões Per· nobre Deputado. - · 

_ _ ma.nentes da cama.ra, commi~sões a.dmittidas e 0 Sr. SEABRA. _ Ouça. não ; tem 0 direito" 
_ _permittidas pelo Regimento Interno da. Ca.ma,c de perguntar. ·· 

1-a., convidar, para. serem ou vidas ofilcia.lmente 
- outras autoridades que não aquellas especi- O SR. FRANCISCO - GLICERIO - Sou solidario · 

fica.das na. Constituição? Entrou em uma serie com o acto da Commissã.o de Marinha. e Guer
de considerações ;i. e~se l'espeito e, -depois de 1 ra, e fa.<:,o esta. declaração para. afastar duvi
gr.:inde afarido, de grande perturbação, ou_-viu 1 das. Isto, porém,_nã.o quer dizer que eu auto
-estn. resposta cathegorica: as Commissõcs po- rize a·Commissão de Ma.1·inha e Guerra ou 
dem fa.zel-9. _ qualquer outra Commissão _da_ Gamara ades-
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autorar, - ààesrespeita.r, a a.utoriflade-- elos 
Ministros de Estado. Peço a palavra. 

O SR:. SEABRA -Diz que o aparte. do il
lustre .Deputado e o quantum satis pa.ra cla
rear os horisontes. s. Ex. é solinario com a 
Commissão de Marinha ,g Guerra e pede ã. 
Commissão de Marinha e Guerra que con
sinta fazer-lhe uma pergunta innocente e in· 
genua. Convidou o Ministro da Guerra para 

a quem quer que fosse, po~iam dispensar 
até o nacional, parn. irem buscar no estra.n~ 
geiro as fontes ele informações. 

essa conferencia de hontem ~ · 
UM Sa. DEPUTADO - O convite foi parti

cular. 

Uz.r Sa. DEPUTADO -Pet·faitamente. 
o SR. LUIZ DETSJ - Então a Com·missão . 

d-e Orçamento não podia. tambem ouvir com- . 
merciantes da · Praça, tribunaes e advo-
gados~ · . 

0 Sa.S~ABRA-Es~ima ns interrupções,por-. 
que deseJa fosse sabido que a Camara e prin· 
c1palmente as suas Commissões, que susten
tam o Governo patriotico do Sr. Prudente de 

O SR. SEABRA. - Verifica-se entã.o que, Moraes,acabam de praticar um a.cto ho3til ao 
p(t.rticularmente, os commandantes de corpos mesmo governo. (N'ão apoiados.} · 
valem mais do que o.Ministro da Guerra. Deseja. que fiquem registrados os não apoia.-
Já. é um tento lavrado. · dos e bem claro que a Cornmissiio de Marinha 

continuando, diz que o illustre Deputado e Guerra saltou 1Jelo muito digno e honrado 
por S. Pa.ulo sabe que, pa.rticufar e publica- patriota Ministro na Guerra, o Sr. Carlos de 
mente, dâ-lhe· o orador os testemunhos ma.is Bitencourt. chamando ile seus qua;·teis os 
eloquentes de consideração, respeito e nbe- comrnandantes dos corpos, para serem por 
diencia.. •-lla ouvidos; fer-iu o governo na pessoa do 

O SR. HER.EDIA. DE Sá - Oh! obediencia Ministro da. Guerra. - . 
tambem 1 o SR. PLINIO CASADO-O facto não tem a 

O SR. SEABRA - Porque não~ pei.'gunta o importancia que s. Ex:'. quer áar. 
orador. s. Ex. é um dos chefes· mais :presti- U11I SR. DEPUTADo-Parece exploração. 
mosos da Republica do Brazíl e, por canse- o SR. SEABRA.-Bem dizia que era. uma. es-
quencia, osrepublicanosteem que prestar-lhe pecie de exploração. Jâ. commigo exploram o 
obediencia todas as vezes que seus actos esti- terreno militar. 
verem de accôrdo com os :princi:pios da Repu- o Sn.. PLIN!o CAsAno dá. um aparte. 
blica. 

Sublinha. duas proposições, d,uas affir- O Sn.. SE.l.DRA-Vae responder :J; ~- Ex.. 
ma.tivas: unia de um dos membros da. Com- com calma. (Apartes.} As Comm1ssoes da 
misslo dé Marinha e Guerra e outrti. do 1 Gamara. dos. Deputados .P?dem ~ ouvir os 
iUustre DeputíldO por s. Paulo, chefe do ~e~ti;s. mfer1ores da ::i.d~1mst.~açao, quando 
p:i.rtido Republica.no Federal e Zeader da Si;l-O md1ca~os pelo i·~spect1vo Ministro. Assim 
maioria. ou antes da uoa.nimi.dado. s1 se convidar.º Mt~Lst~o da Fazenda para 

, . uma. conferencia, e s1 este podir ao director 
O SR. JosB MARIANO - Menos um. (Riso.) no Thesouro p:lra vil• confe1•enciar com a 
O SR.. SEABRA - O illustre membro r!a Commissão, neste caso estâ respeita.da a auto· 

Commissão (primeira afilrmativa.) não con- ridade constitucional? a qua.l .dolegou os seus 
vidou o Ministro da Guerra e sim convir1ou pi)neres a um subordm:\clo. Si pr ,rventura a. 
particularmente os commandantes de corpos. Commi!·sii.o ~i ve~se satisfeito o. dever comesi-

A Camara, o paiz e todo mundo· devem nho e const1tuc1onal de convidar o Ministro 
ficar convencidos de que não quer o orador da Guerra.e este de!e~ssc os ~omm.,.ndantes 
fazer inj'ustiça ou injuria a ninguem. quando rle co~pos: a comm1ssao estaria no. terreno 
pugna pelo cumprimento rigoroso das pre- constituc10nal. _ 
scripções constitucionaes. Mas pergunta: os O nobre Dep~tado pel~ Estado do R~o -
commandantes de corpos, não obstante re- Grande do Sul nao tem ra:w.o. (Apm·te.~ .) Na.o 
conhecer que são mui to nabilitados, e podem sabe_ o 01•ador. nem tem conheci me_I?-to ~estas 
mesmo ser mais habilitados de que o Mi- praticas ahu81vas no reg1men coust1tuc1onal. 
nistro da. Guerra, são autori.rla§es com q!lem UM SR. DEPUTADO-Pelo -menos -no anno 

· se devesse i:!ntender a Comm1ssao de Marmha passado deu-se muito isto. 
e Guerra~ O SR. SEAE~A.-0 anno llassa1lo houve : 

'.1-buso, e um .abuso :não autoriza outro. E' por 
isto que esta na tribuna. e par<'l. que elle não 
se reproduza. para que se entre no regimen 

O SR. Luiz DETSI - Então as fontes de iIÍ: 
formações são limita.das 1 As Commissões 
não . :poJem busc1r informações. onde qui
zerem, para. poderem cumprir o seu dever. 

O si. · SEABRA - Si fosse possivel a qual
quer Commi~ão da Camara pedir informações 

constitucional. · 
o SR. PLrnro CASADO-Quando muito teria 

sido um acto irreg-nl:l.1\- mas não havia in-
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tenção de melindra.!' o governo e o :\Iinistro] 
da·Gr.crra. (T1·ocam-se diuus:)S apa:rtes.) 

O ~R. Sl!ABRA-Vae l·esumír porque sõ· 
traton at~ a.gora da primeira affirmativa. A 

• seg-uwla é muito .mais séria. . 
b illustre Depubdo por S ~Paulo atrh'mou 

•. em poucas palavras, porque S. Ex. e inglez 
como o oi'ador. e diz qne o tempo é dinheiro, 
o seguinte : e ~ou solidario com a Comroissão 
de 'Marinha e Guerra, ma.s·não ju:>tifi.co o seu 
proc~dimento. » 

DIVERSOS Sàs.· DEPUTAD03-Elle não disse 
isto. 

o SR. PLIXIO CASADO-Dis3e qu9 em soli
dario com a Commissão, mo.s que ella. não 
teve o. intencão de melind1·ar o Ministro da 
Guerra. 

O SR. SE:Anr..A-Bem. A Commissão não 
teve pot· fim melindrar o Ministro. Acceita. a 
explicação, mas não póde acceitar a declara
ção de que o leader da unc:mimidade seja 
s~lidario com a. Commissão sobre o facto, por 
que esta. devia chamar para da:t•-lhe as IJre
cisn.s informações ao digno Minisko o 
Sr. Carlos Bittencourt. (A.partesJ S. Ex. diz 
que a Commissã.o não q1üz me1ind1·ar o Mi
nistri'.'. e o orador acceita. a declari1.ção de 
S. Ex., si bem que ella não. partisse de onde 
de-via partir. . 

O illustre leacle1· faUou em nome da Com
missão cujos membros se n.cham present~s. 
S. Es. foi, portanto. UJJ?. orgão illustre da 
Comroissão de Marinha, e Guerra, sem. que 
nenhum dos membros desta Commls~iio ti
vesse proferido a respeito uma sõ pal:tvra. 

O SF .. FRANC1sco· GucEn.ro-Que foi que eu 
disse ~ 

O SR. SEABRA. diz que- a.filrmaram o que 
o nobre Deputado disse. Estava reproduzindo 
as palavras de S. Ex. ; rectificaram e ficou 
de 11ccm·do. Disseram que· S. Ex. aJ1irmiira 
ser Sc·!idarlo com a Commissão de ~fari11ha e 

, Guerr·,1 e que ést(t não teYe o i11tui to d.e me
lindrar a pessoa alguma. 

o sa. FR.A.Nc1sco GLICEmo-Não fJi isto. 

O SR. PLINIO C:ASADO E ôurn.os dão apartes. 
O SR. SEABRA - Dissera que o illustre 

learíei· havia aífi1•mado umu causa. e os mus
t1•es Deputa.dos o contrariaram, · a.1firma.ndo 
que elle dissera ser solidarío ·com a Com . 
missão, que .não tinha intenção de molestar 
ao Ministro. · 

Argamentara neste sentido, e. o mustre 
lead1;r p:otestou ; a~ora o nobre Deputado 
diz: nilo . disse q_ ue o l ealler affirma.ra tal 
cousa., mas que isto n~,o quel'ia dizer quéa 
Commissão houvesse exa.utorado o Ministro. 

De maneira que foi S. Ex. quem modificoa o 
pensamento do illustre Deputado por São· 
Paulo. 

O Srt. HEXRIQTJE V AJ,LADARES - V. Ex. dà 
licença para um a.parte? ·v. Ex. não sabe 
que a Commissão de Orça.mento tem ouvido 
03 chefes ele rep:i.rtições civis ou militares ~ 

O Si:i. SeABRA -Vae responder ao aparte, 
mas precisa. de tempo. (Apartes.) 

O illustre Deputado 8a.be quanto o respeita; 
pede permissão p!tra. responder com toda a. · 
calma. a S. Ex. a quem tanto considera. 

Attendn., .. e com o seujuizo esclarecido diga. 
depois em consciencia. si porventura o ora.dor 
tem ou não razão na resposta. . 

Não se confunda militar com civil. Aquelle 
esta sujei to a certas regras disciplinares a que 
não está o civil. 

O SR. HE,l;[RIQUE VALLADARES dá um aparte. 
O Srt. S8ABRA - Pede ao nobre a.partista 

que espere, porque assim não se póde res
pcmder. 

S;\be perfeitamente que 11m militar não 
póde praticar certos actos sem autorização du 
seus superiore~. 

O SR. HEXRIQTJE VALLADARES - Como o 
funccion ario civil. 

O s1~. SEABRA - N:lo ; com esse não ba 
qucbr:i. da di$Ciplinn., pot•quc no elemento 
civil não ha a con•ie •le Lipp). (A.partes). 

Si o chamam :p'lr.i este terreno, é ob1•i
gado a explicar o seu pensamento. 

o Sr.. L,\UJW MULLER. E OTITROS dito apartes. 
o SR. SEAl3RA (rliri,11inclo-se ao Sr. Plínio 0 Sa. SEABRA _ Responde ao illnstre 

Casado)-Vê V. Ex. ? Não foi isto que el!e Deputado Sr. Valladares, a quem muito con-
disse. (Riso e apartes ) sidera e que c!eu um.apri.1'te. (Apartes.) 

O ~R.. PI.INIO CASADO - Repeti as pala vra.s Em primeír·o lagar aifü'iDa que si as Com-
de V. Ex. mi;,sões de Orç:i.1nento e quejandas outras 

o Sr.. SEA:BRA-Niio ; eu disse uma cousa, te~m procUt·ado ouyir _empregados c~vis s~· 
protestaram e fiquei de acco!'do com 0 pro- b~1ternos sem. aud1enc.1a ~o _respectt>o mi· 
testo. i rnstl'~, t~e~n abusado e mfrmg1do o art. 51 da 

. . ·q ! Con$tltU1çao. (Apai·:es). 
O s~c. PLr::-;10 CASA.Do - Bem , o ic .. ustre 1 Si isto t&m acontecido, tem sido por abuso, e 

Dep~tado por S. Paulo va.e fal.lal' e tudo racha-se na tribuna \)ara restaurar o systema 
fica.rJ. <>xphca.do. constitucion;i.l, r1ue p\'Ohibe semelhante abuso. 

O Sa. SEABlU - Então poI"que fall;-,ram, (A1)ar:es). Trata-se neste momento de audien-
para. que vü.o com esta. sêde ao pote? . eia a militares, porque e 3. hypothese que 
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vem publicada no Jo?'nal. Si o co.so se re~erisse 
a civil. teria. delle tratado da mesma. fürmil . 
- Eni. segundo .logar, n·ata-se de umc l~i de 

inteira. confiança do Governo, ela. lei de 
fixação de forç;1s, e;n que a palavra. do Go 
verno p:i.ra um congresso amigo, cl.evc ser 
sagract:>. como <~ expressão da verda.de e do 
pa. triotismo. · . 

Pois bem; si, tratando-se da. ki de fixação 
de forÇ!3S não se·OUViU O governo e slm OS 

. c:>mmanclo.ntes de corpos. • • . 
. O SR. LAURO MuLLER - A pala.vr;i. do 
governo estava na mensagem. 

o SR. SEABRA- . •• e além disto si os mm-
. tare:> estão sujeitos a certas nor mas. a ·cert~s 

disciplin:i.s e a certas regras, d.is quaes nao 
se devem a.fast.a.r, pergunta ao nobr.~ Depu
tado. o Sr. Hanrique Va.Uadares: S. Ex. 
justifica. que se ouçam commanda.utes ele 
corpos sem ou vir o Ministro~ 

O SP... HE:"'RIQUE VALLADAREs- NãÓ quero 
justificar; quero já. a.ppella.r para os prece
l!entes. 

O SR.. SE.O.BRA.-V'ê a_ Gamara que S. Ex. 
ó o primeiro, como official do exercito, a 
concorda.1· com o orador. 

Vae resumir em dua.s Pllavras o seu re
q,uerimento, para nã.o cansal' mais a a.ttenção 
deis illustres meml11·os da Ca.mara dos DepU·· 
ta~ós. · 

P1·in,eil·o - é licito a '1Ul\lquer Commis:;ão 
da c:unar:;, que se diz da confiança. do go
verno •.. 

V'ozES-E' da confiança. da Gamara e não do 

U)r SR.. DEt>UT.A.OO - Contra uma e outra. · 
CDU<; a', . 

o SR. SEABRA - Precisa deíender-~e de 
uma. accusação. -

Jâ é vezo antígo, desriresado, combatido; 
envelhecido. carcomido, corroído, enferru,..; 
iado e aban1íonado,. este ~ystema de se dizei' 
que falia-se cont ra o regimen. 

Niio falla. contra o regímen. Si a Republica. 
tem alguem que dê i1. sua vMa p:ir ella., es~il. 
aqui o Deputado que esteve na Constituinte, 
trabalha.ntlo pela. sua organização constitucio- . 
nal. -(Apoiarlos. ) 

Niio se justitica de a ccusações deste jaez, 
porque é tão bom republica.no como qualquer 
dos nobres Deputado;;. 

O Sa. PLINIO C.i..sA.uo - V. Ex. está. des- . 
confia.do. 

O SR . SP-AB&A-Oh ! Senhor! 

o SR. PRESIDENTE -Os nobres Deputados 
não interrompam o orador, porque a. hora. 
do expediente está adeantada. 

O SR. SEABRA diz que o expedieDte começou 
vinte minutos depois, e pede que o Sr. pr1~· 
sirlente seja indulgente para si, ·que sente-se · 
como barata em terreiro de gallinlla (riso.\",) no 
meio desta saraivada. de apartes que teem 
por fim desvial-o do objectivo principal. 

Dizem que está fallando contra o regímen, 
cont.ra o R.egimento ! 

Não falfa. nem contra o regimen nem contra 
o Regimento. 

Vae mostrar que nã.o está falla.ndo contra. 
o rel?imen presidencial ; ao contrario, tll.lla. . governo. - d · 
em vrol do regimen presi encia.1 . 

O SR. SP.A.UR.~-Estes apartes sã.o os pro- Neste regímen a. Constituição reconheceu 
dromos de uma grande tempest!!de. tres entidades ma.gest.:i.ticas, poderosas, dele-

Pois estas r:ommissões, devo dizer, não são ga~~ões immedia.tas da. soberania nacional : 
nem d:i. .conti:lnça. do governo. nem da con- reconheceu o Poder Legislativo, o Poder Ex
fi:inça. rh C(l.m:tu; sfl.o ila confiança. do nobre ecutivo, concentrado, concretisado nas mfos 
l1·ad.cr tk\.maioria. ( Aprn-lc.~ e11rotesto.<;.) uo Presiden te da. Republica, e o Poder Ju-
. Si não o Icvitsscm ar;.; ahi , o orador não diciario. 

chegaria a. d izer que esta confiança está Qt1ando qualquer das Commíssões da Ca.· 
muito rêstrícta, porque ella se concentra. em. mara dos Deputados aize. obra, externa-se 
uma sô mão. 0 manifüsta.-se, fü.1-o como Poder Legislativo. 

Portanto acha. bom. acha. patriotico que, com quem se ha de entender? 
quando se tratu.r de ma.teria de confiança., os com os agentes sub:i.lternos ~ 
nobres Deputados não sejam tão amigos d~stas Não! com 0 Poder Executivo, que é o seu 
perturbações na Camara; ao menos deixem igunl. 
falla r. Est:t é que é a doutriaa prégada no. re-

0 SR. FRANcrsco TOLENTINO - .E' contra o gi.men constitucional adoptado nos Estados . 
reirimen. Unidos e outro.; paizes. · 

"'os s-. BRA-Per,,.untti .si estã. fallan do . Portanto. falia. neste· reçimen, com este re-
R.. "'A. ? º gun~n e segundo este l'eg11nen ; falia dentro 

contra o regtmen - " -~ 1 da Constituição politica da Republica.. 
O Sn. PAULA. RAMos- .Co:itra. o 1,eg1mento. .~gora ta.lia contr~ o ~egimento! Porque _1 
o SR. SEABRA-COntra. o regimen ou contra. Pois o Regimento nao ~a. aos Depn~os o dt-

o Regimento'? Porque regimen e uma cousa .reito_de _ra.:r.~ no expediente os requerimentos 
e Regimellto é outra. · · e as.md!ca.coes que entenderem~ . 
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Faz uma indiC3.i;ão; como poi~ nchn.-~a G:ira. ' 
do Rl'gimcnto 1 pcl';.:;unt.a o 01•a<lo1·. -

.U)r Sn .. DEPF1'ADO-=Estit fúr:i <' .. :l. hora. 
, O Sa. SE.>..llRA.-Fóra da hórn., não, po:·que 

·a sesslo começou vinte minutos depois . Além 
disto não são os Deputados que o lltio de cln· 

··mar a ordem. e sim o Sr. presidente . . 
Portanto está. dentro elo i·cgimen e dentre 

do Regimento . 
-vozr:s-E dentro da hora·. 

O ~R. SE\BRA-Pe1•feit:i.me::ite. V<te con
clu!r, fazendo aut~s o sen requerimento. 

Primeiro- })óde quti.lquer Commissilo Par
manente da Camam dos Deputados en
tender-se com os emp1•egi:do~ subaltE-rnos de 
qualquer admi nist1·aç:io, $~.Hii.ndo por cima 
do re~pectiito cllefe supremo, que é, no c;i.so, 
o l\-Iioistro da Guerra? 

A Commis;;:ão de Constitu ição é q ~io da. de 
:responder, _porque a ella. é que esti• formu
lando este l'equerímento. 

O SR. LAtiRO :\lvLLEP..-.~gora sim. 
- O SR. SE.\.BRA- Foi sempre :tssirn : nunca 
deixou de ser assim. (Risos) . ' 
Segundo~foi ou não ab;1sivo, precipii:l.<lo, 

impensado e inconstitucional o o,cto da Com
miosão de Marinha e Guerra ... 

O SR. B ARBOSA L1r.n-Peço a palavra. 
O SE. . SEABRA-. .. entendendo-se com os 

comm:rnda.ntes dos mrpo:;; 1: 0 exe:-cito, uor 
ma is illustr «s qu0 fossem. e o são re:il ;nen te 1 

Podia a Commissão. sem incoheren.::ia e in
constitucion:i.licb\ie, ententle r-~e com os com
mand;i..ntes de co1•pos, prct,cl'indo. i>or deJ 
ela.ração expressa du Commis~:i.o 1!0 Marinha. 
e Guerra, ao il<Iinistro da Guer-rci. 1 

O Sr: BAI!l)OS,\ T.nu- Nifo :>.poi:v.!0; não 
hou;e tal r1eclar1ç:io expresm. 

O SR. S1umu diz que o nob~·o Dc')Ut:.l.•lo 
não póJe d izer não 3poia.Uo. porque• o Sr. 
Sere.io. membro tã.o illu:;tre d(l. commissii.o de 
Marinha e Guerra. quant0 o nobl'e 2.pa1•tist.a, 
respondeu que clle não t iub;1 ~ido conviclMo. 
logo, saltara:n por cima do artigo constitu
cional. 

O nobre Deputad.o não púcle d.ar um ui:í.o 
apui:>.•lo "º Depub.<lo 'JUC a.Hírm:i. urua propo
sição des~t or~em. porque o coutra.rlo do que 
S. Ex. diz fo i aflirmado por um outro mem
bro dr. Commi~sã<l de l\-farinll:i. e G11enn .. 

O S1: . Pt.!:\!O CMAOO-ú f;t•. ::;c;r.,.jo fülin. 
lll:Ui~o baixo. Eiie _e:;tã. ag•,r~~ 1Lzcntio que o 
Mmt:;tro e.stiwa :;ciente . 

o Sn.. SE:AoiU.-Sciiõ:ltE: 1fo q_:11: ? Niio (;,;;(Ú. 

fa.zen11o oppo!'içJ0 . O q u~ aprm~.c; d<:lse j(I, é 
acla.r-.i.r este hor·izcntc, ci•1c c:;t:.\ basú .. nt.<1 
escuro. 

o Sr... PAUU.\ R EZENDE-Pa.1a V. Ex. 
o SR. SEABRA-Esse é que é o fim úa. sua. 

iuJicaÇ'.Õ.O. Espera. e confia. em que a.s Com
>11issôcs da. Ca.ma.1'a dos Srs. Deputados terão. 
a. ma.xi ma. confiança no governo do. Sr. Pru
dente de M'.oraes. 

A Commhsão de Marinha. e Guerra, ou
vindo os comma.ndantes de corpos. fül-o com 
auto!'izaç.:io do Ministro da. Guerra~ Si o fez 
muito bem; si o não fez, porque motivo sal~ -
tou 11or cima ela 3.utoridade competente pa.ra. 
ouYir um subalterno dessa autorid:l.de ~ 
Des~ja que a Commi~são de Marinha e 

Guel'i'a. teuha. procedido correctamente e que 
não vej::t na sua indicação siniio o meio de _ 
salvar n. Repttblica. e as instituiçúes de viola.e 
ções t\esta ordem . 

Vai ler o requer.imento e espera. quo o 
Sr. pre~idente o submete...- á. consideração da 
Camara, e pede n honrada. Commi~são de 
~ta.-rinha e Guerra que não veja uelle um 
grito de guerra, mas urn appello que l he-faz 
para. ir ao encontro dos i11tuitos patrioticos 
do Presidente da Republica. ; isto é , si ê 
pel·míttido ás Commissões da Cama.ra dos 
Dcput:;vios eotendorem-se com o~ agentes su
balternos, deixando de parte os agentes 
supe1•iores da adminíst1'3.çáo. -

E' este o req uer lcneuto que apresenta, e o 
faz por :imor á Republlca. e porque sustenta 
o goyerno p :l.triot ico do Dr. Prudente de ?llo
raes. (Miiit o beni, 7lHlito bem.) 

VP.m :"~Mesa e é.lida a seguinte 

INDICAÇÃO 

In11íco que a Commissão de Constituição, 
Legisl"'~'ão e Justiça inte'l.'ponha um parecer 
no sentido de firmar a domrina de ser ou nfi.o 
p~l'mitti:lo a. qualquer das Commissües <lu. 
Gamara. crea;Jas pelo Regimento Int !rno. 
<~nten1lcr-se olf..cialme;1tc com a.gentes do Po
<le ;· Excc\1 t ivo, além dos meneio nades no 
art. 51 tlo. Constituição de 24 de fevereiro. 
S:~la das sessões, 2:> <le maio de 1897.

J . . T. Scuúra. 

~ s~~- Preo;;.i<lentt?: - Nlt fõt'm:\ do 
Rcgirncrnto" a, indlc:tçiio_ não tem, presente· 
ment·"· uiscussiio; v:r.r. ti. Commis~ão'de Con
stituiçiio, · Legislação e Justiça, e sómente 
qu:i.:wo vier o iXl.recer é <1uc abrir-se-ha o 
(lcb:<t<!. -

Co:11pa1•cccm m:!.is os Srs. -Silverio Nery, 
Carlos M:i.rccllino, Albuquerque Serejo, Amo-
1·im Figueil'a., Augusto Mont·megro, Car los 
de Nov<w~, Serzedello Corrêa, Matta Bacellar, 
Urbano Santos, Luiz _ uomingues, Anísio de 
Abreu, Pedro Bol·ges, Thomaz Accioly, Bezer
dl r··outcrnelle, Ilclefonso Lima, Jôão ·Lopes, 
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Frederico Borges, Augusto Severo, Ta v~r;cs
de Ly-!'a, Francisco Gurgel, 'rrinfüule, CoeH10 
Lisboa, Silva Mariz, E1·mirio Cout,inh\), .José 
M·1riano, Telxeira de Sfi, Affonso Costa, Her
culano Bandeira, Coelho Cintra, Maluriuias 
Gonçatves, Barbosa. Lima., .Ma.rtins Junior, 

ver si encontrava os meios nc0cfüal'ics, e o 
Deputa!lo 81» Ovitlio ,1b··z.ntcs roí o enca,r
rcgado de fazer csoc convüe, dantlO s-~ien-::io. 
ao Sr. MinlsLro da. Guena de~st'\ .nos:iO pro
cefünento. fü·a o que tinha a d'.zer. 

MOl·eira Alves,.MigueL Pornambuco, Angelo O §l". Fr.a:J1ei~eo G~Ece;;:-.Eo 
Neto, Ai:-füur ·Peixoto, NeiYa, .layme Villa.s Sr. D!'ei>idente, não <~xtr::tnho <. ;.\ttitude uo 
Bo;i,s, Casto RelJe!lo, Mili;on, Eugenia Tou- nobte Deputado peh Bahia, tra;.:endo :par:i. o 
rinho, Paula Guimarães, Vergne de Abreu, dabate. um;1 pontluh:i d" gtw; pr,~vencõ<~s 
Amphilophio, João Dantas Filho, Adalberto coor,ra. a actnal situ<t(,:il.o pofüic;1. u. p1·etexto 
Guimarães, Rodrigues Li.ma, Eduardo Ramo~, dt'\ elucidar uin caso de contt·oversia. c:.instltu
Paranhos Montenegro, Irineu i\l~cha•lo, Ranl clonai. 
Barroso, Felippe Cartloso, 13-elisarlo de Souza, o SP.. So:.rnRA- Não apéliado, tanto qtrn 
Pereira dos_ Santos, Erico Cnelho, .Julio R.:tn· mstento o po,r.riotico goYerno r'.o Sr. Pi'U
tos, Deoclecrnno d.e Sou.za, 8ermwdcs D~a!;, dente de Moraes. v. E:.:. é q uc;u est;i. em 
Urbano Marcondes, Puulrno de Souza .Tunrnr-, 1 opposiç-iio 
Antero Botelho. F1·~tncis,;o \'eka. -All':'er!o · 
Pillto, Noguefrn. ·.Junior, Arthur ·Torres, ;,fa,. O SP.. Ftu=-:crsco GLICERI? - O PreJirlente 
noel Fuln-encio, O!c,,ario i\fociel, U).lll<)."t't,i11e, d.lt !{epubl1c~~ ~e dCS\'ilJJC\'.Cr:.i. c 1m c~r-cz L •

1e 
Co.semiro "da Rccba. "'ovítlio Abrnnte•, Urb:J.nÓ rnert'\cer• o apl)io inre!Jig:mte do no tire D~pu
de Gouveia, HermenegiVlo de Morac;;, Carac:- tad•!· Mas au_te;-i dt1 tu to elle couta. com o 
ciolo, Mel lo Rego, Lamenha _ Uns, Frarwí:ico 1 ap~H? do p;i,rt1clo que o ele::r.eu o susrnnta, 
Alencastro e Riva.d·i.via Corrêa. (a; iowd?·' !feraes) e _da _Nui;ao r1ue em s~a 

~eneralidade lhe fa;;JU..;~1ça completa. (.4.poia
dos.) O §r-. Barbosa Lima (pela. o;·

dem)-Rogo a V. Ex. que se digne consultar 
a C::i.rnara, si concede prorogação eh ho1·a clfl 
expediente, afim de que se possa. ultimar 
:i. que.;tiio levantada r>elo nobre Deputa.do 
pela Bahia. 

o SR. PRESIDEXTE -V. Ex. requer m:iis 
meia hora de prorogação para o expediente ? 

O SR. B.rnaou Luu.- Sim, scnl1or. 

Consultada, a Camaro. ap11rov.1 o. prorogn.
çã.o pe·F c:a. 

O Sr • ..To,...é ~l:u·j;;~no - St•. pre
sidente, niio de~,,jo wu1:L1' tP111µ11 :i 1'am:m1. 
me~mo porque vejo que !'ui pc~litha i•l'üt'o:.:-:~
~'ilo ila. hora. elo expe,Hv11t,e p:i.r:i tr;it:u· s.~ tla 

O SR.. SEABRA -Esta decl1ra~·ii0 di Iogai• 
u inte~·pretações ... 

O SR.. FRAXcrsco GucERro-Porque ·~ ~es~a 
Ca.mara ainda não vacíllei um só momento 
em d:iros mais decbr1ros testr·munhos de so
lidarie1ladc política com o hrJ:n·a.ào Ch<-lc ào. 
Uni;1o, ainua mesmo nas rn1Lis graves qucs-
1Ges que trouxe1·ltlll ~gitada a prop1•la. ca
m;u·;1, notada:nente na se~:oi'io tfo anno pas
sa•lo. 

D~vo. porém, ponderM' ao rwhl'e Dep\J.tado 
qu~ 8. E~. n~o interprota bem as exigencias 
ela clitlicíl sitn;tçJ1) po!itica. e fin:rnceir:c í]lle 
at'.'Ol.\"C~,o. a. Repuhlicn, trazendo p:na o <l.e
bat.u r11n c:l..:io tle naturezo. pcrlurb:ulot·o. 

O SR. S!!:AlmA.-Pcrturbador:i.? ! 
questiio h:i 11ouco levuula·1a o Sr:.. Ft~Axcr~co GucEtuu-P,,rtnrbadora, 

Co:110 o M:mmpt,,> tle r1ue me i:t occup:i.1· é sim. E sem c1nbar;;o Lias n;tturacs prev~n
complota.rnenLe d i VP_r~o des~a í[Ue~tii.o, eu, Pf•r .;1ies q ne :timla. i·esLarn no animo do nolire 
um dever ~e Jellcadez1 para (~?111 u.; lll<:~lg Deputauo, eu me persuacli;i, que a su:i. ril.zfi.o 
coHegas, 1~es1sto da pa!a,vr;~, (ripowrlr;.-:, ma•to 1 escl<1rei:ida e o seu incontt~stavel amo1· as 
bzm), ]J~dindo ::t V:. Ex. que me g-u:mle a pa.· in~tituiçües actuariam no senhl.o de S. Ex. 
lo.v1•a para amanho.. 

1 

concorrer para o encaminhamento rlos tr:il.Ja-
lhos legis!ati vcs, no sentido sobretudo do ap:i.-

0 §r~ A .. Hnu_[uell:·quo Screjo si.,.u:.i.mer.to dos espiritos-
- sr. presider_ite,_pedi a p::.lav:a. sómente 0 Sn. SK\JfüA _ v. Ex:. me está fazendo 
pwa. u~a. ex.plicaçao. . .. . uma "'l.'aYe injusti\:.> · V. Ex. não p&dú dizer 

Eu .iulgo rmprocenente a, censm-a fotta a . "' ' 
Commissão de l\farinha e Guerra pelo nob1·c tsto. 
Deputado pela Bahia, por·que o. CommiS3:"io O SR. FR.\xcrs:eo GuceR10 - Nito. senhor ; 
não e11controu meios 1le con!eccio1nr ;i.5 duas não estou füzer>r'.o in,iustlça. estou a;sign&
leis d•3 fix:içiio da.s forç:is da ,\rm~.dn.. e do lando, coin algrnna. f:·,1nque7.:t, e certé' , Qti:>es 
Exercito, rel;~tivamenic aos Ycnci,,•fllt<1.:<. os 1hmnos qne es•a attitude açod;cd:L ::issu-

Por esse motivo a Commissão fez convite mü1a pelo notire Deputado, pôde tr;i.zer par-J. 
particular aos comma.ndantes de corpos par.i a. marcha reguilll' da, adroinistraçrro -publica. 

Camara. Y. I ~:t· 
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Basta. re.ftectir que S. Ex. não julgou soli· Principalmente a Commissão do Orçamento 
citada. a sua n.ttenção pará. ca•os mais gra\·es tem sP.mpre clrn.mada á sala. de suas confe· 
occorridos ne>til mesma ~esslo. nQs qnr.es, rencias Cunccionarios da Alfandega, ilo The· 
ent1>etanto. acha.ram-se envolvidos principias souro. dos Telegraphos e dos CorrE>ios. afim 
fun ia.mentaes do noszo direito publico, dei- de ouvil·os sobt·e objectos de serviços que, ne· 
xã.ndo-os co1'Ter ú. revelia de sua intelligente .cessitam ser r~gulados por a.ctes legisla.ti v.os. 
intarvenção, para. vir. de repente. com tanto (Apoiados.) 
·fogo, agitar um a~sumpto modesto de admí- Por que, pois, só porque se· trata de com
·nistração,submettido ao exame da Commissão mandantes de corpos. funcciona.rio~ mi li-

. de Marinha e Guerra, só porque essa Com· ta.res, o nobre deputados sentiu-se obrigado a 
missão, no·desempenho normal de seus deve- instituir debate sobre o caso ? (llfoilo bem; 
res legislativos, solic.itou o comparecimento muito bem.) 
ilos commandanrns dos corpos da guarnição Em rda.ção a disciplina.. j.l mostrei que a 
desta Capital.. Entretanto. nada mais com- occurrencla havida não impm't1t em violaç<lo 
mum, mais normal do que isto. della; convindo accrescentar que os mesmos 

A Commís;ão de Marinha e Guerra, des- deveres hierarchícos existem para torlos os 
tacando do projecto de ftx:ição de forças de runccionarios que vivem sob a direcção dos 
terra, sobre o r1ual emittira jõ. o seu pctrecer ditferentes ministel'ios. · 
favora.vel. um topico que se relaciona com o Fllndou-se o nobre deputarl.o princi· al
preenchimento dos ctaro3 (:Xistentes no exer- mente na. disposição COU$titucior1al que esta
cito, entendeu cu vir sobre esse assumpto o belece que os ministros só podem enten
parecer pratico, presumi-velmente melhor in- der-se cum as commissões do Congres;;o, por 
forma.do, dos comrnandantes t!os corpos da escrípto ou pessoalmente. Isso, porém, se en· 
guarnição. tende com as rela~ões dos ministros com as 

Isso qae a Commissão fez, está. nos prece- commis:>ões, ma.s não quer dizer qnc estas 
dentes da.sCommi.ssões da Carnara em relação estejam irnpeiidas de ouvir quaesquer outrps 

-a toda. or<lem de í'unccion::i.1•íos d~penrlentes agentes do Poder Executivo. (A.poiados.) 
de todos os ministerios. (1lpoiados.) Eis por que permitti-me a libe:'dade de 

O SR. MELLO REGO-Os commaudantes não extranhar que o illustre deputado tão açoch· 
damente viesse agitar uma. questão que. a 

podiam a~ceitar o convite sem permissão do fallar a verdade, traz elementos de des-
ajudante-gerr~.ral. gosto e subleva. resentimentos que o bem 

O SR. FRA:\ClSCO G1;YcERIO - Sim, senhor, publico interessa. em não despertar. 
essa form:.i.lirlade t~i preenchida.; o presidente O SR. SEABRA - Qua.es são esses elementos 
da commissâo de Ma;rinha e Guerra fez pre- de :perturbação~ 
ceder aos convites dirigirlos aos commanfan· O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Vou dizer a 
tes, dll. competente pnrticípaçolio ao Sr. aju- y·· E 
d te 

. . . x., se me <ler a honra de ouvir. 
an -genm•a.l m!ermo. Não é propriamente a qualidade geral de 
O Sa. i!-IELLO REGO dá aparte~. funccionarios suborJinndos ao Governo Fe-

p _,- deral o que despertou no nobre Deputado o 
O SR. F1.t.;:--c1~co GLYCEP..IO- erua.o,V. Ex. reparo em relaçii.o aos convites que lhes 

não póde pôr-me em sa.bb:i.tina. militar,apezar forom dirigidos, mas a qualidade militar de 
do sermos collegas. (Risos.) que estão investidos. 

für Sn. DEPUT.\D) - Ambos •lev<!m ser en-· O Sn.. SEABRA. !lá um aparte. 
tendidos. . . o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdoe-me ; 

.O SR. FRANCISCO GLYCERIO - S. Ex. mais mas assim penso, sem todavia esquecer-me 
do que eu, a.pez·1r de caber-me aqui o com- um só instante do respeito que devo ás in-
1rnmlo de 21 bri~a·las. tenções do nobre deputado. 

Demais. si hÓuve ü•regularidade, é ella l\1as, é :preciso, uma vez por todas, acabar 
perfeitamente cxcusa.Yel, porque nossos col- com esrns desconrlanças.quesenão justitlca.m, 
Jegas da Oommissü.o de l\1arinh:i. e Guerra, ao por isso que, se e ntendeis que sob a Repu· 
fazerem os convite~ aos c0mma.nrlantes dos blica nenhuma classe tem o direito de . pre
corpo:;;, e e~tes ao acceit:'l.l·o>, procederam. dominar sobre as outras, com o que nos 
domina.dos da preoccupa.r;:Io de bem servir r, achamos de accor'~-o . é bem c1}rto, ·por outro 
cn.usa publica. (A.poio:dos.) l:l..Jo, que ninguem o tem igualmente para 

Devo ainda lernl.ir:.tr ao nobre deputado exprimfr prevenções contra uma determinad;i. 
que é praxe observ:1dt• na~ dift'erentes com- classe social. (Apoiados em todas as bancadas.) 
miss<ir~s pcrrnD.nentes <la Ca.Jll!l.ra o cbama- Ao termin:ir, devo declarai' ao n11bre depu
mento do :~gentes do Poder Executivo :para ta1lo que Jique tra.nquillo pflo que toca ao 
11restarem i.nforma<;ües de sua. competencias modo de realizarmos a nossa missão legis
setn o prévio a.vi::;o <WS minístl'Os. (Apoiados. la.tiva uv. lei de forças de terra, teodo-se em 
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vista que es~a lei. envolve sempre inilludivel 
coatlac·.:J. rolitics,, po~ mais separadas que 
estejam u,5 fünci,,ões de um -e outro Poder. 
(A.poiruhs .) 

E de con:o nos desempenhamos dessa. res
ponsabfüdade, J)asta. lembrar ao nobre Depu
ta.do pela Bahia, que. a proposito mesmo d<t 
lei de :fürçn~, o Presidente da Republica., antes 
de envia11-nc!s a sns. mensagem, desejou ouvir 
em conf~Pencü. as Commlssões <le Marinha. e 
Guerra e rle Orçamento de a.mllas as Casas do 
Congres30. · 

E si o noke De_pntado quizer ter noticia 
exactJ. dlt cordialid<tdc que presidiu a essa re
união; digae-se de perg1mta.r aos nossos col
legas des.;;as commissões, ·si não se lembram 
com s:Ltislàç.iio das demonsh'ações de fran
qmlza; 11e urbanidade e respeito que ainda 
guardamos da delicada, expansiva, quão pro
veitosa confabulação presidencial. (Muito 
bem; nniiw bem.) 

O §r. Barbosa Lima-Sr. pre
sidente, mais para uma explicação pcssoo.l do 
que pa.ra esclarecer o· debate, pedi a pala. 'll.'a. 
a V. Ex. e uso della depois de. sobre o inci
nente se ter tão proticientemente, filo compe
tentemcnte pronunci!JdO o meu honrado chefe 
e amigo, o Sr. general Francisco Glicerío. 

Acceítando :~ incumbencia. de fazer parte da, 
Commissõ:o de M<1rinha e Guerra, não se·me 
afigurou absolutamente que ia fazer pal.'te de 
uma commissão de confiauça do governo, si
não que o fazia muito mais de uma commis
são organizada segundo os intuito;; r1o par
tido republicano 1ederal, cuja confiança. me 
louvo de merecer. 

O SR. SE.1.BRA"'-Registre-se. 

O Sn.. BARBOSA· LnL\ - Neste ponto ilão 
farei mais !lo que abundar nas considerações 
que o meu honrado chefe acabou de fazer, e 
emquanto o :Partido federal, a que pertenço, 
solJ cuja bandeira me ar1·egimeuto, prestar, 
como presta, o seu franco e leal apoio:"!. ad
ministração do h9m'ado St•. Dr. Prutleote de 
Moraes, nada mais faço do que cumprir um 
dever elementar de lealdade partidaria, acom
pa.nha.ndo nesta solidariedade, de que tantas 
provas tenho darlo e de que tantas outrtts es
pe.ro dar, a.téq11eelieg-ueo momento em quen. 
dü·ecção d!J. partido me aponte outro caminho, 
porque não hesitarei em seguil-o imrnediata
mente, om vista rlesta mesma. lealdtide que 
dita a minha conduct:~ política e parU<laria. 

Membt·o da. Commissão de :Ma.rinha e Gue
rti., t'ui info1·mado de que, nos precedente9 da 
Camara, estava admlttido, sem que nunca ti
'lesse dado loga1• ao nascimento de questões 
analogas a. esta que acaba de ser suscitada, 
\Ue a.s diversas Commissões PDrinan0ntes para 
o .tini de melhor se infürmarem sobre os 

os assumpt:is n, réspei.to . <.los quae;: hoQ
vessem de interpor l)a.recer, pocliam pc·o
vocar todas as conferencias com os compe
tentes, com aquelles que são capazes :1e. no 
ponto de vista technico e, fundamentalmente 
afastado o ponto de vista politico, trazer 
escfarecimentos para a elaboração do mais 
fructuo~os projectos ele lei. . . · 

Certo deste facto, Sr. presidente. concord.ei 
com· os meus honrado3 collegas d.e Commisslio; 
e esta unanime-sem que pelos motivos a 
que acabo ele me refe~ir parecesse q11c por 
türma.· ::.lguma podenam dar logar a inter
pretaçfies, como esta,· a· que allndo, con
cordou, achou que ~eria· de bons resultados 
que ouvíssemos diversos ele nossos camaradas, 
especialmente füados . dentre aquelles que 
eram capazes de prestar informações uteis, 
p roticuas sobre um ponto part icular cl:i. lei 
de fixação de forças de terra.. 

Fazendo-o, Sr. presidente, procedendo por 
esta, fÓL'ma, a Commissão nem pn· sombra 
podia pensar c1ue se désse â sua. conducta 
a interpretação que aqui e alhures, agora e 
hontcm, se está dando, conforme V. Ex. e a 
Camara não ignoram. 

O honrado presidente desfa Commissão, 
logo que foi intormado da exploraçãa que se 
fazia com um incidente de mero expedient e 
interno .dos trab<"olhos <la Commissão, deu-se 
presoa a entenr1er-se com o honrado S1'. Mi
nistro da. Guerra, com um de cujos se
cretarios nós todos da, mesma Commissão 
tinha.mos tido antes occasião de entendermo
nos, igualmente para fazer-li·:e yei· que o 
·nosso intuito outro não era sinão ela.borar 
com dados, que lmsca.v3.mos, um projecto de 
lei t;i.nto quauto possível perfeito ; 'Para 
fazer-lhe ver a. preoccupaçí:io que nos ani
mava. de fazer da lei de fixaçi:to de for0as 
um:i. lei exequivel, uma lei que pro'luzisse 
resulta.dos praticos. e para que não conti
nuasse a Commissão de IIIo.rinha e Guerra 
mecanieo.mente, materialmente. macbinal
moute, a.penas pelo de:;ejo, que um repa
blicano não póde louvar, de limit.a.r-se. a re
produzir tudo quanto teuha. vindo ta.J. qual 
nas Mensagens go'lernarnentaes, sem estuàar 
estas Mensagens, não com a preoccu.paç-ão . 
hostil de fazer vpposiçU.o disf:m;~ada, ou cousa 
que pudesse directa. ou indirecfamente mac 
guar o governo, a quem px·esta.mos sincero 
apoio. 

Scionte o honru.do Secretario cl•~ Estado do 
Negol\ios d:i. Guerra dos !t0ssos intuito&, dos 
motivo::; que nos le'7ararn a pe,fü· consduo, a 
solicita:- informações de nossos c~marv.dn.s ar
rigimentados. scicntc desse convite parti
cularmente dirigido pelos membros da Com
rnissão, todos militares. a cada um dos ~ens 
collegas arregimentados, como a cada ma. 
dos seus collegas Dep_utados, parecia-nos que 
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nenhum motivo :po!lia haver mais para que! rilhe, pol' mais que se o busgue descobrir, por 
continuas~e a sei· alimentado o boate, roalc- r $Omll.ra siquer, ue quebra de solidariedade 
valo e damninlio, que ahi correu mundo e poi1tica ou de dlvergencía partidaría, a que 
veiu a manifestar-se no se!o desta Camara. tão tempestuosamente.' tão acaloradamente se 
·. o SR, SEAP.RA--:--Est:'l. ong:mado v. Ex.; acaba de alludir. (Muito bem, muito bem. 
não sou 0 echo de boatos. y. Ex. tem de :tpoiados geraes. O orador e muito compi·imen• 

•. retirar a expres:;ão. tacla.) 

o Sr. R-\RE ,5_.._ LD«~-l\fah;; claro ai nde.. o Sr. P.re8iden.~e - Está finda a 
lllllls evidencüdo fica.n\, como C<Jn·ecto. como hora do expediente .. 
imtttacave! o pr0cerJmento ,fa Cornmi~>ão (:e 
Marinha e GuerrJ.,si se recor1lar que o :noti\•o 
<le~se convite estava urinciualm1>nte no modo 
de preencher os cla!'Õ3 C>ccôt·r·idcs m,s arrna~ 
ar1·egimentadus 1:0 exercito. 

Já na. confe~0:ncia. !iara que fomos conn
dados pelo honrado Sr. Preside:~te 1h Repu
blic•, tinhamas si<1o info1·m~v 1 os ele que n:lo 
sô o eífectivo é.a~ oraç;ts d,~ exr•réito r<;ider·al 
est;tva muito ;iqt:êm do algarismo tix::do :ia 
lei do orçamen w. mas a i1 :d;i, de que o r. :i mero 

ORDEM DO DIA 

O §1'. Presidente-Vou submeiter 
à deliberaç:ão da ]a.mnra o projecto que está. 
sobre a Mesa, ofl'erecido pelo Sr. Henl'ique 
Vailadares na ses~ão de bontem. 

Procedea<lo-se i votação, -verifica-se ter.em 
ju!gudo o projecto obj-,cto ele deliberação 91 
e não 14 S1·s. D1~putados. 

de praç_as ~ue b.iio ~::rmi11aJo o seu tcll!Pº O Sr. Presidente-Evir'lentemente 
de se~v1ço e e:i.:tr:.iord1:)1U'10; po1· ta.~ :nJ.ueira não ha numem. Vou mandar proceder á 
q~e s1, lue.s for conc~~11la ~lispEm:;a ;;e~>e ;,;{;r- [chamada. . 
YH;o, 08 cl<t.l'OS, (j Lte Jª attwgm.1.rn <LS JJ:'OpOl'- • . • ; . 
ções que v. Ex., a Gamara e 0 paíz conhecem. Procedendo-se a chamada, ver1fica-~e terem-
·capazes de tornae quasi impossiv0l a mobili- ~e au~entad~ os Srs. Serzedello Correa, Gt!e
zaç:1o de um pequenino corpo de exercLto cietha_ Mourao, Eduardo de _Berredo, Elias 
par:i. o. sertão da B:i.hia, se e1.iV"a1•ão a tal :vra:ti~s, Torres Port).lgal, .Trmdad~, ~')pol· 
numero que darão logar ''uma quasi inteira l~mo Zenay.-le~, Jo:;e Ma~1ano, Teixeira de 
de$Organização do. exercito, 1_}·.into a que, Sa,. Coelho Cm~ra, Moreira Alves, Ange\o 
e~tou certo, nero a Camara,nem os bons repu· _N~•"· Jayme V1llas Boas. Cas_tro Reb_ello, 
blícanos querem por iürma alguma cllegar. M11~_on, Manoel C~etano'. R?dr1gues._ L~rnn, 

A lei de fixação de rorc;as, vot."lr1a 0 anno ~clu,mlo Ramo_s, Irrneu Machatlo, Beh~ar10 ele 
proximo passad·• e no antecedente, determi-· ::.ouza, Deocl~c1ano. de Som.:~,- Mayrl~k, ~az 
nava no seu :i.rt. 2" que as praçis, cujo rle Mello, Lmi;_ Dets1, Nogue1~a Jumo:. Ur
numero era tixudo no art. l" des:>e (JI'c•jecto, ba~o de Gouvea, Lamenba Lrns e Prnto d:i. 
seriam ~ng:\riadas pelos processos previstos Roclla. 
em taes e tues Lis; e, i:it'ormada a C(•mmis
são de qUe esse" p1•oce~s::.seram por tal lorma. 
inexequiveís, por tal 10nna impratica.veis, 
que até hoje nã.o "e tentou siquer um ensaio 
nos diversos Eotados da Republica, para o 

. O St', P1~esidente - Responderam 
a chamada 113 Srs. Deputarlos. 

VLle se proceder ás votações elas ma
terias. 

:fim de obter esses elementos, pNcu1·1:m ouvir São liucs, julgados o"bjecto -de deliberação, 
os seus camaradas, discutir com elles as os seguintes 
bases das moclificações a serem feitas nessa 
disposição da lei de forças, e levou. ao conhe-
cimento do honrado Sr. :Ministro, que abso
lutamente não o i~piora, 1lisse ao. seu digno 
secretal'i.o, o Sr. coronel Callado, com quem 
conferenciou em urna das ante-sa.las, que rlo 
resultado deste estudo entra protlssiowies. $a
hiri<lm natura.lmentl~ a,; bases para o projecto 
de lei, que serhi tamhe>m submettido :i apre
ci:1ção de S. Ex. Proli,;síon~l como e, pndei•ia 
ou opinar que foSS() ad••]Jtado tal qual, de ac
cordo com seus cnm<:orar\as, ou leni br;~ t· al
gum outro exrcG.iente, '1lgum nutro tr.()'O 1:c 
tornar rnaL:; exequivcl o pruc,sso a que s~ 
_pudesse clle'"ª'" 

V. Ex. vê, JJOl" e::mi. r~.nida exposiç;to, GUe 
µ.~o ha ahi espaço, :r;>or mais que se esme· 

PEOJECTOS 

N. 10-1897 

Dis-põe fJUe seja nomeada, desde jà, pela Po· 
der Er.ecHtiuo, uma cominissão de pr-0/Zssio
naes braz;leiros, de i·econhecida competencia, 
para o fim de estudar o processo preserva· 
tioo da febi·e amareUa qv.e o cidadão brazi
lcfro lJr. Domingos Josd Freire declara ha
vei· desci:herto, e da outras p1·ovitiencias 

O Congresso Nacional decreta: 
.. Ar·t. 1.0 O Podei' Executivo nomea;:-â., de$de 
·'ª~ uma commissào de profissionaes· brazi· 
le1ros, de reconhecid<!. compatencia., para o 
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:fim de estudar o. processo preservativo da 
febre ama.rel~a. que o cidadã.o brazil.eiro 
:Qr. Dilmingos Jose Freire declara. haver des· 
coberto. -
· Art. 2.0 Si o parecer dessa commissão con

cluir pela. efficacia. desse processo,ftca o Poder 
Executivo autoriza.do a. entregar ao dito 
doutor, a titulo de· premio, . a somina r~e 
400:000$. em a polices da dívida publica. 

· Art . 3·.• Si o parecer dessa commissã.o con
cluir que não é completamente satisfüctotio 
o processo _actual, ma.s reconhecer que o 
Dr. Freire está cm via ae descobrir n. ver
dade, o Porler Executivo fornecer·lhe-ha o 
que for preciso para completar a installo.çito 
do Instituto Bacteriologico Domingos Freire 
e pa.ga.r-lhe-ha., a titulo de subvenção, du
rante o prazo maximo de cinco a.nnos, o.tê o. 
somma. de 36:000$ annualmente. 

Art. 4.0 Na hypol:hese da primeira parte 
do a.rt. 3°, será suspensa. a va.ccinação pu
blica, que o Dr. Freire pratica., até que, fi.n rlo 
esse prazo de cinco annos, ou antes, si elle o 
pedi1·, seja novamente o seu processo sub
mettido a exame e reconhecido efficaz. 

Art. 5.0 E' o Governo autorizado a abrir 
os ncces.sarios creditas para. a. execução desta 
lei. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. · . 

Sala ila.s sessões, 24 de mil.ia ele 1897.
Alcindo Guanabara - A's Commissões de In
strucçã.o e Saude Publlca e de Orçamento. 

N. ll-189i 

Dispõe sobre a promoçao de of!iciaes do 
· ezen;ito 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Na promoç;to de officiaes do exer~ 

cito observar-se·ha o seguinte : 
§ 1.0 O preenchimento de qualquervaga. <los 

postos de tenente ou l º tenente e superiores 
terá logar dentro de dous mezes, contailos ~a. 
data em que o Governo della th·er conheci
mento official. 

§ 2. o Qualqner que sej1. s. epoca. em· que se 
:fizer a promoção, a antiguidade será. contada 
de~de o dia. seguinte áquelle em que se deu 
a va..,...ra. 

§ 3. o No preenchimento das vagas resul
tant.es de promoção, a antiguidade será. a 
mesma. 

cm·sc; de sua arma, seriío co:1slderado·s como 
tendo adquMrlo tal }labilitação - em Uina. 
mesma data, que se1•á aqueUa em que se t iver 
realizado a ultim:i. prova regulamentu.r na. 
devida época. · · 

§ l .. • Esta- disposição é applicaver nas 
mesmas condições áq uelles que adquirirem 
ta.l habilit!;\çtio em segundll, época. regula- .. 
mentar. . . . 

§ 2 .... A's prá.ças que se h3.bilita.rem pa..ra. 
ser nomeadas alferes-alumnos_, applicam.:.se 
tambem as disposições do presente artigo e 
do seu§ 1°. 

Art: 4. 0 Revogam~~e as disposições em 
contra.rio. 

Sa.h da.s sessões, 24 de maio de 1897.
H. Valladares".- A' Commiss:\o de Marinha e 
Guerra. 

E' a.nnunciada o. votação do projecto n.191, 
de 1896, declarando isentos da penhora varios 
bens. aíem dos enumerados no art. 529 do 
decreto n. 737, de 25 (,e novembro de 1850, e 
dando outras providencias. 

O Sr. Pres~dente-Salvo a recla· 
mação. vou subrnetter em primeit o lagar o 
sub:;titutivo offerecido pela Commissão d~ 
Gonstituição, Legislação e Justiça, e qui;i esta 
no i mpresso sob n. 191. 

E' posto a votos e approvado, salvo a. 
emenda do Sr. Calogeras, o seguinte art. 1°: 

O Congresso Nacional resolvo: 

Art . 2. 0 • Não ba:vendo official com os re
quisitos exigidos em lei. a promoção só ter;.\. 
Ioga.r depois de satisfazer-se es~a. exigencia, e 
a antiguidade seri nontada rJo dia. seguinte 
ãquelle em que for el~a satisf , ita.. -

Al't. 3.• Os officiaes e pra.cas que annua.l· 
mente concluírem -nas Escolas. Militares o 

Art. 1.0 E' isenta àa penlt0ra· ou venda. 
forçada. por <lividas, além dos ~ns enume
rados no art. 52.9 do decreto n. 737, de 25 de 
novembro de ia:::.--o, a babita('.ão de toda. fa
mili:i., ::omprl!hendcndo a CllSt\ de resi1!ench\ , 
com a. mobíiia de uso i!e tor\o indispensavel, 
e o terreno acljacente a cas:i.. adquiridos a 
qualquer titulo, nã,o excedendo tudo. as àem
leit.ol'Lis inclusi ve. o valor de 5:000.~. no 
Distrirw Federa.l e nos municipios das ca.pi
r.ae,; dos Estados do Pará, Pet·nr-.mbnco. Bahia., 
Rio à.<:' Janeiro. M1:ie.s Geraes. S. Psulo.e Rio 
Granrh do Sul; de :{:OOOS, nos município.> d.as 
capita. ·s dos Estar.os elo M;;.r;i,nlüi.o, Cea.:á. 
.'\lugô:;$. Sel'gipe. Espirito ~hnto. Pa:a.n~ e 
Sac1t::i Cafütl"ina: de 2:000$. nos roun1c1p1os 
das capitaes <los Esta.dos do Am:t;:onas,Pia.u!Jy, 
Rio Grnnde do Norte. PtlrtLl1yb:i., Goyu e 
Matt o Grosso; meta.de desses valores nos. mu
nici pios das cidades do interior dos Estados 
e a qu:irta pCLrte !.los mesmos valores nos de
mais municipios dos respectivos Esta.dês. 

Paragl'apho unice. Não p1•evalece ~isenção · 
contl'a arruel!e de quem o de•edor houve 
e im; :ioval, ou o dbheir•), rnate.1·iaes ou 
s~rviços para e<lillca.,;:ii.o Ou acqui;;1çã.o do 
mesmo. 
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E' posta a votos e a.pprovada a seguinte Ao art. 5·> - Supprimam-se as palavras 
emenda dõ S!'. Calogeras: • in fine:-pa.ra. com elle fazer acquisicão de 

Ao :n•t. l.'' :--- Supp.:-imam·se as palavras outro immovel no prazo de um anuo, sob, 
nesdc-no Districto Federal, até-respectivos pena. de perdei· a. garantia.· 
.Estados. E' posto a. vofos e approvado o seguinte 

E' posto a votos e· approvado, salvo a att. 6º: 
.. emend:1 do Sr. Calogeras, o seguinte art. 2°: Revogam-se as disposições em contrario. 

Art. 2,º Para validade do 'privilegio, o São successiva.mente post:i.s a votos e ap-
chefe da familla registtarã., e~pecificada- provadas as seguintes emendas aqditivas: 
mente, os bens que constituem· sua habitação Accr:escente-sé onde convier:· · 
permanente, no liv1•0 de i:>egistros à.e hyp~- Art. Ao regulamento que o Poder Ex-
thecas do logar,e só poderá invocar a .isenção ecutivo expedir para dar cumprimento ii, con,
da. penhora contra as dividas contra.hidas cessão gratuita de terras f'ederae~, ~c~a 
depois do registro. especilicado que. as despeza.s de t:•anscr1pçao 

E' posta a votos e approvada a seguinte do termo de concessãq e da do titulo ele p:.-o-
emenda do Sr. Calogeras: priedade definitivo noregistro de bypothecas 

Ao art. 2.''-Substituam-se as pa.lavrjl.S:- serão reduzidas a 50 °lo das taxas actualmente 
e só poderá invocar a. isenção de penhora pagas. 
contJ•a as dividas contrahidas depois do re- Accrescente-se onde convier: 
gistro-pelas seguirrtes-e só poderá invocar Art. A todo cidadão brazi!eiro, que re· 
a isenção de penhora depois de euectuado querer, o Governo Federal concederá..gratui
esse registro. tamente um lote nunca. excedente · de 50 

São successivamente postosa votos e appro- hectares de terras da União, situ3.das nas 
fronteiras. 

vados os seguintes artigos: § l .º A concessão constar<'i de um termo 
Art. 3.0 O privilegio de isenção póde ser pelo qual o concessiona.rio se obr~g.ará a c~l

a.llegado em todo tempo por qualquer dos tivai· o lote, nelie edificar e residtr, medll-o 
conjoges, e, po1• morte destes, pelos filhos e demarcal-o no prazo de cinco a.nnos. 
menm:es. § 2. o Findo es~e prazo, será conferido ~m 

Piwag1•ap1Lo uuico. Não existindo :filhos ou titulo definitivo de propriedade ao concess10-
ch~gando o mais moço ú maioridade, o privi- nario que, mediante justifica.cão -perante o 

· legto passa :i. mulb.er, si mol'l'e o marido, mas juiz de direito da comarca. informação do 
se extin:!ne si morre a. mulher. collector ferleral e auto de medi('.ãO .Judicial 

Al't. 4".o :N"o caso de divorcio, o privilegio elo Jot.'1, provar ter satisfüito· as condições 
e mn.ntido aquelle dos conjuges, a cuj;\ do § l". . 
·guarda são confiados os filhos. § 3. • A isenção só poderá ser in vacada apos 

E' posto a votos e approvado , salvo a ·a tianscripção do documento de que trata. 
em~nda d.o sr. Calogeras, 0 seguinte art. 5.: o § l • no registro de hypothecas, conforme 

dispõe o art. 2• desta lei. 
Art. 5.º Si ao credor parecei• CJUe os bens § 4.º Nenhum cidadão terã direito a mais 

isentos excedem em valai• ao da isenção, de um lote de 50·hectares, podendo sómente 
podei•ii. fazel-o avaliar, pa.ra. penhorar o ex- integrar essa. superficie, si jà. for possuido1• 
cesso. de lote menor. 

·No caso ele ser o immovel de facíl divisão, § 5_• A concessão é pessoal e iatransforlvel. 
retirado o excesso, continuará livre ao deve· Não sera feita a syndicatos nem a explora-

·. dor a parte p1'ivilegiada.. Si o immovel,p01•em, ções de especie alguma. A mudança de resi
nã.o for passivel de divisão, será. todo elle deneia ou abandono por mais de seis mezes 
levado a praça para ser vendido e pago o importa a caducidade da concessão. 
credor pelo producto rlo excesso, sendo o pro- tii 6. º Mediante o preço marcado para a 
ducto .. da parte p1·ivilegiada entregue ao de- venda. das terras devolutas, poderá o conces
vedor pa.ra com elle lazer acquisição de outro sionario obter 0 titulo de propriedade antes 
immovel no prazo de um anno, sob pena. de dos cinco annos, si tiver satisfeito as outras 
j)erder a garantia. condi~ões. 

Paragrapho unico. As custas que provie
rem da. veaih da excussii.o nos casos neste 
artigo se!'iiO <'.1:duúdas rlo preço elo ex::e~so e, 
si hÕuYer' falta, correrito por· conta do ex
equente. 

E' tambem app1•ovada a 8eguinte emenda 
do Sr. Calogeras; 

o §r. Pre@idente considera pre
iudicaõ.o o projecto n. 198, de 1895 .. O pro
]ecto n. 191. de 1895, assim eme'.'ldado e ap
provatlo em' 2• discussão, vae ser enviado á 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
ti~a para ;i-edigil-o para 3• discussão. 

'_.'.-1 · ·,. 
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E' annuuciada a vomçiio do projecto nu-- · Art. 3.° Fiea.m considerados ext1~nume
mero 184 A, de 1896, dispondo sobre o p-reen· rai'io~ dos qua.dl'os dos I'espectívos corpos de 
chimento das vagas de capitães q_ue se derem armas: . . 
nos corpos de esta.do-maior e. engenheiros, e l •, ·os oíficia.es que exercerem c·argos vitl.· 
dando outras :Providencias (2" discussão). üeios; · · 

. 2°, os officiaes superiores e capitiies o.rre· 
O Sr. i.llenriqµe Valladare8· gimenta.dos das tres armas, durante o.tero.po 

(pela ordem) requer e obtem pl'ererencia na ern que exercerem commbsão ex_tranha a.o 
.votação para. o substitutivo que olfereceu. Mioisterio da Guerra e·com a necessaria. per: 

São succes.sívamente posteis a 'V'qtos e ap- missio, não se comprehenilendo nesta dispo~ 
provados em 2• discussão 0~ seguintes artigos sfção o exerclcio do manda.to popular . 

. do · · 3°. os officlae.s superiore.s e capitães das 
armas de cavallaria. e in!à.uta.ria que exerce

s·uRSTITUTrvo AO PROJECTO N. 184. A, ·Dz 1896 

O Congresso Nacional decreta.: 

· Art . !.•O quadro de cacfa um dos corpos 
de engenheiros e do estado-maior do exe1·· 
cito ficará assim constituído: 

8 coroneis. 
10 tenentes.;.coroneis. 
14 majores. 

rem os cargos de instru"tores nos ·estabele
cimentos militar~s de inst:rucção. 

O Sr. Presidente- Considera. pre
judicado o projecto n. 184, de 1896. O sub· 
stitutivo ·vae ser enviado à Commissão de 
Ma.rinh:i. ·e Guerra, afim de redigil-o pa.ra. 3• 
discussão. 

Consultada, a Camo.1'<1. concede .a dispensa. 
pedida pelo Sr. Ma.tta Bacella.r, na sessã.o de 
hoje. 

40 capitães. -
· O Sr. Presidente- Nomeio para 

Pa.ra.graphounico. Fica extincto o posto substituil-o 0 sr. Adalberto Guimarães; 
de tenente do estado-maior do exercito, ces-
sando desde já. as transferencias pa.ra 0 pre- E' annunciada a. 1° discussã.o do projecto 
enchimento das vagas que se derem. n. 6. de 1897, autorizando o governo, desde 

.Art. 2. • As vagas de capitães dos dous re- jà, a completar o de~reto n. 336 A, de lô de 
feridos corpos serão preenchidas por trans· abril de 1890, fürn.ndo para a r efürma com
ferencia dos capitães das armas de artilhar!a, pulso1•ia ou voluntar ia nos postos, que.me11-
cavallaria. e infantaria, com os requisitos ciona, as idad~ e grat ificações· addicionaes 
ootualments exigidos. segundo o. ordem de ao soldo, segundo a tabella que p1·opõe. 
suas antiguidades e sem prejuízo destas, de- Ninguem pedindo a. palavra., ê encerl"ad:\ a 
venrto reunir o serviço eí!ectivo em corpo discussão e adiada a votação. 
arregimentado durante um anno. no posto Entra em 3• discussão 0 proiecto n. 3 de 
de capitão: ' 189i, redacçã.o para 3• discussão do projecto 

§ 1. • Aquelles que, clepois de promulgada n. 16~ A, de 1896, que autoriza o Govet•no a 
a pr~ente lei, adquirirem e.s habilitações nomear u ma cnmmis;;ão de profissi.onaes para 
exigidas par a pode1•em pertencer a os dous estudar e verificar tL emcacia. e valor da des· 
citados corpos, serão para elles transferidos, coberta do se.-um anti-vat•ioluso, fal ta pc:lo 
segundo a ordem em que adquirirem taes ha.· Dr. Fclippe Pereira. Caldas, e dando outra.~ 
bilitaçõe3 e em cada. turma aunual, segun!lO providencias. 
a. antiguid:i.de de ~eu posto, devendo sempre E' lida, apoiada e envb da á commissão de 
reunir o serviço e:trectivo em corpo arregi-
mentado durante um anuo no·· posto. de ca- Orçamento a. seguinte · 
pitão. E:l!ENDA 

§ 2. o Na reor g\).niza.çiio dos corpos de enge
nheiros e do estado-maior do exercitQ, de 

· accordo com a presente lei, observar-se·ha. o Ao projecto n. 3, tle 1897: 
seguinte: No art. 2°. onde se füz:-cincoenta contos 

a) a.s vagas de capitão resultantes de au- de reis-díga-se-duzentosecincoentacontos 
gmento do numerv actual seriio -preenchidas de réis. 
por tenentes do estado-m;i.ior do exercito; Sala rlas sessões, 25 de maio de 1897.-

b) as d~ma.is vagas serão preenchidas. rlous Rivada"Dia C0'1't-Ba. - Plinio Casado. - Ves· 
terços pol' promOçã.o de tenentes do estado; pa.•iat10 de _4.lbuquerque. - Fi·ancisco A len· . 
maior, e u m terço pol' tra.nsferencia. de e&· cast1·0. - Cassia11.0 do z~Ta.~cimento. - Joao 
pitãcs das tres ar mas eom os r equisitos Daii tas Filho. - Pi7lto da Rocha.. - Campos 
exigidos actualmeote . Ca.rtier, - Xavier do Valte. 
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Ninguem pef~inrlo a 11al:1:vra, À encerrada ::t 
à.i$cl.ls>ão e adia.M. <.J. '·otaçi'io ate que ~ Com
misoe11o d~ .iJ:uecer· sobre a emenda. 

Enr.ra em 3• discussão o pr0j•,cto n. 23, 
de lt;9ô, redacç5.o par" 3" discussão do pro
j~cto n. 104, de 1894, que autoriza. o Pre.~i
dente da Republic;t a decretar a. dema.''cac:-ã.o 
da. porção territorial ind_ispcns:ixel á defesa. 
dns fronteil'as, e o reg\men· conveniente paL'<I 
segurança de5tas. 

O Sr. Cas!!>iauo do :Na~eii· 
ment:o-Sr. presiilente. vejo que a ordem 
do dia esta mal redigida, por isso que (lendo 
n oi·dem do dia) lê-se :1qui - 1·edac~·1ío pai·u. 
3"- discussl"ío - quan 1o m e pilrece que na 
ses>ão do anno pass~v1.o este projecto t<)i 
approvado em Z·• discu;:slio. Kão se trata. 
:portanto. de re~r..cçã.o para a 3~ discussão; 
t1•ata-se de 3' (liscus~ão. 

O Sr... PAUA~1ms Mm;:rgxEt.Ro - E' isso 
mesmo. 

0 SR. CASSI..\~O DO NA~CnilO:NTO-Sl'. :pl'e
s:den ~e. não é meu intuito füzer um longo 
discur;;o. para justificar o substi_tutivo que, 
aliás jit tive a honm de, .com <.mtros collegas, 
o annn passar.o. enviar á Mesa. 

O leg-ísl<"lilor tr:i.tando de dar ex~cuçi.to ao 
a;·t. 64 da Constituição, combinado com o 
art. :~-1 n. l6. org<rnizou o projecto 1

1 e lei, 
r;_ue Or-< e suhmettido á discussão. Todo;; sa· 
liam que é attribuição privativa r1o C•mgresso 
Nacloni1l. em virtude mesmo <~o § IG d.o 
art. 34, 1lecidir ou adopta.r o regimen conve
niente a essa r1emarcnção. E como parece-me 
que o prCljecto em discussiio concede ao Podei' 
Executivo uma· autot·ização ampla rlernais. 
eu venho orr~recer it considera~il.o d2. Gamara 
o me~mo snbstitutivo que tive a honra de 
offorecer na Sfs~ã.o d o anuo passado e q :.1e, 
não ~ei porqne. desnpµareceu. 

Si nus deixarmos o pro_iecto tal qual está. 
:ficará. livre a Com m is~ílo que o Governo nomeie 
para rlomal'cn.r uma zona por demais deli
mitad:L nas fronteiras dos diversos Estados 
limitrophes a outros paizes. 

O perigo de uma resolução dessas cm mãos 
do governo, que póde dizer de que terrenos 
carece p11ra esbbelecer colonias militares e 
mixtM. é intuitivo. . 

Ne$;as condiçõe~. querendo salvagu:mfa.r 
os interes~es do Estado que represento, nesta 
Camara, o:ffereçoã corisí1leração da Caornra um 
substitúti vo.salvagnardando ao mBsmo tempo 
o direito supremo do Congresw. não só dando 

\:· os meios p;w::. que essa commissão estabeleça 
i: es~as colonias, o que aliis está no projecto, 
l· como tambem o direito tle examma.r a demar· 
\t cação que a. ntesrna. Connn~ssã:; haj11 ~~e fazer, 
i· relatinmentr.· á faixa de terra necessaria aos 
;: estabelecimentos dessas colonia.s. 

Nã.o i)reciso expcnd.er mais pala-vras deante.. 
dos membros da Cam1ra, m·iis i!lustrados do 
que eu (rwo apoiado·), sobre a vantagem do. 
meu ::mbstituti ,·o: a sua ju,,tificação consiste 
n:i.s poucas palavro.s que acabo rle proferir. 

Nesfas condições, parecendo-me sufficie.nte 
meu substitutivo, que está assigoa.do por 
todos os meus companheiros ue bancada, en· 
vio á Mesa. aguardando a opini5o dos mais 
esclarecidos, porque neste caso, terei de· vir 
defender as idéas consign:idas nem~. 

Vem á Mesa. e lido, apo1ado e enviado â 
Commissão de Marinha e Guerra o seguinte • 

ST.:BSnTUTIVO AO .PROJECTO N. 10'!, DE 1894 

O Congresso Nacional decreta: 
11 .. rt. 1. ° Fie<":. o Poder Ex:ecuti vo autorizado 

a ma.n<lar proceder a estudos que indiquem, 
e:~·"-'i do dispo~to nos artigos 34, n. 16 e 64 
da Constituiç5,o da. Republica: · 

1) a porção de territorio· indispensavel á 
união para a defesa das fr'onteirus; 

2) o regimen conveniente á segura.nça das 
mesmas. 

Art. ;?:'. Os e;;tudos a que se refere o· artigo 
antecedente serão feitos der>tr-o dos recursos 
orçamentarioõ. 

Art. 3". O Poder Executivo remetterá ao 
Congeesso os trabalhos que forem leitos em 
virtude desta lei, propondo as medidas que 
lbe pa.rr,çam mais convenientes aos interesses 
da Uniilo. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em con
~ra.rio. 

Sala das Ses~.ões, 25 de maio de 1897 .
La.wo .Muller.- O:u.<iano da 1-lascimento .
Plinío Casa•lo.-Pinto da Rocha. - Vcspasiano 
de ~itbuquerque. -Rii;arlauia Corrêa .-Fran
cisco Atencastro.-Campas Carlier. 

O ~r. Presi<lent.e - Devo um3. 
resposta ao nobre Deputado que notou que a 
orrll'!m do dh não estava organizada regu
larmente. 

A ordem do dia diz apenas - 3·· discussão 
do projecto n. 23, de 1896. O nobre Deputado 
sabe. porém, qne o;; projectos emendados em 
2" discussno vão â. Commis.são respectiva 
p:i.ra. re tligil -os para. a 3 '. E' o caso que se 
dá. e é por isso que_ o avulso distribuido traz 
o subtítulo de - Ret!acçr7o para a 3" dis
cttssr:W. Nem de outra fórma podia ser. 

Continúa. a. discussão. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encer

rada :1. discussão e. adiada a votação, nté que 
a Commiss[o dê parecer· sobre a emenda. 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. 44 ~' de 1896. marcando o pessoal des 
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_estados-ma.iores do Ministro da Ma.riTiha e uo J § 1." Dos officiaes da al'mada. e das ·classes 
chefe do estado-maior general da nrmada e ; annexas. conforme os i•espectívos· quauro~. 
os respectivos vencimentos, com sub-;titutivo 1 § 2." 11e 4.000 p!'»ça..<i do corpo de mari-
da Commissão de Marinha e Gu~rra; _ !' nheiNS naciona.e_s, . tnclu.>l v_e :3~0 praça.s .para 

Entra em discussão 0 art l º _as tres c~rup:inh 1as rle foguista:s e 100 para a 
· · · · · . 1 comoanlna do Estado de Ma.tto Grosso. 

· . . . § 3. 0 De 7ú0 fognistas contractados, de" 
O Sr. All~uqu~rque Sere:jo""7 contbrmida.de ~om o regulamento promul-

0 Po~er Executivo, na.Mensagem relativa a "ªdo para. os foguistas extranumerarios. 
flxa~ao ~e forças,no § 7" pede que se faca ex-1° § 4.• De 1.500 aprendizes marinheiros. · 
tens1vo a armada o d,ecreto n. 23~. ~e? 9e § 5.º De 4UO praças do corpo de infa.ntarin. 

· dezembr<? de 1894. porem, com a. d1mm:n~.i.o , de' ma.rinua. · · 
. de '!J.m· a.Jud~~te de ornem qua.nto ao estado- , ·§ 6 . o Em tempo ele guerra., do dobl'o do · 
maior do ~102stro e ao Quartel-General. pessoa.\ dos iil§ 2" 3• 40 e 5' do a.rt. lº . . 

A Comm11o-sao, de a.ccordo com a Mensa.gem, 1 u. " • • • 

manda á Mesa uma emenda. A1't. 2.0 _Fica o Poder Exetutrvo _nu.or1-
• . • . . zatlo a considerar na i-eserva os navios que 

E ~ ida, _ n.poiada. . e posra. conJUDtamente l necessitai•em concerto por mais de 90 dias . . 
em d1scussao a seguinte. 1 Cada um destes navios terA a bordo o se-

guinte pessoal militar : comma.nilante, irn-
J;:lfENDA me 1iato. commissa.I'io, mest!·e, fiel e um 

Ao projecto n. 44 A, de 1896: 
Ao axt. 1° do substituti\•o:-Mini"tro da. 

terço <la lotação, percebendó os vencimentos 
<le navio a.rma.do. · 

Art. 3.• H.evogam-se as disposições· em 
contrin•io. 

S<lla das Commtssões, 25 de maio de 1897. 
de - Gi~del!w. Jilou1;ao.-Oli-r;eira B1·aga.- J. 

Marinha em vez rle qLtatro a.judantes de or
dens,diga-se -tres. 

Cbefü do estado 1na.ior genera.1-em vez 
tres <1juda.ntes:- dig-a-se dono<. 

Em vez de, um assistente diga.se-um se
cretario. 

Sala. dns Sessões, 25 de maio delS91;
Albuquerque Serejo. 

Ninguem m:iis pedindo a pafo.vra e encer· 
ra.da. a. discussão do art. l n. 

Pe;·egririo. 

N. 9-1897 

São successivnmente sem debate encerra.
elos osdemais a.rtigos do projecto,coja votação 
fiCIJ. adiada. 1 

Redacçr1o fi,r1ai do projccto n. 13, de i89ô, que 
isenta cl? pa.11amen!o t.le impostos ou qual
quer e•riolumentos as patentes dos offeciaes 
fl onorarios rlo exercito e cu·mt.da, concedidas 
em 1·eoiimeraç<iO a ser~iços 1'11.ilitares e a~ 
concedidas pelo Gouerno do Marechal Flo
riano Peixoto aos de(enso1·cs da legalidade 

Estra. ein 3• discussão no projer.to n. ISO, 
de 1890, autoriz1tn•lo o Po·ler Executivo a o Conn-i·essci Nacional resol>e : 
reformai· no posto de alferes, com o soldo . .., _ . · . 
por inteiro, o tenente honorario do exorcito 1 Art. 1.0 Sa.o isentas de p;i,ga.mento de im
e. $3.rgento·a.judante aggregado, do Ba.tcl.:iiio i postos o~ qua.e.;quer.emolumento~ as patentes 
Academico Arcilio de l<'t'eitas 1 dos ort'lciaes lwnorar10s do cxerc.ito e at'mnd!l. 

_ ' • 1 concedidas·em remuneração a. serviços mili-
. Ning_1:1em pedindo •• pala_yro. é cucerra.•la ai tare~. . . 

d1scussa-0 e adia.tia a votaçao. 1 Art. 2.º Ficam inclmr1a.s na presente 1sen-
vão a imprimir as seguintes ! ~~10 as p;itentes dos offi ·ine~ honorarios do 

exercito e armada. concedidas pelo Governo 
í do Mal'ec;1al Floriano Pei:i::óto aos c~erensores 
ida legaliâade. RlWACÇÕES 

N. 2 A -1897 
1 A1 t . i$.0 Revogam-se as disposiç.-ões em eon
i tra.rio. 
i S:\la dn.s Com1nissões, em 25 de maio de 

Redacção fin aZ do proJer.to n. 2 rle.<te am10, P,- '. 1s01;- Guedclha Moun1o.-Olivei1Ja Bra.ga.
~Ando a força naval para. o exercício de ! J. Pereyrínc. 
1808. . ' 

O Cong1·esso Nacional decreta. : 
Art. i • A força. na.va.l no anno 

ronslará: 
C:imua V. I 

/ ijJI Sr. - Pres~deote-Esgotadas as 
1 ma.todas d11. or·dem do düi " não ll:i~endo nada 

de 18\JS ·ma.is a. 1.1•.1.ta.1·, designa para. ama.uhã a se: 
! guinte ordem do dia: 
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. Vot.'l.ção das seguintes ma.terias : 
· Oo projecto n. 6, de lROi. autoriz<J.~ndo o 

Governo, clestle já, a ~ompletar 6 dcc1·eto 
•• n. 336 A, de l6 de abrii de 1890, fixando para 
·a: reforma compUl$Ol'ía, ou voluntaria nos 

• .ll_9stos q~e. menciona, as idarles e . gr;.iti.íka
.. çoes add1ct0naes ao soldo, segundo a tabella 

.que pro~õe (l'' discussão); 
· Do proJecfo n. 4·! A. de l 896. marcando o 
p essoal dos estados-n1c.íores do Ministro da 

. Marinha. e do- ct;efe t1o e~ta.do-m"Cior general 
. d.aarrnada e os respectivos vencimentos:: com 
substitutivo da Cornmissão de :.farinha e 
Guerra. (211 d~cmssão) ; 

·Do proje~to n. 180, de lS96. a.utoriz!lndo o 
Poder Executivo a reformar no posto <le al
feres-, com o soldo par inteiro. o tenente ho· 
nor;i.rio do exercito· e so:rgento-ajudante ag
gregado do Batalhão .A.ca.<!emico, Arcilio ãe 
Frei ta.s t 3" discuss.ão) ; 

31 discu~o do projecto n. 122, de 189õ, 
reformando a lei eleitoral. 

Le-.anta-se o. ses;;ã.o ás 2 horas e 50, mi
nutos. 

16ª llEõSfo EM 26 DE MAlO DE !89í 

Presidencia do Sr. Artlitr.1· Rios 

Montenegro, M:ll'collino Moura, José Mnrtí· 
nho, Osca.r Godoy. lrineu Machado, Alcinclo 
GQ;inabarn, Tímotheod.a Costa, Raul Barroso, 
Felippe Cardoso, Belisario de Souza, Pereira. · 
do.s Santos, Erico CoeHro, Agostinho Vida!', 
Ernesto Bra.zilio, Julio dos Santos, Deoale· 
ciano a_eSouza, Berual'dcs Dias; Urbano Ma.1:· 
condes. Pa.ulino de Souza. Junior, Ponce de 
Leon, Mayrink, Alrueírla. Gomes, Jofío Luiz, 
Vaz tle Mello, Ildefonso Lima, Luiz Detsi, . 
Gonçalves R:.i.rilos, Antero B'..•telho, Francisco · 
Veiga, Alfredo Pinto. Alv<{ro Botelho, Leonel 
Filho, · Antonio Za.~>.arías, Rodolpho Abreu. 
Augusto Clementina. Telles de Menezes, Theo
tonio· Magalhães·: Nogueíra. Junior, Arthur 
To1•res, Manoel Fl1lgencio. Lindolpho Ca.eta.· 
no, Eduardo Pimentel, Olega.rio Ma.ciel. Pa· 
dua Rezende. Lamartine, Ga.le:io Car vr.lhal. 
Casemiro da Rocha, Domingues de Castro. Gu:;
ia vo Godoy. Adolpho Gordo, Cesario de Frei~ 
w, Edmuodo da. Fonseca, Paulino Carlos, 
Francisco Glicerio, R.odolpho Miranda, Ovidio 
Abrantes, Urba.no de Gouvêa.. Hermenegildo 
rle Moraes. Luiz Adolpho, Mello Rego, Xavier 
do Valle, Alencar Guimariies, Leoncio Corrêa, 
Lauro Muller, P:i.uJa Ramos, Francisco Tol~n· . 
tino. Pedro Ferreira, Plinio Casado, Francisco 
AlencastrO', · Victorino Monteiro. Rivadavia. 
Correl, Pinto da Rocha., Ve~pasia.no de Albu
querque, Campos Cartier e Cassiano do Nas
cimento. 

Abre-se a sesssão. 
Deix:i.m de compal'ecer com ca.m:a parti

cip;ldA. os Sr.;. Carlos de Novaes, Scrzedeilo 
Corrêa. Coelho Lisboa, José Maria.no. João de 
Slquoir.i.. Xa.vie1· da Silveira, Augusto de 
Vascoa.ceilos. C:\mpolinã, Calo~eras, Monteiro 
de Barros. Ferreira Pires. La.mounier Gó
dofredo, Cupertino rle Sique'lra, Rodolpho 
Paixão. Luiz Flaquer. Oliveira. Sra.~. Al
fredo Ellis • • ~1·taur Díedericluen e Guillon. 

E sem causa os sr·s. Urba.no Santos, Apol
lonio Zenaydes, He1•culano Bandeira, Pe:
i:eira de Lyra. Miguel Pel'na.mbuco, Ju· · 
vencío ele Aguiar, Arthur Peixoto, C3.Stro 
Rebello, Aristides de Queiroz, Rcid1•igues · 
Lima. He1•edia de Sá, Barros Fra.uco Junior, 
Mende:> Pimentel, Alvares Rubifio, Búeno de. 
Andrada;. Fera:indo Preste>s, Lucas de Ba.rros, 
caracciolQ e J~amenba Lins. · 

E' lifa e posta em discussão a ac ta. 

Ao meio-dia proceJe·se <i. chamada, ã. qual 
resp(lnilem os Srs. Arthur Rio:>. Theotonío 
de Brito. Fonseca. Portella. BraÍilío da. Luz. 
Gusta.vo Ve1·a.s. Silverio Nery, carlos Mar
cellino, Albnquerque Serejo, Amorim Figuei
ra, Augusto Montenegro, Ma.tt:J. Ba.cellar, 
Luiz Domingues. Rodrigues Fernandes. Gue· 
delha.Mourão. Eduardo de Berrêdo. Anisio 
de Abreu, EliM Martins, Henrique Vall.nda
ras, Marcos de A.raujo. Pe0.r() Borges, Thomaz 
Accíoli. Torres Portugal, gezcr1·il Fontenelie, 
lldefonso Lima.. João Lop~, Mal.'inho de A.n· 
dra.de, Frederico Borges, Augusto Severo, 
Ta.vares de Lyra, Fra.ncisco Gu"!'gel, José Pe
regrino. Tríndacle, Si lva Mariz. -Ermirio Cou
tinho, Teixeira de S:i, Coelho Cintra,-AJ!,mso 
Costa.. João Vieir.:i., Malaquía.s Gonçalves. Mdr
tins Junior, Ba.rbo;;a Licna.. cornetio dt1. Foo· 
eecà., Julio de' .MeUo, Moreira. Alves , Angelo O Sl". T1·i-ndade-Sr. presidente, 
Neto. Rocht. ca~atcn,nti, Eu~lides M.i lta, estive p:·esente á. sessão de hontem desde o 
Ara.ujo Góe.~, Theo!)hilo Santos. Neiva, Ja:yme principio até ·ao fim, entretanto a acta men
VUhs-Bôas. Se:i.br-J.. "fil"tn'!, Tosl,.'1., Mano :l ciM a o n1eu nome no numero dos que a. 
Caet;;.no. Eugeaio · Tom•in!1J. Paula Guima.- . )!es:i. verificou tel'am·rn ausentado da Oa-
r_i~~. \"ergtte <le Akeu , Amphi.loplüo, .lvã.o\mo:ra. · . 
Dantas Filho, .. Adalberto Guimarães. Tolen- Nessas condições , peço · a V. Ex. que se 
tino dos Santos, Eduardo Ram0$, Pa.~os digne ma.~da.r fazer a. neoossaria rectificacão, 
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o SR. PRESIDENTE-A. Mesa. j á. verificou 
esse e-ngano e mandou fazer a rectificae<i.o. 

o Sa. TRINDADE-Muito obrigado. 

· Em seguida é approvada _ acta da: sessãô 
auteceaente. -

' O Sr. Art.hur Torrei!> .(pela 01~dem) 
-Sr. prcsi<lente, por carta recebida do nosso 
illustrado collega. Deputado por Minas Ge· 
raes, o Sr. Dr. Matta Machado, S. Ex. pede· 
me pa:ra decla.ra..r á Camara e a V. Ex. que 
não tem comparecido .ás sessões por motivo 
de molestia em pessoa. de sua. fa.niilia.. 

V. Ex. e a Camara, Sr. presidente, que 
conhecem os nobres sentimentos do Sr. Dr. 
Matta Machado, sabem, por certo, que só por 
motivo• de força maior, como a.gora succede, 
S. Ex. deixa .. de cumprir eorn os seus deve
res de representante da Nação. 

Telegi•amma : 

Ao Sr . l 0 Saereta,rio da. Cama.rã. Federal. 
Maranhão, 26 de maio de 1897 - Rio. 
séiente vosso. telegramma, designei dia 4 ' 

de julho vindouro. :pa't'& a eleiçã? d.e Depu~ · • 
tado, pela vaga aberta pelo faUemmento do 
Dr. Casemíro ·Junior. Saudo-vos.- Alfre do 
Martins, vice-governador~-:-ln'teirada . ' · 

o Sr. Ca@siano do Nascl
m e n1:o - Sr. presidente, pedi a pá.lavra 
para. communicar a V. E:x:. que o Sr. D1·. 
Azevedo Sodré, Deputado eleito pelo ~~ dis· 
tricto do Estado do Rio·Grande do Sul, Jª r~
coohecido, não pôde comparecer ás ses:;ões, 
nem prest:i.r o compromisso !·egimenta.I, 
visto achar-se gravement e doente. 

O §r. Presidente-A Mesa. fica. 
O Sr. 1° Secret.ario procede á lei· inteirada. 

tura do seguinte -. 

EXPEDIENTE 

Ofilcio do Ministerio da. Guerra., de 24 do 
corrente, enviando a seguinte 

• · MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso N:i.cional -
Tendo sa.nccionado .hoje a. Resolução do COn
p-resso Nacional, que autoriza. o Governo a 
abrir ao Mioister10 da Guerra um credito 
da. quo.ntia de 88:215$806, para saldar as 
nespeza.s feitas com a construcçã.o de quatro 
paióes de polvora na ilha do Boqueirão e 
ma.is obras acce...<:Soria.s, vos r estituo dons dos 
autographos da referida. Resolução, qu€! acom
panharam a Mensagem de ig do côrrente 
mez . 

Capital Federal, · 2-4 de ma.to de 1897 .
Prudente J. de M oraes Ba.rros , Presidente da. 
Republica.- Inteira{la,, officiando.se ao Se· 
nado. 

Requerimentos: · 

O §r. Presideut.e - 0 unico Depu
tad.o inscripto na hora . do expediente é o 
Sr. Josê Mariano, que não esta pres~nte, 
pelo que vou passar ci ordem do dia. 

Estão :presentes 11 5 srs. Deputados. Jlelo 
que va.e ter logar a. votação das mo.ter ias 
encerradas . 

São successivamente sem debate approva.. 
das as redacçües finaes dos projectos ns. 2 A 
e 9. ae 1897, para serem enviados ao Se· 
nado. 

E' :i.nnuneiada a. votação do projccto n. G, 
de 1807, au torizando o gover no, <ies•le já, 
a complebr o decreto n. 336 A. de 16 de 
abril de 1890, fixando para a reforma. com· 
µu tsoria. ou voluntaria, J?OS p~stos q~~ men
oion:i.. as idades e grat1fica.çoes add1c1onaes 
ao soldo, segundo a ta.bella que 'IJrOpõe _ (l ~ . 
1liscussão). 

E' posto a votos e approvado em 1° dis
cussão o seguinte -

PRÇJECT.) 

De Lya Gadelha Marques Ferreira .• filha do N . 6 - 1897 
tenent e reCormado Joaquim Francisco Gade-
lha, ~ed!ndo augmento do meio soldo.-A' 0 Conrrrcsw Nacional decreta.: 
Comm1ssao de Fazenda. . "' 

De . Josê Joaquim Rabello, c0mmerciante ! Art. l. º _.Fica o Poder Executivo autol'i~ 
domfoiliado na: cidade ile Corumbã, pedindo a { zado, ·~esdeJa ,o. completar o decreto n. 3~6 A, 
restituição do imposto que \ndeviúnmente 1 de 16 de abrtl de 1890, ti~a.ndo p::.ra. a. retor::na. 
cobrou a Alfa.nde~a de Corumb:i pelo. trans.

1
1 coinp~lsoria ou. volu. n~ar1a ~o~ postos a baL't:O 

missão de propriedades de embarcações, que menc1ooados as segmnt es idades. e grat1fica-
&dquiriu.~ A'. mesína COmmissão. ·ções a.d4icion~s .ao soldo : . . _ 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 21/05/2015 09:46 · Página 3 de 5 

428 ANNAES DA C:AMARA 

POS'?OS 
LDUTllS TAS 

lD.\DtS 
GTtA.TlFlCAÇÃO_ J.DDlClOXJ..L_ · 

Conir:1-:i.!mfr:i.nta·--,- Inspect·or de Saud~ 65 GS 160$ por · :i.nno de ser\"iço que e:i:ceder da 30. 

C:ipitão de frJg:i.t:i. - Ch~fe de ph:i.rni:ici:i. 57. (it 120$ ,. » " )) ,, .,, " ·25·: 

Ca1,itiio· de mar e guerr:i - Chefe do 
Co~po de F~lzenda . .. . . . . ...... . .... . . 5'.) 65 120$ " 

,. ,. ,. 
" ,. . ,. 25. 

Capitão de mar e · gn~rra - Cheíe do 
Coriio d~ nfachin istas ...••....•. • ... 5() ô4 120$ ,. " • ,, > ,. ,. 25. 

Capi~o d8 fraga t;). - :M~.chinista de 
1~ clnsõc •..• •••.•.. .....•• . , •..•.•..• 57 62 120$ ,, ,, .,, 

" 
,. ,. 

·" 25. 

Ar t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

· ~ Sr. A lbuquerque Serej o 
(pela ?nlem) pede dispen~a d~ interstii.!io para 

.. quo s projecto o n. 6, de 1897, possa entrar 
em ordem do dia na proxima sessão. 

Consultada, a. Camara. concede a dispensa. 
pedida.. · 

E' annuocüi.da a votação do proJ ecto n .44 A, 
de _1895, ma.reando o pessoal dos estados
ma1ores do Ministro da Marinha e do chefe 
do estado-maior general da. armaria. e os res· 
pectivos vencimentos, com substitutivo d3. 
Commíssã.o de Ma1•inha e Guerra (2º discus-
são). · 

O Sr. Presiden.te - Sobre o pro
jecto .n .. 4~. A, tenho a. dizer que ba. o pro
jecto pr1m1ttvo oITereci.Jo pelo Sr. Augusto 
Severo e um subst itutivo o:ffereciolo pela 
Commissão de Mar inha e Guerra., do anno 
:passa.<lo. 

A differença entre a.mbos consiste em que 
o projecto primitivo apenas dá para o estado

;·. maior do Mini$trO doi,; aj udantPS de ordens. 
' · ao .passo que o projecto da Commissão da 

QUa.tro. No correr da <fo:cus~ã.o, hontem, a 
Commissão offereceu a seguinte emenda : 

«Em vez de quatro ajudantes de ordens
diga-se-tres. » 

Por consequencio., pareco que, salvo r ecla· 
, . mação em contrario. devo submetter a. votos 
~: ·o projecto <l11. Commissão, salvo a emenda. . 
;· O a.rt. 1° diz ; 
:1• 
j: 
1:'· 
1' 

Miaistro da Jlai·inho. 

[.!; Um sccretar io-omcia.1 •fa arma.da.. 
·:: ·um otl1cia.l de gabinete, qi.le :;;erá civil ou 
, militar ; si for civil, será sempre tira.do de 
~; 

entre os empregados das repartições de ma
rinha. 

Quatro ajudantes de ordens.,-!'" ou 2•• te
nentes da. arma.da. . 

Chefe do estado-maior generai 

Tres ajudantes de ordens-, l" ou 2'~ te-
nentes da armada.. · 

Um assistente-officia.l superior do quadro 
effectivo da. armada. 

E a emenda. diz : 

Ministro da. Ma.rinl!a. em vez de quatro a.ju~ 
dantes de ordens. diga-se tres. 

Cliere do estado-ma.ior gen~ral-em vez de 
tres ajudantes; diga-se dous. 

Em vez de um assistente, diga-se um se
cretario. 

E' posto a votos e n:pprovado em 2• discus
são, salvo a emenda, o seguinte art . 1° : 

O Congresso Naciona.L decreta : 
Art. 1.0 Os estado- maiores do Ministro da. 

Ma1•1nha e do chefe do estado maior da ar
mada ficam constituidos do ·seguinte ~odo : 

Ministro da llfarinha 

Um secret.ario-official da armada. 
Um officia.l de gabinete, que será. civil ou 

militar; si for civil, será semp1·e tirado de 
entro os empregados das repartições de m&
rinba.. 

Quatro ajudantes de orden.a- 1°• ou 2<'• te
nentes da armada.. 
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Chefe do estado-màior genero.Z projecto n. ô, <le l 89i, entrar em 2• discussão 
na :proximª sessão. -' . 

Tres a.judantes de ordens- }cs õU 2°• te- _ • • _ . . .. 
nentes da :trmada. O SI . P.a: es_J.de~t.e-~embro_ ao no-. 

Ura a.ssisteote-official superior do quâdro ·bre Deputado que ldeJ'.1;tlc~ _peq1do, fe~to pelo 
effectfro da armada. . Sr .. 4.lbnquerque SereJo, Ja. foi cop.ced1do. -

· Está finda a votação das materias, passa-se· 
O Sr; Augus1:o Severo (pela á. ma.teria em discussão. _ 

ordem) requer e obtem-verificação da. vota- E' annunciada a. 3• discussão do projecto 
. çã.o. n. 122, de 1896, reformando a. lei eleitoral. 

Procedendo-se á. veritica,c;iio, reconheee-se 
terem votado a favor 105 Srs .. Deputados e O S.r. Presidente-Tem a. pala.vra. 
contra 13. o Sr. Adalberto Guimarães. 

~ ; 

Posta a votos, e approvada. a seguinte 
emenda· do Sr~ Albuquerque Serejo ; · 

«Ministro da Marinha-em -vez de quatro 
ajudantes de ordens, diga-se tres. 

Chefe de estado-maior general-em vez de 
tres ajudantes, d_iga-se dons. . 

O Sr. Adalberto Guimarães :! 

-Não se propõe demonstrar a necessidade da 
revisão da lei . eleitoral vigente, necessidade 
qu11 .iã. ficou assigoa!aila pela votação n:i le· · 
gi~latllra passada, do projecto n. 122, ora. 
submettit.lo à considei•ação da Gamara. 

Em vez de um assistente, diga-se um se
cretarioJ>. 

São successivamente postos a -votos e ap
provados os seguintes artigos : 

Art. 2• Os vencimentos do pessoal acim~ 
serão regulado.;; i>elo decreto D. 23-Z, de 7 de 
dezembro de 1894. . 

Art. 3.• Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

E' o projectó assim emenda.do, approvado 
·em 2" discussão e enviado a Cor.O.missão de 
Marinha e Guerra para redigil·o para 3• dis
cussão. 

E' annunciada a votação do projecto n.180, 
de 1896, autorizando o Poder Executivo a. 
reformar no posto de alferes, com o soldo por 
inteiro, o tenente honorario do exercito e 
sargento-ajmJante aggregado do batalhão 
Ac:i.demico, Arcilio de FreitáS (3• discussão). 

E' posto a votos e approvado em 3• discus
são o seguinte 

PROJEIJI'O 

N. 180-1896 

ó Congresso Nacioaa.l resolve; 
Artigo unico. E' o Poder E:x:ecuti V() au tori

sa.do a reformar no :posto de· alferes, com o 
soldo por inteiro, a.o tenente. bonora1•io do 
exercito e sargento"ajudante aggregado do 
batalhão Academico, .A.remo de Freitas; revo· 
gadas as 4ísposições em contrario. 

E' Õ projecto n. 180, de 1896, envio.do á 
Comni.issão de Reda.cÇão. · 

Não vem tambem mostrar a etlfoacia do 
projecto para a extirpação dos abusos e pre
enchimento <ias lacunas que se notam na. lei 
eleito1•al em vigor. 

. Ao orador não seria isto possivel, porque só 
ago1'a lhe foi dado ler o projecto que li;;ura. 
ho,ie na ordem do dia. .· 

E' evidente que aquelles dos Srs. Deputados 
que, como o orador, apenas teem agora.en
trada nesta Camara, não tiveram tempo de 
formular qua.esriuer ohservaçõe,;, e menos or
ganizar emendas que o projecto estú..recla
ma.ndo; e é por isso que, vindo â tribuna. pede 
a Cama.ra dos Srs. Deputados o adiamento da. 
discussão do projecto n. 122 (apoiar/.os), á se
melhança do que se fez com o l)roje~to, não 
1neuos imporéante, da reforma do ·codigo Pe
nal. (1lpoiados.) E~te adiamento torna-se 
tanto mais nece;::.:sar' uanto as ultimas elei
ções procedidas mos ... m que ha. muita. cousa. 
D. razer, para. conseguir-se a verdade eleito-· 
rale a ga.1·antia do voto. 

Pol'tanto, :para. que .no orador seja per::nit
tido e ãquelles que se acham em identie;rs con
dições melhor e·mais aprofundado estudo de 
que a simples leitura, que vem de ser feita, 
do projecto em debate, submette tt considera- . 
~o da. Camara. o ~eguinte requerimento, para 
o qual pede o necessario apoio. 

Vem á Mesa e é lido õ seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeil'.O o adiamento da. discu·ssão do :pro·· 
jeeto n .. 122, de 1806, reformando a. lei elei-. 
tora.l, pelo J!razo de 20 dias. -

Sala das Se~sões, 26 de maio de 1897 .
Adalberto GuimartTes. 

o Sr. Telles de l\:lenezes (pela O 81.•. Francisco ,reiga cou-
4!lrdem) requer dispensa de intersticio pa.rn. o fessa-se de inteiro a.ccõ:rdo com o illustre col-
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lerra que acalJa de deixar a tribuna; no! . O s~.-PRESID'EN!E -E', portanto, uma ve· 
e~tanto, peiiir'1 perlllÍ$São n, s. Es:. pa;ralr1ficaç:w de vota.çao que V. Ex. requer .. 

' addit(!r ao seu req~~-l'lmeu~o ~ seguia.~e· : que / O SR; Ov:rmo ABRA.i.'1TES - SiJn, sen!lor. 

:;. 

0 projecto volte a Comm1ssao Espec1a.l para 1 · 
1 

d -. 'fi - h 
interpôr parecer. depois desta. ~er corppleta.d'!- t Proce; en o-se a ver1 caçao, recon ece-se 
pelo honrado sr. presidente, pois.que estai tereI?- \Otado a fa.vor ;16 srs._ ~eputados. e 
desfa.lé!àd~ ·ae tres membros. contra. um. Sr· -deputaJo. · 

s. Ex. deve lembrar-se de que o projecto 1 _ · · . 
nao t'oi: precedido de parecer da çommissã.o, 1 O. §1•. Pres1d~~1:~ - Vou s1:1bmet· 
attenta a urgencia da. ma.teria, ale m de q_ue, ter a votos a_ 2·•. par~e, 1.to e, o requer1m~nto 
simultaneamente· com elle. discutiram-se na do Sr. _Franc1s~o ye~g::i., pa~a. que o proJecto 
sessão· p·aS;Sa.da outra~ reformas de pontos volte a Comm.ls~ao. Especial. • 
jul"'ados mais essenclaes, tendo em conse- Posto a -votos e approndo o req_uer1mento 
qu~ricia·o projecto :príncípa.l :ficado de algurna do Sr. Francisco Veiga. 
fórma. descurado pela Camara. 

Parece, pois, ao orador indispeusavel. para 
preenchimento exacto de deveres, dotar, a 
Republica de uma lei eleitoral e, tanto 
quanto possivel, garantir a verdade da -von-
tade popular (Apoitidos.) . 

Pede, pois, permissão para add1ta1· ao re
queriment.o <lo nobre Deputado que o ;pro
jecto volte á. Commissão Especial, depois de 
compteta. 

Vem ã. Mesa e e lido o seguint.e 

:REQUERIMENTO 

Requeiro que. adiada a discussão no pro
jecto n. 122, de 1895 (reforma. eleitoral), 
volte á mesma Commissão Esp~cial, para 
sobre elle dar seu parecer. 

Salá. das Sessões, 26 de ma lo de l 897. -
Fi-ancisco Veiga. 

O Sr.Presidente-O Sr. Adalberto 
Guimarães requereu adiamento da. discussão 
do projecto por 20 dias ; o Sr. Fr~ncisco 
Vei"'a como a.nditamento, a. esse requerimento 
propôz que o projecto volte á Commissão E~
pecial. Vou submetter a votos os requer1-
mento5, por pa.1·t~s. 

Consultada, a camara concede o adiamento 
pedido no requerimento do Sr. Adalberto 
Guimarães. 

O Sll.~. Presi<lent.e -Os Srs. que 
entendem que o projecto deve voltar á. Com
míssão Especial queiram lev:i.ntar-se. 

o §••. Ovidio ..:-"1..brantes - Peço 
a. pala ".ra. pela ordem. 

O §J. ... P11.•esident:.e-Não se póde 
interromper a votação. Sou fürçado a não 
(lar a palavr~ a V. Ex. 

o SR.. OVIDIO ABRAN'l'ES - V. E's:. acaba de 
declarar que foi concedido. o adiamento. 
tJ_uaDllio observo ní.i.o ha. ver Rti-mero na Ga
mara. 

O S~. Presidente - Nomeio para 
a Commíss;1o Especial que tem de dar pare· 
cer sobre ·o projecto n. 122, de 1896, os 
Sr;;. Francisco Glicerio, Jayme Villas-Bôa.s. 
Luiz Detsi, Miguel Pemambuco, . Yergne de 
Abreu, Oscar Godoy, Ildefonso Alvim, Ga
leão Carvalhal e José Mariano. 

Vai ~imprimir a seguinte 

REDACÇÃ.0 

N. 12-1897 

Rei:lacção para 3 .1 discussiro do projecto 
n. 184 A de 1896, reorgcmizando os co~pos 
de engenh~íros e !lo estado-maior do exercito. 

(Substitutivo ~o prcjecto n. iS4, ile iS9G) 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1. 0 o quadro de ca.da u~ dos corpos 

de engenheiros e do estado-maior do ex.er- · 
cito :ticará. assim constituído : 

8 coroneis. 
10 tenentes-coroneis. 
14 ma.jóres. 
40 capitã.es. 

Paragrapho unico. ·pica extincto o posto 
de tenente do estado-maior do exercito, .ces
sando desde jà as transferencias para o 
preenchimento das vagas que se derem. · 

Art. 2." As Y:t,,"3.S de capitães dos dollS 
referidos corpos serão preenchidas por tran:s
ferencia dos capitães das armas de artilharia, 
cavallaria e infantaria, com os requisitos 
actualmente exigiGos, segundo a ordem de 
suas antiguidade~ e sem prejuizo destas, de
vendo reunir o sar>iço e:!Iectivo em corpo 
arregimentado durante um anno, no. posto 
de capiti.i.o. . · 

§ 1." Aquelles que, depois de promulgada 
a :presente lei, adquirirem as habilitações 
exigidas pa.ra poderem pertencer aos «_lot~ 
citados corpos, serão para elles transferidos, 
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. segundo a ordem em que a <lqnirirem :taes 
h:l.bilita.ções e em"' ca.da turma a.nnual, se

-gundo a autiguiwJe de seu posto; devendo 
stimpre reunir: o .s_Eü·Yi~p efi'ectivo em corpo_ 

• arregimentado durante um anuo no posto de 

.~ 

17~ S!!:SSÃ.O EM 27 DE Ml\10 DE 1897 --· 

Pre.~Úencia clm: Srs. Mthu~'. Rios (presideJ?.le), 
· Theotonio de Brito (t0 secretario) e Arthur' 
~ios <rwesidcnte) · 

, Cll.!JitãO. - ~- - . 
. § 2 . • Na reorganização dos corpo~ de en~ .. -- -· 
genlleiros e do estado-maior do exercito, de Ao-mcío-dià procede-se á chamada , á qual 
accordo cc;im a pJ:'.eser.ite lei, obser_v-!l.r-se-ha o respondem os Srs. Artliur Rios; Theotooio de 
serruinte : · - _ - - - . _ - Brito, Brazilio da. Lnz, Gustavo Veras, Silve- -

- ~) A:s va!!CJ.S.de ca._pitãoresulta.ntes ·de au- :rio ~ery, Carlos_ Ma_rcellino . . Albuquerque_ 
gmento·do ~umero a.ctua.1 · sel'âo preencl~ida.s SereJ~, Amorim F1~~1~a. Augu~to Montene
:por tenentes do esta.do-maior do exercito ; - . gro, _serze<kllo. C?n-ea., 1!_rbano Santos. Luiz 

b) As demo.is vag~serão :preench1das, dous Dotnmgues, R~_ngues fernanfl~, Edull.?-'do : 
terços ~or promoção de tenentes uo ~stado· de B~_rredo, Ams10 de Abreu, Ehall ~ar.tms, --_-. 
maior .e uin terço por transferencia. de CiL· He~l·1que -yauada.i·es, Ma.rc~de A~a~~o, PedJ:o 
pit.à.es da.s tres armas com os requisitos Bo1ges, JOOJ.O Lo:ees, Thomaz Acc101y, T~rres 
e:ti"idos actualmeute. . Pol'~ugal, Bezer:r1l Fonte!le!ll!, lldefonso Lima, 

" . . Ma1•mho Alves, Frederico Borges, Augusto 
~rt. 3.• F1cam ~ons1dera.do~ ex.tranume- severo, Tava.res de Lyra., Fr<rncisco Gurgel, 

rar10;; dos quadros hOS respectivos corpos de .José Peregrino, -Trindade, coelho Lisbôa, 
armas: · Apollonio . Zenaydes, Silva . Mariz, Ermirio 

J•, os ofilcia.es que-exercerem ca.rgos vita- cxmtinbo, Affoilso _Costa, He~·culano Ba.n-
licios ; - deira.. Coelllo Cintra, Malaquls.s' Gonçalves, 

2", os officiaes superiores e capitães arre- Barbosa. Lima., Cornelío da Fonseca, Julio de 
. gimentados das tres armas, durante o t empo Mello, Moreira Alves, Miguel Pernambuco, 

em que exercerem commissã.o estranha ao ·Angelo Neto, Artll.ur Peixoto, Rocha Ca.val
Ministerio da Guerra e com a necessaria per- canti, Euclides Malta, Araujo Góes, Tlleophilo 
mis~ã.o. cão se comprehendendo nesta dispo- dos Santos, Neiva, Seabra, Castro .Rebello, 
sição o exercicio do mandato popular. Milton, Tosta, Manoel Caetano, Eugenia Tou-

3 ",os ofil.ciaes superiores_ e ca.pitães das l'inho, Paula. Guima1'iies, Vergne de-Abreu, 
armas de cavallaria. e infanta.ria., que exerc~ Am_pbilophio .. João Dantas Filho, Adalberto 
rem os ca.r,t:"os-de instructores nos estabeleci- Gnimal'ães. Tolent iri.o dos· santos. Paranhos 
m:entos milita._res de inst\•ucQão. Montcnegi·o, Ma.rcolino Moura, José.Murtinho, 

Art. 4.º Revogam·se as disposições em con- He1'edia de· Sã.. Xavier da. Silveira, Oscai· 
traria. Godoy, fl>ineu Machado .• Alcindo Guanab:i.1~. 

• - _ => • d Timotheo d<l. Costa; Fehppe C\l.!•doso, BeliS3.l'tO 
Sal:a- ~as Comm1ssoe:.. ~4 de ~alô e IS97. ele souza, Erico Coelho. Agostinho Vida!, Er- · 

-DD•dio Aln;antes.-Barbosa Lima .-Albii- nesto Brazilio, Julio Santos, Deocleciano de 
querqiie :Sei·eJO • souza, Bel'oardes Dias, Urbano Marcondes, 

o Sr. Presi.dent,e _Esgotadas as Ponce de Leon , Calogeras. João Luiz, Va.z -O:e 
materias dá. oruem do dia.. desizno pJra Mello. IldefonsoAl~im. Luiz Detsi , Gon{'.alves 

-- Ramos. Antero Botelho, Francisco Veiga, Al-
anianhã a. se:;ninte ordem do dia: fredo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 

Votação do pa.1-oecer n. 63, de 1897, reco- Antonio Za.ca.1·ias, Rodolpho Abreu, Augusto 
nheceudo Deputado pelo 2° districto e.lo Esta- Clementina .. TeUes de Menezes, Theotonío de 
do de Minas Gerae5 o Sr ~ Josê Martins de Brito, Noguei1~.i. Jun!or. Arthn1· Torres, M:V-: 
Carvalho ·Mourão ; noel Fulgencio, Lindolpho C:•ota.no, Eduardo 

2' discussão" do projecto n. 6, de lS97, auto- Pimentel, Olegario ~Iaciel , Pa.d_ua Rezende, 
i-i.za.ndo o Go:verno, de~de ,iá, a completar o Ls.ma.1· tine. Galeão Carvalhal, Domingues de 
uecreto n • . 336 A. de 16 de abril de 1890, fi- Castro, Oliveira Braga, Gustavo Godoy, Adol· 

. ::x;ando para. a. rerorma. compulsoria. ou vo1un- pilo Gordo, Cesa.rio de Freitas, Edmundo. da 
taria, - nos postos que menciona., as idades e Fonseca, Paulino carlos, Francisc_o Glicerio, 

_ gr-atificaçõesaddicioua.es ao soldo, segundo a Rodolpbo Mil'<\nda, ·Ovídio Abrantes, Urbano 
tal;ella que propõe, - de Gouvêa. Hermcnegi Ldo de Móraes, Luiz 

Tra.ba.lhos de .COmmissões. l --\~olpbo, Ca!.\cciolo, 11ello Rego,. Lame?h;i. 
_ _ _ . - " -, Lms, Leonc10 Corrâa, Lauro Müller, Pa.ulõl. 

Le•~nta-se a Se3Sa.O a. l hora e lO mrnut.o~. Ra.mos_, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira., 
. . Plínio Casado, Francisco Alencastro. Pinto 

· . __ · ~<la. ~ocha, ~espa.siano de Albt?-querque, ~tva.- _ 
daVJa ~orrea; Campos Cart1er e Cassiano· 
do Nascux:eoto. _ -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 09:47 +Página 2 de 11 

432 -~i\NAES DÁ éAMAR.(. 

-. Abre-se -ri. sessão. i ch:i.do pa:•a f.tzere:u pri.rte da. Commissão . . 
Deix:.i.m rle cormlarecer com causa pn.rtici- M~;-,:ta, incumbida.de efaborar um proj~c~o c1e 

-pada. os srs. - Viêtorin[l Momeirn, J:<·o::.-eca. lei 1'_e~1:la.ndo a ma.teria do estado de stt10.-
P.ortella, Ca.rtos d.e Nov-aes. Gu·edelha. ~.ion- lnteua.oa.. . · -
rão, . José Mariano, Martins Junior, Joií.o de Do Ministerio da. Jus tiça e Negocios Interio· 

.· ~iciueir8.; ~~ugusto de. Vasconcellos, Cam.J:?J- ! rcs, de 26 <lo" corrente,. enviando ·a seguinte 
}ma, Mayrmk, Monteiro de Barros. Ferreir:1 j' · 

: Pires,. Lapiounier Godarredo, Cupertino de - MENSAGEll _ 
Siqueir:>., Rodolpho Pa1xiio, Luiz · ll'laq_ui'1',!. • . , · · · l- b 
Lucas üe Barros, Alfredo Ellis, ArthUr' Di,-de-. Si-,. !Yieil!bros rio Cong~esso ~aciona. -Su .-
r·chse 1 xavier do Va.lle ii..leaca.r Guim·irà~s 1 rne~tendo a vossa. cons1deraçao a represen-
et G' ·li~ti · '· · ' ' 1 taçao em que o procurador da Republica no 

m · , í~ o, tudo do Rio Graade do Sul atfü·ma a neces-
. E sem ca.usa os Srs. Matta Bacellar, Tei- 1 ~ida.de dá. creaçii.o do loo-ar de solicitador 

xeira ~e S:i., João _vieira, Pereir:: rle Lyr~, 1 na.·1ue!la secção, justHicandÕ-a. nos termos do . 
Juvenc10 de A;:.u1a.1'. Ja.yme vlllas-Bo •S, 1 a.rt . 11 "do decreto n. 173 B, de 10 de setem· 
Aristides de Queit·oz, Ro:lrigues Lim:t, E1l.u- bro <le 1803. com a estatist[ca dos trabalhos 
ardo Ramos. Raul Ba.rrO$O, Pcl'eira dos ~;i.n- .-la. pt•ocurado1·ia. e inform..1.ção do juiz seecio
tos. Barros Franco Junior, Pcwlino de :Souzu na!. na. qual se con!iruia. a alludida necessi
Junior, Almeida G0mes, ·Men•1es Pimentel. d.a.de, em conformidade do dispo~to no cita.rio 
Alvares Rubião, Casemiro da Roch<t, Bu~no ;trt. 11, venho propor-vos a. creação do rere-
de Antlrada e Femanào Preste;;. 1 rido logar. · 

E' H<la e sem. debate approvad<l.a acta da Ca'pital .Federal, 24 de maio de 1897.-
sessão antecedente. PrudentP. J. de Moraes Barros. Presidente 

da Republica .-A' Commiss~ode Constituição, 
Legislação e Justiça. O Sr. Plinio Ca!oõlado (pefoo1·deni·) 

- Sr. presidente, o Sr. Py Crespo, que já foi 
reconhecido e proclamado Depuia-io pelo 40 Do Mini~terio da Mar_inha, de 25 do cor
·districto do E,otado a.o Rio Grande do Sul rente, enviando o requernnento em que os 

. acha-se lia ante-sala. . ' fieis do almoxarifado do Arsenal de Marinha. 
· .. Requeiro, pois, a y. Ex. para _que, de coo-1 desta. Ca.pit~l pede'?- ~ugmento da vencimen

formidade corn 0 Regimento, :iomeie a Com- tos, etc.-A Commissao de Orçamento. 
missl.o que deve recebei-o e cont!.uzil·O ao re
cinto, afim de prestar o compromisso regi
mental. 

O Sr. Telles de ]+:(enezes (pela 
ordem) - Faço igual pedi·1o com relação ao 
Sr. ~oão da ).fa.tta. Mach~tdo, Deputado reco 
nhectdo e proclamado pelo 9" disn•icto do Es
tado de Minas Geraes, que se acha. na ante
sala. 

O Sr. Pre.sid.ente-Conv'.da os Srs. 
3° e_ 4" Secretario$ a. irem receber os Srs. Py 
Cre~po e Matt~a }!achado, que smdo intro
duzidos no recinto presi;;un junto a Mesa o 
compromisso regimental. 

.. O Sr 1° Secretario procede a lei
' tura do se~uinte 

EXPEDIENTE 

Ófficios: 
. Do Sr . 1° Secretario do Senado, de 26 do 

·· c:Orrente, corumunicando ::i. Cas;i. q1Je o Se-
nado, ern ~es:::ã.o de liontem. a.cccdendo ao 

· co11vite desta Camarll.. nomeou os Sr,.. S<:Jn:~
. dores Quintino B'Jcayu va, Ruy Barbosa, ~-er'
. nando Lobo, Gonçalves Chaves e Vicente Ma· 

O S••. President;e- Havendo o Se
nado accedido ao convite que a Camara lhe 
dh•igiu, ele nomear uma commissiio para col
iabm•a.r com tt da Carnara na lei que regula o 
estado d~ sitio, nomeio parn. a Commissão,que 
tem de represeo.tar a Gamara., os Srs. Amphi
loptlio, Adolpho Gordo, Paulino de Souza. 
Junior, Leonel Filho e Julio de Mello. 

O Sr. lHollo Rego-Sr. Pre5idente, 
quando orava o illnstre Deputado de São 
Paulo, o Sr. Glicerio, na. sessão de ante
llontem, em resposta ao nobre Deputa.do pela 
Bahia, o Sr. Seabra, dei dous a.partes, um 
dos quaes foi tomado, o outro não . . 

Foi uina grande temerirlade que commetti, 
conf~sso, e que me constitue na obrigação de 
-vir a goro. j ustifical-a. 

Era minha intenção fazei-o hontem ; mas 
achando-se o Sl' •• Tosé Mariano inscripto pa.ra 
füUar na hora do expediente, pareceu-me 
inutil obter de V. Ex. que tambem me in~ 
screvesse para. assim desobrigar-me l\o com
promi,,;,,o que me impuz. · · 

O S1'. Jose Mil.ri~,no, porem. não compa
f"'"ceu, e não se achando então ·pre5ente o 
tiom'ad.0 teadcr, que só mais tarde chegou, e . 
perante quem queria eu expor o meu modo 
de ver n_a qu.est~~o, reser;ei-me pa.ra hoje. . 
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· '434. ANNAES DA CAMARA 

-·· - o SR. iWELLO REco - A nob·e Commis!'ãa 1 de affasto.rem:se, comcient.emente,u!na linha.: 
de M~rinba e Gu~l'I'CI cómrnetteu 1ima irregu- ~ique1•, do eumpr:imento dos seus deveres. 
bridade. - l ':"O:s nobr~s Depatados, memb1·os da. Cem-

. - o sa. TmoTuEo D!. COSN. _Não com- rni:>são d~ MB:rinha e Guerra, si roui;;o ~ios 
:rru>tteu - merecêm mdtvidu<llmente pela sua. respeita.-
- ~ · · - · . bilidade e dotes úaturaes,não merecem me:1os 

O Sa. MELLO ·REGO _:._Aetualmente nã.o per~ ess~s commaor:fan tes; ~. si.de per si,· _c:úla 
tenço á,o'.fifoiras ·ck exercito, repito; entendo, um a elles se dii-igi,se, __ nfio deixariam de ~er 
JlOrém. que como· Deput0.11os não podemos. de bem recebidos e colheriam quan~os esclareci-. 
propria autol:'iia1le, periNr!J.l" nos quartci; ou mentos preci:;a.$sem parii-o desempenho da 
dirigirmo-no$ a.os que lâ se acham. p·n-a tra- m·is~ão de que ::e achavam encarregados. 
tar de objecto rto ·>en•ico que ti.ili se t'a.z. vio- Mas a Commissão de Marinha e Guerra,- ou · 
:lando os prece'tns da.-disciplina.,que não esfüo qualquer das. outi·as Commissões da Ci:un:wa; 
nem podem estar debaixo dajilrisd[Cçào <lest<> toruwnrlo uma aggremiação. de Dcputa1'lús, 
Camara.. - '. para fim dete!'minado pelo Regimento, e .euti-

Si a. nobre Com.missão d.e Marinb.ae Guerra. da.de q·ue o.s commatidantes de corpos não 
:pois, procedeu iucorrecta.meute. não menos devem conhecer e corri a qual não.podem 
incorrecto foi o procedimento dos co!'!'.lman- tratar sem ordem superior. · , 
dantes de corlios, como jà disse. 

O SR.. BARBOSA. LnrA-fncorrectos em face 
·dcque 1 

o SR. 1fELLo R~~Go-Em face dos principios 
regula !ores da. mareria, em face do proprio 
Regimento da Casa que estabelece no art. 41 
o modo :por que as Commis,;ões poderão exi
gh· as i nforma.ções que !h~:; fo re 111 necessarias», 
em face da JH'o'Qria Constituição, que pre-

. screve como deve a Carnara entender-se eom 
os:mi.nistros, agentes superiores da arlmi
nistra.ção, com os quaes ;)01':.em as Commissõ~s 
entender-se em cor.ferencias. ·Não podem, 
:pórtanto, as Commis;;f\es trata.1• dlre_ctam.ente 
com funccionarios civi.:: ou milibres, sem 
sciencia e acquies'.:encia. cl.cH seu~ superiores. 

Tudo quanto disto se alfa.Sta e perturbaàol' 
da. marcha. do serviço, 

Incorrectos, pois, foram tauto os que fi
zeram o convite, como os que o ac~eitaram. 

O Sa. fü;.WR1Quri v_..u"\DAr.Es-Si o~ com
mandantes forani incorrectos, o Ministro rlil. 
Guerra jâ os teria mandado responsabilízar. 
.o S.a. MELLO REGO-Chegarei lá. 
Senhores, não ponho em duvida. o di:i·eito 

da. Commíssão de procur.cr entrar n :i conhc
.cimento ele 1rn.1'ticnl3.1•íd:i.dc,s dos sex-viços de 
q!J.arter,- p~n·a pütlf'r fazer otra completa, 
como a.esejava, e ne~se e:~1peuk1 procur<l.S_s•:! 
os· eschrecimcuto~ indi.sp~osaveis. No que 
não estou de 3.<'COL'do e no modo. llo meio 
empregado. quando devia dirigir-se pelos 
canaea compete,ntes, paw. chegar ao desejado 
Illll -

Não· me entra. no pens~menr.o, Sr. Pre::;i
dente, pôr em duvida o;; merito$ e ha.tiituo.l 
corr"cçti.o dos ccrnma.rid.aute3 con-.-ida.dos. 

Nio sei nori:lin:;t:n:inte quaes cs que cnm
pa.receram n. conie~·et'.ci~~ com a Conimissào ;· 
çonbeco-os, porcit::. no · gei·al e cnm alguns 
entretenho amistosas e aprecia veis relaçõe.s. 

· ;Siio t~dós ofilciaês muito distinctos, inca.pazes 

0-Sn. BAR.DOSA Ll.MA-Então V. Ex. acha 
que a. commissão infringiu os principio::; da 
dh:ciplína ~ · · 

ó Sa. MELLQ REGO - ·Acho que desrespei
tou-os, e com o seu proce.iimento induziu os· 
commanüantes a iofri11gíl~os. •· · 

O Sa: SER~.EDELT.o CoRRÊA...:....Como ,infringi
ram elles si o Ministro da Guerra não os 
cb.amou â. ordem ? Davia. tel-os chamado in
contine·nte. 

O Sa. MELLO RE:Go.:....o nobre Deputado do 
Pa.J.\.i. parece queestàancioso qué.eu censure o 
Ministro da· Guerra. Chegarei: ao Ministro di1 
Guerra; hei de fallar nelle. · · · 

Sr. Presidente, f8 ç.o j usticJ., como já disse. 
a.os membr0s da Commissão de Marinha e 
Guerra, cujo$ intuitos jã. declarei que respei
tava, assim como aos commandantes dos cor· 
pOl', gue sei são militares disciplina.dos ~ dis· 
ciplinadores, respeitado1·es do::i seu:; super io
res, incapazes de desconhecerem o que a clJe::; 
devem. . 

o facto, porem, é que uns e outi-os erra· 
ra.m, acontecendo qne os segundo., 1bram n.r- · 
rasLados pelos primeiros. Os (lOml'.i:la.nd<:Lntes, 
apanh.:.dos imprevistamente pelo convite, soam 
terapo. talvez, de refloctirem sobre o passo 
que t.eria:n de .. riar. podiam acJSO suppor q aé 
membJ"os da Camar:i. dos Srs. Deputa.do:; e Lle 
uma de suas Co_mmtssões mais· impor·ta.ntes, . 
militares illustra.'los, vers~tdos nàs pratic;\:; · 
legislativas, querenclo ouvil-os sobre serviços
por el!es deseinl>enb.àdos, dirigissem-lhes un:i · 
cot1vite cuj'~ acoeíta~oimportasse em otfünsa 
ao dever de milita.1•es e a.os princípios de dis
ciplina?- ·· . .. · · . · . -

~;:J.o refiectiram, bem se. vê, e e a intcqfüo _ 
que os salva. (Trocam-se iiai:ios a.partes.) ·· ·. 
Por~anto, no fôro de minha.cimsciencia, (l.b- -

solvo esses officíaes, sem deixar de reconhecer . . 
que foi irregula.r o seu procedimeuto, como.o .. 
da Gommissã.o. 
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:-' ,, de CJ.llii'eifas :p0sSa.JJi ·proceder correctaine:õ.te . ·o SR MELr~o REGO:.__Orà i' B·em mostl'a. o:._·: 
· ,~ós . se~:sc t~;i.Da.l_b.o~ .!.nt<:;rn~'. - ·. · .>· < ... _ ·iJ._Cibfe-riep~~do qu~ nã.<? ê·mili~r~· ;·a.pe2:&-fd~;~;i 

-: · .. o . .si.~ . - MELi.o REr;o..:..:.Não é ,preciso·.ta.ntó;. dizer que-.o.e. · _. · ·. - · · -- :º · .: : _· .' .·.-:-; . 
. ba.sta que : s~ cinja. as l eis .que temos,' limi- o· SR": ÚSCAR 'GooaY-Ma.s e .genera.1; ' . . "<,: .: 

; _ ~ndo~ss ao tjµe .. ~l!as diSpõe~. :que~·os m,.i- · ·o ·Sa.· MELr.o al:G6:::_Não e;.gen;iraüriiféli:·<º 
. · _ lna.:i-es;.~<p.~el'.os.c1v1s;- . · .. · < :· .:~ . -. .. · (Trócam::se:o.partes.) · . .. . - . _ .. : ,.·:,~~:.· >· ::: . 

" .. · , ·, O· Sn. •. :BAR.ROSA Ln1A.-Qus.le1s ~. . . SJ? •. "Pl'es1dente , V. EX. e tesr.emun lia -..de. · .. 
· . · : i.6.sR:: -Mú~ó REG:~~Ba5~ . 0· aeiiID:ento da que o~ no~res -~eputooo~ 'me" estão ~rras~~~~ .·:· 

Casa ·cuja.s.disposiçoos já citei :.e ta.mbem·a pa-ra·.um "err:euo .em que na-0 quer~a en,.r .... , ;<: 
·: · conshtuição. · · _ ' · · . . . mas, em que sou forçado a a.companh~l-os . . · .,- ·.; 
·.".- -- · · · ---" · - - · < · · · · ... · · Senhores iS$0·de·"eneraes bonorar1os ·que ··, . . o; 8R_. ·. SEA.BR.A.-:-0 . art:-· ~L - .{Trocam,se nunca_ for;m á. .gu~rra, .'q_ue . nã-0 ':prés t~ro..m: > . 

'llari_os . «Parees. O Sr. Premiente · reoiamci serviçcis miliures·e theram hoo.ra.s ·:pelo bom .· · 
: atte71!:iio. ) ·. . . . . . qi:ierer. do Governo. e uma.·. ~cção, !fe que se · 

O S:l. Mm.Lo REGo-Os nobres Deputados .pode.· t1ror ·qualquer oonc!usa.o, menos .~de · 
. . querem levar. a questão para_ um terreno· onde 1 que sejam. verdadeiros -generaes, ou. ollic1aes . 
: . não·a colloqUéi,. oemquero cõlloca.loa.. · de outras :p~tentes-. Nest.a. Caso.., P,res~nte- ·. 
· · __ =· . · · ._ · · . -M · · .; · · .. ·t _ m.ente .• os . umcos generaes -v~rdau.e1ros, au • 
. . . O ~r., BA.~OSA. LIMA - as essa e a .na u. thenticos, , somos· eu e o meu col!ega o .. 

. r~~a da que:s~r.>· . . , . , _ . _ . Sr . .V:i.lle. . :·· .. - .. · .. : 
.. ·_o:SP •• ·-~~µ.o:R~G0_-0 !!obre J?ell.utado.de : O' .SR.. o\'l.Í:ixo ABiiNT.Es'...;.· v : 'Ei:contesta. 

:.:. ~e~nambuco, ·m:emb~ da Comrnt5sao de Ma·. que o - genel'alPfaheiroMacha.do~ nãp: tenna. · .. 
_- rlll~a. e Guerra,~t~11:ro .re~onhec~o. que o pro- prestado ~o boQ.S s~rViços como ~'.- gene~ .. -.:· 
_ . oedtmento desta. fourro,n~o, · CJ_ue, propond<>:se ra.es; que v .Ex . . denomina.:.:.ri.uthent1co3°~ ( IIa · · :. 

des_fazer os cOIDJ!lentarws que ,.a . :respeito c:rtros apartes)-. ·.. . .·- · . . · ·· · - ~ · · · 
. ta.zia·se e .Q1Je q u;i.llfico_n: de ~a!llmnhos, apres- · . . · - ·,- · · -· ·· . _ . 

. __ sou-seem .pr.oe~ar o Sr. Mmll!tro:aa._Guerra." O SR. : · MELLO· RE~;Nao conteSt~. ~ao -. 
. . ·. e dar·lhe as coavenientes ·. explfüáções. .· ha dµv1dli. de qu~· o Sl. Sena;dor ~L.~he~ro .. 
· · : ·: · . · · ,. . · ·· : · · · ·· · ·· . . · . . · · Machado · tenha prestado bons serv-1ços; ao? -: : 

. 9 _S~: 13AIU30S.A. .• L1M~-O que dl~ .. e que 0 qi;i.aes H1e· à~víera.i;n _as' honr~.- Iiíili~res que ---
-- M1rustro .d~ Guetra .trnha !!onbec~mento ~o lhe forâm . coafüridas, serv1ços qu~ podem 
_que se h_ayi.a .. passado, .. m~di_ante conferencia prestar· qu:i.lquer bom: cidadão _e .Pat:Mota ~:; 

· d.o. presidente_ da Ço:nm1s~a.o coni S. Ex !· Não é esta ·a. qties'tio. o que imIJorta .. sabsr . 
( Trocam-_ze muitos apartes.)_ . é se essas .honras· transformã.m o paiza.no em:. 

O SR. · .MELW , REGo~Deprehen.do das .. pa- mJlitar. (,froca.m-:se ap<frtes qiú . interrompem. 
la.Vra.s do · nobréi Depubdo de Pel'nambuco ·o êmülor). . : · ·. . · - - _ . _ _ 

. que o Sr. Ministro da Guerra. foi a.-v:i:;ado pose . o SR .. · .MELLO REGo~' Mas, seohóres, tanto . 
(actum. · · " .. · · · · não · são militares, que, si qua lquer desses : · 

__ S~pponha. porein, .ºnobre Deputado que o generaês honorários quizer seguir~ vida. re!ll · . . 
- ~1.11~tro_ da. (}uer~.-mformado de que a.·~m.: de militar, i sto .··e, alistàr-se no exercíto; lla. 

m1ssao.:;;mha. c.onY!dado os commall;dant~ · ~o,, de assentar praça como .soldado razo. · 
. corpo·~ ,. sem. se, entender. CQtn elle, proh1b1a~ .R • • · ... • • • • _ • • .. ~ . ··: 

·:_ lhes: Siiie. c:Omparecessení-. ã. con.ferencia.. O O ~R. Ovmrn ABR.~TES-- -.M~, nao suece·-· . · 
que= se se·..;uirfa 1 (Ti·ocam-se .apartes.) · deu ·is.to no tempo do. . moua.rc~ia, em queº• 
· · . ._ . :'" .· . · . : . · . _ conde d'Eu entrou para as fileiras como ma~ . 

. . PM. SR..· DEl?u"TADO-:-Requ1s1tava-se ·então recb.a.l. - · · 
do Ministro. . - - - . o.si.t.. MELLO R1;mo- Entrou. como sefôr~ 

. - o -Sa'. MEL~o ·RE1;w:..:.Eis- os - ~olire3 . Depu· honorario, pois que não p,ercebia. soldo. _ · 
, : .tri.do.s . conCluindo .. ,por · ondê deveI'al!l.ter co- : •. o s··n. Q-<m)ro· .. AB" .• • ""T"'s...:.. ·Entr_ ou·. P. a.ia. ·.º. ·.: :_~ • . :':nieçe.do: .. solicitar do Sr. Ministro da. .Guerra - "" "'"'""' "" 
.: ' qÇi.e .. ina.-oda.ssê apre.sentar .á Comµlissã.o os e:iercito sem prejuizo do q_uadro~ . .. . _ .. 
·· ~001µia.nd~n.tris~dos-, corpos p:m:i>prestarem os O.SR. MELLO REGo..:...Justamente,'- más ·eu~< .. 

_-:-~..;esciare<:iU'l.entos de que· ella pre1fü;,wa.. Era. o trou ·ll<>r uma -lei do parla.meu to; · ~raio .c1ae . 
. ·--mejq :•egµJa1-..E:porque .. O:ãó recoi"rera.m'â elle eni virtude de cbusulado co!it1>a~w uu.pcial • . • 
.: • . a.·~isd~ pr·iO:eipi~. <:omo seie~sernpre ·~ .. · ··~_. •~ ·.o sa. ·o;i,mro _,AERANTE;;-~-t1. vê V. Ex . que 
\.;:'Ó: Sri.."-''Fh-:iciBco (!Ltcmo.:_s; Ei~ ·pediU póde ·agort\ entrar por uma. lei do · _p~·J.a-

.. · licença . a.o Qttartel-Genel'al ~para sei• Depu- mento. · · 
ta.do~ . : : . . . . ' . ·o·SR. ~Li.o REGo-Sim senhor; si oma. .- . 

~··· -., o sa:· .M.Etto. R.~~o-NãÓ senhor.' . -. -~ lei _mandar que 'o nobre D.~P~~do por S.Pa.ulo -
· · ... -. ' .. r ~ · •. .. . : .. ~~ ...... · ;.. ;-·:~/: ~-~.· .. ~ r· ···:·· : · :· ~.:: .. ·: ·;· . • :·-
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. .. ANNA'ES DÁ. Ci\MARA ,· . · ·.: ·,~ . .__-_, ~:":.-. -;-_._ ~· .. . ·: .. . :;... 

;; . ·~~. qu,;Jquor oui.:-ci (',,')::orHi··· ~ lJ;.;se a ·fil.zer '· Fixemos .a.s · ideas_: affit;~a · i ·:Comini~siio · 
. pa.r~e-dv quad:.:o:Jos Pi1h:iMS. gen .. ~a.e~ e como· que: se enténdeu .. com o Sr.~.': . .Ministro . da. 
. ta.l ir:serirto n"! A~,rzar.cút .Jliti!a.·, fic:i. s. :E..>.. -ciuérr:i; . e ·de!le ·solicitou ·· a. .presença:âes~ 
«tuthintico~ _rl'r.õcai;~,;~a,aplwtes que fnre·;:ron~:.. coinmandantes ~ . · . · · 

.. pem. o ,0ra:~or.::) ·· . . · .. . . · . : : A Commissão n.iio o'affirma ;: pelo_cp~ti:a.'riQ,. 
:~D~V,-se, cdm t-.ffeito, essa. entra® de hc- o que· se deprehende ciaS ·'pa.lavras -do Sr· 

~ : - 'riorario.pflià'· :o: e:;t~rdto 1?elã..Jei· 1le 1838, du- Ba.t·bosa Lima.~ que o Sr;. ·Ministro só ·soube 
: ,.c·mnte .. a .. revo'.uc;llc• do !Vi.• Grande .. Si me .não: .elo c9nvite poY fm;cúm •. . . ,. · ._ . ·« . '. .: : ' " . 
· .. :- ent;a.\lo; -Mei:ó '>. Ba.rret,, 1l.1i t: rn i1i>s.->es, mn.s . : O ·Sr.. · BAP..Bo9_A L1irA .E OUTROS dã.ci apàrtes. • 
· .. . . D~Q C e$Síl. lei q11e t e:n J'C:~U);t•:lo 'ris COUt:eSSÕe;° · · · . 
· _. de honr:ls militar.;,s_ncs u"rti-:mis ti>mpos: · ó SR.. Mir.r.o REG:J-E' a pratica, sã.·o os 
· , . Dei:r.em•m; púl'.érn. · cs~u._ ques~.o que n1it• precedentes, •lizern os uobres Deput:l.~los ;-.é 

"iiitere~.ao c;,i..~. que no~ oc1:u pa. . tuna. praxe; sao os 'Precedentes u~dos nas 
.;. Disse~nos o 11ob1·e Deput,:1.-k> pelo Amazonas. repartições civi;; e militares, dis;;e-nos .ta.in; 

···· o sr·. SP.rejo. um d.os mc•nur••s da. 1})nimi$sã~J:- bem lJontem o no~re· L)épu~do de s: Pilulo;· o 
, _ que esta, « àchan:io·se '~'º b!lmç:ida na· fü:nÇão honrado learler. Senhores, $i de facto. e~is
.. dos vencimentoo cbs força,: <te mn.r e t:!n•:i.. te.m esses preceaeiltes, que descionbeço, con· 
: .:fez conV"iro ao5 ci1:uma.1Na:1U?S para ver s~ ·v~m p1'e.-crevel .os e nii,o mantel-os. Sã.o 

· .. _ éncontra:;a os mdos llf:ces-;;:.»io.· 30 fim. en- precedentes ~ubversivos_ ·da. · .boa: ma.reha. 
· · · c&rre::ai::do o S•· · Ab:M.:nt~s de faz:(\r· 0 dito·· elo serviço, da; ordem que deve r~inar .aas . 

\:[invité . .Ja.ndo scicneui. :.o Se·. J1inistro da repar&içües; sãc precbcl~nte~ que tendem: a. 
Guer .. a: ilesse p1·ocedímO?H W». enfraquecer o .principio da. à.utorida.de, 'Pàlà· 

desconsirJeração que accarretàm a.os chefes 
: · O -no)>re Deputa.<lo de ~; .Pã.ulo. P'•l'~m. no.:; !as me~rn:i.s reparti<,;ões. . · · 
'dis.;e. e com eile · O nobre Dl\pufado de Per· o SR. . :pú:..io CASADO ...... De"é'·ha.ver.u' ma' 

:. :na.roimco, que 1\ Commi::S<l.(•. deseja.ndo :i.cll:i.:· 
um ·meio de melliür pr<>tmi:l:ser· os cla:r~ exis- Lei que :Prdhilla. isso. · · · 
tentes no !'Ãercioo, entendeu que t.levi:i. .ouvir . . 0 SR. SE.A.BR::.1;.'--Está no a-rt. 51 da C~nsti-. 
os cmnma.nuante~ O.os cot·pos. Presciq.~ie de .tuiçã.o. · · ' · · · 
assig:ua.la.i: 0 der.accor•10 uw; riuas versões ~ · O sr~. MELtÓ 'R.EG~Não ha:nécesSi<lade dE,- . 
. . ~ifas, senhores. quer so trate de venciruen- lei . oeste: sentido; tudo isto eStá' slib'enten~. 
tos .d•~$ pra.~as ov dos oilicia.":;;, que1· ~ trate ·!.ido, decorre. da.· ordem na.tural "da.S couSi.s. ': . 

· · de ·. p' 1'eenr:her ela 1·os no exei·ci to, :;i\C> que-st•:ies (. · r.r · ) .. · ·. · -. _ , ~ . .,;,ci .0111o·os apartes. ... '· . ·. · . 
de~ ·a.dmini~tr-.i.çu.o Q ne na11n. veem com o ser- N'ão ha necessid'ade d.e lei, ·p· orque •. ~ 
~jÇo peculiar dCl::> c..;r pos, e ningu,em podü1 . . . 

_ melhor. d3.r escl:i.rec!lneuto.s a esse res~e'itü O SR.;: F.tu:i)ii:ilrco BoaGES :dã. um apa.rté • 
. ·· :do que o cbefü r!a a<lminí.stt'ação r!a Guú ra •. o sn.: SEABRÁ. ;_ com:O. .ê qu{-il: Ex. diz 
· t:i.nto mais quanco o reiatorio .10 e~·fy.t ini;;tr0. 1:<t-0 a um D_epu~o ~: l !!?to·. é nma. ·injuria; 
ha. pouco dis i'ibniifo na Camara, tt·ata tt='· que V. Ex .. nao pode fa:z.er: ·' · . . . · 
qu.estüo. Si o i\íinbti'v não potlia oriellt.ai· a o SP.. FREDEP..tÇo BORGES d.·a.. ~ umapar. te. 
Cocnmi~W.o a.cei·c:~. do :Ls$u rnpw, estaform o~ 

. .. comma.a•:iautC'S C('S co,·po:. h:i.bili hdos n fa· · ó .SR·. ~~ELto _R.e_~Nãó .fomo por injuria.; . 
2el-C).2ilesq!1e nib teem «•bril!a~ii:octe · CQu?ie!'.er mas o JUIZ do que. devo --fazer ou dher, · ·.· 
e;,s~ ·ramo •.le ser·•i\:·º· aee-rco. do qual !ta u 1i1:i ;;o:i eu. .. ·· · · · · 
lei que ainda Il~ ... füi ex•.·CU~;1.cl:t'? '(A1,oit;.dv~ .:; u~ S.n.. DEPU'l'ADO-V~ .Ex. tem a lib~rclade 
m1.> apoiados. Apar:es. 1'.l cam os tumiJc..Ms .) tle ~:1::.teraar a.qui a o~in~ão _que q_uizer. V. Ex. · 
· ~'ierece-me toda e. attenr;ão o apar·te c1o ~o- esta. U•:mdo de um dire1t.o. (Apoiados.) : .. 
hre Deput<1,.:lo p?lv P1a.11 l1y, o Sr. Va.!b.<1.:1res. . O SR. MELLO REG~Comoeudi.Zia.-Sr. Pre~ .: 
8 °\•'.l t~lfidO <.!O CuU•i~·::l ~1)JlVém ObS~·l'V~r q.u e. ! <'i,lon~e, _Si . neste S~Utidó . . lla. . p.reéedentes, · 
xelE,1·1:.r1o-se s. 11e~ (.:c10 aamente ao ::ervtp dos• con vem prescrevel-os, repito; são praticas 
c<>1·_po5; os .c-3mr1:andin;;es o c:unsi·!erara.m d"' a.b t1sivas; que-: não devem s'e1• mantidas . . · . 

· ca.i';i.ctor oHicia.l': e i.an ~o a:;sim ~tu~ s~ apre:- A c~!Pª~ª ·dos •· D~~utados· nã.o ~de, rião .· -
.. seatar;i.m oom Sl?Us uniforme;; e ms1gnt:i.s.. . tem o dll'e1t0 de eDgu' que·.um fllliccionar.io· · 

.-, (J.ilí.f) apofodos. :Apartes . ) . . qualquer; milita.1· oa Cl,ivil, abandó.qé o.ser:.\ 
. Scnhures, () ·que os nobres Deputa.dos qn?- ViÇO 1Je sua reparti~o. a. h.o~:do e~ped1ente: ;: . 

r13m ·e leva?'-m(~ ::tqui até ce.nsnrar o ri;Jbre ~em .Pl'e3tar. a . (lev1dà ".'enu1; 3.0 seu cb:efe ª'· . A> ?'.ii1 !i3~~o. fáiili i•t-;l delU . . ·· . · sem : que este =· tenh.a . s1~0. pi;-evenido, :.p~;, 
/~:~ Si .ie ib.ct·J ;) ~r. Ml:.iíst,r.;. da Gue·rr a/foi :i.cad!r - ao · cb~ado·. da.s..: Commiss~ :'desta<'-:-'. 
-~\''' ~súl;~;'.~d0 pela . C;:rn.rnillS;to e ;i;i.o expeiliu. "'" Casa.. ... . . · . .. :-:~ . :·: . :.· . .,. · ·:<:::· 
.-·-:: o~'.~.;,ns ·conven1enW.~ po:t.t';i.que ô~ cO!Ot1\M1 ... 1a::i- . 0 SR. LUIZ .· ADOLPHO ·..;;,.;$éria~ - realme'nte ' > 
;-• .. ; ws se apre~eütMsam ~~ yre:>tar informa.çoes;.. lntrod.'u~ir" a. .. desordem, · nQ·;,;serViço ~a.i'rtt:· ::; 
;':·: . (.ápo.rtes.) .•: . partições, e.n:em_istci SEI. Ia~ .. . · · ~ ~ . · .:·' ·' .':. ·• . . .• . . . -. :,! . ...; . ·· .. ;• - - ....... - .:· . .... .. . . ~ 

.-~ ... · .. ···:·"" •"' ,.,':::·.,.#·~· ·;~:: 
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."<' -,-. -,_ ~··: :.·-·' . . ;, 

~ '• . ' -.. . : 

. · .. . o·•sa.Me:Úci:R~G·o~E' a9:eliÚfi clat~par- _vidk; -póréiri'~ · qu~·e:le lili·'·fracó, e.si de nik ·-~·;~ 
·,:tiÇão,_ou ao do !.'a.mo do serviço:a:que es~ii. nh<J.S palanoas. re·,;uito{ ã.ccu.;acão,não as ra-". 

:· - ~ií.boi:dína~O o_eo1:pregà.doque ·a,s C_Qillruj~s.ões; ti:ro~ (Ha~ riii~itos ájlClr-tes qHe ' .inten:o".1fr,em o ... 
· .. q11e a· Ca.mara .. se deve dirigir,- ·:para ciue per· - oro.dor-,. e. ()· S-,~. Pre,,iden<e ·i·eclam.à. atte.nçüo.) 

m,itt~, e elle permittirá, certameµte, _que _o Senhore$; :?O:U _da e~cola do pa..s;;;ad.oJ 11ãq _ . . 
empregado -lhe seja ãpresent<i.ao; Proc~-'ler de me. exiver;ronhó em dh:el·o .. Aprendi com ·-.' . 
-outro inodo é abrlr caminho á desoi'dein e .mestres . do passado. A disciplina: ·mi.lítal' não · '. 
ana.rchia. no serviço publico. - . ·. · · •· . . .se e~tudà, aprende-3e com o exemplo dos · -- · 
- SLà nobre -Commissão não,.bastaya cónfe- s:u1mrioi'es. _ . . . _. ._ . -·. .. . __ .... 

· ·-r~_nc1~· corri. .•o · ~n~~tro~- si~l:h~ ~era .i~~~s-~e~- . -. ô SR. _.BA.Râ~·~-A. LrnrA ~ rs.~o ··esta ·bôn1-fcir~: ·· · 
sav~l o parecer óu m(or~açao de-~ffi.ctal ar:-· prelecção na Escola M'.litar e não na Camai·a> 
regimentado, no_ pr?pr10 S~. Mm:stro Jlà dos Deputaili:>s, V. Ei.: .. não confunda. o c~.pí.:. 
(}uerra elle acha~ta ~se offic1al. mu1to com- tão C•Jni 0 Deputado, 
_petente, para com elle entender-se· -e .esclare·· __ . . - · . ·: - , - · . .. -- . __ 
cer-se. quer tivesse de trat.a.r elas duas ._ O SR. ~fELLo-REGv-E observaçao que nao. ·· 

· _, questões:na sua esphera mais elevada· com·o . acc~ito. e- que o úcb1•e Deputado não tem au- ., 
chefe da administração, quer nas suas par- to1'1·!~ue para.,me füzel-a. . - . 
thmlaridades e pormenores Iiirados ao ser- . O~ 1llust1•es m~mbros rl~ Comm1ssao. c_onhe:
viço ·de quartel, com o ollicial de fileira. _ ce_nílo de~o1s os mco!lvenie~tes cio coo nte dl; · 

Todos nós sa.bemos que o Sr_ ma.racha.! recl.o, feito ~os e<.1m:n~~~- o.ntes, tom~ram ? 
Machado Bittencourt foi otlicial arregimen-i ª?~r·tado alvitre de <br1g1r~m-se au· ~I"- ~1-

. ta.do, con.hece perfeitamente todas 11s mínu- mstro da Guer::'a. a 1uer!J n~ra.m cxphcuçoes, 
dencias do serviço. nesta segunda hypothese. pelo que m::r~ce_m s1~ceres :011vn~es. 

o SR. B~RBOSA · LIM..-\.. _ Não puzemos em . D~ f~c_to ; s.1 m:o fc:1 s~u p~~po~ito 1n;;.1~esw.: 
duvida a. competencia do nobre Ministro. o Si:. ll~101st~~ da Guerra,q~L nm~ lhes fic~v~ 
_ . - · ._ - . . . -,. .. · em assim -dizei-o ::.o prop!·JO Mm1stro ~ F1ze•. 
. OS~ .. M.E~J..? REG-O-Os -nobres Deputados ram-n-o. e: nisso·anrlararn muito bem. ~ lHHll 
po~er1~0 dir1g1r::se: as .. Ex. ,·gue)bes forne- IJ s1;.' Minisi;ro podia. deix<J.r de acceitar taes -
cerm., 1n~or1lla<;:oes. 1lte1s '() p~ec1S?-S sobre o ex:pliroções. · · · - -
modo -m~1s çon vemen~e do preench1men to dos E .: as~im não devüi. m2wiar eensurar os _ 
claros e:i:is~entes no exercito, b_ern u.s~im sobre comrnandames. Nã.o l:üiJVc· offenSc\ ; foi ú.in 
toda? e quaesq_\ler _out1·a.s part1cular1dades <1.o acto de ii·Ntlexão dll. Cómmi~5ü.o. (lMo OfX!ic-.· 
se1':nço, sem precisarem recorrer a'Js com-1 dos;) ~ão insista.mos_ ma!:. neste p~llt_9~ - _ 
mandantt;> .dos corpos. . . . . . 1 . Que com:pete11c1at1nba a Comm1:-;sao para._ .. _ 
- Conheci_ o actual Sr. Ministro da Guerra, convida.!' os ·commanda11tes de corpos ? -

quando tenente-coronel do 1° regimento rle · .- , · .. · · . · ·· · · · · . ·_·. 
.. cavagaria, do qua_I era comfila.ndaq_te o então 0 SR~ ÜVIDIO ABRANTES-:-0 Regimento. 

coronel~ hoje marechal Almeida Bar:·eto, _que O SR..' MELLO REGO - Nii.'1 apoi"ad6. ó. Regi-e•. 
o ~onsideravae p1•ezava como ofilCial distincto ment o não dá e~w. competencia, pelo cQn- ·. 

-_·que ·era, respeitado e estimado pefos·seus su"'." trar·io, des,lc que Plle estabeh•ée o ca.miuho a;_ 
balternoti. . - - ·- - seguír,como-já. mostrei, prohib.e •1ue se siga · 
. -o seu procedimento sempre correcto e inte··. outro. 
gro prenunciava o soldado clisciplinadot_, se· o , Sn.. B:àRntlSA. LrnA.---,- v. Ex. mostre· o. 
vero e inflexivel cumpridor r1qs seus deveres, artigo do Regimente, que limita,. competencia - --
qual se revelou· hontem nos tristes aconteci- da Commissii.o.- - · - · 

. mentO$da.-Escola"Militár·,- , - , -- · . · ·· - .·, _,_ ·. ·,-
·. o c:i.so interessa-nos, senhores; podemos fi- .o SR. Mm,LO RF:Gü - B:i~ta citar o ~rt~go __ , 

. car traaquillos;qUe emquaotoT01· .Ministro da que pre~cr-ev~ o modo _pol' 'lue a_s Commissoes _ _
'Gúer!'li: o Sr. Marechal ·maehadoi Bittencoun \ p()(\em ooter lntorma(:oes. que e o que_ r-egµ!a e. 

- ri.ão :sereproduiirã_ o espectacµlo · neploravel a m'it('~ia.. . _ · . - _.·-
.e-vergonlrnso. r2qninte t',e.iusubordin::ção, dE\ Tertmmmdo as "onst':er:,çoe~ qne me .1ul-
a.1ú[noos desta .Escola,a hotasem que devi3_m·. I gmii. ob!'ígi~do 1_'·. !aLt,r, cdn•1 1:rn prü~esto , 
estar nas aulas a ouvirem os seus -mest res- conm1 certas 1;heot·1a> 1;ra:ó1<las-_ ao tt<l1Jate,. ' 

-,,irem enc'orpo)'.ados postarem:se em fi•eine ã. passa_rei. Sr. P.rcsid.ente~ '~ occupa.1:-r:;o col!l. ' 
· ~ ea.màra dos Sr.>- .Deputados, com ofim de in- a at~tt~de. qu~ me causoa P~}mo sm.ao ,as:-
. jl,ll'ial'em um dos seus membros, a ·quem pre· som~ro, a.ssumtd<J. nesto. ques;;aQ pe,fo iliusti:e .. . 

·- , >~~ndiil,m_o:tre:recior._Um[l;-ferradu:ra ! : - -. - . chefe da Casa- (aparte)~ chefe da una.mm1• '. 
;' für s:Rf DÊÉ>riTA:nô~Então v'.-- Ex; estã; fü- -da.de dest~ 03.sa. .. . _. ,- __ . 

._' "-. .zéndo-.uma accusação ao Mimsfro da.auel!a -08.a. _Se:,Ui1ü.-Excepto :lo .nobre Deputado·:· · 
- - -epóca.? · , _ .. ~ -. ,. · • o Si·. Jo;:é Jfar·iauo. . . - .. _ . .. 

;_ ,_".,t~~~s~Çctf~~i~s~::~;~~í:a!~tii~· d;J~~.!ye~e;1~·:'Jos~~~~~i~0c..E~7 . : mes~o <i•í ver~as:_:. '; 
+ .. • •. ..,. _. ___ . - •· ' •• • - - - : ••. • - ••. ·- · ," ···:· - • ··.' .- - ••• ••• • • •• • • •• • ··: •• 

· . .-:,· ·-·· 
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. :~. o \~onr&.d1{ ieaàer; nao· s~tiSfeito com ter coni qué ºtenham d.e ornar··atr~nt~:i~· ~hüe:. ' o 
., aecl~W.o ·em aparte, quando orava o nob~e vericedoe . . . - . . . . . . ,. . .·. . 
~· Deputado·péJaBa]).fa, que ei·a.solldario com a. Quando .óraV.a·o illustre cbefa;õiseus: anii.~ . 
·'.-~·.•Comt\liSSã.o .de M-a.ribha e ·Gúerra., p1•ocurou· gos·o appfaudiani, ãlguns. com ar<?or.:0 qúe-
:· 'revestir a sua·declara.ção da: maior solemni- sig.l).iíico.varo esses a.pplausos, o que· exprk : 
X. d~de e, sü bindõ â.. fa%uria; ·virgem até então miam ~ Significa:v:a·m ,· porveiltura; -o conheci
'; (1•isoJ. com.)argo ·gesto afllrmou no~amente a mén.tG proprio que tinha\11, os noores Depu- -
· su:i;.solidii.riedadé com a cit.a~.a. Commissri.o, e. t ados: da ma teria,- das particularid>ld<is do , 
·.' ] oétar:to, a. sua foteiia. :respónsabUida.de pelei serviÇo·c1e quartel.~óbre·queos commaudantes . 
. ·.procedimento della. ' · · . ·. · . · . deviam inL9rmar, pa.1't.ic:ularic:Jades que os.· .. 
··· - .lüirándo'as$i.mo-pesotlesua!)alavm,como nobres Detiµta~os na.o conbecem;·como t~m- · 

a espada. de Brenno; que punha termo a.todas ·bem eu não eonheço,asdas m::.terias em que · 
as duvidas e xeda..ínações, o nobre Deputado elleJ são profissionaes 1 · · · · · · · 

, .. por s. _Paulo fazia_desappa.recer a. Com missão, Não;:eo;ses applauso~ exprimiam a.con'fia:nça. 
:p;i.ra so. elle aprP.sentar-se pe.rante à Camara.,_ que aos nobres . Deputados inspirá :o · ssu . 

-~·peran~e a opinião public<~ ~ · · cbere. a fé inabalavel; ardente e cega; per~· :... 
·o SR; Au{;usro ssmo-Não ,fez tal ; elle mitta.,-se. assi~ r:!zel-o, que :~les d_~po~ltan:_n~. , 

declarou-se .Eolldario com·o procedimento da p~lavr;i. do seu .,eneral, no "~.u di:-~c:or e:;p1_" 
. Ccinroissão. (A ,,ioiado$) . rttua.I, crentes de _que ~lle .iamms ~;:; .)e'1'ar~ · · 

. . ·· , . . ' . . . por estro.da que nao seja a da. ro.zll,0, .do di- . .. . 
O Si;:.. MELLo REGO- Quem maiS.- pode-rã. re\to e dà verd.aue, sobre que: assentam os. · 

dirigir-se a Gommissão, ".endo deante de!la e principiossãos; . . . . . ·, . .. . . ·. ~ 
:- poP ella. resp~nsavê] -um _chefe da estatura: Entretanto~ ~1•. ,. Presidente, · naquelle ~~- -~ ; 

. moral do nobre Deputado po1• S. Pa.ulo ~ mento, o nobre . Deputado procedia ~le roodo 
-.; ~o sn.. A"CGUSTO . So:-vEio .... N'iio <t•poiMl.o. A bem divér~?~ ~usteil.tan~o i liéas .fakas ~ J?etí-
' commi~~ão' continúa. a. assumi!.- a. inteira. -re- go~ •. prlnc1p1_o~ ·· ev~rs1vos _d:!. suoo1•drnaç..1.o _ . · . - , bll ·dad · d - · -~ · · e d1scrplina. m1hta.r.; • · . . . · . · .. 

. sponsa t . e. P se11 actq '. ·o nobre ·Deputado não tinha o direi.to de · · 

. O. S.a . ·MELLO .1.h;Go-Penso de Iil.odo di- induZir .os·seus alliigós a erro; a~umii1do . a · 
. · ." vel-so; ·na especie vertente não nos devemos responsabilidade· de .uma gran~e .irregulari-·: . 
:-.· nia:is dil'igir á Commissã.o. · E neste presup- dade, eomo :ficou de[\lonst'radó. , - · .. 
. · .. posto, : v!sto ac:h~r-~e ein divergencia. colli._a o SR. SÚB&À..:..... Miiitó bem."> 
·, Com1mssao, a;:-enture1-IDe a. aar os dous apar.: . . · · . . . · .. : · . ·. · · . . .. 
, . · tes de . que fallei; sem avaliar o. temeridade O _Sll: M~o ~li:GO:-:- Sr, . Pr~s1dente. eu 
· <J.Ue commettfa .. , tal a. impr~ão. que me do-: devia ~ V, E~. e a Ga])l~a as r:i.zoe~ por que · 

. · ·.minava.. · · ~ .· . · · · m~ YeJO obrigado .a de!A.!1-r ._i;le 8.C()IDpanha_r 
. O nobre tJe~utado por s. Paulo, na soffre- o ülusti~.~ ~b.e~e do pa:•ttdo ~ · que pel'teMo e 

guidão com que acudiu a cobrir: com 0 manto que me c,onferm-o man~a.to que o:_a·exei·ço; ·· 
.do seu prestigio ·ª· Commissij.~ _ de .Marinha e für SR. DEPUT.AD~Nesta. questãQ sóme~1te., 

_Guerra. .. não ~ 1elJ!-brou que os homens co1.. O SR. MELLCi "REGO- Nesta.·questã.o ... cFal· 
· l~cados ua eminencia em que seach~ ~. Ex., lando, S1'. Presidente, do· p~ssado,_ . dizendo 
. dispondo do !ªI2r e poder. da que mcontes- bue veuho do pas$a.do, talvez eu tenha ag

:;.. tavel.o;i,ente ~1spoe o nobre Deputad~. como _o gravado a suspeição que a.qui· leV:a.ntou.;.se · 
,: homem ma.is poderoso da R~publ1ca~ .pois contra mim:, .quando coni.i.ou·que e~ Matto 
-.. que; como chefe ~o grande paTt1áo dom mante Grosso . haviam Iembra:do meu nome ua. 
.· '. em. tsdo o paiz, . e quem o dirige~ ínspír'.1 na. ultimaeleicã:o. ··, · ··' 
: ; eleiçao d~ Pre.~nden~ d~ Re_publ!ca.; é amr1a. Devo declarará Camara, corri tcdtt a ver- . 
:-:.~·:·~?b sua chre~ao e msp1ra_?ao que esse par- dade e tllmJlem Cc>m desvanecimento, .qnc foi . _ 
, .. · . .,_ido elege . o vongresso, ·e s~. por a~. com- isso acto espon~neo de um amigo gen~;roso, . 
-,,. ·Jnette. no acto a~gum descmdo, aq'.:1-~ · o n,o~~·e que. sem _prevenir-ln(', :tomou. seio-:il:!a.ut~ .· · 

~eputa?o o corr~ge; e rla Cama.r11. assim eie1ta . deliberação. !à.zen.do uma esco!ha de q:u~ ta.li ·. 
""··.e ello .-o c~e(e que co~hece:nos. Qual outro vez, não tonge, tenha. de o.rrepe~d.ei:'-:<e, _ pe~g._.· .. :· 
".-'. ,.bom~n~ 1J?li't1co . qu~ tao d!recta _ ~ ·efficaz- íncapacidsde do escolhido.(Não apoia.dos ,) :- .-
\· _.mente lilÜua.· n_os destinos ds..:Repubhca., como ·. · · · . · _ · . · · · , · · , 
~- 9 nob~·e Deputado i . : · . · ·. - · O S:a. SEABRA.-,Nao apO?ado,; a Gams.ra. . 
h: : o .nobre Deputado, digo; esqueceu-se de qu~ atte_ride aos cons~l;los de V. px. . · ·.. . . .' · 
:·:.,-:com esse- grande poder, correla"!.<'.mente cat·- O·SR.-11ELLO· REGO: ·,-- A ·ve-cda!Ie-: é .. : que 
b'.:~_ega c~i_;i:_ umn. g-rande reiipon:;a'bilidad~; e:.~·~~ _.!;!atto G1·css9 elegeu os_ do:u~ Dept~.~:i.cl_ó~ .· _ma.is 
! '~· : SPl)llS:t1nhdade · do ;.cornrnando .. !l ·resport~alnh~ . velhos da. Cama.ra,eu .e o·m~u ·'"cllegtt• ~: Sr; .. , .. 
L>'~ad? de dirigir o~ seu~ amigod, sempre atte1~; Xnv!er d~ .Valle, dous. :so.ld~~os,. re t:Oi·ma:dos :·, ., 
; >:;~sa sua voz de commando .e pl'on:iptos a at1; por l'!lca.pa?~ qo s~~y1ço e, . Jl0.~~3:~to; ~~m·:' ''. 
~ .'l'a:reqi:.. ~~ ao combate,. para. colherem lour~ pr~tuno. :. . · ·. · . : · · · · - . · ·. · ' 
't.·.\ _.;· . __ -·· ~. - ' . ·.· ·.· . ... . . .. ' . . . ·.. . :_ :' -· .. ' ·.-.... 
~ ·. ... " 
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O SR •. P.aEstf>ENTll - Prevfao ao illustre acoima.r de susp~ito -por i1;iin:igo da Republica~ 
beput 'do que a· hora .do expediente está como já houve quem ml:l accusasse, quando 
finda: · em outra ·accasião tratei -de acontecimentos 
· o SR, MELLO REGO-Peço a. V; Ex que con- rela.ti vos á rebellião praieira. , - . . 

sulte á Casa: se me- concede, e espero que · Emoorasem aspirações.que me obriguem à 
os col!egas me-attendam,-a. prorogaçil.o da !iara' uma. P.I.'.ofissão de fé, ! não desejo que me to:-

. por .2Q min_utos. · mém peloqu~ não sou .. · -- _ . . 
, Não sou .inimigo .da. Republica..· Não. con-

(Consultada a ·Úam(ira, --e concedid:i. a p1·orO· .cori·i, de certo, com .os meus· camaradas· de_ 
gaçao.) ·· armas. q_ue i fizeram ; ~às_tambern .~ão ,pre-

. O ~r. l\l"euo Ré~·o (Cor.Úiniiando) Sta.rei o meu concurso·n.cs _que a queJ.l'a.m 
Ag:aclecendq aos meu:i illustt"eS collcgas a destrúii·, ainda· ma.is. pelo recaio - natural . 

· uenevolilncia com que se prestam a ouvir ·a~ nos V"elb.cis -·que me inspiram as mu<lançns 
rninila.s' í"astiLlio3as · comiderações, wntinüo. radicaes, !'autoras das ince1·tezas do füturo. 

Uizia. eu, SrA Pl:'esidente;·-<tue as referen- Desde cer<!a <le 1ô annos que me.-fica:ra.rn 
. eia,;' qp.e tenno t"eito ·ao passado pQ·leri:i.rn gra.'l'a.d,as lfª memorhi. estas p?.iavras, pr,ore-. 
&ggru.v-ar as suspeitas contr:.t mim levant;1~ ridas da tribuna do pa.ssa.d.o Senc.do, por um 
chl~!. por ter si'lo o meu nome apresentado na ministro de então: «A democracia· moderna 
ultima eleição em Matto GrOS$O. não faz questão dos apparelbos». 

A noticia. dp facto, senhores, pl'Í:idu~iu, não Com eil'eito, a fórma. de governo não é fim, 
-sei p0rque, um certo reboliço·. no consis torío i:, meio. -
central, e os seus ma.is ootaveis c,irJe:ies E como a, questao não e co u.:pparelho, mas 
eu oeudera.m ordenar que eu não fosse eleito.e. dos operarios, si eu fosse político, ou ainda 

. vara. isso trabalharam. Foi uma faina. ingloria me achasse com fürç,1s para lutas politicas,. 
e improficua: ·aqui me acho. 

Na guerra que se me faiia,.di.zia.-se que em vez detenta.r mudaiiça.s, preferería. apoiar 
·eu era ininügo da Republica. 0 monarcbist:L, o a.ctual Gov-er:rio, a cuja frcote vejo u111 ho

Em que sé fundav'am para assim qualifica- mem de bem., anima.do de beila~ intencues e 
remos meus sentimentos ·politicns, quando procurando fazer o melhoi• que a.s circurn~ 

· · • · c1. tal · stancias llle -permíttem, só Deus sabe com -
na imprensa esta Capi · co1'riam escriptos ·que esforço e no meio. de quantas.contrarie-

. meus !'lID- sentido inteira.mente : opposto ~ . dades. 
Peço a.os nobres Deputado?, 'que já. tiveram 

a. ·bondade de_ votar a. nrorog;a"ão, me fo.r:aai ·· Não destlonheço; e antes ·confesso que, -no 
"" - .,. ' meu fraco modo de eofonder, nem tudo 

o otsequío de ouvir o que eu· vou le]'. quanto vae correndo pelas altas. regiões é 
Senhores. bem lon~e estava eu de pensar credor ae applauso. ·Mas go'l'ernar, rriaxime 

que Ma.tto-Grosso me· distinguiria. com o nos tempos dH"liceis <;omo os que vamos atra· .. · 
rna.ndatà de seu representante ; bem longe vessa.ndo, é. isso mesmo: ~umas em cheio, 
J.e suppor que voltaria a esta Casa. por onde outras em~@», como dizia, fo.lvez. 3 primeira. 
havia.passado, obscuI'amente, h:i. mais de 20 cabeça politica. do segundo reínade. . . 
annos, quando publiquei "llm ligeiro escripto Eu poderia parar aqui, Sr.Pl'esidente. Vê-se 
oobre fa.cto3 da revolução praieira de Pel'- bem que 0 homem, "Ue, R[o nensaado volta!' 
na.mbuca,.em 1"848, nos quaes se a.chava. en- " .. 
volvido 0 nome.do c:i.pitão Pedt>;J Ivv. Di:;- ú, vida .politic-a. ese1• Deputa.do, assim se ex
seram desde logo que euera.·inímigo d:,, Re- primin. não dava. moti\•c; as l!uspeiço;-s e 
publica.. Nao dei icnportaucia. ao C!lSO. Ilfai~ i::alurnnias que contra. si levantavam (apoia

.tarde· em novo e mais desenvolvido estud.o, rlos), n€io.de viseira. erguida, n,.;;.o de publicq, .. 
·trn.tei do mesmo as~umpto : como historiador mas nos recessos 1los corredores desta Casa.. 
ti"n: de !·ete_r.ir-me ainda a Pedro Ivo, IDO$- Prcenclüt.lo o meu fim, poõeria, digo, tet·· 
i;1~11doqueel~~nã.osebatera; nêmsesacrifi- min:ir aqui, si J!ÜO enl.càle6se ü~Yel' lr. 
cat'à pela causa· republicana.como d1ziam,pois ~diante. po1'qne o que ~e ;<.<>~ue mm core!ii.ção 
que. a revolta praieira não tíver'U. feição !'e- com os facws que se acabam de p~ar.(Con
publlcana. ·veiu n<Jvamente .a a.rg.ui<;ii.o· de tinim lendo. ) 
adve1•.;ario da Republlca, e· foi eutuo que, «O que é. preciso, em snrr:ma, antes de tudo, 
pa!'a qu.e .não corresse livremente a calumnia, é q 11e no paiz se tir:ue o goYerno civil, sem a. 
,1uJgl;eL dever oppor á suspeição rle par·cü;li: tucella. do rnilit.arí~mo, que ha muitos a. 

. ' dade como escrípt.or, que começavam a as- pensari;m CJ1le dew\ ser. o n.t·liitro. supre.mo 
·· __ sa.car"m~. a rn:i.rii-festação franca dos meu:> dos rl.f'stino~ cio Bruzil, perigosa.- e constante 

s::utime'a.tos poliêicos. · . •. _ am~açn. ás institufcões que pr~tendem a de· 
Eis o que eut;i!) eu disse pelo Jonial do Jr'llll;,1•.J · · · ·· 

Co11iúic1cio : · . ·· · ' Assim é .. que:, penso, eu .que fui miiita.r 
~< Escrevo sem paixãó, que para seritíl-a não ciesde os primeiros :annos de minha. moddM.e. 

tenho ·motivo; mas sei beI!l que me hã;o de e aprendi que o ~overno, responsavel pela. 
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.. 
,.. defe~ e guarda das. instituiçõ~s: mal est.aría._1 I•. que sejam approvadas as eleições .que . . · 
. si :para .o (1es~mpenbo. dessa a.ttribuição con~ tiverarn lóg-a.r no dia 30 rle dezembro do a.nno . 

. : stitucional p1·ecis:i.sse antecipadamente · d~s proximo !indo, no 2° districto do -Estado de · 
.: '. ruidosas ma.uif'estações de füi·ça. armada em- Minas;.com excepção das que · se proceílera.m 
. seu apoio, em vez da obecliencia às suas 01•-: nas secções 2\ 4\- 14• e 15" do -murricipio do · 
.·' dens,base principal da füsciplina militar·, sem .. Pomba; na 9• secção de Olivei)'.'a, ·dist1•rcto _do 
,; a qual m~rhor fôra. nlio lia ver exercito nem Japão; em Maria.una, de Dbá. e Cama.qtia~. , 

·arpiada. .» · - dé Entre Rios ; · . . 
· · t· ·: ·.- d - ·+- • • . · · . · --~·. que, .ftcantlo. publi<ll\-fórma ·na. Secre· 
Es ou a10 a nes~~ ideas, __ senhores, e ~ tari"a t'ta Camara. dos Deputados; sejam envia

. bem ele ver: _que _a7:s1m pen.~--ndo A o tendo_ dos o oflicío do ª"'ente executivo ·e a certidão 
. dec!ara'1o, nao po_d1a estar .cte accordo com o do secretai•io. da municipalidadeº de s. João 
n.obre chere. D.ah1 o protesto que acabo ~e d'El-Re\,concercenies á qilaliftca.ção eleitoral 
füzer contra o seu modo_ de en.~rar a questão daquelle muoicipio á. autoridade judiciaria 
de .qu~ tl."atam?s. SP.N~1 consmera~o um ~~1- ooropetenté, aticn d~ apurar- se a verdade dos· 
dado .rnsub?rdmado_, post_o que ainda este.ia fücto~ é ap licarem-se-a hypothese as disposi-

·avulso. Cr~10 q_ue am~anao mand~ra.m a.br1r çiies de dii~ito; .. · _. . · · · 
os meus ~s.on~menw::., e n~rn s1que_r me~ 3,., que seja. reeonhecido e proclamado Depu
a.eh? na. escola .r.e rci~rutas: Nem ml:l, apresso::. ta.do eleito pelo i·efürido districto . o Dr . José 
porarn, ~m entrar em serviço antes oe alguns Martins ·de Carvalho Mourão · 
escla.rec1mentc.s. - • · 

O que é o partido republicano t~deral , se
nhores ~ E' o partido que quer a r epublica 
fedel'ativa,qual a creou o nosso Pacto Funda.
nien~al . . Estou rle accordo; nada. mai~. nada 
menos do que o que se aclrn. na. Collstituição 

·de 24 de fevereiro; l:l é por is>;o que nffo ad
. mitt_o o 'parlamentarismo. Ouç'o faltar em 

'· · outras denominações õ.e partidos. que não ~ei 
si re;.tlmente existem.nem como se fürniara.m, 

. ou si sã.o ramos do partido fedf'ra.l, cousa. 
asslm pareci:.la <~·oUanào para o Si·. Lui:; .A.dol
JJho) com. os índios do nosso Matto Grosso.· 

De uma grande nar)fo formam"sa diversas 
tribus, que vivem a guert'ear-se e destruir
. se, como acontece com os Guaycurits.- clivi<li
clos em Cadioés, Xacoidos. Bial.Cos, etc. , ri-
vaes e inimígos uns dos outros. 

Não quero fazer parte de k ibus; quero fi
car :i.o tronco da fa.milia.; é ahi que quero ficar 
com praça. e!feettva. e entrar em ser.viç0. 

Peç_,-o desculpa á C.1.ma.1'3. ào tempo que lhe 
tomei, e a cada um nos nobre.s Deputados 
agra.)eço a. longanimid~de com que ou1.-iram 
este desordenado discurso. (Neto apoiados) . 
· · Tenho.concluído. -

(Eluito bem., muito bem. O orador e m·uito 
comprimentado.) 

O S1·. Presidente- Está. find3t íl 
hora do expediente. Passa-se á 

ORDE~í DO DIA 

O Sr. President.e-Proclamo Depu.- · · 
tado pelo 2ª districto do Est:i.do ae-Mioa.'s 
Geraes o Dr_ José Martins de Carvalho 
Mourão. 

O §r. Olegario 1Haeiel (pela . 
oi·dein)-Communica ao Sr. presidente que 
se acha. na. ante•sala o Sr. · Ca.1'valho Mourão, 
DPput:l<lo eleito e reconhecido pelo 2• di;;~ 
t ricto do Esfa.r1o de Minas Geraes, ·e pede que 
seja nomeada. a Commissão que tem de int ra· 
duzi!~o no re~irito. · · 

O Sr. Presiden.t:e- Convida -os 
Srs. 3• e 4° Secretal'ios a irem receber o Sr. 
ca:rvalho Mour-J.o, Deputa.do eleito p P.lo 2• dis
tricto de Mina~ Geracs, o qual sendo intro· 
duzi1lo no recinto. presta. junto á. Mes!I. o 
compromisso regiment:ll. · 

São successiv<i.meote sein debate encerrados 
em 2• discussão os a.rtigos do projecto n. 6, 
de 1897, autoriz:mdo o gmrerno dêsde jâ., a 
comp ll:ltar o 11.ecreto n. 330 A. de HI de abril 
de 1800, ti-xando para a r eforma compulsaria 
ou voluntfi.ria. nos postos que . menciona., ns 
idades e gratificações· addicionaes ao soldo, 
segu11do a ta.bella que propõe. . 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e npprovados em 2·· discussão os se· 
guintes artigos do 

FROJECTO 
· E' annunciada a votação elo p:i,recer n. 63, 
··de_ 1897, reconhecendo. Deputado pelo z·• dis- N. G - 1897 · . 
tncto do Estado de Mina..-; Geraes o S1•. Jose 1 · - - · 

, ~fa:tíns ele C"_rvalho Mouro.o . O Congresso Nacional decreta.: . . _ 
Sao su".'Ces~1vamente pi··sl.t>.>' a. ..-o tos e ap-1 A rt. 1. •Fica o Poder Executivo a.utorizatlo · . 

. provadas as segUimes conc:lu.süe:; do pa.reoo1' deslle já., a completar o, decreto n . 336 A, de 
n. 63, de 1897: - . 16 de abril de 1890, fixando para. a. reforma. ·. ·. 
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compulse>ria ou voluntaria., ·nos :cpostos abaixo mencicnados, ::ts ;;cguintes idades e gr~tift- . 
caç~es addicionaes o.o sqldo: •· : 

l'06TOS 
. LBII'.l'E~ lJAS I 

lDAPJ;;S ! 
1 ~~~~~~~~-"'~--l~-'-~-1.~~~~.-.-.. ~~-.-~~~~ 

Gontra-almirante - Inspect0r de ·saudc 

e.a.pitão de 'fragaia-Chefü de pbnrmaci;i 

Capitão . ele m:i.r e guerra:.....;. Chefe . c!O 
Corpo de Fazenda .•... : .........•... 

C:i.pitão de · ma1' e gue~ril. - Chefe do 
Corpo de iUachi::üstas ••.•••..••.•••••. 

Capitão de fragata -1ifachinis!a de i~ 
·classe ..•••.•.•.••••....•• , ......... . 

57 

57 

ôS \ ifi:JS por Mno de s;;!Ti ~ci que ex:ceder de 30. 

6~ j120$ ·~ .. » » » » 25; 

GG l:i~élS " 

1 

» ,, » 1) 

6~ j i~C'.$ " 

62 ! 120$ » 

» » » 25. .,, ,, 

,, » 25. » » )) 

A.tt •. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Pr-esi~çnt;e.~ Con·dda. os 
Srs. Deputados a occuparell).·se com os tr-a
balhos das Commissües que lhe estão affectas . 

Vae. a imprimir a seguinte 

rtEDACç1o 

N. 13- l89í 

Art. ~. 0 S,1b pretexto <le alien;i,Qilo mental;. 
ningutlm sera itlter·na.da em e~t.abelecimentos · 
. de alienados· Oll privado da Iiberda,ie, sem 
exame prévio que demor1stre tal eníermifade .. 
é dete!·mirtaçiío da autol!li.lade competente. 

Para.grapho unico. As vel'ific<1ções sobre o 
esta· lo mental do individuo suspeito de alie
nação est•indcr-se-hão ao. conlrncirnento do. 
nome, idade, naturalidade, estado, fllüH~~o e . 
residencio.,; 

Redacçao para 3• discussüo do J'rojeoto 11-. 78, Art. 3.• .Qmindo a manutenção da ordem . 
de 1~96, t·egu~ando a serviço de assiste;icia o exigl1•, pocler-rn-lrn. fazer a l'eclusão imme::-
1wbLica aos alienados dia.i,u. do imlividuo suspeito tle nlien .ção 

1 

mcni;a.l, sem o preenc imeuto das fürnmlí-
0 Congresso Nacional deci'eta : dacles prescripfa.s no art. 2·· e seu paragra-

º . . . . pho, sentln c<Ja:>ide1w111; provisoria es~a. a.d- . 
Art. l. Tod~ o mdlv1du? gue, por mo1rsw1.' mbsla aos asylos nublíccs ou particulares. 

mental congenita. ou adqumrla, pe:rturbar ª I 1 ~· · .. 
ordem, atteutar contr~\ n. prc)pria vida. ou a § !.·~.~esse_~as~ <J~ qrec:tores d~s res?cct1-
rle outrem, ou oITender ,~ .mora.l pablk<i.. vos e,,t,ibelec1mt: .. to,, ou q~em ~uas vezes 
deve1•à ser recolhido a um esttt.beleciimeri.to li'.-e1', . den.ti·o do pt'o.io de 4t> bo1•a::-, commu-
de aliemidos.· · · mcar<to i1 autoridade compd~nte o recebi-_ 

§ 1." Exceptua-se desta obrio-ação 0 enfermo inento Jo:enformo cum o re!ator:io do estado 
de alienação mental trata.d~ füll domicilio men1,al que houver ap1·ese.ntadv dentro do 
particulal', quo:udó os ~scendentes e descen- i p1·:i.zo il:i.qnell•'. p2r1odo_. . . . 
dentes, conjuges 00 parentes; tutore;; ou · § 2." :'l.s :1dm1rnstT"açocs <los cst.abelec1men
curarlores, chefes ou directores de corpom- tos p·:rL1cnl~res, d est~na.lio:> a_ u,sylos e. t.rata
ções a que pertence 0 doente diri"'irem "es- mento de ~~enao.p~ 1:ao po,!cr;w, s~~l?retexto 
soalmente o tratamento e prover:'m aos.~u;- a..lgnm, oPsta.r v1s1 t ~s tle inspecça.~ ~~auto
dados que füe devem ser i.fü.pensados. ·· . rtil~id~~ ferl~rae8, ~st:11iu~e~ e mt~~w1pa.es ou : .· 
. § 2.ª Neste caso; sl a mo!eHia ex(:eilor (lo funccion:.i.r10s J?O. ella!S incumntdos. desse 
período de. · tres meze:;. ,~ev1;11n <1.s p<es~c11s servi~o. 
ª?inia me~ciona.dàs le,·ai· o fado, · p:1r:J. <is .1.te- ,\ ;.t, L" -Qú<tnd;, omdriucr a!ienado eva- .·. , 

. ·. v1dos .effürtos, ao conlleeimer,to da autorl· rfü · .>i: C:c \mi u,~y!o. pâblico orr pri \·aac; a sua. 
dade competente. :· r·einter.aação sô poderá ser feita sem novas 

. ' Ca.maw v. I 56 

; ' 
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~ . . 
.formálid;ides, si elia se e1Tectuar dentro t~O ·1 . S~!a, das Commissõe§. 27 de maio· de IS97. 
prazo de i5cii~•s. · ·• · . · .-F!'ancisco V-eiga, r:ela.tor.- Malaq1âas. - . 

· Al·t.~ 5'.0 Em quQ.lquer tert1po poderá o iaU.i·

1 

Bcniardes.Dias.-~on.ça~yes Ramos_,.-:.. Urbano 
• viduo intei·nr.do m um esmli·:leciment'J pu· Jfarconiles; . · · · • . 
· ·blicó, p'wticll!a.r ou cm !lomicilio, por si ou : : · · . · · 
' por pesso11. ·i11teressada, .. reclama[· da au_r.orJ· ·. o Sr. -Pre!$iident-e-Esgotadas as 
_: d.a.d. e .• ;u.diei_:ir!n. nº"º e:imm_ e de sa~idad. ~- si 1:1..

1 

materi~s - aa. 01:.:'<ém do üfa, ~e~ign.o par,\ 
.tiver s~tft"1do n.lgum, ou denm1c1ar . a falia. iqnanha a seguinte ortlem. li.o dia. 

_- dcs.:ru fot·1ila.lid~\d~'. . • . .·. . '. -.. . 3" discussão do pmjec:t() n. 12. de 1897, re~ 
: . Pa.rag1·apl~o umco. Ne3Le caso •. s.t tor ;ver1-. dacçiio p::tra 3" âi.scnssâo do projecto n.184 A, 
· ficada as~n,dade me~1t~l do 1_r:dtv1dno mter- de 1896, reol'ganhaado os corpos. de enge-

I_l11do, sera. ,ord.enada a sua 1•et1ra.da. ribeiros e de esr.ado-rb.aior- ·r.:o exercito ; 
Al't. 6.• Sob pr::t~xto :1·lgum, U. n5.o S<:l' a 3' diseussao do projecto ·n. 48 O, de 1896, 

·. imminenclii. d~ :perigo pa:·a a ?rdem publi~a pa1•ecer soLr·e .a. emenda., ofrerccida no. 3' 'Hs-· 
·ou paraopropr10 doeni:e, po1t.era ser dtnegao.o. cu~ilo do -pro.iecto n. 48 8. di:ste anuo; que 
a-;;ua retll'u.da, quando solicitucla por quero. autoriza o Governo a abrir o credito especial 
·requereu a ad.mü.'sií.o. · · . (le Z5:32ô$ uara paga.monto. dos vencimentos: 
·: ·Para.gra.pho uriic::;. No caso desse. deaega~o, do inarechai José de Almeida Barreto. rever

-O directcir do estabe!ticimento envia1·a a ail- fr1o á em~ctivida.de do serviço (]o ex:ercito ; 
torida.i.le com·petente. para os fins conve- 3• discussão do projecto n. 24, de le98; au
·nientes, ·um rela.torio expondo a.s razües torizaofo o Governo a mandai' pagar pela 

· contra a reti1'ad~ do enfet•mo . ' . verba~Ex.ercieios findos-ao ;{• escripturario · 
. Art. 7 ° E' vedado· aos dil'ectores e ao da Repartição Geral dos Correios José Ft'a.n-

11essoal dos as:vlos de alienail.os o emprego r1e cisw Rodrigues os ..-encimentos que deixou de 
·castigos corpo1·ae,, nãu - poúendo ser a ppli-. pe1·ceber, de 29 de ago~to de 1894 a 28 de 
cados quae~quer meios de constr<tngimento juo.lto de 1895. · 
J?hysico, sem orderr: ~o medico as>ist.e::ite; que Levanta.·se a sessã.o a l hor:i. e 40 minutos 
ne~te caso assmmra a. rcspor_:i;;:tb1Ltdu.tle Jo da tarde. 
que occorrerportal moi1v0. 

À.rt. 8.ª Os direct01·es dos asylos de aliena.· 
dos prestat'ão tri'mensalmente à autoridade 
competente informil.ções sobre os aliena1fos 
Internado:; no período ante1·io1\ aco:np:m11~l
das de cópia do~ docamimtos conce1•ntH1te~ â 
entrada "de ca.cla, urn dos enfermos 0 à.os es
clarecimentos de que t iverem conhecimento, 
afim tle t-Ornnr emcuz· a protecç.ii.o l;;gai à 
pessoa o bens Llos eufo1•mos. 

18" S!i:SSÃ.O EM 28 DE 11;\IO DE 1897 

Prc3i(/encia dos ·srs. Arthur Rios (presiden.te). 
Vic1.orino J\[o:r.tefro ( 1° vice-pr-esidentej e 
-4.r t!mr Rfos (Fi·esüknle) . ·.art. !).v Os ahenadus cr·imlnosos e o;; c0n

dcmnados alifü.idos sõ po1lerão pei·manecer 
nos .as~~los puDl~cos, nos .riuaes deverü.o exi~tir Ao meio-dia procede-se tt chamada, à qual 
:ru.nHioes espec1a~s,des:mados ~ taes dol:r1tos: 1 respondem os Srs. Artlmr Rlos.' Tbeotonío de 

.Art. IO. Cabera acçu.o publlca. em to1~0.; o~ f{~·ito l•'onseca. Portella, Bl"azilto da Luz. Gus-
.. c;i..~os 1le violencía><. em gefül, e ctc tittentallos tavo Veras_, Silverio Nery, Carlos Ma.r~emno, 

ao. pudor p1•uticado3_ contra tts pessoas ~tos Albuquerque Serejo, Amorim Figueira. Au-
. attenadcs, bern como nos casos de d.cfrauc-'3.- "'Ustn Mcmtenegz·o, Carlos de Novae.;, Matta .. 
- ção dos bens dos mesmos. Bacella;-, Serzedello Currêa, Urb:.ino Santos, 

A1•t. 11. As in[ra.c.,;ões da preaente lei Luiz Dominn-ues. Hodrirrues Fernanr!es, Gue
~erão ·punidas '~om as pe:nas de prisfw até oito dell:a Mourão, Eduardo"' r1e Be~'rêilo, Anisio . 

-. diás e mult[l. de 5ü$ :l. l :ú00$, al~,n Jas em de Abreu, Henrique Vallada.re8, ·Marcos de 
. que i:icorrerem, se.;und) a. Jegislo._ç>i.o com- Araujo, Pedro Borges. Thomaz Acciolí, ·Tor· 

: muro. . _ , ~ . res Portugal. Báerril Font(:lnelle, ll•iefc.mo . 
art. 12. Pa~a. exe~u~:~º. d:i. presente le1 o í Lima, .1oão Lopes, Marinho de Andt"ade, 

Poder---E~ec.ut1YO expellir~\ os precisos regn-:-1 Frederico ·Borges, Augusto Severo, Tava.
.Ja.mento;, em que serii/J consignadasas me· res tle Lyra; Fr:.i.ncisco Gurgel. Jo::é- Pere· 
:"dida,~ convenientes para.· a inspecção do ser- grino 'frinc'!a1le. Appollónio .. Zeuaydes, 

· viço de alien:i.!lo.s e & aJmissiío U.o.s ref;irictos ! Si!rn' Mariz, Emülio Cuutinho, Teixeira 
·· do;:ntes nos esta~;elr>cinu:ntos pulkcos e p:\r· 1 de s .~ . Affoos!) costu., lle't'culano Ba.n;rni:ra , 
·:. tkutu.re;;. .-:. · . . l C·1~'.llo Cintri, JiJilo Vleir·1t, Pere·ira de 
·: . Art. 13. Revogitm·s~ as disposições em con- t.yra, .M.alaquias Gouçu.lv~s .. Barb,osa. Lima, 
'"· tra.rio, . . · . . Çornel10 d;i, Fonseca,, ,Jullo · de Mello, 
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.·· ~ore.iro. ' .Aives, -.. M.iguel Peroa.mbuco, Juveri- j EXPEDIENTE .. 
. ....... .;._ 

ClO de A~u[ar, Angeio Neto, Arthm Peixoto. · . . . -
R~lla. ca.val~riti~ Euclides ·Ma.~ta. Ara.ujo 'I Requeri.alento: - · - - · · : -

.... Goes, Theophdo rlos Santos; Neiva, Jayme . . " .- . . ·: 
Villo.s-Bõas, Se:i.bra, Milton, Tosta, Manoel De Andre ela . Sa e Albuq~erq?e . e o:u~ro, 
Ci1 etano, Eugenio Tourinho, Paula Guíma- mor~dores na cidade do Rec1fe, -p: ';!1~~0 co.n-=: 
rães~ Vergue d'e Aoreu. Ampb.ilophie, João l ce~sa~ -l>Or 20 a.nnos PªI'.ª e:x;plo~çaç> . da. rn
Da.ntas Filbo. Adalberto Guimarães. Rod.ri- d~t!1a de pes~ ua. mesma ctdade:-.A'.Com-· 
gues Lima; Tolenpno dos San.tos, Eduardo i m1ssao .de Fazenda. . , .. 
l~mos·, P~ranho~ Mr•ntenegro • . ~arcôl~o 1 - · • · • · • • ~ • . • • . · • • • 
. ?rioura, JoSe .Murtmho. Hered1a de Sa., Xa.v1eq · .o Sr • . Pres.1dent~""."~e:r;n .ª pa.1avra.- >. 

· d:i. .Sil ç-eira, Os~.r · Godoy, .Irinou Macha.do, 1 o. Sr : Seabra. · : . · · · - · .·. ·' 
· ·. Alcindo Guanab;tra., Timotheo d:i. Costa., Fe- 'j· .... · - · · · 

li:2P~ cardoso; Balisario. çle Souza, Pe1•eira a $r. §~a!:n•a (mdvimento, de atteiiçiéo) : , 
·dos.:Sa.ntos, · Erico Coelho. Ago.;tiabo Vi(lal,I começ!t ,dizendo qne o requerimento que •ae ·· 
Ernesto Br1_l-zilio, Juli? do~ Saàtos, · Éarro·s ter a ho.~ra. de · r;ubmetter , á apreciaçifo '? · .. 
Franco Junior, Barna1•oes Dta.s,.Ui•bano 'Mar-" approvaça.o ·da Cama.ra. dos D~putadcs, ·. e . 
co. ndes; Pau!ino de Souza. .Ju~ior; ~ouce de 1 simpies. e;· corno mos.'ka.rfi., está. den'ti:o . dos . 
Leon, Ma.yrink. Calogeras, ·Jc.ao Luiz .. Man- pra('.ed~ntes · da; Camara. . . · 
.des Pimentel, Cai·va!l:o Mouriio,. Vaz tk, Si bem ·que, tà.lver., nií.o seja.o mais compe-. 

· Mello; Ildefo:jso .. Alvim, Lu iz :ôetsi; . Goncal-1 tente oem mesmo o mais sympathico para.· 
· . ves Ramos; Autero Botelllo, F.rs.neiseo Veiga., submetter este r.equei·imeo:to à approva.ção da· 

Alfredo Pinto,. Al varo Bcitelho. · teoriel Filllo. : Camaru., entretanto, com() ate· e:; te momento ·: 
· Aµtóoio Zacarias. Rodc;>lpho Abreu. Augusto'! n;io viú à ' solidl.l.-:oiedade da Camara. dds .. 
C!ementiilo; ·.Telles de Menezes, Theotooio de Depufaclos p:i.ra. com o Presidente da · Repu-:-

. l\faga.lhães, Matta. Macha.tio;; NogueiL'a J\Inior, 1 biiro, tomou à liberdada, e pede para isto 
., Arthui: Torres, Manoel Fuigenclo, :Li.ridolpho, Licença no illustJ.'e Deput:ido . por S. Páufo, 

Caetano, Eduardo. Pimentel, Olegario Maciel, 1 lead~r d~ maioria. para c•fferecer um reque- .. 
. ·. Pa:dua _Re~ende, Larila.rtine, Gà,leão Carva-1rimento neste sen'tido-. . · . . · - . 

. . · lhol, · casemil•o :da . Rocha, Domingues . de . Pensou, Sen,bores, que S. Ex. o S~. Presi--·-: 
. • · Castro; Oliveira Braga,. G.ustavo·GiJdoy, Ado!- d .. ente da. Republica preferi):'ia :sempre o apoio · ... · 

· J>hO Gordo, . üesario de Freit.as, EÇJnundo ca do partido a. que pertence (po1•que foi eleito ". 
' Fonseca; ·Paulino Ca.rlos, Francisco Giicerio, pelo Part i<lo ReQublicano Federal . na. Bahia), 

· · Rodolpho Mira.ndà,. Ovidio Abrantes, Urb;l.no ao simples apoio <lo humilde Deputa!lo que . 
· · de .Gouveia, Het•menegildo. de M:orae$,_ Luiz •·fa.lla; mas," coroo debalrle es~rou por. ~ · 

Ar1olpho, Ca.raccíolo, Xavier ·40 . Va:lle, :Alen-1 mo(:ão d.e solidariedade ao Presidente da-Re
car Guirnal'ães, L!tmenlla Lins. Leoncio •Cor- publica., pela. rila.nu tenÇão da ordem,a.t!'eve-se 
rêa. Lauro Mü!ler, · Francisco Tolentino. a a.préiientar neste m.)mento um requeri~ 

. Pa.u!a. Ramos. Pedro Ferreira, Plinio Casado. mento ã. Camal'a. . 
Francisco A!eucastro, Victorino Monteiro. Desde o inicio da Republica., não. tem bavi-
Riva.davia Correia, Py Crespo, Pioto da Ro· do maoifestaçfi.o alguma hostil aos gov-eruos , 

, cha., . Vespasiauo . de Albuquerque, Campos pass:>.dl1S que não fos>e seguida cie um:i. moção · -
ca.rtier e Cassiano do Nascimento. 

1 
da Gamara ao Pres~dente da Republica . . • 

Abre- se n sesS<io Recvrua-se o orauor de que, quando hoJve· 
. ne·. d ' · . . . a imp;:.tric1tic.:i. e injustitica.vel revolt::. ·da. ·• 

. . n:a_~ e comp~_re?e~ com • ca;iso. .ii:isti.~- r fort;dez.a. de Santa. C~uz, o illust:e . Deputa.do ·: · 
cada. . o .. Srs: Jo.,l.l _Ma.c -,11.no~ c.?.e1:ho L1!1Jo;_. 1 ~lo Pfl.l'it. 0 Sr. SsrzedeUo Correa, leyani.•)U-· ·. ' 
.Ma_rtms Jun1ór. Jo~o d:; •. s1qu~1M, ~~.,us,,1 1 sepa.r.t offere~r i.mw. i~oc;:fio4e conliançs.ào 
d.e . Vasooncel!~· .. ci::,mp;:lloa, ,Mo~te1.o _,_de 

1 

go•eruo, rnoçac riutl foi a.ppi.•ovada pela. Ca- .. 
Bairos: Ferre.1a?1re~, L.moun,er Godofr ... ~o. mal'a. . ·. . . . ·. 
Cupertmo d.B Siquemi., l<.odolpho P.axu0. . .. : .'· . . · , .. 
L~1z Flaquer, ~ucas de B:r:o;, !lfredo ,Elli~ . ! .O SR. SER:t.SDELLO COR_RhlJ.-Pcco a p:i.la·.-ra •. 
AI~hur . Dlede~1chsen, · M ~llv i~e00 e Gmll~n_- f o SR. SEA..~R,\.-Recorda-se de que, qua.ndo_ . 

. . !:. sem cau~, os Srs. Cist l'O Reb~llo •. • ~r1;;- a Escoia-MHi-t<i.t' del'til. 0apital veiu ao.C.m.,. ~ 
t1des de·_QnEliroz~ ,Ra~l Ba.r:·oso. J)eoclec1:i-2rn gresso p(l.ra:manife~tar o seu desagr-ado.a. :iin . · 

.. de SouZll., ,>\lme1ca. '.•Qillf'-õ, .Al>a.res Rul!Jao, dos.me1cbros de:;t<\ cama.ra, o illu~tre ~µu- ,: 
. . Bueno do_And1·ada.e Fer:1-l:.ndo Prc5tcs. _ . tado: p 1r s. P<iul~; o Sr. general GlicedJ)~ .· 

. E!.)ida e i;ei;n d i~bate a PP'.'0'"'1.d~'· a acta da I <7Pr-~set~i.Ou. pri;nf~rJ.~1e1ite · · uma.· mocão ~o. 
.scssao·a.ntec.eaente . .. . . · : - , G.m:Jo i;rov1\ieac1;;,-; ao f!ü"vernu, e .. logo a :,~>, 

· 1 u;ü u. seguncHl. .::•.,ng-ra.ttil.ando-se com o .ruei_;mo •• 
ã. lei-[ go verw.J pelas PJ.ectida.s. q.u,e fol'am postas em 

1 pratica, . · · · ' · · 
o ~r. i.~ Seer~tario pr<ice<le 

: lura do s~~ui.nte .. · . · · . 
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. Recor(la-se t-n.mbem, pois fü.zi:i.. ainh p:1.rte 1 O SR.. Pn.ESIDENTE'-Attcnç5.o ! 
:desta. cu.mn.ra., de que, qua.nJ.ü rebentou '1 1•e- O Sa. SEA!3K"( tiiz que, quando fallou no 
voltade6 desotemhm,o Clingressoreunin-see movimento de insubordinação, para usar de 

· vot.m uma moç~ão de- solidariedade corn o expressiio d.o nobre Deputado. havido na Es-
~ .governo contra a.revolta; e deve salienta.1• cola Mílita.1>, não r1isse que elle tinha.· por tim· 
.. uni facto aót..wel: é que. nessi m Jc;.1o a.pee- destruir a. Republica, pois bem sabe> que a Es- · 

:sentada· ·Pefo mustre Deputado pelo Par•\., cola e um sustenta.culo· da. mesma. · 
.. foram dados pode1·es extra.01-.di uarios ao. g.)~ o SR. FRA.NCISCO. ALEXCASTRO ....:. E V~ EÀ., 
\-.vemo, Q. qua.l, em ~virtude d~ssa; au~orizaçto, um rev0ltoso, póde ser juiz nesta questão? 
'· ·se julgou autorizado a soiltar por cima. da 
. ' Constituição_, .porque em tamo importa. usar O Sa. SEABRA-V. Ex. não esta autorizado 

de poderes que só por loi. lhe poderiam ser a. dar este apai·te ao Deputado que se acha ;na 
... ·conrerido;;. tribuna; não pense que o or:.i.dor respeita 
· o SR. BELISARIOJJE souzA-E 0 Pode~ E:i:7 aqui os seus arl'eganhos. (Trocam-se muitos 

eeutívo ·desempenho~he b~·ilhantemente. da apartes, a s ... 1m:sidente reclama. attenção.). 
ai;itorizac;-.5.o. ( A.poia.dos.) · · Sã.o este3 apartes, por demais violentos, com 

que e attaC:ido que perturbam a sessão. Quer 
O Sa. SE,•BR.A-Pois bem, ante-bontem a Que. si: torne publico 0 modo pol' que o sr. 

· Republi.el. foi sactHJ.irla por nm ffi"Virneuto Deputado pelo Rio. Gi•a.nrle do Sul a.ttaca o 
insureel!cinnal da Escola Militar; ella sen- Deput~do qu~ esta na. tl'ibuna. Quer que o 
tiu-se abalar.a, os lU:irnos atropdla.dos r\eante. Bl·azil conheça quem procura -perturbar os 
da pel'Spi:lctiY3..de urufl insarl'ecção. que 1)rO· trabalhos da Carna;ra. Estã. no seu direito 

.~ .. mettia tom:tr tir0po1'Ç~ões assombrosas. (irli1i· vindo á tribu 11a apresentar 0 ~eu requeri-. 
: tos nilo apoiados·} mento, que e>tà. de acco1·do com. ·os preceden
o, ' UM Sn.. DEPwrAoo-Isto e uma ( Spaculação tes. A Co.rna.ra é o juiz. a.cceita.râ ou recusa.rã, 
<"·como outra. qualquer. (Trocam-se muitos oi'-· mas o orador está. no seu direito. · 
' · tr~sapoi·!es.) Porventura .attaca a Reputlica. com a 

O SR.. S<:.>..BRA.-Acceita a. discus~ão neste apresentação deste. requerimento ? 
· ter1:~mo, foi .um simple~ a.cto de in:>ubordi- l!sperava que hontem a.lguem o apresen-
naçao. tasse, só .se atrev-eu a .fazei-o porque nin-

. . . h . guem ap1·esentou. 
~ s~. ~ERZEJJF.LLO CoR~RE.\.-:Sim, ~().l ~l, Não fez injustiça, repete. a Escola Militar, 

e s.rn alcance, porqu: a E.cal~; um b'.~luatt~ porque é daquelles que acreditam QUe as 
tia ~e~es_~,~a ,~,ep.~bllca · (Apo•a!os e ap~ries, .

1 

forças arma.das da noss3. Patria são os sus-
o Si • pi e:i

1doi.e -ecfoma ~tteitç<ta ·) ten~aculos mais !)Oderosos da. Republica • 
. . U:ir SP-: DE_?UTADO-Fo1. u~ ac~o de alta crê que b1sta1'á. esta atlirmaçã.o para. que 

. msubordmac;:ao commettHlo a, ma.o armada. os nobres Deputa.dos 115:0 vejam na.s suas -pa.
i "(Tl·oc.'.im-se nmitos oiri;·os ap:ir/es.) . \ LLv1'as sinão um voto de solidariedade a.o 

O Sa. SEAllRA pode á :.\Iesa que reg-i5tre Presidente da Republica, sem um voto de 
que não és. Ex. quem pNcura. pertur·hat· os i •lesconstderaçã.o ás classes arma.das. Uma 

-tra"balbos desta c,tmara. m::i.s o illu~tre Dcpu- cousa niio envolYo outrii. · 
:tatlo pelo Pará, procur:inJ.'-' faz·~1· tlgm·a á t O que é certo é que os nobres Deputados 

· sua custa, o qne o or<iclor n1ío coiisente. ião de concordai· que houve um movimonto 
o SR., SEP.ZEDELLO CoR.REA. _ P<lr<lão. não 1 insurreccional, por parte do. Escola. . 

· quero fazer tigm•a á custa de ningnem. V.E>.:. _O SR. r~1KEU ~IAÇOA"DO-: q govern~ arnda 
tem a. sua. p.)5ição. como eu tenho a miulla.. na.o class1fü:ou ae insurgenc1a o movunento 

· · (TrDcmn".<e ·1niritos out;·os apa.,.tes: o Sr. pi·csi- da Escola. 
" dúte r~c:lama atteaçiZo.) .. 0 SR. SERZEDELtO CORRÊ.11. - E a. prova e 
; O Sa. SE.rnRA.-:VIa.s nãcJ queiras. Ex. at- que o inquerito não diz isto. (Ha apartes.) 

t~ibuí~-111\'.,um pensamento 51ue n~o tem. SU· o SR. SEAURA _ ·Quan.do um sargento, 
;· _bmJo a. .ri~nmi. p:i,ra prup•J~ ª l -ama,:·a. _um abusando de sua. po~ição na fortaleza de 
( actn de sol!Jar1edaa.e co~ o ~ ocler Executivo, Santa. Cruz. fez 0 movimento .de inferiores, 
\·,: oiI~ncle porve~lturn, os bl'lOS da Escola? Abso- isto foi motivo para. uma mocão de confianço. · 
; ~~utamente, nao. acompanltada. de poderes extraordtnarios ! 
t~: ., O. SR. SERZEDELLO CoRRÊ..1.-Nioguem rliz Hoje, que se trata de. um movimento de 
li~ : que V. Ex. offende. V". Ex. qiss~ que aquelle insubordinação da. E~cola. Milita.r. que, si não 
i:~ .. -acto de simple> indiscipl\n:i. tilllla P"OP·11•t;ões fosse contido. subverteria a oraem ·publica, 
ei:,;,as>ombro.ms. e f.)i contré~ isto que ül'-)f.e>teL , actw.s'.l que isto ê muito natural, acha-se 
P.(mostra•;doq"lie a. Estola. foi, é e &erii. semi)rC i que nii.o houve nenhuma perturbação da. or~ 
;g~·um :;ustcmaculo da Republica. (11li.citos apoia·\ Jem, _acha-se que ~ão. ha motiyo par~ o re· 
, .• dos.) . quer1mento. (.4.par.es .) · . . 
!~~- :· . .. . . ~ ' . 
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Pois bem; não.se ~emornrá ma.is·nit tribuna; i tomado sob meus hombros ~. respoüsabilia.::1.de· 

apresenta pura e simplesmente o· seu reque- do poder, nií.o seria r.u- quem, si acaso l'eco· 
rimento. · · nhecessc que o Puder P<.blico de mintw. P:i.- · 

A Camara Üê·lhe a sorte que·er:tender. tria precisava de força moral e de prestigio. 
Deve, porem; .poudera.r que nã.o fez uma· havia de subir ó.. tribuna da C~mara ., 

. moção, porque entende qµe no_ regimen pre· dos Deputados . pára oppor-me a uma. - . 
sidencial nã.o ha moções.do confiança. mp<;.ão quo tiveilse o intuito de dar forç:;i 

O SR. BELIBA.luo DF. SouZA. _:Não apoiado. á autoridale, quando a. RepL1bli9-'l. precisa de _ 
· · · · paz e de orde.m, (ha apartes); na•. serta eu - ~ 

· O SR. SEABÚ1.-E. como Dão ·queria que sob quem. deante de um. movimento. insurre~- -~ 
• esse pretexto a moção pude8se ser i•ejeitatla, cionM, de um inovirfleoto . que tive;:se. · 

eis porque fez apenas ~m requerimento. assoberbado· a Republica., ha;vü1 de vil' · · 
· O Sa. MOREIB.A. ALVES.- E' questão de da tribuna da Carnara dos Deputados. re-
. nome. o.fim é o mesmo. · gatear ao governo. não üma moi;-.ão congra-

tulatoria, não urna moção dE: confiança, mas · · 
O Sa • SEABRA- O nobre Deputado vae ver· todas nquellas demonstrações, tndns aquellas 

que não é. . prova~ de que clle c:1recesse para m:mter 
Quer accentuar que, muito respeita.dor, illes\ 0 intacfa. a. Republic<>. e com a. Repu-. 

muito amigo mesmo da. mocida<l.e-e ninguem blic~ o principio da a.utoritlade. (Apoiadas ; 
tem sido mais do que o orador. e poderia até 
dizer, como um gr••nde orador: amo a moei· muito º'm.) 
dade na plenitune de sua. força, de sua bel- O Sa. SEABRA dâ nm aparte. 
leza, como amo o firmamento na plenitude d,1 O SR..SERZEnELLo Con.Rf:A-Presentemente, 
seu azul-o orad.or,repete. quem ama assim a Sr. presidente. não se trata ab:solutamente · 
mocidade não podia levantar-se aqui contra di~to. (.'lpoiados geraes.) 
élla. O nobre Drputado que me precedeu no. trí-

Mas, ta.mbein, como"legislador, seguindo os buna foi inlelh no confronto qw'l quiz estabc
precedentes, como sustentador do governo lecer (apoiar/os) entre uma revolta de g:ilés 
constituído, não póde deixar passar desper- insinuada por ofüciaes g(mera.es (apoiados)· e· 
cebido um facto desta ordem, quando os pre- um actode mera inclisciplina..~em:a1cance:sem 
cedentes desta Camara autorizam o que pre- extensão.sem plano preconcebido. e sim, sim· 
tende fazer. p:es mailitestaçã.o de :i.mot· proprio 01fend1do, 

Eis, purque, apresenta pura e simples- acto ê.e indisciplina. que se tem d;i,do e dá-se 
mente o SBU reque1·imento, concebido nestes rrequentemenõe em toda.s as Escolas Militares· 
termos (tê): do munr\o. (Apofr:dos.) 

o SR. fo.INEU MACIIADo-Isto e ma.is do o SR • . JOÃO .LOPJ;:S - o propl'ÍO govel'no 
que moção de conftança. · declarou pelo Diario Official que não houve 

O S&. SEABR.A.-E' um requerimento inno· 
eente e simvles; é um requerimento muito 
a.quem e muito inferior, nos·i:ermos, áquelles 
que teem sido apresentados à. consideração da 
cama1·a dos Deputadas. 

Um facto se deu, e o Sr. Presidente da Rc
pu blica manteva a ordem. Pede a contem· 
:pia.ção do Parlamento prira esse acto dn Presi· 
dente da Republica. (M>.iito bem). 

perturbação da ordem~ 
O SR. St:RZEDELLO Con.ar~A - A revolta. do 

Santa Cruz· est,:\. a.indti na. consciencia pu
blica, está aindi\ na c.1nsciencia de todos 
os espil'itos ; foi o::i prodri:mws de reYolt:i~ 
subsequentes, que exigiram do Pocler Publico 
acr.os do ener:,:-ia. · 

Vem á Mesa., é lido, apoiado e posto 
junctamente em discussão o se3'ninte 

Esfa. Cam.a.n1. estava quasi a. feclw:r.se, 
tinll': de retirar-se, e, tleante de uma revolta 
de g~.les, de um>J. revolta. lia fo1·ça milit.:J.1' de 

con- nossn. pr.lncipal fortnleza, que assestani, para: 
a. cidade as su:ts. b:i.terias e come<:ava mesmo. 
o boml1ar11eamento, sem que ninguem pu-, 
desse prever quaes seriam ,.as consequencia.s, 
_,_. Camara agiu patriotict:.mente. reunindo-se, 

Requeiro que a Mesa da Cama.ra nomeie deliberando e terminando por dizer ao Poder 
.uma Comrriissão, afim de congratular-se com Executivo que agis~e, que us:isse d.e quantas· 
o Sr. PresMente da Republica :pela manu- attribuições pude~sc, de todos os~recursos, 
tllnção da. or~em publica e prestigio di;. Con- com tanto que, com o principio <la a.utoridáde·, 
stituição, no dla. 26 do corrente. · ticasse intacta a pr·qpriri. Republica.· (Apo~a~ 

Sala :das· sessões, 28 de maio de I897. -j. dos ; nmito bem. Sussurro.) . . · · · 
J. Seabra. . · Presentemente. o nobre Depufarlo ~beque .. 

. . .. . . a situaçao é co1opletamente díve1-sa.. Po-r mais·-: 
.· O Sr.Serzedello.Corrêa.-S~. lquo ~e queil·a dar vulw á. gravidade Ao q'ue · 
presidente, homem politico, tendo mesmo jl\ se 'ptissou na Escola l!Hlitar, a situaÇão não 

, . ~ .... 
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tem o aicá~e que ~e lhe quc,r dar ; a;; decla- r o SR. B"LISARI~ DE Souú.-Foi ou não foi 'I 
. . raç0es da. pr111,yia ilfffh'ens:i. <liê-:'i? , :!:s ll~~lv.~·,~.-1 o sn.. Sr:az;,:oELLO CORRicA - O comman
·; ções r!:) prnpr-1t) guverno, nu Diu rw. O(fic.i;.l. ! dante (ta. E:;col:t Militar oão foi preso; este 
.. fr:J.1.:c:>.rnen~e. a~te~t~rn. que a Grdem public:t.1 facto. não e _ver.!ad,üi•o._ Q _ commandante da 
·· nefü s1n.u~1 fv, :pertm~ada. 1 Ese01a Militar esteve agindo plena.mente, 
_ .: ·O s1~. ÊEUSARIO ni:: SouzA-Mas fvi a.mer,-1 com ín:eira. liberdaile, c1eot"ro do ·estabeleci
. çad;' , .. esta e que .é a .verd.01de. {1'roca~:1-se •rn- mento; o comma.:-:d:mte . d~ Escola Militar 
'·· :me:·?sas apartes ; o S;-. p;·eside1ite tange M • nii,o receben a mah pequen& ·inti:naçii0 .por 

tym.panos, ped·i)ido s:leficio ) · · · irn.rte dos &.íumnos; <to contrario. a cornmis-
:. . ' - : · • •· • · :. · _ T • , 0 •• são ci.ue veb ao Sr. ::.1inisti·0 •.la. Guerra..veiu _ 

•. _QSR. SERZEDELLO CORREA . . Ne,n aJ ffivTIO:; com a.utor·izaçüo d</ C'Jffi[)Ja,ílfla.nte. Esr.a e que 
101 ~meaçada.. é a ver:fade. O commaudante da E,;cola 

e SR·. BELlSARIO DE SOUZA.-Tauto foi a.m;:,:::,. Mifüa.r é um ganeral brioso, que não se deixa. 
ça~a. ,que.o ·~o,..erno ma.nclou ma.rclla.l' bata- prender por subordinados. 
lhú;"s para. la. . . ·1 ·o SR. Si;ti..13EA.-V. Ex. cstâ muito bem 

.· o SR. TE\!OTllEO DA COSTA-NiLo foi tal. l iilformado. . . . 

. o SR. ·SERzEnELLO COIWÊA-Peràoe-rrie o o SR; SSRZEt.>ELLO CORRÊ!1.-,.E:>tou eviden~. 
nob«e Deputo.do pelo Rio de J:.ineiw. _ · temente llem ir.formado~ isso explica-se por· 

, E' com a solidariedade r;ue me da o facto q_ue não costumo subir a esta tribuna. pM•a 
. d~ ter sülo filho daqueHa Escola, e de r.er c?l- fallar sem conhecimeato e plena sciencia d.o 
LlOOl"ado com ella., consta.nt<lmeate, em toe.os que vou dizer. (Trcca.m:...se 1Jehementes apar-
os movimentos, e mais do que tudo, Sr. pre· tes.) · 
·side:ite, o facto de conhecer pleaamen~e os Mas, Sr. p~esidente, repito, por mais que 
·sentimentos patriotlcos que c''ract3r1zam se queira da.r ao acto de indisciplina de uma 
aq_uQllà briosa moc:idade_ que .n1e sinto auto- gru.nde parte dos a.lumnos da. Escola Militar, 
rizado a. declarar a V. Ex. e•~ Cv.rnar:.i. q~e a acto de indisciplina. q_ue, seja dito de passa
Escola Militar, sustentaculo G.a Republica. gem, e lastima.vel que. se tenha dado, mas 
rião ameaçou e jamais amea~,a.rá. a ordem pu· que , com a franqueza. com que costumo 

- blica ·deste paiz. (A.p~iados gerai:s.) faltar, direi-foi por alguma fórma instiga.do 
o sn.. VERGNE ·DE ABREU-V. Ex. quer um pelo proce?-imento _ men~s correcto <!_o go-

pri.víleafo só p;1m a E~cola.1'.:Iilitar. -vemo (apoiados e n~o apoio.elos), elle na.o tem . 
"' . __ o alcance que se lhe quer. dar. 

O SR. SERZEDELLO CortREA-Nao quero sr. presidente di'"o procerHrnento meno3 
um priv'ilegio p:i.ra a. Es?olaMilit:;.!', o que eu correcto do goye~·no,0 porque uma corQoração 
que?'O é que t;J.que perfei~a.m~ute ac~entuado a.rmadu.,corno e:;.Escoh\ Militar,cheia de brio, 
-e isto esta na. conscieucw. pu~h~a e na. de tradições (apoiados), e com a qual a Repu~ _ 
con:ciencia de. :t<Jdos. o~ bons repuohc--ino~- blica, neste paiz, contou na primeira fila, e 
que fl. Escola. ~1:llitar e inca9&z de per·tm·ijar eom a qua.l o principio da. a.uto'rfda.de tem 
a. or(_lem public_a? ou ele . alllar-% ª. qu_:.Uquer contado 11a -p).'imeil'a linha.como gual'da avan· 
monmento :sedwwso comra. a a.uto:·1dace con- ça.da da deíesa dessa mesma. autoridade 0 da 

_ stituid~ (apofad9s), conka (t le1, contra a propria Republica, a Escola Milital', que tem 
. Repttbhc'.J., (1ipoiados.) tradições honrosas a respeitti.r, a gual'dà•l' e a 

o S:a. BELISAR.ro n~ SouzA. - Então, u;:to mnme;-, não pôde ser .comparada a um coltegio 
houva p~rturba.ção? r1e meninos, que se mancla armal' e desarmar 

a. toda. a hora e a todo o moment~. o Su.. SE.aze:DELLO Con.n.ÊA.....:Nao, senho:-. 
O Sn.. Bo:us~Rio DE SouzA-Ma.s é um esta-

0 Sa.BELISARrO DE Souz ... -Então, como se belecimenl;o militar que ·tem obrigação de 
ex-pl!ca. :i. pi·isio 1\0 commandante '~ LT·,-acam-se ac::i.ta.r e respeitar todas as ordens do governo . 
.,;elwme11tes apm·te5 ent;·e ós .Srs. Pei:e:ro. de 
Lyi-a e Peclró BoYge~. O Sr. 11residcntc pede O Sr:. SERll"El)EZ:.LO CORRÊA-E~ta é outra 
attei•ç,w. ) · questão -

,· _ : O Srt. SEftZEDELLO Corrnh.-Sl'. presidente, O SR. l3ro:usA.n.ro DE SouzA_:. Felizmente 
:l · não ge precisa. da.r ao 11ebate t>.~te caJm·. Eu V. Ex. 11ci~ou o exercito; si não. sel'lo. urn 
!-i·-,estou vendo qu.e ~e qli.eI' r.e:3t~ re1.·.it1t:J argt~- .-n~.o g~neral. 
; !. ·men"<tr .com b1ileHa.s. t.ra.zen:h-sa p;ir; est"' o :~i~.- S;:azs:rmr,Lc co1m.EA . ....: V. Ex. est<i. 
;: l'ecic,tu boatos. te.a.to;; falso;;. e··::·:;!J·~os. tl~!oc:;rndo =~ q._:e::;:.ii.o_ · 
•L - E'. :.:.ssim, Sr. ptestà.ente, Cí. ne o !!:;bt'e ·o;:pu- Ma.0, como r~izía, Sr. pre.>idente, o acto do 
:>.~do pelo Rio de Janeiro a.c:iba de dccla.mr, t .... -. . t d t l E 1 governo, hon em, .•. '.'.'em. apar 0, que o co::n.m<tn an e (a s.~o a 
J ·Militar ha.via sido :preso. u~ SR. ÜEL'U1'AD;)- Que jã. foijustifi~do. 
~\·: .. .. ·• ··.' .: -· ·~ 
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. Q SR. .. ·SER?.EDE LLO CORP.ÊA.-.•.• mà.ndant1.o 
desarmar <1 Escola Lliillw.1'. .. 

·::tç:Í.•) ·ac or<l.eru. \: ;lo ve,j:J uece><frlnde (le, . 
rr: ,_)Ção congr~.tuiatorüt ao Poder Execut ivo. 
que, forte deutl'o da. lei, esti curnpr·indo o seu : 
den1· ... . · O Sa. URBANO DE Go~u-v'E.1..-Não mandou 

desarmar. 
· · · · · O SR. B.EL1:>:.RI0 D& Souz.:..- N•Io cipoiado . ..... O Sn.. ·. SERZEDELLO CORRÊ . .\. ...,.... Oh I Pois -

V. Ex. nega que no tempo elo general Vas- . 0 Sa. SEttiEo;LLLO. CO!mÊA ••. -. e wrcéiro, ·: 
ques, a titulo de su'spalção, mandem-se dr.s- voto aindã. contra. a moção. ·pei'mitta-nie o .·':• 
arnia.r a. Escola. Militar ~ · n•1b[·e Dep11fado dizer, porque a mo.ç;lo· é a.pra'.:>• 

.U:avi. v9z-lsto e cousa passa•'la. senta.•1a. pelo nobre ilepurn.1.ó pela Ba.lli<?.. , . 
O Sn.. SERZEDELW CoP.RÊA. _:_E' a mesma (Apoiado«, lmzvos, nõo apoiados, sussiwr o.) -

coma. Hontem, o governo, a. tit;Jló de SUS[:ei· . O SR • .JuVE~cro DE AGUIAR - Não apoia.do,· 
ção, mandou desarmar uquella. Escols. V. Ex:. ;:.;imbem foi :revoltoso . (T;·ocr.znvse 
. Um mez depois m:i.ndou d.e novo arm11l-a. e aprirtes eniw . 'llarfos Deputados . Tumulto 

municia.L·a , para. hoje, de no•o por SUSJ:leiçüo· •. proloiigarlo. O Sr. presidc:nte t!tng~.ós tv1n· 
mandar d2Sarm:ll-:i.. PoL~ que, a. E.;cola. Mil - po:n~ com violern:i" . ) 
ta.r , baluarte da. Republica, honra. e gloria 110 
eÃeréito republicano, se manda coc.stante· 
mente .. ora armar. 01•a. desarmar por mo· 
t ivo de desconfiança 1 E a _hon-ra da. c:>rpm·a.
çã.o. os seus brios, -0 seu puclor. a." sua. repu
ta.çã.o, não soffrem ~. 

0 SR . TIMOTHEO DA COSTA- E' este um 
J>rocediniento menos correcto; sustento a· 
minha proposição. 

O Sn.. SERZEDELLO CoRREA. - . São estes 
actos, Sr. presideute, que naturalmente 
t r ouxeram moment11.neamente .esse li'Spi.' 
rito de agitação, em~s melindres, e que de 
alguma. $ort.e provoca.1'am de uma grande 
p:i.rte dos alnmnos cadetes da Escola Militar o 
acto de indiscipliJ;ia, que nós todos · li:.sti-
ma.mos. . 

Reconhecendo, porêm, que o governo a.n· 
dou incon-veníentemente mandando desarmar 
p<>r méras balelas, por simples boato, a Es
cola Militar, reconhecendo este procedimento 
incorrecto e incon\·eniente, e.~tou longo; 
de justificar o p rocedimento do> alumnos da 
Escola, desrespeita.ado a or<lew dada. para. a. 
ent1•ega das munic-.ões. São duas cousas perfüi · 
tamente distillctas, e é isto que eu desejava 
qu~ todos reconheces~emcomreFgiosa. ímpar· 
eia.Lida.de. collor.:ando a. q uestiio 1io seu verdll.· 
deiro ponto de vista. Dada a inrTisciplim>, o 
govemo reprím1u-a e, dentro da lei. ca.stig« 
os culpados. A que pwposito vamos iutet•Yir ~ 
Par(). que dar ao facto alcance . maior do 
que tem~ Para. terminar, devo declara.r que 
voto absolutamente contra o requerimento do 

. r nobre Deputado pela Bahb: Primeiro. porque 
1 o Porler Publico declarou pel,o Diario .O((lciat 

.. / que o exerci.to se tinha m:i.ntido den tro d:l. 
1 linha de col'recçã.o neces.>aria, ·não havenrlo. 
!. porta.rito, alteração da 01·ilem p~1blica, .:ião 
1 

passara. o acto ·dos alumnos da Escola-ue 
1 simples ind:sciplina ; segundo, porque nã.o 
! - teudo a.lcanci.l .o acto, não ienclo elle absvl u· 
; tamente importancia, o gqverno tendo agido 
: promptamente dentro do. lei, tendo declara.cio 

mesmo que .n[o ho11ve absolutamen~e u.lto-

O Sr. F.::·ane:isco · Guee1~i·o- · 
St'. presidentP, ê muito difficil a ta1•efü de 
quem remo 1levet' de ·exprimir o que sente · 
em assumpto de tamanha gravidade a uma. 
assemblea. ;lgitada por sentimentos tã.o dcs· · 
encon tra.-1 os. 

Sem embargo disso, venho dizer o que sinto· · 
em i·elação à :propoo;ta do nobre Deputac1o 
:pela Ba.t1ia. . · 

:'..ntes, porém, de proséguii·, devo de
clarar· que o nobre Presideote da Republica 
é inteiramente estranho a esta. propo~ta: . nã.() 
a solicitou, elle ou alguem de sua confiança. · 
ofil~ial . E posso a.ccresctu tar: não necessita 
della pa.r:i. o desemJ?enho de .seus altos de· : .. :· 
veres, por mai!lr que seja. o ssu respeito 
.pelas delibet-açõcs da. Cil.tna.ra. (Apoiados.) · · 

o SR.. SEABRA d.á. um aparte. 
O SR.. F R."-1'\CISCO GLIC1'm o - O succec-..so -

da.s lnstitu\ç:ões está. dependente ua. paz, cl.a 
oruerr; iutt 1•oa. Pa.1·a che::arel!! a este fim, os 
ho:nP-n3 q uc teem a. rcs;Jons<\bilidade do go- . 
verno . republicano no seu conjoncto e~tiio 
ob!'iga.dos :1. s:icrifiCJ.t• o~ m:l.!s caros senti_: 
meatos pessoaes, os mais serius resentime:i
tos, na. obra. ingeute da adaptação do. novo 
re:;imen. 

O Sa. BELIS.u~to DE SouzA- .Mas o Sr. Ser-' · 
zcdello os esta d 0sperta.u1.b. · · . 

O SR. FaA.-;cisco GucE1no - Nilo acredito···.· 
que o illustre Deput:i.do pelo Pará tenha tido . 
a. intenção de deopet•tar odiJ1S. (AJJoiado~.) . 

Davo, porem, clizer que eu ainda não puda.· . 
esquecer os grandes males que teem enlutado · 
a nossa Patria. E si não quero e5quecel·os. & 
mepos pelo oles(>.jü d~ castig-.i.r aos meus "on-' · . 
ci:!11'l:lu.s que os teem i;i.tliu;;ióo V. Rer)t:blica.,. 
do que ·paia. vuni..:i.gem üclies sempr~.' tid ver
t il'P.tn ;i, minha. J;irar\en~ia e ac . meu pn.1.1·io-. . 
tLsmo de que o dever civico nos manda sa..-' · _ 
criticar os ma.is prornndo.;; resentimentos em 
~Ili da ordem constitU:cional. (Apoiados g!:_· · . 
ra.:s. ):_ 
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VozEs-Muit·_) bem. :.Eu!r·n lyc:a. . E:a m~>mfnr.o tio cl1eio de appréhensões 
O S1!. Ft!A~c~co Gr.ici::ru:_.-o für;t,,, ,1ue \ J?ch orl!em -public:i. como este, penso que o 

occorreu 113. E-;coh<-'.'•tilit::?.:· não fni no;- ce~t.0 ! i,nt:·ioti:•m() impõe o silencio. 
-um· facto norm111. e ao contrario. et1dc\1 <le ! Qnan:1o. pot•em. um homem politieo, ex
di~go:>tos aos füp!th!ic:i.no;; que rr1ais ;in~iam recnta~ao urn rua.nda~o cujo exercício póde 
pefa fümezJ. da~ h1~t[tuiçõe;;;. - ( .-lp:)fori ~s- ) 1 ~er Etl.l QU c!.a;:rinoso <~. caµsa :publíelJ,. é. cha-

M•mos gra•~ que th·c~sc s·[l,, dlc, ;~i.id::: i nt;:dr). pe!1Js_c1r~umstancias que o cercam, a. 
assim :l.·1·epro;:são por· oarte do· '.:·) 1-et:r~> ni;0 ! s:i pro1iu!1c1a1· sobre 11:0 mais delicado·s as
pudia- .se fazei· <Ú;i~ril.r: por,1uo '1:-,r.cs de tu,Jc, i ;.;umptri;:. (,c;e far.el-o com n. ma.ior ft'anq_ucza, 

. o go·verno e obri;; l\l'.) 'por m~\ vrnpt·\:\ ele>',;- j ;n•(lfül"ia:l_o fo!'ir· snsceptibi ~idaúes. ·ªser tido 
naç5.~.i social <i u1:wt~:· ·a M<forn íiHel:':w. noh 1 c.;;nc t:n.ioc1•rta; tunto m:i.is quanto, a chefia 
obc<He:i.cia. ús ieis d;\ n.~;mbii::i.. (.liJ·i i:~:,i.«.j 'j ,~'-" 1~:11 r;:•rti1~0, que se _ac~qui1·~ pela ~ontiar:i-ça 

:i\Ieu dever· e íl.C.·}i:So:d1:u· <t lle1·oic;:, rw.ict- , ',,)·:tr.1n1w.r uos C'-'lTeligwnarros, so se pode 
dade daqi:-cl~:.i. E~coia, G qLle_init1te:·t·upt<l- 1

1 co!l~t1r 1•·1· pd11 c.:aroe plllllíco da_opiai!Lo em 
mente ali! ':el':!;rle ;1. R.epuUica. ,::. rr•:.: ~, :, ::; .. pr~,e:1r;:• ,]as alab clams afürmaçl>es da. no~sa 
de~a. ao i,Flvcrno leg:ü. Up(Jiur!r:s .) . 1 co111lnc\;J. :;0c:í:il e politíca.. (Jiv.iw bem, mi.fito 

Não in\~n.~o st o go \~e1·Úo ~tuh : ~ ou~i'C'·.3 m:;iüs} /p1i:,i_:) . . _ ... 
menos rigorosos que p1t:1ess~'\m s:·:· n:•; l.:J,; r t;,c1ne111-me .• po15, co:u atteuçao. Na.o me 

. em execuç:"í.o par'' rest .11<-olw~r a cli..;clp!i n, ! c~11v~Ut/l. e llig? isto ~em a mai-s leve inten
dii:quellc est,l.bckci.mt'!ur.o :;:iin~:~ « , i-o~··; no ! •::w t1e 1te~re~pe1to ª? illustre _aut;.ir da pro
minha c0nt:ia.nç:i. no crítQrío do P1·e~i•li'nt(· , ~_,1 p)sr,;:i,, as.sim como a1uelles a.os nobres col
Reyub!ic:i suffi.cientemcnte me colluca J;:l :,•gas que atlhc:·irem ao p<>nsamEmto de S.Ex.; 
'mesma situa(.·üo de qU%l S<tbe l[ue ::; !~·:. l aii.o me çOit venço, não ~oss9 pcrsuàd:r me de 
em fa~s cirem~st,l.ncias nil:J rfo_!il~~:::~i_ s. ínl'.' li que o s;:r~_tnne!Lto que <nct.~m ? reqaerim.ento 
suppondo !ier-~·1r e, nm tcmp•i ;t 1 n.otJ:,>J e ;o úO noh1•,, lJepntatlu fos5e tao somente o inte
lei. (.'lpOilldo; geNies.) ' [l«'.~se fl'i1) e gçrveroameutal do restabeloci-

0 St\.. BE. LiS.'1.H.ll.l DE. sm:zA- :1Çaturalme~üe, j me: 1t.:) dJ. ordem p~lJlica. (r1poiaclos. Jn~er
nio ha. um só mmbt;·u il~·- ,~nem se 0,)~;[:, ~us- ,.,,~çves-, .-1.'fM'tes ·) Sa.rito D~us ! 
peit<U' em reh~:il') ú lfopu~! ic;.: ._ .• T;-;v:i-.-e ,1e J ~ ..:.,r;,·ret H~~t::-. p:\rte ,de~ nuuh~ observaçõ~~ 
u111goreruo do i:i.u:tl ~e nc.o n·J~HJ :;.1:,:;liluh- P-·1L .. tl_o qu .. _m:Nüe,a,s.,,em a_franqueza, pot» 
ment~ suspeltar. ( Ajlti i!:dc> .) ~ i q~te o t::1per:o.?-;.i momento nao me permitte 

~ · . 1 oi!-~ultar um s·:i llos meus pensamentos. Eu 
O ::ir:.. Fr. .\.;-;~;~co GL1C8R10 - ;\fas. t3r;rlo o 1 dizia que o requerimento reprod11z, sob o pre

g0Ye1•no, ~usrlir. '.o normal, . r·egu!armente i te:lto (lc se pedir ã. Ca.11Ja1'a urn.<t prova de con-·· r 
pel_o pl'ílp1·;o exercito .. c·in~1·::-.u1mlll 0 i'estate- 1ia1~ça ao gm•,w:10, um certo sentimento que 
l~c1ment1i da. o:·t~em, ]n'')~cgu1:1do, u-_t. n~;·m.a· por ufa a.,gita os espirltos em nossas fileiras 
llda~e. de s;1~'.s lunu:,?S~: .. 1:~ rnqu:r1.i:~ 1wl1~- qu·,_ i :irn·le o npsso propr~ organismo pa.rti: 
p~u~<1.Tel p.L,J- a : '1_ .. 1\;.l1,.1D rl-J" \:l• l;x11lo.,. da1·w, e q:w, si a tempo mw for chamado a 
n<I.o me p. arecc p~tr:ot:c i que s~ venlla r,1·:1z ·r 'I stit;edbc, pó1lc tra.zer-llie damno5 irrepa.ra
o assumpto 11-~L·.~~ ') de!Jai-~ o.~1ta.d0 d(l uma \-eis. p1.oicuLo.~.) 
assernblea. pol1 i(.:::l.. (.lpu1,,·,o.<.} i ... , , _ . 

Voz:>~-:.Juito bem. :.ru:to b:;lm. i O s, •. _ fü.LI~AJ~IO ~E SouzA. - Pel;.i. mrnba 
• . , · . . . 1 p i_rto, nao t.IP••l:t(lo. Soub,~ da moção agora, e 

_O Si~. Fr:y'>:;1~Cl> 1,uc:c:;~'"-s:·. p~~~~ílc:it", rnt•) "ru li1vor, como vot:i:ria J?:)r outra qual-
1w.o p1:>S'? :ti~~1m:.1lar. qu: c:1: t:·:1:c:cr:1i ~•-:it: d:t l r1ui;r· eia hi•mtir-as c,•m.lições. ' 
E8coh Mtltt;i.r, nu:: o~ :·!'U:~: , f1~·~tUl•!:' u:w (·O!!· I • . ' . · 
siàer-amo.s súmr:-1ite;;, l'eu1Íiii.•) .fo ;.:[ :.in: 11us ,l 1;e , O ::iiL Fi~A:-<c1::co _GLICERIO-A propria. cir-. 
a._11:,,,se pl'epar:.i.m pa.ra. 0 s~~.,·; ,-,0 1l:ts :trnw.:;, 1 ·~.u 1;1?.i1m_:i. ~e .. ~cr_ sulo o nobr.e Deputad.o ]l~la. 
smao _que a. 11,i~s:i alie:-' c::,t.'1. eteni:i,in ·i~te 1 [:l.i;'.':l. v ... "p,e~entante d_a 1110posta, explica 
pres<1. àqueHe elilicio cuias p+:-e.!es J\:iein- ~~L!ct1::1ivemente o,; .mtmtos que lhe deram o 
braru :>S ncs,as es:irnr,•nÇJ.s uo p:1~:;,1do, rc- 1 ~er · . · . 
duct.o de nossas gi11r:u.s qnc u.s prnp1·;a~ agu:'.~ 1 . ~t' • P~'es1dente, i:stamos em pr~sença. deste 
do m:tr.. beijara!'°: :re~peito,;a8, -m~s ma,is j' :.i.do queª.~ peço llc~nça. pa.1.'a ass1~nala_!': ui:i 
gra.ves c1rcumstaucrn;:. (B.-m'!>s; ~;im!o b~1;i ; ::.ran~'.e IMl tido.J?Ohtwo, tendo ~- direcçao ex-

'.,,.·_•,-,·_,~···:·.·.1·i' .•• ;·;:·. ·._. · m~i'i bc,Sn.) 'N' • , !â~~~1 "1,pora.s~1mdizer, da Uniaocdos Esta-: ' 
. dt~ _EAB\1,\ - •'º requc-r1men_:-c· qne cu' l~:<êr.' f\cto ea a.ssin-nalo mf.nos p ta a.tis·;;, 

ff~~-nao Ui1 nenlluma. o:fous;J. '" Eocol'~ M~- l ~:;:;:.o_ que d~tf~ pos~a. aJ~ir-me pel! eil.'~Utn~ / :;, 
'.:fa.. , ~'ª"1 ~w. -oveutua1 de ser eu o seu chefe de que/ :' 

) -. O Sl'-. Fr:,-..:-;cr5c~ GLrnFmro-:-Sr. Pr~frlenw, 1 p:i,rna:h•ertir aus meus amigos de qu~ se :\p-. ! 

.,• ~.'.J .. :\_·'l·.: e tempo_ de corrs1d~,rar dcv1c\a1n~· ntc 0 3o;- lp1·oxuri:;.m cs :pE:rigos das devisões wterna.s..' : 
. sumpto o.a p1•oposta ao nobre Deputado pcl:i. Cunot<~tando este e~tado politico, não tenho · 
·,j!:( llahm. em vista precipitar acontecimentos que evg-
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iutivamente se consumarão; mas de~ejo ac
centua.r que não me illudo nas observações 
que faço, dando a. meras desconfia.nç.'ls, que a 
ambição de mando costuma gerar, as propor
ções de uma deslocação de forças p:m:;idartas 

.' que se ha de operar para servir como orgão 
! de uma. funcoão, opportunamente. . 
1 Quando isto SP. de!', -por mais cjue seja obri· 
1·· gado a prever, eu mesmo terei que lamentar 
; · separações de amigos. e com ellas. as mais 

na E ,cola como em qualquer outro e:, tabe1e
cimeuto, 1Jensanr1o. qiie o PresidentP, d.a Re
publica houve-se com correcção legal e soube 
roa.ntet' a ordem puàlica, na emergencia a · 
que estamos alludindo, nego o meu w1to no . 
requerimento do nobre Deputado pela :39.hia.
(ilfuiw ó~m ; muito beni,) 

. .' amàrgas contrariedades que estes fact0s acom-
panham. · . · 

Entretanto. si est.e facto ')Óde ser previsto. 
como o preenchimento de uma: condição 
vital dos partidos, é, entretanto, reprovavel 
que o e.<;piritode desordem, que os ntimento 
de ambições e rivalidades, se introduzam ric 
nosso seio produzindo :~rtificiatmente, in
oportunamente.a. d('sorganização em um par
tido co.pa.z ainda de se manter, unido e {brte, 
no eleva.do interesse de bem servir â Naçã.o e 
e.\. Republica. (Ap;iados ge•-ar:s.) 

E' por is~o. Sr. preédente, que eu peço 
licença para. afürmar que o reque1•imento 1lo 
nobre Deputado pela Bu.hia teve por fim di
vidir-nos, vizando· claramente collocar-nos 
nesta alternativa: appt•ovarmüs a p1'oposta, 
e condemnarmos, nü.o o acto de índtsciplina 
dos rapazes. mas a solidarieda.rle legalista e 
republicana que nos 'J)rende áquelle historico 
deposito de nossas affeições, ou rejeitarmos 
a. proposta, significando assim de nossa parte 
desconfiança ao : Presidente da Republica. 
(Apoiados repelidos em mv.itas ba>icada.s . . ) 

OS&. BELISARIO DE SouzA~~ão ha tal. 
(Apoiados. Trocam-se apartes 'Violentos.) 

o Sa.. F'RANCIWO GLicER10-E' esse o fim 
que visa a. proposta., a inda que sob npparen
cias de um apoio constit ucional ao governo. 

O que se tem em vista é dividir-nos. o que 
se pretende é collocar-nos em posição hostíl ao 
governo do Presidente, esquecendo·se, os que 
assim se agitam, que o Podei• Executivo é o 
primeiro interessa.do em que o seu acto, 
reprimindo legalmente uma insubor-lina
çã.o escolar, seja tido como um fü~to nor
mal, realizado com precisão, e soliretudo com 
tanta força material, quanta. auto1•idade 
mora.! p_rovenieote do seu proprio prestigio, 
de seu :proprio criterto administrativo. 

O Sr. Beli:sa.-iio de S<n?:za 
conjuram-se cl>nÜ'a o ora.dor todas a.s di.fficul
dndes: arrostar a altum da tribuna 6.epois. 
que nella, em nome do partido repu1J1icano 
l'etleral. a que p1;rtence. füllou o emii «mte e 
prest igiado chefe, o Sr. Francisco G!'car io, 
cuio nome está. inscripto n:.t laud:1 mais 
brlln:i.nte dos mais gloriosos feitos«~ pro
paganda. r epublicana. e cuj;1s serviçi1s ao 
go"Ç"erno são um attest:i.c!o -.ivo e inint<:· ·rupt.o 
da. dedica.ç:lo, de um gr.inde esfürc;o, d~ uma. 
ra.1~ tenacià.ade e •ie um iutelro devota.:-:iento 
::.. R•1 publicv. Aggravam-se estas d iffi~11 '.· 'ades 
para o ora.dor, sobretudo, que não tem ser
viços á p1'op·iganda.mas que arlberiu á i-tepu
l>lica como um sim pios so!d.vlo, dispost0. tocla.
via, a acompn.nhal-a. a.t() a rea.liza .. ão P'·rfeit.:.i. 
do seu ideal ou a morrer por ellt>, sem ;:iasss.r 
para. os arraiaes inimigos; onde e:;tâ, estara. 
(Ap•Jfodos). 

Tem a respo;~si.bilidade dos que aU.ha'ir:i.:n . 
e. uma vez que o seu iliustre amigo. e chefe 
entendeu que esse debate era grave, impor· 
tante~ que a. :::itu<:ção r ra. i;o!emue; a.p;· •Yeita 
o eo$ejo p3.r:i. diz•w qne. si e gran<le a :·,·.;,pon
sa.bilid ·de dos propagandistas. a •1os ac;llesis
tas 11.inda é maior. ( .'-lpoiado~)-

Vôs, diz o orado1'. peueis t e1· reali :~ c.llo o 
pensa.mento gencr~o de to:!os os vos.';os en
thusiasmos; e nó~ , qua já tín hamos a f<X pe- · 
rienci<\ do go,·erno monarchico. :to qu"-1 hn
via.mos ser vido, n.cceitú.mos a Republ:c~ •. como 
uma. solução de progresso o 1le ortle:n em 
nossa P;itria. Por coaseqnenci11 rocla: :~ it:no~ 
pa.r:l nós maior responsabilidade. (.\poiado$). 

O Si::.. F11Axcrsco GL1cEr:.10 - :.runca o ne
guei. 

O SR.. Br·~LrSAmo DE Sot;zA- Não ~ um 
snspeito ó. Republica, quando estci. Glll :.:'1.lba 
o principio da autm'idade. O governo -do 
Marechal Floriano tev·e maiores talento;;, 
maiores illustracões em su<l. defeza, m3-s não 

A proposta corre o risco de indica.1• que o 
Presidente a·cbou-se em circumstancias pe
nosas. duvidanno que a su3. (l.Utori'lade fosse 
obedecida. A mais elementar discreçii.o acon
selha~oo:; antes a pensar e a. •lizer o que é a 
vet'M•le : o Pl'esidente. a:ündo dentro da lei 
e dos regulamento; c-scolurc.~ , fui u nifoi:me
meute obedecido e efflcuzmente a.uxêiado por 
todos o;; a.::-êntes do Poder Publico. 

teve sinceridade maior do que a elo vra.dor. 
Mas, por isso mesmo que sempre de!en<leu· 

o governo 110 Marecl1a.I, é fJUe pôde r1 izer 
ao nobre Deput:i.do Sr. Serzedel!o qn~ nfi.o 
conhece lírnitaçib da é l ir~itc.s aos Dei:· • t.:1.1los 
eleitos ; são i;;ua.3s os dir eit o.:;: tr.do; e~~ ~rcem 
o mesmo mandato '' o Sr . Se1~.le<icll .. um<i. 
uma bella tradição rel)ublit:mnaquejâ. exri..:>n, 
tu lvczinnocentementt~ . o cricnede uma. revoh a. 
contra a Republlca., não devia trazer ~tric· 
çõe;.; para est..'\ tribuna, que dev.e ser · a ga-

Nestas Vl.~tas, eondemnantlo, como coodemno 
qualquer movimento de indisciplina militar, 

. Cainaro. V. l ~r . 
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raotia. de toda:; l!S libel.'<lades, a. vah'1lla si àemonst1>a.r que t.a.l voto importa a nega
aberta. a todas 3.S opini~s. : <:ão doo gloriosos :er•iços 1bquefü guarda.
~ão; nfi:o :pôde haver J:lri vilegio" ne~tn ti·i - av:iní:ad::. lh ReDU.hli"cs.. o orndor vofa.rá 

bnna; .não se pó·l~ dizer-fn.1h1e, ró~ que C'S· Contra ; ID<\S_ :lSSiln não é e UÜO pó,de SGl'. 
_ tivestes com a ordem; c;;,llae--rns,.~ós que esti- Neguf.i o St• . Serzeddlo, emboJ•à. ; o Sr. gene
-vestes. eom a _ revolta.. (.4.poiados). r<ll GHce:rio amimou Que houve um acto _de 

O nobre Deputado p<>1' S. Paulo. o iUustre indisciplina, uma insubordín~i1o condemns.-
ch!)fe,collocou a. questão em um terreno que veL _ 
S. Ex. capitulou d~ snmm;1: _ franq~1eza e de Pel'!!trnt.a o orador: houve ou não hou\'e 
p~rf~ica. leald<i.de, e o orador não i:;uer _ ma- um aéto de in·li~ciplinl\ i O governo tem ou -
·gual-o tlízenrlo que não sa.besi pelo Regimento não tein a??ido com prurlencia e correcção ? 
ê licito penet.ra.r :>. itüen<:.â.ú do·autor do re- P0rqne, Pai$. -recusar-lhe - o nosso &PQio 
querimento" e discutil-o, uii-0 no5 seus termos quando jã, ~e lh'o tem dado em outras con-
mas nas intenções do seu autor. ó.ições idcnticas ·i ~A11oiados·e nilo apoiados) , 

O requerimento que 0 nobre - neputatlo o SR.. L 1\UR0 MULLER- Qual o acto de in: 
apresentou , o or:i.dor preferiria ve1 -o npre- disc[))lin"' a respeito do qual a Cn.mara já 
sentado pelo cbef'e c~o partido, o Si•. Franci~co 50 pmnunciou ~ [Ifa iirnilos wtros -apa.,.tes . ) 
Glicerio. (.4.rioiados, ikco opoia.dos.) 

Pol'(iue é_ que s~ levant;_\ o:ppo~íç:to contra O SR. R1msAmo DE SDuzA.-0 gove1'Uo o·t'cc' 
o rcquerimentc.~ · clarou~-Nüo hou.ve alte1·ação da. ordem pu-

Porque foi ap!'~entaüo pelo nob1'e Depu- blicà. ; m3s que os a.lnmnos pretendiam des· 
tado pela Bahia. (A1ro:r1e.s e conte.otaçiies). Siio obedecer a. uma. ordem do $eu superior. to.1os 
expressões do Sr. Serzectello Corrêa. que disse os fü~tos o demoo~tram, mas Mizmente o go
não -çorar :i. moção _porque o s~.u autor verno, apoia.do no exe1·cito, manteve a ordem. -
e1·a !iuspe\to (.4.vai·ies) . Sim, o goq::roo esti publica e fc;z.se respeita.r. O que r esta prow,r 
na lei, n:as võ~ não quereí'3 d(t.r um vott) de é qile ontra niio era a. intenção do illustre 
apoio». esse governo. Deputado :i.11tor do requerimento, sluão prea- -

O SR: TrnoTnEo DA CostA-0 go-verno não t1gía.r o governo. 
depende da. c011fiança da C~mara; nã,o estamos O nob1·e Deputiido deve se ter penit "nci:i.do 
no .~·egimen parlamentar-. IJ<:>.lo seu rias;ado de re'1oltoso, 11ara assim se 

OS . BEr..rsAn.ro DE SouZA - N'ão esta.vamos col!oea1· ao l~tlo do gov'-'rno; 6 uma affronta 
_no regimén parlamenta.t e ess:1. Ó..1.mM-a Yo· à Patria, e u m movimento arm.~do contra. a 
tou moções identiclS ao Marechal Dcodor:> e ·Republica-, estotl certo, não se dará. 
a.o Miu.•ecilal F'foriar.o . . Não o qui1,er:i.rn f;izer os alumnos da Escola. 

Militar , mas elles, jo-vens militat'es, devem 
O SR. TnraTrreo DA COSTA - As con·fü~ões SllbDr que no go•ern<:i. além <l:i. t rarução 

eram outra.s:- tratav;t-::.e de uma i•evolta l'e- repuhlic:i.na-do Sr, Presidente e dos seu; mi
stau"!'ndora.. r.i;t~'os !la. geueraesque tambempassa-rs.m por 

O Sa. B-eLui~mo n~ So-uz,\·-Nii.o tem a. me- aquella Escol<• e não é po,_·certo no animo de 
1101:' respon!!abilidi><~ e r::i. •~pr~ent:19:lo &:sta Dionysi.o Cerq\leir;t e C:wtos Bitten\!ourt cine 
propost.'\. Quando entrou na. Caroa1·ii,, e póde ha.irerá. prt\vençües contra. o proprio ·exercito 
1n-vo~t'O testemunl10 dealguos c:olleg<!.'. di~se ~t que pertencem. (.4J>oiado-<, nao az,oiados e 

-que e1la. devi3. ser .:.<p:·esentadi1 pe:o !!lustre apç;i·!es). _ 
chefe <lo partido. o S:'. Fnrncisco Glícer:o. o Sr. ~enera.l Glicet•io dizia. ua dias que 

O SR. PRESit>E:-<Tl.1:-Lembrn a.o nobre Depu· n;i:o p1·omo"V"essemos a •lescontlan~a eJ1tre as 
- t:i.fo qua a l~orn está te-rrr. in:ufa. · classPs da :Naçiio. Pois hem; ê o momento 

o SR. BELlS.:\J>.lú DE SúUZA-l?ede que ~e de di?.~-r que pre.o;tigiaudo o governo, prosti-
lhe coziceda proi·ogaçlto. giamo3 ao p:·oprio exercito, d~ <lt1em eUe 

1ove o a.poio, e a Nação, que tambem é repu
E' concedida l:l- prorogação pediól.. hlicana' e é neste se.ntid.-> que o 01';\dO~ 
O Stt. B in.n;,\tuO ;1E Souz;,;. (cont-inwir.do) - \'Ota-. (.4pai·tes) •. Ap:·esente o Hlustrci Zearler 

Agradece i:i. Camara & genií!eza com q\\e ap- urna out~a moção em que baja. uma. polav1·;i. 
pC'OVOU a prOt'Og-ac:~1o da llor~i. que SOiicitou. de apoio ~O govewo e O Ol'adOr e.,""'til. Cl>ID 

E voltando ?.-.:> a::;snmpt•) do debr.tc, dirá en::i.. Emquanto. po:·ém, ·s<i !Jouver para ser 
que o discurso do Hlast1e lecub;;· µ"iron em vot:ulo o i·equerimento do Si'. Seabra, vot~i 
torno deste peusa.mento: - -,.ot;lC :i. ni-0ç:ii<:> <; po!· cHe, manife$t.:lndo o $eu tranco apoio ao 
desligae.vos da!: tradii;õcs ;1oriO>~'> da Es· . irovm·no. 1:orque :i. -permanencia elo . gOY{!J'nO 
co1a. Milit..'lr; recn;;::e- :i. ::,i qur:r-ni:; a::seJura:r le :\-) seu prestigio rier'1nte A opini.'io. esta_: 
est•-c. tradição. lígad;i, a sorte ll '1. RP-public:i.. O prulilema 

Si S._Ex. <1emo.nst1·ai· que <1nem der o bra.zilt>.iro, e m sua eom-pkxídade, depende 
voto ao -req'1erimento <ln s~. Seabia de.~co· da. ordem publica. e do prestígio da autorl
nhece os seniços íniutenuptos da Escola. ; dade. (-4.poiados, muito bem ; ntro «J)Oiatlos) . 
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o Sr. Timotheo da Costa diz i o Sa. PRE~DElNTE~Ô nobre D3pntado não. 
que era seu intuito discutir o assum:pto ver- :póde discufü· o re.;1uerimento,potq1re o Regiz' 
tente com o sr;;ntimento de que um re])u-: rnento não o permittc. · 
bl~cano dev~ achar-se _:possuido _; m~s após oi o SR. MALAQUIAS Go~çALYES _ Bem. Sr. · ,. 
br1lhõ:tnte discurso d0 illustre ctdadao ;epre- presidente, neste caso sento-me, obedecendo a 
s~ntante _do. Estado ?e S. Paulo, 9.Uv apre- v. Ex., roas declaro que protesto contra. a 
c10u de·nda ~ perfeits.i:nente as H)éas da- C.ecisão da Mesa. (Apartes'.) ' 
.quelles que sao verdadeiros repubhcanos, e · · 
se affirmam sempre nas boas cli:usas. vem 
declarar á Mes3. que desiste da palavra, 
pedindo-a, uo emta.nto,em occasião opportuna, 
pela. ordem, para a-presentar um requeri
mento de encerramento ao pI'esente debate. 

Julga bem interpretar os desejos .de grande 
numero de Deputados. (Apoiados; muito bem; 
~mdto bem. ) 

O Sr. PreS1idente - Tem a. pala
vra pela ordem o sr. Timotheo da Costa. 

O §r.Tim.oti1eo da C.ost.a ();ela 
oi·dem) pede o encerramento da discussão. 

O S1.•. Malaquia!i! C:onçahres 
(pela ordem) - Sr". presidente, acho que 
Y. Ex. não :póde receber o requerimento do 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. 

o SP..- TIMOTHEO DA. COSTA- Deputa.do pela 
Capital Federal. 

O SR. MALAQUlAS GoNÇALYES - A Carnara 
acaba de votar uma prorogação de horâ para 
que se discuta· eshi questão, e ella não póde 
dizer sim e não.ao mesmo tempo. (Troco:an-se 
muitos. apartes_) 

O SR. PRESIDEJ.'ITE - Attencão ! Lembl'o 
ao illust1•e Deputado que os requerimentos 
de encerra.m.ento·não teem discussão. 

O §r; JP:i.,esidente- Chamo a at
tenção do illustre Deputado para o Regi
mento, aftm de que S. ·Ex. yeja que não tem 
cabimento o que pretende. 

Eu seria incapaz 'de desconsiderar a. V. Ex., 
que muito me merece e por quem tenho toda 
a consideração ; mas obedecendo ao artigo 
do Regimento. que impede a discussão dos re·. 
querimcmtos de encerr·amento, foi que tomei
ª liberdade de lembrar-lhe que não podia. 
continuar com a palavra. 
V~m :Mesa ti.e é lida a seguinte 

MOÇÃO 

A Camara. dos Deputa.dos, considerando que 
a-discip1ina. militar é condíç:i:o indispen~avel 
á. garantia [,a. ordem publica e confiando que 
o g.:.verno saberá mantel-a, passa á ordem 
do dia. 

Sala. das sessões, 28 de maio de 1897. -.4.. 
Milton. 

O §r. João Lopes (pela o>·dem) re
quer Yotação nominal. 

O Sr. Belisario de Souza (,pela 
or'dem) requer preferencia. para a moção do 
Sr. Deputado Milton. 

Consultada, a. Gamara. não concede a prefe· 
rencia pedida. 

o SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Perdão, 
mas estou discutindo uma questão puramente 
de ordem. Não estou discutindo o· requeri• 
~-ento,. masm?strando,pela.ordem,queV. Ex~ · 0 Sr. A:m.pb.i!ophio (pela o;·dern) 
nao ~ode a.cceifal-o. •:- . . . . . ....:s1') presiclente,_tinh:.t-me inscripto para fa.l-

1\~unos Sas .. DEPUTA.~os - N,10 pode d1s· lar sobrn a rnoçao . r!o nobre Depuuvlo pela 
cutir o requeI'unento. \ otos ! Votos J ·· .,_ . • ;, Babi:.t, mas como se ence1·rou o debate, pre-

0 SR. PRESIDENTE - Attençã.o ! ·a noWe-'cizó di:z,e1· iL Gamara. e a.o :paiz_, brevemen~, 
Deputad.o não póde discufü o reque:rimeI_l~~; pomo o momento ex~ge, as razoe~ e os mot1-
que é de encerramento. · , · -v:os :por que voto a Lavor da moçao. 

O SR. MALAQOB.S GONÇALVES - Mas- não :. O Sa. SEA.IlRA-Estti. enceiTacla a discussão. 
estou discutindo. A questão que levanto é o SR. A:r.rpmLormo- Não vou discutir; 
puramente de ordem. (T1·ocam·sc muitos estou fallamlo pela ortlem. 
iipai·lcs.) 

o Sit. Pn.ESLD8:\TI>- Attonção ! Attenção -! 
O Sr::.. :-.1.u.\QUIA.S GoxÇ.\LY.'"' -Quero sim

pk·smc·nt<~ lniJstrar que · üste req1ierimento 
não pôde ser a~ceito pela Mesa. 

, '{ UM Sn. DEPUTADD - fato e discutir é a 
-··; · mesma cousa .. ( 1"roccim-sc muitos outro 

'..J,;. · dipartes~ 
~-~:· -!~~--'· ':/_·· . ···-.-. .;!:'1 

O SR. PRESIDE:1'>n:-Encerra.Lla corno está a. 
<li!lcllssiio. V_ Ex. ~ó ])Õfle man1l:n- a. sua cl~
cla!·:.i.çiio de voo.o por e3cl·i pto . 

O SR. A~rrnu,ormo-Nesfo c:i.so sento-me.· 

O Sr. l\:latta lUachndo (p~ta or
dcm.)-St. presidente, pa1•cce-me que :. Ca."." 
roarJ. não Ieva.1•b a mal si eu pedisse )11*}-
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·:; pouco ele s;a benevolencfa pn.ra dizer duas l Mesa não tem competencia para alterar dispo· 
: · pa.lan·as. sições regimentaes. 
· . V. ~x. acaba de füzer que não ê pe1:mittiao consultada,. a Camara approva o requeri· 
,, cUsc~t1r pela 01•.-lem qu~lquel', rnq uer.uncnto. mento do Sr. João Lopes, para que a vota.-· 
'. ' Nao ~~a. 1.nenor duv11fa,. Mas tambem C$.tá cão seja nominal. 

·1 •. na conscienc1a dos S1·s. Deputados que a dis
. ' cussão foi encerl'a.da. pondo muitos Deputados 
· ; em sê'r·iã.s difficulr1ad.es. -(Ha apartes.) 

Eu não estou discutindo o requerimento, 
.. n em . seria. eu, sempre· mui to regimcnti~ta. 
·\'.' quem viria, ·aqui atten.tar contr~ o Regi-
.··. mento. . 

· Appello para a consciencia. d:i.quelles mes· 
mos que se exaltaram nesta discussão. Muitos 
collegas nossw acharam que o. nobre Zettder 
da maioria collocou a questão em um terreno 

. difficil de se. resolver. (Ha apartes e protestos. ) 
.· Todos temos a consciencia do nosso dever ; 

, mas por outro lado temos os olhos da nação 
: : · inteira sobre nõ;:;, temos que dar satisfação â 
: .!: vontade nacional. 
,.. Como vae ser votada esta. questão~ · 

o SR. AMPHILOPHIO-De a.fogadilllo. 
O SR. TnIOTHEO DA. CosT..1.-Faça decla.rai;ão 

. de voto. 
O Sa. MA.TTA. MACHA.DO-Perdão ; a declO:

raçã.o de voto não póde ser motivada.. Direi 
mesmo, p<tra dispertar ns sympa.thias dos que 
se mostram ex.alta.dos nesta. questão, et1 me 
vejo embaraça.do, apezt1.r de não concordar 

•, muito com a moção, porque não julgo conve
.' : niente a sua apresentação nos termos em que 
;· se acha. concebida. · 
1 V. Ex., Sr. presidente, como Presidente 

da. Camara., tem muitas vezes o bom ai-bitrio 
na sua. consciencia; póde julgar e decidir sem 
ser pelo Regimento. 

V. Ex. ::;a.be q ue um grande numero de 
seus collegas, <laqoelle8 qut! lhe ílera.m o seu 
voto, se acham Cv<1ctos 11 .. ste momento por 
um encerr-..imento imprevisto da. dis..:us~ao. 

Assim, pois, Sr. presidente, peço a. V. Ex. 
pe1·missào para que ao menos,dtopois da. vota
ção, possam aquelles Deputa.dos guequizerem 
fazer declaração por que vofo.ra:n contra ou a 
fo'vor, a:fim de que a nação e o governo, que 
tem a responsabilidade da. situação, possam 
saber ~s razões que motivaram es~e voto. 

O Sr. Pre!!!lidente - A Mesa não 
póde estar acima. elo Regimento, e elle deter
mina que os requerimentos de encerramento 

.. , não teem discussão. 
. . : A Camara. é soberana em suas resoluções. 
.. ~: · Ella aeceitou o eucei:-ramento 1\a Jiscussão e 
:-:i a questão està., portanto, termioa.d11,. 
, 1· Não é, nem esti no tom a.l'bitrio da. Mesa., 
,: f: por mais po te rosas e respeita veis que sejam 
::i as o;piniões dos nobres. Deputados peia í:la.hia 
·.3'. e ~as Geraes, decidir questões que estão 
-,;; : llrevJ.Stas no Regimento, mesmo por que a 
., . 

O Sr. Urbano de Gouvêa. (pela 
orclem)-Peço a ].Ja!avra.. 

o SR. PRESIDE'.'\TE - V. Ex. só póde fallar 
para encaminhar a votação. 

O SR. ·URBA.No DE Gouv&\. - E' para _isso 
mesmo. Peço a V . Ex., caso não seja muito. 
t1>abalhoso, o obsequio de mandar ler o re
querimento do Sr. Seabra. 

o SR.. PRESIDENTE- VOU contentar o nobre 
Deputado. · 

O Sr, 1 ° Secrerorio precede ti lei
tura do requerimento o.trerecido pelo Sr. 
Seabra.. 

O Sr. Pre~ideute - Vae-se proce· 
der á ·voto.ç1ão nominal. Os Srs. Deputados 
que approvarem o requeriment9 dirao, $im; 
o os que não approvarem dirão, não. 

Procedendo-se á votação nominal respon
dem riüo, isto é, nii.o approvam o requeri· 
meato os Si•s. Silv~rio Nery, Carlos Ma.rcel
lino, Albuquerque Serejo. Amorim Figueira, 
carlos rle Novaes, Theotonio de Brito. Sr.ne
dello Corrêa, !):fatta Bacellar, Urbano Santos, 
Luiz Domingues, Guedelha Mourão, Edunrdo 
de Berrerlo, Anisio de Abreu, Elias Martins, 
Henrique Va.lla<lares, Marcos de Araujo, Pe· 
dro Borges, Tllomaz Accioli, Torres Portugal, 
Bezerril FonteneUe, Ildefonso Lima., João 
Lopes, Marinho de Andra<le, Freiierico Bor
~e>, Augusto Severo, Tavarei; de Lyra, Fran· 
cisco G-urgel, José Peregrino, Trind:.de, 
Appolonio Zuua.ydes, Silva Mariz, A.ffonso 
Costa, Coel110 Cintra, B;trbosa. Lima, Moreira 
Alves, Angelo Neto, Arthur Peixoto, Rocbo. 
Co.va.lcauti, Araujo Góes, José Murtinho, 
Xavier da . Silveira, Oscar Go·loy, lríneu 
Machado, Alcindo Guanabara, Timotheo da 
Costa, Erico Coelho, Agostinho Vidal, 
Ernesto Brazilio, Barros l"J.•anco Junior, Ur
ba.no Ma.reondes,Luiz Detsi, Gonçalves Ra.mos, 
Antero Botelho, Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, Antonio Zacarias, RodolJJhO Abreu, 
Theotonio de Magalhães, Eduardo Pimentel, 
Padua Rezende, Galeão Carvalha.I, Case
miro da Rocha., Oliveira. Braga, Edmundo 
da Fouse<:a, Francisco Glicerio, Rodolpho 
.Ylimnda. Ovídio Abrantes. Ca.r11i;ciolo, Xa· 
>ier do Va.lle. Alencar Guima.rã.es, Brazili:> 
ola Luz. Lamenlia Lins, Leoncio Corrêa, 
Lauro ~folter, Paula Ramos, FranciscoTolen· 
t ino, Pedro Ferreira, Plinio. Casado, Fran
cisco Alencastro, Victorino Monteiro, Riva-
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da.via Corrêa, Pinto l!a Rocba, Vespasiano 
de Albuquerque, Py Crespo, Campos Car
t.ier e Cassiano do Nascimento (86). 

Respondem sim, os Srs. Augusto Monte
negro, GustaV'o Veras, Er mirío . Coutinho, 
Teixe!ra de-sá, Herculano Bandeira, Pereira 
de Lyra., Malaquias Gonçalves, Ccirnelio tia 
Fonseca..Julio de Mello, Miguel Pernflmbuco, 
Juvencio de Aguiar, Euclides Malta, Tbeo
phi\o dos ~antós, Seabra, Milton. Tosta, Ma
noel Caetano, Eugenia Tourinho, Paula 
Guimarães, Ve1•gne de Abreu, Amphilophio, 
João Dantas Filho, Adalberto Guimarã?s.Ro
drigues Lima,Tolentino dos Santos. Paranhos 
Monr.enegro, Marcolino Moura, Heredifl. de 
Sa., Belisario de Souza. Pereira 1ios Santos. 
Fonseca Portella, Julio dos Santos, Ber
n:1'rnes Dias, Paulino de Souza Junior, May
rink, Calogera.s. Mendes Pimentel, João Luiz. 
Carvalho Mourão, Vaz de Mello, Ildefon~o 
Alvim, Francisco Veiga. Alfredo Pinto. AU· 
gusto C!ementino, Telles de Menezes, Matta 
Machado, Nogueira Junior, Artbur Torre:::. 
Manoel Fulgenclo. Linôol:pho Caetano. Ole .. 
gario Maciel, Lamartine, Dcimingues de 
Castro, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, 
Cez,.rio de Freitas, Paulino Carlos, Urbano 
de Gouvêa, Hermcnegíldo de Moraes, e Luiz 
Adolpbo (60) 

O Sr. Presiden~e- Foi o 1·equeri~ 
mento rejeitado por 86 votos contra 60; con
sidero prejudicada a. moção do Sr. Milton. 

· Suspende-se a sessão ás 2 horas e 15 mi
nutos. 

Roa.bre-se a sessão ás 2 horas e 25 minu
tos. 

O Sr. President:e-Tcm a palavra 
o Sr. Moreíra. Alves. 

O SI". ~Ioreira Alves (para uma 
explicaçüó pessoal) - Uma vez que o encerra
mento da discussão não permittiu que to
masse parte nc debate e explicasse o voto que 
mais tai•de teria de dar, pede ao honrado 
Sr. presldente permissão pua. :fa.zel·o nes~e 
momento, aftm d~ salva-r os saus princípios e 
a sua coherencia politica. 

o honrado Deputa.do -por S. Paulo, ·chefe da 
maioria da Camara, d.,-clarou, na tribuna., 
com toda franqueza, como jámais fa.llára, que 
col!oca.va a questão no terreno :politico. 

De um lado, S. Ex., ehefe de um partido, 
de outro,os prodrom.os de umadiss1clencia que 
tentava apparecer. 

O orador, não ten fü1 a honra de fazer parte 
do grande Partido Republicano Fefü~ral, de-ve 
dizer, portanto, que o seu voto nem exprime 
apoio ao . honrado foader da ma.ioria nem 

apoio <Í. dissidencia que por ventu'I'a venha a 
apparecer. · 

Como republicano, no regimen ac.tual, não 
póde de noobum modo dar o seu voto a 
moções ; ellas teem o seu logar nos regimens 
parlamentares. (A.poiados.) ·· 

Além disto pensa que a-questão ou a in
disciplina da ~scola que tanto preoccupou o 
esprrito da Gamara, não t,em a importancia 
que se.lhe quiz emprestar; foi um movi
mento que em uminstante desappareceu. 

Demais, o Sr. Presidente da Republica, deve 
·saber que os eleitos do· po>'o estarão sem
pre ao ~eu lado, todas as ..,ezes que elle cum· 
pril• o seu dever; no momento, porém. em 
que se afastar das normas constituciona.es, 
c~r_tamente que deve contar com a. ·sua oppo· 
s1çao. 

Nestas con<lições, o voto do orador não 
tem absolutamente nenhum vislumbre de 
partidarismo, :por isso que absolutamente 
nenhum laço partidario o prende. ao Partido 
Feclera.1. 

o SR M.!.LAQUIAS GONÇALVES - V. Ex. 
está nesta Camara com os votos desse par· 
tido. 

O SR. MOREIRA ALv""Es - Perguntaria ao 
nobre Deputado. como pergunt:iría a qual
quer dos honraf1.os memb1·os da deputação 
pernambucana. si . porventura prometteu a 
qualquer· delles vir para a Cama.ra prestar-lhe 
serviços pai·tid;trios, ou si o Sr. Martins Ju· 
nior, como chefe do partido repnhlicano, e o 
sr·. conselheiro Rosa e Silva. como chefe do 
partido ferleral de Pernambuco, :fizeram ac· 
cordo do qual sahiram eleitos, sem nenhum 
compromisso, o orador e o Sr. Martins Ju
niod 

Ora. si não houve nenhuma -promessa de 
~e alistarem nas fileiras do honrado chefe 
no Partido Federal de Pernambuco, é claro 
que ao orador assiste o direito de dizer. como 
disse, que nenhum laço o prende ao Partido 
Republicano Federal. · 

lJecla;ra, pois, que votou contra a. moção 
do . honrado Deµutado pela Bahia, em pri· 
metro lagar, porque acha que no regimen 
presk encial as moções são verdadeiras ex
crescencia.s; em segundo log1\r, pol"que o mo
Yimento da Escola foi um facto de pequenis-
simas dimensões. . 

Si realmente hoje é o dia das franquezas, 
como o dii;se o nobre Deputado :por S. Paulo, 
velho estadista, calmo e reflectido, pois que 
assim nunca J'allal'a, o orador, com a fran
queza que tarnbem o caracterisa.. declarà: 
não sabe si merece o seu franco e decidido 
apoio o governo actual. 

O Sr. A.mpbilophio (para uma 
e;i;plicaçao pessoal} diz que, não podendo usar 
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'.: . :~br.;,·1: ~~~ã~~~~7e~een ~d~~~~i~' s~~ s~:i;~ ... ;J.fr·~~~~~~::. '·· . 
quer que í.iquem consigna.é.os os_ motiv?s que Add~tty9s{â.~ .:P.rojecto . p,.n2, éle.1897: 
o leva.raro a votar ~la. moçao, posto que Art. 26" ·Em ::vez. de.:-'-~eguofloa. ordem de 
impedido pela. hora ~e dar-lhes o d~senvol- ·suas a!ltigutdades/' etc • ., •,..;té :O_:fi.m, diga-se.: 

' viment.P que poderiam ter em conJuntui:a - .segundo a · .. ordem em que tiverem adqu1- · 
· · diversa. · · · . rido taes requisitos ~ em· cada. t urma aonual 
1. · Não. \;eria. apresentado a moção, temendo a segundo. a antiguida.rle <lo seu pcsto, devendo 
• a.rguição da pratica. de um .acto, julgado Pº.r sempre ·reunir o serviço effectivo em corpo 
: muitos menos confo1'.m~ coru. o systema_ poh- arregimentado, durante um ~umo, no posto 
. tico ado1lr.ad-0; mal'>, submettld~• . a mo9a~ ao de capitão. 

• : c'onhecimento da ~mara, o seu p:i.tr1otismo § i. ·· - Supprima-se. 
' mandava. gue o orador vo~se por ellB:;. Art. 3.•-Accrescente-se úi fine :-no ma-

Não po(ha. tomitr sobre s1 a respons:i.b1Jlda.de cristerío. ,. 
gravissim~ de negar sua. a1füesão áquelle 0 

§ I.<> (aàditivo)-Se1·ão d<.'sda jiL_ conside
' actp. considerando que, s1 po1' um lado a ra.dos no quadro ordinario os cffic?aes que, 
. · moção não faz mais que louvar o governo sendo extranumerarios. não estiverem com
. . por um a.cto de justiça, p1·~ticado ~en~ro da prehenwdos nas disposições tlo pr·esente ar-· 

esphera de sua. compet8nc1a constitu<:1onal. tio-o. . 
por outro lad<! antevê, cheio.de a.ppr~bensõe~. "§ 2.•-0s C..1.pitães e ofücíaes superiores ªe 
a.s cons~quenc1as l~men~ve1s que vao sm·~1r artilhari~. que e:s:ercerem f'uncçõe;; que º::!-º 
deste inesperado d1~orc10 entre o Executivo sejam prop1'ias d~ arregimentados. sera.o 
e a cama.ra. t,.ansferidos, desde já p;;.ro o estado-maior da. 

Allude ás diffic~ldades políticas e íln~ncei- arma. 
, i>as do momento, m:i.nife$tando o receto ~e Artigo- (additivo). Os capitã.es e officia~s 

q~e ella.s _venham .aggra>ar-~,e.~fr~u~enao superiores dos batalhões de engenharia. serao. 
arnilil. mais o credito do patZ,Ja tao abalado do corpo de engenheiros. 
no estrangeiro, e termina com um appel!o ao 1 S 1 d , - 2S d · d 1S9í 
pat~iotis.mo do sr. general Glicerio, afim de .ª .ª . a~ sessues, , e ~a.10 .~ • 1 • -
que este, na. sua. (}Ualída<le de Zeader e eom a Omdio .4.brnntes -,- Al bt.qu e1 gw: s~1 CJO. 
autoridade que esta qualidade lhe dá, previna . . • . . d 
0 :i.ppareci.mento de outros factos de identica. . Nm~em pe~1nuo a Jiala_yra, e encerra a a 

. "'tavidade, não consentindo que o de hoje discussao e aihada. a votacao. 
·. possa assignalar o inicio ele uma situacão de Entrn. em 3'• discussão· o projecto n. 48 C, 

attrictoS e lutas entre a Cama.ra e o Ex- de 1800, parecer sobre a emenda ojferecida 
ecutivo. na 3• discussão do p1•ojecto n. 48 B, deste 

O Si". Fr&nciseo Glice .. .io (pela 
ordem) - Sr. presitlenw, o nobre Presidente 
lia. Gamara encarregou-me de i~rticipar á 
Mesa que, por moth-o de Iuto em sua familia, 
foi obriga.do a retirar· se da Gamara. 

Faco esta participação ~\ Camara., reque
rendo a V. Ex. q a.e, tendo em vista os ser

. ·vicos urgentes que pesam sobre nós, se digne 
, :.de mandar desanojal-o. · 

O Sr. Prei;oidente-A Mesa fica. 
inteíroda e mandará desanojar a.o illustre 

'·: presidente desta Camara. 
;· . Estã. finda a hora do expediente. PaSsa.-se a 
,. .. 

ORDEM DO DlA-

anno, que a.utoriza o Governo a abril' o cre· 
dito especio.l de 25:326$, para pagamento dos 
"l"'enci mentas do mal'echal Jo~é de "Almeida 
Barreto, revertido <i. eíiecti"l"'ida.de do servi(."O 
do exercito. 

Vem a. Mesa.. é lida. a poiada e enviada. ú 
Commissão de Or1:.a.qiento a seguinte -

EMENDA. 

Ao projecto n. 48 D, de · 1soo : 
Aecrescente-se ao a.rt. 16 - Para.grapbo 

unico-Fi(:ll. igualmente o Poder Executivo 
autoriz<>uo a abrir o credito de 21:500$ para 
pagamento dos vencimentos dos empregados 
da extincta Agencia Official de Colonização, 
a.ddidos á, Secretai•ia. de Viação nos termos da. 
vigénte lei cio 01•ça.mento. 

. Sala das sessões, 28 de maio de 189i .-
Coetlu; Ci<i lra. · 

E' a.nounciada a 3"- discussão fo 'projecto 
"º. !2, de J897, reda.cção p<i.m 3'' •1iscussão do 
projecw n. 184 A, de 1896, reorga.niu ndo os 
·cor1;es <l.e engenheiro:; e de estu.do·:maior do 'Ninguem mais pedindo a pal:l.vr::., 6 en.cer
exercito; rada a discnssii.o e adiarla. a votaçito, até 
'. Veem a Mesa.; são lidas, apoiadas e entram que a: Commissão respectiva de parecer sobre 
conjuntamente em di~cussão as seguintes ·. ,~ .~ emenda offerecida pelo Sr. Coelho Cintra • . 

. ·~ .. ~·~:·J;~ 
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E' ana.unchl.da. a .:i•. discussii.o do projecto 
n. 2.1, de 1805, a.utor"iú.nt\o o Go\.'"el'Ilo n. man· 
dar paga.r pela. verba.-Exercicir1s findos - ao 
30 escripturario da Repa.rtição Ger-o.1 dos Cor· 
reios, J osê Francisco ll.otlrigues, os >encimenws 
que de1x.ou de perceber _de 29 de agosto de 
1894 a 28 de-junl.lo de 1895. 

Ninguem pedindo a. palav1·a., e eoéerrada a 
discussão 0 adio.da. a ... atação. 

Vem à, Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaramos qu,e votamos contra. a moção 
o.presentada, ·a título de requerirt1euto. pefo 

. Sr. S~bra.. congrt.t;_11ando-se com o Govern(l 
pelo cumprimento do dever, iiliã.s coi'recto, 
cte reprimir o rno>imento de insubordinação, 
a que allude a mação. 

Sn.la. elas Sessões. 28 lte maio de 189i .-Ur
bano Sa1itos-.-Lui: IJomingues.- G?!ede.tlia 
Mourac. 

Vão a imp1•imir. as seguintes 

REDA.OÇÕES 

N. 14- 1897 

Rcdacção final do projeceo n. 180, de 1896. 
que atttori.::a o Poder Executivo a 1·efonnar 
110 f>O$IO de al{<:<res, com o soldo pc>r inteiro, 
o tenente honorario do exercito e sargento
a:ft'clante agg1·egado do Batalhr1o A.cademico, 
Arcilio de 1'1reitas 

(;· .. · ~.,.. . . 
O Congrassô N ::i.cionn.l resolve : 
Artigo unico. E' o Po•ler Executivo -auto

rizado a. refo1•mar !JO po3tci d& alferes. com o 
solrl.o por intei!"v. a.o tenente llonora1·io elo 
exerci.to e s«rgento-;1juda.nte a:;rgregado do 
Bat.a.l.bã.o Academic11, Arcilio de Freicas ; re
\'Ogadas as disposições em cont1':l.rio. 

Ministro ela Mari'llha 

Um secretario-officüLl da arroaõa. 
Um ofilcial de g:>hlnetc, que será civil ou 

militar ; si for civil, sera sempre tirado de 
entrn os empreg·ados das repal'ticões de ma-
rinha. . · . 

Tres ajudantes de oruens..,.... 1°• ou z•s te
nentes da armada. 

Chefe do estado-maior general 

Dous a.jurlantes de ·ordens - l ê• ou 2º' te-
nentes da urmada. · 

Um secretario-official superior do quadro 
eJfectivo da arm~da. · 

Art. 2." Os vencirnento3 do pessoal acima 
se1•iio regalados pelo decreto n. ~32 , de 7 de 
dezernbr;J de 1894. 

Art. 3.• ReYo;;a.m-se a.s dispo3ições em 
contrario. 

Sala das Commissües, 28 de maio de 1897. 
- Ovidio Alwantgs.- Barbosa Lima.- Alb1'
(;merque &rejo. 

N. 16- 1897 

Reci;..,çao pM·a. 3• discussao do p1·ojecco ~i. 1.91, 
de 1.806, que c!.cck•ra isentos de• penho1-a 
·= 1-ios bens,al.ini dos enmnerados no art. 5:.'9, 
do decreto n. 737, de 25 de l'\O'lienibro ifo 
1.850 e da ou:ms 1n·ovidencías 

(Substituti\"O :10 projecto n . i9S, de 1S9'1} 

O Cong1·esso Nacional resolve: 
Art. l.• E' isenta da penhora ou venda. 

forçado. por dividas, além dos bens enumti-
1-ado-.; no art. 5'~9. do dec1·eto n. 737, de 25 de 
no ·mm b1'0 1le 1850, a. ha.bi tação de toda. fa
milia, compl'ehendcndo a casa de 1•esid1:11cia, 
com a mobllia de uso <le tcdo in11ispensave1,. 
e .., terreno adjacente â. ca~a. adquiri.dos a. 
qualquel". titu le, não excedendo tutlo, as bem~ __ 
teiTJurias inclusive, o vaior àe 5:000$000. · . · Sala das Commi~sões, 28 à~ ma.i•.• de ISG'i. 

- Gue"itelhu Mou.rüo. ~ J. Pi•regrino. Paragrapho mlico. NU.o Jlt:evale.ce a isenção· --
1 C!ontra. aquelle do qúern o devedor houve o 
! immove1, ou . o dinheiro, materiaes ou servi- . . 
1 ç'os para. eilificaçiio ou acqui:;içil.o do mesmo. · 

K. 15 - 189i 

Redacçcio parii a 3• discu.•srrl) dD pro•ec•o' iut . Z." .P_ara. ~alidatle do _privilegio, ci~t-. 
n. 44 A, de 1896~ que ma1·ca 0 pessoai.' do, elude d~ familia. reg.1~tr::i.r~, espec~rt<:3'da_mente,:.:;.. 
es:ados-maiore:.· do Miní.~tro da ilfa1·inha e OS · oon~ que c_on~'t1tuem ~a hab1ta.çao Pfil'.-:• 
do chefe do . estado->?iaior general da ar- 11:'an.~nte:,. n? hv[? rle. r~~l~~ros de hJ'."~Ot~:--
mada r: os respectivos vencimentos . caso.o lo.,,ar, e :-º poaer,t wvoca.r a l~~ní(aO 

· . de penbot'a depois de eiiectuado esse reg1siro. . 

O " • . 1 - ,,, • l Art. 3.0 O pri\"ilegiode isenção pôde.ser . 
Conºre,,so Na.cionaJ <lec.eta · . . allegado em torlo ternpo por qualquer dos 

· Al"t. 1." O;; e~tadr·S-milio.r-es do Min :s~!':J / conjug~. e, oor mor te destes,; pelos filhos 
da .Ma.tinlla. e t.lo clleti: do estado-maio~· d"' . rneno-res. • · 
arma.da, ficam eonstituldos do S<'guin.te J Parag1·apllo unlco. Nii.o e:idstindo filhos ou 
modo : '·chegando o ma.is moço. á maioridt1.de, o pri-
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vilegio passa á mulher, si morre o marido; J thecas, serão reduzidas a 50 º/o das taxas 
mas se extingue si mci .1·!'0 a mulher. actualmente pagas. 

Al't. 4. 0 No catiO de divoreio, o privilegio é Art. 8 ." Revogam.::.se as uisposições em 
man t.ié o áq uelle dos conj ages, a cuja guarda contrario. 
são confiados os filhos. Sala das éommissões em 28 de maio de 
. 11rt . 5. 0 Si ao credor pa1·ecer q~rn o~ bens 1897 . - Va~ de Mello,' presidente .. -- Luiz 
1sen,tos excedem em. valor ao da isençao, po- Domin,qiies .- Ri·lJadavia Corrêa .- Francisco 
dera füzel-os · avaliar, para penhorar o ex- Tolentino.- Araiijo Góes. 
cesso . 

No caso de .ser o immovel d.e fa9il divisão, 
retimdo o excesso continuará livre ao deve
dor a pv,rte privilegiada. Si o immovel, po. 
rém; hfo for passive! de divisão, será todo 
elle levado á praça para ser vendido e pago 
o credor· pelo producto do excesso, sendo o 
producto da parte · privilegiada entregue ao 
devedor. 

'l?ara.grapho unico. As custas, que provie
rem d'1 venda da excussão nos casos deste 
artigo, serão deduzirias do preço do excesso 
e si houver falta; correrão por conta do 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 64 - 1897 

Nomeia .para o cargo de official da Secretaria 
da Camai-a dos Deputados, vago peta promo~ 
ção_ do official Carlos Franeisdo Xavier ao 
cargo de chefe de secção, o cidadão Arthiw 
Dias. 

exequente. . ,. 
Art. . O.º A todo 0 cidadão brazileiro, que 0 Ach1ndo-se vago um Jogar de official da 

· ti 1 d , Secretaria da Gamara dos Deputados com, a 
·requerer, 0 governo · eueral com~e ·era gra' ·promoção do officia[ Carlos Francisco Xavier 
tuitamente um lote, nunca excedente de 50 · 
hectaffs, de té'rras da União; situadas nas ao cargo de chefe de secção: 
fronteiras. E' a Comtnissão de Policia de parecer, de 

§ 1. º A concessão .constara do um termo conformidade com a attribuição que lb.e é 
· · ~ · , 1 conferida pelo àrt. 189 do Regimento Interno, 

pelo qual o concessronar!O . se o r1gara a cu -. que se.i·a provido o refe.1'ido loirar .pelo cid.a,.. · 
t.iv<1l' o lote, nelle editlcar e residir, . me- ~ 
Q.il-o e demarcai-o no prazo de cinco amios. dãoArtlrnr Dias. 

§ 2. º Findo esse pr, zo, será coríferi'do um Sala das Commíssões, 28 de maio de 1897.-
titulo definitivo de prop1•iedarl e ao concessio· Arthur Rios, presidente.-Theotonio de Br:ito, 
nario que, metliante . justificação. perante o ].º secretario.- Fonseca Portella, 2° sééreta
juiz de direito da comarca, informação do rio.~ Brazilio da Luz, 3° seqretario.- Gits
co!lector federal e auto de medição .judi· tavo Veras, 4• secretai'in. 
eia! d.0 lote, provar ter satisf~ito as condições 
do§ 1.0 · 

§ 3. 0 A iseriÇão só poderá ser invo,cada 
após a transcripção do . documento de que 
tra ta o § l. 0 - no registro de hypothecas, 
conforme dispõe o art. 2° desta lei. 

§ 4. 0 Nenhum cidadão terá .dií.•eito a mais 

Va.e a imp,rimir o següintP 

PROJECTO 

N. li A-1897 

de um lote de 50 liectares, podendo sómente Diipõe· sobre a promoção de officiaes . do 
integral' essa superficie, si já for possuidor exercito 
de lote menor. · 

§ 5. º A concessão é pessoal e intrarniferivel. A Commissão de Marinha e Guerra, tendo 
Não ser\ feita a syndicatos nerri a explo- estudado o projecto n.. 11 de 1 fl97, estabele
r ações de especie alguma. A mudança de cendo as re.gras sobre o modo de se fazerem 
resi•lencia ou abandono por mais de seis as promoções rlo exercito, é de parecer· que 
mr.zes importn, a caduci•1arJe ela. concessi'i.o. neve entr~.r . em discussão por conter medidas 

§ O." Mediante o preço marcado par~ a de interesse geral. 
venda. das terras devolutas poderá o conces- e ~ala. das commissões, 27 ele maio de 1897 .. -

. ~ionario obter o titulo de propriedade antes Ovidio Abrantes, .relator.- Barbosa Lima.
dos cincos annos; si tiver satisfeito as outras 

·condições. . Albuquerque Serejo. 
Art. 7. 0 No regulamento gue o Poder Execu

tivo expedir para dar cumprimento á con
cessão gratuita de terras federaes, ficara 
especifica.no que as despezas de transcripção 
do termo de concessão e da do titulo de pro
prieda,de definitivo no registro de hypo::. 

N. 11 - 1897 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt. I. 0 Na promoção d e. officiaes do exer

cito observar-se-ha o seguinte; 
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§ l.0 o pl'eenchimento de qualquer 1·n.gu 
dos pnstos t\e tenente ou 1" teuente e superio· 
res t~rá. logar dentro _de dou;; mezes, con
tados ·da ela.ta, em que o Governo clella üver 
conhecimento official. 

§ 2. • Qualquer que seja a época em CQ.te se 
fizel' a promoção, a antiguidade será cont:vla 
desde o dia seguinte âquelle em que se deu 
a vaga. 

§ 3.o No preencbimento das vagas resul
tantes de promoção, a a.ntignídade 6erá a 
mesma. 
· Art, 2.0 Não havendo ofilcial com os requi
sitos exigülos em lei, a p1·omoção só. ter·ú 
Jogar depois de se sathfazer essa exígencia e 
~ antiguidade será contada. do día. seguinte 
aquelle em que fôr el!a. ~atisfeita. 

Art. 3,• 08 officiaes e praças, que annu:i.l
mente concluírem nas escolas militare<; o 
curso de sua arma. serão considerados como 
tendo adquirido tal habilitação em uma 
mesma data, que seráaquella. em que se tiver 
realizado a ultima prova regula1·mente na 
devida época.. 

§ 1." .Esta. disposição e applicavel nas mes
mas condições li.11uelles que a•lquiril'em tal 
habilitação em segunda época regulamen
tar. 

§ 2. 0 A's praças, que se habilitarem para 
ser nomeadas alferes-alumnôs, applica.m-se 
tambem as disposições 110 presente at•tigo e 
elo seu§ 1•, 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Sala da.s sessões, 24 de maio de 1897.- E. 
VaUadares. 

O Sr. Pr-e>õOidente - Esgotadas as 
mate1•ías da ornem do dia, designo nara 
amanhã ~ seguinte ordem (lo dia: ~ 

Votaçõl!s das seguintes materías: 
Do projecto n. 12, de 1'897; redacção pn.rn. 

3° discussão do projecto n. 184 A, de 1896, 
reorganizando os corpos de engenheiros e de 
estauo-mitiol' do exercito ; _ 

D_o projecto n. 24, de 1896, autorisando o 
Governo a mandar ])agar pela. verba - EX· 
erei<:ios findos - a.o :~· esc1•iptur3.t·io <'a Ro· 
:partição Geral dos Col'l'eios, .Jose Frau('isco 
Rodrigues, os vencimentos que deixou rle 
perceber de 2.9 de agosto (le lo\J4 "<.l. 28 ue 
junho de 1895; 

Trabalhos de Commissões. 
Levánta-se a sessão ó.s 3 horas da tarde.· 

Ca.mara V. 1 

JS'• SESSÃ.O E)! :20 DE ll!AIO DE.,1807 

Ptesidéncia dos S;-s. Artlrn» Rins lp.,.asider.te) 
o Y-icío;·in.o Jlonteiro (1° vice·preõidente) 

Ao' meio-clfa procede-se à chamada .• a. qual 
respondem os Srs. Artllu1' Rios. Vlcforino 
\Iont9il'O, Tlteotonio de Britto, Fonseca Pur: 
t<0lla. Br<'>zilio da Luz, Gustavo Vet·as, Sil
verio Ner-y, Carlos Ma.i·cellíno, Albuquerque 
Sr.rejo, Amorim Figueíra, Aug;.15to Mo)lte· 
nefe"l'O, Carlo.~ de No\·aeo:, Serzedello Corrêa, 
Matta Bace\lar, Urbano Santos, Luiz Domin
gues, Rorirignes Fernandes, Gue11elba l\iou-
1'âo, Eduardo d.e Berredo, . Ani.sio r1e Abreu, 
Elias :.fartin5, Hem\que V<i,lladare~. Marcos 
de Ara.ujo, Pedro Borgeil, ThomtLz Accioli, 
Torre-> Po1·tugal, Bezerril Font.enelle, U··1e
ronrn Lima, .To;i.o Lope~, Ma.ri.nho de An· 
t!r't,] e, Fre1le:·ico Borges, .11..ugusto Severo, 
Tu.vares rlc Lyra. Francisco Gurg-ef, José Pe
regrino, Trínrlo.de, Coe>lho Lisboa, Appollonio 
Zena.ydes, Silva :VIariz, Ermirio Coutinho, 
T;;1xPll'a. de Sit. Afi':)nso Costa.. Herculano 
B:.i.ndeiI·a., Coelho Cirttr·a, Joiio Vieir:i., Pereira 
de Lyra, Malaquias Gonçalves. · Barbosa 
Lima. cornelio da Fonseca, Julio de Mello, 
!'.lareira Alv-es. Miguel Pema.mbuco, João de 
Siqueira, Juvencio de Agu!a1', Angelo Neto, 
Anhur Peixoto, Rocha. Ga.valcanti, Euclides 
~falta, Araujo Góes, Tileophilo. dos Santos, 
Neiv::i., .Jayme Villas-Bôas, Seabra. Castro Re
bello. Milton, Tosta, :Manoel Caetano, Euge
nio Tourinhn. Paul-O. Guimarães, Vergne de 
Abreu. J..mpbilophio, .João Dantas Filho. Adal
berto Guimarães, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos S<wtos. Eduardo Ramos. Paranhos Mon
tenegro, Marcolino 2\Ioura.. José Murt\nlto, 
Here·1ia de St1., Xo..,·ier da Silveira, Osca1· Go
tloy, .rrincu :>rachado. Alcinc.lo Gnana.bêtra., 
Timotlleo da Costa. Felippe Cardoso. Beli· 
!:'ario de Souza, Pereifü clns Santos. Erico Coe· 
lho, A,zostínho Viilal, Julio dos S:tntos, Ur· 
bano M:trcondes, Paulino de Souza Junior, 
Poncede Leon, M:i.yriok. C;1lngeras. Atmeida 
Gom-?s. Mendes Pimentel, .Tpão Luiz. Carva· 
lhr, MolH'âO. Vaz de :.\kllo., Ildefonso Alvim, 
Lu1z Detâ, Gonçalves Ramos. Antero Bote
lho. P1':J.lô(·. is.~o Veig,t, "\.ltl'eJo Pinto, Alvaro 
Bot.elho. L~ond Filho. Antonio Zac..'L1ias, Ro
dolplto ·Abreu, Augusi;o Clementino, Telles 
d.;, .\íenezes. Theotonio de Magalhães, :Matta 
:.-rachado, Nogueira. Junior, Artbur Tor
r~s, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
E·lu:irdo Pimentel, Olegario :Macíel, Ro· 
1lolpho Pa ixão, Padua RezendA, Lámartíne, 
G:ür:ão Carvalhal. Ca~emiro •la. Rocha, Do
mingues de Cnst!'O, onvMir;-1. Br~gi.!. Gustavo 
Godoy _ ,\.dolpho Gord11. Cesnrio lle Freitas,, 
Edmunrlo d\1 Funsec:a.. Paulino Ca1•los, Fran
cisco Glicerio, Rodolpho Mira.nda, Ovidio 

;;.s 
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Abrantes. • Urbano •1e Gou:vêa, !:It>rm.Jnegildo l li'br, deve dechr;ir, tom~w1o a responsa
de Mo:raes, Luiz A<lolpllo, ca.!·accíofo, ~Iello; bi:i:io,de do seu voto, o modo por .que o teriu. 
Rego. Xavier do Valte, Alen~ti.r Guimo.1·ites, 

1
• Jntlo, ~i estivesse pres$n~ .-Vota.r1a contr~ 1\ 

Larnenha. Lill5, Leoncio Corrêa, Lri.uro :1l!l!ler. moç:io., po1·que sempre considerou as moçoes 
Pauln. ' llamo:o, F1·ancisco . Toleuiino, Pedro 

1 

c:)rao um falseamento do systema adopt'!-do; 
. Ferr0fr~, Francisco A!enc:tstro, Rin•davia e aindº' porque entende que a falta d1sc1: 
Corrê&,·Pinto da Rocha, Vespa.s inrro de Albu- plin:i.r 'dos alumno:; da Escola Militar .fo1 
querque, Py· Crespo, campos Cartier e Ca.s- p•.wfeitamente p:iuid:.i. . pelo gover:~o. Como 
siano do Nas~imento. militar. só tem louvores neste senttdo para. o 

Abre-se a se•são · .Ministro .'.a Guerra e Preside~te ~a Repu-
.- • blic;i.· m(i.S entendo que a quesfao nao devia. 

Deixam de c.:impa.recel'. com c·iusa pa.rti- t er sliJo' levantada no Pal'lamonto. 
cipa.da, os Sr.s. José ~.Iariano. Marti~s Junior, Mesmo no seu tempo de alu mno da Escola., 
Augusto de Vo.sconeellos, Campolrna. Mon- della foideslicrauo. fü«i entifo director o ge
t~iJ.·o de 13a,n·os, .. Ferreira i:'ii·e~, Lo.m~:iniel'I neral Polydo~o; e, quando o ora.dor voltou 
Godofredo, Cupenmo de S1quemi., Lmz Fia· à. Escola. não teve mais uma nahvra para. 
quer, Lucas de B:i.rros, Alfr·edo Ellis, A1'Lhur 

1

condemriu.r 0 act.:> do !!O•erno. • 
Diederlchse;1 e Guil!on. Entende, pr.is, que o governo procedeu com 

E, sem ca.usa, o:; Srs. Arist.ides de QLteL"Oz, toda a c:orrecção. que devi~ reagir· e punir 
Raul Barroso. Ernesto Bmzilio Deoclechno estes m01;,cr-: que pretenrh:im per·turba.r a 
d~ Souui, Bar;;-os F_i:_anco JuniÓr, Ber~3.1\l<:s 1 tr-anquilli1~~de ~-ubiica. _: ma~ t~1.mbe.~n _entende 
Dm.s, Alvares Rulnao. Bueno de Ancu'll.da, r que a questao n.io clev 1,~ te , s mo tr,~z1da para 

.' Fernando Preste.; e Plini.J Casado. a Ca.ma.ra d03 Deputados. prmc1pal~ente 
• . . . _ agora que esta.mos atravessando uma. epoca 

E lida e posta em discussao a acb. melinrlrosissima,o devemos.sobre tudo, afastar 
da. politica esfas questões que estão servindo 

.-0 §1•. Rodi:.·i~ues. Fei:•nnn.<le>;; de paste il. c:rnlor3.dores inconvenien.tes. 
> pediu a yi:la'.'._ra para solicitar de ~· Ex. (Apoiado$.) • . . _ 

. ::: l:ma -rect11icaçu.o da act·.i. que acaba a.e ser Pensando que todos querem a consohdo.çao 
· .. ,., ltC.a . . " . . , da Republica. os qu e votaram contra. ou a 

,·: . N(I. l1st:i. da. chamada ho~ •em. P.I'iJC<lll~aa favor, pede a s. Ex. , porque· qu er tomar ,a. 
·::,figura. o seu nome, e. como nao \·em a se~sao, responsa.bllidade r1o ::-eu voto perante o ele1-
::·~·pede esta recLifkac;ão, po1•que, trat.a.ntlo-se de 'torado que 0 elegeu por quasi unanimidade, 

. :. v_ot:\ção nommal · pel;i. qual ~•'.d~ Deput<1/lo que acceite a 1~ecl~.1·nç.ão de que, si estivesse 
;· tfoba. do n.s>-urn1r ~i responsab?l1~:llle . d-i seu presente, teríavotado (·ontra a. moção • 

. voro, figura.n1lc o seu nome na lista. da ch:i.- · 
mn.da e 11iio appa1·ecm1do na. da, votar.ão rli· o §~. ~IeHo JR.e~o-Sr. presidenti.-.• 
zer1do -sim ou nã.o- p;lreceril. que se ret!rou não me tendo sido po.,;si vel com parecer a. 
com o fiill de não m;i.111f.:sta.r o >'eu modo de sessã.o tle liontem. venho pedir a. Y. Ex. que 
11e11s.Lr . Nii•í :>eria e :;t.a a primeira. vez que mande immi·ir .ia a.cta. a. ciedar:u;:.ã.o que faço 
l:el'ia ele ;l.;.~umir a 1·~po11sabilidaile do seu de que, r:;i estivesse -presoat<J hontem. teria. 
,·oto. pois j<l o foz quando assi;nou o cont.r:?.· votado ~ favor do requerimento do nobre 
m·1ui fo~to, rel;tti va.mente à. dissolução tio Con- Deputr,do pela Bu.hi;'i. e Sr. Se;.i.lmt. 
greRSo • . 

Deve declar.:;,r aind;i. que, si hontem esti
vesse presente, teria voia.do de accordo com 
o ~eu i!lu~~re ain!go, o Sr. Ur·bano à.o~ Sanfos. 

O §r. Pre~idcnte - A'rectif.ca.ção 
'.2i pe1li1fa ~elo nobr~ Daputa.do será. fei ta oppor
·'·i tu namente, poro ue cünsa.gra. · a verdade do 
.'\ facto. • 

O §r . ~"à.!~ne~da Gou:ne:s diz que 
não :pôde compa1·ecer á. s1::s;ào r1e hontem ~ 
e que, si estivesse presente, ter ia vota.do 
contra. a moç:ão. 

O Sr. :FeHppe Cardoso diz que 
nor incommod.o~ d.e sawle, não pôde com
parecer â sessão de hontem , e qúe, ~i es
tivesse presente, ter ia. votado contra. o ~e
querimeuto do Hlustre De1mtudo pela. Bahia . 

:~ Só por e1utvoeo tgurou na füta d:\ cha-
ma.da o nome cie s: E~. . :" , 

·~ ; 

ji O §r.·. IHtodo~pt~o P::!,ixã.odiz qi;e ~!> !!!<r E<lua:r~lo R:unos diz que 
;::: por ju~to i:11lli:r1.imento i:ü1o tem podido com- a. li~ta- <la. cita.roa.ela. parr.a. a. vota.çfi.o nomi~al 
'l:' pill'<!cer à s se~.~i'i eos d:1 c:i.:nn,:·:i.. · :la. tM<:~\ú. :1unt,!~m apresentatl;i pelo seu il
l !i0 !l t1:1:i po;1.el'm. eoinpal'êl"er, e sú não o iusti·c a:ai;.;u e c;;mel'l':.r1eo, o Sr. Seabra. 
~: fez por acha.r-se do<:11 Le um tle t.eus filhos; l uc0u.:;1;~ ~~ u.usencia uc 11ome do oratlor. Deve 
:i ' mas, como a. ses~ã.o foi impol'tantissuna, no i:orc!m, decla.1·«r ú. C:J.mara que esta.~a n.as 
::~: . duplo ca,ro.cter de Deputado mineiro e mi- proximidades do seu recint.o; não qwz, en-
, ,,=, 
' .I . , 
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tretanto, tomar parte nessa vota~,ão. Màs, Não o foi, porta.nto. JJOr contrario i!o direito 
:para que seu~ íllustres coller;a~ não lancem de apresentar moções que o orador esqui-. 
a sua ausencta a pecha de uma fog-a r1e timo- vou se. 
rato, ou de úm egQismo de indi:trerente, ou Seria, pergunta o orador, porque desejasse 
de um rebelde ao seu posto, em um momento a victol'ia da ni.oção do seu illustre eollega ~ 
de crise e de responsabilidades, o orador tem Não ; porque não votaria por ella. Era des-
o <'!evcr dé explicar a sua a.bstellcão. · necessaria. (Apoiados geraes.) No ex:crcicio· 

Porque não quiz tomar parte · no voto normal dos seus devores, o Chefe da. Nação e· 
daquelia moçãO? Por "'caso seria que o orador ~eus'lllustres au~ilia.res tinbam satisfat01•ia
consid.ere desca,bidas·as moções no nosso svs.- mente su!focado a indisciplina. O poder pu
tema po!itieo, como• p1'.etendem a.!.zumas Õpi- blico não se mostrara. fra.co;ném trepidante ; 
níões illu~tres.desta Oá,illara.·~ Não~! · não estava divor·ciado de elemento :.i igum de 

Pensá que-as ruocMS:qttitdram inteiramente prestigio que carecesse do vigor e fortaleci· . 
ao regime1i(4..Ptiados e nao:i:r.p<iia.r.ios), quadram merito que lhe pude~se ailvir de uma. con
ao regimen,,t-Ostão consagracfas nos pr€~- gra.tulação parlamentar. ( .rlpoiados, muito 
dentes, e nãti':'são .repellidas textual ou im- bem. ) . 
-plicitamente pelà. nossa. -organização consti- Amoçlto neste c:i.::o poderia se parecer com 
wcional. a parabola. do paralytico preclsando do céga 

UM SR. DEPuTADO-Eatão 0 reverso à::. pam o sustentar e conduzir. 
meda.lha deve tambem ser ucceltavel ; as in- :Não est.c.va neste caso o governo rce seu 
terpellaçlíes ao governo, 11aiz_ 

Depois, não se tratava de um movimento 
O SR. EDUA:aDO RAMOS diz que :1s rroçlies na opmião publica; o caso se déra em um es

e interpel!ações constituem factos incoufun ta.belccimento official, um estabelecim,ento 
díveis: as mocues.exprimem uma opinião,um· milit:i.r s11bordlmuio á di::ciplina, que é a 
sentimento, um conselho, uma ·anvertencía, Li)1·ça tle conservação do prestigio e do poder 
um applauso da Cama1-a. e nada mi:üs ; as in- dos e::rercitci~. 
terpellações obrigariam alér:n àttquelle limite Era um desvio de moços na idade dJ. vide. 
a uma acc-d.o constrangeclora ê imp&I'ativa-. em que não ~e JJÜd.1;11t calcular todas as conse
que, sahindo do seio do Parlarneato, iria quencias dos desvarios. ( Apoiados geraes, 
cingil' o Poder Executivo. As mCtçües entram muito bem. ) . 
na linha constitucional que outorga ao Con- Nas demonstraçües de alacridade da. Ca
gres~o o·direito de vela1• pela Constituicão o mura, e1•a iNeciso ter presente este ponto de 
Jlelas leis, o qne níio é funccã.o comproben- vista ; as pessws u quem se dirigia estavam, 
<lida na ele fazer as leis; si o fosse era inutil âqut)lla hora, presas,t!Scoltada~. clcsligaduspa
a expres::ão constitucional dessa funcc:ão em uidm;. e nuo era. confor·me com os se.ntimentos 
artigo distincto. gel':i.(:S qua <J. i ntl isci pli ria ba via. pl'11uuziclo,que 

\ 

E porc1ue. pergunta. o ora.dor, nãü ter o fli- se 1wcre~centas~e :i.o castigo a s11 limissão a.o 
reito de o!Te1'ecer mo~~ües? Este di1 eito no tt:spc,ito dos clolinciuent~s <tO pcso<la rcpt·~;siio 
Parlamento é o equíval~nte de um attrilrnto kgul, um:i. expamãu congratul:J.torh que 
conferido ao Chefe da Na~ão. As mcçve~ np- p·.•dcria. <lu.1· a.irnfa rnai:; :;nmur'à d<.:sncccs
plaudem ou censuram. ~aria 110 seu acabl'unhamento. (Muito bem. 

Mas o govs1•no tem corresnon<lentemente o miii10 bc;;i .) Si !m, continún. o Ol'll.dor. o.lgum 
direito ele a.pplaudir e de censurar os netos acto que pa1·tii1uo daquelles moços da Escola. 
legislativos do congresso ; póde :ipl)l:i.udil-os Milit:.n-, - ll:i.que!Ja E::;cola de ooue hão de 
nas sua$ ~en8ageus, pôde critko.1-os, censu- sahir os nosrns futuros genei·aes, e 03 mo
ra.l-os, condemnal-os, nes suns razões de de1.os que bronze, atlormecido <i!li.àa. talvez 
veto, sem restr·icçiio do que lhe pareça. convir ilguo.rde para sagl'a.r na. memoria ela Naç5.o, 
ao interesse àa Naç·ão_ Pede fulmina.r de im- os que teem de sustenta1· dentw e foi.'a. do 
patrioticas as propostas de lei; pôde estygma- pa.iz a sua. integridade e sua honrn. - si · 
tizal-as de contrarias aos inter~sses da Nação; algum aeto li'i na vid,;i. apenas flm·escente· 
de infriIJgentes da ordem constitucionai. da.qnelles moço~ _que possa cim~mt;1r as insti· 

E, sí é verdaue que o P .. riaruento, :pol' um t!lir;Je3 republicanas, é segura.mente u. sub
processo muito mais restricto que o p1'GCC5SO missão com que se renderam à rnpressão, le
de fazer as leis. tem a faculdade de 1•ejeitar gitima.mente ('~~<:'reida pelos seus superiores 
os fundamnntos do 1:ei0, nã.o é me'1os cer·to i;, pelo Governo Constituciornü. De::.;tes Gxem
que, por sua vez, e• Pod2r }~x.,:wti>o tcn o plcs fü::cm-~e e:; ]Jtt:ce:.dell tüs o s.s ti~di~·ões 
direito dô cerrcir ouvi(los i~s moções do f't12- ! da oden~. ~ n:;.':cc ;1. coufi~.n<;a n«s insli-
13.lnento. ,. ·1.ui\·Ü;).:~~ {Jii~~!c, l1e1u.) 

Cadt. poder. pois, attenüerá :i.s ad•el'tencia~ º. r:i., "Vê it Ca.rnat·:i. que a !11\•~~ão em. inutll e 
do outro, na medida do seu dever e sob as ínop~ortumi. ; o orador ni\.o podia, pois, 
suggestõ~s do seu patriotismo e crit(;rio. votai-a.. 
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·Deveria, porém, 'l"otar contra ella? Tam
bem não. Os actos de um nar!amen~o seco
nliec ' ill e i nterpretam em sua. nudez. A opi
nião publica não tem a paciencia do a.nti
quai•io que vae ler as lettro.s minusculas d:i.s 
intenções_ A repulsa da moção haveria de 
ser, como. tem sido. entendi·'la como um acto. 
rle hostilidade 110 Sr. Prudente de Moraes. 
Nem para . obviar essa. .comprehensão. u;ern 
basta.do as repetidas, sinceras e patrioncas 
explicações de inuítos de seus nobres collega~. 
A opinião podia :persístir na · signi~ca~ào crua 
que um voto 110stil porventur-.i significasse. 

O orador não podia concorr01· para isso. 
O sen 1listincto collega é patrício o Er. 

Seabr.:i. que é um rlo;; ornn.meutos da Cama!ª 
e do seu commum EsW.o natal, que nu.o 
veja nus sua.s palavras sinão tributos de ho· 
menagem á lealdaúe com que foi feita a sua 
propo~içã.o. , . . 

O orador tem. toem.via. uma queixa : pede 
ã. tolerancia de seu illustre chefe o Sr. Gli
cerio que o r ••leve, pe>rquc essa queixa é 
principalmente di rigida. contra S. Ex. . 

. O illnst.re leadcr não devera te1• e<:msentido 
no encei•ramento at'anoso de um debate tão 
grave. 
• A pressa -prejudicou a prudemia . Todos os 

aspe;:;t.oR do prolJl::>ma _podiam com m:~is calma 
ser debatidos. elucida.dos e re;olvi<los sem 
nos expceme>s a es,;a. inesper <tdo. criile. 

Quanto ao orado1·. esse t>nce!'l'amento pre· 
maturo arremessou-o füra do recinto, 8em 
achar solução para a sua perpl!·xida.I~. P.re: 
feriu não votal'. Eis o quo tinha a dizei' a 
Camarn,, 1.ilfui10 bem ; m11itn bem.) 

Em seguida ê approvada a acta da sessão 
an teee<ltm te. 

O Sr. 'l.'o!llt~t. (pr.la ordem\ ..:i z oue 
Mhando-se rnt :ulte-~o.la. o Sr. 1''ra <!O 

Sodré, Deputado eleito pela. Bahia, peu." ao 
Sr. presídea te que nom1>ie a commissã.o que 
o tem de introduzi1· no l·ecinto, atira de 
prestar o compromiss..i r egiment;i.l. 

O Sr. João lt.011e~ (/íela onlcm) diz 
que achando-~e na antr--i::ala o S1•. Fran
cisco de Sá, Depufado eleito pelo Oearú , pede 
ao Sr· preslr1ente que dcsigue a comrnissão 
que o tem de iotrodu2ir no recinto, afim de 
prestar o compromL-<So regimental. 

O Sr. Presidente convida os Srs. 
30 e 4º Secl'etarios a irem receber os mesmos 
senhore.>. que. S(lndo introduzidos no recinto, 
prestam junto ú, .Mesa o compromisw regi
mental. 

(O s,,. . ,b·tht!í· Rios rlei:xa a cadeil'"a da pi·e
l · sidrmcia, 9ue e occupada pelo Sr. Victorino 
!. Monteiro 1• vice-presidente.) 

O Sr. 1. 0 Secretario p:rocede ã. lei-
tura do .seguinte · 

EXPEDIENTE 

Oflicio: . 
Do Ministerio ·dos Negocios da Marinha, de 

28 do corrente, envi:i.ndo o requerimento em . 
que o i:rofessur de primeil•os. lettras da.Escola 
de Aprendizes Ma.rin\itliros de Santa Cath~
rina João li.far ia Duarte. pede ser const· 
derado funccionario ·publico, afim de cont~i· 
buír pa;ra o monte "Pio,equiparado seu venci
mento ao' do enfermeíro daquella E~cola.
A' ·com missões . de Marinh:i. e Guerra e de 
Orçamento. 

Requerimentos : 
De C!l.l'Olina Adelairle de Oliv:eira. Malhe1ros, 

pedindo elevação de pensão.-A' Commissão 
de Pensões e Contas . 

De Emilia de Mello Vieira Pra.tes, pedindo 
rever~ão da pensão que perceb~a s~~ finado 
marido. tenente-coronel Custodio V1e1ra Pra
tes. - A.' Commissão de Pensões e Contas. 

Do tenente-coronel Francisco Gonçnlves da 
Cesto Sobrinho, pedmdo pagamento do s_oldo 
que lhe compete.-A' Commissão de Ma.rinha. 
e Guerm. · 

O Sr. Pre!.Õõidente - Tem a pa
lavra o Sr. Arthur Rios. 

o Sr. Arthu1• ftios-S1·. presi
llenre, a. minha presenc:L !lesta ~ribuna s.igni
tic:~ o alto respeito e consideracao que t1·1~uto 
ú. Cam:1ra dos Sl's. Deputa.dos: venho depos1ta.i· 
em sua.s mii.o!; o co.rso de Presidente desta. 
camara, que ella me confiou. 

O meu pro,!odiruento não pÓlle ser umt1. 
surpreza par:l totlos aquelles que conhecem o 
meu modo 1le proceder. . . _ . 

De:>dc que entrei na polit1ca. deste p:uz, 
tenho uma. linlla traçada, que percol'l'o sem 
emhar:i.<;a.r-me com as viell:i.s que encontro 
em meu caminho. 

Filho d:1. escola conservtldora, do antigo re
:á men, adepto sincero das, i_déas ~ do pl'o
ammma deste partido outrora, mais do que 
;;_unca considero necesssria.s essa.s idéas e 
esse progl"a.mma no pr~en~ momento. 

VOZES-Apoiado. 
o SR. VERGNE DE ABREU~A Republica, ou 

sera conservarlora, ou não será. 
O SR. AR.r.TUR Rros - Ditas estas pala· 

vras, Sr. p!·esi<lente , eu pocl.ia. faz~r ll<!nto ás 
obse~·vaçües que me trouxe1•:i.m a_ tribuna.; 
mas é meu dever occupar a attençao da Ca- · 
ma1•a. enunciando o meu modo de pensar com 
a maior franqueza e lealdade, lealdade e 
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fran·queza que, aliás, ~empl'a acompan.ham Sr. presi11ento. recusar a approvaç)i.o a. U1U 
todos os meus actos. 1'Pqne1'irnento de simµles c:HtezL• uo Porlel' 

o Src.. P.EnRO_BoR.GEs-Como os de todos uós. Executivo, era., ip.>o facto, s.peza.l' rlo p:·ote,,to 
de S. Ex. mostrar que e~tc: ramo do Coa-

0 SR. ARTHUR Rros-Nã.o :Ponho em-_ du- gl'esso estava di vor•ciado do Poder Executivo. 
vida, quer a franqueza, quer a lealdade tle E si não er,i, esta a intenç.ão dõ nobre leader · 
meus collegus_ da Ca.mar«, como estou certo, s. Ex. ha de 

Sr .. presidente, a moção ou requerimento, concordar que o seu procedimento não devia. 
que hontem foi apresentado, nesta Camara, ser este. que-estâ sendo inter·pret ido de modo 
}lelo meu honr-J.do collega. de bancarht, o S1'. di ver5o,e es~a m;dnterpreta~•âo corre mundo. 
Seabra .. não foi, como disse o illustre chefe (A.partes.) 
do Partido Federal, o Sr. genéra.l Glicerio, o Sr. presidente, discute-se, mas os rliscursos 
fructo de uma combinação. (Apoiados.) não produzem effeito" legal ; s'i.o as vota-

O SR. BELISARIO DE SOUZA- Soube na hora ções da. Camara. que influem e resumem as 
em que se abriil a ses~ãó, e pedi a S. Ex. sua.s deliberações. 
q~e não a. apresentasse. Sr. pres1cteme, filho da escola conservadora, 

não posso comprehender que se pretenda 
O SR. ART!IÚR Rrns-Não, Sr. presidente ; firmar ou consolidar as instltuições sem am

esse requerimento foi o fructo da iniciativa parar de todo o prestigio o Poder Executivo. 
_do nobre Deputado... Recusar-se, Si-. presidente, uma demon· 

O SR. SEABRA.- Estão me obrigando a re- str< cão destas que os nobres deputados podem 
sponder. collsiderar desn•,ce»ti.rias ou mesmo anodynas, 

IJOr uma votação solemne como a de ~1ontem, 
O SR. ARTHUR R1os-..• e delle tive co- é um facto que ha de ser necessa:r1amente 

nllecimento poucos instantes antes da aber- interpretado füra daqui como uma oppusiç5.o, 
tura. da ses~ao. - Si s. Ex. tivesse ou-vido. a. uma desconfiança ao Poder Executivo. 
minha humilde e ob~cura opinião, não teria Foi por isso Sr. presidente, que a bancarla 
apresentado esse requerimento, porque, Sr. b<i.b.íana, apezar de não ouvida ou consultada. 
:pre~idente, um facto ha que não pôde ser pelo autor do requerimento (apoiodo~), por 
contestado, o de que o acontecimento que mo- uma votaçãounanime, inspiracla só e exch:isi
tivou o requerimento de S. E:x:. não merecia, rnmente nestes princípios, deu o seu voto em 
a. honra. e a importa.nela que lhe esta dando favor de semelhante requerimento. 
este debate. (Apoi,ados.) Representante do. Bahia, não posso re-

0 SR. VERGNE DE ABREU-Quem deu essa jeitar a solid;triedade dei;se voto que os meus 
importancia á. questão foi o general G1icerio. eollegas de banca.da deram ;_ de.ste modo, pa-

. rece que entre num e a ma1or1a da Camara 
O SR. ,°€.RANCIS~O GLICERIO - Obrigado ~ ha uma divergencia. Penso que o Presidente 

v: Ex. Nao é mmto parlamentar estar recr1- da Camara dos srs. Deputados deve ser iutei·
mmando ao chefe do partido. . J preto fiel dos sentimentos. do pensame;ito, da. 

O SR. ARTIIUR Rrns-Peço aos meus illus- mesma Camara, e to<1a a vez qne o nao for, 
trados amigos que não me i.nterromp_am com elle n~o póde exercêr com. (.lign!da1le es~e 
os ~eus a.partes ; a questão de~e pairar em cargo para o qual lhe füllecm o mais 
ter1'eno eleYado e digno desta Camara e dos necessario àe todos os elementos, que é a. 
membros que a compõe~. . confi:i:nça da. Camara. ~estas coo.diçõ~s 

Sr. pre~idente, eu nao apresentaria e:;sa deposito a minh<L exoneraçao de P1'es1<le!_lte 
moção ou requerimento, em relação ao facto da Camara dos Srs. Deputados nas maos 
que elle-v:inba trazer ao tapete da discussão de Y. Ex., para. que, .r;u"indo a mesma 
desta Camara ; era um facto de desobe•Jíencía sobre o incidente e collocando·o no terreno 
militar, facto que todos nós devemos deplo- de confiança politica ... 
rar, mas que infelizmente nos exerci tos os 
mais disciplinados não raro se dá. 

Mas,-sr. presidente, o honra.do chefe ·do 
Partido Republic1mo Federal, o illustre re· 
presentante de S.Paulo_, r.ão encarou a ques
tão como me parece que elht devia. ser enca
rada.. 

s. Ex. devia. separar o joio do trigo, e, ;i.o 
mesmo tempo que não desejava prest .. r o 
seu assentimento ãquillo que ;1 moção tinlm. 
de inconveniente, de iuopportuuo, 1leví1L 
considerar :i posi·~O do POder Executivo. 
(Apoiados.) 

UMSR. DEPUTADO-V.Ex. quer que se con
sulte a C<imara ? Quer a retratacção da Ga
mara? 

O Su. ARTllUR Rios-Não peço semelhante 
coma, porque nilo sou capaz de pedir a ne~, 
nhum uos meus col:egas aquiilo que não sou· 
capaz do fazer.(.4parte,,apoicztlos.) · ·-. 

Eu nito desejo que r.. Càmara. interp1·ête o 
meu pe,lidu como re;ilmenLe elle ê interpre
ta•1o em c;J.::ws co111muns. Eu nüo s"licttv a 
benevolencia d:i. Camara.. nem :t.5 demonstm
çõos pessoaes que essa me possa triliutar; a 
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(. ' 
q_uestão.,.eu a colloco no terreno d'á confia11ça l . Sr. pre~idente, eu .vejo. no alto das colum· 
poliric!l., eh solida:rie;la.de do· modo de pcn~:ir nas c,o um dos ol'gãos da· imprensa dest:i. Cri,-. 
l'co Prfsiden.te da Gamara com to~~ª C:i.rmwa. I pi tal urna declara.çfü; ·que nii:o me · anima 
isto é, no terreno.de assegurar ao Poder Ex:- classific~r offü:i::il.. mas que reveste uma 
ecuti"o·o· seu a.paio cornptcto, emciuanto este rôl'ma. que denuncia a autb.enticid:ide de sua 
go•erno girar ctemro da 01·bita constitucio- l origem... • 
i:al, :~1rtntendo o regimc::i leg:Ll e defendendo 1

1 

o Sa. S:eazEDELLO Coam'l:A.- E attendendo 
· a ord2m publica.. . aos precedentes do jor:1al, não resta[ duvida. ! 

E' e$te o requerimento que faço a- V· Ex. o SR. FRANcrsco GLtcERIO-••• declo.raodo ' \ . _ . l q_ue eu nlio tenho interpretado fielmente, '\ 
O Sr. Franeis~o ?hçe!·~o-0 nr•sta ·Ca1n:mt, os sentimentos do Sr. Pre-

I'.'.Obre DeJ?i.:ta.do pela Bab~a ~<LO foi !Jei~ cl<tro sidante da Republica. · 
nem expltcito n<i. enunc1aça_o do seu Jl~~s"!--1 Não contesto que essa seja a v-erdade da 
mento, d~ modo que sou obr1garl.o a d·mg1r 1 minha situ;19ã.o politíca.. . · · 
desta tribu~a algumas :perguntS;S ao meu . Desrle o período presidencial do Sr. Ma.re
honrado amigo, para melhor e;:cla.recer o.de- chat Floriano Peixoto até hoie isto é desde' 
bate e habilita._r,. nã? ~irei a e.amara;_ porqu_e 1892.em que pela m'i~eira. v~z'os me~s ami· · 
n_ella conto dlstrnct1ss1mos aa:~rs0mçs poli- gos me ínvest1ran:i das. funcções <le leader d:i. 
t1c~s. mas pa~·:i. melhor. bab1lltar os meus maioria, tenho declarado reiteradas vezes que 
amigos do Pa.rt1rlo Repllblica.no Federal a to- não sou Zeade~· do ""O•erno · que sou leade1· 

· rnarem u~a attitude medrtatla, reflcctida.. do meu partido. (Apoiados, ;nuito bem.) 
nesta c;ues1ao. _ E seria rhliculo, injustificavel, que no regi-

S. ~x. collocou a. ~ua exoneraçao no ter- men presidencial, em que a maioria pôcle 8er 
. reno e.~ confiança P?llt1ca. Mas o nobre D~P!;l· adversa ao go'"erno, houvesse um leade1· do 

tado uao declarou s1 collocou a sua rlem1s~a.o o-overno e (la, maioria · · 
de encontro_positivo. expr~ss;:i, à deliberação '° Não estranho que· o J0,,·rial do Cammercio, 
toma.da. hontem ~ela ma1or1a da Camara.. autorizado officialmeate ou não, houvesse de
( Apoiados). D~vo .ir arl_eantc: -O nobre Depu- clal'ailo que nern sempre tenho interpretado 
"ª'Jo J.l~la Ba!na pode_ d1ssent1r (10 seu partido os serrfünentos do Sr. Presidente .da Repu. 
c~mo d1ssentm ui~an~mem.eu~e a bancada. bi:-- blica, 
hrn.na, sem,todav1a, .isto s1gmfi.:ar um,romp1- Accrescento á declaração deste respeitavel 
11:€'Uto com o Partido Republicano Federal. o1'gão da opinião publica, que nem sempre 

O SR . .Am'lIUR. Rros-Da minha decl~ração tenuo estado em accordo com o actual Presi
uão se deprehende que ha.jii rompimento com dente (1a Republica, como estive algumas ve-
o partido. zes cm desaccor<1o com o Presidente da Repu~ 

. blica, o ~fa.rechal Floriano Peh:oto. 
O SR. FRANCISCO GLrcERIO-.Mas Sl o nobre rs5o, porem. em vez de ser uma. condemna-

Depu~ado collocou a sua attitude contra a ~ã.o á minha conrlucta seni;·a. talvez, para 
-votaça:o de honrem? sem_ que eu suppon~a l·ecommendal-a â. benevolencia dos meus cor· 
estai· isso nas suas mtençoes_, devo concluir religiona.rios e a. opinião publica, porquanto, 

. , que s. Ex. perle ao seu partido uma retra.· ern beneficio d:i or11em constitucional, tenho 
' _tação. (Apoiados) - posfo de la•lo faes desaccordos, para defender. 

O SR. ARTHUR Rios-Não na tal. (Hr;, m1t;·os como tenltn feito, todos os actos do governo. 
apartes.) · (Ay;<:iaclo~, Mttiio beii~.). . . . . 

.::: • • 1• , a·~ N<Ll' estou me relermc1o somente a mmha. P .. 1~ • FX:ANCI:,CO G~,I_CERio-~i~~ueii: 1-.s~ ac1;ào pessoal ; est:·L claro que clla po1· si só 
~u~ par~ e~tar ~o P:i: tido re:p~?l1cil.no0e m,is , 1le nada v_aler~;i., si não. fo~se _confbrta.da. pelos 
~1 _h~nça d?. a.l..,uem, quando ~-1:0 a li. nra .!e 1 meu. "!U.r"O" e correh'"!Onarws. 
d1ngn· convite aos homens :politicos em 1893, ~ "' "'-"' "' 
:pari:. fun_ dai' o· Pa'l'tirlo Republicano FedeJ'al. O St~- Jo;\O LOPES-E tanto valeu q1~e ele· 
eu me :permítti. a liberdade de dirigir-me a geu o Presidente da. Republica.. 
um tempo aos membros da maioria de então O SR. FRANcrsco GuCEaro-Sr. p:residente, 

• Q a.os t1a opposição daquelle anuo. as minhas relações com o sr. Presidente d:i. 
Não i'oi nenhuma selecção exclusi•ista. Republica não ~ão out1'as sinão aquellas que 

conv;dei parr, formarem essfl partido a toclos exisLem entre o cneíe ile um partido, ao qual 
quantos quizee:~cm ccncorrer parn. a ccnsoli, S. l:::r.:. pertence, e o Chefa Supr'emo du. Nação. 
daçã0 d.as iD:Otituiçõ~s republi'2a.nr-.::, por·qu.; 1 E' tssim que cerih::J exercido o meu man-

:·:: esta,.:--& c~nV'eocido, então .. eon10 ~tou h1)je, dato c:r1·ostantld~$ maiores difflculdades,~-pe· 
;·' que o maior mal que atormenta a Republica diodo ás inspir~çôes do meu e do patriotismo 
! · e perturba-lhe a existencia. e 3- faltn. de dous dos membros do partido a que pertenço, o 

partidos constitucionaes, que a sirvam nor· confo1-to necésSa:t'io para desempenhar-me 
malmente. (Apoiados.) desta missií.o elevadíssima.,, 
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s: Ex. tem agido cÕmo Chefe do Poder Ex
ecutivo e eu como chefe d•) P~n-tido Rkpubli
ca.no FederaL um· desempenha um niátidiito 
legal. o outro um mandato purament~ espi
ritual. Ambos devemo;; obrigaçõesf qlie .aos 
. impõe o partido q.ue ~?-~.~' cel~ge.11_~çnjo :pro-
gramrna deve ser reslfl$té::r.el!~IOS9.mente 
executado. . ·.-'.l: '·· .. :. ,~· ; . 

um De:putad~.~9~:posiCíonista. (ap4rt§sf . Si 
n1í.o e ópposi:Cj.~·a ao govern9, n.ão/~'l'llP.m:
bl'O d'.J l'al'~id~Rl:pµblicano Feder3.L · · 

. o SR- SEl~h\:~ Flii'.eleitopdo Partido 
Rep•,1bli~u.o. "F'ederaL.aa ~Bahia. · · ; · 

o sR.."· FR.Al\'"CISCÓ GLICER.10 .;_ Si o nobre 
Deputado é memb~{do ·. Pi.it·tido Republica.no 
Fedei'al e uesua qqalidadé )oi eleito. de ac
coroo com os nobres" Deputa.dos q-ae com~ 
põem;;. bancada d.a Bahia, eu sou obrigado a 
mudar de .rnmo de· minhas idéas (pai~a). 

O silencio da bancada de- Bahia. induz-me a 
persistir na ordem de .consilleraÇões que ia. 
fazendo. 

·Si; porém, no exercicio"dêste:núinda.to, me 
tem Taltado o tacto preciso, a çlís~reÇão iudis-, 
pensa.vel pttra ser o conductor da 'banrleira. de 
um. :pa.rtirl o, o zefador da sua · res.Ponsabili · 
dade política e social; si, porventura, o par
tido republicano federal não se sente satis
feito com a direcção que hei dado ó.· sua 
marcha. politicá.; elle não tem outro carninào O SR. SE~BRA - Mas o que significa o si-
a. seguir sinão substituir-me na suo. direcção. , lencio da bancad~,.c\a,. Bahia 1 

O SR: CA.sSIAN? no NAscrnrnNTo-Nem se UM SR~ I?E.PU!AJ:)O .:....Que V. Ex_ não podia' 
peru;a; msso. (Apo.arlos.) . . tomar a m1ctat1va 'que tomou. - · . · 

O Sa. FaANcrsco GLrcEaw-Eeu inuo gosar O SR. FRA.Nmscà GLicERro - Ténho sido 
o descanso que tanto anhelo, darei o ex:amplo com-a ba.nc~da ela Bahia sempre solidario. _; 

· da.121ais compl~ta obe~!!~ci3 ás suas. deli)<>e- O SR. ARTrura. Rrns -E tem encoatrado da 
ra.çues, trocarn_o o lo"'·"'t de chefe pelo d~ parte della o ma.is leal e decisivo apoio· 
Deputado e solda.do, e· mostrarei que saberei · . · 
cumprii> os meus deveres partidariüs, com a O SR. FRA.Ncxsco GLtcEruo •.• e nos .mow 
ruais perfsLtn. disciplina. . . mentos_ ma1r:. gra.v~s. deve es:iar a.inda na 

Os nobres Deputados rlevem comprehender memoria d1Js!lleus1llu_stres 2.mrgos, SS.EExs. 
·que a po~içi'fo que occupa o chefe de um ·par- sabem que nao recuet um passo_ · . 
tido ?ão tem nenhuma se(lucçã.o ,<i.ue sat!sf<7ça. O SR. ARTHUR Rms - E nos momentos de 
'' vn.1dade de quem_ ,qu~r que sey1_ Ella ~ o maiores responsabilidades para. esta Gamara., 
~lv~ de todas as setr,as,_ e o a~v~ de todas_ as m- V. Ex. sempre se apoiou na deputação da, 
JllSfaçns e de todas as mgrattdoes. (Apoiados.) Bahia. . 
. O chefe de um partido renuncia._ •. 

O SR. ARTHUR · Rros - O meu apoio foi 
semp1·e constante. 

O SR. TwoTHE0 D.\. COSTA - Mas não o de 
todos,-nesta Casa. 
. o SR- FRANCISCO GLICERIQ ••• desde logo a. 
todas as ~afüfações mais communs da vida so
cial. E é por assim dizer uma abstracção da 
propria existencia. para se· entregar a,os inte
resses do partido pol1tico que rep1•esenta_ 

E' certc que a unicJ. consolnçiio que um 
chefe pode receber, esca eu a tenho r"eehiclo, 
é o conforto, continuo. di<irio e ct>nsfo.nte ela 

. confiança dos meus amigo;; políticos; · 
Mas SS. EExs. devem comprehen<ler que no 

momento em qoe a C!JnfianGa !alta, eu.. não 
devo transigir. não-devo collocu a questão, 
sinã.o . neste terreno: na. confiança politica. 
(Apoiados muito bem). 

o SR. FRANCisi::o GucEa10 - Don disso o 
mais completo testemunbo e não devo dis
simular que a soltdarier'l.ade e as provas de 
confh:::.ça que tenho recebi.lo dos nobres Depu
tados da Bahia me lisongeiil,m esnecialmente. 
Não sou suspeito a nenh t1m dr1-s Estados da 
União. mas ê clever nosso respeitar um dos 
m:Lis antigos e educe.dos Esfados de nossa Pa
tria.. (.Jpoiados.) E, eis porque acredit o que 
o no_bre Deputado o Sr_. Dr. Seabra não per
tencw. vo nosso pa.r·tido, e assim pensa.n•lo 
devia estranliar, como naturalmente esf,ra
~be~; que S: Ex- tive~se a fcrça uecessaria., 
indispensa•el, para arrastar após a sua pro
posta o voto dos meus n.migos, o que podia 
imp~rtar em uma. situação difficil, para o 
Presidente da Republica e pa.ra nós. · 

O SR. AR~'HUR_ füos - O nobre 'Deputado 
o Sl'. Amphilo_pb10 collocou pert'eita.mente a 
questão. · O füeto que tem dadc .ol'igem :i. c?ssa dis-

cussão que nDS est.<1 afastando do ~e1•viço pu- o. SR. FRANCISCO GL!CEaro-Pcsteriormente 
hlico, porque o que nós est.amos fazendo m\o á votação. · 
e propriamente o sr,rviço publico (apoforlos), 
o fa.cto deu-se aproposito da moçifo 3,'!>I'e- O SR. AMPHLLOPHIO -1nfülizmente, porque 
senta.ria pelo nobre Deputado pt3l1!. Bahia. · encerrara.m 0 debute antes de me ser dada a 

Eu já não quero *>Iludir ao que supponho palavra. (ll(I, outros apartes.) · 
que é uma combinação, devo apenas alluclir O Sa. FRANCISCO GLICERto - Peco aos no~ 
aó facto de ser esta ~oção11presenta.da :por hres Deputados q:ue me escutem, pórque 'não 
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~ .estou foJlando •' ffi assemblea dé-p::..1·ti·,o: e..~fou. o SR- BBLIS~\RlO DE SoUzA-Ha a censura 
Jallaildo perante a Ka·~olo Bruzileir~. Nós nã.o moral como chefe de partido,_ más o caso era 

-..·temos· o dil'eito de constituü•mo::;-nos e:n par· :::.té de favor. (Ha muitos outros a.partes; o·Sr. 
· tido polit~co. em faze? a. direcção pnlitica da presidente reclama atteiiç<<o.) 
n~ssa. Patria,, sem o devido resr;eito a ena. o sn.. F:e.A.NÓrsco GLrCEaro - Si os mustres ·· 

.. No.s temos o de~er dê expor publicamente os Deimtaclos permittem. continuarei • 
. -;iossos.actos_ e a. l!oss:i. conducta., pv.r:i. sermos Lon"'e de mim estava.· 0 pensamentó de 
: Julgados: pela ~açuo, a que. pcr·ten~emos e a. censm~ar ao illustre Deputado pelo Estado do 

. quem_ d_evemo~ o nussu :ua19r rnpe1to. . , Rio. s. Ex.. declarou.me que soubera ... · 
:.-; Eu nao sou chefe do J>iiruao pela gloriar.e . . 
: -occupar uma posição .elevada, acceitei esse O SR. B t:us.<\.~IO DE Souu-Na Camara.. 
:. encargo pelo <1eve1· de servir a Republica e a O SR. FRANCISCO GLICERIO- ••• na Ca.mara.-
. minha Patl'fa. . Nunca separei e jamais sepa- da e:s:istsncía daquella. moção. Eu ia dizer ao 

. rarei· os meus devera.;; de r epu blic:i no ~.os nobre Deputado que os jornaes db dia. dis
meus deveres rl? llrazileiro. e é por isso que ,eram que S. Ex. estivera na vespera com o 

. , venho collocar <leante d::.. N11ç.;\.o as - observa- Presid~nte da Republica. · 
ções _qué peço licença. para fü.zer. O Sa. BELISAn.10 DE Sou~<\.-NãO fui tra.ta.r 

Si -Q nobre Deputado . o Sr. D1'. Seabra de politiro."Peço a palavra. (Trocam·se muitos 
. -julgc.u·se autorizado pelas suggestõe:; do opai·tes .) 
. seu patriotismo· a apresentar uma ;i;·oposti.i. 
daquella nat ureza, nós não eramas obrigados O Sn.. FRAXcrsco ~LICER10-Dizfa eu, Sr. 
a. votai-a., sem attendermos a outras circum-

1 
Prestde:ne, ~iue o illustre Dep~t&do pe1o · 

stancias que a antece<1eram e a cercaram. Estado do Rto me havia. preveni,10 da ex
Fui franco, explicito, quando combati a. pro., tsten~ia da mc•çiio. Ia-lhe perguntar si isto 
posta do nobre Depu ta. 1o. Eu dis>e tudo r~ferm·se a sua estada na vespera com o Pre- . 
quanto era mister dlzer para induzir meus sidente da Republica.. 
amigos a. não apoiarem e~sa ;proposta. Suppo· o SR. Bill.IS.uno DE SOUZA-Perdão, V. Ex. 
nhamos que toda a ma10r1a. votava. contra não me fe:z esta per"'unta. 
ella, que não b:wia dlvergencia no partido: • 0 

• 

' em qua 0 Presidente da Republica, que é O Sa. FRA;>;crsc~ Gr,;cE:ruo-Oh .J senhores. 
'· ·, sustentndo po1· essa maioria, se sentiri:1. rli· Tenha V· Ex, pac1enc1a. 
:.(niinnirlo em seu prestigio polít ico e legal, -O Sa. "PAULIXO DE SOUZA JUl'\IOR E OUTROS 
.•-. qu;indo claram,,n.te se evidenciava. que a re· tlão apartes. 
: : · jeição da prnpo3t:i. não sigi;ifica. va falta de O SR. FRA:-<Crsco GL1CERro-Mas quem '.:' cp~t:Cf da. Ca.mara. no Presidente tla Re- negou a coragem de sustentar os seus :i.ctos ao 

mett nobre amigo, o Sr. Belisu.rio? O nobre 
;, . A funcção ele leader não e uma. mera super· Deputado '(re{ei-indo-se ao Sr. P aulino de 
:: .. fect:l.ç.ão. So":;ª hnior), que é sempre tão moderado 
·:, . · Chegando á. Gamara hontem fui avis:i.d.o t - n 
/ nAlO nobre Dcpu.ta•lo pelo Estado do Rio, o e ªº gen 1 •para que me int~rrompe por · .. ,.,w nobre Deputa.do que eu seria capaz de suppor 
~;. Sr. Belis~io di; s,,uza, ele que havia uma esta forma.1 Pensa o que S. Ex. o Sr. Beli-
_;; proposta a ser a;ire..--entada nos termos ~ue a sario de Sonza teria. a fraquei:él. de tugir ;. 
~·': Camara. conhece: . . um acto seu'? 
... :; 'J nob'l"' pros1<leme tuml1cm mo prEff(;nttJ. . 
:'": mas eu vendo que se tratava de um nego::io . 9 Stt. BEr.IS,\RIO DE SQuzA-Está. claro, :J.,. 
: ~: .politico reladunu.•Jo com assu. ropto de oruúm l ne1 provas ne,;ta Camarn. quando da.vam:·me 
: ~ puhlica... CDlnO :n1t_o1· do golpe de Estado. (lia outros 
-'. ',- · O SR. BELiSARio DE Souz.\. r:; OUTROS dá.o apa,·tcs) · . 
;:;! apartes. O Sa. · Fn.ANCrsco Gr,rcEn.ro-Eu ia. per
') O SP •. F1u.Ncrnco GLICERlO - Mas como se gu.nt:J.1• ao Sr. Belisario de Souza, tal .é o res
;: ;·· põ1:1 nas mãos do leader que entra na Ca · peito ·que tenho a S. Ex ... 
:}~ mara uma proposta para. ser ::i.preseutarla. ~ O SR. B.ELISARio DE Souu.-Muito obri-
~i· o SP •• BELISAP.!O DE SOUZA. - Perdão; ·n[o gado. . '• 
~4~ puz pl'O[>Osta .a.lgumn. nas mii.os de V. Ex. o . S~. FB.ANc1sco GLICERIO ••• tal é ojulzo 
~fjJlla out ras i;11!itos apartes.) que >ei quo o Presidenu. r!a Republica Iórma 
;.'.~ · O SR. FRA:\C1sco Guc11.mo - .-\:>surnµtr-.s 1 d·) caracter . criterio e talento de s. Ex. , si , 
(1f dest:i. n::i.t:irezi:, lÜO :$ii.0 tru._t:!'1C:S <:0.a t.•11 dt.l> moção_ de que _me dava not icia r·er~ria -se 
~ açod.a.mf:~to. (í'. .,-pc".:rL-se ;uw~os apartes ; e 6: su;i. est.:.u:::i. an~er10.rmente _com ·º P_res1rlente 
·~;:. Sr, zn·esidenic reclama attençuo. ) ua. R.i::puullca.. Comprehende·se ·que; conforme 
t} Eu não estou cimsurando ao illustre Depu- a resposta de S. Ex., teria eu de modificar 3 
1, ta.do pelo EstMo do_ Rio. minha. attitude; mas S. ·Ex. apressou-se a. 
~~l 
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'clize1•-me : agora m~mo sou informado da S. Ex. e um delegado do seu p::t'rt!clo tá.litci'. 
exi;:tencin. desta. moção. Em que sou eu in- quanto o Presídent~ da. Republic:i. o é em 
justo pa.l'a os meus Ulustres v.migos 1 cutra esphera . 

Mas a moção foi apresentada, este e o facto. o Sri. ARTHUR Rros-Lo::ro entre : nó~ deve 
Declarei. a. Câmara. qt1a.es os motivos-que haver a mn.x'ima solidarieda•1e. · 
tinha para votar contra. Os nobres Deputa.dos 
que :por ella vot.1ram, uns fizeram-no di- O SR. FRANCISCO GLIClim.io-Entre S. ~- e 
recta.mente, para. · que de nenhum modo pa· o Presidente da. Republica. deve · haver a . 
recesse que faltavam a confiança. devida a.o maior harmonia de vistas em presença 
Chefe da Nação; e outros, (peco licen\a ªº· de uma só entidade, que 'e o Pa'rtido 
nobre Deputa.do pela. Bahia. l'ara. fa.zel·o o Republicano Fedeial que elegeu a am· · 
bode ~iatorío de minhas recr1min~-ies) .. _ bos. · Quando S. Ex. estiver de accordo com 

o s s .,, -~'! ito b ·" d · este pa.t·tido é mi:;ter que o Presidente da 
R • . EAi:;RA: ·' u 0 ri0 a. 0• ·Republica. t.ambem o esteja.. Nós derlvam·os · 

O SR.. f RA•:;-c:rsco GLrcER.Io ••• -desc2nfü:.va. de uma unica: fonte: é o partido que nos ele
eu que n.ao v1zavam_ outro fiID: que nao o.de gen. Em:quanto o regimen dos partidos to··. 
desorganizar o Part1do Republica.no FederaL uma necessidade, este dever deve ser :preen.r. 

O SR. SF.ABRA.~Felizmente V. Ex. já está chido por itós todos. 
livre desta desconfiança.. Supponba.. o nobre Deputado que o partido 

o SR. FRANcrsco GLlCERIO-A maioria vo- rep~b.licano fec\e1?-l se declara ~m franca 
tou eontca. a moção. o meu <liscurso. Sr. pre- ~o~t1hdade :i.o Presidente da ~epubhca.; qual . 
si.dente, para quem 0 lei• sem -prevenções. e o papel <fo nobre Deputado . 
não é ~inão uma. moção completa de confiança O Sa.. ARTl:lUR Rios - Ha de ser determi- . 
a.o governo.-( Apoiados e qpa1·tes.) nado pelas minhas idéas. 

O SR. An.nrna. Rros-Peço licen~.a para. um o SR. FRANCISCO Guc.-:ruo - Seguir o par- :· 
aparle. Não peço a Camara uma retratação, tido e o seu ieader. A communbão de idéas 
peço que condeuse em um voto o que V. Ex. deve ser veritlcada :Pelo partido a que todos : 
desta tribuna expendeu hontem em relaÇ'.âo pertencemo$ e ao qual devemos prestar obe-
ao governo. (Trocam-ss muitos ap11rtos.) diencia. .' 

O Sa.. PRESIDENTE - A ttenção ! a.ttenção ! Ma.s em relação a bypothese ele que se trafa, : 
Lembro a.o nobre Deputado que está finda o.. não houve d issentimento; foi um incidente.'; 
J1ora do expediente. que devera ter passa.do. .. 

Si o ora.dor quer continuar com a palavra, O partido que hontem fez maioria contra. a ( 
deve requerer ·prorogação. própost<1- do nobre Deputado pela Bahia é o·' 

O SR. FRANcisco GL1CER10 - Neste caso, mesmo que presta o seu ma.is completo apoio 
Sr.presidente, requeiro a prorogação da hora a.o . Presidente da. Republica. 
por 30 minutos. O SR. URBAXo S.u."Tos - Então condense 

(Posto a vo,os , i approvado 0 1·equerimento este pensamento em um voto : o Partido 
de p1·orogação da hora do expediente.) Repultllcano Federal está de accordo com o 

Presideote da Republica. 0 SR. F.RA.:'>CISCO GLICEIUci::_ (Continuando) 
O nobre Deputado pela. Ba.bia, Sr . prosirlente, VozEs-Oh! 
o Sr. Arthur Rios. deu a. demissão do seu O SR. FRANCISCO Guci;:a10-Sr. presidente, 
elevado cargo, collocando-a. no terreno da. o nobre Deputa.do pela B::i.hia, illustre Presi
conftança. poutiea. S. Ex., e é esta. a primeira. deate da. Ca.ma.ra, dã a. sua demissão . •• 
observação que tenho a. honra de submetter 0 SR. AttTBUR Rros-01fer"""'. 
ao criterio d(\, Cama.ra, S. Ex:. não e um "~" 
eleito, nem um preposto do Poder Executivo, O SR. F:tANcrsco GLICER.Io ••• offerece ~sua 
(apoiados) •. mas um representante da confi- demissã.o; 
ança da maioria,. . O nobre Deputa.do otrerece sua demissão, 

O SR. AR.TllUR Rios-Mas que deve estar porque lhe pa.r~u que a -votação de hontem 
:le accordo com o pensamento da. mesma. diminuiu a autoridade moral do Presidentt 
:.-1partes.) . . .- da. Republica.. e por isso pede um voto rlc 

0 SR. :n u.Ncxsco GLICER.to-Sem duvida. confiança. da. maioria. para cobrir o Podei 
Executivo do prestigio necesS&rio para < 

O Pr€.:sidente da ca.mara. é eventualment.e o desempenho de sua. altas funcções. . 
ºresidente da Republica. Agora perguntO ::i.o . men nobre a.migo: 

Quem elegeu o Presidente da. 1~epublica foi s. Ex. que tanto se preoccupa. com o prfloSti 
) mesmo p<Ll'Éido que elegeu o nobre Deputa.do gio de um dos poderes da Nação, não ~ lcm· 
Presidente da Ca.mara. Este e na 01·dem COO· bra. do prestigio da. Gamara de que é digno re. 
;>titucional o seu ·substituto eventual. presentante i · . 

'clim:lJ'jt V'. r . 5ll 
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: __ .,, o Sa. A.fcT!IUR Rxos-A<!bO que V. Ex. força. cidadão pelo. amol' a Patria é suffidente para 
-. ~ .muito a in~rpret.açã.D . ou então t\S suas p~-· habilital-q a dirigir . um granrle partido, 

lavras da hoje são d:a.mctralmente oppostas principalmente _q.uaudo esse partido tem a. 
ãque1las que pronunciou hontem. responsabilidade do governo e, sobretudo, 

o Sa. fRA.Ncrsco GLrc:imro-.Não !ligo qtie quando esse governo está presidindo are-
o nob1'l! Deputa.do ti~'esse esta intenção, sug- organização do paiz,. sob um novo re-
giro apenas ess.1. considei•:\ção. S. Ex. urLo gimeo.. · 

· suppãe ·que, da cond(\osaçâo, como disse em Sl'. presidente, na. posição .emba.1-açôsa em 
: apar~e o meu· illustr~ amigo. Deputado_ })elo que me encontro, ·sou obrigado a optar~ ar
. Maranhão, da· e-x.pr<ssào do meu sentimento ra.nca.ndo o meti coro.çâo, pois que elle me 

em um v-oto da Cam:;.r::., -reeulte uma: dimi- aconselba um acto 1le franqueza, pela accei...: 
. nufçã.o.a autoridade moral da camara dos taç5.o da demissão p~tlida. pelo nobre Depu

Deputados, por ~mporta.r em ·uma. emenda ta.do da.. Ballia. (Apoiados), homwdo assim a · 
M seu -voto de boatem ! _ vota(:rio havida hontem· na. camara. (Mi~ito 

:. ' . o SR. FREDERICO BORGES-Prestigiar um bem.} · . 
. . -.v...i_er com desprcsti!!io de outro. Peço. porém, a.o nobre Deputado que, si . a 

.l""" - Camara assim o entender, acceite a minha 
O SR.. F'Il.&Nc1sco GucEmo-Sr. Jlresidente, declaração como partida de um homem que, 

' ·esta obse:::'"Vação que tomei a liberdade 11e além de servir com Ieald!J.de o seu partido, 
submetter ao criterio do nobr·e Deputa.do pela está unido e preso a. sua. Ex. pelos laços 

~ Bahia, Presi!iente da. Camara., não é a minha muito estrei~os de amizade e de serviços com
i principal preoccupa.ç-.lo ... .. .{Ao orador e en- muns, em favor da. Republica . (Muito bem.) 
' tregue um papel escripto.) E' este o conselho que sou força.do a dar 
· E' uma. communicaç-cl.o que acabo de receber aos meus amigos oa contiogencia. em que 

do Senado dizendo que igual moção foi ali estou e em virtude do acto do honrado pre-
. apresenta.d.a, ·tendo sido rejeitada. u nani- sidente da. Cama.ra-. · 

., . memente. Quando na. reunião de nossos amigos disse · 
VOZES-Muito bem, muito bem. que a Republica podia descança.r tra.n-
0 Sn.. TmoTrrl!:o DA cosT.1..-Honra ao se- quilla ~obre os hom·bros e, sobretudo, sobre o 

nado da Republica.. cor~ão do nobre Deputa.do pela. Bahia, Rão 
dirigi a. S. Ex. uma zumba.ia.; era .est.a. a. 

O Sa. F1uNc1scoGucEa10-Sr. Presidente, minna convicção. 
o nobre Deput;i.do pela Bc.hia. me -perdõe que Sr. presidente. pl'esta.ndo a. devida. con- . 
lhe diga, s. Ex. coUo~a os seus amigos em sideração a situação em que nos collocou o 
ums situação extremamente diffit>il. pedido de demis..~&o, offerecido pelo bonr-ado 

E' chega.do o momento do cuefe da maioria Deputado pela Bahia ; medindo toda. a ex.
inq uil'ir pelos olhos a. todos os seus amigos: tensfü.l da. r~pousabilidade que sobre mim 
qual será. a i;ua conducta '? · pe1.a, sobretudo a r esponsabilidade que pesa 

O Presidente da Cn.m:\ra. otrerece a. sua sobro o partido que tenho a. honra de -re
. demissão como mn corola.rio rlirecto da vo· -presentar nesta camara, sou obrigado, para 
: tacão havida. hontem n:i. Gamara. honrar a. votação da. ca.ma.ra, a acceitar a 
· O SR. AnTnUP. Rros -Não apoiado. demissão pedida por S. Ex. (Muito bem.) 

o SR. l•'JtAi'\Ctsco GLICEP.to -0 11uo a ear Peço aos meus amigos, que compõem a 
: mara. deve füzer '? Acceitll·· a demis:>i<.) do maíol'i:i. da Caina.ra, que refücts.m sobre o 
. nobre Deputado ~ P<J.1'ece que se ira reconhe- meu conselho, fmbmettendo-o, com toda. are-
cer .que s. Ex. não se quiz submetter á. solução e coragem, ao'ma.is acura.do estudo 

' maiorh da Camara. !Apoiados.) Negar a. de- de consciencia.. 
-. missão e desconhecer que 0 nobre Deputado E, si a maioria dos meus amigos entender, 
inão podia. ter agido sínão leva.do por motivos que <leve rajeita.r a um tempo o meu con
i serios. selho e o }.lcdido de demissão do honrado· 
~ Qual será a conducta de seus amigos nessa Deputado, nestas condições, opportunamente, 
;emergencia difficiliina. ~(Pausa.) saberei tomar a. attitude que ditar o meu 
.: Já vê 0 nobi·e Deputado, já vêm os meús patriotismo~ Muito bem, mu~o bem.. ) 

) llnstrados amigos, que esta posição e diffici- O S>:•. Art.hur Rios_ Sr. nresi-
·!.lima. Eu sei bem qu.i ella deve ser occupa.da ,.. 
-'.peloa mais capazes, por a.quelles que tccm dente, volto a tri una para. cumprir o dever 

- - 1 t.a. i\ de a.tnrmar o meu reconhecimento a.o hon-
:;uma comprehensao ma.is comp e .(i 'aoa1ioia- rado l~ader, o Sr. general Glicorio, pelo modo 
·;dos.) . . S E l - , · por que . x. se expressou em re açao a. 
: V~zES -V. Ex. e um grande cidadão· minha pessoa ao terminar o seu discurso . 

. ; O SR. FRANCISCO GLICERlo - Nem sempre Niiô posso deb.:ar, porém, de responder a. · i: Q sentimento que póde formar um gránde umas tantas interrogações que s. Ex. me di-
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rigiu ao iniciar. esse discurso; 'sou forçado meu pe1!samento e a nenhum!!- razoo' das prei ; 
mesmo a fazer algumas observações â inter- occupaçoes de S: Ex. · · ·: :'< 
preta.ção que S. Ex. ao terminar deu ao meu Em relação á minha· pesso:i.. S. Ex:. fPz-me · 
~ido; rela.t iva.mente â. votação de hontem . inteira. e completa just:ça., hoje como em · 

. - Sr. Pl'esidente, não pedi, nem peço á ·ca- 01\tras occasiões. (.4.Jwiado:r) . 
na,Ea dos Deputados •1ma retra.cta.ção da, vo- - Não (levo, entretanto, placifor, não posso 
.aça.o de hontem, não solicitaria já.mais a a.cceitar a inter pretação que S- Ex. quer dar 
1enhum dos meus illustres êollegas~ e niuito ao pedido dedemissã.o _que .. dirigi' a Camara; 
aenos á camara inteira, a pratica. ele um acto como . uma ex:igencia· de retractação do .voto 

· .ue não me fora. digno praticar. hontem proferirlo. · · . · - . 
·O que quero torna.r bem claro, Sr. Presl· Sr. presidente, ·o nobre Deputado por São 

·' ~nt.e, é que. entre mim e o Sr. general Gli- . Paulo, meu illustre chefe, no discurso que 
-;·~ri.o, nas nossas relações políticas, . no con. hontem p~oounciou, oppondo-se á appro·vação 
· '.VlO parlamentar; nas reuufües de pa.rtirlo do requerunento do Sr. Se:i.bra, declarou alta 

qne hei sido pre:>ente, como· membro (h. e solemnemente que· :ipoiava. com· inteira 
;· •mmissão Executiva., de que é presidente dedic:i.r,;ão e pler;a confiança o governo <wtual, 
: . Ex.,_ nunca houve o menor abalo. a menor o Poder Executivo. 

' vergencia, em relação ao modo ele encu.ra.r Hoje, S. Ex. no discurso que acab:\ de pro-
.. negocios publicose poHticos,do paiz. nunda.r, enuncia·s~ du. mesma fórma; de 
~oto, porem.que hoje s. Ex, revela uma St!'>- modo G1:le chega. ate alfirmar que, eu, membro 

· .da ou uma. preoccupação cont inua e con- ~o _Partido Republlca.no Fc-:~ral, estava em 
:':" !lte de q.ue no seio do Partido Republicano in.timas relações com o P.re;;1dente da Re~n
;· _ .era.l existem germens ele dissenções. Dessn. bl1ca, 9.Ue era membro tambem do Partido 
> lCCUpacão não faz s. Ex:. mysterio tod:.: a Repu_bllc:mo Federal. co.mo S- Ex., que é o 

, . que occupa. a. tribuna. Mas eu não sei, Sr. chefe cles~e mesmo part1~0. . . 
i-' :" 3idente, a.té que ponto s. Ex . . póde j ustifi.- . Ora, S1 S. Ex. ·.euunciou-se hontem...i!esta. 
'.. ''. ~ssa. preoccupaçã~ : 0 partido tem-se re·ve- forma., e !em . h?J~ nova.m~n-~ demon~tra~ 
,., " hontem como hoJe uniílo e compacto te•n que estas sao as tdea.s do partido, que e,,ta. .e 
i: ·:ecido â. direcção de S. Ex. e da. commis- a lmhfl; de conducta., tl'll:c;ada_ por, S. ~x. e 
:;::. . !X~utiva. As votações que teem tido aco~1hada aos seus a~1gos, isto . e, de íi.'3.nco 
lo .. r nesta Camara,·em .assumptos <le sua apoio ao Poder E~ecu~1vo, como e qu~ S. Ex. 
n~ 1reza melindrosos, teem sido feitas de r·ecusa um requeri.menta . concebido em 
·~::i ., rdo com 0 pensamento dó partido enun- termos claros e p:ec1~03: se.ia; t1·a.duz1.do em 
::; · o~~r s. Ex., J_!.i. nos debates. ,earl11:~en· U!ll voto, ex:pressao umca. da._ Cama.ra. que 
t . . · ·~· J.ª nas ~eunioes d:i. Commissao, J<L no póde transp?r . os hombraes de~f:a 2 Cama.ea. .e 

:1 ,. r1v1~ parti.cuia_!',~ soez em todol! os partidos. ser t ra.nsm1tt1da a . todo o . p,11_z , . Em que 
· veJo, po18, na.o descubro, pois o.funda- afi'ecta ~sse requerimento a dignidade da 

·: t.o dessa discussão que tanto preoccupa;a. Camara. · 
. .:x. o SR. FRANCISCO GLICERIO-EU não posso_, 
s 'li:rergenc!as, ~al'~s são ellas, que teem por mais que tenha pedido durante toda.. a. 
~rec1do, o su.o stmplesmente em qnestões noite inspiração :~o meu patriotismo e á. 
milarias. minha. prudencia; enc; ·ntra:r um meio <le 
. que vem, pois, S. Ex. dizer continua.- fazer o que o nobre Deputo.do q1:1er. 
;1te que do se~o do Partido Republica.no UM S1c DEPUTADo-Oh ! 
·eral ha de s:i.hn• um outro parti(lo paro. 
1 ~ste ~nfrenta:r, e assim seguir .as norrnas 
st1tuc1onaes do paiz ~ 

o Sn.. FRANCI~CO. GLICERIO ..;... Perdão ; eu 
devo agir segundo a.s indicações elo meu cri
terio. Eu não encontro um meio decoroso que 
sa.Ive, não a. minha. dignida.dr.1 pessoal . .. 

VnzEs-Não e$t:~ em ,jogo . 

·r. presidente, cu não sei si 110 scenar io 
itico do pa.b~ só se apre~enfa um pnrtldo; 
. de reuniões, deliberações, manifestações 
' 1101~1e de <!lversos_ i:>a.rtidos, e si esses p<1.r- O SR. F1u.Ncisco GLrcERto - _ •• Pµís betn, 

-.os amda nao adqmr1r.'.t.m a pujança, neces- eu não posso voltar atrás. não poss.o retomar 
.-:' •i1,1. pa::a enf1'entar o Partido Republicauo a posição que ao nob:ra Deputado se :1.figura. 
: .Jera.l, lsto nu.o quer .. rl.izer que o Pa.l'ti.do melhor, sem, segundo o meu criterio, o sacri·. 
· .. publicano Federal lhes tenha fornecido um freio do decoro da direcção do partido que 
· ·. t~ingente; haja consent ido na desaggre- me está. confül.da. . . 
,çao de suas forças para fa•orecer a orga- 0 Sa. SERZEDtr.Lo CoP.mi:A. E om.Ros ..:.. 
. ~ação de um outro partido que o enfrente 

· ·lOStilize. · Apoiados. · 
. ,M:lS, Senhores, isto é uma questão inci- O Sa. UP..BA.NO SANTOS - Então, coodemnar 
,; ·nte ~a que fui a.rra.stado pa.ra. explicar o um acto de insubordinação, de indisciplina 
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. por parte Ga classe armar'l.a. é sacrificar o de- O Sr. Belisario de §ou.;,.;a

. coro do partido·~ (Trocam-.1e muitos apartes.) A refel'enc;a feita a.o seu. nome pffo iUustre 
O SR A&ruua Rws - Sr. µresldent~. ouvi cll<lfe do Partido Republicano i.<eders.L·o St'. 

com o a.c:ttame'qto devido as obsér'vações com general. Glicerío, obriga-o a tomar a p:?.~a.vraw 
que· me interrompeu o honra•lo chefe do pai· em momento em que a Camara se ngib na 
tido .. • - ~ . · irnpaciencia. de pronunciar-se sobre _o. decla-

Ellas D.ão alteraram de modo algum 0 meu· ração de renuncia do homado Pres1deute, o 
modG de·pensa.r. A discussão não deve ser Sr. Arthur Rios. 
a.longar\a. (Apoiados. .{partes. Tttm:v.lto. To- Ninguem tributa maior eonsideração ao· 
.cani~ os .t!rm.panos .) Sr. Glicerio do que o ora.dor ; mas a nin· 

A dtscussão não pôde nem ·deve s-er demo-. guem cedo no dever i!e tornar bem clMD o 
rada. seu p!.'oc:ed.imento em . rodos os actos de sua 

o movei do meu procedimento já 0 exprimi vida politica; a torça untca. que tem é a sua 
· clar<i. e francamente: füi um sentimento de lealdade tiolitica; não a daixa. siquer suspei· 
leald.aJ.e e d"e rP.speito _para com· a ca.mara tada.. (Jl {i(ito bem.) 
dos De.putados. · Faz desde já ajustiça que merece o Sr. 

Ella. qtie se pronuncie em plena liberrlade. Glicerio, pela sua abnegação, pela :ma leal-
0 que eu peço e espero e que nenhum senti- dade ao parti<lo, e pelo seu nunca desmcn~ 
mento de considm•ação :pessoa.l, de attenção a tido patriotismo, que ha· de ·ller ;;lorificado. 
servi~os anteriores, si ac:iso a~istem, seja a qua.ndo, Jl<1Ssa.da a. hora ag\ ta.da das lutas 
directriz de sua 1aa.nifestação. ardentes e das vivas r ~-presallas partid,_mas, 

Peço o voto político da. Camara nas condi· soar o momento lüstorico, que a sereo.Ma.de 
Ções em que o propuz. de a.nimo r.rêa. a.') sentimento da justiça.-

Tenho conchudo. {"1fuito bem, muito bem.. e esta será o reconhecimento inteiro da 
VozES-Votos ! Yotos-: Nação }lelos inestimaveis e assignalados 

.O §r. Lauro· Mu:Ue:r (pela oi·dem) 
:requer prorogaçã.o da. hora do expediente 
:por mn.is 30 minutos. 

(Reina grande t1.1multo no recinto. O Sr. 
Belísario de J1Va sobe d tribuna, mas o Sr. 
presidente obser1'a-lhe que a hoi·a do expe
diente · est4 terminada, e gv:e nao pôde dar a 
palavi·a a S. Ex; .. sem que a Gamara se mani
feste sobre o rrqicerimento do Sr, Lauro 
Mii.ller. Trocam-se muitos ap(á-tes.) 

O SR. BEL1SARJO DE Souz.'i..-Si est..1. esgo
ta.da. a hora destinada ao expediente, não 
:póde ser votado o requerimento. · 

O .Sr. Presidente - Das palavras 
do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
Refüario de Souza, parece trnnspa.l'ecer umv, 
censura. á. Mesa.. A Mesa não tem o in tuíto 
de tolher a palavra. a S. Ex:. nem a. quem 
quer que seja. 

. O que é facto é que a Mesa procura apenas 
collocar·>e dentro tlo Regimento. Estando 
esgotada a hora do expediente. era dever da 
-Mesa ehamara. attenção do nobre Deputado e 
esperar que 8e. apresentasse um requeri
mi:mto p_ei:tindo proroga.çilo da hora. o que 
e.fi'ectivamente fez o nobre Deputado pol' 

. Sa.nt:i. Catharina.. Vou submetter ú. votação 
·este r~uerimento. 
: Cousultada,a Ca.ma.ra concede a nrorog:i.()ão 
·pedida._ -

serviços rlo chefe iltustre e de raro va.lor po
lítico, que, em meio das vivas commoçõe:\ de 
uma revolta e das agitac;ões tremendas da 
guerra civil, creou um partido forte. capn.z 
ôe assegurar a renovação legal e consti~u
cional do Poder E:x:ecuti.vo. 

E' a.o serviço ta.mbem le·~l e alrnegri.do da. 
causa. constitucional que o ora.dor tem estado 
sempre em sua obscura c·1rreirn. pol:tica.; 
na obra. que S. Ex. iniciou,boje, como hontem 
e como sempre. estara trabalhando devota
damente o orador que falia á Gamara; o, por 
isso. e porque a sua. carreira. publica. se p:issa. 
e faz.se nas f01•tes claridades da opinião, o 
ora.dor aproveit1;1, o ensejo da dtação do ~eu 
nome, pelo Sr. Glicerio, para e_xplica:1• a 
visita. que fez ao honrado e illustre Sl'. P!.'e
sidente da Republica.. 

Não foi o oratlor ao Palacio da. Presidoncia. 
fazer combinações políticas ou partido.rio.:>, 
de ordem nenhuma. 

o SR. SERZEDELLO ColUl.E1\.-NiiD ha tal; 
não disse tal. · 

o SR.. BELISARIO 'DE SOUZA.-Basta a refe
rencia. ao nome do orador, para julga.r·se 
obrigado a dizer, com a. lealda.de de sempre, 
qual o seu procedimento, em todas essas oc
currencias . 

Viu, na.s -ruas du. nossa. Capital, os bata
lhões, em rmtrcha, forças de promptidão, e o 
animo publico, sinã.o aterrar\o, po1·que con
fiava no governo, ao menos ~~br.lado e im
pressionado Cl.)nl os estranhos rumores de 

O Sr. Pre!!!>idente - Contínua a uma. nova agita.ç-5.o publica. ; as medidas op
discus:são. Tem a palavra o Sr. Belisario de por·tunas e justas do governo, a obed iencia 
i:;ou.z~, • e;cemplar d~ forc~ publica, das guarnições, 
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dissipo.ram qua.esquer receios, e o acto quo 1 opposiçõe~11arlámentares enfraquesem o i6~'/ 
foi um acto de indisciplina de jovens mmta.- verno, diminuem-lhe ó prestigio já levando · 
res, reduzido ás suas justas p:r,1porções; por uma. vez Deodoro a:um erro 11olitico, já a1;-"., 
isto entendeu levar ao Presidente da. Repu- mando a tremenda :revolta que o governo de 
blica, primeiro represe~tante de sua. Patria, Floriano su:ll'ocou ••• 
as coogratulaçõi>.s de seu cora.cão de b:razi- Par3. essas a.gita.ções, para. estas hostilida-

• leiro, de republicano e de amigo da ordem. des já.mais esta.rã. disposto o ·orador; seja qual. 
Foi o que fez, e em companhia do illustre fõr o governo, emquanto estiver com a. Con:

Deputado o Sr; Matta :Machado, seu parti- stituição terá o apoio dedicado do oradôr, 
cular amigo, ma.s adversario·politico do ·-par- que ha. de estar sempre ao lado da autoridade. 
tido a que pertence o orador. , E' assim que pens11- servir á Pa tria e ii 

Então, e sempre em pre5enca. do referido Republica.. (Muito bem, muito bP.m). 
Deputado po1· Mioas Geraes, niio tratou de 
moções. ou de réqilerirnentos ; teve a grat.a O Sr. A..rthur Tol"res (peta or-
53.tisfação de ouvir do Chefe da Nação a dem)-Pedi a. pa.19.vra para apresentar um 
confissão do seu patr-iotico jubilo. l)ela im-. requorimento it Mesa. solicitando votação no· 
Jlecca.vel correcção da for~.a militar, mais minai para o pe.dido de demissão do Presi-
urua. vez ao serviço da lei e do, Patria. dente da. Camara. 

Nem se 'falloti de moções, e par:i. apreseo- Fa~u este pedirlo suppondo qqe vou de en• 
tal-as ne-!lfa Ca.mara. quando julgar de seu contl'i.l aos desejo~ dos meus col!egas, :porque 
rlever, tem a precisa. coragem, que, espera., n<.1s circumstancias em qne nos acha.mos col- · · 
nunca o desamparara na. '\rida politica.. Ao locados deve ser dado aos representantes da 
chegar houtem fL Camara., e Sl\b(!ndo ent<'to No.çiío fazer sentir o seu modo de pensar 
que um requerimento ia set' apresentado pelo neste recinto. perante o respectivo eleito
Sr _ Seabra, pedi ti ao Sr. Francisco Glice1•io rado. 
que apresenta.sise qualquar moç-d.o ou reque- E nestes termos, apresento a. V. Ex. um 
rimento de apoio ao governo ; na.11a seria :requerimento. 
mais grato a.o or~dor do que cDnf~~dir em 0 SR. PRESIDENTE-A camara. acab.:i. de 
um e mesmo a.~010 a confiança pollti~a. que ouvir a leitura do requerimento do Sr. Ar-. 
lbe mer~cam o illustre ~h~e do partido~·º thm• Rios, DepuU!.do pela Ba4ia'. Ao mesmo 
benemer1t~ Chefe da Naçao, e a esta sena tempo 0 Deputado. sr. Art!tu;::Torres :pede 
um confor~o. um penhor _de. ordem e.d.e pro- vota~o n<>minal para esse requei::1mento. 
spel'.1dade a perfeita cordialidade pol1tica. dos · 
dous eminentes co-religlona.ríos ; como e Consulta.da, a. Gamara. concede 'o pedido 
seguro penhor da ordem republicana a cor- para votação nominal. 
recçiio milita.i.' da força armad:J. ; o proprio · 
Presidente ;Ja Republica o reconheceu e de o Sr. Francisco Veiga diz que 
todos os modos, quando affirmou que nem a se via deante de nm dilemma pa.ra. a.ffirmar 
maioria da e~cola teve parte nos aconteci- a confiança ·politica que tem no leader da 
mentos do dia 26. maioria e a venel'ação e o respeito e gratidão .. 

O SR. SERZEDELLC> CoRRÊA. - Os officiaes que tP.m pelos seus grandes serviços ao par- · 
não tomaram parte. tido. Mas acho que a. moção de a.nte-...hontem : 

o SR. TrnoTIIEo DA. CosTA _ Já vê que a fõra votadi1 de afogadilho, sem o necessario . 
- T debate. 

moçao era inutil. ( rocam-se muitos apartes.) Espraia-se ainda em varias considerações. 
O SR. BELISARIO Dli: SouzA não vem á tri

buna sinão provocado, não quer àemorar-se 
nella.; mas declara mais uma vez que não 
combinou moçôe~ ou requeL•imentos. mas vo
~r-~ sempre no sentido de affirmar o seu 
apoio a.o governo; venha de onde vier a. ma.:. 
ção ou requerimento. · 

E' coberente ; hoje, como sempre, estará n.o 
lado do goverao legal, e nentmma. outra 
fo1·~a politica. tem o ora<lor, nenhum outro 
valim~n_to, sinã.o a tra<liç,ão, de que se honra 
do 1)$p11•1to conservaC.or, ao qual não tem ta
l~rn:·.s 1.·:ll'D. servil•. mas para cuja defe5:1 
n.;1i:~> •úe râlta1•à coragem. , 
F~. !;: •- .e em parlamentarismo; falla.-se em 

:presi(';.·-;cialismo, mas o que a historia da 
., l{~Jl]fbliw. demonstra é q_ue .as agitações das 

:"\.;•.;_.- · . 

O Sr. President.e-A Mesa. não póde , 
receber o requerimento do nobre Deputado- · 
porque ji annµnciou a votação nominal. 

P!'ocedenào-se a votação nominal, · respon-. : 
den1 sim, isto é, concedem a exoneração pe- ; 
dida. pelo Sr. Arthur Rios, de Presidente da. .· 
camam, ·os Srs. Silve:r!o Nery, Carlos Mar- ; 
cellino. AllJuquerque Serejo, Amorim Fi
gueira, Theotonio de Bl'itto, Sen;edello Cor
rêa, Malta BaceUa.r, Eduardo de Berredo. 
Anisio de Abr·eu, Elias Martins, Heni-ique 
Vallada.res, Marcos de Araujo, P.edro Borges, 
Thomaz Aceioli, Bezerril FonteneUe, Ilde
fonso Lilpa. João Lopes, Francisco de ·Sá, 
Marin40 de Andrade, Frederico Bor~es1 
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•. Augusl4 Severo, Ta:vares .de ·Lyra, Fran- · cÓmprehender que.não posso continuar a oe-. 
cisco Gurgel,- José Peregrj.no, Coelho Lis- cupa.r .a. cad.~ira de 2º secretario, cargo para 

·-.boa, A.'pollonio Zenaydes 1 A:ffonso Co::-ta., o qual fui eleito p_ela maioria . 
. Coelho Cintra, Barbosa Lima:; João de Si· O pensamento político que presidiu á. elei
. queira., Angelo Neto, :Arthur Peixoto, Ro- ção do íllustre Deput:i.do pel.:i. Bahia paraPre" 
... cha Ca.vilcanti,. José Murtinho, Xavier da sidelite da Gamara, tambem presidiu à i:ni~-
. Silveira, Osca.r Godoy. Irineu Machado, nha para secretario. - , 

Alcindo.. Guanabara, Timotheo da Costa, · Neg-ado o apoio da Camara. ;i.o nobre depu-
, Féli:ppe Cardoso, Erico Coelho, Ag-ostinho tado Sr. Arthur.'Rios 0 tendo eu votado pela · 

Vida!., Almeida Gomes, Mendes Pimentel, moção hootem apresentada, cumpro um d~ 
. Luiz Detsi, Gonçalves Ramos. Antero Bo- ver solicitando tambem, a exoneraçã.o do : 

telho, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Antonio logar que occupo na Mesa.. 
Zacarias, Rodolpbo Abreu, Theotonio de Ma- vozEs-Muito bem; muito bem . 

.'ga.J.hães, Eduardo Pimentel, Rodolpho Pa.hi:io, 
Padua Rezencle, Galeão Càrvalhal, Cil.semíro 
dá. Rocha, Oliveira Braga, Edmundo da Fon· 
seca., Francisco Glicerio, Rodolpho Miranda, 
Ovidio Abrantes, .Xavier do Valle, Alenca.i• 
Gnima.rães, Bra.zilio da Luz, Lamenha Lins, 
Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Pa.ula Ramos, 
Francisco Tolentino,. Pedro Ferreira, Fran-

. cisco Alencastro, Rivadavia Corrêa, Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Py 
Crespo, Campos Cartier e Cassiano' do Nas
cimento (79). 
· Respondem não os Srs, Augusto Monte

negro, Carlos de No'llaes,. Urba.no San.tos, Luiz 
Domingues, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Gustavo Veras, Trindade, Silva 
Mariz, Ermirio Coutinho, Teixeira. de Si, 
Herculano Bandeira, Pereira. de Lyi:a, Ma
.JaqUias .. Gonçalves, Cornelio da Fonseca, 
· Julio de Mello, Miguel Pernambuco, J.u
venció de Aguiar, Euclides -Ma.lta, Theo-
JlhilO dos Santos, Neiva, Seabra, Castro 

· Rebello, Milton, Tosta, Francisco Sodré, Ma
noel Caetano, Eugenia Tourinho, Paula Gui-

O Sr. Gust:avo 'tePas(pela otdem) 
~fazendo minhas as palavras que .acaba de 
proferir o meu distincto collega., venho tam
bem solicitar da ca.marJ. a minha exoneração 
do logar de 3° se<ll'etario. 

VozEs-Muito bem; muito bem. 

O Sr. Vaz de MeUo (pela ordem) · 
- Pelos mesmos motivos externados pelos 
collega.s que me precederam, venho pedirá. 
Gamara que conceda a. minha exoneração de 
membro da Commissão de Constituição e Jus
tiça. 

O §r. Presidente- O :pedido dos :: 
nobres Deputados será attendido o:pportuna- \ ' 
mente . 

ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a votac;.ão do projecto n. 12. 
de 1897, redacção para. 3" discussão do -pro
jecto n. 184 A, de 1896, reorganizando os 
corpos de engenheiros e do estado-maior do 
exercito {3" discussão). 

. marães, Vergue de Abreu, .Amphilophio,João 
Dantas Filho, Adalberto Guimarães, Rodri
gues Lima, Tolentino dos Santos,Eduardo Ra
mos;Pa.ranhos Montenegro,Marcolino Moura, 
Heredia de Sá, Belisario de Souza, Pereira- o Sr. President.e - Não 
dos Santos,Fonseca Portella,Julio dos santos; mero. 
Urbano Marctmdes, Paulino de Souza Junior, 
Mayrink, Calogeras, João Luiz, .Carvalho 
Mourão, Va.z de Mello, Ildefonso Alvim, Fran
cisco Veiga, Augusto Clementino, Telles de 

. Menezes, Matta Machado, Nogueira Junior, 
Arthnr Torres, Manoel Fulgencio, Linà.olpho 
caetano, Olegario Maciel, Lamartine, Domin
gues de castro, Gustavo Godoy, Adolpbo 
Gordo, Cesario de Freitas, Paulino Carlos, 

. Urbano de Gouveia, Hermenegildo de Moraes, 
.· Luiz Adolpbo, Caracciolo e Mello Rego (71 . ) 

-. ·O Sr. President;e - A. Camara 
' '8caba de concedeL" por 'i9 votos contra 71 a 
.demissão pedida pelo Sr. Arthur Rios, de 
. Prasidente da Gamara.. . 

.o Sr. Fonseca Portella. (pela. 
otdem) - Sr. presidente, · a. Cama.:ra. deve 

' '(.· 

· Vou mandar procederá chamada. 
Procedendo-se a chamada, verifica-se terem

se ausentado os Srs. Carlos de Novaes, Ur
bano Santos, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Tor1·es Portugal, Trindade, Ermirio 
coutinho, Teixcil'a de· Sa, Herculano Ban
deira. João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca., Angelo Neto, Euclides 
Ma.lta, Araujo Góes, Theophilo dos Santos, 
Neiva., VillRs-Boas. Frnncisco Sodxé, Amphi
lophio , J oã.o Dantas Filho, Tolentiuo dos . 
Santos, Iv!arcolino Moura, Irineu Macha.do, 
Timotheo ela. Costa, F.::lippe Cardoso, Beli
sario de Souza, Pereira. dos Santos, Erico . 
Coelho, 'Agostinho Vida!, .Julio dos Santos, 
Urbano Maroondes, Paulino de Souza. JuniOl.', 
Almeida Gomes, João Luiz, Carvalho Mourão, 
Gonçalves H.amos,Antonio Zacha.ria.s,Telies de.·. 
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.. cnazes, Nogueira Junior, Rodolpho Paixãó, promo~ão do officia.l Ca.rlos Franciseo:Xavier 

_,;:::a.J"thrn, Galeão Carvalhal, Oliveira Br~ga.- ao cargo de chefe de secção, o cidadilô 'Arthlll" 
~·~1stú"? ?o:loy, Adolpho Gordo, Cesario Dias; · . ·. ' ·· . _ · . 
~~-~ ,F.i·e.i~:J, Edmund_o da Fonseca., Paulino . . 3ª discussão do proj~~to n. 15~ de 1891, .. ·re-" 
:'".-~'º~· _ f< ,)dolph;o :vr1randa, Urbano _de Gou- dacçã.o para a. 3• discussão do projecto n. ,44 
.":-''ª' füi1·;n~negüdu de· Moraes, Luiz Adol-- A, de 1896; que marca.o pessqal dos estados
''.ªº. Cs:reo':?iolo, Lauro . 1.íuller, Campos Car- maim::es do 'Ministro da Marinha e do chefe 
:1er e Ca.;o:·:1ano do Nascimento._ do estado-maior general da. armada e os re· 
. O Sr. Presidente - Responderam 
a. çhamada apen·as !OO Srs. Deputados. 
: Não ha numero. Fica adiada a. votação das 
ma.terias indicadas na ordem do dia. ' 

Veem ã Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaro que, si estivesse presente em a 
3essão de hontem, teritt -votado contra a 
moção Seabra. 

Sala das sessões, 29 de maio de 1891.
'Joelho Lisboa. 

Declaro que, si me achasse na sessão àe 
i:tontem, teria votado pelo requerimento do :tr' Deputado Seabra.. 
' Sala das sessões, 29 de maio de 18'i7.-

'MelZo Rego, . 

O Sr. President.e-Não havendo 
-~da mais â tratar, designo para. segunda. 
.·:eira 31 do corrente a seguinte ordem do dia: 

Eleição do Presidente da Camara. ; 
Votação do -projecto n. 12, de 1897, re
la~ para 3• diseussã.o do projccto n.184 A, 

de 1896, reorganizando os corpos de en
-senbeiros e do estado-maior õo exercito (3ª 
liscussão); 

Votação do projecto n. 24,. de 1896, auto
·~izando o Governo a mandar pagar pela 
>erba-:-Exercicios tinr1os-ao 3° escripturario 
la Repartição e Geral dos Correios, José Fran
·~isco Rodrigues os vencimentos que deixou 
ie perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de 
junho de 1895 (3" discussão) ; < 

3• discus~ão do projecto n. 13, de 1897, re
lacção para :3° discussão do projecto n. 78, 
de 1896, regulando o serviço de assistencia. 
publica aos alienados ; 

2" diseussão do projecto n. 284A, de 1895, 
autorizando o Poder Executivo a mandar 
l.Jagar ao carteiro de ia classe da Repartição 
tieral dos Correios Philomeno Jocelvn Ri
beiro os :vencimentos que deixou de per
ceber. 

Discussãounieà. do parecer n. 64, de 1897, 
nomeando para o cargo de official da Secre
tari!I. da. Çamara dos Deputa.dos, vago pela. 

spectivos vencimentos ; · 
3ª discusSão ·do project.o n, 16, de 1897, re· · 

dacção· para..:3' cliscqssão do . projecto n. 191,
de 1896, que de~lara isentos· da penhora va-
rios bens, além dos enumerados no art. 529 
do decreto n. 737, de 25 de novembro de 1&50, 
e dá. outras providencías. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 3Ô minu
tos da tarde. 

ACTA DE 31 DE MAIO DE · 13g7 

P1·esidencia do Sr. Victoríno Monteiro 
( 1.0 >0ice-presidente) · 

Ao rneio-dia procede-se á chamada, . a qual . 
respondem os Srs. Victorino Monteiro, TheO. 
tonio de Britto, Brazilio da Luz, Albuquerque 
Serejo, Lu!z Domingues, Edua.rdo·de Berrêdo, • 
Thomaz Accioly, Torres Portugal •. Francisco 
de Sá, :Ma.rin ho de Andrade, Frederico Borges, 
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Francisco 
Gurgel, José Peregrino, Trindade, Apollonio . 
zenaydes, Affonso Costa, Coelho Cintra, João 
Vieira, João de Siqueira, Rocha Cavalcanti, 
Arthur Rios, Paranhos Montenegro, .José 
Murtinho, XaYier da Silveira., Timotheo da 
Costa.,.Raul Barroso,Fellippe Cardoso, Fonseca. 
Portella, Agostinho Vidal, Ernesto Braíilio, · 
Julio dos Santos, Ponce de Leqn, Almeida 
Gomes, João Luiíl, Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho,Rodolpho.Abreu, 
Augusto Clementíno, Manoel Fulgencio, Lin
dolpho Caetano. Eduardo Pimen~el, Padua 
Rezende, Galeão carvalhal, Casemiro da. 
Rocha, Oliveira Bra,,,o-a, Francisco Glicerio, 
Ovidio Abrantes, Urbano de Gouvêa, Luiz 
Adolpho, Caracciolo, Alencai' Guimarães, 
Leoncio Corrêa., Paula Ramos, Plinio Casa.do. 
Pinto da Rocha, Vespasiano de J...!bnquerqne, 
Py Crespo, Campos Cartier e C11ssiano do 
Nascimento (63}. 

Deixam de comparecer, com · causa. :pa.rtici~ 
T1ada, os Srs. Augusto Montenegro, Carlos de 
Novaes, Se~edello Corrêa, Matta Bacellar, 
Rodrigues Fernandes, Gustavo Veras, Pedro 
Borges, João Lopes, Coelho Lisboa., José Ma-
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"Tiano, Martins Junior~ Theop;. ~ ;,. :;,,'2 ~ .; · ;;os, . O §r. Pr~sident.e - ReS]JtfJi!.:•.~:·•' · '·, 
Neiva. Jayme Vill.1.1s Bõas, Se:ú;:'i . . : ·;·. ;.:;:· Re· â chamada. apenas 63 Srs. Deputac!r!:. ! '.e_;,, 
bello;:Mllton, Francisco Sodt•é, !' -.. :· ::' : : .. irna- não llu. sessão. · 
l'ã.es, Vergue de A.breu, Am:phi:•2 .:• •. ·': cindo -Convido os Srs. Deputa.dos ª ·se oc•:•1y;;.r .. :01 
Guanabara, Urba.no Marccndc · ::. '~iiolina, nos trabalhos de commissões. · 
Ca.rva.lho Mourão, Francisco Veiga, Ferreira 

· . P·iTes, La.mcro.nier Godofreclo, Cnpertino de Designo para .amanhã -a mesma <., :e:'! ·· 
~~Siqueira, T!Jeotonio de Magalhães; Matta dia de hoje; 'isto é : 
. Mac~ado, Gosta. vo Godoy, Alfredo :Ellis, Melló Eleicão do Presidente d.a Cama.ra ·; 
: .Rego, Xavierdo Yalla,Lauro Mül.ler e Guillon. Voto.çlio·do projecto n. 24. à.e 1896, auto· 

E sem ca.usa.· os Srs •. Silverio Nery, carlos rizando o Governo a ma.ndar pag-.i.r -pela. -verQ:i. 
Marcell.ino, Amorim Figtieim. Urbano Santos, -Exercícios findos-ao 3" escripturario da 

· Guedelha Mourão, Anisio de Abreu, Elia.s Repartição Geral dos Co1·reios, José Francisco • 
Mo.rtin.s, Henrique , Valia.dares, Marcos de Rodrigues. vs -vencimentos que deixou de 
A,ra.ujo,. Bezerril Fontenelle, ·nd~füns!l Lima; percebe1• de 20 de a.gosto de 189-i a ':28 d.e ju
Sil va. Mariz, :E:rmírío Contiuho. Teixeira. de nho de 1895 {3" discussão) ; 
Sã., Herculano Bandeira , Pereira de Lyra., 3 1 discussão do projecto n. 13, de 1897, 

. Malaquias Gonçalves, Barbosa.Lima, Cor nelio I-edaCQã.o pa.ra 3• discus::ã.o do projecto n. 78. 
· da Fonseca. Juno de Mello, Moreil'a Alves, de 1896; regulando o serviço de · assistencia 

Miguel Pern:imbuco, Juvencio de Aguiar. An- pu:blic:i. aos alienados; 
gelo Neto, Arthur Peixot o, Euclides Malta., 2 ' discUS!;~O elo p1•ojecto n. 284 A, de 18<J5, 
Al'a.ujo Góes, Tosta, .A,ristides de Qneiroz, autori.zando o Podei· Executivo a mandal' 
Manoel Caetano, Eugeoio Tourinho, João pa.gar ao ca1•teiro de l' classe da Repartição 
Dantas Filho, Adalberto Guimarães, Rodrigues Geral dos Correios. Philomeno Jocelyn Ri· 
Ltma., Tolentino dos Santos. Etluardo Ramos, beiro, os vencimentos que deixou de percc· . 
Marcolino Moura, HerediadeSã, Osca.rGodoy, be~ · 
Jrjneu Machado. Augusto de Vasconc~Uos, DiScussão unica do parecei• n. 64, de lS'Ji, 
Belisario de Souza, Pereira dos Santos, Erico nomeando para o cargo de offici:i.l da Secre
Coelb.o, Oeocleciano dos Santos, Barros Franco ta.ria da Gamara dos Deputa.dos. vago pela. 
Junior, Bernardes Dias. ·Paulino de Souza promoção do ofilcial Carlos Francisco Xa.vier 
Junior, Mayrink. Ca.logera.s, Mendes Pimen- ao ca rgo de chefe de secç~. o cidadão Atthur 
tel, Viu de Mello, Monteiro de Barros, Gon- Dias ; 
ça.lves.Ramos. Antero Botelho, Alfredo Pinto, s~ discussão do projecto n. 15, de 1891, re· 
.Antonio Zacarias. Telles de Menezes, Nogueira. dacçiio pat'<\ 3 • discus~ã.o do.:Projecto n . 44 A, 
Junior, Arthur Torres, Otegarío Maciel, Ro- de 1896, que m:i.rca o pessoal dos esta.dos
dolpllo P a.i:i:ão, L:l.m.a.rt ine, Luiz Flaquer, maiores do 1Illnistro da n: .. riaha e do chefe 
Alvares Rubiã.o, Domingues de Castro, Bueno do estado-maior genel.>al ela. Armada,e os res
de Andrada., Adolpho Gordo, .Fernando Pres· pecttvos vencimentos ; 
tes, Cesario de Freitas, Lucas de Barros, . · 3 • discussão do projectc. n . 16. de J89i. 
Edmundo da. Fonseca, Paulino Carlos. Arthu1• reda.cçã.o para. 3" di~cussã.o do projecto n .191, 
.Dicdericksen, R.odolpho Miranda. Hermene- de 18116, que declara isentos da. penhora v.-- . 
gíldo de Moraes, La.meoha. Líns, Francisco-To- rios bens, além dos enume1~dos no ar t. 5:..>9 
lent ino, Pedro Ferreira, Francisco Alencastro do deêreto n. 73í,de 25 de novembro de 1850, 
e· Rivada.via Corrêa. e d<1 out.xa.s -providencia.s. 

Fr~í DO l"flIMEmo VOLU?IIE 


	Volume Ijpeg_Página_001
	Volume Ijpeg_Página_002
	Volume Ijpeg_Página_003
	Volume Ijpeg_Página_004
	Volume Ijpeg_Página_005
	Volume Ijpeg_Página_006
	Volume Ijpeg_Página_007
	Volume Ijpeg_Página_008
	Volume Ijpeg_Página_009
	Volume Ijpeg_Página_010
	Volume Ijpeg_Página_011
	Volume Ijpeg_Página_012
	Volume Ijpeg_Página_013
	Volume Ijpeg_Página_014
	Volume Ijpeg_Página_015
	Volume Ijpeg_Página_016
	Volume Ijpeg_Página_017
	Volume Ijpeg_Página_018
	Volume Ijpeg_Página_019
	Volume Ijpeg_Página_020
	Volume Ijpeg_Página_021
	Volume Ijpeg_Página_022
	Volume Ijpeg_Página_023
	Volume Ijpeg_Página_024
	Volume Ijpeg_Página_025
	Volume Ijpeg_Página_026
	Volume Ijpeg_Página_027
	Volume Ijpeg_Página_028
	Volume Ijpeg_Página_029
	Volume Ijpeg_Página_030
	Volume Ijpeg_Página_031
	Volume Ijpeg_Página_032
	Volume Ijpeg_Página_033
	Volume Ijpeg_Página_034
	Volume Ijpeg_Página_035
	Volume Ijpeg_Página_036
	Volume Ijpeg_Página_037
	Volume Ijpeg_Página_038
	Volume Ijpeg_Página_039
	Volume Ijpeg_Página_040
	Volume Ijpeg_Página_041
	Volume Ijpeg_Página_042
	Volume Ijpeg_Página_043
	Volume Ijpeg_Página_044
	Volume Ijpeg_Página_045
	Volume Ijpeg_Página_046
	Volume Ijpeg_Página_047
	Volume Ijpeg_Página_048
	Volume Ijpeg_Página_049
	Volume Ijpeg_Página_050
	Volume Ijpeg_Página_051
	Volume Ijpeg_Página_052
	Volume Ijpeg_Página_053
	Volume Ijpeg_Página_054
	Volume Ijpeg_Página_055
	Volume Ijpeg_Página_056
	Volume Ijpeg_Página_057
	Volume Ijpeg_Página_058
	Volume Ijpeg_Página_059
	Volume Ijpeg_Página_060
	Volume Ijpeg_Página_061
	Volume Ijpeg_Página_062
	Volume Ijpeg_Página_063
	Volume Ijpeg_Página_064
	Volume Ijpeg_Página_065
	Volume Ijpeg_Página_066
	Volume Ijpeg_Página_067
	Volume Ijpeg_Página_068
	Volume Ijpeg_Página_069
	Volume Ijpeg_Página_070
	Volume Ijpeg_Página_071
	Volume Ijpeg_Página_072
	Volume Ijpeg_Página_073
	Volume Ijpeg_Página_074
	Volume Ijpeg_Página_075
	Volume Ijpeg_Página_076
	Volume Ijpeg_Página_077
	Volume Ijpeg_Página_078
	Volume Ijpeg_Página_079
	Volume Ijpeg_Página_080
	Volume Ijpeg_Página_081
	Volume Ijpeg_Página_082
	Volume Ijpeg_Página_083
	Volume Ijpeg_Página_084
	Volume Ijpeg_Página_085
	Volume Ijpeg_Página_086
	Volume Ijpeg_Página_087
	Volume Ijpeg_Página_088
	Volume Ijpeg_Página_089
	Volume Ijpeg_Página_090
	Volume Ijpeg_Página_091
	Volume Ijpeg_Página_092
	Volume Ijpeg_Página_093
	Volume Ijpeg_Página_094
	Volume Ijpeg_Página_095
	Volume Ijpeg_Página_096
	Volume Ijpeg_Página_097
	Volume Ijpeg_Página_098
	Volume Ijpeg_Página_099
	Volume Ijpeg_Página_100
	Volume Ijpeg_Página_101
	Volume Ijpeg_Página_102
	Volume Ijpeg_Página_103
	Volume Ijpeg_Página_104
	Volume Ijpeg_Página_105
	Volume Ijpeg_Página_106
	Volume Ijpeg_Página_107
	Volume Ijpeg_Página_108
	Volume Ijpeg_Página_109
	Volume Ijpeg_Página_110
	Volume Ijpeg_Página_111
	Volume Ijpeg_Página_112
	Volume Ijpeg_Página_113
	Volume Ijpeg_Página_114
	Volume Ijpeg_Página_115
	Volume Ijpeg_Página_116
	Volume Ijpeg_Página_117
	Volume Ijpeg_Página_118
	Volume Ijpeg_Página_119
	Volume Ijpeg_Página_120
	Volume Ijpeg_Página_121
	Volume Ijpeg_Página_122
	Volume Ijpeg_Página_123
	Volume Ijpeg_Página_124
	Volume Ijpeg_Página_125
	Volume Ijpeg_Página_126
	Volume Ijpeg_Página_127
	Volume Ijpeg_Página_128
	Volume Ijpeg_Página_129
	Volume Ijpeg_Página_130
	Volume Ijpeg_Página_131
	Volume Ijpeg_Página_132
	Volume Ijpeg_Página_133
	Volume Ijpeg_Página_134
	Volume Ijpeg_Página_135
	Volume Ijpeg_Página_136
	Volume Ijpeg_Página_137
	Volume Ijpeg_Página_138
	Volume Ijpeg_Página_139
	Volume Ijpeg_Página_140
	Volume Ijpeg_Página_141
	Volume Ijpeg_Página_142
	Volume Ijpeg_Página_143
	Volume Ijpeg_Página_144
	Volume Ijpeg_Página_145
	Volume Ijpeg_Página_146
	Volume Ijpeg_Página_147
	Volume Ijpeg_Página_148
	Volume Ijpeg_Página_149
	Volume Ijpeg_Página_150
	Volume Ijpeg_Página_151
	Volume Ijpeg_Página_152
	Volume Ijpeg_Página_153
	Volume Ijpeg_Página_154
	Volume Ijpeg_Página_155
	Volume Ijpeg_Página_156
	Volume Ijpeg_Página_157
	Volume Ijpeg_Página_158
	Volume Ijpeg_Página_159
	Volume Ijpeg_Página_160
	Volume Ijpeg_Página_161
	Volume Ijpeg_Página_162
	Volume Ijpeg_Página_163
	Volume Ijpeg_Página_164
	Volume Ijpeg_Página_165
	Volume Ijpeg_Página_166
	Volume Ijpeg_Página_167
	Volume Ijpeg_Página_168
	Volume Ijpeg_Página_169
	Volume Ijpeg_Página_170
	Volume Ijpeg_Página_171
	Volume Ijpeg_Página_172
	Volume Ijpeg_Página_173
	Volume Ijpeg_Página_174
	Volume Ijpeg_Página_175
	Volume Ijpeg_Página_176
	Volume Ijpeg_Página_177
	Volume Ijpeg_Página_178
	Volume Ijpeg_Página_179
	Volume Ijpeg_Página_180
	Volume Ijpeg_Página_181
	Volume Ijpeg_Página_182
	Volume Ijpeg_Página_183
	Volume Ijpeg_Página_184
	Volume Ijpeg_Página_185
	Volume Ijpeg_Página_186
	Volume Ijpeg_Página_187
	Volume Ijpeg_Página_188
	Volume Ijpeg_Página_189
	Volume Ijpeg_Página_190
	Volume Ijpeg_Página_191
	Volume Ijpeg_Página_192
	Volume Ijpeg_Página_193
	Volume Ijpeg_Página_194
	Volume Ijpeg_Página_195
	Volume Ijpeg_Página_196
	Volume Ijpeg_Página_197
	Volume Ijpeg_Página_198
	Volume Ijpeg_Página_199
	Volume Ijpeg_Página_200
	Volume Ijpeg_Página_201
	Volume Ijpeg_Página_202
	Volume Ijpeg_Página_203
	Volume Ijpeg_Página_204
	Volume Ijpeg_Página_205
	Volume Ijpeg_Página_206
	Volume Ijpeg_Página_207
	Volume Ijpeg_Página_208
	Volume Ijpeg_Página_209
	Volume Ijpeg_Página_210
	Volume Ijpeg_Página_211
	Volume Ijpeg_Página_212
	Volume Ijpeg_Página_213
	Volume Ijpeg_Página_214
	Volume Ijpeg_Página_215
	Volume Ijpeg_Página_216
	Volume Ijpeg_Página_217
	Volume Ijpeg_Página_218
	Volume Ijpeg_Página_219
	Volume Ijpeg_Página_220
	Volume Ijpeg_Página_221
	Volume Ijpeg_Página_222
	Volume Ijpeg_Página_223
	Volume Ijpeg_Página_224
	Volume Ijpeg_Página_225
	Volume Ijpeg_Página_226
	Volume Ijpeg_Página_227
	Volume Ijpeg_Página_228
	Volume Ijpeg_Página_229
	Volume Ijpeg_Página_230
	Volume Ijpeg_Página_231
	Volume Ijpeg_Página_232
	Volume Ijpeg_Página_233
	Volume Ijpeg_Página_234
	Volume Ijpeg_Página_235
	Volume Ijpeg_Página_236
	Volume Ijpeg_Página_237
	Volume Ijpeg_Página_238
	Volume Ijpeg_Página_239
	Volume Ijpeg_Página_240
	Volume Ijpeg_Página_241
	Volume Ijpeg_Página_242
	Volume Ijpeg_Página_243
	Volume Ijpeg_Página_244
	Volume Ijpeg_Página_245
	Volume Ijpeg_Página_246
	Volume Ijpeg_Página_247
	Volume Ijpeg_Página_248
	Volume Ijpeg_Página_249
	Volume Ijpeg_Página_250
	Volume Ijpeg_Página_251
	Volume Ijpeg_Página_252
	Volume Ijpeg_Página_253
	Volume Ijpeg_Página_254
	Volume Ijpeg_Página_255
	Volume Ijpeg_Página_256
	Volume Ijpeg_Página_257
	Volume Ijpeg_Página_258
	Volume Ijpeg_Página_259
	Volume Ijpeg_Página_260
	Volume Ijpeg_Página_261
	Volume Ijpeg_Página_262
	Volume Ijpeg_Página_263
	Volume Ijpeg_Página_264
	Volume Ijpeg_Página_265
	Volume Ijpeg_Página_266
	Volume Ijpeg_Página_267
	Volume Ijpeg_Página_268
	Volume Ijpeg_Página_269
	Volume Ijpeg_Página_270
	Volume Ijpeg_Página_271
	Volume Ijpeg_Página_272
	Volume Ijpeg_Página_273
	Volume Ijpeg_Página_274
	Volume Ijpeg_Página_275
	Volume Ijpeg_Página_276
	Volume Ijpeg_Página_277
	Volume Ijpeg_Página_278
	Volume Ijpeg_Página_279
	Volume Ijpeg_Página_280
	Volume Ijpeg_Página_281
	Volume Ijpeg_Página_282
	Volume Ijpeg_Página_283
	Volume Ijpeg_Página_284
	Volume Ijpeg_Página_285
	Volume Ijpeg_Página_286
	Volume Ijpeg_Página_287
	Volume Ijpeg_Página_288
	Volume Ijpeg_Página_289
	Volume Ijpeg_Página_290
	Volume Ijpeg_Página_291
	Volume Ijpeg_Página_292
	Volume Ijpeg_Página_293
	Volume Ijpeg_Página_294
	Volume Ijpeg_Página_295
	Volume Ijpeg_Página_296
	Volume Ijpeg_Página_297
	Volume Ijpeg_Página_298
	Volume Ijpeg_Página_299
	Volume Ijpeg_Página_300
	Volume Ijpeg_Página_301
	Volume Ijpeg_Página_302
	Volume Ijpeg_Página_303
	Volume Ijpeg_Página_304
	Volume Ijpeg_Página_305
	Volume Ijpeg_Página_306
	Volume Ijpeg_Página_307
	Volume Ijpeg_Página_308
	Volume Ijpeg_Página_309
	Volume Ijpeg_Página_310
	Volume Ijpeg_Página_311
	Volume Ijpeg_Página_312
	Volume Ijpeg_Página_313
	Volume Ijpeg_Página_314
	Volume Ijpeg_Página_315
	Volume Ijpeg_Página_316
	Volume Ijpeg_Página_317
	Volume Ijpeg_Página_318
	Volume Ijpeg_Página_319
	Volume Ijpeg_Página_320
	Volume Ijpeg_Página_321
	Volume Ijpeg_Página_322
	Volume Ijpeg_Página_323
	Volume Ijpeg_Página_324
	Volume Ijpeg_Página_325
	Volume Ijpeg_Página_326
	Volume Ijpeg_Página_327
	Volume Ijpeg_Página_328
	Volume Ijpeg_Página_329
	Volume Ijpeg_Página_330
	Volume Ijpeg_Página_331
	Volume Ijpeg_Página_332
	Volume Ijpeg_Página_333
	Volume Ijpeg_Página_334
	Volume Ijpeg_Página_335
	Volume Ijpeg_Página_336
	Volume Ijpeg_Página_337
	Volume Ijpeg_Página_338
	Volume Ijpeg_Página_339
	Volume Ijpeg_Página_340
	Volume Ijpeg_Página_341
	Volume Ijpeg_Página_342
	Volume Ijpeg_Página_343
	Volume Ijpeg_Página_344
	Volume Ijpeg_Página_345
	Volume Ijpeg_Página_346
	Volume Ijpeg_Página_347
	Volume Ijpeg_Página_348
	Volume Ijpeg_Página_349
	Volume Ijpeg_Página_350
	Volume Ijpeg_Página_351
	Volume Ijpeg_Página_352
	Volume Ijpeg_Página_353
	Volume Ijpeg_Página_354
	Volume Ijpeg_Página_355
	Volume Ijpeg_Página_356
	Volume Ijpeg_Página_357
	Volume Ijpeg_Página_358
	Volume Ijpeg_Página_359
	Volume Ijpeg_Página_360
	Volume Ijpeg_Página_361
	Volume Ijpeg_Página_362
	Volume Ijpeg_Página_363
	Volume Ijpeg_Página_364
	Volume Ijpeg_Página_365
	Volume Ijpeg_Página_366
	Volume Ijpeg_Página_367
	Volume Ijpeg_Página_368
	Volume Ijpeg_Página_369
	Volume Ijpeg_Página_370
	Volume Ijpeg_Página_371
	Volume Ijpeg_Página_372
	Volume Ijpeg_Página_373
	Volume Ijpeg_Página_374
	Volume Ijpeg_Página_375
	Volume Ijpeg_Página_376
	Volume Ijpeg_Página_377
	Volume Ijpeg_Página_378
	Volume Ijpeg_Página_379
	Volume Ijpeg_Página_380
	Volume Ijpeg_Página_381
	Volume Ijpeg_Página_382
	Volume Ijpeg_Página_383
	Volume Ijpeg_Página_384
	Volume Ijpeg_Página_385
	Volume Ijpeg_Página_386
	Volume Ijpeg_Página_387
	Volume Ijpeg_Página_388
	Volume Ijpeg_Página_389
	Volume Ijpeg_Página_390
	Volume Ijpeg_Página_391
	Volume Ijpeg_Página_392
	Volume Ijpeg_Página_393
	Volume Ijpeg_Página_394
	Volume Ijpeg_Página_395
	Volume Ijpeg_Página_396
	Volume Ijpeg_Página_397
	Volume Ijpeg_Página_398
	Volume Ijpeg_Página_399
	Volume Ijpeg_Página_400
	Volume Ijpeg_Página_401
	Volume Ijpeg_Página_402
	Volume Ijpeg_Página_403
	Volume Ijpeg_Página_404
	Volume Ijpeg_Página_405
	Volume Ijpeg_Página_406
	Volume Ijpeg_Página_407
	Volume Ijpeg_Página_408
	Volume Ijpeg_Página_409
	Volume Ijpeg_Página_410
	Volume Ijpeg_Página_411
	Volume Ijpeg_Página_412
	Volume Ijpeg_Página_413
	Volume Ijpeg_Página_414
	Volume Ijpeg_Página_415
	Volume Ijpeg_Página_416
	Volume Ijpeg_Página_417
	Volume Ijpeg_Página_418
	Volume Ijpeg_Página_419
	Volume Ijpeg_Página_420
	Volume Ijpeg_Página_421
	Volume Ijpeg_Página_422
	Volume Ijpeg_Página_423
	Volume Ijpeg_Página_424
	Volume Ijpeg_Página_425
	Volume Ijpeg_Página_426
	Volume Ijpeg_Página_427
	Volume Ijpeg_Página_428
	Volume Ijpeg_Página_429
	Volume Ijpeg_Página_430
	Volume Ijpeg_Página_431
	Volume Ijpeg_Página_432
	Volume Ijpeg_Página_433
	Volume Ijpeg_Página_434
	Volume Ijpeg_Página_435
	Volume Ijpeg_Página_436
	Volume Ijpeg_Página_437
	Volume Ijpeg_Página_438
	Volume Ijpeg_Página_439
	Volume Ijpeg_Página_440
	Volume Ijpeg_Página_441
	Volume Ijpeg_Página_442
	Volume Ijpeg_Página_443
	Volume Ijpeg_Página_444
	Volume Ijpeg_Página_445
	Volume Ijpeg_Página_446
	Volume Ijpeg_Página_447
	Volume Ijpeg_Página_448
	Volume Ijpeg_Página_449
	Volume Ijpeg_Página_450
	Volume Ijpeg_Página_451
	Volume Ijpeg_Página_452
	Volume Ijpeg_Página_453
	Volume Ijpeg_Página_454
	Volume Ijpeg_Página_455
	Volume Ijpeg_Página_456
	Volume Ijpeg_Página_457
	Volume Ijpeg_Página_458
	Volume Ijpeg_Página_459
	Volume Ijpeg_Página_460
	Volume Ijpeg_Página_461
	Volume Ijpeg_Página_462
	Volume Ijpeg_Página_463
	Volume Ijpeg_Página_464
	Volume Ijpeg_Página_465
	Volume Ijpeg_Página_466
	Volume Ijpeg_Página_467
	Volume Ijpeg_Página_468
	Volume Ijpeg_Página_469
	Volume Ijpeg_Página_470
	Volume Ijpeg_Página_471
	Volume Ijpeg_Página_472
	Volume Ijpeg_Página_473
	Volume Ijpeg_Página_474
	Volume Ijpeg_Página_475
	Volume Ijpeg_Página_476
	Volume Ijpeg_Página_477
	Volume Ijpeg_Página_478
	Volume Ijpeg_Página_479
	Volume Ijpeg_Página_480
	Volume Ijpeg_Página_481
	Volume Ijpeg_Página_482
	Volume Ijpeg_Página_483
	Volume Ijpeg_Página_484
	Volume Ijpeg_Página_485
	Volume Ijpeg_Página_486
	Volume Ijpeg_Página_487
	Volume Ijpeg_Página_488
	Volume Ijpeg_Página_489

